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Vážení příznivci,

čas nám opět pokročil a další číslo oběžníku Totem je zde! S jarem je tu spousta dění, a tak je toto číslo ještě 
obsáhlejší než předchozí. Dozvíte se o brigádě v Orlickém Záhoří, jak se naši skauti a skautky umístili v jednot-
livých kolech Svojsíkova závodu, o zahájení Expedice Orel, jarním ohni a mnohém dalším dění. Samozřejmě se 
opět také dozvíte o činnosti jednotlivých oddílů, tentokrát i ze světa Roverů a Rangers.

Číslem Vás bude provázet téma Cestování po ČR. Možná se v létě chystáte do zahraničí, jak bývá trendem u 
spousty lidí, avšak nezapomínejte, že Česká republika má také mnohé k nabídnutí. Stačí vědět kam, s čím a kým 
se vydat. Třeba Vám tip na výlet napoví některá z odpovědí u Otázky Totemu.

Nyní již nezbývá než se pustit do čtení. 

Za redakční radu,

Hanča

V termínu 6. - 7. června proběhlo v 
Rychnově n./Kn. krajské kolo Svojsíkova 
závodu, kterého se účastnily dvě družiny 
z dobrušského střediska. Stalo se to, v co 
mnozí nevěřili a ostatní se neodvažovali 
doufat - obě družiny postoupily do 
celostátního kola! Více se dozvíte již v 
tomto čísle.
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OKRESNÍ KOLO SVOJSÍKOVA 
ZÁVODU V RYCHNOVĚ NAD 

KNĚŽNOU 18. – 19. 4. 2015 

Jak jsme v  předchozím vydání 
Totemu  avizovali, naše skauty a 
skautky letos čekaly Svojsíkovy 
závody. Základní kolo proběhlo 
v  Rychnově nad Kněžnou, a to 
v termínu 18. – 19. dubna. Družin 
skautů se zúčastnilo 9, ze kterých 
postoupily první tři. Soutěžních 
družin skautek bylo 7, a tudíž (jak 
pravidla stanoví) postupovaly 
„pouze“ první dvě družiny. 
Venku bylo trochu chladněji, 
nicméně celkově by se dalo říci, 
že bylo pěkně. Trasa vedla velice 
hezkým prostředím v  okolí 
Rychnova, a tak si troufám říci, 
že si naši účastníci závod užili. 

My již víme, že našim účastníkům patří gratulace za pěkná umístění, a vy to s námi můžete 
posoudit v tabulce, která se nachází na následující stránce. Dále se o závodu také můžete  
více dozvědět z pohledu naší rádkyně Anči z družiny Lilijek.

OKRESNÍ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU Z POHLEDU DRUŽINY LILIJEK

“Když jsme se v sobotu ráno všichni sešli, přijel nám autobus, který nás i družiny z Opočna 
odvezl do Rychnova nad Kněžnou. Tam jsme museli vyšlapat kopec, abychom se dostali na 
základnu v Dubince. Potom, co jsme se nahlásili, jsem nám vylosovala startovní číslo 15. 
Na nástupu jsme se dozvěděli potřebné instrukce. Po nástupu se šla většina převléknout do 
tématických kostýmů. Přešli jsme k parku na Poláčkově náměstí.

Hanča
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Po krátkém úvodu jsme se mohli pustit do závodění. Jako první stanoviště jsme navštívily 
sokolovnu, kde se nám podařilo úspěšně zdolat zdravovědu. Ošetřovaly jsme, ale také 
trocha teorie nechyběla. Dále jsme se vydaly na odhady, o kterých jsme věděly, že moc 
nezabodujeme. A taky se tak docela stalo. Poté jsme šly na stanoviště číslo jedna, které 
obnášelo hledání informací v encyklopediích, jízdním řádu, ale také srovnávání fotek. 
Následně jsme si poměrně rychle nakoupily jídlo na celý den. No a vyrazily jsme do 
lesoparku, kde nás čekalo dalších pět stanovišť. A hned na dalším jsme potkaly naše 
vedoucí. Nařezaly jsme si klacky, osekaly je do špičky a prý jako první jsme složily 
pevnou trojnožku. Všechno bez potíží. Potom přišlo na řadu stanoviště Azimut, kde 
jsme nebyly kontrolované. A tak jsme trochu pomaleji našly správná písmena a číslice. 
Poznávání rostlin a zvířat se také nevydařilo tak, jak jsme si představovaly. Poté jsme 
došly na přenos zpráv, kde nás poslaly na fyzickou zdatnost, abychom nemusely čekat. 
Když se nám obojí povedlo, tak jsme se s radostí a chutí na guláš vrátily na Dubinku. 

Pak jsme se společně přesunuly do sokolovny a uložily 
se do říše spánku. A ráno jsme se přemístili zpět ke 
skautské klubovně. Nejdříve jsme se nasnídali. A pak 
to přišlo. Vyhlášení výsledků, na které všichni tak 
čekali. Nejsme třetí, že bychom to vyhrály? Ne, ale 
jsme druhé a postupujeme! Skoro bychom skákaly 
radostí. Všichni jsme se vyfotili, rozloučili a odebrali 
zpět do svých domovů. 

Napsala Anča“
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Hanča

KRAJSKÉ KOLO SVOJSÍKOVA ZÁVODU, 6. – 7. ČERVNA 
2015, RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 

O průběhu základního kola Svojsíkova závodu jste si již jistě 
přečetli, nicméně 6.-7. června proběhlo kolo krajské,  a tak Vám 
můžeme přinést čerstvé novinky. Krajské kolo se konalo (stejně 
jako okresní) v  Rychnově nad Kněžnou a z  našeho střediska 
do něj postoupila z  oddílu Mohykánů družina Havranů a 
z oddílu Slunečnic družina Lilijek. Tentokrát jsme jeli klasickým 
linkovým autobusem, a tak jsme se sešli v  8:00 hodin na 
autobusovém nádraží v Dobrušce. 

Bohužel jel trochu menší autobus, který navíc neobsahoval zavazadlový prostor, ale všichni jsme 
se vešli, ač už zde byly družiny z Malých Svatoňovic a Nového Města nad Metují. Když jsme řidiči 
děkovali, říkal, že by se nás ještě osm vešlo – dobrá, příště se polepšíme! Kolem deváté hodiny jsme 
se dostali na Dubinku, kde jsme se zaregistrovali a rádcům družin byly ohodnoceny úkoly z modulu 
Před závodem. Havrani dostali číslo 8 a Lilijky 14. Následoval nástup – zahájení závodu. Vztyčila se 
vlajka, zazpívala skautská hymna, byla ujasněna pravidla. Po desáté hodině již vybíhala první hlídka. 
Naše holky měly vybíhat v 11:20, kluci ještě hodinu po nich. Tentokrát zde byl však obsažen i modul 
Brány, a tak si členové družin mohli mezitím plnit jednotlivé úkoly. Brány spočívají v tom, že je plní 
jednotlivci, nejde zde o týmovou práci. Hlídky dostaly rozpis bran, kde bylo naznačeno, co je kde čeká, 
a musely se dle svých schopností rozdělit, kdo kam půjde. Byla zde znalost souhvězdí, dopravní situace, 
stavba jehlánku, vaření pudinku, skládání zámku u dveří, tangram, zapojování elektrických obvodů a 
odesílání balíčku. Něco se stihlo splnit před vyběhnutím do klasického modulu Závod, a na zbytek byl 
dostatek času po návratu.
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Čas ubíhal, a tak brzy naše družiny opustily prostor Dubinky a vydaly se na trať modulu 
Závod, kde je čekala práce s mapou, uzlování, vaření vajec na ohni, historie a symbolika 
skautingu, kimovka v podobě poznávání přírodnin, odhady, hledání informací, zdravověda 
a fyzická zdatnost. My vedoucí jsme dělali rozhodčí buď po trati na nějaké disciplíně či u 
Bran na Dubince, ale hlavně jsme netrpělivě čekali, s  jakými pocity se naše hlídky vrátí. 
Počasí bylo slunečné a Lilijky i Havrani po příchodu vypadali, že si Závod skutečně užili. Jak 
už to tak bývá, něco se povedlo více, něco méně, ale dle výrazů ve tvářích rádců nám začala 
svitat naděje, ža by mohli být alespoň v první polovině pořadí. Na Dubince nás všechny 
čekala večeře v  podobě guláše. Poté jsme si užívali pěkného počasí, prostředí, probírali 
závod, házeli si apod. Prostě pohoda. Před devátou hodinou večerní jsme se přemístili do 
sokolovny, kde jsme měli přečkat noc. Ráno jsme se vzbudili, zabalili věci a vydali se opět na 
Dubinku, tentokrát na snídani. Následovala ještě společná hra, po které se všichni občerstvili 
a mohlo se přistoupit k nejdůležitejšímu bodu nedělního programu – vyhlášení výsledků.

A tak jsme opět, tentokrát naposled, všichni 
nastoupili a s  napětím vyčkávali. Vyhlašovalo se 
samozřejmě od posledního místa,vždy kluci a holky 
nastřídačku. Když jsme zjistili, že jsou obě naše 
družiny v  první trojce, byli jsme spokojeni. Když 
vyhlásili druhé místo skautek a bylo jasné, že Lilijkám 
patří to první, byli jsme nadšeni. A když z druhého 
místa skautů vyplynulo, že naši Havrani jsou také 
první, byli jsme úplně paf! Dokázali to! Republika 
čeká! Myslím, že naše družiny čeká zážitek na celý 
život. Hlídkám gratulujeme a děkujeme!
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Tábory se blíží, a tak proběhlo 
očekávané a nezbytně nutné 
– brigáda na naší táborové 
louce a sběr kamení v 
Orlickém Záhoří. Po domluvě 
s Ondrou Hulcem byl určen 
termín 25. dubna. Vše bylo 
zařízeno a zdálo se, že akci 
nemůže nic zabránit. Avšak 
s nadcházejícím dubnem 
začalo opět sněžit, a tak 
nastoupily určité obavy, jak 
dlouho se sníh na horách bude 
držet. Nakonec vše dopadlo 
dobře a 25. jsme se mohli 
v 7:30 sejít za slunečného 
počasí u kluboven, kde jsme 
nabrali náčiní, rozdělili se do 
aut a jelo se!

Naším cílem tentokrát nebyl statek, ale 
parkoviště u Bedřichovky, kam posléze 
dorazily traktory a Ondra, který nám dal 
instrukce, a mohli jsme vyrazit s krumpáči 
na pole. Petr s Efkou a dva vybraní Mohykáni 
Péťa Potoček s Koumesem si to mezitím 
namířili na louku, která se stala pro tento den 
jejich pracovištěm.

Hanča
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Práce na pastvinách a různých políčkách nám celkem ubíhala. V jedenácti lidech jsme měli k 
dispozici dva traktory. Vše probíhalo jako obvykle – kámen, kámen, kámen, krumpáč, kámen. 
Jelikož se touto brigádou snažíme Ondrovi alespoň trochu odčinit to, co pro nás během roku 
dělá, odmítli jsme výdělek. I přesto jsme však byli pozváni na oběd, což jsme přijali. Byl opravdu 
výborný a snad nám i dodal nějakou tu energii na odpoledne.

Když jsme měli po práci, dali jsme si na statku svačinu, a pak 
se vydali na louku za ostatními pracanty. Měli nasbíranou 
kupu harampádí, které rozhodně nepatří ani do lesa, ani na 
louku. Obvod louky nyní z velké části tvoří natlučené kůly, 
aby nám traktory nezajížděly příliš daleko a nedělaly na louce  
neplechu. Čas do odjezdu se krátil a každý ho využil jinak – 
někdo smočil nohy v řece, někdo válel sudy, jiní jen tak seděli 
a kochali se. Poté jsme již nasedli do aut a vydali se zpět ke 
svým domovům.
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Adam

A zde přichází první a zřejmě nejpodstatnější změna, oheň totiž nestál jako každý rok v 
parku, ale kvůli probíhajícím pracím byl nuceně přesunut na trávník na bazéně, i proto byl 
letos o něco menší a skromnější, prostoru přece jen nebylo tolik… Vše připraveno, sraz v 
18:30 u kluboven! Všichni v krojích!A tak se nás skautů ve čtvrtek před klubovnami sešlo 
téměř na sto! (jestli jsme dobře počítali, přepočítat si to můžeš na fotce) Zorganizovat tolik 
lidí dá práci, ale nakonec jsme všichni svorně nastoupili k poctě vlajky, která vystoupala 
na stožár za zpěvu skautské hymny. Pak přišlo na řadu focení, když už jsme se sešli v 
takovém počtu, a než se všichni postavili před klubovnu, nasadili úsměvy, zapózovali 
a byli vyfoceni, nabrali jsme zpoždění! Tak rychle na náměstí! Celý skautský průvod v 
čele s májkou, vahamedy a vlajkonoši se tedy konečně vydal na náměstí, kde už čekalo 
netrpělivé publikum, čekající na vztyčení letošní májky (a neméně nervózní Valanka, 
které už pomalu docházely skladby, které by hrála, kvůli zpoždění průvodu!).

Jako každý rok, i letos se skauti ujali 
stavění májky, pálení čarodějnic 
a s tím spojeného pochodňového 
průvodu. Avšak oproti minulým 
rokům doznala tato tradice 
změn… k lepšímu či horšímu, 
jak chcete. Mnohé ale zůstalo při 
starém. Přípravy na celou akci 
započaly v týdnu před samotným 
průvodem. Slunečnice, jako 
vždy, připravily krásnou (možná 
až příliš) čarodějnici, která ke 
své smůle nakonec samozřejmě 
skončila v ohni. I Mohykáni 
se ujali své tradiční práce, a to 
opracování májky tak, aby byla 
celá odkorněná a připravená ke 
vztyčení na náměstí. A konečně 
roveři připravili samotný oheň, 
na kterém skončí čarodějnice.
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Vztyčování májky se ujali 
starší R&R, aby vše proběhlo 
hladce, a skutečně po několika 
málo okamžicích stála májka 
vzpřímeně a u její paty se už 
upevňovalo, aby bylo možné 
sundat lana. Vše šlo hladce a 
průvod tak mohl pokračovat 
společně s Valankou dál k 
ohni, tedy na bazén. Až teprve 
v Mírové ulici, kde se průvod 
konečně vešel celý, bylo 
pořádně vidět, kolik nás to 
vlastně je. Na bazéně už také 
čekali lidé na zapálení ohně, 
který ke spokojenosti všech 
vzplanul chvíli po příchodu 
průvodu na bazén, a jak hořel, 
hořela s ním i čarodějnice, 
symbol zla, teď už by mělo být 
jen hezky! Bylo připraveno i 
občerstvení. Celkově se akce 
rozhodně vydařila, i počasí 
nám přálo, tak co víc si přát!?
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LG

Každý také dostal odznáček s logem Expedice. Přeci jenom na takto vysokém místě nebylo takové 
teplo, jak by sluníčko napovídalo, tak jsme po chvíli vyrazili sbírat další vrcholy. Kostelec vyrazil směr 
Rokytnice a podle zapsaných vrcholů na stránkách Expedice se činili. My jsme vyrazili opačným směrem 
do Olešnice. Cestou jsme navštívili Šerlich, Vrchmezí a mnoho dalších kopců a začali zaplňovat první 
stránku v našem deníčku. K velkému potěšení se v Olešnici konal Majáles, kde jsme se posilnili langoši 
a dali něco k pití, případně zmrzlinu. Autobus nás pak odvezl zpět do Dobrušky. 

Tímto bych také chtěl využít situace a zveřejnit základní informace k Expedici OREL 2015. A to v období 
2. 5. – 30. 9. 2015 navštívit co nejvíce hor, kopců a kopečků v Orlických horách a v Podorlicku a poznat 
náš kraj z trochu jiného pohledu. Za každý takto navštívený vrchol budete bodově ohodnoceni. Této akce 
se může zúčastnit každý, kdo splní základní podmínku – mít skautský slib. Veškeré informace a bodové 
ohodnocení každého vrcholu je zveřejněno na stránkách http://www.junak.dobruska.cz/orel2015/.

EXPEDICE OREL 2015 aneb poznej Orlické hory z výšky

V sobotu 2. 5. 2015 byla na Velké Deštné slavnostně zahájena 
Expedice OREL 2015. Zúčastnili se jí zástupci jak Roverů & 
Rangers, tak i Mohykáni a Slunečnice. Na tuto dlouhodobou 
akci byli pozváni i R&R z ostatních středisek a byl jsem velmi 
potěšen, že na slavnostní zahájení dorazili Roveři z Kostelce. 
Počasí nám docela vyšlo, nepršelo a svítilo i sluníčko. Po 
vysvětlení pravidel byly „horolezcům“ rozdány deníčky, do 
kterých si hned každý zapsal první vrchol (Velkou Deštnou). 
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Simča

Jako poslední zazněl pokřik střediska a 
následné “hurá, hurá, hurá” muselo být 
slyšet až na náměstí. Jen ať lidi vědí, že 
jsme tu taky. Večer byl oficiálně ukončen 
Gilverským kruhem. Kdo chtěl, odešel 
domů, kdo nechtěl, mohl zůstat a povídat 
si s ostatními. Závěrem...doufáme, že si 
jarní oheň všichni užili a že se za rok opět 
sejdeme v minimálně stejném počtu jako 
letos.

Rok se s rokem sešel a dobrušští 
skauti před klubovnou opět 
vítají jaro. Letos ovšem 
poněkud později než obvykle. 
Náš jarní oheň se tentokrát 
konal 15. května. Osobně bych 
ale toto datum neoznačila za 
nevhodné. Ba naopak. Byl to 
jeden z květnových večerů 
patřící k těm teplejším, takže 
nám u ohně nebyla zima a 
většina z nás celou oficiální 
část vydržela pouze v kroji 
(bez bund, mikin atd.). Jako 
obvykle vládla příjemná 
atmosféra. Každý oddíl se zde 
pochlubil, kdy a kam jede na 
tábor a také předvedl svůj 
pokřik. Tyto aktivity byly 
prokládány písničkami, které 
si mohl, za doprovodu kapely, 
zazpívat každý přítomný a 
myslím, že se nespletu, když 
řeknu, že si každý mohl najít 
tu svou oblíbenou.
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Na naši první jarní výpravu jsme 
si vyrazili do Opočna. Dojeli 
jsme autobusem na náměstí, 
kde na nás čekal mimo jiné Ifik, 
který byl po celý den naším 
průvodcem. Nejdříve jsme 
zavítali do zámeckého parku, 
cestou jsme viděli slepýše, který 
se Meďátkům moc líbil a někteří 
by si ho dokonce rádi vzali i 
domů. U rybníků, kolem kterých 
sedělo pár rybářů, jsme si dali 
svačinku a po ní pokračovali dál 
v naší cestě.

Ta vedla k Ifikovi do práce 
(Výzkumná stanice Opočno), 
kde nám ukázal malé borovice, 
smrčky a spoustu dalších 
stromků. Po exkurzi jsme si opekli 
buřty a zahráli pár her, také jsme 
nafukovali balónky. Když jsme 
se dostatečně vyřádili, pomalu 
jsme vyrazili zpět na náměstí. 
Jelikož nám zbýval ještě nějaký 
čas, Iva nám koupila zmrzlinu 
a Ifik nás všelijakými uličkami 
zavedl k místní vyhlídce. To byla 
poslední zastávka před cestou 
domů. Výpravu jsme si všichni 
užili a těšíme se na další.

Káně
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Jaro probíhalo i u světlušek v plném proudu. Protože nám počasí většinou docela přálo, chodily jsme 
s holkami hodně ven. Celé dva měsíce byly převážně ve znamení rostlin. Holky se naučily poznávat 
známé i méně známé květiny, někdy z obrázků, někdy se to povedlo i naživo. Během dubna i května 
světlušky hrály samozřejmě jako jindy i spoustu her, zažily i schůzku nabitou jenom sportem. Jak 
je naším dobrým zvykem, podnikly jsme i pár výprav. V březnu 21. 3. 2015 jsme jely autobusem 
do Náchoda a odtud šly přes Peklo do Nového Města nad Metují. V dubnu 25. 4. 2015 jsme byly se 
světluškami na rozhledně u Vrbice. V květnu se výprava nekonala,  protože jsme se, stejně jako zbytek 
střediska, účastnily prvního jarního ohně.

24. dubna jsme oslavily svátek sv. Jiří. Letos tento svátek vyšel 
přesně na pátek,  a proto jsme toho využily a pojaly to jako 
oddílovou schůzku. Sešly jsme se všechny v krojích nebo ve 
skautských tričkách u klubovny a připomenuly si patrona 
skautů se všemi holkami z oddílu dohromady. Náš program 
byl trochu netradiční, jelikož jsme se účastnily soutěže o sv. 
Jiří, do které nás přihlásila Kukačka. Myslím, že holkám se 
aktivity zaměřené na přírodu líbily a také jim pomohly si 
uvědomit, jak je důležité ji chránit.

Maruška
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Oddíl vlčat si tyto měsíce žil 
svým vlastním družinovým 
životem. Na schůzkách děti 
hrály hry staré i nové a něco 
nového se i naučily – kde a 
jak rozdělat oheň, poznat 
nové rostliny či postarat se o 
sebe v nouzi. Již jsme začali 
řešit téma táborů a kluci se 
dokonce už i dozvěděli, s 
kým a jak budou celých 14 
dní tábořit na letním táboře 
v Orlickém Záhoří. Stejně 
jako zbytek oddílů z celého 
dobrušského střediska jsme se 
i my zúčastnili jarního ohně.

I náš oddíl vlčat 24. 4. 2015 oslavil svátek Sv. 
Jiří. Při této příležitosti se celý oddíl sešel 
na oddílové schůzce. Zvládli jsme pořídit 
skautskou fotku v krojích a dokonce si i 
zahrát velkou netradiční hru.

Honza
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SCHŮZKY
Měsíc duben byl pro oddíl 
Slunečnic celkem hektický, 
jelikož jsme se připravovaly 
na Svojsíkovy závody. První 
polovinu měsíce jsme tedy 
ještě trénovaly manuální 
zručnost a dolaďovaly věci, ve 
kterých si holky nebyly jisté. 
Po závodech jsme si udělaly 
oddechovou schůzku, při 
které jsme naše Slunečnice 
za pěkné umístění pozvaly 
na zmrzlinu. V posledním 
dubnovém týdnu, tentokrát 
výjimečně v úterý, nás čekala 
schůze oddílová, na které jsme 
vyráběly čarodějnici. Květnové 
schůzky se u obou družin 
trochu lišily.  

Lilijky se připravovaly na krajské kolo Svojsíkova závodu, vyráběly si skautskou hůl a plnily 
další úkoly, které měly zadané organizátory závodů, kdežto MaKovice si již mohly dovolit 
volnější tempo. 

SVOJSÍKOVY ZÁVODY
Jak jsem již zmínila, v dubnu nás čekalo základní kolo Svojsíkova závodu. Jelikož se o 
Závodech můžete došíst více ve zvláštním článku, není třeba se zde zbytečně rozepisovat. 
Myslím, že naše skautky ostudu rozhodně neudělaly a vedly si velice dobře. Z osmi hlídek 
se naše Slunečnice umístily na druhém (Lilijky) a třetím (MaKovice) místě. Osobně toto 
umístění nazývám „hořkosladké“, jelikož z dívčí kategorie postupovaly první dvě hlídky. 
Ale takové holt už závody bývají.

Hanča

15

Autor:



VÝPRAVA
V dubnu jsme se spokojily se Závody a na žádnou oddílovou 
výpravu jsme už nevyrazily, avšak další měsíc jsme již nezahálely. 
A tak jsme na 16. května objednaly pěkné počasí a vyrazily 
do Častolovic. První naše zastávka vedla do místní Minizoo, 
kde jsme se setkaly s pávem, osly, lamami, různými králíčky, 
papoušky a dalším všelijakým zvířectvem. Poté jsme se již vydaly 
směr Potštejn, který byl naším cílem. Kousek nad Kostelcem nad 
Orlicí jsme si daly svačinu a některé z nás si v rámci Expedice 
Orel odběhly na nedaleký vrcholek kopce, aby si ho mohly napsat 
do expedičních deníčků.

Dalším naším záchytným bodem byla rozhledna Vrbice. Bylo pěkně, a tak jsme se mohly pořádně 
rozhlédnout do dálky. Kousek před Potštejnem jsme si ještě vyšláply na zříceninu hradu Velešov, 
a poté už došly do našeho cílového bodu. V Potštejně bylo poměrně rušno, jelikož se tam konala 
pouť. Představa, že bychom šly ještě na hrad, holky natolik zmohla, že jsme se radši uvelebily v 
místním parku. Štěstí jim přálo, jelikož už nám do příjezdu autobusu opravdu nezbývalo tolik 
času, a tak jsme jim ten oddych dopřály. Třeba ten hrad dopadne někdy příště.
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V dubnu se Mohykáni pilně 
připravovali na blížící se 
Svojsíkův závod a opakovali vše, 
co by jim mohlo být užitečné. 
A v sobotu osmnáctého dubna 
konečně vyrazili do Rychnova 
nad Kněžnou dvě družiny 
Mohykánů, aby poměřili své 
schopnosti s ostatními skauty 
z našeho okresu. Pod vlajkou 
Havranů: Martin, Koumes, Pája, 
Dudy, Tonda, Špáňa a Wiki. A 
pod vlajkou Kamzíků: Twaroh, 
Potok, Horex, Obelix a Cihla.

Disciplíny závodu byly: Hledání 
informací; Odhady vzdálenosti, 
váhy, výšky; Krizové situace, 
zdravověda; Manuální zručnost; 
Azimut; Znalost přírody; 
Posílání zprávy na dálku a 
Fyzická zdatnost. Mimo to si 
museli s rozpočtem padesát 
korun na osobu obstarat 
dostatek stravy, aby neměli hlad 
po celou dobu závodu. V cíli je 
pak čekal guláš, takže vydatnou 
večeři měli jistou. 

Tinek
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Po téměř celém dni stráveném hledáním stanovišť a plněním 
úkolů se všichni ubytovali v sokolovně, vyspali se a ráno se 
shromáždili u klubovny Na Dubince, kde byl po snídani svolán 
nástup na kterém proběhlo očekávané vyhlášení výsledků. 
Kamzíci obsadili páté místo a Havrani obsadili druhé – postupové 
místo a postoupili tudíž do krajského kola Svojsíkova závodu. V 
květnu, asi v polovině měsíce, podnikli Mohykáni oddychovou 
výpravu do Mastů, kde přes den hráli různé hry, koupali se v 
potoce a alespoň trochu pomohli při dělání dříví na topení v 
chalupě a večer opékali špekáčky, hráli na kytaru a zpívali.

Družina Havranů samozřejmě nelenila a připravovala se na krajské kolo Svojsíkova závodu, což 
obnášelo jak přípravu na avizované disciplíny, tak plnění pořadateli zadaných úkolů, které bylo 
potřeba udělat na schůzkách ještě před závodem. Šestého června roku dva tisíce patnáct se tedy 
družina Havranů z dobrušského oddílu Mohykánů vydala poměřit své schopnosti s nejlepšími skauty 
z Královéhradeckého kraje, a to opět do Rychnova nad Kněžnou. Přiznám se, že nevím, kdy se něco 
takového stalo naposled a zdali se to u dobrušských skautů vůbec někdy stalo, má paměť  tak daleko 
rozhodně nesahá, ale dobrušští Mohykáni zvítězili v krajském kole Svojsíkova závodu a postoupili do 
kola republikového.
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Čtrnáct statečných roverů se zúčastnilo noční hry zvané GameTown, kterou 
nám připravil Jirka.  Okolo 22. hodiny, poté, co jsme si naházeli kostkou 
počet životů, sílu boje a štěstí (někteří zdárně, jiní zas tak ne) jsme vyrazili ze 
skautské klubovny na tuto akční hru po městě. Každý šel ale na vlastní pěst, 
jelikož papírky, které jsme měli najít, nám dávali možnost výběru, kam dále 
povedou naše kroky. Občas jsme také narazili na nepřátele, kde jsme využili 
svých bojových schopností a různých věcí, které jsme cestou našli. 

Cílem hry bylo zastavit nákazu a přežít. Někteří z nás se nechali 
zlákat šíleným vědátorem a chtěli nákazu ještě více rozšířit, což 
se jim stalo osudnou chybou. Jiní si nevystačili s kyslíkem, který 
neúprosně s každou minutou ubýval. Avšak i přes tyto nástrahy 
se čtyřem čestným hráčům – Adamovi, Kukačákovi, Standovi a 
Hanče - podařilo najít lék a nákazu zastavit.

Aby nedošlo k mýlce. Bohužel se nám Gametown nepodařil zachytit 
na nějaký  fotoaparát, a tak aspoň přikládáme společnou fotku z 24. 4.

Mája
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Schůzka Oldskautů u příležitosti 95. výročí založení Junáka 
v Dobrušce  a svátku skautů 24.4.

Ve čtvrtek 16. dubna bylo krásně teplo a jak jsme si minule 
slíbili, že až začne jaro, opět  se sejdeme, tak jsme také učinili. 
Tentokráte se nás sešlo jen sedm sester, ostatní se pro nemoc 
a jiné aktivity omluvili. Schůzku zahájila Maruška Smolová a 
připomněla nám, že právě před 95 lety 14. 4. 1920 se konala 
ustavující schůze Junáka v Dobrušce. Proto jsme povstaly a 
zazpívaly si junáckou hymnu. Přinesla nám  také ukázat deník 
bratra Petříka z té doby, který jsme si se zajímavostí prohlédly.

Dále následovalo oblíbené a zajímavé Kalendárium a informace o chystaných akcích ve středisku a 
našem výletě.

Abychom si trénovaly i prsty a ještě udělaly dobrý skutek, lepily jsme vystříhané  barevné motýly na 
krabičky, které poslouží pro charitativní akci Rebečina křídla. Je to malá holčička z Pardubic, která se 
narodila s nemocí motýlích křídel a její příběh jsme viděli v televizi v pořadu „Modré z nebe“. Práce 
nám šla pěkně od ruky a za chvíli barevní motýli zdobili krabičky.

Následovala malé občerstvení a vzpomínání na zemřelé sestry a bratry, kteří se dnešních dní už ne-
dočkali. Prohlížely jsme si kroniky, obdivovaly jsme rukopisy, krásné kresby. Z kronik přímo sálalo 
nadšení pro skautskou věc. Některé akce máme stále v paměti, jiné jsme si díky kronikám osvěžily.

Iva
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U nás ne? 

Možná jste na chvíli propadli dojmu, že horská 
dobrodružství lze prožít pouze ve vzdálených 
lokalitách, jejichž dosažení z domova stojí nemalé 
peníze. Není tomu tak! I u nás, v  srdci Evropy, 
v tak malé zemi, která někdy v leckterém odvětví 
jen marně dostihuje své o mnoho větší sousedy, 
se dá užít dobrodružství na horách, které byste ve 
světě hledali jenom marně. České hory jsou jedny 
z nejkrásnějších. Vím to skoro jistě, nikdo mě zatím 
o opaku nepřesvědčil – prošel jsem a projel jsem 
mnohými světovými horstvy, ale tak rád si vždycky 
vyrazím do našich kopců, za našimi výhledy!

Hory, vášeň a profese. To není moudro z  mé 
hlavy. Tak se jmenuje jedna z  četných knih 
pojednávajících o světových horách, respektive 
velehorách, obsahující důležité informace, nákresy 
a další věci potřebné pro důkladné seznámení 
s  regionem. O horách se píše tu i tamhle a fotky 
z  hor patří k  jedněm z  nejkrásnějších záběrů, 
které je na tomto světě možné pořídit. Horám 
totiž propadlo mnoho lidí. A nejinak tomu je i u 
skautů, ti se totiž do hor vydávají pravidelně, ať už 
na výpravách či při jiných akcích. Zdá se mi, že 
kdo nemiluje hory, snad ani nemůže být pravým 
skautem – nemyslíte?

Ondra a Hanča
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Ke všem těmto aktivitám nezapomeňte přičíst 
nespočet krásně zařízených odpočinkových 
míst pro pěší či cykloturisty, vynásobte všemi 
nabízenými zajímavými místy kulturního, 
přírodního či technického rázu a umocněte počtem 
rozhleden, který rok od roku prudce stoupá ku 
spokojenosti všech. Dostanete číslo zaručeně 
usvědčující z  toho, že není třeba jezdit nikam 
daleko, abyste mohli prožít něco výjimečného!

Pozor na pravidla

Ačkoliv jsou možnosti dobrodružství na českých 
horách věru neomezené, spadají téměř všechny 
lokality buď pod právní ochranu statutu národního 
parku (Krkonoše, Šumava, ...), chráněných 
krajinných oblastí (Orlické hory, Jeseníky, Krušné 
hory, Beskydy,..) či dalších přírodních památek a 
míst vyžadující speciální chování. Nejsou to země 
nikoho, kde si každý může dělat, co chce. Je dobré 
se s těmito podmínkami před počínajícím výletem 
seznámit a respektovat je, jinak dalším generacím 
budou podobné aktivity zakázány a na naše hory 
se budou dívat pouze na fotografiích. Ano, s rukou 
na srdci – občas se prohřešku v podobě porušení 
regulí pravděpodobně vědomě dopustíme, 
nezapomeňte ale na to, že příroda je náš největší 
poklad, o nějž nesmíme přijít; proto, když už 
musíte jít mimo stezku v  chráněných lokalitách, 
našlapujte opatrně a tiše, když už musíte spát na 
zakázaných místech, dělejte to skrytě, ráno brzy 
odejděte, nikdy nenechávejte nikde odpadky, 
nebuďte hluční. Chovejte se prostě tak, jak byste 
chtěli, aby se ostatní chovali na a k vaší zahradě. 
Jednoduché, nemyslíte?Takže nezapomeňte toto 
léto vyrazit za skvělým dobrodružstvím do našich 
hor. Já tam budu, co vy? A ještě – někdy naleznete 
to nejhezčí přímo za domem, tak se pozorně 
rozhlížejte kolem. Vážně. Zaručuju.

Možností na n-tou

Pestrobarevná paleta reliéfů a odlišných horských 
podmínek, jako je u nás, není k  vidění v  mnoha 
dalších zemích. Představte si, že jste v  rámci 
několika set kilometrů schopni zažít tato 
dobrodružství - stoupat v  Českém středohoří 
strmě do kopce vzhůru na prastaré vyhaslé sopky 
dokonalých jehlanovitých tvarů, nebo v  drsných 
zimních  arktických podmínkách putovat po 
jednom z  nejstarších pohoří světa Krkonoších, 
jinde zase po úzké hraniční pěšině zarostlé stromy 
ničím nerušeni a bez jediného dalšího turisty krátit 
své volné chvíle v objetí Rychlebských hor, užívat 
si cyklovýlet dějinami pranýřovanými Sudetami 
v  severozápadních Čechách Krušných hor, vydat 
se do ztichlého pralesa téměř nekonečného a 
mnoha původními místními kmeny obávaného 
hřebene Šumavy, vystoupat na věčně větrem 
bičovaný vrcholek beskydské Lysé hory nabízející 
výhledy až na jedny z  nejmenších velehor světa 
Tatry či na nám nejbližším hřebeni Orlických hor 
prolézat stará více či méně rozbořená dělostřelecká 
opevnění.
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Cestování a skauting jsou úzce spojené pojmy. 
Kromě oddílovýh výprav, které nás mohou zavést 
do různých lokalit České republiky, právě letos v 
našem středisku probíhá již párkrát zmiňovaná 
Expedice OREL aneb Poznej Orlické hory z 
výšky. Málokdo možná ví, že tato akce v našem 
středisku již jednou proběhla, a to v roce 2006. 
Jde o to navštívit co nejvíce vrcholů Orlických 
hor a Podorlicka a nasbírat za ně co nejvíce bodů. 
A tak se stane, že si mnozí z nás snadněji najdou 
důvod vyrazit si odpoledne na kole po okolí, na 
hřeben Orlických hor či alespoň pár kolimetrů od 
domova. Člověk si může myslet, že tyto oblasti již 
zná, vždyť se v nich přece pohybujeme odmala! 
Ale vždy se najde něco nového, jiného, pokaždé na 
Vás určité místo může dýchnout jinou atmosférou.

Doba se mění a čím dál častěji od některých našich 
skautů a skautek slýchám, že je nebaví chodit, 
natožpak ještě s krosnou a po horách. Na druhou 
stranu vím o skautkách, které například dvojdenky 
na táborech braly také jako nutné zlo a teď mi 
říkají, že na ně mají nejlepší vzpomínky. Ten pocit, 
když někam dojdete a rozhlédnete se po krásné 
krajině, je přece k nezaplacení. Nehledě na to, když 
kolem sebe máte správnou partu lidí.

Znám mnoho skautů, kteří během roku vyrážejí s 
krosnami po horách, ať už v rámci naší republiky, či 
celého světa. Nelze se vymlouvat, že na to nemáte, 
či že se bojíte výšek – krajina je různá a vždy se 
dá najít oblast, která Vám sedne. Stačí chtít. A já 
jen doufám, že i naši nástupci k tomuto názoru 
dospějí a neochudí se.

Našim nejmladším, Meďátkům, na výpravy stačí 
okolí Dobrušky, ale čím jsme starší, tím více 
toho jsme schopni projít a poznat. Jako malí tedy 
začínáme procházkami v okolí svého domova a 
postupně okruh zvětšujeme. Každý oddíl v našem 
středisku má výpravy uzpůsobené věku, aby 
členové zvládli trasu ujít, něco si užili a hlavně 
poznali. Nejstarší oddíly již kolikrát ani nepotřebují 
pevnou střechu nad hlavou. A až dospějí do věku 
Roverů a Rangers, snad se i odváží sami vyrazit na 
nějaký ten čundr.
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•	 Kartičky s tématy
•	 Stopky

Jak všichni dobře víme, počasí občas nepřeje a není možnost vzít děti ven. Proto je zde pár her, které je možné hrát v 
klubovně jen tak pro pobavení.

Legenda - Hráči se na chvíli stávají vědci ze všech koutů světa, kteří 
se sjeli, aby mohli vyřešit velmi důležitá témata. Každý z nich má 
připravenou přednášku na určité téma, které chce probrat.
Vedoucí před začátkem hry připraví tolik témat, kolik je hráčů.  Mělo 
by se jednat o patřičně hlubokomyslná témata (např.: Kruhové objezdy 
jako prostředek seznámení, Vliv slunečního záření na partnerské vztahy 
ledních medvědů,..). Každý vědec si vylosuje své téma, na přípravu 
referátu má každý asi  minutu. Každý předstoupí se svým projevem, 
který by měl trvat alespoň 3 minuty. Když domluví, odborná komise, 
která se skládá ze zbylých vědců, hodnotí, jak se jim projev líbil. Každý 
může dát maximálně 5 bodů. Vítězí vědec s nejvyšším počtem bodů.

Možná témata: Gumové zvony jako dopravní prostředek budoucnosti, 
LED diody jako lék na hloupost, Problematika vykulenosti očí 
plyšových medvídků, Klobásové šperky jako nejnovější módní trend, 
Nadčasová mrkev, Golfová hůl jako nástroj na sbírání listí, Významné 
zvraty ve výzkumu pěny do koupele,....

Snadná 90 min. 5+ Skauti
Skautky

R&R

Klubovna

Simča

Potřeby
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Vedoucí dětem určí čísla. V místnosti zůstane pouze on a hráč 
číslo jedna, ostaní jdou za dveře. Vedoucí hráči přečte připravený 
příběh a poté zavolá hráče číslo dvě. “Jednička” převypráví příběh 
hráči druhému. Snaží se aby jeho vyprávění bylo co nejpřesnější. 
Když dokončí své vyprávění, sedne si stranou a už nesmí nic říkat. 
“Dvojka” převypráví příběh třetímu a takto se postupuje, dokud 
se příběh nepřevypráví všem. Poslední posluchač ještě převypráví 
příběh ostatním. Nakonec rádce přečte, jaký příběh vysílal na začátku 
a družina hodnotí, jak moc se původní příběh od konečné verze liší.

Snadná 30 min. 5+ Světlušky 
Vlčata
Skauti

Sakutky

Klubovna

•	 středně dlouhý příběh 
(určitě by měl obsahovat  

podrobnější fakta)

Vedoucí vybere dva dobrovolníky. Za dveřmi dá jednomu z nich fotku 
a druhému čistý papír. Obojí zakryjte deskami, aby nebylo nic vidět. 
Úkolem vybraných hráčů je popsat ostatním, jak vypadá obrázek, který 
drží. Ten, který drží fotku, mluví pravdu. Druhý s prázdným papírem si 
motiv smyšlené fotky vymýšlí. Každý z nich má na popis omezený čas, 
nejlépe jednu minutu. Družina se snaží odhalit, kdo má prázdný papír 
a kdo fotku skutečně popisoval.

U této hry je dobré udělat reflexi. Zhodnoťte, kdo si vedl nejlépe při 
popisu skutečném i fiktivním. Jaké informace byly klíčové pro odhalení 
lháře? Prozradili se hráči řečí svého těla?

•	 fotka nebo obrázek
•	 prázdný papír
•	 dvoje neprůhledné desky

Snadná 30 min. 5+ Světlušky
Vlčata
Skauti

Skautky

Klubovna

Potřeby
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No je tu hodně míst v ČR, co mám ráda a kam se i ráda vracím, ale nejradši mám 
asi Orlické hory, Podorlicko. Věřím, že tu jsou i hezčí místa, ale tohle je moje nejob-
líbenější, protože tu mám asi za ta prožitá léta vypěstovanou nějakou tu citovou va-
zbu. Jinak po ČR cestuju ráda, i když mě víc láká zahraničí, protože mě prostě přijde 
zajímavější. Jinak ale ČR nemám zdaleka procestovanou, nedávno jsem třeba zjistila, 
že jsem v životě nebyla v jižních a západních Čechách a že to tam vůbec ani neznám.

Na tuhle otázku mě napadají dvě odpovědí a obě ta místa mám rád a taky se na 
ně samozřejmě rád vracím. Taky jsou obě spojené s mým skautováním. Tak první 
musím určitě zmínit naši oblíbenou a nejúžasnější louku na Orlickém Záhoří, to je 
prostě nenahraditelné, už se nemůžu dočkat, až se tam rozvalím do trávy a (snad) 
trochu odpočnu od toho shonu všude kolem.. Pak taky musím zmínit Hejdu, skalní 
útvar poblíž Ostaše, kam každoročně jezdíme s Mohykány na flusačkovou výpravu. 
Skály, příkopy a podzemní chodby jsou tam totiž naprosto perfektní bitevní pros-
tředí! A myslím, že tyhle dvě místa nemám oblíbená jenom já, každý, kdo na nich byl, 
nemůže říct, že by se mu nelíbila. Po ČR cestuju celkem rád, protože to bývá levné. 
Ne, tak samozřejmě že rád! Většinou teda po Orličkách, které mám prochozené už 
celkem dost, ale třeba mi Orel odhalí další krásná místa.... Česko je krásná země na 
cestování, stačí si jen najít chuť a čas. Tak neseď a koukej vyrazit ven!

Hanča

Adam Čuda

Pája Štaffová
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Cestování po ČR mám moc ráda. Možná to je i tím, že jsem zatím moc jiných zemí 
nenavštívila, ale hlavně se mi Česko líbí po přírodní i kulturní stránce. Mezi moje 
nejoblíbenější místa patří část ČR nazývaná Šumava. Jezdila jsem tam 7 let každé léto 
s babičkou, dědou a jedním z mých sourozenců. Bydleli jsme asi 15 km od Sušice. 
První tři roky jsme byli na kolech a podnikali různé výlety kolem. Další roky už jsme 
byli bez kol, ale i to bylo super. Na tomhle místě je skvělé to, že je spousta možností, 
kam vyrazit. Každý rok jsme objevovali nové zkratky a místa. Za těch 7 let jsem si k 
dovoleným na Šumavě vybudovala takový vztah, že mě teď dokonce dost mrzí, že 
tam už 2. rok nepojedu. Kdyby to bylo možné, ráda bych se na Šumavu podívala i v 
dospělosti třeba se svou rodinou. Dalším mým oblíbeným místem je Orlické Záhoří. 
A to snad ani nemusím představovat. Ráda ale cestuji i po okolí Dobrušky.

Zdravím dobrušské středisko. Popravdě musím přiznat, že je to všemi známé Orlické 
Záhoří. K tomuto místu mám velice osobitý vztah, a to nejen díky táborům. Na 
hraniční louku jsem zavítal bezpočetněkrát i mimo táborovou sezónu, a to mnohdy 
ve všední dny. Ono totiž je jen málo krásnějších momentů než vstávat s východem 
slunce, jít se vykoupat do Divoké Orlice a potom se projet krásnou cestou do školy/
práce na motorce. Proto to je moje oblíbené místo. Mimo to bych se rád v brzké době 
opět podíval na Šumavu k Čertovýmu jezeru a jeho okolí. Oblíbené mám samozřejmě 
i Broumovsko a Hořice.
Samozřejmě že po Česku jezdím rád. Stále jsem ale spoustu míst neobjevil. Tak snad 
v blízké době. Uvidíme.

Kristýnka Obršálová

Vlasta Jelen
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Tak a je tu další šifra Totemu. Doufáme, že předchozí šifra pro Vás byla rozcvičkou a že jste ji již všichni s grácií 
úspěšně vyřešili. Šifra v tomto čísle by Vám neměla zabrat více času než předešlá, ač bude možná pracnější se k řešení 
dobrat.

Připomínáme, že vedle tety Wiki je zde i strejda Google, který si většinou hravě poradí s tím, s čím má vaše bílo-šedá 
kůra mozková problémy. Takže hodně štěstí!

O šifře

Šifra byla opět stvořena naším „šiframajstrem“ 
a tentokrát potrápí Vaši preciznost, trpělivost 
a smysl pro systém. Šifra byla vytvořena 
kombinací šifer menších (ne tak komplexních) 
a inspirací byly stránky jednoho skautského  
střediska.

Co se týče historie, tak i toto dílo zatím žádnou 
nemá, nicméně ji můžete začít psát právě Vy, 
a to při akcích chytrých R&R, či geniálních 
skautů a skautek.

Na její vyřešení postačí tužka, papír, mozek. 
Použití strejdy Googla se doporučuje pouze v 
případech krajní beznaděje.

Nápověda

Skauti pomocí tabulky luští čísla v 
Morseově abecedě, aneb uspořádej 
si písmenka do sloupečků, očísluj 
Skauti a sloupečky, udělej tabulku, 
kde čísla sloupců a pod Skauti 
budou sedět, rozděl na dvě skupiny 
po 18-nácti, převeď na morseovku, 
neodděluj písmena, zjisti čísla, 
vylušti šifru, zjisti souřadnice. 

S K A U T I
?. ?. ?. ?. ?. ?. 

(označ [1.-6.] písmena abecedně)

|
6 -> 6 -> 6 -> 6 -> 6 -> 6
1.     2.     3 .   4 .    5 .    6.

|
1. = 1.  atd...

|
18 a 18

|
0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 - morseovka

6 = sloupec o šesti prvcích
18 = množina o osmnácti prvcích
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A je to za Vámi. Děkujeme a připomínáme naše internetové stránky www.junak.dobruska.cz, kde Kromě fotek 
naleznete informace o táborech i všechna předchozí čísla oběžníku Totem a spoustu dalších věcí.

Dále bychom chtěli připomenout, že na TÉTO adrese nám můžete stále zasílat nějaký ten feedback, tedy Vaše 
názory (ať jsou jakékoliv) na tento oběžník.
*Žádná z položek není povinná. Vyplňujte jen ty, které uznáte za vhodné.

Pokud Vás z nějakého důvodu náš Totem zaujal a chtěli byste si zkusit, jaké je to stát za tvorbou takového 
amatérského časopisu, či jen přispět nějakým zajímavým článkem, pak neváhejte a napište nám na jeden z níže 
uvedených emailů.
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