
Je sedm hodin ráno. Obvykle se v tuto dobu lidé 
poklidného městečka Wrané probouzejí různými 
melodiemi svých budíku. Dnes je tomu jinak. Místo 
veselých písniček, které mají obyvatele připravit na 
náročný den, městečko budí hlasitá rána. Výbuch 
otřásající celým krajem se ozývá z místní továrny Wrané 
Chemicals. Nikdo neví, co se stalo. Hlasitá exploze 
z areálu chemičky ale nemůže znamenat nic dobrého. 
Spousta lidí může být v nebezpečí. Je potřeba jednat 
rychle. Sbalit vše potřebné a vyrazit. Podaří se Vám 
zjistit, co se stalo a situaci vyřešit?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORGANIZACE ZÁVODU 

 

Závod proběhne u obce Březová-Oleško v 

termínu 2. 6. - 4. 6. 2017 

Souřadnice louky jsou  

49.9094019N, 14.4024458E 

 

Na místo se dostanete nejlépe vlakem. 

Ideálně ze stanice Davle, ke startovní louce je 

to 3,3 km. 

 

Druhá možnost je ze stanice Vrané nad 

Vltavou, z nádraží je to ke startovní louce 5,2 

km. 

 

Časový harmonogram  

Příjezd na místo v pátek 2. 6. mezi  

16 a 20,30 hodin.  

Večer proběhne registrace, nástup a 

rozdělení doprovodů ke stanovištím. 

 

Samotný závod bude probíhat v sobotu 

3. 6. 2017 od 9:00 do 23:00. 

 

V neděli bude probíhat modul zpětná 
vazba a slavnostní vyhlášení výsledků. 
Plánovaný odjezd kolem 12,00. 

 

 

Registrační poplatek  

200,- Kč na člena hlídky, 2 členové doprovodu starší 15 let zdarma, každý další člen 
doprovodu 200,- Kč za osobu. 

Stravování 

Pátek všichni z vlastních zásob, na místě bude k dispozici pitná voda.  

V sobotu zajištěna snídaně, oběd (Bramboračka v rámci modulu Přežití; na 
stanoviště balíček) a večeře (balíček)  

Neděle snídaně a oběd (balíček na cestu). 



Nutné vlastní nádobí - jídelní miska + lžíce, hrnek, lahev. V případě zvláštních 
stravovacích potřeb je nutné co nejdříve před závodem informovat organizátory.  

CO SI NA ZÁVOD VZÍT 

 

Vybavení družiny: 

Stan k ubytování všech účastníků závodu (včetně doprovodu), lékárnička, plastikové 

průhledné desky formátu A4 na mapu, menší batoh na samotný závod, mobilní 

telefon, sekerka, vařič, kotlík. 

S každou družinou by měli přijet dvě nesoutěžící osoby starší 15 let (neplatí 

registraci).  

 

Vybavení jednotlivce: 

Jídelní miska, lžíce, nůž, spacák, karimatka, skautský kroj, notes, psací potřeby, 

baterka, reflexní prvky na oblečení v průběhu závodu. 

 

MODULY ZÁVODU: 

 

Závod 

       - První pomoc 

       - Krizové situace a jejich řešení 

       - Řešení konkrétního problému 

       - Hledání informací 

       - Pozorování, všímavost, usuzování 

       - Zručnost 

       - Včasný návrat 

       - Tajná disciplína 

 

Brány 

- Schopnost rádce řídit družinu 

- Schopnost překonat se 

- Manuální zručnost 

- Fyzická zdatnost 

- Logické myšlení 

- Znalost přírodnin 

- Obsluha technického zařízení dle návodu 

- Všeobecné znalosti 

 

Přežití 

- Vaření jídla 

- Zjišťování informací v průběhu akce 



- Plánování cesty a úkolů 

 

Zpětná vazba 

 

    


