
 

 
 

 
1. èást : Tøímìsíèní docházka na akcích - zkušební lhùta 

a) Pokud splníš tříměsíční docházku na akcích, máš nárok na oddílové tričko a zápisník. 
b) Základ zkušební lhůty je, že v daném období musíš prokázat, že o členství v oddíle opravdu stojíš. To znamená, že se během 3 měsíců musíš 

zúčastnit minimálně  2/3 akcí (schůzek, výletů, …). V této docházce se nepočítá s omluvenými výlety ( výjimka nastává pouze v případě 
dlouhodobé nemoci ). 

c) Pokud se nějaký výlet kryje se dnem kdy je schůzka, počítá se účast na výletě jako účast na schůzce. 
d) Jestliže nesplníš tříměsíční zkušební lhůtu, máš ještě jednu šanci. Pakliže i během druhého tříměsíčního období se nezúčastníš daného počtu 

akcí (viz. bod 1a), dáváš tím najevo, že o členství v oddíle nestojíš, a  můžeš být vyloučen. 
2. èást : Dálavanská pìtka 

a) Pokud splníš Dálavanskou pětku máš právo složit oddílový slib a následně dostat oddílový znak, čímž se stáváš právoplatným členem oddílu. 
b) Oddílový slib se skládá dvakrát za rok a to na táboře nebo na Slunovratu u slavnostního ohně a je pouze na každém z vás do kdy Dálavanskou 

pětku splníte. 
 

!!!  I pøesto, že splníš všechny podmínky zde napsané, nemusí ti být nìkteré vzhledem ke stylu jejich øešení, uznány za platné !!!  
 

ODDÍLOVÝ SLIB  
Tak jako na stromech roste listí, 

ve vodě plavou ryby a ptáci létají v povětří, 
tak i já slibuji zachovávat přátelství všem členům oddílu 

a pomáhat každému, kdož o mou pomoc stojí. 
1111 Znej oddílové tradice a zvyky : a) První zprávy o činnosti oddílu pocházejí z roku 1963. 

b) Oddíl Dálava vznikl v září roku 1981. 
c) Oddíl Dálava vznikl sloučením oddílů Poustevníci a Zubři. 
d) Oddílový tanec se nazývá Houky-Kouky a Wouny-Wouny. 
e) Svarog(1969) je slovanský bůžek slunce a  získává ho nejlepší člen oddílu v bodování a Stopu(1994) získá ten, kdo za rok našlape nejvíce kilometrů.  
f) Ostroh je místo založení oddílu na vyvýšeném místě v Šáreckém údolí, kde se scházíme jednou ročně vždy na zimní 

slunovrat a kde je zakopána Listina věrnosti. 
g) V morseovce signál - .. znamená – ihned k vedoucímu.   

 
2222 Nakresli a popiš znak oddílu : Déčko - jako Dálava; obrys dalekohledu – to značí dálku a dálava = krajina v dáli; Poprvé se znak oddílu objevil na táboře 1981. 

 
3333 Uvaž ambulanční uzel a znej způsob a situace použití jeho a ostatních základních uzlů.  
 
 
4444 Znej svoje jméno a příjmení, datum narození, adresu a telefon domů, důležitá telefonní čísla: 150 – hasiči; 155 – záchranka; 158 – policie; 156 – městská policie 
                                                                                                                                              112 – integrovaný záchranný  systém 
 
5555 Dokaž, že umíš přišít knoflík. 

 


