Sestry, bratøi, pøíznivci pobytu v pøírodì.
Byli jsme povìøeni organizací Zálesáckého závodu zdatnosti ve sletovém roce 2018. Závod se bude konat
ve dnech 18.–20. kvìtna 2018 v Tøeboni. Organizaèní propozice obdržíte, jako vždy, až to bude aktuální, ale
již pøedem vám chceme dát vìdìt, jaké disciplíny budou souèástí závodu. Abyste se na nì mohli celý rok
pøipravovat.
Bìh terénem
V jižních Èechách je krásnì, máte se na co tìšit. Trasa bude dlouhá asi sedm kilometrù, povede po lesních
cestách a rybnièních hrázích.
Plížení plazením
Plížení patøí k tradièním dovednostem zálesákù. Lovec se musel ke zvìøi pøiplížit…
Hod na cíl
… no a pak ji zasáhnout. Cviète se v házení èímkoliv po èemkoliv (ale pozor na bezpeènost, a ne abyste
rozbili nìjaký skleník, nebo otloukli kùru ze stromù!).
Pøekonávání pøekážek
V pøírodì pøijdete ke strmému svahu, ke skále, ke strži, k polomu; cesta jinudy nevede a vy ty pøekážky
musíte pøekonat. Choïte pilnì do Sokola, my to také tak dìláme:-), a jistì si s každou pøekážkou poradíte.
Nìkolik pøekážek bude pøímo na trati závodu a pøi pøekonávání nìkterých si budete muset navzájem pomáhat.
Vlastivìda
Naše zem je krásná. A ty nejkrásnìjší kouty jsou vyhlášeny coby velkoplošná chránìná území. Mìli byste
vìdìt, kde leží naše národní parky a chránìné krajinné oblasti. Jejich mapu a spoustu dalších informací o naší
ochranì pøírody najdete zde: http://www.ochranaprirody.cz/. Dobrým prùvodcem po krajinách naší vlasti vám
bude knížka Nejkrásnìjší sbírka (MILOSLAV NEVRLÝ). Slovy této knihy zavítáte do „kraje komárù a
støíbroèerných hladin“. Dorostenci by urèitì mìli mít i základní pøedstavu o charakteru chránìných území
(pískovcové skály asi nejsou v CHKO Tøeboòsko:-).
Poznávání pøírodnin
Pøíroda je naší velkou uèitelkou. Choïte do pøírody a mìjte oèi otevøené. Na výbìr je dnes mnoho rùzných
atlasù pøírodnin. Výbornými a ètivými prùvodci vám mohou být „špalíèky“ z edice Oko, vydávané kdysi
Státním nakladatelstvím dìtské knihy a pozdìji nakladatelstvím Albatros. Buï je máte doma, nebo jsou v
knihovnách, dobøe se seženou v antikvariátech. A tyto naše knihy – by starší – jsou vhodnìjší než mnohé
nové, z cizích jazykù (a prostøedí) pøekládané tituly. Ty knihy napsali vždy naši pøední odborníci, jsou
ilustrované pøedními ilustrátory a vìtšinou jsou urèené „pro ètenáøe od 9–12 let“. Základní vìci (døeviny, ryby
atd.) najdete i na nauèných plakátech.
Døeviny
Závod je veden pøírodou, tak jednoduše oznaèíme døeviny pøímo na trase. Pro seznámení se s našimi
døevinami vám bohatì staèí knížka Naše stromy a keøe (ALOIS MEZERA, ilustroval FRANTIŠEK PROCHÁZKA).
Byliny
Budou oznaèené na trati závodu. Buï nìkde najdete starou knihu Rostliny, a nebo si ji seženete v moderním
pøetisku: FRANTIŠEK STARÝ: Rostliny a jejich pùvab v ilustracích Karla Svolinského. (Právì kvùli nádherným
ilustracím, vhodným i pro mládež, je kniha opakovanì vydávána v pøekladech v zahranièí.)
Bezobratlí
Pouèení hledejte ve všech pøíbìzích Ferdy Mravence a brouka Pytlíka.

Ryby
Jakýkoliv atlas ryb vás uvede do problematiky, tøebas špalíèek Ryby našich vod.
Vázání uzlù
Posíláme vám brožurku, kterou mùžete pøi uèení se vázání uzlù využít. Na stranì 20 je vyjmenováno osm
uzlù. Pøidejme k nim poutko a døevaøskou smyèku a víc po vás chtít nebudeme. Ale budete muset prokázat,
že ty uzly umíte prakticky použít k tomu úèelu, ke kterému byly vymyšleny.
Práce s ohnìm
Pøikládáme vám pár námìtù pro práci s ohnìm. Užijte je ve zdraví! Vaším úkolem pøi závodu bude pøepálit
provázek natažený nad ohništìm.
Hvìzdná obloha
Èlovìk se liší od vepøù mimo jiné tím, že obèas zvedá hlavu a divá se na hvìzdy (Viktor Ambarcumjan).
Choïme ven a dívejme se na hvìzdnou oblohu; je krásná. Výrazná souhvìzdí, která jsou v našich
zemìpisných šíøkách dobøe viditelná nad obzorem, bychom mìli znát. ANTONÍN RÜKL: Souhvìzdí, nebo
Obrazy z hlubin vesmíru a další knihy a mapy.
Práce s mapou a buzolou
Urèení pochodového úhlu z mapy i v terénu a pochod podle azimutu terénem jsou základními dovednostmi
zálesáka. Stejnì jako znalost základních mapových znaèek, které se už leta na mapách KÈT nemìní, urèení
vzdálenosti podle mìøítka mapy, urèení pøevýšení trasy podle vrstevnic…
Spolupráce ve skupinì
Máte kovový kroužek a od nìj vedou tøi šòùry. Každý èlen hlídky tahá za svou šòùru. Na tom kroužku leží
tenisák. A vy jdete terénem a ten tenisák by vám nemìl spadnout.
Práce s náøadím
Máte pøed sebou špalek a v nìm èásteènì zaražené høebíky. Vaším úkolem je ty høebíky co nejmenším
poètem co nejpøesnìjších úderù zarazit po hlavièku.
Odhady rùzných mìr
Na výpravách se musíme vìtšinou obejít bez vymožeností jako je kuchyòská váha, odmìrka, pravítko nebo
pásmo. A pøitom potøebujeme odhadnout množství vody na uvaøení polévky, množství brambor na nasycení
oddílu, délku stopy pro urèení zvíøete nebo vzdálenost mezi dvìma stromy na druhé stranì paseky. Pøipravíme
pro vás: odhad vìtší vzdálenosti do 100 m, odhad menší délky do 10 m, odhad váhy materiálu do 3 kg a
objemu tekutiny do 5 l.
První pomoc – Vaše znalosti provìøí otázky na samoobslužném stanovišti.
Transport zranìného – Pøímo na trati.
Historie Sokola – Základní vìci, na které budete dotázáni na trati, byste znát mìli.
Tìšíme se na vás! Vedoucí PP Sokolské župy Jihoèeské (o nás zde: Sokol, 2015, bøezen: 18–19)

