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Vážení a věrní čtenáři Totemu,

březen je minulostí a aprílové počasí nám již dává najevo příchod dubna. A my Vám přinášíme první letošní 
řádné číslo Totemu, ve kterém si připomeneme, co jsme v uplynulých měsících zažili.

Jistě jste si všimli, že toto číslo je již na první pohled vzhledově značně odlišné. Ano, nová podoba je tu! Snad 
Vám nezpůsobí příliš velký šok a rychle si na ni zvyknete. Teprve s dalšími stránkami budete postupně zjišťovat, 
jak moc velká je to změna. Doufáme, že se Vám však i nadále bude náš oběžník Totem líbit a našimi věrnými 
čtenáři zůstanete.

Ještě než se pustíte do čtení, snad Vám nebude vadit, když lehce nastíním obsah čísla. Každé vydání tohoto roku 
bude zaměřené na určité téma, které Vás bude postupně celým číslem provázet. Tentokrát to je Svojsíkův závod, 
který je pro naše středisko momentálně celkem aktuální, jelikož již v dubnu se ho naši skauti a skautky zúčastní. 
Roveři a rangers si s námi mohou zavzpomínat, jak se závodů sami účastnili, rodiče zjistí, co vše mohou jejich 
děti při závodech absolvovat, skauti a skautky, kterých se to týká nejvíce, se dozví, co je může všechno potkat a 
jak si vedli jejich předchůdci. Ostatně, snad si tam každý najde „to své“. 

A co se dozvíte dále? Se skautkami oslavíme Den sesterství, ve vzpomínkách se protančíme letošním Malým 
Velkým plesem na moři, zablbneme si s Meďátky, budeme tvořiví se světluškami, podíváme se na oddílovku 
k vlčatům a vypravíme se do okolí s Mohykány a Slunečnicemi. To jsou však jen střípky toho, co Vás čeká… a 
tak nebudu déle zdržovat, pusťte se sami do čtení.

Za redakční radu,

Hanča

Od 1.4.2015 dochází k oficiální změně 
v názvu organizace z dosavadního 
„Junák – svaz skautů a skautek ČR” 
na staronové „Junák – český skaut”. 
Plným názvem pak „Junák - český 
skaut, z. s.” (jako zapsaný spolek)
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Jak jste si již na první pohled mohli všimnout, Totem, časopis, který všichni tak rádi čtete, se lehoulince změnil.  
Ano, vzhled je patrný všem, leč vězte, že ona změna se neodehrála pouze na poli designovém. Ostatně pojďme 
si společně novoty postupně představit.

1. Vzhled 
Nový Totem sází na barevnější a designově hravější tvářičku. Velká změna nastala krom celkového vzezření 
hlavně v sekcích Oddílového a Střediskového dění, kde se krom čtení jednotlivých reportáží budete též moci 
pokochat fotkami přímo z místa dění.

2. Obsah
Časopis oprášil stará, přidal nová a odstranil některá současná témata. Mezi staronová témata patří známá 
Otázka Totemu, ve které budou zpovídáni nejrůznější členové střediska. Otázka totemu nahradila současné 
rozhovory. Totem však nezůstal pouze u kopírování svých starších bratrů, ale vydal se i vlastní cestou. Totem 
od teď bude v každém čísle zpracovávat určité téma, Téma Totemu. V dnešním čísle jsou tématem Svojsíkovy 
závody. Tématu bude vždy věnována obsáhlá kapitola z daného čísla. Dále zde naleznete také sekci Hry, ve které, 
zejména pak Ti, kteří pracují u oddílu, naleznou inspiraci pro část programu na schůzky. Dále tu jsou další 
drobné úpravy. Abyste si však toto číslo alespoň prolistovali, tak si na ně budete muset přijít sami.

3. Interaktivnost
Neboť doba jde, my jdeme s ní! A tak jsme se do Totemu 2.0 rozhodli implementovat i kousek z toho světa 
technologického. Vím, že to pro většinu z Vás není žádné terno, ale jistě se najde někdo, kdo to alespoň trochu 
ocení. Tak tedy časopis nyní umožňuje rychlé přemisťování po jednotlivých stránkách prostřednictvím odkazů 
v Obsahu. Pokud se tedy budete chtít přesunout třeba na Hry, nemusíte zuřivě točit kolečkem myše, či držet 
některou z šipek. Jediné co stačí, je kliknout na příslušnou hru, nebo stránku v Obsahu a jste tam. Paráda, a 
teď jak zpět? Co když budu chtít z poslední stránky na obsah, aniž bych musel využít tradičních metod? Lehce, 
stačí kliknout na malý text vpravo nahoře na každé straně a ten Vás přenese zase zpět. Dále pokud kdekoli v 
textu uvidíte modrý podtržený text, pak vězte, že je to ten starý známý odkaz, který Vás vezme na kýžené místo 
pouhým cvaknutím na Vašem mechanickém hlodavci. 

Achillovou patou této funkce je, že funguje jen a pouze v elektronické verzi ve Vašem PC. I já bych si přál, aby 
mi na papíře svítil Mistr Yoda a síla mě provázela, ale bohužel vlastníci verze ne-elektronické si budou muset 
počkat na Totem 3.0.

4. Šifra
Chceš se zapojit do celototemové hry? Chceš všem natrhnout šos a ukázat, že ty jsi hodný držet totemovou tro-
fej? Pak nezapomeň číst Totem až do konce a dozvíš se víc.

Teď už mazej číst!
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Klobouk dolů

Malý velký ples na moři je 
minulostí. Letošní téma plesu 
znamenalo velkou přípravu do 
každého detailu, ale myslím si, 
že se organizátorům podařilo 
zvládnout vše na jedničku 
s  hvězdičkou. Hlavně také 
proto, že se do přípravy plesu 
zapojili dospělí i děti.

Při příchodu na ples si každý 
hned všiml mořské výzdoby 
v  předsálí i sále. A začali 
se trousit první námořníci. 
Sedali si ke stolům označeným 
číslem a názvem lodě. Na stole 
ležely ozdobené perníčky s 
námořnickou tématikou… 
rybičky, lodě, lodičky apod.  V 
ozdobené sklenici byly zápichy 
opět s obrázky na dané téma.

Hned po prvních taktech mohli všichni začít hrát první námořní hru, přiřazovat k názvům 
lodí patřičné obrázky. Pane jo, kdo ty lodě kreslil na velké čtvrtky, ten si s nimi dal velkou 
práci. Další hra spočívala v tom, že mezi losy byly i názvy moří a námořníci měli shromáždit 
všech deset názvů moří. A tak se vyměňovalo, losy se přikupovaly. A nakonec se jedenácti 
stolům opravdu všech deset názvů podařilo vyměnit a shromáždit. A kdo by se na plese 
nudil, mohl si zahrát připravenou hru „lodě“. Ale to se asi nikomu nepodařilo, protože se 
nudit rozhodně nikdo nemohl. Ples zahájila svým tanečním vystoupením  skupina TK 
AKCENT. Sklidila za své vystoupení velký potlesk. Hudebníci z POKROKU hráli pomalé 
i svižné kousky, písničky na přání a parket byl neustále plný.

Iva Vulasová
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Ve 23.00 hodin se námořníci začali trousit obhlédnout a 
vyzvednout si tombolu, která se skládala z 323 cen. A byly to 
ceny ledajaké. Zde patří velký dík všem sponzorům.

O půlnoci bylo vyhodnocení soutěží. Dva stoly získaly ocenění 
za přiřazování lodí, a pak další tři stoly byly vylosovány za 
získání deseti moří. Vítězové dostali krásné námořní dorty.

No a pak už přišlo půlnoční překvapení, které nečekal vůbec nikdo. Vystoupení roverů a jejich  
AQUABELY. Lidé se smáli a povzbuzovali je bouřlivým potleskem.

Ten pomyslný klobouk dolů bychom během plesu smekli několikrát. Nebo by to byla spíše 
námořnická čepice?
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Den sesterství 20. 2. 2015

Dvacátý druhý únor je 
důležitým dnem v  životě 
každé skautky. Je to den, kdy 
se před lety narodil zakladatel 
světového skautingu Robert 
Baden-Powell a o několik 
let později i jeho budoucí 
žena, lady Olave. V  roce 1926 
se skautky na mezinárodní 
konferenci usnesly, že je třeba 
si tento den připomínat a 
uctít památku těch, díky nimž 
dnes nosíme skautské kroje a 
skládáme skautský slib. Od té 
doby známe dvaadvacátý únor 
pod názvem Thinking Day, 
česky Den sesterství.

Ani dobrušské skautky všech 
generací nezůstaly pozadu 
v oslavách tohoto významného 
dne, a již třetím rokem se sešly, 
aby si připomněly, kolik skautek 
vlastně ve středisku mají, kolik 
jich už skautskou výchovou 
prošlo a jaké skvělé věci mohou 
ještě v rámci skautingu prožít.

Roj světlušek svolal oslavu Dne sesterství na pátek 
20. února do dobrušského Pastoračního centra, a 
ještě, že tak – ani velká klubovna by nám nestačila, 
sešlo se nás téměř na sedmdesát sester! Skoro každá 
skautka přinesla nějaké výborné pohoštění, takže 
jsme rozhodně neseděly s  prázdnými žaludky. 
Efka Pavlová s  Káťou Voglovou krásně hrály na 
kytary, zhlédly jsme prezentace fotek z  činnosti 
jednotlivých oddílů, dobře se najedly a popovídaly. 

Kukačka
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Nezapomněly jsme ani popřát 
oldskautce Marušce k  blížícím 
se narozeninám a vyfotit se na 
hromadnou fotku. Na závěr 
jsme si každá obkreslily levou 
ruku na papír a sbíraly pět 
podpisů od pěti generací sester, 
které se tu sešly: sestřičky od 
Meďátek, světlušky, Slunečnice, 
Rangers a vedoucí a oldskautky. 
Máme tak každá doma malou 
připomínku toho, že rozhodně 
nejsme v tom velkém skautském 
světě samy a že skautské ideály 
opravdu spojují svět.

Děkujeme všem sestrám, že 
přijaly naše pozvání, a těšíme 
se zase za rok v únoru!
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Mája

Oddíl Meďátek

V zimních měsících naplno 
využíváme kromě klubovny 
i prostory tělocvičny ZŠ 
v  Opočenské ulici, kde se 
mohou naše Meďátka naplno 
vydovádět. Hrajeme zde 
míčové hry, soutěžíme ve 
skupinkách, prověřujeme naši 
obratnost v opičí dráze a učíme 
se kotrmelce vpřed a někteří 
z nás i vzad.

V  klubovně jsme přišívali 
knoflíky, což se nám zdárně 
podařilo naučit i chlapce. 
Jelikož bude co nevidět 
koleda, děvčátka si vyzkoušela 
spolu se světluškami zdobení 
vajíček. Také jsme oprášili naše 
skautské dovednosti a znalosti 
o přírodě. Troufám si říci, že už 
by všichni poznali koně od osla 
a pomeranče od ředkviček .
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Co nového u světlušek?

Troufám si napsat, že se při schůzkách opravdu nenudíme. Každý týden se v pondělí a v pátek naše 
klubovna zaplní upovídanými světluškami, kterým někdy ani ty dvě společné hodiny nestačí. 

V lednu jsme pomáhaly při Tříkrálové sbírce.  Více než polovina světlušek dokázala veřejnosti, 
že to nejsou holky z cukru a potěšila domácnosti pěkným zpěvem. 

O pololetních prázdninách jsme svolaly oddílovou schůzku, na 
kterou jsme pozvaly i Slunečnice a celé odpoledne jsme vyráběly 
dekorace na ples, pekly a zdobily cukroví.

V únoru jsme se na schůzkách učily poznávat stopy zvířat, přišívat 
knoflíky, uzlovaly jsme a procvičovaly Morseovu abecedu.

Katka Potočková
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V  pátek 20. února jsme do 
pastoračního centra v Dobrušce 
svolaly všechny sestry 
z  našeho střediska a společně 
oslavily Den sesterství. Bylo 
to pohodové odpoledne plné 
písniček, promítání fotografií 
z naší činnosti a nechybělo ani 
přátelské povídání u čaje.

Od měsíce března mají světlušky 
šanci plnit odborku chovatele – 
chovatelky domácích zvířat.

A protože se blíží holčičí 
koleda, tak jsme si taky ukázaly 
a vyzkoušely různé techniky 
zdobení velikonočních vajíček.

V  sobotu 21. března nás čeká 
první jarní oddílová výprava do 
Náchoda.
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Petr Poláček Jr.

Oddíl vlčat

I oddíl vlčat rozhodně 
nezahálí. Kromě klasické 
oddílové činnosti, kdy se 
pravidelně scházíme třikrát 
týdně na schůzky, jsme 
absolvovali několik akcí, 
kdy jsme se sešli celý oddíl 
dohromady a někdy jsme 
dokonce nebyli sami. Na 
podzim jsme absolvovali 
výpravu na hrad Potštejn, 
který se nachází nedaleko 
stejnojmenné obce. Výprava 
byla až na horší počasí zdařilá. 

V prosinci nás čekal Mikuláš, kdy jsme se sešli i s 
oddílem Světlušek v naší Velké klubovně a společně 
jsme přivítali nebeskou výpravu. Naopak v lednu 
se část vlčat z našeho oddílu převlékla za tři krále a 
dobrovolně v Dobrušce a okolí chodili a koledovali. V 
únoru jsme také absolvovali jednu oddílovou schůzku.
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SCHŮZKY

Nastal rok 2015, avšak oddíl 
Slunečnic tato změna nijak 
významně nepoznamenala. 
Družina Lilijek se stále schází 
v  úterý a MaKovice v  pátek, 
přičemž  jednou za měsíc se pak 
sejdeme na oddílové schůzi, kde 
mezi sebou družiny změří síly 
v  tom, co celý měsíc trénovaly. 
Náš „Rok skautského klání“ 
(celoroční hra) tedy pokračuje.

V  lednu jsme se zabývaly 
zdravovědou, v únoru nás čekal 
měsíc s  mapou a buzolou a 
březen patřil květinám. Jelikož 
nás v dubnu čeká základní kolo 
Svojsíkova závodu v  Rychnově 
nad Kněžnou, snažíme se na to 
řádně připravit.

VÝPRAVY

17. ledna 2015 jsme se vydaly na první letošní výpravu. Ráno jsme se nechaly dovézt poblíž 
Šedivin, odkud jsme se pak vracely pěšky do Dobrušky. Počasí bylo spíše pochmurné, avšak 
to nám náladu nemohlo zkazit. A tak jsme postupně míjely Prázovu boudu, šedivinský 
kostel, Nedvězí, Bačetín a Valské údolí, až jsme se dostaly zpět do svých domovů. Cestou 
jsme si stihly zahrát i nějakou tu hru. I přes poměrně malou účast Slunečnic – Mary, Anča, 
Ada, Ela a Hruška jsme si výpravu užily. 

Hanča
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Na druhou, opět pouze jednodenní, výpravu jsme se vydaly v neděli 22. února 2015. 
Akorát na Den sesterství. Tentokrát jsme volily opačný postup – tam pěšky, zpátky 
autobusem. Sešly jsme se v 8:30 u naší klubovny, kde holky dostaly turistickou mapu 
Podorlicka a měly určit, kudy se dostaneme do Nového Města nad Metují. Jelikož byly 
po ránu ještě trochu líné, nejprve trvaly na tom, že půjdou po silnici, protože je to 
přece nejkratší, ale pak se umoudřily, a tak jsme se mohly vydat kolem dobrušského 
hřbitova opět směrem Valské údolí. Tam jsme však oproti minulé výpravě odbočily na 
žlutou turistickou značku a pokračovaly přes Ohnišov, Zákraví a Spy až do cílového 
města. Počasí bylo poměrně pěkné, a tak jsme občas poseděly na nějakém tom 
odpočívadle, cestou si zahrály slovní hádanky a nakonec v Novém Městě nad Metují 
poseděly chvíli v  cukrárně. Naším cílem však nebyly lahůdky, ale zimní stadion, 
jelikož jsme si v batozích nesly brusle, které jsme hodlaly využít. Poslední dvě hodiny 
výpravy jsme tedy strávily na ledě a až po té se spokojeně nechaly autobusem dovézt 
do Dobrušky.

A CO BUDE DÁL? 

Jak jsem již zmínila, v dubnu nás čekají závody, 
na něž se momentálně zaměřuje naše hlavní 
soustředění. Některé z nás se také s kmenem 
R&R vydají na brigádu do Orlického Záhoří. 
A Anču s Mary ještě čeká závěrečný víkend 
rádcovského kurzu FILIA – ano, i naše 
Slunečnice se vzdělávají! Nezbývá než držet 
našim holkám palce a popřát hodně zdaru.
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Adam

Oddíl Mohykánů

Pomalu ale jistě se nám 
probouzí příroda a s ní i oddíl 
Mohykánů. Zima byla (zase!!) 
prapodivná a sněhu jsme si 
moc neužili, o to více si ale 
slibujeme od jara, čeká nás totiž 
spousta akcí a je proto potřeba 
se na vše řádně připravit …

ZÁVODY
Zvlášť aktuální jsou teď kvapně 
se blížící Svojsíkovy závody, 
které se letos konají. Ač jsme 
se pomaličku připravovali po 
celý rok, teď bude trénování 
na závod jednou z hlavních 
náplní schůzek, samé oblíbené 
Mohykánské aktivity. Vázání 
uzlů, zdravověda, poznávání 
přírody a tak dále, vždyť to 
znáte… Nezbývá než držet 
palce, vždyť připraveným 
štěstí přeje. A i kdyby nepřálo, 
budeme mít (jak doufám) 
slušné početní zastoupení.
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VÝPRAVY
Ačkoli “zima” příliš nepřála výpravám, i tak se jedna uskutečnila. Vyrazili jsme do Olešnice 
na téměř zapomenutý Kutl! Chatka je malá a tak se jelo vždy po dvou družinách. Mohykáni 
museli jet na vlastní pěst z Dobrušky a podle mapy potom najít chatku i vedoucí. Nakonec 
se podařilo, i když někteří zamířili do Polska. A abychom pořád jen nechodili ven, a užili si 
taky trochu pohody, uspořádali jsme oddílovou filmovou noc, která sklidila velký úspěch. 
To však neznamená, že nebudeme dál chodit do přírody, s vylepšujícím se počasím určitě 
zase někam vyrazíme.

PŮLROČKA
Sám si nepamatuji, kdy naposled hráli Mohykáni nějakou celoroční, nebo půlroční hru, 
takže letos je to tady! Od pololetí se Mohykáni snaží jako Lovci pokladů pátrat po vědci, 
který za záhadných okolností zmizel kdesi v Orlických horách a jeho výzkum byl ztracen… 
nebo ho někdo objevil? Kdo ví…. Uvidíme, zda se to někomu podaří vypátrat a odhalit 
tajemství ztraceného výzkumu.

ZÁVĚR
Závěrem bych chtěl zmínit, že i Mohykáni se 
vzdělávají - Tvaroh a Martin vyrazili o pololetních 
prázdninách na rádcovský kurz Žirafa. Pokud se 
bude oddíl dál rozrůstat, budou brzy potřeba! 
Tak držte palce do závodů, jsme vzdělaní :D, 
probouzíme se s jarem a nevzdáváme se!
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Schůzka oldskautů 12. 3. 2015

Toto společné posezení se konalo v rámci akce „Březen – měsíc 
knihy.“

A to by nebyla Maruška, aby pro nás nepřipravila zajímavý 
program.

Nejprve nás seznámila s akcemi, které proběhy  tento rok v rám-
ci střediska. Následovalo Kalendárium, kde jsme si připomněli 
různá výročí narození či úmrtí v měsíci březnu. Minutou ticha 
jsme uctili památku nedožitých osmdesátin bratra Medyho.

A při té příležitosti jsme popřáli Marušce Smolové k jejímu životnímu jubileu, zazpívali jí a připili si 
s ní na zdraví. Také jsme předali dárečky a přáníčka.

Každý si měl donést knihu s  verši svého oblíbeného básníka. A začala neuvěřitelná rozprava. Tu 
zahájila Dana Tláskalová a přednesla nám báseň od Fr. Hrubína. Vlastička Ulrychová měla pro jistotu 
připraveno básní několik. Ona nejvíce miluje básně od Jaroslava Seiferta, ale i ostatní klasičtí básníci 
jí nejsou cizí. A to se už ozval Josef Benedikt, který preferuje Karla Jaromíra Erbena. Josef s Vlastičkou 
si přizvukovali, recitovali, vyprávěli o knihách. Všichni jsme jejich projev velice ocenili. Cítili jsme se 
jako někde v literárním klubu. Vzpomínali jsme, kolik krásných básní jsme se ve škole museli učit my, 
a že si hodně básniček pamatujeme až do dnešních dnů.

Hodina pokročila. No to nám to setkání ale brzy uteklo! Pomalu jsme se začali rozcházet. Těšíme se na 
jaro, na sluníčko, na první květy. A až tento čas nastane, opět se sejdeme.

Iva a Maruška
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A je to zase tady!

Jako každé dva roky (ty liché) se i letos budou 
konat Svojsíkovy závody, tedy závody pro skauty 
a skautky. Závod má tři kola, základní, krajské 
a konečné, nejvyšší republikové-celostátní. Z 
každého kola postupují většinou 1-2 družiny 
(aneb jak se na závodech říká „hlídky“), ale záleží 
na počtu zúčastněných družin. Čím vyšší kolo, 
tím je samozřejmě těžší, nejen že je zařazeno víc 
součástí do kola, úkoly a disciplíny jsou mnohem 
náročnější, ale také to v neposlední řadě celé prostě 
trvá déle. Závod je také logicky rozdělen do dvou 
kategorií - chlapecké a dívčí, jinak by to přece bylo 
nefér. Ale to snad věděl každý :)

Co jste možná nevěděli ...

Svojsíkův ZÁVOD - každý doufá, že se umístí tak, 
aby postoupil do dalšího kola, porazil všechny 
ostatní a prostě to celé vyhrál - tak to u závodů bývá. 
Ne tak u “Svojsíkáčů”, opak je pravdou! Cílem není 
najít nejlepší družinu v okrese, nebo kraji. Cílem 
SZ je hlavně podpořit družiny a jejich spolupráci, 
která je na závodech nepochybně potřeba. Celý 
závod je tedy na týmové práci družiny postaven. 
Pokud v tomto družina nevyniká, v závodu nebude 
zřejmě úspěšná. Proto by měla být účast v závodě 
nebo snaha po dobrém umístění motivací k 
posilování spolupráce a týmové práce v družině. 
Dalším přínosem SZ je rozvíjení a praktické 
využití nabytých skautských dovedností nebo 
třeba zhodnocení práce družin a jejich vedoucích, 
tedy zpětná vazba. Na druhou stranu, která 
skautská družina by nechtěla ochutnat sladkou 
chuť vítězství? :)

Adam a Hanča
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Součásti

Protože SZ je velice rozsáhlý a má, mimo jiné, 
prověřit mnoho oblastí skautské dovednosti a 
schopností, je rozdělený do několika částí - tzv. 
modulů. Každý modul je zaměřen na zcela jiný 
aspekt a všechny jsou samozřejmě ohodnoceny. 
Body ze všech modulů se potom sečtou a voilà - 
máme vítěze, který radostně postupuje do vyššího 
kola.
Všechny kola SZ musí obsahovat modul Závod a 
Zpětná vazba. Základní kolo pak musí mít celkově 
3-4 moduly, krajské 4-5. V celostátním kole musí 
být všech pět modulů.

Modul PŘED ZÁVODEM

Jak už název napovídá, tento modul je tak trochu 
specifický a to tím, že se nekoná přímo na SZ, ale je 
zadán už před samotnými závody a je na družinách, 
aby ho splnily, za což budou po zásluze odměněny. 
Musí být ovšem zadán včas, aby vůbec bylo možné 
ho splnit. Z typických úkolů to jsou: představení 
družiny ostatním účastníkům, příprava programu 
pro ostatní účastníky, realizace výpravy na závody, 
zakreslení bodů stanovišť závodu do mapy, nebo 
třeba test znalostí pravidel SZ. Samozřejmě je 
zakázaná jakákoli pomoc vedoucích… to se ale 
nedá nijak kontrolovat, proto zde lze získat pouze 
poloviční množství bodů, většinou 48.

Modul ZÁVOD

Tuhle část si asi všichni představíme, když se 
řekne Svojsíkovy závody. Je to ta, kdy se běhá od 
stanoviště ke stanovišti a každá družina se snaží 
nasbírat co nejvíce bodů. Samotných stanovišť musí 
být vždy nejméně sedm a obvykle se sem zařazují: 
první pomoc, krizové situace a jejich řešení, 
hledání informací, řešení konkrétního problému, 
pozorování, všímavost a usuzování. Na každém 
stanovišti lze obvykle získat 36 bodů, hodnotí 
se jak zvládnutí úkolu, tak i chování družiny při 
plnění, přitom na jedno stanoviště připadá asi 
20 minut času! Závod by tak měl prověřit hlavně 
týmovou spolupráci ve družině a řešení daných 
úkolů jako tým. Závod je zároveň pro organizátory 
jedinou povinnou částí Svojsíkových závodů, která 
se promítá do celkového umístění družin.
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Modul BRÁNY

Tento modul už na rozdíl od Závodu není povinný, 
ale objevuje se často. Cílem je zde prověřit 
schopnosti jednotlivých členů družiny, a to ve všech 
různých směrech: schopnost rádce řídit družinu, 
schopnost překonat se, manuální zručnost, fyzická 
zdatnost, logické myšlení, znalost přírodnin, 
znalost dopravních pravidel, obsluha technického 
zařízení dle návodu, všeobecné znalosti. Za jednu 
splněnou bránu lze získat maximálně 8 bodů a času 
je na ní 20 minut - stejně jako na jedno stanoviště 
závodu.

Modul PŘEŽITÍ

Přežití opět není zcela typickým bodovaným 
úkolem. Smyslem této části SZ je zjistit, zda družina 
PŘEŽIJE závody, jestli si dokáže poradit v reálných 
situacích a postarat se o sebe v průběhu SZ. Modul 
přežití testuje alespoň 3 z těchto dovedností: 
vhodný výběr tábořiště, postavení a přespání ve 
vlastním stanu, postavení a přespání v nouzovém 
přístřešku, rozdělání ohně, vaření jídla, úklid 
tábořiště, balení batohu, nákup potravin, orientace 
v přírodním terénu nebo ve městě, zjišťování 
informací v průběhu akce, plánování cesty a úkolů, 
cestování dopravními prostředky. Modul probíhá 
během průběhu celých závodů a hodnotí se až 36 
body za 1 disciplínu. Není tedy radno ho podcenit, 
jednak ztratíte dost bodů, jednak nepřežijete :D.

Modul ZPĚTNÁ VAZBA

Tato část Svojsíkových závodů není vůbec 
hodnocena a nepromítá se tak do celkového 
umístění družin. Cílem je podat zpětnou vazbu 
družině - jak si vedla na disciplínách, co by třeba 
šlo zlepšit. Zároveň také můžou družiny podat 
zpětnou vazbu pořadatelům na závody. Prostě 
takové celkové zhodnocení všeho.
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Jak přibližně závod probíhá a co vše obsahuje, 
jste si již mohli přečíst. Avšak jak na tom bylo a je 
naše středisko s účastí na Svojsíkových závodech? 
Podobně jako sportovci ve svých výkonech, 
měly jsme i my své více i méně úspěšné ročníky. 
Pátrali jsme v kronikách a vybrali Vám namátkou 
atmosféru některých ročníků v  očích Slunečnic i 
Mohykánů.

ZÁPISY Z KRONIK

Slunečnice – 7. května roku 2005, základní kolo 
SZ v Mělčanech, zapsala Lenča: „Už je to tady! Po 
pilných přípravách jsme se sešli na Svojsíkových 
závodech, které se tento rok konají u nás 
v Mělčanech. Hned po shromáždění všech členek 
naší hlídky jsme zkontrolovaly naše vybavení a už 
se začaly připravovat na samotný závod – KPZ, 
lékárna, praporky, nůž, uzlovák, sekerka a mnoho 
dalších potřebných věcí k  tomu, abychom mohly 
vyběhnout. A nyní už přišlo na řadu losování čísla 
hlídky. Hlavně ať si nevytáhnu 1, to bylo jediné, 
co jsem si přála, naštěstí to byla 42, tudíž jsme 
vyběhly jako 10. Po oficiálním zahájení závodů 
v  krojích začaly vybíhat první hlídky a i nám se 
krátil čas. A už je to tady, stojíme před startovacím 
rozhodčím a já poprvé hlásím: „Bratře vedoucí, 
hlídka č. 42 je připravena k  odchodu.“ Na to, že 
jsme tu téměř domácí, však musím přiznat, že jsme 
například jednou brodily řeku 10 m od mostu. No 
a jak to všechno dopadlo? No nakonec jsme to 
VYHRÁLY. No a musím také pochválit naše kluky, 
protože ti obsadili nádherné 1. a 2. místo. No a my 
se už nemůžeme dočkat dalších závodů, které se 
budou konat v Novém Městě nad Metují a zde se 
již sejdou vítězové okresních kol z celého kraje. A 
nakonec vám prozradím jména naše: Bára, Simča, 
Janča, Kukačka, Morče a já.“

speciálu nastupuje Špička a už můžeme jet. Už 
jsme za Dobruškou, ale v tom si někdo vzpomněl, 
že v Opočně máme ještě někoho nabrat. Tak se teda 
vracíme. Ale to nás nijak časově neohrozilo, neboť 
jsme v  místě konání závodu skoro první. Oko-
lo půl desáté probíhal slavnostní nástup. Bohužel 
byl „zkažen“ trapnou (pro někoho vtipnou) situ-
ací, přetrhl se provázek s vlajkou, a ta zůstala viset 
v polovině stožáru. Po tomto rádoby nástupu byla 
rada všech rádců družinek. A následné rozmístění 
rozhodčích na různá stanoviště. Dostali jsme star-
tovní číslo 7, nyní už jen čekáme na start. Byla to 
předlouhá doba. A teď už je to tu! Vybíháme na 
trať (snad jako jediní, co běží). První disciplína 
byla ekologie (posbírat po lese různorodé odpadky 
a roztřídit je do určených košů). Druhá disciplína, 
ale spíš bych to nazval hra, byla skládání kostiček. 
Po mírném stoupání do mírného kopce je práce 
s  mapou (to jsme zvládli docela dobře). Ale pak 
to byla hrůza, 42 minut jsme čekali na „dopravce“. 
Pak jsme zase trochu bloudili (nebyly totiž mapy, 
ale fáborky). Poté byl azimut, potom rostlinstvo, 
potom jízdní řády (to jsme trochu zkazili) a už jen 
vaření vejce a cíl. Následoval pokřik a odpočinek. 
VUŘTY A KOFOLA, VUŘTY A KOFOLA DOŠ-
LA, VUŘTY A ČAJ. No prostě relax. Tak už jen to 
vyhlášení. No nebudu to zdržovat – byli jsme první 
a šmitec, teda vlastně konec s  trojnožkou jsme 
vyhráli. A DOM! ČLENSTVO: rádce – WEYR, 
podrádce – Vlasta, členové – Špička, Martin, Fro-
do, Standa+ DOPROVODSTVO: TÍNEK, GOR, 
MM, MOGIC, KUKAČKA, PETR (POLÁČEK)
UND DAS IST ALLES, TSCHÜS! Vlasta

P.S.: Závody mohly být delší a těžší!“

Mohykáni – 19. května 2007, základní kolo SZ 
ve Skuhrově nad Bělou, zapsal Vlasta: „Ráno se 
postupně scházíme u kina, v rozespalých obličejích 
poznávám dokonce i mé kamarády. Na místo 
konání závodů jedeme společně s  opočenskými 
skauty. Jako poslední do autobusového
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SOUHRN POSLEDNÍCH 
ROČNÍKŮ

Slunečnice

Naposledy postoupily do 
krajského kola SZ v  roce 
2009. Předtím se jim 
celkem vedlo, avšak rok 
2009 byl poněkud zlomový 
a od té doby jim prozatím 
krajské kolo unikalo (v roce 
2011 i 2013 se umístily třetí, 
přičemž postupovaly první 
dvě hlídky). Prolomí to rok 
2015?

Mohykáni

Oproti Slunečnicím jsou 
na tom v posledních 
letech lépe. V  roce 2009 
sice se Slunečnicemi do 
krajského kola (výjimečně) 
nepostoupili, avšak roku 
2011 i 2013 to napravili 
prvním místem. Udrží si 
letos postupovou pozici?
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•	 Menší starý koberec, a 
nebo noviny

•	 Kus igelitu nebo látky 
velký tak, aby se na něj 
vešli všichni členové 
družinky

Základem skautských středisek a organizací je družina. Družina, která dobře funguje, a její členové mají vzájemně 
mezi sebou dobré vztahy. Družina, ve které si děti důvěřují a jsou ochotny si pomáhat. Můžeme tomu nějak přispět i 
my, jakožto vedoucí? Teambuildingové hry, neboli hry pro budování kolektivu nám můžou být skvělým pomocníkem. 
Děti se naučí táhnout za jeden provaz. Zkusíte je ve družině i vy?

Pravidla
Všichni hráči se postaví na koberec (nebo jinou podložku). Nyní 
zkuste pod sebou koberec obrátit naruby tak, aby během tohoto 
procesu nikdo nešlápl vedle. Můžete zkusit různý počet lidí na různých 
velikostech koberce. Popřípadě mít podložek víc a děti rozdělit na 
menší skupiny, které mezi sebou mohou uspořádat závod.

Snadná 15 min. 5+ Vlčata
Světlušky

Skauti
Skautky

R&R

Klubovna

Simča

Potřeby
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Pravidla
Tato hra přesvědčí družinku o tom, kolik toho dokážou unést 
na pouhých prstech, kdyžbudou spolupracovat. Unesou i svého 
kamaráda? Určitě! Vybere se jeden dobrovolník, ten si lehne na zem, 
ostatní kolem něho utvoří kruh a pokusí se ho zvednout. Pouze za 
pomoci svých prstů! Děti se musí dobře rozestavět, aby prsty všech 
byly zatěžovány přibližně stejně. V roli zvedajících a zvedaných by se 
měli prostřídat všichni!

Žádná 15 min. 6-10 Skauti
Skautky

R&R

Klubovna
Louka

Žádné

Pravidla
Rozdělíme děti do dvou skupin. Každé přidělíme tolik rour, kolik je 
v ní dětí a do každé dámestejný počet kuliček (např.: 15). Úkolem je 
dostat kuličky do skleničky, a to tak, že se z okapů sestaví trasa, ve 
které se budou kuličky kutálet. Stopujeme čas 3 minuty. Vyhrává to 
družstvo, které má ve skleničce více kuliček. Kuličky spadlé na zem 
se nesmí sbírat!

•	 Půlky okapů (nebo 
plastové folie stočené 
do půlkruhu)

•	 Skleněnky nebo korálky
•	 Mistička nebo sklenička 

na chytání kuliček

Snadná 15 min. 8+ Skauti
Skautky

Louka

Potřeby
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Co se mě a Svojsíkových závodů týče, jsem na tom dost bídně. Sama jsem se jich totiž 
zúčastnila jen jednou, a to těch posledních v Kostelci nad Orlicí. Ale myslím, že jsem 
si je užila a doufám, že ostatní holky taky. Byly jsme třetí, jestli si dobře vzpomínám. 
Pamatuji si, že jsem byla hrozně nervózní, když jsem musela hlásit vedoucímu, že 
“hlídka číslo 10 je nastoupena ke splnění úkolu” a taky jsem se trochu bála, že se nám 
nepodaří z mokrého dřeva z lesa rozdělat oheň a uvařit si oběd. Ale zvládly jsme to. 
Dokonce jsme i postavily stan, do kterého nám po zbytek noci trochu kapalo :D. Ještě 
teď na to s holkami někdy vzpomínáme.

Závodů jsem se zúčastnil několikrát a ani je nedokážu spočítat. Nejvíc vzpomínám 
na svoje první závody, když jsem byl ještě malé vlčátko. Byl to pro mě tenkrát velký 
zážitek a samozřejmě jsme s klukama obsadili první místo. Závod se konal kdesi u 
břehů Orlice, ale jak se to místo jmenovalo si už nevzpomenu. Zážitek mám i ze svého 
posledního závodu, když jsme se zúčastnili krajského kola na Vochtánce u Potštejna. 
Pamatuji se, že jsme si z blbosti nevzali s sebou žádné jídlo ani pití a samozřejmě jsme 
zabloudili. Vrátili jsme se s několika hodinovým zpožděním úplně vysílení. Prostě 
zážitky, co se nesmažou. Sranda taky byla, že jsme ani neskončili poslední.

Albi

Simča Popová

Luboš Petr
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Svojsíkových závodů jsem se jako závodník zúčastnil pouze jednou, a to v roce 2001. 
Konaly se, stejně jako letos, v Rychnově nad Kněžnou. Start byl u dnešního Hotelu 
Studánka, tenkrát to tam samozřejmě vypadalo úplně jinak. Závod probíhal tak, 
že družiny startovaly v deseti nebo dvaceti minutových intervalech, stanoviště byla 
rozmístěna po okruhu, takže se plnila v přesném pořadí a hodnotil se i celkový čas 
strávený na trati. Naše družina startovala jako první. Nahlásili jsme se na startu a 
bylo nám zkontrolováno vybavení, což se, myslím, taky bodovalo a vyběhli jsme na 
trať. Na prvním stanovišti nedaleko od startu nás čekala práce s mapou a azimuty, 
výsledek této disciplíny byl, že jsme si do mapy zakreslili pozice ostatních stanovišť a 
běželi dál. Následovala signalizace, oheň s přepalováním provázku, lanová lávka přes 
potok, organizace, uzlování, historie, poznávání rostlin, zdravověda a tajná disciplína 
(bohužel už jsem zapomněl, o čem byla), a konečně cíl. Tam měl ještě každý za úkol 
sníst párek a vypít čaj, to už se ale nebodovalo. Co se týče zážitků, tak si jich moc 
nepamatuju, ale asi nikdy nezapomenu na to, když na stanovišti historie jeden z mých 
kolegů na otázku, jaký je český národní strom, vybral ze čtyř možností topol, což 
způsobilo výbuch smíchu u všech zúčastněných. A nebo když hlavní vedoucí závodu 
na závěrečném nástupu pronesla větu: „Ukončuji závody v roce dva tisíce nula nula 
jedna.“

Prvních okresních Svojsíkových závodů jsem se zúčastnila v roce 1999. Tehdy mi 
bylo 13 let a tak to bylo spíš na zkoušku, naděje se vkládaly do starších a zkušenějších 
holek. O dva roky později pak přišla naše šance ukázat, co jsme se naučily a jak jsme 
se zlepšily. Okresní kolo se konalo někdy v dubnu v Rychnově nad Kněžnou na 
Studánce. Ze samotného průběhu si moc nepamatuji, ale zato na vyhlášení závodu 
asi nikdy nezapomenu. Hlavní vedoucí závodu byla sestra Růža z Opočna a před 
všemi nastoupenými hlídkami začala slavnostní promluvu a rok závodu přečetla jako 
„dva tisíce nula nula jedna…“ Z okresního kola se povedlo dvěma hlídkám Slunečnic 
postoupit do krajského kola, které se konalo v květnu v Jičíně. Jen si vzpomínám, 
jak jsme tam přijely a sestry z okolních středisek měly rukávy krojů pošité samými 
odborkami. My měly maximálně domovenku s číslem a ty šťastnější z nás i Tři orlí 
pera. Závody jsme nijak nehrotily, náš postup jsme braly sportovně a rozhodně jsme 
neměly stejné opasky, podkolenky, batůžky nebo kápézetky. Kraťasy jsme měly jakž 
takž podobné, kroje měly různé odstíny barev, kápézetky v různých krabičkách od 
mýdel či plechovkách od čajů. Vzpomínám si, jak se nám nejedna holka vysmála, jak 
jsme takhle mohly postoupit do krajského kola. Na konci závodů jsme se pak smály 
my. Vůbec to nebylo o tom, jak kdo vypadá, jak je vybaven, ale jak je připraven. A 
my jsme tyhle závody zvládly na výbornou a postoupily do republikového kola. Na 
to vyhlášení výsledků si zase živě pamatuji. Závody byly ve skluzu a dost se nestíhalo, 
tak se pro urychlení vyhlašovaly jen první tři místa. Vzpomínám si, jak jsme přestaly 
dávat pozor, že se nás to netýká. Malou naději jsme ještě měly u třetího místa, ale když 
nezaznělo naše jméno, tak jsme měly jasno. Naše jméno nezaznělo ani u druhého 
místa, na které ještě pomýšlely ty odvážnější z nás. Jaké však bylo překvapení, když 
jsme získaly první místo. Nešťastný pohled vedoucí Hanky také nejde zapomenout, 
hlava v dlaních a nešťastný pohled se slovy: „Kdo s vámi pojede?“. Naštěstí vše 
dopadlo dobře a republikové kolo se konalo den po jejích osmnáctých narozeninách! 
Byla to víkendová akce v září 2001 v Dolní Dobrouči, kde nastoupila naše hlídka ve 
složení: Štaflička (Verča Benešová), Katka Struhová, Pidina (Péťa Slavíková), Kokina 
(Péťa Kochová), Pešovka (Martina Školníková) a já, náhradnicí byla Zuskí Sedláčková 
a Andrejka Dušková (Eimannová). Samotný závod se konal v sobotu a pro nás byl 
celý jeden velký zážitek. Do cíle jsme doběhly unavené, ale šťastné. A že jsme už 
nevyhrály? To nikomu z nás nevadilo, být 12. z celé republiky je přece taky úspěch!

Jiří Martinek (Tínek)

Pavlína Čiháčková (Pavlač)
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Šifra totemu, aneb velká ročníková hra, na jejímž konci Vás, jako odměna, čeká putovní trofej! Jak to funguje a co je 
vlastně cílem? V každém čísle, krom předčísla, na Vás bude čekat zašifrovaný text a Vašim úkolem bude jej vyluštit 
a výsledek si poznamenat. Po vyluštění šifry v posledním čísle byste měli mít již dost potřebných materiálů k získání 
trofeje. Cena je však jen jedna, pro toho nejlepšího z nejlepších, proto neváhejte a luštěte!

Abyste však netápali v temnotách, rozhodli jsme se Vám trochu pomoci a alespoň prozradit, k čemu že byste se měli 
dobrat. Tak tedy, alespoň náznakem, cílem je ukořistit trofej Totemu a k tomu budete muset znát její polohu. Kód 
její polohy je však neznámý. A právě tento kód se budete snažit získat. Těm bystřejším z Vás je to již jasné, ale pro 
ostatní ještě napovíme, aby si vygooglili Global Positioning System. Každá šifra bude jiná, bude k ní zapotřebí jiného 
klíče. Předem upozorňujeme, že většina šifer je tak jednoduchých, že k nim nebudete potřebovat nic víc, než mozek 
a google. 

Kdybyste však přece jen tápali, neváhejte a poraďte se se sousedem, neboť víc hlav = lehčí šifra.

O šifře

Začínáme šifrou jednoduchou, která prověří 
Vaše matematicko-logické schopnosti. Byla 
vytvořena 4. 4. 2015 naším týmovým kolegou.
Šifra jako taková je tedy pouze v plenkách, 
avšak již při prvním prozkoumání by mohla 
najít uplatnění například při náročných 
pokladovkách u zdatnější Roverů a Rangers  a 
extrémně geniálních Skautů a Skautek.

Na její vyřešení postačí tužka, papír, mozek a 
pro ty „normální“ google.

Nápověda

Vidíte písmena abecedy, avšak 
nejsou to písmena. Písmena jsou 
shrnuta v abecedě, avšak není 
to česká abeceda. Stejnak jako 
počítač do deseti neumí, tak i 
tato šifra je z šestadvacítkového  
světa. Nauč jí počítat do deseti a 
tajemství skryté Ti odhalí.

26 -> 10
23 = 55
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Pokud jste si prošli postupně tímto vydáním až sem, Vaše cesta je u konce. Jestli Vás některé střediskové a 
oddílové dění zaujalo natolik, že z něho chcete vidět více, neváhejte navštívit naše internetové stránky www.
junak.dobruska.cz. Kromě fotek tam naleznete informace o táborech, všechny čísla oběžníku Totem a spoustu 
dalších věcí.

Jelikož je toto první naše číslo a má jistě soustu porodních chyb (i přes slušnou základnu, na které jsme mohli 
stavět), chtěli bychom Vás požádat o jakoukoliv zpětnou vazbu, kterou nám můžete poskytnout na TÉTO adrese.
Žádná z položek není povinná. Vyplňujte jen ty, které uznáte za vhodné.

PŘISPÍVALI

Hana „Hanča“ Benešová, Adam Čuda, Pavlína „Pavlač“ Čiháčková, Jiří „Albi“ Hanousek, Kateřina „Kukačka“ 
Kubečková, Markéta „Mája“ Luštinová, Jiří „Jirka“ Martinek, Luboš Petr, Petr Poláček Jr., Simona „Simča“ 
Popová, Kateřina „Katka“ Potočková, Iva Vulasová, Radek Wildmann

REDAKČNÍ RADA
Group of Volunteer Writers

Hana Benešová – Hlavní mašinführa
Adam Čuda - Most Needed Articles
Jiří Hanousek - Question of Totem
Jan Chmelař - Inter-Communication Technologies
Simona Popová - Game Sector
Radek Wildmann - Graphics and Design

kontakty na Redakční radu: redakce-totem@googlegroups.com, obeznik.totem@seznam.cz

UZÁVĚRKA PŘÍŠTÍHO ČÍSLA: 24. května 2015
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