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Vážení čtenáři Totemu,
léto se s námi pomalu loučí a my si v tomto čísle společně připomeneme, jak ho dobrušští skauti strávili. 
Malá Méďátka se nám v létě utábořila v Mastech, kde je po týdnu vystřídaly světlušky. Mezitím již probíhalo 
táborové dění i na hraniční louce u Orlického Záhoří, kde své letní dobrodružství prožívala vlčata. A to vše 
po nich završili Slunečnice a Mohykáni. Jelikož je tábor hlavní událostí celoročních dění oddílů, bude číslo 
zaměřené právě na toto téma. Nesmíme však zapomenout na naše oldskauty, kteří během parného léta také 
výletovali.
Je na čase odprostit se od vzpomínek na léto a vrátit se do reality – studentům začala škola, na pří-
jemné letní večerní posezení u ohně brzy začne být chladno a my nesmíme zapomenout na fakt, že 
i oddílové a družinové schůzky jsou již v plném proudu. Jejich přehled naleznete také v tomto čísle. 
Tak tedy směle do čtení...

Za redakční radu,
Hanča
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Během prvního prázdninového 
týdne se na louce v  Mastech 
usídlilo hned pět loupežnických 
band. Ale nemusíte se bát, 
nejednalo se o zlé loupežníky. 
Právě naopak, přijeli sem 
pomoci chudému lidu, který 
zlý, bezcitný a chamtivý král 
sužoval na daních.

Král byl velice neúprosný a každým dnem stále přibývaly nové a nové daně a my jsme 
se snažili ze všech sil získat dostatek peněz, aby lid mohl daně zaplatit. Povedlo se nám 
získat zlato z potoka, pronést stříbrňáky přes střežený les, ale ani to pořád nestačilo, 
daně stále přibývaly a nebylo možné se jim vyhnout, jelikož byla vyhlášena například 
daň ze zavřeného i z otevřeného stanu, z hluku i z ticha.

Markéta
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Jednoho dne jsme se vydali na dalekou cestu, abychom zjistili, kudy jezdí výběrčí 
daní. Směr naší cesty určovaly mince nalezené po cestě, které zde nejspíš zběsilou 
jízdou trousili výběrčí daní. Pro ně pár ztracených zlaťáků nic neznamenalo. A 
protože král nebyl na svém hradě přítomen a stráže se tedy dvakrát nepřetrhly, 
viděli jsme jeho hrad i zblízka.

Abychom své těžce ukořistěné peníze měli kde schovávat před králem, každá 
loupežnická banda si vyrobila vlastní truhlu a abychom poznali, kdo je členem 
jaké bandy, nosili jsme barevně odlišené kloboučky. Kloboučky zdobily knoflíky, 
které mohl loupežník obdržet za mimořádný fyzický výkon, znalost lesa a 
podobně.

Naše snaha přeci jen dospěla ke zdárnému konci. 
Když už jsme v to ani nedoufali, zlému králi se naše 
chování zalíbilo natolik, že se rozhodl zrušit daně a 
stát se čestným a spravedlivým králem. Za to, že jsme 
mu ukázali, jak být správným člověkem, jsme byli 
odměněni mapou, která nás dovedla k  pokladu. A 
tady už je poklad pevně v našich rukou!
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A co bychom to byli za loupežníky, kdybychom náš úspěch v plné parádě neoslavili? 
Přípravy na velikou oslavu nastaly takřka mrknutím oka, vydali jsme se na chrastí 
do lesa, který známe jako své boty a připravit oheň nám šlo pěkně od ruky.

Večer jsme se všichni již sesedli u ohně, veselili se, zpívali naše oblíbené písně jako 
například „Bedna od misky“ nebo Tři citrónky.  Svoji návštěvou nás poctil i král, 
který nám poděkoval za to, že jsme mu ukázali, jak být správným člověkem.

Vše se nám vyvedlo nad naše očekávání, v den 
odjezdu jsme odjížděli s  úsměvem na tvářích, 
už jsme nemuseli být nadále loupežníky a naše 
odrbané oblečení jsme vyměnili za skautské 
kroje. A páni, jak nám to v nich slušelo!
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Byli jsme tento rok, jako už 
předchozí roky, tábořit 14 dní 
v Mastech. Tábora se účastnilo 
25 dětí. Tabor začal v sobotu 
11.7. Hned první večer jsme se 
dostali na mýtinu k vílám, které 
tančily ve svitu měsíce. Jedna z 
nich nám řekla, ze by nás rády 
vzaly mezi sebe a že se máme 
vrátit do stanu, kde najdeme 
znamení, podle kterého budeme 
rozděleny do vílých rodin.

Během noci se na vratech objevil 
náš kouzelný les, ale jeden strom  
v něm byl trochu divný, byl celý 
zkažený. Další den ráno jsme se 
setkali s Duchem lesa. Ten nám 
řekl, proč je strom zkažený a 
co se s celým lesem děje. Srdce 
lesa je nemocné zlem a celý les 
díky šířícímu se zlu umírá. Podle 
proroctví, které nám Duch 
lesa vyložil, jsme zjistili, že les 
můžeme zachránit přátelstvím 
a dobrými skutky. A tak jsme se 
pustili do díla.

Za hry rodiny dostávaly kamínky podle barvy 
své skupinky. Na konci dne jsme se všechny 
přemístily k váhám, na kterých jsme pomoci 
získaných kamínků mohly převážit zlo a uzdravit 
stromy. Holky se musely spojit, aby uzdravily co 
nejvíce stromů. Nakonec se nám to povedlo, 
ale jeden strom zůstal nevyléčený, abychom 
pamatovaly, že se musíme snažit i po táboře.

Káťa

5

Autor:

Červen-Srpen° Totem 2015



V pondělí k nám dorazila slečna Iva Železná s luky, šípy a 
hrnečky. Dopoledne si děvčata vyráběla hrnky a odpoledne 
se učila střílet s luku. Vše proběhlo hladce :)

Jako každý rok jsme měli v sobotu slibový oheň. Tento rok 
slibovalo 12 světlušek. 

Snažili jsme se co nejvíce zlepšit spolupráci mezi holkami. 
Často něco spolu tvořili např. kreslili jeden velký obraz na 
stodolu.

Navštívila nás nevidomá paní Moravcová z Dobrušky se svým vodicím 
pejskem. Světlušky si mohly vyzkoušet všemožné přístroje a vychytávky, které 
nevidomí používají. Paní Moravcová nám řekla něco ze života slepých. Musím 
říct, že všechny jsme si pak po celý den ješte více vážily toho, že můžeme na 
svět koukat a vidět ho ve všech jeho barvách.
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1. oddíl vlčat již tradičně svůj letní tábor uskutečnil na Hraniční louce u Orlického Záhoří. 
První dva červencové týdny okupovalo tábořiště téměř 40 lidí včetně dění a personálu. 25 
chlapců ve věku 2. - 5. třídy, jejich vedoucí a kuchařky.

Kluci vytvořili 5 indiánských rodin a celých 14 dní se bili 
o náčelníkovo kopí. Plnili různé úkoly, hráli tématické 
hry a zdokonalovali své zálesácké dovednosti. Rodina, 
která byla nejúspěšnější mohla vládnout svému kmenu.

Honza
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Mimo aktivit a různých činností v táboře kluci vyrazili taky na dvojdenku. 
Vlčatům bylo možné využít lovecké chaty místních lovců, která se skrývala 
nedaleko hlavní turistické trasy pod Homolí. V chatě nebyla elektřina a ani 
voda. Nicméně byli jsme připraveni. Vodu a část výbavy dětí jsme na místo 
navezli předem. Kluci mohli jít na lehko, a tak nám cesta ubíhala. Cestou tam 
jsme se podívali i na Velkou Deštnou a přes Pěticestí jsme se vydali druhý den 
zpět do tábora.

11 odvážlivců na “tajném” lesním místě složilo slib vlčat. Této události 
předcházela velká příprava všech slibujících. Plnili úkoly ve své stezce vlčat, 
získávali potřebné znalosti a učili se vlčácký slib. Po setmění se rozhořel 
slavnostní oheň, který moderoval Petr Poláček a o hudební doprovod se staral 
Ondřej Langr.

Jak jsem už říkal, tak chlapci byli rozděleni do 
pěti skupin. První týden se u nás zaučovali starší 
Mohykáni, kteří tyto skupiny měli na starost a 
trávili s nimi většinu času jako starší rádci. Sami 
se něčemu přiučili a zároveň tato jejich první 
zkušenost s dětmi byla velmi přínosná pro jejich 
vedení vlčat nadcházející školní rok.
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Tábor jsme provázeli skautskou praxí při každé 
příležitosti. I štípání dřeva, pro starší skauty už tak 
běžná činnost, byla pro některá vlčata těžší oříšek. 
Kromě tohoto kluci vařili čaj z přírodnin, které 
jim dal les. Na ohni dělali puding, který jim dala 
kuchařka a vyráběli hliněné výrobky, na jejichž 
výrobu jim dal hlínu Petr.

Už se skoro stává zvykem, že pokaždé na letním táboře navštívíme naše 
bratry a sestry z Třebechovic pod Orebem. Většinou se předem ohlásíme, 
abychom je nevyrušili z nějakého programu a zároveň jim dali šanci se na nás 
připravit. I letos jsme tak učinili. Nicméně tento rok nastala drobná změna. 
Třebechovický tábor se rozhodl navštívit i nás. Po prohlídce tábora jsme dali 
přátelské fotbalové utkání a rozloučili jsme se.
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Hanča
Letošní tábor strávil oddíl 
Slunečnic a Mohykánů opět 
pospolu na jedné louce 
v  tom samém termínu, avšak 
tentokrát se přeci jenom 
něčím výrazně lišil. Zatímco 
Slunečnice putovaly po světě 
a každý den se nacházely 
v  jiném státě, Mohykáni 
pracovali pro Smithův institut, 
který pohřešoval jednoho 
svého pracovníka Thomase 
Norwooda, a tak pátrali po 
záhadném vědci a jeho ještě 
záhadnějším objevu.

Dny plynuly a naše skautky 
navštívily Francii, Brazílii, 
Skotsko, Řecko, Čínu, Havaj, 
Mexiko, Texas a Keňu. Každé 
ráno je na rozcvičce přivítali 
místní obyvatelé s  písní pro 
jejich zemi typickou a během 
dne prožívaly aktivity této 
zemi blízké. Každý táborník 
si také obatikoval své triko 
a družiny uvařily čaje 
z produktů přírody.

I přes aktivity týkající se táborového tématu 
jsme však nezapomínali na fakt, že jsme skauti. 
Užívali jsme si naší louky a přírody okolo a 
oživovali si činnosti, ke kterým se mnozí z nás 
mockrát za rok nedostanou.  První výzva nastala 
hned první den, kdy si všichni měli postavit 
svoji družinovou lavičku. Při této činnosti si 
(zejména holky) procvičili také kácení stromů 
a další činnosti týkající se zpracování dřeva.
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Jelikož družinu Lilijek a Havranů čeká na konci září 
celostátní kolo Svojsíkova závodu, měli od organizátorů 
zadané určité úkoly, které během prázdnin museli splnit, a 
tak se tábor na přípravu těchto úkolů přímo nabízel.

Zatímco Lilijky vyráběly svoji vlajku a natáčely video ku 
příležitosti uctívání jimi vybrané slovanské bohyně Vesny, 
družina MaKovic se vydala na procházku přes „Kravák“ a 
Orlické Záhoří, aby se mohla pokochat pohledem na tábor 
také z jiných úhlů.

Co by to bylo za tábor, kdybychom se nevydali na dvoudenní výlet. I tuto část tábora 
každý oddíl letos absolvoval zvlášť, zatímco druhý oddíl zůstal hlídat tábor.  Zatímco byly 
holky na dvojdence, kluci si udělali turnaj v různých míčových hrách. S holkami zůstával 
v táboře i Vašek, který jim dal další lekci se dřevem a pomohl zdokonalit jejich lavičky.
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Poslední zemí, kterou naše Slunečnice navštívily, byla africká Keňa. Zde se však 
naše družiny dostaly do trablí. Podcenily své zásoby jídla, a sil jim ubývalo. 
Rádkyně se vydaly najít řešení, ale zajali je domorodci, a tak se zbytek družiny 
vydal napomoc. Nakonec vše dopadlo dobře, rádkyně byly osvobozeny a pro 
naše družiny v nouzi se zde po zdolání určitých zkoušek důvěry našla i obživa. 
Nezbývalo než načerpat nové síly a vydat se na cestu k domovu.

Pohybu není nikdy dost, a 
proto se i holky s chutí vrhaly 
do boje o kůl či fotbalu. Jelikož 
nám počasí po většinu tábora 
celkem přálo, strávili jsme 
nějaký ten čas i koupáním a 
blbnutím v  řece. Není přeci 
po zápase lepšího ochlazení 
než naší Divoké Orlice.

Každá družina si připravila 
vystoupení v  duchu „Kapela 
pana Pošuka“. Vystoupilo 
sedm kapel, přičemž málokdo 
z  hudebníků vypadal nebo 
se alespoň tvářil normálně. 
Hrálo se na všechno, co se 
kde našlo a zazněla i Óda na 
táborový řád.
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Mohykánům se mezitím podařilo splnit všechny úkoly Smithsova institutu. 
Zjistili, jaký osud potkal Thomase Norwooda a získali většinu materiálů o jeho 
vědecké práci. Ta se zabývala nalezením a zdokumentováním modrého krystalu 
neznámého původu, který mohl být podle všech dostupných informací velice  
nebezpečný. Nakonec se podařilo najít i krystal a předat ho Smithsovu institutu. 
Převzít si ho přijel sám jeho ředitel, od kterého se Mohykánům dostalo patřičného 
poděkování a ocenění.

I letos na táboře některé z nás čekal jejich velký 
den a splnili si svůj skautský slib. Počasí se 
tvářilo všelijak a nad loukou se nám prohnalo 
pár přeháněk, ale nakonec vše vyšlo, a tak jsme 
ke zdárnému splnění skautského slibu mohli 
popřát Johče, Bobovi, Šotkovi, Horexovi, 
Šrotovi a Dudymu.
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V  květnu a v  červnu jsme 
využili příznivého počasí, 
opustili klubovnu a vydali se 
na výpravy do okolí.

28.5. jsme navštívili Atelier 
zvonaře a hrnčířky v Deštném 
v  Orl. horách. Z  Dobrušky 
jsme jeli na hory autobusem 
a cestou jsme se těšili ze svěží 
zeleně.

V  Ateliéru jsme vyslechli 
zajímavé vyprávění o dnes 
již téměř zaniklém řemesle 
– výrobě zvonů. Poslechli 
jsme si zvonkohru. Prohlédli 
jsme si i hrnčířskou dílnu 
paní Šedové, mohli jsme 
si zakoupit její výrobky. 
Na památku jsme si domů 
odnesli keramický zvoneček.

Než nám jel autobus zpět, 
všech devět účastníků ještě 
posedělo u dobré kávy 
v místní cukrárně.

Maruška S.
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Další výpravu jsme naplánovali  na 20. června. Sestra Iva nás pozvala do 
Opočna. Ale nakonec jsme  díky různým  okolnostem  jely jenom čtyři 
sestry. Vůbec jsme toho nelitovaly. Bylo to velice příjemné odpoledne. 
Iva nás čekala u autobusu a nejprve nás zavedla do zahradnictví pana 
Černého. Ve sklenících kvetlo mnoho krásných tořivek všemožných 
barev. Květina pochází z tropické Afriky. Je příbuzná s africkou fialkou 
a s Gloxínií.  Pan Černý nám vyprávěl o pěstování  a množení květin. 
Překvapilo nás velké množství bonsajů a krásně osazené truhlíky 
všemožnými převislými květinami.

Odtamtud jsme se přemístily na zahradu sestry Ivy, 
kde jsme si pochutnaly na grilovaném mase. Zahrály 
jsme si hru Neváhej a toč a dle pokynů barevného kola 
jsme plnily úkoly. Vzpomínaly jsme na skautování let 
sedmdesátých a na počátky  let devadesátých. Na naše 
první tábory. Nastal čas loučení a odjezd autobusu. 
Měly jsme však štěstí, že nás autem domů vzala dcera 
jedné sestry. Vyhnuly jsme se lijáku, který se spustil. 
Na ten jsme se dívaly už z oken svého domova.
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Honza

Základní vlastnosti tábora

Typ tábora (stálý, puťák, vodácký?), počet lidí, 
ubytování, tábořiště (kamenná základna?), 
hlavní cíle tábora, délka, obecná představa o 
programu. Představu o táboru byste měli mít 
co nejdříve. Je výhodné, když oddíl uvažuje o 
příštím táboře na konci předchozího tábora, 
nebo těsně po něm, máte tábor v čerstvé 
paměti, vidíte, co se vám povedlo a co ne, 
připravujete dlouhodobý plán oddílu.

My skauti z Dobrušky považujeme skautský tábor 
jako to nejdůležitější v našem skautském roce. 
Nicméně hladký a bezzávadný průběh tábora 
si vyžaduje spoustu práce. Především několika 
měsíční plánování. Termín tábora se stanovuje 
již na konci kalendářního roku a od té doby až 
do začátku léta táboroví vedoucí pracují “ve dne v 
noci” na tom, aby vše bylo připraveno tak, jak má. 
Jako dobrý zdroj informací můžeme považovat 
skautskou křižovatku, ze které jsou i následující 
informace. Můžeme zde mimo jiné nalézt aktuální 
pokyny k táborům, manuály, na co nezapomenout 
apod. Následuje souhrn důležitých informací, 
které se k táborové přípravě a i k té potáborové 
vztahují.
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Program

Co tam budete dělat? – cíle, návaznost na 
školní rok, základní kostra programu (bude 
táborovka, nebude?), přesný program – 
harmonogram, konkrétní aktivity, hry. 
Program by měl vycházet z cílů oddílu, 
dobrý program je základem tábora a jeden z 
podstatných předpokladů jeho úspěšnosti.
V okamžik odjezdu na tábor byste měli mít 
vše připravené, není dobré, když program 
doděláváte během tábora. 

Vybavení

Vybavení pro provoz tábora (spaní, vaření, 
zásobování, zdravotní zajištění, stavba, dřevo, 
….), materiál k programu, vybavení účastníků. 
Zkontrolujte si stav materiálu, který budete 
potřebovat. Projděte si věci, které máte a včas 
zajistěte jejich opravu a přípravu na tábor 
(např. naimpregnování stanů, oprava nářadí 
apod.). Rozmyslete si, co potřebujete koupit 
nové, co by se dalo sehnat na místě (dřevo) 
a co by se dalo vypůjčit. Když věci nesháníte 
na poslední chvíli, můžete využít různých 
výhodných nabídek a slev.

Místo

Zajištění (smlouva s majitelem louky, povolení 
– lesy, dřevo, voda, oznámení – úřad, hygiena 
dle velikosti tábora, kontaktovat lékaře, 
zásobování), posekání louky, přístupová cesta. 
Vyhledání  a dojednání místa na táboření 
může být největší oříšek, proto je dobré s tím 
také začít co nejdříve, zvlášť když chcete jet na 
úplně nové místo.
 

Provoz tábora

Vaření, nákupy, služby, hlídky, zajištění 
provozu tábora. To je možné řešit až těsně před 
táborem a na táboře podle aktuální situace. 
Předem si promysli zásobování tábora a zjisti, 
jaké máš možnosti – někdy je výhodné zboží 
předem objednat, vyjednat si případné slevy, 
něco se dá získat od místních, něco je výhodné 
přivézt s sebou z domova.
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Lidé

Kolik dětí (věk, pohlaví, nováčci) a dospělých 
(vedení oddílu, externisté, pomocníci, 
roveři, rodiče…), družiny (jací jsou rádci?), 
rozdělení rolí (vedoucí tábora, zdravotník, 
hospodář, kuchyně, zásobování, program, 
…). V průběhu roku bys měl získat jasnou 
představu, kdo pojede na tábor. Nejpozději v 
březnu rozdej v oddíle předběžné přihlášky 
se základními informacemi o táboře, včetně 
ceny. Rozmysli, jestli máš dost dospělých 
na zajištění a vedení tábora, pokud ne, včas 
si sežeň spolupracovníky (bývalí členové 
oddílu, rodiče…).

Papíry

Hlášenka, přihlášky, zdrav. dotazníky, 
potvrzení pro vedoucí, potravinářský průkaz. 
Závazné přihlášky a zdravotní dotazník stačí 
bezprostředně před táborem, potvrzení pro 
vedoucí zajistěte včas, abyste to stihli do 
začátku tábora. Přesné termíny hlášenek a 
dalších dokumentů jsou v pokynu k táboru a 
na křižovatce (viz výše uvedený odkaz).

Peníze

Rozpočet, příjmy (účastnický poplatek, dotace, 
sponzoři, granty,…), výdaje (nákup vybavení, 
doprava, jídlo, ……). Zhruba do března byste 
měli mít sestavený předběžný rozpočet, abyste 
mohli včas oznámit rodičům cenu tábora. V 
jarním období je pak třeba rozpočet doladit 
a upřesnit. Na tábor je možné získat dotace, 
můžete se také pokusit získat peníze z grantů 
(např. krajských nebo městských).
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Rizika

Měl bys mít rozmyšlené, jaká rizika na táboře 
hrozí a jak jim předejít, případně, jak je řešit, 
když nastanou (povodeň, vichřice, závažný 
úraz, onemocnění, výpadek vedoucího, 
zjistím, že tábořiště není použitelné, nevyjde 
rozpočet…). Pro pomoc při řešení krizových 
situací v oddílech a na táboře je na křižovatce 
stránka. Tam najdeš návod, jak postupovat 
během krizové situace, telefon, kde můžeš 
požádat o pomoc a další praktické rady a 
informace.

Zpětná vazba

Co, kdy a s kým budeme hodnotit (na táboře, 
po táboře), hodnocení kvality (vize kvalitního 
tábora), komu bude sloužit (ZV od členů 
vůdci, ZV od vůdce členům). Zpětnou vazbu 
připravuj společně s programem, uvažuj, jak 
zjistíš, že jsi splnil cíle, které sis dal.

zdroj: www.krizovatka.skaut.cz
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•	  tužka
•	  papír

V tomto čísle Vám přinášíme pár inspirací k hrám pro zpěstření schůzky. Nejsou příliš dlouhé a dokáží 
uvolnit atmosféru v kolektivu. Tak proč to nezkusit...

Tato hra je nejen velmi snadná, ale také zábavná. Jde v ní o 
skládání rýmů. Předem se může (ale nemusí) zadat téma, kterého 
by se básničky měly držet. Každý hráč si vezme list papíru a 
napíše na něj 3 verše.

Např.: 
Stojí stojí bedla,
ráda by si sedla.
Vzala by si pletení ....

...a dále ve psaní nepokračuje. První dva řádky přeloží dozadu 
tak, aby nebyly vidět a svůj papír pošle dál k hráči po své pravici. 
Další hráč vidí pouze část: “Vzala by si pletení” a jeho úkolem 
je dokončit tento rým a začít nový. Takže dopíše například: 
“Už jí noha dřevění”,  tuto část opět přeloží, dopíše další část, 
dejme tomu “Je už stará celičká...” a papír opět pošle doprava. 
Tímto stylem se pokračuje do té doby, dokud se papír nevrátí 
k prvnímu majiteli, nebo dokud se báseň vedoucímu nezdá 
dostatečně dlouhá. Nakonec všichni své básně přečtou a uvidíte, 
jak se nasmějete.

Snadná 30 min. 5+ Vlčata
Světlušky

Skauti
Skautky

R&R

Klubovna

Simča

Potřeby

20

Autor:

Červen-Srpen° Totem 2015



K této hře je potřeba velká role toaletního papíru (cca 5 m na 
osobu). Začneme tím, že hráče rozdělíme do dvou nebo více 
skupin.... dále jim přidělíme roličku toaletního papíru. Skupina 
roličku rozmotá a každý hráč se chytne části souvislého pruhu 
papíru. Každé družstvo má za úkol projít trasu, kterou předem 
určí vedoucí. Rozmanitosti se meze nekladou, trasa může 
obsahovat různé úkoly (např. 3x obejít strom kolem dokola, 
každý z družstva se musí sklouznout po skluzavce, aniž by se 
papíru dotknul, atd. ), může vést městem, loukou nebo lesem. 
Záleží jen na vás.

Cílem každé skupiny je projít trasu co nejdříve a také, aby se jim 
papír - pokud možno vůbec - neroztrhl. Když k této “nehodě” 
dojde, hráč, který stojí trhlině nejblíže, opustí své místo a 
porušené místo opět “spojí” svými prsty. Hra ale nekončí, když 
se skupina vrátí na místo startu, ale až po té, co toaletní papír 
opět omotá na ruličku.
Hodnotí se čas, kolikrát se papír roztrhl a pevnost a kvalita 
zamotání ruličky.

Snadná Dle délky 
trasy

10 a více Světlušky 
Vlčata
Skauti

Skautky
Roveři

Klubovna
Venek

•	  toaletní papír
•	  další věci dle uvážení 

Příprava: Vedoucí před hrou nachystá kartičky s drobnými úkoly, 
ty budou představovat popis zločince. Kartičky by měly být psány 
tak, aby byly vtipné, a zároveň se daly splnit. Např: kulhal na pravou 
nohu, nešlo mu otevřít jedno oko, na rameni měl vytetovaného 
koně, atd. Kartičky pak poschováváme po klubovně nebo po venku.

Hra: Děti ještě před začátkem rozdělíme do  skupin. Je důležité, aby 
věděly, že si kartičky neberou s sebou, pouze si zapamatují obsah a 
nechají kartičku na místě, kde ji našly. Každá skupina by měla najít 
všechny lístečky, jejich obsah si zapamatovat nebo někde zapsat 
a vybrat dobrovolníka, kterého nastrojí co nejpodobněji popisu. 
Hodnotí se rychlost, originalita i věrohodnost.

•	  předepsané 
kartičky

Snadná 30 min. 1 - 99 Světlušky
Vlčata
Skauti

Skautky

Klubovna

Potřeby
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Děti vedu 3. rokem a nejsilnější zážitky?! Těch je mnoho..:D Jeden z mých 
oblíbených je, když jsme byli na jedné chatě na výpravě a zamknuli jsme 
ji a z druhé strany nechali šifru, která napovídala, kde najít klíč od cha-
lupy.. Tak vtipné rozhovory, co se za dveřmi odehrály, jsem ještě neslyšel. 
Od pomlouvání vedoucích až po vyrážení dveří až konečné vyřešení šifry 
(byla to jen posunutá abeceda)… Samozřejmě každý tábor je také silný 
zážitek, zejména slibové ohně.

Chvíli jsem musela  počítat, ale dala jsem to dohromady. Od roku 1991-7 
jsem společně s Ivou vedla oddíl skautek. Pak jsem měla  pauzu, protože 
jsem se vdala a měla děti. Od roku 2008 jsem znovu začala jezdit na 
tábory a dostala se k oddílu světlušek, u kterého jsem dodnes. Utíká to 
nějak rychle ....
Nejsilnější zážitky? Těch je víc. Když o tom přemýšlím, tak je to určitě 
oddílový slibový oheň, dobré umístění hlídky na závodech, smutné oči 
světlušek, když končí tábor, odchod světlušek ke skautkám....

Albi

Katka Potočková

Jirka Gregor
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Letošní školní rok je šestým rokem v mé dráze vedoucí u světlušek. Když 
jsem si to počítala, byla jsem docela překvapená. Ty roky letí opravdu 
rychle. Vzpomínám si, jak jsem se jela s Káťou Voglovou podívat na 
tábor světlušek do Orlického Záhoří, myslím, že to bylo v roce 2010. Obě 
jsme tam měly sourozence, tak jsme se rozhodly na ně jet podívat. Skotík 
si nás vzala stranou a zeptala se nás, jestli bychom nechtěly od září vést 
světlušky. S Káťou jsme kývly, a tak se rozjela naše mise s názvem Vedení 
světlušek. Od září jsem se začala aktivně účastnit schůzek. Vzhledem k 
tomu, že nebylo dost vedoucích, byla jsem na schůzkách jen s Káťou. 
Staraly jsme se především o program na schůzkách, výpravy měly na 
starost většinou spíše starší vedoucí. Postupem času jsme začaly plánovat 
i výpravy a celkově jsme se do vedení více zapojovaly. Vystřídala jsem 
spolupráci se Skotíkem, Haminou, Kafkou a Kukačkou a teď s Káťou 
Potočkovou.
Musím říct, že si asi nedokážu představit, že bych světlušky nevedla. 
Je jasné, že k tomu někdy taky dojde, ale myslím, že by mi to opravdu 
chybělo. Těch chvil, kdy bych se na všechno nejradši vykašlala je někdy 
dost, na druhou stranu pořád převažují ty pěkné. Celkově na dětech, a 
platí to i právě o našich holkách, se mi líbí, jak jsou upřímné. Když se 
jim něco nelíbí, dokážou to dát pěkně najevo, na druhou stranu také 
dokážou ocenit to, co se jim líbí. A proto mě vždycky nesmírně potěší, 
když vidím, že je baví hra, kterou jsem připravila. Nebo když si holky 
pamatují něco, co jsem je naučila. Například když asi po půl hodině 
mého učení a snažení se konečně uvážou ambulák.To je opravdu skvělý 
pocit. Nejradši mám asi tábory. Jsou s nimi sice velké přípravy, na druhou 
stranu musím říct, že se holky projeví často jinak než na schůzkách a já 
mám možnost je poznat z více úhlů pohledu. A ten pocit, když máme 
slibový oheň a já můžu být součástí slibu světlušek, které „vychovávám“, 
mám opravdu ráda. Myslím, že v takových chvílích má pak člověk pocit, 
že to, co dělá, je přeci jen k něčemu užitečné. Letos nám odcházely dvě 
světlušky do Slunečnic. Tyhle holky jsem vedla s Káťou celou dobu, kdy 
chodily do světlušek. Poprvé jsem zažila, že odchází někdo, koho jsme 
měly na starost tak dlouho a asi i proto jsem k holkám měla bližší vztah. 
Ale co bych chtěla říct. Když jsme se s nimi na táboře loučily, nechtělo se 
jim odcházet. Samozřejmě je dobře, že se posunou dál a jsou teď už jistě 
spokojené u skautek. Přesto mě to zahřálo u srdce, když použiji tento 
knižní výraz. A opět jsem věděla, že jsem opravdu ráda, že zrovna já 
mám tu čest se starat o světlušky. Neměnila bych. Světlušky jsou pro svůj 
věk hravé, aktivní, někdy i dost nezvladatelné, ale mám je takové ráda. 
Asi by zas byla nuda, kdyby pořád jen poslouchaly:) Doufám, že budu 
mít dost síly a trpělivosti zůstat u vedení i nadále.

Maruška Obršálová

23

Červen-Srpen° Totem 2015



Dnešní šifra by měla být takovou malou přestávkou, poločasem. Přejeme úspěšné vyřešení.

PS: Google a Wiki, stále jsou tu s námi!

O šifře

Další šifra z Totemové dílny, i když tato 
již méně originální, než-li ony předchozí. 
Testovány budou Vaše schopnosti pozorně číst 
a řídit se instrukcemi. 

Historie šifry sahá až do 19. století, kdy byla 
používána jako “vojenská polní šifra”. No 
neporadili jsme Vám již příliš?

K vyluštění šifry bude zapotřebí tužka, papír. 
Popřípadě Google a Wikipedie.

JUNAK
DOBRS
CEFGH
ILMPQ
TVWXZ

1) Tabulku nahoře si pozorně opište. 
2) Rozdělte písmena šifry do dvojic 
    (jednu sadu po druhé)
3) Ke každé dvojici písmen ze šifry vyhledejte      
odpovídající dvojici písmen z tabulky, a to 
podle následujícího klíče:
- Pokud obě písmena z dvojice leží na stejném 
řádku, nahradí se písmeny ležícími nalevo od 
nich. Pokud je jedno z písmen první v řádku, 
nahradí se posledním ze stejného řádku.
- Pokud obě písmena leží ve stejném sloupci, 
nahradí se písmeny ležícími nad nimi. Pokud 
je jedno z písmen první ve sloupci, nahradí se 
posledním z téhož sloupce.
- Pokud obě písmena leží na jiném řádku a 
v jiném sloupci, je každé z nich nahrazeno 
písmenem ležícím na průsečíku řádku daného 
písmena a sloupce druhého písmena. 

Příklad:
1 - Dvojice LM je změněna na IL. 
      (1. pravidlo)
2 - Dvojice FM je změněna na BF.
      (2. pravidlo)
3 - Dvojice MG je změněna na PF.
      (3. pravidlo)

Odstraňte všechna Z a přeložte do češtiny!
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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.

PŘISPÍVALI

Hana „Hanča“ Benešová, Adam Čuda, Jiří „Albi“ Hanousek, Jan Chmelař, Markéta „Mája“ Luštinová, Simona 
„Simča“ Popová, Marie “Maruška” Smolová, Kateřina “Káťa” Voglová, Radek Wildmann

REDAKČNÍ RADA
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Adam Čuda - Most Needed Articles
Jiří Hanousek - Question of Totem
Jan Chmelař - Inter-Communication Technologies
Simona Popová - Game Sector
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kontakty na Redakční radu: redakce-totem@googlegroups.com, obeznik.totem@seznam.cz

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 30. října 2015
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