
 

 

 

Vážení Čtveráci. 

 

Jak jste slyšeli na první schůzce, letos jsme pro Vás připravili několik novinek. Zde je přinášíme přehledně. 

Pro absolventy Nováčkovské zkoušky, kteří již dosáhli 12 let, jsme připravili 1. stupeň zdatnosti, který 

rozšiřuje Vaše znalosti. Ty můžete plnit na schůzkách a výpravách stejně, jako Nováčkovskou zkoušku. Obsahuje 13 

důležitých a zajímavých oblastí pro Váš osobní rozvoj. 

Jako základ dostanete teoretickou výuku dané problematiky. Je na Vás, abyste pak sami zvládli připravený 

ústní, teoretický anebo praktický test. S přípravou na zkoušku Vám pomůžeme, budete-li potřebovat.  

Ti, kteří 1. stupeň úspěšně absolvují, můžou pokračovat zajímavými odbornými kurzy, které pro Vás nachystali 

vedoucí. V tuto chvíli je nachystáno 9 velmi zajímavých témat. Pokud budou úspěšné, budeme je dále rozvíjet. 

Teorie těchto kurzů bude zpravidla probíhat až po schůzce, případně po domluvě individuálních termínů. Stejně tak 

praktické části kurzu. Po jejich absolvování si můžete kroj rozšířit o jedinečné a zasloužené nášivky. Protože jejich 

získání nebude jednoduché. 

 

1 STUPEŇ ZDATNOSTI 

1/ Oddílový kroj 

2/ Získání informace 

3/ Uvaření jídla 

4/ Práce s nožem 

5/ Práce se sekerou 

6/ Rozdělání ohně 

7/ Sportovní aktivita 

8/ Orientace v terénu 

9/ Nečekaná situace 

10/ Tvoření 

11/ Balení batohu 

12/ Pěstování rostliny 

13/ Zacházení s odpadem 



ODBORNOSTI 

1/ Turistický průvodce 

Tento kurz vás naučí: 

- Orientace v mapách 

- Práce s buzolou a kompasem 

- Orientace v terénu 

- Měření vzdáleností a výšek 

- Turistické značky 

- Pochodové značky 

- Pohyb v přírodě z hlediska legislativy 

- Stopy zvířat a jejich pohyb v přírodě 

- Práce s GPS 

- Plánování trasy 

- Plánování výletu 

- Orientace v jízdním řádu 

2/ Meteorolog 

Tento kurz vás naučí rozumět a předvídat počasí. 

- Pozorování oblaků 

- Tlak a vlhkost 

- Déšť sníh, led, mlha, opar 

- Vítr 

- Teplotní fronty 

- Bouřky 

- Vliv znečištění na počasí 

- Předpovídání počasí 

3/ Ochranář 

Kurz vás naučí, jak udělat svět kolem vás hezčí. 

- Udržitelný životní styl 

- Udržitelné a ekologické výrobky pro běžný život a domácnost 

- Jak si vyrobit domácí kosmetiku, čistící prostředky a jiné 

- Jak pečovat o přírodu ve svém okolí 

- Jak se chovat ke zvířatům ve svém okolí 

- Co dělat, když najdu zraněné zvíře 

- Jaká zvířata a rostliny žijí v mém okolí, co mi od nich hrozí a čím je ohrožuje prostředí, ve kterém žijí 

4/ Záchranář 

Rozšířený zdravotnický kurz  

- Život zachraňující stavy 

- Zástava krvácení 

- Otrava 

- Zlomeniny 

- Šok  

- Bodnutí hmyzem 

- Možnosti podávání léků a jejich dávkování 

- Obsah lékárničky 

- Organizace první pomoci v místě nehody 



- Bezpečnost záchranáře 

5/ Hasič 

Kurz vás naučí: 

- Prevence před požáry 

- Jakým způsobem jsou nebezpečné hořlavé materiály při požáru 

- Únik ze zakouřených prostor 

- Signály při vyhlášení poplachu, hlášení požáru 

- Poplachové směrnice, nouzové východy, evakuační shromaždiště, požární hlídky 

- Typy hasících prostředků 

- Způsob hašení 

- Bezpečnost záchranáře 

- První pomoc při popálení 

6/ Osobní bezpečnost 

Kurz vás naučí, jak se chovat v následujících situacích: 

- Bezpečnost na silnicích 

- Cesty do zahraničí 

- Kriminalita obecně 

- IT kriminalita 

- Kriminalita páchaná na seniorech 

- Kriminalita páchaná na dětech 

- Podezřelé nálezy 

- Aktivní střelec 

- Teroristický útok 

- Nutná obrana z pohledu legislativy 

7/ Nouzové situace 

Kurz vás naučí, jak se chovat v následujících situacích: 

- Radiační havárie (pokyny jaderné elektrárny Dukovany) / jaderný výbuch 

- Blackout 

- Povodně 

- Narušení dodávek pitné vody 

- Obsah evakuačního zavazadla 

- Systém varování obyvatelstva v ČR 

- Evakuace 

- Požár 

- Nebezpečné látky 

- Extrémní klimatické jevy 

 

8/ Kurz přežití 

Kurz zahrnuje teoretické i praktické znalosti v těchto kategoriích: 

- Moderní prostředky pro přežití 

- Minimální prostředky pro přežití 

- Nouzové bivakování – ochrana před vodou, sněhem a větrem 

- Obstarání pitné vody a jídla 

- Psychologie přežití 

- Rozdělání ohně 



- Výroba nástrojů 

- První pomoc, transport pacienta 

9/ Útěk ze zajetí 

Kurz zahrnuje teoretické i praktické znalosti v těchto kategoriích: 

- Výslechové metody 

- Dorozumívací signály 

- Únik z prostoru 

- Maskování 

- Zametání stop 

- Zmatení a zneškodnění bojových psů 

- Pohyb v neznámém terénu 

Podmínky pro plnění kurzů 

- Kurz může plnit pouze registrovaný člen s účastí vyšší, jak 50 % schůzek i výprav a starší 13 let 

- Splnění Nováčkovské zkoušky a 1. stupně zdatnosti 

- Kurz číslo 8 lze absolvovat po úspěšném splnění kurzu č. 1 a 7 a splnění minimálně KATEGORIE VI v 7. tématu 

1. stupně zdatnosti 

- Kurz číslo 9 lze absolvovat po úspěšném splnění kurzu č. 8 

- Teorie kurzů bude probíhat 2x měsíčně v pátek 18:00-19:00 (tedy po schůzce), v případě rozdílných kurzů 

bude stanoven individuální plán 

- Vždy lze plnit současně pouze jeden kurz. Teprve po jeho absolvování bude umožněno přihlásit se na jiný. 

- Praktická část kurzů bude probíhat na výpravách, případě samostatné výpravy pro jednotlivce či skupiny 

dle úkolu 

- Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte diplom a nášivku na kroj 

 

 

Oddíl umí zprostředkovat i jiné (avšak placené) kurzy pořádané odborníky a zakončeny zpravidla uznávaným 

certifikátem, jako například: 

- Zdravotník zotavovacích akcí s uznávaným Certifikátem (18+ let) 

- Vodní záchranář s uznávaným Certifikátem 

- Kurzy pro oddílové vedoucí 

- Letní táborová škola 

- Letní vodácká táborová škola 

- A jiné 


