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ÚVODNÍ SLOVO
Jsou opět dva měsíce za 
námi a je tu další číslo 
našeho oběžníku. Tentokrát
se mimo oddílového a 
střediskového dění 

podíváme na téma ZVASu. 
Proč zrovna toto a co 
přesně tato zkratka 
znamená se v tomto čísle 
dovíte. Dále tu máme i 

jednu pozvánku na jeden 
letní vzpomínkový víkend. 
ALBI

OBSAH TOTEMU
Úvodní slovo a obsah totemu ................ 2
Oddíl Meďátek ....................................... 3
Oddíl světlušek ...................................... 4
Oddíl vlčat ............................................. 5
Oddíl Slunečnic ..................................... 6
Oddíl Mohykánů .................................... 7
Střediskové dění ..................................... 8
  Den sesterství ....................................... 8
  Přípravný závod vlčat a světlušek ........ 9
  Jarní oheň ............................................. 10
  Stavba podsad ...................................... 11
  Kácení smrku v areálu klubovny ......... 12
Téma čísla .............................................. 14
Pozvánky ................................................ 15
Slovo závěrem a tiráž ............................. 16

2



ODDÍL MEĎÁTEK

Oddíl Meďátek se v období
od minulého Totemu stihl 
naučit velmi mnoho. 
Povídali jsme si o 
domácích zvířátkách, už 
dokážeme pojmenovat 
samce, samičky i mláďátka 

mnohých domácích zvířat, 
zvládli bychom vám říci, 
k čemu nám které zvířátko 
slouží. Družina Tygrů si 
dokonce vyrobila svoji 
farmu, kterou můžete vidět 
s spolu s hrdými chlapci na 
fotce. Také jsme věnovali 
jednu schůzku povídání si o
nebezpečných věcech a 
situacích, proto už víme, 
jak se zachovat, pokud na 
zemi nalezneme injekční 
stříkačku, pokud nám 
někdo cizí nabízí bonbon 
nebo svezení. Jistě bychom 
si dokázali poradit i 
v mnoha dalších 
nebezpečných situacích, 
které jsme si rozebrali. Před
jarním ohněm jsme se 

seznámili s historií 
skautingu. Dozvěděli jsme 
se, že nejprve skautovali 
chlapci, vyprávěli jsme si o
prvním klučičím táboře, o 
tom, jak na něj šli chlapci 
pěšky a vezli si s sebou 
věci na kárce. Dozvěděli 
jsme se, že dneska už 
skauty najdeme po celém 
světě a že může skautovat 
každý od dětí až po staré 
lidi. Už bychom se s vámi 
také dokázali pozdravit po 
„skautsku“ – stiskem 
levice. Dokonce bychom 
vám dokázali říci, proč 
tomu tak je. A to je tedy jen
malá ochutnávka toho, co 
jsme se naučili.
Mája

Meďátkovský karneval

V oddíle se ale nejen 
učíme, taktéž hrajeme 
spoustu různých her a letos 

jsme si uspořádali také 
oddílový karneval. Všichni 
jsme si tedy připravili 

převleky a mohu říci, že 
byly rozmanité, jak se 
můžete přesvědčit na 
fotce. Na Karnevale jsme 
tancovali, soutěžili a 
smáli se od ucha k uchu. 
Domů jsme odcházeli 
nadšení a věříme, že si 
takovýto karneval 
zopakujeme i příští rok, 
protože se nám opravdu 
moc líbil.

  Mája
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ODDÍL SVĚTLUŠEK
Výprava světlušek na Hejdu a Ostaš

Na autobusovém nádraží 
v Dobrušce jsme se sešly 
hned první dubnovou 
sobotu. Vypravily jsme se 
autobusem na vlakové 
nádraží do Opočna, odkud 
jsme poté jely vlakem do 
Náchoda. Po chvíli čekání, 
kterou jsme zaplnily 
hraním her, jsme dále jely 
vlakem do Teplic nad 
Metují. Odtamtud jsme se 
již pěšky vydaly kolem 
Hejdy směrem k Ostaši. 
Cestou jsme také šly okolo 
Kočičích skal, kde jsme se 
byly podívat na Kočičí 

hrad, odkud byl s tak 
krásným počasím nádherný
výhled. Došly jsme pod 
Ostaš, kde jsme si daly 
oběd. A protože jsme měly 
dostatek času, hrály si 
holky ještě chvíli na hřišti. 
Zbýval nám již jen kousek 
cesty do Žďáru nad Metují 
a tak jsme si ji zpestřily 
ještě opakováním 
vědomostí na závody. Cesta
zpět utekla rychle a do 
Dobrušky jsme dojely o půl
páté.
Anička
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ODDÍL VLČAT

S Vlčaty na schůzkách 
usilovně probíráme a učíme
se důležité znalosti a 
dovednosti, které se budou 
hodit na Závod Vlčat a 
Světlušek, jež se rychle 
blíží. K tomu nám 
napomáhá i paní Emrová, 

která si pro Vlčata 
připravila sérii čtyř 
přednášek o přírodě. Za to 
jí jsme vděční, protože 
přednáší způsobem, jímž 
zaujme i živější hochy a 
občas i přinese praktickou 

ukázku. Třeba želvu nebo 
hada.
Tréninku na ZVAS jsme 
také věnovali dopoledne 
soboty 17. března. Sešli 
jsme se u kluboven 
společně se Světluškami a 
téměř na ostro jsme 
trénovali 9 důležitých 
disciplín, na které můžeme 
narazit 12. května v 
Mělčanech.
Další výprava se konala až 
v dubnu. Začínala 20. 
dubna po Jarním ohni. V 
sobotu dopoledne byla další
příprava na závody, kde se 
dopilovávaly poslední 
nedostatky a odpoledne 
hledali Mauglího poklad. 
Celá výprava skončila v 
neděli 22. dubna.
Strejda Bob
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ODDÍL SLUNEČNIC

Dva měsíce utekly jako 
voda a je zase na čase dát 
všem vědět, co se u nás 
v oddíle Slunečnic dělo. 
Začala se nám probouzet 
příroda, a proto chodíme o 
schůzkách ven a užíváme si
konečně pořádného tepla ve
městě i v přírodě. Během 
těchto dvou měsíců také 
čtyři rádkyně (Salátek, 
Elča, Ada, Šája) úspěšně 

absolvovaly rádcovský 
kurz Filia. Holky načerpaly
hodně nových zkušeností, 
seznámily se se skauty 
z jiných středisek a zažily 
mnoho zážitků, takže 
doufáme, že v příštím roce 
nám začnou naplno 
pomáhat s vedením oddílů. 
V dubnu jsme se vydaly na 
třídenní výpravu do 
Pardubic, kde jsme si od 

místních skautů vypůjčily 
klubovnu na obě noci. 
V sobotu jsme si udělaly 
výlet na zámek, prošly si 
centrum města, kde se 
mimo jiné konalo 
mistrovství ČR 
v půlmaratonu, takže jsme 
si i zafandily a ,,vyblbly“ se
na místním hřišti. Po 
večerech jsme hrály různé 
hry a zpívaly s kytarou. 
V neděli jsme už jenom 
pořádně uklidily (ukázaly 
jsme jim, jak by se to mělo 
dělat) a poté jely vlakem 
domů.
A jako poslední informace 
z dění našeho oddílu je ta, 
že v symbolické datum 24. 
4. ve svátek Svatého Jiří, se
konal oddílový slibový 
oheň v Křovicích.
Johanka

6



ODDÍL MOHYKÁNŮ
Napsat článek do Totemu je
velice důležitá věc a tak to 
Mohykáni radši nechali na 
mně, aby to za něco stálo. 
Ne, to byl jen pokus o 
humor.
Nyní k oddílové činnosti za
uplynulé měsíce. Začal 
bych oddílovou schůzkou, 
která se konala, teď si 
nejsem jistý, buď na konci 
března nebo na začátku 
dubna. No to nevadí, 
každopádně její náplní byla
velká hra po Dobrušce, 
která byla určitě zábavná, 
ale i vzdělávací. Další 
oddílová akce byla 

mohykánská třídenní 
výprava, která se 
uskutečnila v dubnu. 
Jelikož já a Šrot svědomitě 
plníme úkoly na probíhající
čekatelský kurz, tak i tato 
výprava byla v naší režii. 
Šli jsme opět do Mastů, ale 
můžu vás ujistit, že to byla 
na dlouhou dobu poslední 
výprava na toto místo. 
Chceme hledat za cíl 
výprav i další zajímavá 
místa. Dále bych chtěl říct, 
že jsme se z velké míry 
podíleli na přípravě jarního 
ohně a pak chystali májku a

oheň na blížící se 
Čarodějnice.
Na závěr bych mohl říct, co
nás čeká. V květnu 
podnikneme výpravu na 
Sněžku a dále dvoudenní 
výpravu do Teplických 
nebo Broumovských skal. 
V červnu nás čeká 
předtáborová výprava se 
Slunečnicemi. Společně s 
nimi také připravujeme 
tábor. To je asi vše, 
doufám, že se vám článek 
líbil a že jste se dozvěděli 
něco z naší činnosti. 
Martin
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STŘEDISKOVÉ DĚNÍ
Den sesterství

Dne 23. 2. se kolem čtvrté 
hodiny sešly na faře 
všechny skautky z 
dobrušského střediska. 
Každý rok 22. února, na 
den narození zakladatele 
Roberta Baden Powella a 
jeho ženy Olave Baden 
Powellové, si skautky 
připomínají své vzájemné 
sesterství. Mezinárodní 
skautská dívčí organizace 
WAGGGS vybírá celkové 
téma, na které by se měly 

skautky zaměřit. Letošní 
téma bylo IMPACT.
Na začátku jsme se 
přivítaly a podepsaly se do 
připravených políček 
(inspirovaných 
celosvětovým tématem).
Každá z nás dostala 
vytisknutý znak „Pamatuj“ 
a za každou splněnou 
aktivitu jsme si postupně 
vybarvily každou část. 
Hrály jsme hru Kočár a 
také jsme se naučily zpívat 

písničku Přátelství. Mezi 
jednotlivými aktivitami 
jsme ochutnávaly 
moučníky, které jsme doma
upekly, a zazpívaly si 
písničky. Letos jsme se 
vyfotily v místnosti na faře.
Pak už jsme se jen 
rozloučily a rozešly se 
domů.
Myslím si, že se celá akce 
velmi vydařila!
Hanča
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Přípravný závod vlčat a světlušek

Tento rok čekají oddíl vlčat
a světlušek Svojsíkovy 
závody. Díky tomu proběhl 
v sobotu 17. 3. dopoledne 
přípravný závod. Sešli jsme
se v 8.00 h u klubovny. 
Kvůli špatnému počasí 

jsme byli nuceni nakonec 
závod uspořádat kolem 
kluboven a v klubovnách. 
Děti si zkusily věci, 
s kterými by se mohly 
setkat i na závodech, jako 
je zdravověda, logické 

myšlení, manuální 
zručnost, orientace, řešení 
krizových situací… 
Hlídky se na stanovištích 
postupně střídaly a po 11 
hodině jsme už mohly 
pomalu přestoupit 
k vyhlášení. Zvítězily dvě 
hlídky – jedna vlčat a jedna
světlušek. Děti dostaly 
pamětní listy, všichni 
společně jsme uklidili a 
rozešli se domů.
Myslím, že se to vydařilo. 
Nám to poskytlo dobrou 
zpětnou vazbu, co je ještě 
potřeba zlepšit a na čem 
zapracovat. 
Káťa
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Jarní oheň
Je páteční večer 20. dubna 
a u skautských baráčků se 
začínají kolem 18. hodiny 
shromažďovat lidé v 
krojích či pouze v 
střediskovém tričku. Podle 
pokynů se rozmisťujeme za
lavičkami kolem 
připraveného ohniště a 
všichni již se těší, až se 
zapálí první jarní oheň. 
Ještě předtím vyzve 
vedoucí střediska všechny 
přítomné, aby zazpívali 
skautskou hymnu, po jejím 
skončení vyzvala 
Wahmeda, který smolnou 

loučí zapálil jarní oheň. Po 
tradičním prvním popěvku 
„Červená se, line záře“ 
jsme byli vyzváni k 
zaujmutí místa uvnitř 
kruhu. Jako každý rok se i 
letos oddíly postupně 
svěřovaly s tím, kam 
pojedou na tábor a co je 
čeká do konce letošního 
školního roku. Jelikož oddíl
Meďátek nebyl z 
počasových důvodů 
přítomen na podzimním 
ohni, byla nová Meďátka, 
přichozivší „z venku“ 
vyzvána, aby si podala s 

vedoucí střediska po 
skautsku ruku. Zvládla to 
všechna. Všechny tyto 
projevy byly střídány 
písněmi na přání 
jednotlivých oddílů. Po 
poslední písni na přání od 
oldskautů jsme utvořili 
Gillwelský kruh a po zpěvu
skautské večerky jsme se 
vydali zpět do domovů. 
Oddíl vlčat pokračoval v 
jejich akci – výpravě s 
přespáním.
ALBI
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Stavba podsad

Jelikož je potřeba 
obnovovat táborovou 
výbavu, a protože se 
všechny oddíly rozhodly jet
do podsadových stanů na 
tábor, vedení střediska v 
září loňského roku 
rozhodlo, že se postaví 40 
nových podsadových stanů.
Vzor nové podsady 
postavili spolu Pety Kovář 

a Petr Poláček. Na podzim 
se nakoupilo dřevo, které se
po nařezání uskladnilo, kde
se dalo. Dokonce i některé 
klubovny byly „postiženy“ 
uskladněným dřevem. A na 
začátku dubna, konkrétně 
7., kdy už jaro bylo v plné 
síle, se u areálu kluboven 
opět konala brigáda na 
stavbu těchto stanů. Totéž 

se dělo i o 14 dní později. 
Ještě brigádníky čekají 2 
brigády, konkrétně 5.5. a 
hlavně o víkendu 26.5. a 
27.5., kdy by se mělo se 
stavbou skončit. Nyní pár 
čísel, která jsem získal 
14.4. Bylo podniknuto 8 
brigád v termínech od 1. 
11. do dnešního dne a 
brigádníci při nich 
odpracovali již 494 hodin. 
Myslím si, že budu mluvit i
za mistry stavitele, když 
řeknu, že všichni schopní 
jste zváni na brigády, které 
jsem zmínil výše, tedy 
hlavně na 26. 5. a 27. 5., 
kdy budou práce na stanech
finišovat. Přeji všem 
brigádníkům, ať se dílo 
podaří a už letos v létě 
budou moci děti z našich 
oddílů spát na táboře v 
nových stanech.
ALBI

11



Kácení smrku v areálu kluboven

Všichni jste jistě 
zaznamenali, že ze dvorku 
mezi klubovnami zmizela 
jedna dominanta – velký 
smrk. Nebyl to smrk 
ledajaký, šlo o cizokrajný 
smrk pichlavý (latinsky 
Picea pungens), který je u 
nás znám i pod lidovým 
názvem „stříbrný smrk“. 
Své jméno tedy má docela 
přiléhavé. Kdo si zkusil 
sáhnout na větvičku 
s jehličím, ví, o čem 
mluvím. Také barva jehličí 
je typická a částečně se 
odráží i v anglickém 
pojmenování „blue spruce“.
Domovinou tohoto smrku 
je severní Amerika (od 
Colorada do Nového 
Mexika, Utahu a 
Wyomingu). V Evropě je 
především využíván pro 

zahradní a parkové úpravy. 
U nás byl však využit i 
lesnicky, když například po
zničení lesů na hřebech 
Krušných hor imisní 
kalamitou, byl vysazován 
jako takzvaná náhradní 
dřevina. Vydržel totiž na 
rozdíl od domácího smrku 
ztepilého zvýšené kyselé 
depozice („kyselé deště“) a 
také tolik nechutnal 
jelenům. Pomohl tak 
vytvořit lesní prostředí po 
dobu, než se díky zlepšené 
situaci s kyselým spadem 
mohli lesníci vrátit 
s domácím smrkem a 
dalšími dřevinami. Už 
končím „přednášku“ (koho 
by to více zajímalo, tak mu 
to na požádání povím ) a 
vracím se k našemu smrku 
u kluboven. Vyrostl do 
úctyhodných rozměrů a
kromě stínu a místa pro
hnízdění ptáků nám
sloužil i pro oblíbenou
houpačku. Bohužel
v posledních letech se při
větších větrech a bouřích
začaly z koruny uvolňovat
velké větve. Hrozilo, že by
padající větve mohly
ohrozit děti na schůzkách
u kluboven. Při jednom
větším větru došlo také
k poškození střechy na
klubovně. Smrk byl
vysazen velmi blízko
domu. Jak to tak bývá:
když sázíte sotva metrový

stromeček, zdá se vám 
všude kolem moře 
prostoru. Pak se postupně 
s růstem stromu situace 
mění a najednou je to moc 
blízko k domu atd. Je to 
úděl stromů v zejména 
menších zahradách, kdy 
v určitém věku již prostě 
doslouží svému účelu a 
musí obrazně řečeno odejít 
do věčných lovišť. Je to 
však výzva pro zahradníky, 
udělat v prostoru změnu, 
novou výsadbu apod. 
Zahrada je prostě v tomto 
oblíbeným tvůrčím 
prostorem. Můžeme 
namítat, že staří velikáni – 
mohutné stromy, jsou 
pamětníky starých časů a je
důležité je zachovávat i pro
další generace. To ale nelze
dělat na malých prostorech 
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(zahrádkách) mezi domy, 
kde hrozí u starých stromů 
škody nejen na majetku, ale
i na zdraví obyvatel.
O povolení skácení smrku 
jsme požádali Městský úřad
a bylo nám z důvodů 
ohrožování bezpečnosti 

dětí padajícími větvemi 
vyhověno. Zavázali jsme 
se, že jako náhradu 
vysázíme po městě nové 
stromy (budete 
informování, až budou 
nalezeny vhodné lokality, 
abyste se mohli výsadby 
zúčastnit).
Kácení muselo proběhnout 
před začátkem vegetační 
sezóny, tj. do konce března.
Kácení provedl profesionál 
a na úklidu jste se někteří 
z vás zúčastnili. Kvůli 
tomu, že strom rostl blízko 
domu, plot byl blízko a 
vedl pod korunou drát, 
muselo kácení proběhnout 
postupně odřezáváním a 
spouštěním jednotlivých 
větví z koruny a pak 
krácením kmene (viz 
obrázky). 
Po skácení jsme na pařezu 
zjistili ve dřevě barevné 

změny, které značí 
počínající napadení 
dřevokaznými houbami. To
nám potvrdilo, že jsme se 
pro kácení rozhodli 
správně, protože 
pokračující hniloba by 
postupně snižovala stabilitu
stromu. 
Podle letokruhů jsme 
odhadli stáří našeho smrku 
na 100 let. Byl to tedy 
velikán ze stejné generace, 
jako je naše republika. Čas 
bohužel nelze zastavit a čas
našeho smrku vypršel. 
Pojďme ho tedy nahradit 
novou výsadbou pro nové 
generace obyvatel města. A 
vy doma? Nebrečte, že 
někdy musí starý strom 
ustoupit a sázejte na 
vhodných místech nové.
Mnoho úspěchů v tomto 
konání přeje If
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TÉMA ČÍSLA
ZVAS
Proč zrovna toto téma? 
Skautské závody se konají 
každý rok, s tím, že se 
střídají - v lichých letech se
konají závody pro starší 
(skauti a skautky), v sudých
pro mladší (světlušky a 
vlčata). Letos je tedy řada 
na mladších, konkrétně 12. 
5. 2018 se uskuteční 
základní kolo v Mělčanech 
u Dobrušky a o týden 
později je krajské kolo v 
Novém Městě nad Metují. 
Celostátní kolo se 
uskuteční 21. - 23. 9. 2018 
v Kostelci nad Černými 
Lesy.
Jak již jste jistě pochopili, 
tak ZVAS je zkratka pro 
Závod vlčat a světlušek o 
putovní totem náčelníka a 

vlajku náčelní. Nyní si 
povíme něco o pravidlech.
Základní kolo je 
jednodenní, krajské 
dvoudenní a celostátní kolo
je celovíkendová akce. 
Doprovod hlídky na 

základním kole je ze
stejného střediska 
jako hlídka, na 
vyšších kolech je 
doprovod z jiného 
střediska. Co se týče 
postupujících hlídek,
tak ze základního 
kola ne vždy 
postupuje stejný 
počet hlídek 
většinou 2 nebo 3. Je
to dáno tabulkou. Z 
krajského kola na 
celostátní postupuje 
pouze vítězná 
hlídka.

Jak si dobrušské středisko 
vedlo na posledních 
závodech? Co se týče 
kategorie vlčat, tak je to 
naprostý propadák, protože 
kluci naposledy postoupili 
v roce 2012 do krajského 
kola. V kategorii světlušek 
je situace mnohem lepší. 
Pravidelně se alespoň jedna
hlídka účastní krajského 
kola. Přejme tedy hlídkám 
z obou oddílů, ať se jim při 
závodech daří a prodají 
zkušenosti získané při 
dlouhodobých přípravách 
na schůzkách a výpravách a
také z přípravného závodu. 
Pořízené fotografie jsou z 
krajských kol závodu 
(horní rok 2012, dolní rok 
2016)
ALBI
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POZVÁNKA
Všem věrným skautům, skautkám, jejich rodičům a příznivcům, kterým v posledních
desítkách let přirostlo tábořiště v Orlickém Záhoří k srdci:
U příležitosti 30. výročí skautského táboření na hraniční louce u Orlického Záhoří plánuje 
se     na     sobotu 28.7.2018 velké shromáždění všech, kteří si tento kouzelný záhořský   
kout zamilovali.
Plánujete-li si své dovolené či další aktivity, můžete si též zarezervovat víkend so-ne
28.-29.7.2018     pro vzpomínku na své dětství,   kdy jste ještě tábořili v tee-pee a učili se
starat o sebe i o jiné...
Pozvánku obdrží všichni, kteří prošli dobrušským skautem a vícekrát dýchali 
táborový vzduch od Divoké Orlice;    i jejich rodiče, kteří je podporovali, stejně jako 
další příznivci a přátelé.  
Zváni jsou i partneři, manželé a děti  bývalých skautů - zkrátka všichni, kteří si chtějí
osvěžit hezké vzpomínky, nebo potomkům ukázat, jak se to dá dělat, příp. chtějí i 
přespat po skautsku ve spacáku na louce...
Předpokládaný program: 
so 28. 7. 2018 dopoledne:  - příjezd, retro procházky,  dětské "atrakce",  koupání v 
Orlici,  příprava večerního ohně;též prohlížení kronik, fotek apod., týkajících se Záhoří, 
které se podaří shromáždit) 
                    odpoledne: - pokračování z dopoledne,  v případě dobrého počasí Běh 
přes Yukon či podobná booby akce. 
                    Večer:    oheň, grilování atd.       Přespání po skautsku je možné. 
Neděle 29. 7. 2018 : - co kdo chce (např. mše v Neratově, dlouhé ráno...)
                 -    rozjezd domů všech, kteří vydrželi přes noc...; (nejvytrvalejším Věrným a
Oddaným poděkujeme i za drobnou pomoc při úklidu a odvozu)...  
(Konkrétní pozvánka bude rozeslána e-mailem a vyvěšena na příslušných sloupech 
během května až června). 
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SLOVO ZÁVĚREM
Právě jste dočetli další číslo našeho občasníku. Doufám, že jste se alespoň něco 
zajímavého dozvěděli a už se těšíte na další číslo, které bude mimo pravidelných 
zpráv též o stavbě přístřešku v přírodě. 
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