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ÚVODNÍ SLOVO
Rok se s rokem sešel a ještě téměř na počátku roku 2019, jsem se rozhodl vydat další 
číslo Totemu, které obsahuje kromě oddílové a střediskové činnosti v listopadu a v 
prosinci i jedno ohlédnutí za létem 2018. Po dlouhé době se vrací Totemová soutěž, 
více o ní se dovíte v závěru tohoto čísla. Nyní již Vám přeji vše dobré v novém roce a
přidávám střediskové PF. 
ALBI
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ODDÍL MEĎÁTEK
Co je nového od 
minulého Totemu u 
Meďátek? Mnoho i 
nic. Tím nic mám na 
mysli to, že se stále 
každý týden scházíme 
a učíme se stále nové 
věci (povídali jsme si 
o mapách nebo České 
republice). To, že jsou 
Meďátka pilná a 
šikovná, také není nic 
nového. Ale něco vám
na ně musím přeci jen 
prozradit. Meďátka od
minulého Totemu 
prošla hned několika 

zkouškami odvahy. Odvahu
prokázala při návštěvě 
Mikuláše a hlavně čerta, při
letošním prvním přespávání
v klubovně i během 
nočního plížení. Na 
výpravě po Evropě jsme 
zase potrénovali vytrvalost 
v našich nožkách. A když 
vydržíte a budete číst dál, 
dozvíte se o nás něco 
dalšího, třeba to, jaký jsme 
překonali rekord, a také 
uvidíte hned několik 
báječných fotek našeho 
báječného oddílu.

Výprava po Evropě
Na podzim jsme vyrazili na
výpravu po Evropě. Trochu
nám ta Evropa připomínala 
stále jen Opočno, jako 
bychom ani jinde nebyli, 
ale to nám vůbec nevadilo, 
protože nohy nás na konci 
pěkně bolely i tak. Cestou 
jsme pomohli ptáčkům 
postavit hnízdečka, prošli 
jsme lesem plným bonbónů

a zasoutěžili jsme si ve 
sbírání a poznávání listů. 
Vedoucí říkají, že byla na 
výpravě zima, my ale 
nechápeme, o čem to 
mluví. Kdyby pak na konci 
výpravy řádili na hřišti jako
my, mohli nám rozmrznout.
V autobuse ale naštěstí 
rozmrzli do jednoho.

Mikulášská schůzka
Na Mikulášské schůzce 
jsme hráli několik her, ale 
to hlavní, čím se vám 
chceme pochlubit je to, že 
k nám letos zavítala celá 
trojice – anděl, Mikuláš i 
čert. A i když se někteří 

z nás báli, nakonec jsme 
všichni do jednoho 
překonali svůj strach a 
došli si pro nadílku. Ti 
nejodvážnější z nás 
dokonce řekli básničku 
úplně sami. Také jsme 

slíbili, že budeme 
poslouchat své vedoucí 
a rodiče. Vedoucí jsou prý 
moc zvědaví, jak dlouho 
nám to vydrží. Fotku z této 
schůzky najdete na konci 
další strany.
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Vánoční výprava
Vyrábění přáníček, cukroví,
procházka po vánočně 
rozsvíceném městě, koledy,
hry, to všechno se nám 
povedlo podniknout během 
jediného dne v rámci 
vánoční výpravy. A protože
k vánocům neodmyslitelně 
patří pohádky, i my jsme si 
jednu ze série Ifíkových 
vtipných popletených večer
poslechli. Smích nás při 
pohádce unavil natolik, že 
jsme letos zůstali spát až do
7 hodin ráno a tím vytvořili
nový oddílový rekord.

Šťastný vstup do nového roku
přeje za oddíl Meďátek Mája
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ODDÍL SVĚTLUŠEK
Schůzky

V listopadu jsme 
pokračovaly v našem 
celoročním plánu a na tento
měsíc nám tentokrát vyšla 
zdravověda. Proto se 
některé schůzky alespoň 
trochu dotýkaly tohoto 
tématu. Zkusily jsme si 
zavolat sanitku, 
samozřejmě jen nanečisto 

(naštěstí), řešily jsme 
všemožné úrazy, které by 
případně mohly nastat. Vše 
pouze teoreticky, což si ale 
myslím, že je ta lepší 
varianta. Praxe je důležitá, 
ale… Jinak se naše schůzky
opět vyznačovaly 
všemožnými hrami a 
aktivitami buď jen čistě pro

zábavu, nebo s nějakou 
hlubší myšlenkou. V měsíci
prosinci na nás čekalo téma
šifry. Seznámily jsme se 
alespoň trochu 
s morseovkou, ale i 
s dalšími šiframi. 
Každopádně, tohle budeme 
muset ještě hodně trénovat, 
zas tak dobře jsme se ještě 
nenaučily. Jelikož prosinec 
je už takový trochu vánoční
měsíc od samého začátku, 
nechyběla ani u nás 
vánoční nálada v podobě 
vyrábění přáníček do 
projektu „Ježíškova 
vnoučata“ či pro zbylé 
oddíly. A protože máme 
rády zpěv, tak koledy jste 
mohly za okny taky slyšet. 
To je od nás všechno, 
přejeme Vám krásné a 
radostné prožití vánočních 
svátků!
Maruška

Vyrábění 3. 11. 2018
V sobotu 3. 11. 2018 se světlušky
z Dobrušky sešly odpoledne ve skautské
klubovně a čekaly je chvíle plné
vyrábění, ale také kuchtění a hlavně
společně strávený čas, který je vždycky
to nejdůležitější. Sešly jsme se v počtu
dvanácti světlušek a čtyř vedoucích. Pro
holky byla připravená čtyři stanoviště, na
jednom si vyráběly zvířátko z ruličky od
toaletního papíru – člověk by nevěřil,
k čemu všemu se dá tato věcička použít, 

5



že? Na dalším stanovišti se 
kutila taková hrkátka, 
vypadalo to jako velké 
dřevěné lízátko, které se dá 
ale použít i třeba jako 
hudební nástroj. Dále 
světlušky postupně upletly 
z provázku síť, na kterou si 

budeme dávat naše fotky 
z různých akcí a každá 
vyzdobila jeden kolíček na 
ni. A teď se dostaneme už 
k tomu kuchtění, na jednom
stanovišti totiž holky měly 
za úkol vyrobit si pizzu, 
z listového těsta, ozdobit si 

ji podle vlastní chuti a 
kreativity. Pizza se 
samozřejmě jen 
nepřipravila, také upekla a 
následně dostala do bříška, 
holky si moc pochutnaly. 
Nesešly jsme se dneska 
sice všechny, ale užily jsme
si to i tak. Holky postupně 
navštívily v malých 
skupinkách všechna 
stanoviště a na závěr si 
ještě venku zahrály pár her.
Potom už byl čas na úklid, 
nedočkaví rodiče čekali 
venku. Tak jsme se 
rozloučily a rozešly se do 
svých domovů. Myslím, že 
se vyrábění povedlo, újmy 
na zdraví také nebyly. Tak 
zase někdy příště. 
Maruška

Mikulášsko-vánoční výprava 7. - 8. 12. 2018
Na začátku prosince jsme se vydaly 
autobusem na, v tomto roce první, 
dvoudenní výpravu. Odjížděly jsme 
v pátek odpoledne a jely jsme do 
klubovny novoměstských skautů. Od 
zastávky nás čekala cesta ke 
klubovně, ale stálo to za to, klubovna 
byla opravdu krásná. Po večeři nás 
navštívila známá trojice - Mikuláš, 
anděl a čert. I přesto, že čert vypadal 
vcelku děsivě, holky vše zvládly a 
dostaly od Mikuláše pochvalu a od 

andílka balíček. Navečer jsme si již tradičně losovaly dárky, zpívaly a užívaly si 
předvánoční náladu. V sobotu jsme navázaly na naší celoroční hru, uklízely jsme úl, 
zazimovávaly jsme ho a zdobily. Po obědě jsme měly volný čas, tak jsme hrály různé 
hry a uklízely. Nakonec jsme se vypravily na autobus a jely domů.
Market
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Betlémské světlo 16. 12. 2018

V neděli 16. prosince jsme 
se vydaly na expedici za 

Betlémským světlem. 
Vyrazily jsme ráno 

autobusem z Dobrušky 
směr Opočno. V Opočně už
na nás čekal vlak do 
Týniště a potom do Hradce.
Do Hradce jsme přijeli dřív,
takže jsme měly spoustu 
času se na předání světla 
připravit. Potom už přijel 
vlak a k označenému 
vagónu se přihrnula velká 
spousta lidí. Mezi nimi i 
Lída a Bublina od nás. 
Když vlak odjel, 
popředávaly jsme si světlo 
mezi sebou a jely jsme 
domů. 
Salátek

ODDÍL MOHYKÁNŮ
Poslední dva měsíce, 
začaly výpravou na Kutlík. 
Jeli jsme tam po družinách,
abychom se vešli. Na 
nádraží každá družina 
dostala mapu a šifru kam 
mají dojet. Nejdříve jela 
páteční družina, se kterou 
jsme nadělali dřevo, a na 
středeční družinu zbylo 
udělat žebřík k posteli, do 
které se opravdu blbě leze. 
Bohužel vedoucí středeční 

družiny onemocněli a nikdo
nemohl jet, a proto se 
výprava středeční družiny 
nekonala. Pokračovalo to 
výpravou do Orlického 
Záhoří, kde jsme spali ve 
škole. Vyjeli jsme ráno 
autobusem na Šerlich, ze 
kterého jsme po hřebenech 
došli až do našeho 
Orlického Záhoří. Šli jsme 
se podívat na naší starou 
táborovou louku do ptačí 

oblasti, kde jsme si předali 
dárky. A našim jsme pod 
stromeček dali 
mohykánský zvon. Byli z 
toho snad i trochu nadšení. 
Dále jsme stavěli sněhuláky
a zahráli si koulovačku s 
tou trochou sněhu, který 
tam byl. Před Vánoci jsme 
měli poslední a oddílovou 
schůzku roku 2018. 
Šrot
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ODDÍL VLČAT
Listopad – oddílová schůzka

V listopadu se náš oddíl 
vlčat měl vypravit do 

hasičské zbrojnice na 
exkurzi, která bohužel 

z důvodu pracovního 
nasazení hasičů odpadla. 
Místo toho jsme pro kluky 
uspořádali oddílovou 
schůzku, na celoroční hru. 
Kluci, jako šlechtici a 
rytíři, sbírali pomocné síly 
do svých družin na 
dobrodružnou výpravu, 
která je čeká o prázdninách.
Na Trojici jsme pro ně 
uspořádali velkou hru, 
která je provedla 
středověkou společností. 
Až na počasí, které bylo 
značně nevlídné, se akce 
podařila.

Prosinec – vánoční výprava do Jaroměře
V prosinci si pro nás Albi v rámci své 
vůdcovské zkoušky připravil perfektní 
výpravu do Jaroměře. Ubytovaní jsme byli ve
skautské klubovně místních skautů, která nám
poskytla dobré zázemí pro cca 20 kluků a 6 
vedoucích. První den kluci šli po stopách a 
historii Mikuláše, kdy se dozvěděli něco 
zajímavého a jako odměnou jim byla 
mikulášská nadílka. Druhý den se smečka 
vypravila na poznávací obchůzku okolím, 
kdy nás průvodce zavedl do různých koutů 
Jaroměře, zejména k historickým částem 
kasáren a opevnění, to kluky zajímalo 
nejvíce. Odpoledne si starší kluci vyzkoušeli 
různé druhy zapalování ohňů – přes baterku a
ocelovou vatu po pazourek s křesadlem a 
večer nás čekalo nebezpečné Palermo. Domů 
jsme se vrátili v neděli před obědem – 
unaveni a zdrávi. 
Honza
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ODDÍL SLUNEČNIC
Zdravím všechny čtenáře 
jménem oddílu Slunečnic. 
Co se týče našeho 
oddílového programu při 
schůzkách, dále 
pokračujeme v trénování na
závody, ale samozřejmě 
stíháme i další hry. Měsíc 
listopad byl zaměřen na 
zdravovědu, prosinec na 
krizové situace. Na začátku
listopadu jsme jely na 
výpravu do klubovny v 
Chocni, kde jsme strávily 
celý víkend. Na programu 
byla hlavně zdravověda, 
zažily jsme „simulačku“, 
během které si holky 

opravdu zkusily, jak se 
zachovat. Také jsme se 
podívaly na exkurzi do 
požární zbrojnice, prošly 
jsme se po Chocni a 
zahrály si ještě další hry. V 
prosinci jsme se potom 
vypravily na výpravu do 
Mastů (po dlouhé době 
jsme zamířily někam blíž). 
Výprava se konala od pátka
do soboty. Hodně jsme se 
zasmály, popovídaly si o 
uplynulém roce a taky 
k nám zavítal Ježíšek 
s dárečky. Zvládly jsme si 
zahrát hry s vánoční 
tematikou a taky jsme se 

dozvěděly něco o tom, jak 
se slaví Vánoce v jiných 
zemích jako je například 
Norsko, Finsko, Rusko, 
Francie, Anglie nebo taky 
Španělsko. Také se náš 
oddíl aktivně zapojil do 
projektu Ježíškova 
vnoučata a vyrobenými 
přáníčky jsme udělaly 
velkou radost seniorům 
v domovech důchodců. 
V dalším měsíci se snad 
velká část z nás zapojí do 
Tříkrálové sbírky a na další
víkendovou výpravu se 
těšíme v únoru.
Kristýna
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OHLÉDNUTÍ ZA LÉTEM
Záhoří završilo 30 let táboření aneb Quo vadis, skaute?

Ano, v létě roku 2018 to 
byla právě třicátá sezóna od
okamžiku, kdy se poprvé 
zabělala na záhořském 
tábořišti první tee-pee, ušitá
podle Setonových Dvou 
divochů na šlapací 
singrovce Petrem P. pro 
svůj smíšený oddíl chlapců 
a děvčat ze sousedství 
Mírovky, kde jim ve sklepě
zřídil po vzoru Rychlých 
šípů klubovnu. Protože 
socialismus ještě neskončil 
a skauting nebyl povolen, 
oddíl Petra se první sezóny 
musel maskovat pod 
názvem Zálesák. (Teprve za
dva roky – už opět 
v odkomunistované 
republice – mohl veškerou 
táborovou a klubovní 
výbavu přesunout do 
znovuobnoveného Junáku –

do kluboven v Domašínské 
ulici. Oddíl Zálesák 
přetvořil na chlapecký 
oddíl Mohykánů a dívky 
byly základem nového 
skautského oddílu 
Veverek.)
Třicet let je dlouhá doba. 
Často mnohem delší, než je

věk nové generace 
dorostenců v dobrušském 
středisku. Za tuto dobu se 
na louce vystřídalo mnoho 
set táborníků – někteří 
z nich jsou již rodiče těch 
posledních. I záhořské 
tábořiště prožilo za třicet 
let své doby velké slávy i 
doby smutnější, to podle 
toho, jak která garnitura  
děťomládežnických 
vedoucích chápala své 
poslání a svou 
odpovědnost. Ať tak nebo 
tak, díky zapůjčeným 
stanům tee-pee a veškeré 
další výbavě, jakož i díky 
neustálé osobní péči o 
tábořiště se mohli 
Mohykáni, poté i 
Slunečnice (a po povodních
v Mastech 1998 i vlčata a 
světlušky) opakovaně 
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radovat z kouzelného koutu
v této příhraniční oblasti.
Tábořištěm prošlo za tu 
dobu mnoho set dětí a 
vedoucích. Někteří se jen 
tak mihli (stejně jako ve 
skautu), jiní naopak 
hluboce přilnuli k tomuto 
koutu. Někteří tam možná 
byli omylem z vůle rodičů, 
jiní naopak nalezli nejen 
úžasnou přírodu, ale hlavně
vztahy, které nejednou 
přerostly v dospělosti i ve 
vztah nejhlubší – vztah 
manželský. 
Doba však i v životě 
věrných a oddaných přináší
změny; kdo vozí kočárky a 
musí vydělávat, aby uživil 
rodinu, už zpravidla nemá 
čas spát na karimatce pod 
širákem či držet noční 
hlídky nebo ranní rosou 
stoupat na Východ slunce. 
Přesto si však nejeden 
v duši nese kouzelné – 

nejen tábornické - 
vzpomínky.
Není nic radostnějšího, než 
vidět, jak se věrné duše 
sjíždějí (často už se 
šedinami či lysinami na 
hlavě), aby si připomněly 
kouzelné chvíle svého 
dětství. 
Není nic smutnějšího než 
zjištění, že řada těch, do 
kterých byly vkládány 
naděje největší, se vydala 

na zcela jinou životní cestu 
a očekávání v ně kladené 
mizí v popelu….
Pozvánku na třicetileté 
výroční shromáždění 
obdrželi už v dubnu 
všichni, kteří kdy se 
vícekrát na táboře 
pohybovali. Ve dnech 18. 
až 29. července roku 2018 
se tak na tábořišti Mahican 
v Záhoří vystřídaly zhruba 
dvě stovky těch věrných, ač
se často mezi sebou vůbec 
neznali… Nejvíce jich 
samozřejmě přijelo 
v sobotu 28.7., kdy proběhl
Booby Běh přes Yukon. A 
večer byl slavnostně 
(velkým woodcrafterským 
způsobem) zapálen 
symbolický oheň třicetiletí,
za což budiž dík několika 
RaR, kteří ještě nepropadli 
stále sílící povrchnosti a 
nedůslednosti. A po 
otevření slavnostního ohně 
k užitnému a zábavnímu 
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programu se hodovalo a 
zpívalo až do časného 
rána…. 
Myslíme, že všichni 
návštěvníci, kteří přijeli a 
děkovali za toto duchovní a
duševní občerstvení, to 
mysleli upřímně. Jakožto 
zakladatelé si velmi vážíme
všech, kteří byli u vzniku 
tábořiště i oddílu, všech 
kteří prožívali stejně jako 
my, podobné tužby, sny a 
ideály a všech, kteří snad 
nyní nebo v budoucnu 
půjdou stejnou stezkou. 
Slíbili jsme jim, že dokud 
budeme žít, všichni mají 
místo v našich srdcích i na 
záhořské louce. A budeme-

li pořádat další podobné 
akce, určitě na ně 
nezapomeneme… 
Jaký ale bude další osud 
táboření v Záhoří, to nyní 

nelze s jistotou říci. Přejme 
si, aby se stal nějaký 
zázrak; aby se objevili 
nějací schopní vůdci se 
sklonem k ohni, přírodě a 
práci; takoví, kteří by 
s pokorou uměli převzít 
vybudované a uměli se 
vrátit od povrchnosti doby 
„k pramenům vody 
čisté…“. Takoví, kteří opět 
objeví kouzlo Setonova 
woodcraftu, jak vypáleno 
v záhořském prameni: 
„Protože jsem poznal 
trýzeň žíznivé touhy, chtěl 
bych vykopat studnu, z níž 
by mohli pít i jiní…“
Jana a Petr Poláčkovi
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SOUTĚŽ
Jak jsem již zmínil v úvodu, od tohoto čísla jsem založil novou rubriku. Níže najdete 
zadání úlohy, jehož řešení mi pošlete na redakční mail obeznik.totem@email.cz. Do 
předmětu napište SOUTĚŽ číslo/ročník (př. SOUTĚŽ 1/XI pro toto číslo). Bude se 
jednat o pětici otázek. V následujícím čísle se dovíte odpovědi z minulého čísla. Za 
správně odeslané odpovědi budete bodově ohodnoceni a body za jednotlivá čísla se 
vám sčítají. Čtenáři, kteří budou mít na konci roku nejvíce bodů, budou na plese 
následujícího roku vyhlášeni a čeká je odměna.

Otázky pro toto číslo:
1. Jaký rekord vytvořila Meďátka?
2. Kolik stanovišť měly Světlušky při jejich vyrábění?
3. Kdo a kam si pro Vlčata připravil vánoční výpravu?
4. Co zkoušely Slunečnice v Chocni?
5. Kam putovali Mohykáni v prosinci?
6. Který článek tě nejvíce zaujal? Na tuto otázku není nutno odpovídat a její 

správnost se neurčuje, ale byl bych rád kdybyste na ni odpověděli.

Své odpovědi posílejte do 28. 2. na mail uvedený výše. 
Za vaše odpovědi předem děkuji
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SLOVO ZÁVĚREM
Právě jste dočetli další číslo Totemu. Doufám, že se Vám jeho čtení líbilo a už se 
těšíte na další. Já se zase těším, jak mi posíláte odpovědi do soutěže. Vím, že 
tentokrát budete mít času o trochu méně, ale jste na tom všichni stejně. To je ode mě 
vše a už se těším u dalšího čísla.
Albi

TIRÁŽ
Redakční rada: Jiří Hanousek (Albi) (hanousekjiri18@gmail.com)
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