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TOM 7504 „ČTVERKA“ ZNOJMO 
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Nováčkovská zkouška 
 

Nováčkovský stupeň si plní nový kamarád, který chce vstoupit do našeho oddílu. Po splnění je řádným 

členem TOM 7504 „ČTVERKA“ Znojmo a má právo nosit kroj se zelenou šarží. 

  

 

 
Jméno ………………………………………………..….. 

 
 

Splněno dne……………. ..Podpis………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL / Umí správně napsat název oddílu, ví, kdo a kdy ho založil, Zná oddílovou hymnu, oddílový 

znak a dokáže popsat kroj, telefonní číslo na vedoucího, adresu oddílových stránek. Zná pojmy jako je 

A-TOM, KČT, Březový lístek. 

 

 

TÁBOŘENÍ / Pozná základní druhy jehličnatých a listnatých stromů. Zná zásady rozdělávání ohňů, 

bezpečnost u ohně, slavnostní ohně, umí si sbalit batoh, postaví stan 

 

DOVEDNOSTI / Umí zacházet s pilou, sekyrou a nožem, Zná 6 základních uzlů a jejich použití a umí 

základní znaky Morseovy abecedy. 

 

ÚČAST / Minimálně 50 % akcí. 

 

 

 

 

 

 

 



Oddíl vzniknul jako Dívčí čtyřka 7. září 1989. založila ho Pavlína „Kačka“ Dadáková 

 

 

 

Oddílový znak: 

 

 

Modrá: nebe  

Lem :    činnost 

Okrová :  příroda 

Hnědá :  zem 

Číslo :  číslo oddílu 
 
 

 

TOM 7504 „ČTVERKA“ Znojmo 
 

- TOM : Turistický oddíl mládeže 

- Číslo pořadí v evidenci A – TOM 

- ČTVERKA … historický název do roku 1993 Dívčí čtyřka (součást PSMSH spolu se Strážci, 

Myšáky a Vlčaty). 
 

 

Kroj 
 

 

- Vojenská košile 

- Modrý šátek s logem asociace 

- Odznaky KČT a A-TOMu na levé kapse 

- Březové lístky, Jarní kilometry na pravé kapse 

                 -    Šarže a výložky v barvě funkce.                                     

            -    Odborky na pravém rukávu 

                 -     Píšťalka 

    Ke kroji se nosí vhodná obuv a kalhoty  

 

           

 

 

V oddílovém kroji se jezdí na každou vícedenní výpravu oddílu!!! 

 
 

 

Obuv – Kanady, Pohory, tmavé uzavřené tenisky, turistické boty, v žádném případě 

sandále nebo nazouváky!! 

 

Kalhoty (kraťasy) – Slušně vypadající rifle nebo riflové kraťasy, maskáče nebo tmavé 

kalhoty. Ne šusťákové!! 

 

Březové lístky – Oceňování činnosti s dětmi a mládeží, v různých barvách a stupních od 

zelené až po zlatou dle zásluh. 

 

Jarní kilometry – Pamětní odznak na každoroční akci KČT, při které je úkolem ujít 

během jara 100 km. 



Kontakt na hlavního vedoucího: 739 319 306 

      Web oddílu je:               www.ctverka.org 

      Adresa klubovny:            Klášterní, Znojmo 66902 

 

Oddílová hymna 
 

Vlajka (Brontosauři) 
 

 

Ami                                                       E7 

1. Vše tone v snách a život kolem ztich 

Ami 

jen dole v tmách kol ohně slyšet smích 

Dmi 

tam srdce všem jen spokojeně zabuší 

Ami                                   E7                       Ami 

z písniček známých vše jistě vytuší.  

 

A                           E7 

R:Vlajka vzhůru letí 

A 

k radosti svých dětí 

D 

hned se s mráčky snoubí 

A 

vlád bude zas 

A7 

až mládí čas 

   A       E7 

    opustí nás.  

 

2. Po létech sám až zabloudíš v ten kraj 

    a staneš tam, kde býval kdys tvůj ráj 

    vzpomeneš chvil těch, které mívals tolik rád 

    tak jako kdysi ozvěnou slyšíš hrát. 
 

 
 

ATOM – Organizace, která celostátně zastřešuje oddíly TOM, vznikla roku 1991 odloučením 

mládežnických oddílů od KČT. ATOM má necelých 10 000 členů a je jedním z nejpočetnějších 

organizovaných mládežnických sdružení. 

 

KČT – Klub českých turistů byl založen roku 1888 a od té doby se zabývá turistikou a pobytem 

v přírodě. V současnosti kolem 40 000 členů.  

 

 

 

 

 



 

6 základních uzlů 

 

 

Ambulanční spojka 

Používá se na spojení dvou stejně silných lan nebo konců obvazu, protože je plochý a 

proto netlačí. 

 

 

 

 

 

 

Zkracovačka 

Slouží k napnutí již uvázaného lana a  

dovoluje plynule měnit jeho délku. 

 

 

Lodní smyčka 

Uzel k upevnění lana za jeden konec ke kůlu. Přestože se snadno váže a rozvazuje, 

je velmi pevná.  

 

 

 

 

Dračí smyčka 

Nestahovací smyčka k jišťění lanem nebo k vytahování raněného.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Škotová spojka 

Užívá se ke spojení dvou nestejně silných lan nebo k upevnění provazu k cípům 

plachty nebo šátku. 

 

 

 

 

 

 

Rybářská spojka 

Používá se k pevnému spojení dvou velmi tenkých provázků nebo 

vlasců. 

 



Morseova abeceda 

A •− akát 

B −••• blýskavice 

C −•−• cílovníci 

D −•• dálava 

E • erb 

F ••−• Filipíny 

G −−• Grónská zem 

H •••• hrachovina 

CH −−−− chvátá k nám sám 

I •• ibis 

J •−−− jasmín bílý 

K −•− krákorá 

L •−•• lupíneček 

M −− mává 

N −• národ 

O −−− ó náš pán 

P •−−• papírníci 

Q −−•− kvílí orkán 

R •−• rarášek 

S ••• sekera 

T − tón 

U ••− učený 

V •••− vyvolený 

W •−− wagón klád 

X −••− Xénokratés 

Y −•−− Ýgor mává 

Z −−•• známá žena 

 

1 •−−−− 

2 ••−−− 

3 •••−− 

4 ••••− 

5 ••••• 
 

  

6 −•••• 

7 −−••• 

8 −−−•• 

9 −−−−• 

0 −−−−− 
 

 

Práce s nožem 
 

   S nožem řežeme vždy od sebe a nikdy ne proti někomu. Při řezání nožem vždy buď stojíme nebo 

sedíme. Nikdy neřežeme nožem při chůzi! Nůž má být ostrý. Je velice mylná domněnka, že když bude 

mít dítě tupý nůž, že se nepořeže. I ten nejtupější nůž je vždycky dost ostrý na to, aby se s ním člověk 

pořezal. Čím je ale tupějším, tím je pravděpodobnost pořezání větší. Nůž, s kterým pracujeme tedy 

musí být vždy ostrý. 

Co s nožem nikdy neděláme? 

     - nůž nikdy nezabodáváme do země 

     - nůž nikdy nenecháváme ležet volně na zemi. Ani otevřený, ani zavřený 

     - nůž nikdy nedáváme do ohně 

     - nikdy nestrkáme nůž do úst 



     - nikdy s nožem neřežeme za chůze 

     - nikdy ani z legrace s nožem na nikoho nemíříme a už vůbec nikdy se na nikoho s nožem 

nerozpřahujeme 

     - nožem nikdy nebodáme do živého stromu 

     - nožem nikdy neházíme 

     S nožem pracujeme vždy s rozmyslem a opatrně, udržujeme ho čistý a suchý, aby nám zbytečně 

nerezavěl. Pamatujme na to, že nůž není hračka! 

Práce s pilou 
 

 Děti by se sekyrkou měly pracovat pod dohledem vedoucího. Sekyrka musí být v dobrém stavu. Topůrko 

nesmí být seschlé a vypadávat. Při štípání dříví je třeba sekyrku opatrně zasekávat a štípat dříví tak, aby 

zbytečně neodletovalo daleko od špalku. Přesekáváme-li větévku, je třeba, aby v místě, kde ji sekáme, 

ležela na špalku, protože jinak zbytečně odlétne daleko a může někoho zranit. Dříví štípneme vždy pouze 

na dřevěném špalku, nikdy ne na zemi a už vůbec ne na kameni nebo jiné pevné podložce. Sekeru nikdy 

nezasekáváme do země. Po práci ji vždy uklidíme, nikdy ji nenecháváme volně ležet v trávě. Musíme si 

uvědomit, že zůstane-li zapomenuta v trávě, může se o ní někdo poranit a bude-li tam přes noc, bude v rose 

rezavět. Při štípání musíme mít kolem sebe dostatečný prostor, abychom nezranili kamaráda, který třeba 

stojí za námi. 

     Osekáváme-li větve poraženého stromu, stojíme vždy oběma nohama na druhé straně kmene, než 

z které osekáváme větve. Protože máme mezi sekerou a nohama kmen, nemůžeme se seknout do 

nohy. 

Práce s ohněm 
 

Děti nesmějí oheň rozdělávat bez dohledu dospělé osoby, tj. vedoucího. Oheň rozděláváme pouze na 

bezpečných místech a vždy musí být poblíž voda, kterou ho můžeme uhasit. Oheň nikdy nerozděláváme 

v lese ani v jeho blízkosti, dále nikdy pod stromem. Pozor také musíme dát na rašelinový podklad, 

protože rašelina výborně hoří. Dříví, které přikládáme na oheň musí být v bezpečné vzdálenosti od 

ohniště, aby nám od něj nechytlo. 

     Pokud rozděláváme oheň a není na tomto místě stálé ohniště, platí ta zásada, že by po našem odchodu 

neměl nikdo poznat, že zde oheň byl. Proto vyhloubíme nejprve drny, které dáme stranou a ohniště potom 

obložíme kameny. Pozor, nejsou vhodné kameny z potoka, které nesmí do ohně přijít, protože by se v 

ohni roztrhly. Po likvidaci ohniště kameny opět uklidíme a místo přikryjeme drny. 

     Oheň nerozděláváme v blízkosti stanů, které jsou velice hořlavé. Rovněž dáváme pozor na vlasy, které 

také rychle hoří. K ohni není vhodný oděv z umělé hmoty, který se snadno propálí, dopadne-li na něj 

jiskra. Nikdy nedovolíme dětem skákat přes oheň! 

 
 

 

 

 

 

 

 



Slavnostní ohně 
 

 

Pagoda - má tvar jehlanu. Musí být postavena tak, aby dohořívající 

polena propadávala dovnitř do těla ohně. Velké pagody se staví v několika 

patrech. 

 

 

 

Pyramida - má tvar kužele a staví se ze štípaných nebo celých polen. Uvnitř 

pyramidy je zatlučen kůl, okolo kterého se pyramida staví. Nebo se staví z 60 

polen, které se přehoření rozvinou do růžice 

 

 

Hranice -  staví se ve tvaru krychle. Oproti pagodě má určité omezení co 

do výšky stavby. Je to povahou smuteční oheň a proto je vhodný jen pro 

zvláštní příležitosti 

 

 

 

Poznávačka stromů 
 

Modřín - Jde o opadavé, 15-50 metrů vysoké jehličnaté stromy s rovnými kmeny 

a rovnovážně odstálými nebo převislými větvemi a měkkými tenkými jehlicemi, 

vyrůstajícími jednak jednotlivě po větvích, jednak po svazečcích 

 

 

 

 

Smrk ztepilý - je statný stálezelený jehličnatý strom s rovným kmenem, který je     

v mládí pokrytý hladkou, světlehnědou kůrou, která se s přibývajícím věkem mění v 

šedohnědou až červenohnědou šupinovitou rozpukanou borku. 

 

 

 

Dub - jsou to dlouhověké, pomalu rostoucí stromy, výjimečně i keře, s tvrdým 

dřevem. Listy jsou obvykle jednoduché laločnaté, v mírném pásu většinou v zimě 

opadávají, v subtropech rostou i druhy stále zelené. 

 

 

 

 

Jírovec Maďal - Dorůstá výšky až 36 metrů s kulovitou, mohutnou korunou a 

kmenem o průměru kolem 2 m. V mládí má hladkou tmavošedou borku, která je 

později červenohnědá a olupuje se v malých šupinách. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kmen_%28strom%29&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Borka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Borka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Strom
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ke%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C5%99evo
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/Subtropy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koruna_stromu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kmen_%28botanika%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Borka

