
PRAVDA 
 
1) Znej 12 základních dopravních značek (10) 
2) Znej 10 nejpoužívanějších pochodových značek (20)  
3) Znej všechny turistické značky (20)  
4) Znej základní informace o svém družinovém zvířeti (10) 
5) Poznej 5 hradů a zámků podle předložených obrázků (10) 
6) Poznej dalších 10 hradů a zámků podle předložených obrázků (20)  
7) Poznej dalších 15 hradů a zámků podle předložených obrázků (35) 
8) Poznej 15 významných pražských staveb podle obrázků (35)  
9) Znej základní rysy stavebních slohů a uveď příklady (35) 
10) Znej názvy všech 14ti osmitisícovek (20) 
11) Znej hlavní města všech evropských států (50) 
12) Dokaž, že znáš nejvyšší hory a nejdelší řeky všech světadílů (50) 
13) Poznej 10 mapových značek (10) 
14) Poznej dalších 15 mapových značek (20) 
15) Poznej dalších 22 mapových značek (35) 
16) Urči vzdálenost dvou míst na mapách s různými měřítky  (35)  
17) Odhadni nebo vypočti 3 určené vzdálenosti (35)  
18) Nauč se odhadovat nebo měřit výšky a délky v přírodě (35) 
19) Urči na pěti stanovených místech svoji polohu na mapě (10)  
20) Nakresli mapku tábora v měřítku 1:500 (50) 
21) Popiš podle mapy terén podél stanovené cesty (20) 
22) Zorientuj turistickou mapu s pomocí buzoly (10)  
23) Naměř azimut stanoveného objektu (10) 
24) Urči azimut tří stanovených míst (20) 
25) Dojdi podle azimutu na místo ve vzdálenosti 100m (50) 
26) Dojdi podle azimutu na místo ve vzdálenosti asi 500m (50) 
27) Ujdi co nejpřesněji jeden kilometr (50) 
28) Absolvuj trasu azimutového nebo orientačního běhu (10) 
29) Absolvuj trasu lesního běhu (10) 
30) Dojdi v noci podle azimutu na místo ve vzdálenosti asi 100m (50)  
31) Připrav trasu orientačního, azimutového nebo lesního běhu (20) 
32) Postav trasu, značenou pochodovými značkami (20) 
33) Zhotov pochodový film dlouhý cca 1km a projdi takovou trasu podle cizího pochodového 

filmu (35) 
34) Urči světové strany pomocí hodinek a slunce (20) 
35) Urči světové strany pomocí hodinek a měsíce (20)  
36) Urči světové strany podle přírodních jevů (20) 
37) Vyšli morseovkou své jméno a příjmení (20) 
38) Vyšli semaforem své jméno a příjmení (20)  
39) Vyšli morseovkou stanovenou zprávu a přijmi odpověď (35) 
40) Vyšli semaforem stanovenou zprávu a přijmi odpověď (35) 
41) Ukaž na hvězdné obloze Velký a Malý vůz, včetně Polárky (20)  
42) Ukaž na hvězdné obloze 3 libovolná souhvězdí (35) 
43) Ukaž na hvězdné obloze dalších 6 libovolných souhvězdí (50) 
44) Uvaž základní šestku uzlů a znej jejich použití (10) 
45) Znej a uvaž dalších 5 uzlů (35) 
46) Uvaž na čtyřech uzlovačkách základní šestku uzlů do 90 vteřin (35)  
47) Uvaž na čtyřech uzlovačkách základní šestku uzlů do 45 vteřin (50)  
48) Znej pravidla při práci s ohněm (10) 
49) Postav a pojmenuj modely tří základních druhů ohňů  a znej bezpečnostní pravidla při 

práci  s ohněm (20)  
50) Dokaž, že umíš připravit a zahladit ohniště (20) 
51) Rozdělej oheň za sněhu (20) 
52) Rozdělej oheň za mokra (20) 
53) Rozdělej oheň bez použití zápalek či zapalovače (35) 
54) Naplň velkou krabičku od zápalek dřevem, aby hořelo 4 minuty (20)  
55) Spal polínko o průměru 10 cm a délce 15 cm do 45 minut (35) 
56) Nauč se pracovat s jízdním řádem a najdi přímé vlakové spojení (35) 
57) Najdi vlakové spojení s přestupem (20) 
58) Přečti knihu Dva divoši od E. T. Settona a vyprávěj jejich obsah (10)  
59) Přečti alespoň 3 knihy Jaroslava Foglara a vyprávěj jejich obsah (20)  
60) Odhadni čas podle slunce (35) 
61) Odhadni čas podle měsíce (35) 
62) Zhotov sluneční hodiny (35) 
63) Vylušti předloženou šifru (10) 
64) Vylušti Zlatého scarabea (20) 
 


