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Jméno:  



úkol datum a podpis 

b
ot

an
ik

 poznej 15 druhů bylin  
poznej 10 druhů dřevin  
poznej 8 listů  
poznej 10 druhů rostlin vhodných na čaj  

sp
oj

ař
 předveď znalost morseovky a semaforu  

vyhledej spoj na výpravu a zpět  
prakticky předveď tajné písmo  
nauč se 5 jednod. šifer a jednu šifru s klíčem  

k
uc

ha
ř 

uvař hlavní jídlo na výpravě  
rozepiš jídelníček na výpravu  
uvař čaj z přírodnin  
uvař polévku  

d
ře

va
ř 

předveď dva úvazy  
vyrob závěsy na vaření na ohni  
udržuj oheň při vaření jídla  
zvládni techniku řezání a štípání  

sp
or

to
ve

c 

zvládni hru Ringo  
uplav 150 metrů libovolným stylem  
ujeď na kole 10 km  
uběhni 1 kilometr pod 6 minut  
předveď použití sedáku  

B
es

ky
d 

Raduň   
Ostravice  
Hukvaldy  
Polana  
Kružberk  
Pržno  
Vikštejn  
Lysá hora  
Štramberk  
Pustevny  
Jistebník   
Ondřejník   

 

  



úkol datum a podpis 

u
zl

y 
a 

la
so

 
předveď krinolínu a talíř  
zúčastni se Uzlařské regaty  
uvaž 6 základních uzlů pod 35 sekund  
vyrob turbánek  
zavaž 15 uzlů, znej jejich názvy a použití  
smotej laso  

zd
ra

vo
tn

ík
 předvěď jak ošetřit úrazy  

znej polohy pro různé typy zranění  
předveď úvazovou (šátkovou) techniku  
znej vybavení a použití družinové lékárničky  

zo
ol

og
 

poznej 10 druhů savců  
poznej stopy 8 druhů zvířat  
poznej 10 druhů ptáků  
poznej 4 ptáky podle siluety  
poznej 10 druhů hmyzu  

tá
bo

rn
ík

 

postav a sbal stan zpátky do obalu  
zvládni pečovat o petrolejku  
uvař v ešusu 1 litr vody  
odhadni při chůzi v mírném terénu 1 km  
zúčastni se orientačního závodu  
urči v přírodě sever  

vý
tv

ar
ní

k veď si osobní deník po dobu min. půl roku  
udělej zápis do kroniky  
vyrob diplomky na výpravu  
vyzdob tričko  

h
u

d
eb

ní
k znej texty písní a zapoj se při zpěvu  

zvládni doprovod k 10 písním  
měj zpěvník  
znej Vlajku  

 

1. odborka   
2. odborka   
3. odborka   
4. odborka    

Splnění rádcovské zkoušky  



Ke splnění rádcovské zkoušky je potřeba dosáhnout 35 bodů. 

Za splnění každého úkolu ze seznamu je jeden bod. 

Body je možno získat i splněním jedné nebo dvou z odborek. Za splnění prvního stupně odborky 
získá 5 bodů a vyššího stupně 10 bodů (body se mohou sčítat). Nepočítají se však dále body 
za úkoly již k této odborce splněné v Rádcovské zkoušce. Za speciální odborky se body 
nepočítají.  


