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ÚVODNÍ SLOVO
Přátelé dobrušského skautingu,

nevím, jak tomu bylo u Vás, ale 
pro mne se předešlé týdny nesly 
zejména ve znamení čekání. Na co? 
To záleželo vždy na dané situaci. 
Na zpožděný autobus, na holé a 
bezpečné střechy domů, na oblevu 
v okolních lukách a polích, na první 
účastníky Malého Velkého plesu, na 
volbu nového vedení střediska… A 
také na poslední únorové dny, až 
budeme moci s celou redakční ra-
dou a všemi věrnými přispěvovateli 
zasednout ke klávesnicím a začít na 
nich dávat dohromady nové číslo To-
temu, které se Vám právě dostává do 
rukou. A tak jste se snad i vy dočkali 
této pestré mozaiky, kterou jsme pro 
Vás složili z toho nejzajímavějšího, co 
se za dva poslední měsíce v  našem 
středisku událo.

Ze střediskové činnosti je potřeba 
zmínit zejména tři akce s napros-
to rozdílným charakterem. První 
z nich je tradiční Tříkrálová sbírka, 
kterou sice jako skauti nepořádáme, 
ale zato každoročně přidáváme ruku 
k dílu tím, že vyrážíme do ulic spolu 
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s ostatními královskými koledníky. 
Nejinak tomu letos bylo u Štafličky, 
která nám letošní ročník této chari-
tativní akce stručně shrne. Dobruš-
ské středisko Junáka bylo v únoru 
také vystaveno úkolu zvolit ze svého 
středu nové vedení, případně pak vy-
slovit důvěru tomu stávajícímu. Jak 
nakonec dopadl volební sněm si mů-
žete přečíst v článku od Ondry. Před-
poslední únorový víkend pak patřil 
Malému Velkému plesu. Zda se letos 
jeho účastníci přenesli opět do něja-
ké doby a případně do jaké, nám poví 
člověk nejpovolanější – totiž jeho 
dlouholetá organizátorka Pavlač. Ve 
zbylých článcích Střediskového dění 
se pak dozvíte, jak nebývalý přísun 
sněhu využily jednotlivé oddíly, mezi 
nimiž nechybí po čase ani kmen ro-
verů a rangers.

Další část Totemu je věnována 
tipům, co si přečíst, kam se podívat 
a čím si třeba zkrášlit interiér vašeho 
domova. Představíme Vám autorku 
Petru Hůlovou, stále více populární 
fenomén jménem geocaching a výro-
bu voňavé koule z koření.

Po několika vesměs kladných 
ohlasech jsme se rozhodli i do tohoto 
čísla zařadit fotoromán z redakčního 
prostředí. Tentokráte pojednává o 
jednom omylu, který se stal někomu 
osudným. Komu a o jaký omyl šlo, si 
přečtěte sami.

Po rubrice oddychové přichází již 
na řadu jedna z nejoblíbenějších částí 
celého oběžníku. Tušíte správně, jde 
o rozhovor – tentokráte s nově zvole-
ným členem revizní komise střediska 
Pavlem Nejmanem neboli Sympou.

Nechybí ani Zápisy z kronik, za-
vzpomínáme na osm let starý tábor 
v Orlickém Záhoří.

A pokud se říká „To nejlepší 
nakonec,“ tak bych si to dovolil 
protentokrát změnit na „To nejhezčí 
nakonec.“ Vždyť co může být v jarní 
přírodě krásnějšího než naše konik-
lece, kterým patří samotný závěr 
druhého čísla letošního Totemu.

Jaru zdar!
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Letos se již podeváté někteří naši 
členové účastnili Tříkrálové sbírky, 
pořádané Charitou. V tříčlenných 
skupinkách za doprovodu vedoucího 
obcházeli Dobrušku a některé okolní 
vesnice, aby do charitní pokladnič-
ky sbírali peníze na pomoc lidem 
v nouzi. 

I přesto, že venku byla pořádná 
nadílka čerstvého sněhu, koledníci 
vytrvale obcházeli dům od domu ve 

svém rajónu a s písničkou My tři krá-
lové na rtech neúnavně koledovali. 
Odměnou za to jim byl nejen pocit 
z dobrého skutku, ale také nějaké ty 
sladkosti, které jim lidé dali od cesty. 
Neméně důležité bylo také zázemí na 
faře, kde mimo jiného dostali koled-
níci výborný guláš od místního pana 
faráře Vincenta a spousty buchet.

A jaký je výsledek letošní sbírky? 
Řekla bych, že skvělý. Dobruška vy-

brala celkem 127 068 Kč, což je o 14 
tisíc víc než loni. Peníze budou opět 
použity z velké části na pomoc lidem 
na Dobrušsku.

Doufám, že i příští rok se bude 
Tříkrálové sbírce dařit stejně, jako 
předešlé ročníky.

STŘEDISKOVÉ DĚNÍ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 9.1. 2010
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Byla to v podstatě sobota jako 
každá jiná. S jedním malým rozdí-
lem – naše středisko opět po letech 
muselo zvolit nové funkcionáře. A 
tak se toto sobotní odpoledne sešli 
všichni, co měli hlasovací i poradní 
právo, aby společně navrhli a odvolili 
nového vedoucího střediska, středis-
kovou radu atp. 

Zatímco se vevnitř vařil volební 
guláš a lobbovalo se, venku před 
klubovnou Zély připravoval ovárek 
jako odměnu na večer a několik 
mužských členů oddílu roverů sta-
vělo krásné iglů, které bylo večer 
pasováno na „disko-iglů“ a zevnitř 
se ozývaly country písně libé i neli-
bé. Před iglů stál krásný sněho-gauč 
a vedle už standardně tee-pee. Ale 
zpět k volbám. Nikdo asi nebyl pře-
kvapen, že se vedoucím střediska 
stal opět p. ing. Petr Poláček, ačkoli 
se snažil do tohoto nahnat někoho 
mladšího. Letos se mu to nepovedlo, 
snad se do příště někdo objeví sám! 
Ale na škodu to určitě není, Petr 
udělal pro středisko tolik, co nikdo 
jiný a určitě v tom bude pokračovat i 
následující roky a o zániku střediska 
či jiných spekulacích nemůže být ani 
řeč. Samozřejmě, pokud přidáme 

ruku k dílu i my ostatní! Celé volby, 
které probíhaly ve velké klubovně, 
sledoval i br. Králík, který je, pokud 
se nemýlím, předseda krajské rady 
Junáka, aby dohlédl na případné 
nesrovnalosti či netransparentnost. 
Ale neměl co dodávat, takže jenom 
tiše seděl, zapisoval a sledoval, jak 
všechno proběhlo v poklidu, hladce 
a rychle. 

Po volebním aktu jsme se všichni, 
jako už každý rok tradičně, vyfotili 
u největší stěny velké místnosti, ale 
i letos došlo k milému problému, že 
jsme se museli pořádně zmáčknout, 
abychom se na zvěčňující fotografii 
všichni vešli – tolik nás bylo! Ná-
sledovala tzv. výroční schůze, která 
byla již veřejnosti přístupná, a kde 
se mohli všichni dozvědět, jak ope-
rujeme s našimi penězi, co jsme přes 
rok podnikli, jaké máme ambice atd. 
Pokud jste z jakéhokoli důvodu ne-
mohli a zajímají vás tyto věci, můžete 
se podívat na webové stránky, kde 
je výroční zpráva uveřejněna. Mož-
ná by to zajímalo především naše 
„radniční“, ale dostavil se, pokud si 
dobře pamatuji, jeden, maximálně 
dva – pokud více, omlouvám se, ale 
nepostřehl jsem –, kterým šlo ale 

určitě mnohem více o vepřové, než 
o problematiku skautingu (toto je 
názor autora článku a nikoho nenutí 
si to myslet!). Petr si pak vzal slovo 
a asi 30 minut, než se uvařilo maso 
dole v kotlích, abychom se společně 
odebrali hodovat a zapíjet volební 
úspěch, povídal. A protože to oprav-
du nebylo dlouhé, bylo to výstižné a 
zajímavé, sklidil na konci upřímný 
potlesk. Takřka shodně s koncem 
výroční schůze zazvonil zvonec, že 
je Zély připraven každého obsloužit 
dole na provoněném dvoře před ko-
nírnou. Na promítací plátno v klu-
bovně se pustila do pozadí Bénova 
prezentace z fotek z uplynulého roku, 
pod kterou hrála poklidná hudba, a 
každý mohl sledovat, co jednotlivé 
oddíly i celé středisko uskutečnily za 
uplynulý rok. 

S pokročilou hodinou ubývalo 
lidí, ale přibývalo pohodové nálady, a 
tak se na plac dostaly i kytary, benjo 
a basa a mohli jsme se opět po něja-
ké době zaposlouchat do živé hudby 
„střediskové kapely“, pokud členové 
dovolí, abych je tak nazval.

Více už asi není co dodat, maso 
se snědlo, z vývaru mělo spousta 
rodin v Dobrušce výbornou polévku, 
všechno, co bylo na programu se spl-
nilo, a tak se zase můžeme v poklidu 
(rozuměj – v pracovním poklidu) 
těšit na příští rok, až si ukážeme, co 
všechno jsme zvládli a kde jsme byli.

Petrovi Poláčkovi, staronovému 
vůdci střediska, pak jménem svým i 
vaším popřeji, aby měl mnoho sil na 
vykonávání tohoto úřadu a doufám, 
že ho v tom nikdo nenecháme sa-
motného a budeme se dál společně 
potkávat na střediskových schůzích 
přes rok a vypomáhat na jednotli-
vých akcích i táborech. 

Volební sněm a ovar 6.2. 2010

ZAHÁJENÍ ZPĚVEM SKAUTSKÉ HYMNY
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ÚČASTNÍCI VOLEBNÍHO SNĚMU

NOVĚ JMENOVANÝ ZÁSTUPCE 
VEDOUCÍHO STŘEDISKA IFIK
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Malý velký ples patří již k tradič-
ním akcím, které skauti z Dobrušky 
pořádají. Letos se konal již šestý 
ročník a byl královský. Snad trochu 
troufale by se dalo říct, že byl králov-
ský nejen názvem.. 

Přípravy na ples začaly před ně-
kolika měsíci. Bylo potřeba domluvit 
předtančení, začít shánět tombolu, 
vymyslet každičký detail –od výzdo-
by, přes soutěž a vzhled plakátů, až 
po texty na nevýherní losy... 

A jak vůbec samotný ples probí-
hal? Na začátku nás na něm uvítal 
král Otakar I. se svou chotí Aničkou 
a trošku zmateným šaškem, poté ná-

sledovalo úvodní předtančení od TK 
Akcent a pak už nic nebránilo tanci, 
ke kterému nám hrála hudební sku-
pina Pokrok z Kostelce nad Orlicí. 
V průběhu plesu byla možnost za-
koupit si losy do tomboly, která byla 
letos opravdu bohatá. Když jste ne-
vyhráli, mohli jste se alespoň trošku 
vzdělat v historii a přečíst si perličky 
z českých dějin. Kdo nechtěl utrácet 
a přece jen by rád něco vyhrál, byla 
tu ještě soutěž Královská dvaadvacít-
ka o královský dort. Po stěnách bylo 
vylepeno 22 erbů a 22 názvů měst a 
úkolem bylo najít správné dvojice. 
Veškeré vyhlášení, stejně jako loso-
vání o prvních pět cen z tomboly, 
přišlo o půlnoci. A překvapení? Taky 

bylo.. Přenesli jsme se o 160 km na 
západ, o 650 let zpátky a strávili jsme 
noc na Karlštejně. Poté tanec a zába-
va pokračovaly až do druhé hodiny 
ranní, kdy nám kapela oznámila, že 
je čas jít spát..

A tak skončila další kapitola 
Malého velkého plesu. Ještě dovolte, 
abych touto cestou poděkovala všem, 
co se na přípravách podíleli, všem co 
se zúčastnili, i všem, co nás jakkoliv 
podpořili. Děkuju a doufejme, že se 
v roce 2011 zase sejdeme :-)

Královský malý velký ples 20.2. 2010
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ODDÍL meďátek
Tento měsíc se Méďátka vypravila 

na zimní bruslení do Opočna, kde se 
některá z nich učila bruslit. Po návra-
tu se pustila do malování obrázků na 
ples. Chodila se koulovat, pekáčovat, 
stavěla sněhuláky, chodila do tělo-
cvičny si zacvičit nebo si zahrát hry. 
Vypravila se pozorovat zvířecí stopy 
a zkoušela si odlít psí stopu, která se 

jim povedla.

Také ráda chodí na stesku odvahy, 
kdy musí poznat nějaký předmět a 
namalovat ho. Nebo je baví hledání 
různých předmětů schovaných po 
klubovně, protože ten, kdo toho 
najde nejvíce, dostane sladkou od-
měnu.

Musím říct, že si Meďátka letošní 
zimu hodně užila a pokud sníh ne-
roztaje, budou si ji užívat ještě déle.

                          

                                       Mirka
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ODDÍL SVĚTLUŠEK
Schůzek bylo několik a proto-

že většina z vedoucích má zrovna 
zkouškové, tak se složení vedení ne-
ustále měnilo a holky měly jedineč-
nou možnost hrát hry se Skotíkem, 
Štafličkou, Kokinou, Kaou, s mojí 
kamarádkou Zuzkou nebo se mnou, 
Šárkou. Takže program byl oprav-
du pestrý a i pro nás to byly velmi 
zábavné schůzky, holky umějí často 
překvapit :-) Taky nám přibyla nová 
světluška Markétka, která hnedka 
mezi holky zapadla a nás těší, že za-
tím nevynechala ani jednu schůzku!

Do Totemu jsme se rozhodly vy-
brat pár zajímavých her, které jsme 
si s holkama zahrály. Proto tady 
budou příspěvky od Kay, Kokiny, 
Štafličky a ode mě. Jsem moc ráda, že 
nám holky tolik pomáhají s vedením, 
moc, moc dík, bez Vás bychom to 
nezvládly!

V novém roce jsme se poprvé se-
šly 8. ledna a začaly jsme naši schůz-
ku tím, že jsme si rozbalovaly papírky 
s našima přáníčkama, která jsme  si 
napsaly o naší Vánoční schůzce. 
Všechny světlušky byly s dárky od 
Ježíška spokojené a my jsme koneč-
ně mohly začít hrát hru. Schůzku se 
mnou vedla Kaa, každá jsme měly 
jednu družinku a vyrazily jsme hle-
dat „Poklady“.

Napadlo nám hodně sněhu, fou-
kal vítr a viditelnost snižovala mlha, 
přesto holky zvládly připravenou 
hru dobře :-) Na schůzce se sešly 
téměř všechny Babočky i Lišky, tak-
že vedoucí měly ulehčenou práci a 
nemusely znovu přerozdělovat holky 
do skupinek. Byly rozděleny spra-
vedlivě a mohly se hned pustit do 
práce. Nejprve musely obě skupiny 
najít skrytou mapu někde kolem 
klubovny. Byla na ni zaznamenaná 
tři místa, kde měly najít krabičku s 
„pokladem.“ Také na papíře zjistily, 
jaké poklady na místech budou a jak 
jsou bodově ohodnocené. Proto úko-
lem holek bylo doběhnout na určité 

místo jako první a vybrat ten poklad, 
který byl za nejvíc bodů.

Poklady byly schované u bazénu, 
u dětského hřiště u Romance a u pe-
čovatelského domu blízko klubovny. 

Aby se holky neztratily a někde 
neumrzly, protože počasí opravdu 
nebylo příznivé, každá skupinka šla i 
s jednou vedoucí. Ty se jim nesnažily 
radit, podle toho to občas i vypadalo. 
Nedovedete si představit, jak složitou 
cestou se dá také dojít k bazénu :-) 
Hlavně jsem ale chtěla vyzdvihnout 
to světluškovské nasazení, až z toho 
byl jejich vedoucovský doprovod 
překvapen. Holky makaly a téměř 
celou trasu běžely a že to byla občas 
opravdu dlouhá cesta…

Jako poklady holky hledaly věci 
jako svíčky, gumičky, kolíčky, tužky 
apod., takže nemusím popisovat je-
jich zklamání po objevení prvního 
„pokladu“. „A to jako není nic k jíd-
lu? A to si jako nemůžeme nechat, 
když to je poklad?“ To byla nejčastěj-
ší reakce. Nakonec ale holky statečně 
a smířeně našly všechny věci, které 
měly a sprintovaly zpět do klubovny. 
Kdo tam byl totiž první, získal bonu-
sové body. To se podařilo Liškám a 
taky proto tuhle bojovku vyhrály.

Po hře nám zbylo ještě dost 
času na to dorozdat vánoční dárky 
holkám, které nebyly na vánoční 
schůzce. Všechny holky dostaly od 
Ježíška vlastní hrníčky se svými jmé-
ny a měly možnost si je ozdobit, což 
myslím, že se jim povedlo.

Na první únorovou schůzku 
jsem dorazila se svojí kamarádkou 
Zuzkou a jaké bylo moje překvape-
ní, když v klubovně byla i Skotík :-). 
Holky byly moc rády, že si Skotík na 
nás udělala čas a zvládla za námi bě-
hem všech těch zkoušek přijet. Hrály 

jsme hru okolo klubovny, holky byly 
rozdělené na Lišky a Babočky a jejich 
úkolem bylo složit zprávu, na které 
bylo několik úkolů – složit obrázek, 
vymyslet větu, která začínala danými 
písmenky, vyjmenovat světluškovské 
zákony nebo pojmenovat nakreslené 
značky. Některé úkoly nebyly lehké, 
ale i tak si s nimi světlušky poradi-
ly – třeba najít ve slovníku, jak se 
španělsky řekne pes, dívka :-) Byla 
to taková malá příprava na závody 
a holky to zvládly suprově, takže se 
v květnu máme na co těšit :-). Potom 
se Skotíkem probíraly svoje odborky, 
které se snaží statečně plnit.

Na další schůzce se nám sešlo asi 
jen deset světlušek. Holkám se moc 
líbilo venku, protože tam bylo posta-
vené iglú a taky ledová lavice. Když 
jsme holkám vysvětlily, že tam vážně 
dnes sedět nebudeme, tak si z lavice 
udělaly klouzačku a zase bylo co dě-
lat. Když jsme se asi po půl hodině 
dostaly dovnitř, tak jsme si zahrály 
turnaj v kostkách, a pak v poznávání 
sebe samých navzájem. Když se se-
tmělo, šly jsme ven hrát na Mrazíka  
a na schovku, kterou by holky snad 
dokázaly hrát hodinu, kdyby si je ro-
diče postupně neodvedly :-).

                                           Šárka

Světlušky se dobře znají. Z čeho 
tak usuzuji? To jsem totiž byla jed-
nou na schůzce a hrály jsme tam hru, 
ve které šlo o to, co nejrychleji po-
slepu jen podle hmatu poznat jinou 
světlušku. To byste nevěřili, jak byly 
rychlé! Když potom navrhly, aby-
chom si to vyměnily a mně se Šárkou 
zavázaly oči, abychom poznávaly 
tentokrát my, to teda nebylo vůbec 
jednoduché... A od té doby říkám, že 
se světlušky dobře znají.
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Abychom nezaostávaly v učení, na 
poslední únorové schůzce jsme pro-
cvičovaly morseovku následujícím 
způsobem. Kdo ji neměl napsanou 
v notýsku, v rychlosti si ji přepsal od 
světlušky, která to měla zapsané, aby 
ty, které si to pořádně nepamatují, 
mohly poznámky použít. Po klubov-
ně jsme schovaly písmenka z abecedy 
(využily jsme čudlíku ze scrabble -  
každé bylo bodově jinak ohodnocené 
- čehož jsme na závěr také využily). 
Hra byla na jednotlivce, a tak běhaly 
všechny najednou a neobešlo se to 
bez strkanic a pádu, ale vše dobře 
dopadlo. Jasnou vítězkou byla Nika. 
Druhá půlka hry byla na družinky, 
musely posbírat všechna písmenka 
(bodově ohodnocená). To vyhrály 
Lišky. A protože bylo v klubovně 
docela chladno, rozhodly jsme se 
otestovat nové hrníčky od Ježíška a 
uvařily jsme si čajik na zahřátí. A 

protože nám zbývala ještě chvilka 
času, zahrály jsme si foukanou. U té 

se ukázalo, kdo umí a neumí foukat 
=)

                                           Kokina
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ODDÍL VLČAT 
A je tu opět konec měsíce. Tentokrát 
se ale jedná o speciální vydání, jelikož 
bude popisovat dění v našem oddíle 
za dva měsíce, za leden a únor. Jak již 
určitě všichni víte, tak oddíl vlčat je 
rozdělen na dvě skupiny, středeční a 
páteční. Vzhledem k tomuto faktu je 
tedy nesmysl, abych popisoval dění 
v obou skupinách, když se aktivně 
zúčastňuji jen páteční. A určitě mi 
také dáte za pravdu, že by bylo nefér 
vůči středečním, abych popisoval jen 
dění páteční schůzky. Tak tedy, aby 
to bylo fér, pokusím se nastínit to, co 
bylo oběma schůzkám společné. Při 
těchto zimních schůzkách jsme se 
snažili kluky připravit na únorovou 
oddílovku, která bude mít závodní 
charakter. Připravujeme totiž závod 
v uzlování o titul Mistr uzel 2010. 
Také se hrály různé hry, při kterých 
kluci využili různé dovednosti, které 

se ve skautu naučili. Např. morse-
ovku, jiné šifry, a nebo právě uzly. 
Pochopitelně jsme se také věnovali 
sněhovým radovánkám, toho bílého 
zlata bylo všude víc než dost, tak 
proč toho nevyužít. V tomto duchu 
se také nesla lednová oddílovka, 
která se mimochodem, myslím si, 
velmi povedla. Konala se 29. ledna 
od 15:00. Kluci i vedoucí se sešli 
v hojném počtu a každý si ve své ruce 
nesl nějaké to sjezdařské náčiníčko. 
Za sněhem jsme vyrazili do neda-
lekého bobového střediska zvaného 
„Novohrajda“. Podmínky ke sjezdu 
byly přímo výborné, na kluky čekalo 
bezmála 50 cm perfektně uježděného 
sněhu, -10°C čistého mrazu a 7 m/s 
větru v zádech. Někteří kluci měli 
při pokusech sjet kopec doslova 
smrt v očích, ale nakonec se všichni 
ukázali jako zkušení harcovníci a 

vše se obešlo bez zranění. Zkrátka 
bylo vidět, že ti kluci už mají něco 
najezděno. Nesmím zapomenout na 
artistické číslo, které přidal Vašek 
s Vlastou. Oba se do sebe takovým 
záhadným způsobem zaklesli, čímž 
vytvořili něco, co připomínalo kolo 
a v tomto záhadném zapletenci se 
pustili dolů ze stráně. Neptejte se mě, 
jak to dopadlo, protože jsem to slyšel 
akorát z vyprávění, ale musím říci, že 
si Vlasta ještě dodnes stěžuje, jak ho 
bolí záda. Jak jsem řekl, až na tento 
malý incident dopadlo vše výborně a 
všichni se už těší na příští oddílovku, 
která bude „Uzlová“. S přáním hezké-
ho dne se loučí
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ODDÍL SKAUTEK 
První dva měsíce nového roku 

2010 byly pro oddíl Slunečnic spíše 
odpočinkové, jelikož se blížil závěr 
pololetí. Hudební školy pořádaly 
různé koncerty, kterých se některé 
hudebně nadané holky musely chtě 
nechtě (jakože spíše nechtě, řekla 
bych) zúčastnit a ty, co zrovna nekon-
certovaly, se proháněly se svými spo-
lužačkami na zasněžených kopcích 
na lyžích, tudíž jsem kolikrát musela 
přizpůsobovat program malému 
počtu zúčastněných. Nebudu vám 
vypisovat, co všechno jsme jakou 
schůzku dělaly, to by bylo nadlouho, 
jen vám nastíním pár her. 

Ze začátku roku jsem holky 
nechtěla moc zatěžovat různými 
šiframi, uzly a ničím podobným, a 
tak jsme zkoušely hrát pár her třeba 
s kartami. Jednou, když jsme se sešly 
opravdu jen asi čtyři, jsme si zahrály 
i něco na způsob město, moře, kuře. 
Bála jsem se, že z toho holky budou 
otrávené, přece jenom je to dosti 
profláklá hra, ale ony se místo toho 
naopak vrhly do hry s nadšením, což 
bylo fajn. Hrály jsme trochu obměně-
nou verzi. Nejdříve jsem u sebe měla 
asi deset papírků. Na jednom bylo 
napsáno třeba město, na druhém 
jméno atd. atd. Jedna z holek říkala 
abecedu, další ji stopla. Když to vy-
šlo například na J, řekla jsem třeba: 
„Řekněte mi na J.. řeku!“ Která z ho-
lek ji řekla jako první, dostala papírek 
s nápisem řeka. Takhle si „rozdělily“ 
všechny papírky a pak jsme začaly 
hrát normálně. Tedy s tím rozdílem, 
že ta, která u sebe měla papírek např. 
s nápisem řeka, nemusela v tom kole 
řeku psát a měla za ni automaticky 
body, takže měla oproti ostatním vý-

hodu, jelikož mohla mít rychleji vše 
vyplněné a ostatní měly méně času. 
Po každém kole si ta, která získala 
nejvíce bodů, mohla říct o papírek, 
ale musela se trefit. Takže třeba řek-
la: „Chci od Káti papírek s nápisem 
řeka.“ Pokud Káťa papírek měla, 
musela jí ho dát. Tato hra byla tedy 
částečně i o postřehu. Když nám zbý-
valo na konci schůzky trochu času, 
zahrály jsme si většinou plácanou, 
cinkanou, městečko Palermo či po-
dobné klasiky, které holky kupodivu 
hrají stále s nadšením a kolikrát by 
nejradši ani nehrály nic jiného.

Abych tu nepopisovala jenom 
konkrétní hry, napíšu vám aspoň 
částečně, co jsme dělaly poslední dvě 
únorové schůzky. Rozhodla jsem se 
holky zase jednou trochu začít trá-
pit s morseovkou, i když vím, že to 
nemají zrovna v lásce, a tak jsem jim 
osmého února po klubovně rozháze-
la papírky s různými zašifrovanými 
otázkami a úkoly. Měly například 
napsat pátý zákon, ve kterém roce byl 
založen světový skauting, vymyslet 
co nejvíce měst začínajících na J, co 
nejvíce žlutých kytek, složit co nejví-
ce slov z nějakých určitých písmen, a 
tak podobně. Holkám luštění trvalo 
celkem dlouho, a tak jsme si pak za-
hrály už jen pár drobných her.

Další týden družinovka nebyla, 
jelikož se i Dobruška a blízké okolí 
dočkala jarních prázdnin. Týden 
nato, tedy 22.února, o poslední 
schůzce tohoto měsíce, se nás sešlo 
asi deset. Holky jsem po dlouhé 
době poslala ven, jelikož počasí už 
nebylo tak na zmrznutí.. ale remcaly 
samozřejmě i tak :-) Dostaly papírek, 

na kterém měly vypsané různé věci, 
které měly zjistit (například: Zjistěte 
páté písmenko z názvu filmu, který 
je 28. února v dobrušském kině. nebo 
Napište 21. písmenko z názvu výstavy, 
která probíhá během února v městské 
knihovně…). A tak se holky vydaly do 
města zjišťovat a vycházely jim různá 
písmenka, ze kterých pak měly složit 
slovo. Vyšla jim písmena D, Á, Z, O, 
H, Y, C.. z čehož měly složit slovo zá-
chody. Věděly, že jim má vyjít nějaké 
místo v klubovně, a tak to neměly 
tolik složité. V klubovně u umyvadla 
poté našly papírek s instrukcemi, že 
hra skončí tím, až řeknou, kam do-
jdou poté, co se vydají x kilometrů 
z Velké Deštné pod azimutem 120°, 
což nakonec s hlavami dohromady 
taky bravurně zvládly. Ve zbytku 
času jsme si uvařily čaj, protože přece 
jenom i přes vykukující slunce zase 
takové pařáky venku ještě nejsou, a 
tak holky přišly přece jenom malinko 
promrzlé.

To je asi vše z krátkého shrnutí 
ledna a února. V příštím čísle vám 
snad budu moct napsat o nějaké 
výpravě, kterou jsme bohužel ani bě-
hem jednoho z těchto měsíců nestih-
ly. Leč plesová sezóna pomalu končí, 
na horách už to asi se sněhem na lyže 
taky nebude tak slavné, a tak si to 
snad v dalších měsících vynahradí-
me. Mějte se a za dva měsíce zase na 
počtenou.. 

Za oddíl Slunečnic
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ODDÍL MOHYKÁNŮ
Zdravím. Doufám, že vás morse-

ovka neodradí a přečtete si, jak pro-
žili Mohykáni poslední dva měsíce, 
co se týče oddílových a střediskových 
záležitostí. Takže s chutí do toho!
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PS: Kdo najde nějakou chybu 
v překladu (gramatické nepočítám), 
má u mě dvacku.
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V časném odpoledni čtvrtý so-
boty prvního měsíce letošního roku 
mrzne jak v ruský pohádce. S Pe-
šovkou stojíme před klubovnou a 
čekáme až dorazí Vašek nebo Benji 
s klíčema od baráčku. Aspoň, že je 
krásně slunečno! Po pár telefonátech 
dorazí a my se konečně můžeme jít 
ohřát a doladit program dnešního 
setkání Roverů a Rangers - Bourání 
zdí a třídění odpadu. Tato akce je vý-
jimečná v tom, že po čase je naopak 
připraven program pro kluky a pro 
holky, kteří aktivně vedou schůzky 
a většinou program pro ostatní musí 
vymýšlet oni. Navíc už tu dlouho nic 
podobného nebylo. Tak jsme trošku 
nervózní, jak to dopadne.. 

I přesto, že jsme všechny předem 
upozornili, že se o práci tentokrát 
opravdu jednat nebude, tak mi při-
šlo velice málo potvrzujících mailů. 
Neočekávám tedy hojnou účast. Ale 
nejstarší omladina dobrušského Ju-
náka nezklamala! Ve smyslu hesla: 
„Ne slov, ale činů je třeba!“ se schází-
me v úctyhodném počtu dvaceti čtyř 
kousků. Lachty kvůli tomu dokonce 
přiletěl o den dřív ze služební cesty 
ze Švýcarska! Všechny účastníky 
vyjmenovávat nebudu. Mrkněte, 
prosím, na foto. Někteří dorazili ještě 
rozespalí, protože den před naším 
setkání proběhlo v průmyslovce 
něco, čemu někteří odvážlivci říkají 
Průmyslovácký „ples“:-). I díky tomu 
se ukázalo toto datum jako velice 
strategické.

Na úvod setkání se každý musí 
představit a říct o sobě nějakou 
věc, nebo vlastnost doplněnou pro 
něj typickým gestem. To abychom 
se lépe poznali a opadla počáteční 
nervozita, plánuji si. Ale jaký šok 
pro mě je, když každý hned vytahuje 
svoje nejhorší vlastnosti. No nic, tak 
nevadí, zkusíme, co si pamatují ze 
svých skautských let. „Rozdělte se do 
dvojic!“ A napište jaké jsou základní 
uzle, napište jaké jsou skautské záko-
ny a napište slova skautské hymny 
včetně autorů. I tento úkol se zdá pro 
někoho nadmíru :-) „Jsme tu s kole-

gy pořadateli opravdu v té správné 
společnosti?“, meditujeme s Benjim 
a Pešovkou. Hmm, nakonec Pešov-
ku napadlo, že je rozdělíme do dvou 
týmů, zavážeme jim oči, zalepíme 
pusu a zavřem je někam, kde nebu-
dou dělat skautům ostudu. Tak se 
taky stalo, nechala je uvěznit v kobce 
v podzemí klubovny.  

Po nějakém čase se mně jich ale 
slitovalo a s Benjim jsme přemluvili 
krutou Pešovku, abychom jim dali 
ještě jednu šanci. Museli však splnit 
těžký úkol s lehkým zadáním. Úkol 
zněl: „Tak jak jste v tom vězení, slepí 
a hluší se musíte seřadit podle vašich 
trestaneckých čísel.“ Úkol zní velice 
jednoduše, ale ve spleti chodbiček 
je už jen velký problém se najít jako 
družstvo, odlišit se od druhého druž-
stva, předat si informaci o čísle, které 
nevíte, jak bude velké, a to vše se za-
vázanýma očima a bez mluvení. Pro 
nezúčastněné i pro kolem jdoucí dvě 
postarší běžkařky velká zábava, ale 
moc nemohli pochopit, proč banda 
mladých lidí stojí se zavázanýma oči-
ma za sebou opřená o dveře Koňoba-
ru a buší do nich pěstí, jíní zas chodí 
jako zombie kolem stožáru a čas od 
času sebou praští o zem:-) Nakonec 
se oběma týmům podařilo úkol spl-
nit a všichni byli propuštěni. 

Jenže jako ztroskotanci a bývalí 
muklové teď těžko seženou práci, a 
tak dostali za úkol pantomimicky 
předvést pár profesí, o kterých si mys-
lí, že by mohli jako tým vykonávat. 
První tým vymyslel druhému týmu 
profesi a zástupce druhého týmu ji 
musel předvést tak, aby ji členové 

svého týmu poznali. Nejosvícenější 
porota však určila, že nejvhodnějším 
povoláním pro ně budou popeláři. A 
tak najednou vznikly dvě popelářské 
firmy: Kontejner a syn a R.U.M. 

Mezitím, co firmy přemýšleli, 
jakýže stroj to budou při své profesi 
potřebovat, jsme uvařili večeři, cel-
kem cca 150 párečků z +u:-). Úkolem 
firem bylo sestavit z jejich těl funkční 
stroj. Jedna firma vymyslela zcela 
revoluční hovnocuc, který se však 
v průběhu porouchal a začal mít re-
verzní chod :-) A druhá společnost 
představila novodobou recyklační 
samohybnou multifunkční třídičku, 
která se však v průběhu zahltila, když 
narazila na něčí botu:-)

To bychom teda měli, už jsou cel-
kem schopní, mají práci, mají stroj, 
ale nemají nářadí ani uniformu. A 
proto se všichni zaměstnanci R.U.M. 
a Kontejner a syn vydali do města 
na trestnou výpravu, aby si zajistili 
dostatek pracovního nářadí a návrh 
své zaměstnanecké uniformy. Z re-
cyklovatelného nebo vyhozeného 
materiálu samozřejmě! Neuvěřitelné, 
co byli všechno schopní sehnat! Po 
módní přehlídce se s tímto nářa-
dím obě firmy vydaly na pole, aby 
se utkali o veřejnou zakázku, která 
by jim zajistila prosperitu. Úkolem 
bylo postavit co největší hromadu ze 
sněhu, obě společnosti se toho zhos-
tili s obrovskou vervou. Někteří stihli 
ještě postavit běžkařům překvapení :
-). Na závěr proběhl malý ohňostroj a 
poté neformální zábava s hraním na 
kytaru a popíjením čaje.

KMEN ROVERŮ A RANGERS - R&R
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Všem zúčastněným díky za jejich ne-
uvěřitelnou kreativitu, smysl pro humor a 
energii, kterou projevili. Rád bych, a tímto 
si to beru i jako závazek, abychom se setká-
vali pravidelněji a s menší periodou než tři 
roky :-)

Za organizační výbor Pešovka, Benji a 
Peshek (autor článku – pozn. red.)
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Vážení čtenáři, nebudu nic ta-
jit, současná, mladá autorka Petra 
Hůlová patří rozhodně mezi moje 
nejoblíbenější literární autory, od 
kterých jsem kdy něco četl. Nejen 
její styl, kterým píše, je mi blízký, 
ale i výběr jejích témat a obzvláště 
místa, do kterých děj několik svých 
knih zasadila, jsou pro mě oázou 
dobrodružství a doufám, že se tam 
někdy podívám osobně. Dovolil bych 
si vám představit její dvě knihy, které 
mě oslovily nejvíce.

PAMĚŤ MOJÍ BABIČCE

Tato kniha je autorčiným debu-
tem. Napsala ji v neuvěřitelných dva-
advaceti letech a byla za ni oceněna 
řadou cen jako Magnezia Litera či 
Kniha roku. Děj pojednává o minu-
lém i současném životě jedné rodiny 
v Mongolsku. Svůj příběh vypravuje 
chronologicky několik žen, které jsou 
příbuzensky spjaty – od babičky až 
po vnučku. Všechny ženy vyrůstaly 
v nekonečné mongolské stepi, která 
je učila běžnému i duchovnímu živo-
tu. Kniha se neschovává za idey sou-
žití člověka s přírodou, ani nevypráví 
šťastné a veselé příhody. Naopak. 
Ukazuje, jak je život drsný, že neče-
kané se může stát skutečností a nikdo 
v těchto dálných končinách nepro-
plouvá životem snadno a uchopuje 
každou příležitost ke přežití. Poutavý 
styl psaní má jednak autorka „v krvi“ 
a jednak se v textu objevuje mnoho 
mongolských slov, které čtenáře 
jaksi drží v „Mongolsku“. Slova jako 
„guanz“ (= bufet, jídelna), „ger“ (= 
tradiční obydlí, hanlivě jurta) či ovó 
(= posvátné místo ve stepi) jsou na 
běžném pořádku, a tak se stává text 
netradičně pestrý a poutavý. Jazy-
ková výbava autorky nezná v oblasti 
východních kultur mezí. V knize je 
spousta informací o svátcích, druzích 
festivalů, způsobu života či vnímání 
přírody, víry v nadpřirozeno, kouzel 
atp., nikoli však na úkor děje. Jak pří-
běhy tamních žen končí a zda mají 

opravdu něco společného, ačkoli žijí 
svůj dospělý život každá v jiné době, 
či našly štěstí, které hledá v životě 
každý z nás, nechám už na vás. Pro-
zrazovat ho rozhodně nebudu.

STANICE TAJGA

Kniha už z názvu prozrazuje, kam 
je její děj zasazen. Do země neome-
zených možností, kde se kilometry 
počítají od první stovky – do Ruska. 
Celý příběh se odehrává ve vesnici 
Charyň, která leží v tajze (dle au-
torky je vesnice smyšlená), ve dvou 
dějových liniích – jedna okolo roku 
1946, když do vesnice přijíždí nezku-
šený dánský etnolog Hablund Doran, 
a druhá okolo roku 2006, kdy ho do 
vesnice přijíždí student antropologie 
Erske Jenkel hledat po takřka 60 le-
tech. Hablund Doran jede do nitra 
tajgy točit film, dokument. Je pře-
svědčen, že přiveze zpět do Dánska 
nejlepší materiál na světe – o lidech 
křepčícíh okolo ohně, o lidech, co 
jedí medvědy, o lidech, které nikdo 
nezná a pro které je Duch tajgy vším. 
Z druhé dějové linie se však velmi 
brzy dozvídáme, že se nejspíše žádný 
dokument nikdy nenatočil a Hab-
lund Doran zpátky domů nikdy ne-
dorazil. Důvod je však čtenáři skryt 
až do poslední kapitoly. Zalíbilo se 
Hablundovi v ruské tajze natolik, že 
už nechtěl do spoutaného evropské-
ho světa zpátky? Našel jsi jinou ženu, 
kvůli které v tajze zůstal? Stalo se 

mu snad nějaké neštěstí? Jednotlivé 
kapitoly knihy se střídají dle hlavních 
postav – Hablund, Erske, Marianne 
(Hablundova přítelkyně, která na 
něj čeká v Dánsku a za několik let 
se ho rozhodne hledat za pomoci 
ostatních) a Fedorek, průvodčí na 
transsibiřské magistrále, který se do 
Charyně přižení. Kniha poodhaluje 
proměnu Ruské země za posledních 
60 let, příběh je neuvěřitelně čtivý a 
také nepostrádá pestrost díky vklá-
dání ruských slov, odhalování tradic 
v tajze atp. Zda Erske Jenkel nalezne 
Hablunda Dorana a dozví se, proč se 
nevrátil, nechám odhalit rovněž už 
pouze ty z vás, kteří byste si knihu 
chtěli přečíst.

TIP NA knihu
petra hůlová
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Zábava? Sport? Turistika? 

Geocaching vznikl v USA bez-
prostředně poté, co 1. května 2000 
americký prezident Clinton rozhodl 
o zrušení uměle zaváděné odchylky, 
která byla přidávána do signálu civil-
ních GPS, a tím se zlepšila přesnost 
tohoto navigačního systému pro běž-
né uživatele z několika desítek až sto-
vek na několik metrů. Tato aktivita se 
záhy rozšířila do celého světa. U nás 
se tomuto koníčku dnes věnuje skoro 
40 000 lidí (tedy kešerů) a máme tu 
poschovávaných téměř 16 000 krabi-
ček (tedy kešek). Na celém světě je to 
dnes téměř 1 milion. 

Tedy jednoduše – jak hrát tuto 
„hru“? Za prvé je nutné se zaregis-
trovat na oficiální stránce www.ge-
ocaching.com (je sice v angličtině, 
ale s google překladačem to dneska 
není žádný problém). Na těchto 
stránkách najdete seznam a popis 
skrýší po celém světě, tedy i v okolí 
vašeho bydliště. Dále je dobré vlast-
nit GPS navigaci (teoreticky je sice 
možné hledat poklady i pomocí 
internetových map, kde také jsou 
k dispozici GPS souřadnice, ale to 
by bylo podstatně drsnější). Zmiňo-
vané poklady, tedy kešky, jsou ukryté 
právě samotnými účastníky hry. 

Jedná se většinou o plastové krabičky 
různých rozměrů (od obalů na kino-
filmy až po větší potravinové boxy). 
Poklad často ukrývá notýsek, kam se 
úspěšný nálezce může zapsat, a dále 
několik drobností, které putují z keše 
do keše. Jsou mezi nimi i speciální 
mince a další předměty s oficiálním 
logem geocachingu.

Najít kešku znamená většinou 
nějakou chvíli hledat na místě, kam 
vás po zadání souřadnic zavede váš 
GPS přístroj. Nicméně jsou i speci-
ální kešky (tzv. multi-cache), které 
jsou jakousi skautskou pokladovkou 
– dojít k cíli vyžaduje splnění něko-
lika dílčích úkolů v terénu, nebo i 
doma (ještě lépe v práci) u počítače. 
Většinou na jednotlivých úkolech 
dostanete jako výsledek několik čísel, 
která pak vložíte do vzorce dávající-
ho závěrečné souřadnice.

Trocha teorie o GPS systému 
(Global Positioning System) (nebo 
jak říkají Slováci: Gde Proboha Su?): 
Souřadnice GPS odpovídají hodno-
tám zeměpisné délky a šířky, jaké 
jsou používány již po staletí. Ve výšce 
20 200 km nad Zemí obíhá 32 pra-
videlně rozmístěných družic, z nichž 
některé (podle aktuální viditelnosti) 
Váš přístroj vyhledá a vypočítá pak 

svoji pozici ze známých hodnot 
vzdáleností těchto družic. GPS pří-
stroj nevysílá žádné signály, je pouze 
pasivní anténou.

TIP NA výlet
fenomén jménem geocaching

kešky od týmu OSPO, na kterých 
by si vylámal zuby nejeden zkušený 
skautík. 

Geocaching nabízí dnešním 
lidem formu zábavy, kdy mohou 
opustit ruch města a vydat se do 
míst, kam by se asi jinak nedostali. 
Navíc je dobrým zvykem u popisu 
každé skrýše (která nese jméno vý-
znamného místa v okolí) shrnout 
historii a význam tohoto objektu, 
takže má často honba za keškou i 
nemalý efekt vzdělávací. Takže lze 
jen doporučit...

Zdroje: www.wikipedia.cz, www.geo-
caching.com, www.geocaching.cz

Nejsem nija-
ký odborník na 
geocaching – spíš 
ze zvědavosti 
jsem si našel 4 
kešky v blízkém 
okolí. Kupříkla-
du v Dobrušce 
a okolí je asi 5 
skrýší, kolem 
Nového Města 
pak jsou těmi 
nejzajímavější-
mi (občas lehce 
adrenalinovými) 
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TIP NA VYRÁBĚNÍ
OZDOBNÁ VOŇAVÁ KOULE Z KOŘENÍ

Velikonoce jsou tu a většina lidí 
se chystá ozdobit si aspoň trochu 
„jarně“ svoje bydlení. Tento výrobek 
však může posloužit například i jako 
dárek. Já jím udělala před dvěma lety 
radost své babičce a tetě a celkem 
dlouho jim dělal parádu v jejich 
kuchyních. Výroba je sice trochu 
zdlouhavější (nepočítejte s hodinkou 
ani dvěma), ale výsledek, myslím, 
stojí za to. 

Potřeby:
- polystyrenová koule o průměru cca
  7-8 cm (k dostání v každém květi-
  nářství)
- různé druhy semínek a koření
- fólie na potraviny
- obyčejné špendlíky
- nit
- nůžky
- barevná stužka

Postup:

1. Z potravinářské fólie vystřihne-
me čtverce (cca 10 x 10 cm).

2. Na každý čtverec z fólie umístí-
me danou surovinu (semena, koře-
ní).

3. Rohy fólie dáme k sobě, nad koře-
ním ji zatočíme a omotáme důkladně 
nití (průměr kuličky by měl být cca 
1,5 cm). Nit na vytvořeném uzlíčku 
zavážeme a spolu s přebývající fólií 
ustřihneme (cca 0,5 cm od kuličky).

4. Na jednu polystyrenovou kouli 
je třeba vyrobit okolo 150 uzlíčků.

5. Ovázanou nití na uzlíčku protáh-
neme špendlík a zapíchneme ho do 
polystyrenové koule. Špendlík do 
koule  zapichujeme vždy šikmo (pod 
úhlem), aby se nám uzlíčky neuvol-
ňovaly či nevypadly. Při správném 
provedení bude kulička s kořením 
ke kouli  těsně přiléhat a držet jako 
přilepená. 

6. Kuličky s kořením zapichujeme 
těsně vedle sebe tak, aby mezi nimi 
nevznikaly mezery, kterými by byl 
vidět bílý podklad (polystyren).

7. Pokud chceme, aby bylo kouli 
možné pověsit, ještě před dokonče-
ním na ni připevníme stužku. Nej-
prve si na stužce uděláme uzel tak, 
aby nám zůstaly volné konce alespoň 
3 cm dlouhé. Uzel potom přiložíme 
ke kouli a oba volné konce stužky 
důkladně přišpendlíme. Přes tyto 
konce pak dále připichujeme kuličky 
s kořením až je koule do posledního 
místečka pokrytá. 

Hotový výrobek:
 

                               
                                 Tereza Poláčková
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fotoromán
“osudný omyl“
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konec
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1/ V kolika letech jsi začal 
skautovat?

Tak to bylo hned po „převratu“ a 
transformovali jsme se z pionýrského 
oddílu Zálesák. 

2/ Kdo nebo co Tě ke skau-
tingu přivedlo? 

Samozřejmě, že Petr Poláček. Jak 
jsem již dříve uvedl, bylo to logické 
vyústění změny doby, a také podoby 
našich schůzek a myšlení se více blí-
žily skautingu..

3/ Jak se jmenoval Tvůj 
první oddíl a kdo byl jeho 
vůdcem?

Zastara to byl Zálesák a jako skaut 
to byl Mohykán – Bobři. Oba oddíly 
vedl Petr Poláček.

4/ Kde jste se přesně schá-
zeli a jak početný oddíl 
byl?

Schůzky se odehrávaly převážně 
někde venku, ale scházeli jsme se u 
rodičů Petra Poláčka ve sklepě, kde 
jsme měli klubovnu ze společných 
prostor. Z mého hlediska byla krásná 
a útulná. Moc rád na ni vzpomínám, 
ale myslím, že z nás moc neměli ra-
dost obyvatelé domu. Přeci jen tlupa 
dětí je horší než pytel blech.

5/ Kde byl Tvůj první tá-
bor a jaký pro Tebe byl?

První tábor jsem zažil v roce 1987 
v Mělčanech na Příměšťáku. Přes 
týden jsme byli na táboře a víkend 
doma s rodiči. Dostal jsem se tam, 
když se mě paní Radějová u nás ve 
výtahu zeptala, co vlastně o prázdni-
nách dělám. 

Na další tábor v roce 1988 jsem 
jel na Suchý Důl. Pořádný třítýdenní 
tábor!

 
No, a pak už následovala série 

táborů na Orlickém Záhoří 1989-
1996. 

6/ Pamatuješ si na svou 
první noční hlídku?

Bohužel jen matně a ani nevím 
jestli na Suchém Dole byla první. 
Nemám žádnou veselou příhodu, až 
o pár let později, když jsme hlídali 
na Orlickém Záhoří. Byly tzv. spací 
hlídky v hospodářském stanu a spali 
jsme tak tvrdě, že skupinka vracející 
se z návštěvy ve vedlejším táboře nás 
neprobudila ani mlácením hrnců 
v kuchyni. Odnesli by i stan, ve kte-
rém jsme spali.

7/ Jaký je Tvůj nejsilnější 
skautský zážitek, který 
nám můžeš sdělit?

Když jsme na jedné schůzce vy-
razili do mělčanských lesů a podíval 
jsem se do malých smrčků, kde jsem 
zahlédl lebku jelena. Já si ji vždycky 
tak přál jako stojan na svíčku! Proplí-
žil jsem se až k ní, vzal a doma jsem 
zjistil, že mám na břiše šest klíšťat:-)

Ten opravdu skautský je určitě 
slib a vyprávění mého otce, který byl 
přítomen na mém slibu, o skautu.

8/ Na letošním únorovém 
Sněmu ses neobjevil sám, 
ale i se svou ženou a ma-
lou holčičkou. Nechceš 
nám je trochu blíže před-
stavit?

To byla opravdu má žena Věrka 
a naše dcera Alžbětka. Věrku určitě 
mnozí znají třeba z tábora, kde vařila 
nebo také z jiných akcí. Alžbětku 
máme 1,5 roku a dělá nám velkou 
radost.

9/  Čím se vlastně živíš/
kde pracuješ?

ROZHOVOR S ...
pavlem nejmanem

POD VEDENÍM PETRA        
POLÁČKA

TÁBOR SUCHÝ DŮL 1988
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Pracuji jako vedoucí výroby ve 
firmě RENOVA s.r.o. Solnice, kde 
se prodávají a opravují vodoměry a 
měřiče tepla.

10/ Víme o Tobě, že máš 
rád motorky. Máš něja-
kou? A jaké motorky máš 
nejraději – staré veterány, 
současné silniční, nebo 
krosové? A kde jsi k této 
vášni přišel?

Něco málo mám. Jednu mám na 
jízdy jak už po blízkém okolí, tak i 
na větší vzdálenosti. Nejvzdálenější 
dosažená místa, na kterých jsem byl, 
je Ukrajina-Užgorod nebo Francie-
-Nice. 

Miluji veterány a snažím se také 
něco renovovat. Bohužel motocykl, 
který v tuto chvíli renovuji, je otáz-
kou motoru, ve kterém chybí dost 
dílů a tak sháním, kde se dá. Je to 
určité dobrodružství a hodně mra-
venčí práce. 

Vážení čtenáři, kdybyste věděli o 
nějaké motorce nebo její části, která 
někde zahálí na půdě, ve sklepě nebo 
ve stodole a nevíte, jak s ní naložit, 
určitě dejte vědět. Je to prostě srdco-
vá záležitost! Začal jsem s motorka-
mi hodně brzo na dědou pořízeném 
mopedu Stadion S11.  

  
 11/ Máš ještě nějaké jiné 
koníčky kromě rodiny a 
motorek?

  

Ano. Dovolenou na sluníčku, v 
extrémním teple, vleže a bez toho, 
abych na něco stále myslel. Napo-
sledy se mně toto stalo před dvěma 
roky. Jinak to je samá práce.

12/ Velmi často Tě ví-
dáme, že vypomáháš na 
různých střediskových 
akcích, plánuješ přikládat 
ruku k dílu i nadále?

To si myslím, že je nejrozumněj-
ší, co mohu pro skaut příležitostně 
dělat. Časově jsem velmi vytížen, ale 
pokud je to jen trochu možné, rád 
vypomohu. Odměnou jsou přátelé, 
kamarádské poklábosení, a když jsou 
vidět smějící se děti, je to fajn.

13/ Chceš na závěr sdělit 
něco čtenářům Totemu?

Buďme stále všichni normální 
lidi! Zdar. MANŽELKA VĚRKA A DCERA ALŽBĚTKA

SYMPA NA 
ZMRZLÍNKU V 
PROSINCI 2009
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INDIÁNSKÝ TÁBOR - ORLICKÉ 
ZÁHOŘÍ 2002

2.den 

SLUŽBA: vedoucí + RaR
HLÍDKA: Moplikové
JÍDELNÍČEK: 
S: Taschčino tajemství (chleby)
O: Norková polía + Rís, Oto 
     (pórková polívka, rizoto)
S:  Nó, ňáký něco (sušenka, banán)
V: Zabarvenej chlebíček 
    (chleba s paštikou)

I když je na táborovém režimu dne 
napsáno, že je budíček v půl osmé, 
začal dnes pro  všechny program už 
o půl sedmé (a pro vedoucí a RaR už 
v půl šesté..). Vzbudili jsme celý tábor 
v 6:30 a vysvětlili hru: každá družina 
se má co nejdřív sbalit a vyrazit na 
Pěticestí, kde vzbudí Ježoura, který 
jim vysvětlí další část hry. Od nás 
v táboře dostaly rozespalé a trochu 
šokované družiny jenom jídlo, pití, 
mapu a buzoly. Pak se pomalu vy-
dávaly na cestu. Bylo dobré sledovat, 

jak rychle je kdo schopen se probrat a 
vystartovat k nějaké akci. Na Pětices-
tí čekal Ježour s RaR a dal družinám 
(podle pořadí, v němž doběhly) vybí-
rat místa, kde jsou schovány lístečky 
s různými hodnotami – hodnota 
lístečku rostla se vzdáleností od Pě-
ticestí. S každou družinou se vydal za 
hledáním lístečků i jeden rover nebo 
roverka, abychom měli jistotu, že se 
nám družiny na hřebenu Orlických 
hor neztratí. Všichni se měli vrátit do 
14 hodin, jen jedné družině se to ne-
povedlo (o 10 vteřin). Oběd. Polední 
klid. A po něm – no jistě, jestli jste si 
mysleli, že se tomu letos vyhnete, tak 
jste se spletli – výroba sedátek do tá-
borového kruhu. Téměř všichni (kro-
mě vedoucích a roverů) to do večera 
stihli. Na večerním nástupu každá 
družina řekla název, který při dneš-
ní hře pro sebe vymyslela. V pořadí, 
v kterém doběhli včera z večerní hry 
a v kterém sedí v táborovém kruhu: 
MOLPIKOVÉ (zkratka jmen všech 
členů), GORBAČOVÉ, QUANTA-
NÁNI, KUVAJČAKOVÉ, TESKAT-
LIPOKOVÉ a VYZNAVAČI OHNĚ.



ZE STARÝCH KRONIK
KRONIKA ODDÍLU SKAUTEK
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3.den

SLUŽBA: Molpikové
HLÍDKA: Gorbačové
JÍDELNÍČEK: 
S: Housečong (houska s medem)
O: Zuppa blýskavičná + nudlové 
tajemství (polévka s vejci, těstoviny, 
guláš)
S:  Polystirén s emailem (jogurt, roh-
líky)
V: Vápenný hydrát (krupicová kaše)

Dnes byl k radosti všech budíček 
normálně, tedy v půl osmé. Po něm 
rozcvička, ranní mytí v řece, nástup 
a snídaně. Dopoledním programem 
družin bylo vyrobit luk s několika 
šípy a ušít měšec (družiny budou 
jako odměnu za hry dostávat kame-
ny s indiánskými znaky a do onoho 
měšce je budou ukládat). Jako obvyk-
le družiny nestihly ani luky ani měšce 
dodělat, dokončovalo se o poledním 
klidu. Po něm se pracovalo – kluci šli 
do lesa na dřevo do kuchyně, k brut-
arům a holky hrabaly, co se nestihlo 
shrabat při stavění. Práci nám pře-
rušil déšť. Po svačině jsme hráli hru 
Džungle. Každý si vylosoval mašli, 
bylo jich pět různých barev. Každá 
barva představovala nějaké zvíře 
v džungli, které požírá jen určité jiné 

zvíře (barvu). Tak tedy bílá požírala 
jen oranžovou, oranžová jen červe-
nou... Cílem bylo se navzájem požrat 
tak, že zbyly už jen barvy, které se 
navzájem nijak neohrožovaly. Trocha 
složité vysvětlení, ač hra je úplně jed-
noduchá. Večer se zkoušela kvalita 
luků, zvítězili Gorbačové. A co dnes 
dělali RaR? Dopoledne šli do Polska, 
kde museli zjistit co nejvíc o kostele 
v Mostowicích a taky měli zjistit, jak 
zní v polštině náš střediskový pokřik. 
Na večerním nástupu ho polsky za-
křičeli a byla to fakt sranda. Odpo-
ledne se pod vedením Oty pustili do 
stavby strážní věže. Večer celý tábor 
poslouchal čtení indiánských příbě-
hů. A pak už jen spali a spali...

     
                                   zapsala Hanka
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naše koniklece
Jaro klepe na dveře a za chvíli se objeví jeho první poslové z rostlinné říše. Mezi klenoty jistě patří koniklece z če-

ledi pryskyřníkovitých, kterých máme u nás celkem 5 druhů. Měl jsem to štěstí se s nimi seznámit, tak bych vám rád 
tyto skvosty naší přírody představil. Je to zajímavá, poněkud nestejnorodá skupina – jeden druh roste v borových 
lesích, jiné druhy na stepních loukách, ten nejzářivější z nich pak u nás pouze v nejvyšších partiích Krkonoš.

Koniklec otevřený (Pulsatilla patens)u nás 
roste na stepních stráních pouze v západní 
polovině republiky, a to především v Doupov-
ských horách a Českém středohoří. Nejde však 
o nikterak početné populace – na některých 
místech poklesl počet rostlin z tisíců na několik 
desítek. Mnoho lokalit za poslední půlstoletí 
zcela zaniklo. Kvete v dubnu.

Koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) je 
nejtmavším z našich druhů – jeho barva je tmavě fialová až černá. 
Najít jej můžeme podobě jako předchozí druh v severozápadních a 
středních Čechách (některé lokality má i na území Prahy), ale také 
na jižní Moravě. Podobně jako koniklec otevřený roste na stepích a 
jiných slunných místech (proto je tak opálený…). Tyto dva druhy se 
také vzácně na společných lokalitách kříží a výsledkem je (poprvé 
z Českého Středohoří popsaný) koniklec Hackelův.

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) je 
ozdobou slunných strání jižní Moravy. Je asi 
z našich druhů zatím nejběžnější, i když také 
zaznamenal v posledních letech ústup. Dese-
titisíce těchto rostlin jezdí pravidelně v březnu 
obdivovat Brňané na lokalitu Kamenný vrch na 
jižním okraji města. 
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Koniklec jarní (Pulsatilla vernalis) 
je z našich druhů nejohroženější, 
prakticky se potácí na pokraji vyhy-
nutí. Má dvě variety – pahorkatinná 
rostoucí především v borových 
lesích má u nás slabé populace na 
Třeboňsku a snad i v okolí Bělé pod 
Bezdězem. Horská varieta roste 
vzácně na jediném místě v Obřím 
dole v Krkonoších a snad ještě také 
ve Velké kotlině v Hrubém Jesení-
ku. 

Koniklece jako všechny jarní květiny jistě vyvolají v duši citlivého člověka radost. U nás tento rod zaznamenal v po-
sledních letech všeobecný ústup z důvodu změny hospodaření na místech, kde se rostliny vyskytovaly. A tak je také na 
nás, jestli další generace budou moci v naší přírodě najít tyto krásné drahokamy rostlinné říše.

Koniklec alpinský (opravdu psáno 
krátce) bílý (Pulsatilla alpina subsp. 
austriaca) je oním zmiňovaným 
„nejzářivějším druhem“, neboť 
barva jeho květů je čistě bílá a lze si 
jej tak splést s některou ze sasanek. 
Můžete se s ním setkat v červnu a 
červenci třeba kolem cest v okolí 
Sněžky a Luční hory. Nebo i jinde 
v horách střední Evropy, u nás však 
pouze v Krkonoších.
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TIRÁŽ
REDAKČNÍ RADA: 

Ondřej Němeček - ondra.nem@seznam.cz
Petr Beneš - bena.kamzik@seznam.cz
Pavlína Čiháčková - pavlina.cihackova@seznam.cz
Veronika Štaffová - cga@seznam.cz

PŘISPĚLI: 

Hana Benešová, Pavlína Čiháčková, Mirka Drašnarová, Kateřina Fléglová,  
Jan Friede, Petra Kochová, Ondřej Koláčný,  Petr Lukášek, Ondřej Němeček,
Tereza Poláčková, Petr Školník, Veronika Štaffová, Šárka Šteflová

FOTOGRAFIE:  

Petr Beneš, Jan Friede, Petr Poláček, Martina Školníková, Jiří Štaffa a další

JAZYKOVÁ KOREKTURA: 

Petr Beneš

OBÁLKA (KRESBA): 

Oheň - Markéta Bednářová

V PŘÍŠTÍM ČÍSLE - v květnu
zprávy z jarní činnosti střediska 
i oddílů, tip na výlet na jeden 
nedaleký masiv... 
               ...a spostu dalšího

UZÁVĚRKA příštího ČÍSLA
koncem dubna

J
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   Ten, kdo udělal dobrý skutek, má mlčet. 

Mluvit má ten, v jehož prospěch byl udělán. 

                                                                                                  Lucius Annaeus Seneca   
      
        


