4. ZO Českého svazu ochránců přírody TILIA Krásná Lípa
Sdružení dětí a mládeže TILIA Ústí nad Labem
Sdružení mladých ochránců přírody při ČSOP
a Dům dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí n. L., p. o.

za podpory
Ústeckého kraje, společnosti NET4GAS,
Lesů ČR s. p., MŠMT ČR,
Státního fondu životního prostředí ČR
a Ministerstva ŽP
pořádají
krajské kolo 47. ročníku přírodovědně-ekologické soutěže

Zlatý list
-

Zlatý list (ZL) Jedná se o soutěž dětských kolektivů s kladným vztahem k přírodě. Hlavní
smyslem soutěže je testování znalostí z přírody i její ochrany. Především však má nabídnout
dětem možnost zasoutěžit si a poznat sebe samého.
Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (spolky, školská zařízení,
zájmové oddíly...), možná je účast i neorganizovaných kolektivů.
Kolektiv se zájmem o účast ve ZL se sám přihlásí regionálnímu koordinátorovi (kontakt viz níže).
K zajištění objektivních měřítek probíhá soutěž ve 2 věkových kategoriích. Základním
kritériem je právě navštěvovaná školní třída povinné školní docházky (bez vztahu k druhu
školy) a spadá-li aspoň jeden člen družstva do starší kategorie, musí v této kategorii soutěžit
celé družstvo. Účast nižších ročníků je povolena:
- kategorie mladších (M): 4. až 6. třída (možná účast i žáků z nižších tříd)

- kategorie starších (S):

-

-

-

7. až 9. třída

Na ZL je kolektiv reprezentován v každé věkové kategorii zpravidla šestičlenným družstvem
(může být přihlášeno i více družstev z jedné organizace), které se při soutěži dělí na dvě
tříčlenné hlídky (3+3). Ve výjimečných případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3+2,
2+2 či 3+0 (3+0 je však umožněno pouze v případě, že není jiná možnost a děti si tak mohou
zkusit soutěž, ale nemají prakticky žádnou možnost se umístit). Jiná dělení družstev nejsou
přípustná. Družstva mohou být smíšená (dívky, chlapci)
Soutěžní stezka má jednotlivá stanoviště, kde se prověřují znalosti v různých oblastech.
V krajském kole mohou být okruhy jako např. botanika a zoologie, geologie, ornitologie, stopy
zvěře, kopytníci, ekologie, CHKO a NP ČR, obojživelníci a plazi, meteorologie a astronomie,
ryby, dendrologie a les, savci, entomologie a další. Jedním stanovištěm je pak vlastní práce
pro přírodu. Otázky jsou svojí náročnosti přizpůsobeny jednotlivým věkovým kategoriím, avšak
platí, že nemusí zcela vycházet z učebních osnov. Je možné, že některé z uváděných okruhů
nebudou v soutěži zařazeny nebo naopak, budou zařazeny i takové, které zde nejsou
zmíněny. Přehled je pouze orientační.
Doprovodné úkoly stanovené národním koordinátorem a vykládané na stránce soutěže
www.zlatylist.cz nejsou hodnoceny v žádném z postupových kol soutěže.

-

V Ústeckém kraji bude probíhat soutěž V SOBOTU 13. dubna 2019 v Ústí nad Labem, okraj
sídliště Krásné Březno, lokalita okolo Pekelského potoka. Samotná soutěž začne v 9:00 hod.
se startem z prostoru u křižovatky ulic Neštěmická, Na Vinici, K Mlýništi – viz mapka.

-

V případě velmi nepříznivého počasí může být soutěž upravena či přesunuta. Vedoucí skupin
o této skutečnosti budou telefonicky vyrozuměni. Vítězové postupují do národního kola, které
se koná 17. – 22. června 2019 ve Vanově u Telče.
Vyhodnocení a vyhlášení výsledků proběhne cca hodinu po skončení soutěže (příchod
posledního družstva do cíle) a to v areálu Domu dětí a mládeže (Velká Hradební 1025/19,
vchodem z Bělehradské ulice).

-

NOVÉ

ZDARMA.

-

Účast na soutěži –
Neplatí se žádné startovné, případné ceny zajistí
pořadatel. Proplácíme i dopravu veřejnými hromadnými prostředky dopravy osob na
území Ústeckého kraje. Je nutné však jízdenky zaslat po skončení akce poštou
s vyplněným formulářem, který obdržíte u prezence. Jízdenky proplácíme bezhotovostně
na bankovní účet. Pro účastníky je místo oběda zajištěna i bageta a minerálka!

-

V případě zájmu si můžete pobyt prodloužit od pátku do soboty nebo ze soboty na neděli,
příp. na celý víkend a využít tak volné dny k návštěvě turistických cílů v okolí Ústí nad Labem
(Tiské stěny, Vodopády v Českém středohoří, rozhledny v okolí, muzea apod.). Stravu i
program si zajišťujete sami, budete hradit pouze příspěvek na náklady spojené s ubytováním
ve výši 50,- Kč za osobu a noc (včetně doprovodu). K dispozici je omezený počet
rozkládacích gaučů ke spaní, vybavená kuchyňka, sprchy. Vlastní spacák nutný!

-

V přihlášce máte nově možnost objednávat minerálky a bagety dle výběru.

Vyplněné přihlášky zasílejte nejpozději do úterý 2. dubna 2019 do 10:00
hodin (termín doručení) na emailovou adresu koordinátora V ELEKTRONICKÉ
PODOBĚ BEZ PODPISU (zachovejte program excel, calc. apod.).
důležité

V průběhu středy 3. dubna 2019 bude na stránkách www.ddmul.cz
zveřejněna startovní listina (budou v listině uvedeny pouze orientační časy a
názvy družstev z přihlášek). Časy budou přizpůsobeny především dojíždějícím
skupinám.
Prosím, abyste dodrželi startovní časy, v případě nedostavení na start může být
družstvo diskvalifikováno. Družstvo, které se na start nedostaví z vážných důvodů
(např. zpoždění vlakového spoje), bude zařazeno na konec startovní listiny, příp.
do uvolněných pozic.
Důležité informace k soutěži budou od středy 3. dubna uveřejněny na stránkách
www.ddmul.cz, v den soutěže pak i na nástěnce v prostoru startu soutěže.

Koordinátor soutěže pro Ústecký kraj:
- Jaroslav Černý, Dům dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem
- tel. 777 803 983, 475 210 861
- přihlášky můžete zasílat na e-mail: cerny@ddmul.cz (s předmětem „Zlatý list“)
Propozice, pravidla soutěže, kontakty a další informace jsou dostupné na internetové stránce
www.zlatylist.cz.
MAPKA – START SOUTĚŽE

Z centra dostupné chůzí přes most a podél Labe zhruba 45 minut (3 km).
Dopravní spojení Městskou hromadnou dopravou - odjezdy:
Nejbližší k místu startu
- trolejbus č. 55 z Mírového náměstí (doba jízdy 9 minut)

- vždy v hh:12, 32, 52

– zastávka Keplerova

Další možné spoje
- trolejbus č. 56 z Mírového náměstí (doba jízdy 11 minut)

- vždy v hh:02, 22, 42

– zast. Krásné Březno

- trolejbus č. 51 z Mírového náměstí (doba jízdy 9 minut)

- vždy v hh:17, 37, 57

– zast. Krásné Březno

- trolejbus č. 57 z Mírového náměstí (doba jízdy 9 minut)

- vždy v hh:07, 27, 47

– zast. Krásné Březno

POKUD PŘIJEDETE NA INTEGROVANOU JÍZDENKU DOPRAVY ÚSTECKÉHO KRAJE,
MŮŽETE NA NÍ JET V DOBĚ PLATNOSTI I MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVOU!
Jinak si jízdenky na MHD účastníci hradí sami. Zakoupit je možné v Zákaznickém centru
v Revoluční ulici (z centrálního Mírového náměstí do 5 minut chůze) nebo z automatu na
jízdenky jak na Mírovém náměstí tak přímo před budovou hlavního nádraží. Cena za jednu
jízdu činí 18 Kč. Děti a studenti hradí 4 Kč.
Prosím, zvažte, zdali se vám nevyplatí využít síťové jízdenky Dopravy Ústeckého kraje
(DÚK). Platí po celý den, je nutné si o ně výslovně požádat u řidiče zeleného autobusu, na
pokladně ČD nebo v případě odbavení ve vlaku (tam kde není pokladna na nádraží) přímo
u průvodčího. Přehled síťových jízdenek DÚK:
• Základní celodenní jízdenka - 130 Kč (dospělí)
• Zlevněná celodenní jízdenka - 32 Kč (děti 6 - <15 let - nepotřebují žádný doklad na prokázání
věku, mládež 15-<18 let s OP, studenti 18-<26 s žákovským průkazem nebo ISIC kartou, senioři
65+ s OP, ZTP nebo ZTP/P)
• Celodenní 1+2 (pro 1 osobu bez omezení věku a max. 2 děti od 6 do dovršení 15 let) za 160 Kč
• Celodenní 2+4 (pro 2 osoby bez omezení věku a max. 4 děti od 6 do dovršení 15 let) za 220 Kč

Přihláška do soutěže je samostatným dokumentem.

