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Oddílový znak
Oddílový slib, heslo, zákony
Oddílový kroj
Oddílové signály, povely
Státní hymna, znak, vlajka
Pracák
Pochodové značky
Morseovka
Šest základních uzlů
Rozdělání ohně
Docházka 90%
Běh
Kotoul vzad
Šplh na strom
Pět kliků
KPZ
Výzbroj, výstroj
Kamarádské chování

ODDÍLOVÝ ZNAK
Oddílový znak je ve tvaru husitské pavézy.
Nahoře je název oddílu a pod ním je červený
kruh, který označuje táborový kruh. Uvnitř
kruhu je zelená smrková větvička „symbol
oddílu“ a za ní je žluté pozadí označující
přátelství. Pod táborovým kruhem je registrační
číslo oddílu v Asociaci Turistických Oddílu
Mládeže (ATOM). V pozadí názvu oddílu je
modrá barva, symbol věrnosti.

STÁTNÍ HYMNA, VLAJKA, ZNAK
HYMNA:

Kde domov můj, kde domov můj!
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj,
země česká, domov můj!
VLAJKA:

Skládá se ze tří barev. Červené, bílé (heraldické
barvy českých králů) a modrého klínu. Vlajka je
v poměru 2 ku 3.
ZNAK:

Znak je ve tvaru francouzského štítu a je
rozdělen zlatou čarou na čtyři pole.
V prvním a čtvrtém červeném poli je český lev
s korunkou a dvojitým ocasem.
V druhém modrém poli je moravská červeno
bílá orlice a ve třetím žlutém poli je černá
slezská orlice.

KPZ - KRABIČKA POSLEDNÍ
ZÁCHRANY
Zkušení zálesáci dobře vědí, že se za tímto
tajemným názvem skrývá potřebný a v době
nouze hledaný předmět - krabička poslední
záchrany!! Je to vlastně malá krabička z plechu
nebo plastické hmoty. Dáváme však přednost
plechové krabičce, která lépe odolává tlaku a
nárazům, jimiž je vystaven náš batoh na
výpravách.
KPZ OBSAHUJE:

Kousek svíčky, jehlu, nitě několika barev,
kousek drátku, kousek papíru, malou tužku,
2 známky na dopis, několik hřebíků různé
velikosti, několik špendlíků, zavíracích
špendlíků, 2-3 knoflíky, kousek pevného
provázku, leukoplast, prášek proti bolení hlavy,
několik drobných na telefon, kousek křídy
zabalené do papíru, žiletku v obale, několik
zápalek se škrtátkem, náhradní gumu do
trenýrek, malý obvaz, několik napínáčků.
Obsah krabičky můžeš doplnit i o ostatní
předměty, budeš-li to považovat za nutné.
Na vnitřní straně víčka je buď nalepený, nebo
vložený lísteček se jménem a adresou – nejen
pro případ ztráty, ale hlavně proto, aby
v případě nenadálého úrazu mohl náš
zachránce podat zprávu rodině.

ODDÍLOVÝ SLIB, HESLO, ZÁKONY
ODDÍLOVÝ SLIB

Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
- milovat vlast svou republiku Českou a
sloužit jí věrně v každé době
- plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony
oddílu,
- být připraven pomáhat bližnímu.
ODDÍLOVÉ HESLO

Věrnost – svornost – přátelství
ODDÍLOVÉ ZÁKONY

V
-

našem štítě buď:
Pravdomluvnost
Zdvořilost
Prospěšnost
Ochrana přírody
Čistota

ŠEST ZÁKLADNÍCH UZLŮ
1. Ambulanční spojka: je to plochý uzel,
kterým se svazují stejně silné provazy a také
dva konce obvazu nebo šátku. Uzel netlačí.
2. Škotová spojka: svazují se jím dva
provazy nestejné tloušťky, nebo provaz a látka.
3. Rybářský uzel: používá se na svázání
dvou velmi tenkých provázků, nebo dvou
mokrých lan.
4. Lodní smyčka: navazuje se na kůl.
Nesesmekne se.
5. Dračí smyčka: smyčka se nesevře.
Používá se proto v horolezectví, v první pomoci
při odvlečení osob ze zamořeného prostředí a
podobně.
6. Zkracovačka: lana nerozřezáváme, ale
pomocí tohoto uzlu je zkracujeme na příslušnou
délku.

PRACÁK
Pořiď si co nejrychleji sešit v tvrdých deskách,
velikosti formátu A5.
1 list: Nakresli si oddílový znak a pod něj si
napiš datum založení oddílu, jméno zakladatele
a jeho přezdívku.
2 list: Napiš zde velkým písmem OSOBNÍ LIST.
Zde si napiš své plné jméno, datum narození,
adresu, přezdívku, družinu, příchod do oddílu,
nakresli si znak své družiny.
3 list: nakresli si na celou stránku tabulku pro
vlepování umístěnkových lístečků v měsíčním
bodování.
Další stránky vypisuj a kresli podle svého
uvážení. Budeš si zapisovat průběh schůzek,
výprav a všechno zajímavé, co se bude v oddíle
dít.
Budeš si tu lepit fotky z výprav, diplomky
za vítězství v různých soutěžích, zajímavostí
z přírody, tábornické dovednosti, … atd.
Do pracáku nelep různé obrázky, které nemají
k naší činnosti žádný vztah. Hlavně kresli.
Další sešit začínej až tehdy, když už máš jeden
popsaný. Nezačínej stále znovu a znovu i když
se ti první výtvor nelíbí. Jednou se ještě rád
podíváš, jak to zpočátku bylo špatné, ale potom
už je vidět úroveň.

ODDÍLOVÝ KROJ, ODDÍLOVÉ
SIGNÁLY – POVELY PÍŠŤALKOU
Zelená krojová košile, kalhoty nebo kraťasy
(střižené nad kolena) bílé ponožky, pevná obuv
(kanady, farmerky, pionýrky, …)
KROJOVÁ KOŠILE

Na levém rukávu na švu je našita domovenka,
pod ní je oddílový znak a družinový znak. Na
levé klopě nosí vedení a rada vázačku. Nad
levou kapsou je našit slibák a nad pravou
kapsou stupně. Na pravém rukávu jsou našity
odborky.
ODDÍLOVÉ SIGNÁLY – POVELY PÍŠŤALKOU

Pozor! Čekej povel! Stůj!
Nástup oddílu!
Rádcové k vedoucímu
Všichni ke mně (bez nástupu)
Poklusem během!
SOS – volání o pomoc
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MORSEOVKA
Morseova abeceda vynalezena Samuelem Morsem.
V roce 1838 byla ve své době nejdokonalejším
dálkovým dorozumívacím prostředkem. Později byla
samozřejmě překonána daleko rychlejšími sdělovacími
prostředky (rádiem, později televizí), ale do dnešního
dne se požívá při vojenských cvičeních na delší
vzdálenosti, na lodích, … atd.
A samozřejmě i v oddíle má své místo pro zpestření
naší činnosti. Pro snazší zapamatování uvádím i
pomocná slova u každého písmene, ale doporučuji se
naučit znaky bez používání pomocných slov, naučíš se
tak daleko rychleji přijímat a vysílat.
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akát
blýskavice
cílovníci
dálava
erb
Filipíny
Grónská zem
hrachovina
chvátá k nám sám
ibis
jasmín bílý
krákorá
lupíneček
mává
národ
ó náš pán
papírníci
kvílí orkán
rarášek
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sobota
tón
učený
vyučený
vagón klád
Xénokratés
ý se ztrácí
známá žena

omyl! nerozumím!
…………

VÝSTROJ, VÝZBROJ
VÝSTROJ NA VÝPRAVY

Krojová košile, kraťasy, pevná obuv, bílé
ponožky, šusťáková bunda.
Teplákové oblečení je pro výpravy nevhodné,
ale máme je s sebou vždy v batohu.
Převlékneme se do nich někdy na tábořišti,
když je chladněji, nebo při různých hrách.
Tepláky nás chrání před prostydnutím i před
odřeninami. Na zimní výpravy si oblékneme
teplé spodní prádlo, kalhoty, pevné boty, svetr,
šálu, rukavice a teplou čepici, návleky
VÝZBROJ NA VÝPRAVY

1. potřeby tábornické denní: kletr (batoh),
uzlovačku nebo lano, mýdlo, ručník, zápalky
v lahvičce, čutoru nebo plastikou láhev,
potraviny v sáčku, nůž, otvírák, lano, KPZ,
kapesník, zápisník a tužku, hřeben, náhradní
ponožky (v zimě i rukavice), pláštěnka, tenisky
na přezutí, (sekeru). Pro výpravu s vařením
ešus a lžíci.
2. potřeby tábornické noční: spacák,
karimatku, ledvinový pás, košile, ponožky
tepláky, svetr, kulich, kartáček na zuby, pasta,
baterka.

