Český svaz ochránců přírody Tilia
ve spolupráci se

Základní školou a Mateřskou školou Libouchec, p. o.
a Domem dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem,
Labem, p. o.
za podpory Ústeckého kraje

vyhlašují

přírodovědně – turistickou soutěž

18. - 20. 5. 2018 v Libouchci u Ústí nad Labem
S sebou:

Ubytování:

Stravování:

lehké oblečení vhodné pro běh. Doporučujeme dlouhý rukáv a dlouhé kalhoty či tepláky,
abyste se při pohybu v lese nepoškrábali. Dále si vezměte hygienické potřeby, spací pytel a
karimatku, přezůvky do budovy. Buďte připraveni na rozmary počasí.
v prostorách ZŠ a MŠ Libouchec (viz mapka na další stránce) na zemi ve třídách, tělocvičně
na vlastních karimatkách a ve vlastních spacích pytlích.
V případě zájmu je možné si přivézt stan a spát venku na trávě 
společně se začíná v pátek večeří a končí v neděli snídaní

Poplatek za akci:
50,- Kč / osoba – v případě účasti pouze na soutěži – hradíme pouze drobné
občerstvení po doběhnutí a případné ceny za umístění v soutěži. V této variantě
neproplácíme dopravu ani neposkytujeme řádnou stravu!
200,- Kč / osoba (včetně doprovodu) zahrnuje ubytování a stravování od páteční
večeře do nedělní snídaně. Akce je dotovaná, samozřejmostí jsou tak odměny pro soutěžící,
občerstvení soutěžících po soutěži a další náklady spojené s realizací soutěže. POZOR –
PROPLÁCÍME I DOPRAVU NA SOUTĚŽ v případě cestování hromadnými prostředky
přepravy osob a při využití možných slev. BUDETE-LI CHTÍT PORADIT, JAK NEJLEVNĚJI
CESTOVAT, KLIDNĚ SE NA NÁS OBRAŤTE, RÁDI PORADÍME!
Doprava do Libouchce - příjezdy:
od Děčína: PÁTEK: 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:50, 19:50, 20:50, 21:50, SOBOTA: každou hodinu:50
od Ústí nad Labem: PÁTEK: 16:50, 16:59, 17:59, 18:59, 19:59, 20:59, 21:59, SOBOTA: 6:59, 8:59, 10:59
Doprava z Libouchce - ojdezdy:
do Děčína: SOBOTA i NEDĚLE: každou hodinu:05
do Ústí nad Labem: SOBOTA i NEDĚLE: 7:56, 9:56, 11:56, 13:56, 15:56, 17:56
Další informace: Soutěž se bude konat v místech, kde se Indiánská stezka ještě NIKDY nepořádala. Lokalita
kde se spolu setkávají Krušné hory a Děčínská vrchovina s nedalekými Tiskými stěnami,
které určitě stojí za návštěvu. Soutěž je nepostupová, mohou se jí však zúčastnit zájemci
z celé České republiky. Ubytovaným bude proplacena doprava do místa konání soutěže a
zpět a také vstupné do Tiských stěn, budou-li je chtít navštívit (a rozhodně to
doporučujeme).

PROGRAM: pátek
sobota

•
•
•
•

•
•
•

neděle

•

příjezd, prezence, ubytování, večerní program, porada vedoucích
opékání buřtů
volný program (poslední přípravy, míčové hry apod.)
dopoledne – soutěž INDIÁNSKÁ STEZKA (zahájení cca v 9:15, po něm start
první hlídky, soutěžící, kteří dorazí později, budou zařazeni adekvátně s ohledem
na příjezd)
odpoledne – vyhlášení výsledků a předání cen (čas záleží na počtu přihlášených a
tím i délce konání celé soutěže – bude sdělen tedy až na místě)
odpoledne – individuální návštěva CHKO Labské pískovce – skalního města
v Tisé (Tiské stěny) – vstupné hradíme.
večer možnost zapojit se do turnaje v deskových hrách, venkovní týmové hry
podle oddílů a krátké orientační hry dvojic s mapou - vše o další drobné ceny
po snídani ukončení pobytu, úklid a pozvolný odjezd

Z důvodu zabezpečení sobotní stravy místní jídelnou
je nutné přihlášky zaslat nejpozději již do:
pátku 4. května 2018 do 10:00 hodin!!!
případné dodatečné změny ve složení družstev nejsou problém
Informace, kontakt:
Jaroslav Černý a Dr. Jan Eichler
Dům dětí a mládeže, Velká Hradební 1025/19, Ústí nad Labem, 400 01
tel.: 475 210 861, mobil: 777 803 983, e-mail: cerny@ddmul.cz

MAPA – UBYTOVÁNÍ a MÍSTA STARTU:

Pozvánka na INDIÁNSKOU STEZKU
Zveme Vás na Indiánskou stezku, která se uskuteční v Libouchci u Ústí nad Labem v termínu 18.
– 20. května 2018. Cena za osobu činí 200,- Kč a je v ní zahrnuto startovné v soutěži, ubytování,
strava od páteční večeře do nedělní snídaně, doprovodný program (vč. vstupné), proplacení
dopravy a v případě dobrého umístění i ceny. Vyhlášení výsledků je v plánu v sobotu odpoledne.
A o co vlastně jde a na co je třeba se připravit?
Turisticko-ochranářská soutěž Indiánská stezka (IS) je originální soutěží, ve které nestačí být
pouze chytrý, rychlý nebo zdatný. Musíte v ní dokázat, že umíte ovládat více věcí najednou a
nejen vy, ale i váš kamarád nebo kamarádka.
Do IS se může přihlásit úplně každý, komu není méně než 7 let a naopak není více než 19 let
(rozhodující je věk dosažený v daném kalendářním roce). Jsou rozděleny kategorie dle věku a
pohlaví. Na startu se tak připraví vždy dvojice (hlídka), která musí stanovenou trať proběhnout
v co nejkratším možném čase a co nejzdařileji překonat jednotlivá stanoviště. Za každý
neúspěch nebo špatnou odpověď u poznávaček jsou totiž trestné minuty!
Nejvíce bodovaným stanovištěm je stavba stanu. Hlídka musí prokázat, že umí postavit a zase
složit stan typu „A“. To vše musí stihnout během šesti minut. Pokud se jí to nepodaří,
automaticky dostane 15 trestných. Takže hlavním úkolem všech závodníků, kteří chtějí pomýšlet
na úspěch, je toto zvládnout!!! Dále se pak na trati setkáte s vázáním uzlů, určováním světových
stran, musíte umět i zorientovat mapu podle buzoly. Taktéž umět postavit čtyři základní druhy
ohňů by mělo být samozřejmostí. Starší účastníky čeká část trasy projít za pomoci azimutů.
Vaše dovednosti mj. také hodně prokážete na stanovišti, které dalo název celé soutěži – tj.
Indiánská stezka. Zde musíte bez zaváhání přejít kládu, lánovou lávku a proplížit desetimetrovou
trať. Trefit se při střelbě z luku nebo z praku do terče a v hodu oštěpem do cíle. Jako správný
táborník byste také měli umět odhadnout vzdálenost.
Své znalosti pak uplatníte na poznávacích úsecích, kde je vždy několik soutěžních karet
převážně s obrázky a nabídkou čtyř možností, kde vždy jen jedna je správná. Do svého
startovního průkazu zaškrtáváte tyto správné odpovědi. Projdete tak mezi savci, ptáky, hmyzem,
plazy a obojživelníky, rybami, houbami, dřevinami, chráněnými i léčivými rostlinami a přírodními a
kulturními památkami. Také určíte turistické, topografické (mapové) a ochranářské značky,
stopy, souhvězdí a nerosty. Jeden úsek ještě prověří vaše znalosti z ochrany přírody. Takovou
třešničkou na dortu je na konci abeceda táborníka, kde se zjistí, jak jste na tom např.
s morseovou abecedou, krabičkou poslední záchrany, při práci s vlakovým jízdním řádem,
určováním světových stran apod.
Tak co, troufáte si? Určitě to musíte zkusit! Nemáte co ztratit a minimálně můžete překvapit. A
hlavně, hodně věcí můžete dopředu natrénovat a vyzkoušet!
Pravidla soutěže obdržíte v tištěné podobě na místě, ke stažení jsou v úvodu internetových
stránek Domu dětí a mládeže www.ddmul.cz.

PŘIHLÁŠKA

Návratka – Indiánská stezka 2018 – Libouchec
Název organizace:

..............................................................................................................................

Adresa:

Ulice: ................................................................................. číslo: ........................
Město: ................................................................................ PSČ: ........................
..............................................................................................................................

Telefon, e-mail:
Zúčastníme se v počtu:

celkem
osob

z toho

dívek

chlapců

doprovod

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Doprava
• je možná vlaky, linkovými autobusy či vlastní dopravou (v případě víkendové varianty proplácíme dopravu vlaky a
autobusy, v ostatních případech je cestování na vlastní náklady)
- od autobusové zastávky je docházkový čas k ZŠ a MŠ Libouchec cca 5 minut.
Příjedeme:

hromadnou dopravou (bus – vlak)
den
PŘESNÝ
příjezdu
ČAS!!!
den
PŘESNÝ
odjezdu
ČAS!!!

den
příjezdu
den
odjezdu

po vlastní ose
orientační
čas
orientační
čas

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zúčastníme se:

- pouze soutěže (50,- Kč)
- pátek - neděle (200,- Kč) – je možné samozřejmě přijet až v sobotu příp. odjet
v sobotu, cena však zůstává stejná

využijeme:

– pátek večeře
– sobota snídaně
– sobota večeře
– neděle snídaně

POLEDNÍ JÍDLO JE PRO UBYTOVANÉ SAMOZŘEJMOSTÍ.

- své požadavky zaškrtněte, poklepáním na zaškrtávací políčko se Vám nabídne „zaškrtnuto“
- v případě, že se určitá varianta netýká celé skupiny, uveďte místo zaškrtávacího políčka číslovku vyjadřující počet zájemců
- připomínáme sobotní večerní dobrovolnou hru ve městě – informace viz druhá strana - program

ubytování

- z organizačních důvodů mohou být skupiny ubytovány dohromady vč. doprovodu

Doprovodné osoby:

mám zájem pomáhat *)

Jméno a příjmení: ....................................................................... mobil: ...............................
Jméno a příjmení: ....................................................................... mobil: ...............................
Jméno a příjmení: ....................................................................... mobil: ...............................
*) – v případě, že bude políčko zaškrtnuto, využijeme - v případě nižšího počtu organizátorů - Vaší pomoc během
konání soutěže. Nastane-li tato situace, nebude od vás vybírán účastnický poplatek. Veškeré informace se
dovíte na místě v pátek večer při poradě organizátorů.

Ceny jsou neměnné bez ohledu na využití nabízených služeb.

PŘIHLÁŠKA – INDIÁNSKÁ STEZKA 2018
Kategorie

Hlídka

nejmladší
chlapci
7 - 9 let *)

1

nejmladší
dívky
7 – 9 let *)

1

mladší
chlapci
10 – 12 let *)

1

mladší
dívky
10 – 12 let *)

1

starší
chlapci
13 – 15 let *)

1

starší
dívky
13 – 15 let *)

1

dorost
16 – 19 let *)

dorostenky
16 – 19 let *)

Příjmení

Jméno

Bydliště

Datum
narození

2

2

2

2

2

2

1
2
1
2

*) Rozhodující pro zařazení do kategorií je dle pravidel věk, dosažený v daném kalendářním roce. Tj. dítě, které je narozené např.
15. prosince 2008, je staré 9 let, ale musí soutěžit v kategorii 10 – 12, protože v tomto roce oslaví své desáté narozeniny. V případě, že má
zájem startovat dvojice, kde jeden svým věkem patří do starší kategorie než druhý, automaticky oba startují v té starší.
V ................................................ dne ............................... 2018
razítko a podpis:
(návratku spolu s přihláškou nám doručte nejpozději do pátku 4. května 2018 do 10:00 hodin na výše uvedené
kontakty, ideálně však elektronicky na e-mail (samozřejmě bez razítka). Startovat v jedné kategorii může i více
družstev, vyplňte je na kopii tohoto listu). V případě nemoci soutěžícího je možné vzít s sebou náhradníka.

