
 
SÍLA  

 
1) Zúčastni se výpravy na kolech (10) 
2) Vydrž po probuzení za tmy nespat 20 minut vleže na posteli (50)  
3) Vydrž po probuzení za tmy nespat 60 minut vleže na posteli (50) 
4) Překonej vzdálenost 50 metrů po rukou -  „trakařem“ (20) 
5) Sestřel tenisákem jedenkrát z pěti ran předmět velikosti krabičky od sirek na 

vzdálenost 3 metrů (35) 
6) Nastřílej ze vzduchovky 5ti ranami 35 bodů na vzdálenost 8 metrů (20) 
7) Nastřílej ze vzduchovky v kleku 5ti ranami 40 bodů na vzdálenost 8 metrů (35) 
8) Nastřílej ze vzduchovky ve stoje 5ti ranami 40 bodů na vzdálenost 8 metrů (50) 
9) Předveď za sebou tři kotouly vpřed a jeden vzad (10) 
10) Překonej překážkovou dráhu ve stanoveném limitu (20) 
11) Uběhni 50 metrů do 9 vteřin (50)  
12) Uběhni 60 metrů do 10 vteřin (50)  
13) Uběhni 100 metrů do 14 vteřin (50)  
14) Uběhni 1 km za 4 minuty (50) 
15) Uběhni indiánským během 8 kilometrů za jednu hodinu (35) 
16) Během 20 dní naběhej 100 km v rozsahu 1- 10 km denně (50) 
17) Skoč do dálky 3 metry nebo do výšky 1 metr (50)  
18) Skoč do dálky 3,7 metru nebo do výšky 1,2 metru (50)  
19) Skoč do dálky 4 metry nebo do výšky 1,35 metru (50) 
20) Uplav 25 metrů (20) 
21) Uplav 200 metrů (35)  
22) Uplav 1 km (50)  
23) Uplav 50 metrů oblečený a obutý (35) 
24) Přeskoč 25x přes švihadlo libovolným stylem (20)  
25) Přeskoč 100x přes švihadlo libovolným stylem (35) 
26) Vyšplhej do výše 4 metrů (20)  
27) Vyšplhej do výšky 3 metrů bez použití nohou (50)  
28) Vyprusíkuj do výšky 4 metrů  (20) 
29) Ořež si tužku nožem (10) 
30) Osekej soušku (10) 
31) Zašpičať kůl (10) 
32) Uřízni s kamarádem ze stanovené klády 10 polínek (10)  
33) Uřízni ze stanovené klády 10 koleček o tloušťce 1 - 2 cm (20)  
34) Zatluč 10 hřebíků (70 mm) do určené kulatiny a následně je vyndej (10) 
35) Přebobruj soušku ve stanoveném limitu (20)  
36) Ukaž, že umíš porazit soušku (10) 
37) Zhotov si sedačku k táborovému ohni (35) 
38) Vydrž 1 minutu ve visu za ruce (20) 
39) Po dobu sedmi dnů pij pouze neochucenou vodu, k snídani čaj (10) 
40) Vydrž 5 vteřin ve stoji na rukou či na hlavě (35) 
41) Uchop klacek oběma rukama a přeskoč jej tam a zpět (20) 
42) Zhotov si chůdy (35) 
43) Ujdi na chůdách 15 metrů (20)  
44) Ujdi na chůdách 30 metrů (35)  
45) V Kimově hře si zapamatuj 8 z 10 předmětů (10) 
46) V Kimově hře si zapamatuj 18 z 20 předmětů (20) 
47) Nauč se nazpaměť text o 150 slovech (50)  
48) Nauč se nazpaměť text o 300 slovech (50) 
49) Ujdi po rukou nejméně 5 kroků (50) 
50) Předveď sklopku (50) 
51) Předveď 5 shybů (20) 
52) Předveď 10 shybů (35) 
53) Toč krinolínu lasem (20) 
54) Vyhoď krinolínu nad hlavu (35)  
55) Předveď tři figury s lasem (50) 
56) Postav ve dvojici ve stanoveném limitu pařeniště (10) 
57) Přespi s kamarádem jednu noc pod pařeništěm v lese mimo tábor (20) 
58) Přespi jednu určenou noc sám pod pařeništěm v lese mimo tábor (20) 
59) Přespi určenou noc s kamarádem pod vlastnoručně postaveným přístřeškem (50) 

 


