„DAKOŤÁCKÝ TOTEM“

Jméno majitele:

PRAVIDLA PLNĚNÍ ZKOUŠEK:
 Dakoťácký totem obsahuje celkem 12 zkoušek.
 Každá zkouška má 3 stupně obtížnosti. Zkoušky se plní od nejnižšího stupně
bez ohledu na věk.

 Na každý stupeň zkoušky máš 3 pokusy během kalendářního roku. Mezi
jednotlivými pokusy musí uběhnout min. 30 dní.

 Pokud zkouška neurčuje jinak, časový limit pro splnění zkoušky od jejího
započatí je jeden měsíc.

 Zkoušky se plní samostatně, nelze je mezi sebou kombinovat (tzn. při jedné
činnosti plnit dvě zkoušky najednou).

 Začátek plnění zkoušky nahlas svému oddílovému vedoucímu nebo určené
osobě.

 Po úspěšném splnění jednoho stupně zkoušky se můžeš hned pustit do
plnění stupně dalšího.

 Za výjimečných podmínek můžeš požádat Velkou radu o udělení výjimky a
pozměnění pravidel splnění zkoušky. Jedná se třeba o fyzický handicap (lidé
na vozíčku atd.). Netýká se těch, co například neumí plavat a mohou se to
naučit.

 Splněnou zkoušku si bavlnkou vyšiješ do příslušného políčka do svého
totemu.

 Věříme, že zkoušky budeš plnit poctivě, čestně a s úsměvem.
 Přejeme Ti hodně štěstí a úspěchů .

SEZNAM ZKOUŠEK:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Statečnost
Zdraví
Obětavost
Moudrost
Obratnost
Osamělost
Mysl
Přesnost
Zručnost
Oheň

11) Vůdcovství
12) Přežití a zdravověda

A JAK VŮBEC VZNIKL „DAKOŤÁCKÝ TOTEM“?
„Na začátku byla slepice.“
„Ne, na začátku bylo vejce.“
„Tak slepice nebo vejce?“
„Ani jedno . Na začátku byla Dakota!“

Dakota? Tak krátký název?
Nee. Jsme Samostatný kmenový a klubový svaz Dakota, z.s.
Jé, to je ale dlouhé. Zase nějaká šifra na konci? Marně přemýšlím, co
to z.s. asi je?
Tentokrát o šifru nejde, je to zkratka a znamená „Zapsaný spolek“.
A když jsme tedy ti Dakoťáci, kdo vlastně jsme?
Jsme spolek dětí a mládeže.
Jak starej?
Vznikli jsme jednoho krásného dne, psal se rok 2001 a bylo zrovna 5.
února.
Ty, kámo, to je ale let, co?
No, to tedy je. Ale co, všichni stárnem, ne?
A co je našim posláním?
Smysluplné naplňování volného času dětí, mládeže a dobrovolníků
primárně se zaměřením na indiánský folklór.
Zní to tak vznešeně. Hele, a co ten paroháč?
Jo ty myslíš náš znak? Víš, jakou má symboliku?
Tak asi .. no .. už to mám. Na táboře spíme v týpku a občas nám tam
vleze kráva?
Budeš koukat, ale je to mnohem vznešenější. Dívej.


Bílý kruh
Bílá barva znamená mír a přátelství.

Kruh zase štít a obranu.

Tee-pee symbolizuje indiánské dovednosti a indiánský
folklór.


Modré rohy
Modrá barva představuje nebe nad námi,

rohy útok a sílu.

A kdo se o to všechno stará?
Základem jsou tři hlavy. Neboj, ne trojhlavá saň. Každý si hlavu nese
sám. Je to náčelník, 1. podnáčelník a 2. podnáčelník, takzvaní
statutáři našeho spolku. To jsou ti nejhlavnější. Něco jako ředitel a
jeho zástupci. A vůbec prvními statutáři byli Hana „Hanče“ Revajová
jako náčelník a jejími podnáčelníky byli Štefan „Pišta“ Greš a Renáta
„Renča“ Bokrošová. Pozice se sem tam měnily, ale největší zásluhu
na celém fungování oddílu měli Hanče a Pišta. Otázka jako
pamatovák na naše příští setkání: „Kdo jsou našimi statutáři
v současnosti?“
A kde se scházíte? V lese?
V Ostravě máme dvě klubovny. Jednu na Dubině za obchodem Albert
na ulici A. Poledníka a druhou v Hrabůvce na ulici Na Mýtě. Klubovny
jsme mívali i v Havířově a v Brně.
A když už tedy zmiňuješ ten les, tak máme dvě táborové základny.
Jednu v Hustopečích nad Bečvou, kde máme společně s Pionýrem
dřevěný srub a na Slovensku v Bobrovecké dolině máme dlouhodobě
pronajatou louku na letní tábory. No a tam v létě spíme v tom týpku.
V létě v lese a v týpku, ale co přes rok? To se asi nudíte, co?
Nudu nemáme rádi. Celoročně fungují oddíly, kde se během školního
roku pravidelně scházejí děti a mládež všeho věku. Naši celoroční
ekologickou aktivitou je uklízení studánky v Ostravě Bělském lese u
Koliby.
A mezi největší akce, které pořádáme, patří patnáctidenní letní
tábory na našich táborových základnách. Dále jarní tábory,
podzimní tábory, Karneval pro Dakoťáčky a Karneval pro Dakoťáky,
Sázení stromků v Bělském lese, Sraz Dakoty, cyklovýlety Tour de
Mara a NATO kolo, branná soutěž Dakoťácký azimut, srazy letních
táborů a mnoho dalšího!
A kde bych našel další informace?
Zkus naše webovky www.dakotaci.cz
A určitě Ti rád odpoví také některý z našich vedoucích.

Tak teď už se cítím jako pravý „Dakoťák“.
Teď už mi zbývá začít vyšívat totem. Takže se loučím. Běžím
plnit zkoušky.

A co ty? Jdeš do toho taky?

1) Statečnost
a)
 Projít stezku odvahy (za tmy po cestičce vyznačenou svíčkami/světly)
b)
 Strávit noc venku v lese o samotě od soumraku do svítání nebo splnění
třetího Orlího pera
c)
 Splnění zkoušky „VAKONDA“

2) Zdraví
a)

b)

c)

Za rok:
 Vyrazit na 1 túru do hor (převýšení min. 600 m nebo vzdálenost
10 km) a na 1 výlet na kole o délce min. 10 km
Po dobu 2 týdnů (14 dnů):
 Každý den: ráno si dát 5 minut rozcvičku na protažení, umývat si zuby
ráno+večer, ráno nebo večer si dát studenou očistu celého těla (potok,
sprcha aj.)
 Za týden: 1x vyvíjet nějaký sport (plavání, běh, kolo, brusle, posilovna,
aerobic atd.) po dobu min. 20 min
Za rok:
 Vyrazit na 2 túry do hor (převýšení min. 600 m nebo vzdálenost
20 km) a na 2 výlety na kole o délce min. 30 km
Po dobu 3 týdnů (21 dnů):
 Každý den: ráno si dát 5 min rozcvičku na protažení, umývat si zuby
ráno+večer, ráno nebo večer si dát studenou očistu celého těla (potok,
sprcha aj.)
 Za týden: 2x vyvíjet nějaký sport (plavání, běh, kolo, brusle, posilovna,
aerobic atd.) po dobu min. 30 min
Za rok:
 Vyrazit na 3 túry do hor (převýšení min. 600 m nebo vzdálenost
30 km) a na 3 výlety na kole o délce min. 50 km
Po dobu 4 týdnů (28 dnů):
 Každý den: ráno si dát 5 min rozcvičku na protažení, umývat si zuby
ráno+večer, ráno nebo večer si dát studenou očistu celého těla (potok,
sprcha aj.)
 Za týden: 3x vyvíjet nějaký sport (plavání, běh, kolo, brusle, posilovna,
aerobic atd.) po dobu min. 30 min

3) Obětavost
a)
 Jeden dobrý skutek pro dobro společnosti a svého okolí
 Darovat oblečení/hračky na charitu nebo krmivo pro zvířecí útulky,
ZOO nebo záchrannou stanici
b)
 Dva dobré skutky pro dobro společnosti a svého okolí
 Darovat oblečení/hračky na charitu nebo krmivo pro zvířecí útulky,
ZOO nebo záchrannou stanici nebo finančního daru na dobrou věc
c)

 Tři dobré skutky pro dobro společnosti a svého okolí
 Darovat oblečení/hračky na charitu nebo krmivo pro zvířecí útulky,
ZOO nebo záchrannou stanici nebo finanční dar na dobrou věc nebo
bezplatně darovat krev/plazmu

Příklady dobrých skutků:
 Domov důchodců, dětský domov apod. (povídání, čtení/předčítání,
hraní na kytaru, divadelní představení atd.)
 Venčení psů v psím útulku
 Ekologická brigáda – sběr odpadků, sázení stromků, čištění řeky, sběr
vánočních stromků atd.
 Své další návrhy konzultujte se svým oddílovým vedoucím

4) Moudrost
Podrobné seznamy a návody v příloze.
a)

 Umět zašifrovat a rozšifrovat zprávu – Morseova abeceda (možno
použít klíč), hadovky
 Poznat 15 běžně rostoucích bylin
 Podle listů poznat 5 listnatých a 4 jehličnaté stromy (smrk ztepilý, jedle
bělokorá, borovice lesní, modřín opadavý)
 Poznat 20 běžně se vyskytujících živočichů
 Na hvězdné obloze určit 2 souhvězdí (Velký vůz, Malý vůz) a Severku
 Prakticky poznat 10 turistických značek - poznávání symbolů (kostel,
rozhledna, zřícenina hradu, hrad, bažina, pramen, hájovna, jeskyně,
most, nemocnice)
 Uvázat 6 základních uzlů a popsat jejich použití

b)
 Umět zašifrovat a rozšifrovat zprávu – Morseova abeceda, hadovky,
velký a malý polský klíč
 Poznat 30 běžně rostoucích bylin
 Podle listů poznat 10 listnatých a 6 jehličnatých stromů
 30 běžně se vyskytujících živočichů
 15 turistických značek - poznávání symbolů
 Zorientovat se s mapou v terénu s použitím buzoly
 Uvázat uzlařskou regatu v časovém limitu do 1 minuty
c)

 Účast na šifrovací soutěži – např. TMOU, Ostrovtip
 Vysílání a přijímání morseovky na dálku (minimálně 200 m, minimálně
5 předání) ve dne i v noci
 Poznat 50 běžných planě rostoucích rostlin
 10 jedlých a 5 jedovatých hub
 40 běžně se vyskytujících živočichů
 7 souhvězdí (Velký vůz, Malý vůz, Kasiopea, Drak, Labuť, Lyra, Orion)
 Uvázat uzlařskou regatu v časovém limitu do 20 sekund
 Použití a uvázání prusíku včetně dvojitého, osmičkového uzlu včetně
zámku a dvojitého osmičkového uzlu

5) Obratnost
a)
 Uplavat 50 m v kuse (jakýkoliv styl)
 Uběhnout 300 m bez přestávky
 Udělat kotoul vpřed a vzad
b)
 Vytáhnout se na „hrazdě“ 5 krát za sebou
 Uplavat 100 m v kuse (jakýkoliv styl)
 Uběhnout 1000 m bez přestávky
c)





Vytáhnout se na „hrazdě“ 10 krát za sebou
Uplavat 300 m v kuse (jakýkoliv styl)
Uběhnout 2000 m bez přestávky
Skákat přes švihadlo 10 minut v kuse bez přerušení

Splnit musíte minimálně 2 z uvedených úkolů v jeden den.

6) Osamělost
a)
 Po dobu 3 h za světla nebýt nikým viděn (nesmí se skrývat v budově)
b)
 Po dobu 6 h (od svítání do soumraku) nebýt nikým viděn (nesmí se
skrývat v budově)
c)
 Splnění zkoušky druhé Orlí pero

7) Mysl
a)

 6 h nejíst a nemluvit
 7 dní nejíst sladkosti (bonbony, čokoláda, atd.) a nepít sladké nápoje

(Kofola, Coca - cola, Fanta, atd., čaj a káva bez cukru ano)
 Kimovka paměti – 15 předmětů na 2,5 minuty – napsat jich min. 9
(60%)
b)

 12 h nejíst a nemluvit

 14 dní nejíst sladkosti (bonbony, čokoláda, atd.) a nepít sladké nápoje
(Kofola, Coca - cola, Fanta, atd., čaj a káva bez cukru ano)
 7 dnů nejíst maso
 Kimovka paměti – 20 předmětů na 2,5 minuty – napsat jich min. 14
(70%)
c)
 Splnění zkoušky „první Orlí pero“
 28 dní nejíst sladkosti (bonbony, čokoláda, atd.) a nepít sladké a
alkoholické nápoje (Kofola, Coca - cola, Fanta, atd., čaj a káva bez cukru
ano)
 14 dní nejíst maso
 Kimovka paměti – 30 předmětů na 3 minuty, napsat jich min. 24 (80%)

8) Přesnost
a)
 Hlídání času: během dne hlásit předem domluvené 3 časy (tolerance ±
5 minut)
 Odhad vzdálenosti: 3x odhad vzdálenosti 1 metru (položení dvou
značek na pevném podkladu, povolený rozptyl na každý odhad ± 5cm)
 Hod na cíl: hod tenisovým míčkem do čtverce 2x2 m ze vzdálenosti 5 m
– min. úspěšnost 7/10 hodů (70%)
b)

 Odhad času: 1 h během dne bez pomocí hodinek, mobilu a jiného
měřícího zařízení (povolený rozptyl ± 5 minut); 3x
 Odhad vzdálenosti: 3x odhad vzdálenosti 1,5 metru + 3x odhad
vzdálenosti 3 m (položení dvou značek na pevném podkladu, povolený
rozptyl ± 3cm/1m)
 Hod na terč: hod 10 šipek na klasický terč a naházet min. 50 bodů na
vzdálenost 3 metry, při středu terče v úrovni očí plniče

c)
 Odhad času: během dne hlásit předem domluvené 3 časy (tolerance ±
5 minut), 1h během dne bez pomocí hodinek, mobilu a jiného měřícího
zařízení (povolený rozptyl ± 5 minut)
 Odhad vzdálenosti: 3x odhad vzdálenosti 2,25 m + 3x odhad
vzdálenosti 5 m + 3x odhad vzdálenosti 10 m (položení dvou značek na
pevném podkladu, povolený rozptyl ± 2cm/1m)
 Střelba na terč: Luk – nastřílet oddílovým lukem 160b 40šípy na 10 m,
při výšce
středu terče 1,5 m

9) Zručnost
a)
 Vyrobit funkční lodičku z přírodního materiálu nebo postavit ptačí
budku nebo funkčního draka (min. délka 40 cm) nebo vyšít libovolným
způsobem obrázek o velikosti min. 10 x 10 cm
b)
 Vyřezat ze dřeva lžíci (délka min. 15 cm) a misku (průměr min. 15 cm,
výška min. 5 cm) nebo uplést (uháčkovat) šálu dlouhou min. 1 m a
širokou min. 10 cm nebo čepici
c)

 Vyřezat z 1 kusu dřeva řetěz se třemi články nebo celo vyřezávaný
totem min. 30 cm vysoký s průměrem min. 5 cm

10) Oheň
a)
 Připravit a rozdělat oheň na tři zápalky a uvařit na něm 1 l vody
 Vyjmenovat a postavit besední typy ohňů (pagoda, pyramida, hranice)
 Popsat pravidla založení a likvidaci ohniště se zaměřením na
bezpečnost
b)
 Rozdělat a udržet oheň po dobu min. 30 minut s omezeným množstvím
materiálu. Všechen potřebný materiál se musí vejít do standardního
ešusu (ešus musí být zavřený víkem). Nesmí být použito nic mimo tuto
zásobu
 Uvařit jídlo v nádobě pro dvě osoby s použitím užitkového ohně (závěs
s hrazdou, trojnožka nebo závěs s oporou)
c)
 Rozdělat oheň pomocí třecích dřívek (luku) z materiálů nalezených
přímo při provádění zkoušky včetně výroby třecích dřívek, hořet musí
min. 10 min
 Připravit kuře s pomocí Setonova hrnce
 Vyjmenovat a popsat strážní ohně a ohně v nepříznivých podmínkách
Na všechny ohně lze použít pouze přírodní materiály (žádné podpalovače,
petrolej, benzín, Pepo apod.) nasbírané v lese přímo při provádění zkoušky.

11) Vůdcovství
a)
 Připravit a vést kmenovou schůzku nebo připravit program na min.
120 minut na víkendovce
 Přečíst knihu Jaroslava Foglara
b)
 Být vedoucím nebo instruktorem na jarním/podzimním/příměstském
táboře nebo na akcích v součtu minimálně 7 dnů za kalendářní rok
 Přečíst knihu o etiketě
c)

 Být vedoucím hry nebo hlavním vedoucím na akcích nebo táborech
v součtu min. 14 dnů za kalendářní rok
 Přečíst knihu o vedení nebo výchově dětí

12) Přežití a zdravověda
a)
 Postavit klasický stan, pomoc přípustná jen z výškových a silových
důvodů (nedosáhne na střed stanu, nepřetáhne vrchní plachtu, neohne
stanovou tyčku apod.) a přespat v něm min. jednu noc, poté opět složit
do původních obalů
 S buzolou zorientovat mapu vůči světovým stranám. Znát světové
strany. Znát rozdíl mezi buzolou a kompasem.
 Krvácení, odřeniny, uštknutí a bodnutí hmyzem, přisátí klíštětem příznaky a první pomoc
b)
 Postavit přístřešek z celty (možno i auto plachty) a přespat v něm min.
jednu noc
 Postavit podsadu s max. 1 pomocníkem a zpět rozložit
 Umět projít trasu, která obsahuje minimálně pět po sobě následujících
azimutů (vždy azimut a vzdálenost). Celková délka trasy musí být
minimálně 300 m.
 Zlomeniny, popáleniny – příznaky a první pomoc
 Resuscitace
c)
 Postavit si záhrab ve sněhu a přespat v něm min. jednu noc
 Postavit obyvatelné tee-pee, vč. „lajningu“ v max. třech lidech za max.
1h a zpět rozložit. Splnění zkoušky platí pro všechny stavějící
 Umět určit sever pomocí ručičkových hodinek a najít sever podle
hvězd?
 Poleptání, infarkt, mrtvice, epilepsie - příznaky a první pomoc
Zkoušku lze plnit během celého kalendářního roku.

Už jste zvládli nějakou zkoušku?
Chystáte se začít hrdě vyšívat?
Tak jen do toho!
Tady je malý návod, jak na to!

12) Přežití a zdravověda
11) Vůdcovství
10) Oheň
9) Zručnost
8) Přesnost
7) Mysl
6) Osamělost
5) Obratnost
4) Moudrost
3) Obětavost
2) Zdraví
1) Statečnost

Každou část totemu, která náleží dané zkoušce, si pomyslně
rozdělte na tři části – tedy tři stupně obtížnosti zkoušky a) b) c). Vždy
po splnění zkoušky si daný úsek vyšijte bavlnou a to libovolnou barvou.
Jak jen to bude barevně lahodit Vašemu očku.

c)

Například nějak takto:

a)

b)

A jaký použít vyšívací steh? Doporučujeme plný steh, kdy
vyšíváme rovnými stehy přes vykreslený tvar výšivky (políčka pro
daný stupeň zkoušky).

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

POZNÁMKY

VVP – Výchovně vzdělávací program S.K. a K.S. Dakota

