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ÚVODNÍ SLOVO
Už dva roky jistě čekáte na 
tento okamžik. Proč tak dlouho?
Je to úplně jednoduché, nejsou 
lidi. Osobně jsem čekal, že po 
ukončení naší činnosti se najdou
mladší lidi, kteří se o tento 
oběžník budou zajímat, ale 
nikdo se neobjevil. Doufám 
tedy, že se najdou lidé, kteří čas 
od času nějaký příspěvek 
napíšou, abych mohl Totem 
uchovat sice ne jako oběžník, 
ale alespoň jako zpravodaj. 
Chtěl bych tedy upozornit, že už
se nebude jednat o pravidelný 
dvouměsíčník, ale spíše o 
občasník. Dvouměsíční interval 

bych rád zachoval, ale s 
podtitulem občasník nebude pro
nás tolik závazný.
A na co se tedy můžete těšit? 
Samozřejmostí jsou zprávy z 
oddílů od jednotlivých 
vedoucích. Během jednoho 
rozhovoru (viz dále), jsem se 
například zajímal o to, kde 
členové dobrušského střediska 
bydlí. Další novinky, či jak to 
vypadá v jednotlivých oddílech 
si už můžete v tomto čísle 
přečíst.
Prozatím chybí rozhovor s 
osobností dobrušského junáka. 
Už příště se můžete těšit na 

rozhovor rovnou se 4 osobami. 
Napovím, že pokud čas dovolí, 
tak ho najdete v mailových 
schránkách s přesností na 
několik dní 10 let poté, co vyšlo
první číslo prvního ročníku 
Totemu.
Dále vám budou nejspíše chybět
různé tipy na výlet apod. Sám 
osobně v tomto moc nápadů 
nemám, a tak radši zakládám 
novou rubriku „čtenáři tipují“, 
která má v tomto čísle první 
(spíše informativní) díl.
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ODDÍL MEĎÁTEK
Schůzky
Dokud nám to počasí 
dovolovalo, užívali jsme si 
hezkých podzimních dnů venku,
kde jsme hráli mimo jiné i 
spoustu seznamovacích her, 
protože nám nějakou tu schůzku
trvalo, než jsme si zapamatovali
jména všech nových Meďátek. 

A že jsme jich letos přivítali 
mezi nás opravdu hodně! Také 
jsme se seznamovali 
s přicházejícím podzimem, 
s kterým souvisela i naše první 
výprava.
Mája

Výprava za Dubínkem

Dne 23. září jsme se s Meďátky 
vypravili za Dubínkem, 
maličkým panáčkem 
z dubových listů a žaludovou 
hlavičkou. Abychom k němu 
nepřišli s prázdnou, cestou jsme 
sbírali do košíku dary podzimu 
(barevné listí, šišky, kaštany, 
žaludy, šípky a bukvice). Naše 
cesta vedla přes dva kopce – 
Trojici a Chlum. Na Trojici jsme
se posílili na další cestu a druhý 
kopec, a také jsme si tu zahráli 
na schovávanou. Naštěstí se 
všechna Meďátka našla a mohli 
jsme pokračovat dál.
Došli jsme až do lesa, o kterém 
je známo, že v něm Dubínek 
přebývá. Zde započalo samotné 
hledání Dubínka. Pohybovali 
jsme se potichu, abychom ho 

nevyplašili, pečlivě jsme 
prohlíželi každý dub, ale 
Dubínek nikde. Místo toho 
Meďátka našla několik „babek“ 

a někteří si tak domů kromě 
zážitků donesli i svačinovou 
dózičku plnou hub. Protože 
jsme byli vyčerpáni hledáním, 
zastavili jsme se na svačinu a 
odpočali si. Po svačince čekal 
na naše Meďátka úkol přiřadit 
všechny nasbírané šišky, listy a 
plody ke správným obrázkům 
stromů a poté tyto stromy také 
pojmenovat. Meďátka úkol 
zvládla bez větších problémů. 
Poté proběhla porada, na které 
jsme řešili naše neúspěšné 
hledání Dubínka. Už jsme totiž 
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byli na konci území, kde by se 
Dubínek mohl vyskytovat a 
stále jsme ho nenašli. Rozhodli 
jsme se najít pěkný dub, ke 
kterému jsme položili cestou 
nasbírané podzimní dárečky, 

aby Dubínek věděl, že jsme ho 
hledali. 
Cestou zpátky jsme povídali o 
zážitcích z výletu, říkali si 
básničky a hádanky a zpívali si 
písničky. Akorát písničku „Prší, 
prší“ příště raději vynecháme, 

protože jsme opravdu přivolali 
déšť. My jsme si však nenechali
náladu počasím zkazit, opět 
jsme zdolali Trojici a navrátili 
se ke klubovnám, kde už nás 
čekali rodiče.
Mája

Dopis od Dubínka
Následující schůzku po výpravě 
se v naší klubovně objevil dopis
od Dubínka. Děkoval nám 
v něm za podzimní dárečky od 
nás a psal nám, že je využil na 
podzimní výzdobu svého 
domečku. Také nám poslal 
návod na výrobu dubových 
panáčků, které si máme doma 
vystavit, aby Dubínek věděl, 
kde všude jeho kamarádi bydlí. 
Na této schůzce jsme si také 
povídali o podzimu a 
připomněli jsme si, jak jsme 
vnímali podzim na výpravě.
Mája
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ODDÍL SVĚTLUŠEK
ZÁŘÍ – ŘÍJEN – schůzky
Začátek podzimu byl i v našem 
oddíle světlušek symbolem pro 
začátek dalšího skautského 
roku. Je naším zvykem pořádat 
oddílovou schůzku, zhruba 
první - druhý pátek v září a ani 
letos tomu nebylo jinak.
Poprvé po prázdninách jsme se 
sešli 8. září ve skoro plné polní. 
Dorazilo k nám pět holčiček z 
Meďátek a taky další nové 
holky zvenku. Během září byly 
schůzky v duchu spíše 
seznamovacím a organizačním, 
bylo potřeba doladit, kdo bude 
chodit na jaké schůzky. 
Scházíme se letos dvakrát týdně

a to ve čtvrtek a v pátek. V září 
nás taky čekala i první výprava 
do Červeného Kostelce (o tom 
si něco taky řekneme).
V říjnu jsme se ale už přibližně 
ustálily a začaly jsme s naším 
symbolickým rámcem trochu 
více pracovat. Naším 
celoročním úkolem bude 
putování k truhle na ostrově, ke 
které nás zavede cestička 
z penízků – ty budou dostávat 
holky za docházku na 
schůzkách a výpravách. Co 
najdeme v truhle a jak vše 
dopadne, to se dozvíme časem.

Každopádně měsíc říjen nás 
zavedl na ostrov zvířat a 
poznání sebe sama. V tomto 
duchu se odvíjejí naše říjnové 
schůzky. Uvidíme, kam budeme
pokračovat dále. V říjnu se 
konala další výprava, tentokrát 
na Nový Hrádek, ale o tom taky 
viz. níže.
Program máme pestrý, tak snad 
nám to vydrží i nadále. Přejeme 
vám pozitivní podzimní náladu 
a snad se potkáme v dalším 
čísle.
Maruška

Výprava světlušek do Červeného Kostelce 

Tento rok byla naše první 
výprava dosti výjimečná, 
protože jsme hned druhý víkend
v září vyrazily na 
celovíkendovou výpravu do 
Červeného Kostelce. Výprava 
se konala i u příležitosti plnění 
požadavků na vůdcovskou 

zkoušku, kterou si teď dělá naše
vedoucí, Maruška Obršálová. 
Jednalo se o takzvanou výměnu 
vůdců – Maruška poslala svůj 
oddíl s vedoucími do jiného 
střediska a z téhož střediska zas 
jiný vedoucí poslal svoje děti 
k nám. Takže takto jsme se 

dostaly do Kostelce, kde se na 
nás už těšil bratr Kubík. 
Celý víkend se nesl v duchu 
Kouzelné lucerny, kterou nám 
na začátku odnesl zlý havran a 
my jsme se rozhodly ji Lucince 
opět pomoci najít. Proto jsme 
šly večer po zpívání u ohně brzo
spát, abychom měly dost sil na 
další den.
Ráno nás vzbudily dvě víly, 
s kterými jsme se vydaly na 
ranní vílí rozcvičku. Po ní 
následovala snídaně a pak jsme 
pomáhaly různým broučkům, 
kteří nám na oplátku daly 
kousek mapy ke ztracené 
lucerničce. Po společném pečení
muffinů jsme se oblékly a i přes 
nepřízeň počasí jsme vyrazily 
do lesa poskládat různé lesní 
mandaly, které se mimochodem 
holkám obzvlášť povedly. Po 
výborném obědě jsme si četly 
pohádky a odpočívaly, abychom
opět mohly vyrazit do lesa 
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pomoci cvrčkovi. Protože 
odpoledne začalo poměrně 
pršet, musely jsme naši 
plánovanou procházku po okolí 
zkrátit. Ale i tak jsme lucerničku
havranovi zase vzaly a šťastně 
se s ní navrátily zpět. V neděli 
jsme jedna skupinka vyrazily na
ranní mši, ostatní měly zatím 
jiný duchovní program. Po 
návratu jsme daly zase 
klubovnu do pořádku a vyrazily 
jsme zpátky do Dobrušky.
Musím říct, že výprava moc 
povedla, a to hlavně díky 
Kubíkovi a Nikče (další vedoucí

z Kostelce), kteří se o nás 
výborně staraly a připravily pro 
nás pestrý a suprový program. 
Sešlo se nás dohromady 18, což 
byl moc pěkný počet. Také 
musím pochválit všechny nové 
menší světlušky, které s námi 
jely, protože byly moc šikovné a
všechno dobře zvládly.
Káťa
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Podzimní výprava Světlušek na Nový Hrádek

V pátek 29. září jsme se sešly o 
půl páté na zastávce a následně 
jely autobusem na Nový Hrádek 
na naši podzimní seznamovací 
výpravu, protože k nám přišly 

nové Světlušky. Ubytovaly jsme 
se ve škole a vyrazily na 
procházku na zříceninu hradu 
Frymburk, kde jsme hrály 
několik her. Se západem slunce 

jsme se vrátily zpět. Po dalších 
tentokrát seznamovacích hrách 
jsme si daly obložené chleby 
k večeři. Novým holkám jsme 
vysvětlily a objasnily pojmy jako
nováčkovská zkouška, slib, kroj 
a skautský časopis. Pak jsme se 
nachystaly do spacáků, a před 
spaním jsme si ještě přečetly 
několik pohádek. Ráno jsme se o
půl osmé vzbudily, sbalily a daly
si rohlíky s marmeládou ke 
snídani. Školu jsme uklidily a 
vyšly na výlet. Bylo slunečné 
podzimní dopoledne, takže se 
nám šlo dobře. Do oběda jsme 
byly zpět a posilnily se gulášem. 
Zahrály jsme si nějaké hry a pak 
jsme se autobusem vrátily zpět 
do Dobrušky.
Anička
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ODDÍL VLČAT

Zdravíme z oddílu vlčat! Na 
první oddílovou schůzku jsme 
se sešli jako ostatní oddíly v 
pátek 8. září. A že se nás sešlo 
hodně. 11 nových chlapců přišlo
z Meďátek, a také se objevilo 

několik nováčků z venčí. Do 
oddílu Mohykánů jsme poslali 4
velké kluky při slavnostním 
vyřazení. Tato první schůzka 
byla spíše organizační, kluci se 
rozdělili do skupin podle dnů, 
zahráli si nějaké hry a šlo se 
domů.
V následujících týdnech byly 
schůzky dle harmonogramu a 
první oddílová akce většího 
rázu, se konala 29. září. To se 
uskutečnila Poradní skála s 
prvním Velkým vytím na tajném
vlčáckém místě. Přijali a 
přivítali jsme nováčky a zvolili 
jsme šestníky. Potom jsme 
přespali v klubovnách a v 
sobotu ráno jsme uklidili 
klubovny a po společném 
pokřiku vyrazili domů. 

Dne 6.října jsme se jako oddíl 
zúčastnili střediskové akce 
podzimní oheň, kdy jsme se 
připojili k ostatním ze střediska.
Představili jsme své nováčky 
všem a zakřičeli si oddílový 
pokřik.
Na konci října jsme uspořádali 
pěší výpravu do okolí Dobrušky.
Cesta vedla přes Chlum k 
Semechnickému rybníku a 
Broumaru a poté jsme se vydali 
kolem prodejny COOP přes 
novou cyklostezku do 
Dobrušky. Cestou jsme hráli 
spoustu her a dokonce jsme 
měli kulturní prohlídku 
Semechnic. Výprava měla 
přízvisko za Bandaří mincí a 
děti se dozvěděly, jaké bude 
letos bodování.
Honza
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ODDÍL SLUNEČNIC

Náš oddíl Slunečnic zahájil 
letošní rok ve středu 6. září u 
skautských kluboven. Sešly 
jsme se v hojném počtu a 

přivítaly jsme mezi sebe také 8 
nových holek, které přešly od 
světlušek. Rozdělily jsme se na 
2 družiny, tj. holky, které chodí 
na schůzky v pondělí a holky, 
které chodí v úterý. A co jsme 
v tomto školním roce zatím 
stihly? Kromě pravidelných 
schůzek se starší skautky 
zúčastnily Celostátního kola 
Svojsíkova závodu, které se 
konalo v duchu Game of 
Thrones v Lipnici nad Sázavou 
od 15. do 17. září. Přes všechny 
nástrahy, které jim závod 
přichystal, se naše velké 
Slunečnice vrátily domů 
v pořádku a s úžasným 3. 
místem v kapse. Moc šikovné 
holky, nemyslíte? Jsme na ně 

opravdu všechny moc hrdé. 
Další akci, kterou jsme 
podnikly, už jako celý oddíl, 
bylo přespání v klubovně po 
Podzimním ohni. Na této 
„výpravě“ jsme se seznámily 
s odborkami, které začínáme 
v oddíle už postupně plnit a také
jsme si zahrály spoustu 
zábavných her. Na schůzkách 
jsme také stihly pod vedením 
Petra Poláčka dodělat dláždění 
v areálu kluboven a to tak, že si 
skoro každá naše skautka 
zkusila zasadit svoji dlaždici. 
Moc nás to všechny bavilo, 
takže děkujeme za takové 
příjemné zpestření schůzky. A 
co nás čeká dál? Na 12. 
listopadu máme naplánovanou 
výpravu do přírody a poté se 
některé skautky zúčastní 
tradiční hry Stínadla ve Dvoře 
Králové. Tak to je asi vše.
Kristýna

9



ODDÍL MOHYKÁNŮ
Jen pro osvěžení, jsme skautský 
oddíl chlapců z Dobrušky ve 
věku zhruba jedenáct až patnáct 
let.
Na začátku letních prázdnin 
jsme si uspořádali tábor na 
hraniční louce u Orlického 
Záhoří. První červencovou 
neděli začalo tedy 
mezidružinové zápolení v duchu
historické kolonizace Afriky, 
které vyvrcholilo závěrečnou 
táborovou hrou, při níž se 
ukázalo, že i nejmladší kluci 
dokážou tvrdě konkurovat 
starším oddílovým borcům. 

Letos jsme byli jediný oddíl, 
který na této louce tábořil, takže
jsme si mohli užít tábor i s jeho 
stavěním a bouráním v jednom 
tahu. Starší kluci tam tedy 
strávili osmnáct dní, po kterých 
zůstala záhořská louka opuštěná
do dalšího léta, nebo možná 
déle, protože bychom se po 
deseti letech táboření na Záhoří 
chtěli příští rok podívat zase 
někam jinam. 
V současnosti nás je dvacet 
sedm a tři dospělí vedoucí. 
Scházíme se třikrát týdně ve 
středu, ve čtvrtek a v pátek. 

Každý měsíc máme oddílovou 
schůzku a výpravu. V září jsme 
se vypravili na skalní útvar 
Hejda na Broumovsku. Tato 
jediná výprava byla pouze pro 
ty, kteří už mají skautský slib. 
V říjnu bude dvoudenní výprava
do Mastů, v listopadu máme 
v plánu drakiádu, zhruba 
v půlce prosince dvoudenní 
vánoční výpravu a na 
začátku následujícího roku 
chceme vyrazit na běžkařskou 
výpravu do Orlických hor.
Tínek
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KMEN R&R
V novém školním roce jsme do 
svých řad přijali sedm nových 
členů. Většinu z nich jsme 
osobně přivítali a oficiálně 
přijali do Roverů na naší první 
společné výpravě, která se 
konala 13. až 14. října. Nové 
rovery se zavázanýma očima 
jsme odvezli auty k lesu u 
Voděrad, do kterého jsme je 
ještě kousek zavedli. Jejich 
úkolem bylo zorientovat se dle 
mapy a dostat se na vyznačené 
místo na mapě. Na cestu dostali 

ještě tři úkoly související se 
třemi skautskými principy. My 
ostatní, jsme se zatím dopravili 
na Farní chalupu v Mastech, 
připravili venku oheň a čekali 
na nově příchozí. Cestu zvládli 
hravě a za nedlouho byli už u 
nás. Nováčkům zbyli ještě dva 
úkoly z cesty, tak si je šli 
vyplnit. My ostatní jsme se 
mezitím přesunuli na slavnostní 
místo, kde jsme vyčkali jejich 
přícho-du. Po přečtení 
posledních slov pro skauty od 

R. B. Powella a zapálení 
roverského plamínku novým 
členům jsme všichni již byli 
jeden kmen. Nově příchozí 
využili možnost zamyšlení se a 
zůstali na tomto místě ještě 
chvíli po našem odchodu. 
Společně jsme si zazpívali a 
pobavili se u ohně, a poté šli 
spát. Další den jsme uklidili 
cha-lupu a už společně došli 
přes Podbřezí, Chlum, Mělčany 
a Trojici, do Dobrušky. 
Káně
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STŘEDISKOVÉ DĚNÍ
PODZIMNÍ OHEŇ
Jako každý rok se i tento 
podzim konal slavnostní oheň. 
To je taková krása, sedět u 
táborového ohně, poslouchat 
praskání dřeva a nasávat tu 
nenapodobitelnou skautskou 
atmosféru. Samotná akce začala
ve čtvrt na sedm. Navzdory 
veliké zimě se nás sešlo 
úctyhodné množství ze všech 

našich oddílů od světlušek až po
old skauty. Meďátka na tomto 
ohni z důvodu nepříznivého 
počasí nebyla. Po tradičním 
zapálení ohně pomocí smolné 
louče začalo již tradiční 
představování oddílů, jejich 
plánů na tento školní rok a 
nováčků. Celý program byl 
doprovázen skvělou hudbou. 

Bylo to krásné setkání, a jak 
pomalu zapadalo slunce a končil
den, věděl jsem, že letošní 
podzimní oheň byla velmi 
povedená akce, na kterou budu 
rád vzpomínat. Skautská sezóna
2017/2018 může začít. 
Jirka
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ZAJÍMAVOSTI ZE STŘEDISKA 
KDE DOBRUŠŠTÍ SKAUTI BYDLÍ? 
Když jsem se bavil s jedním 
nováčkem, který přišel k nám 
do oddílu na téma, kde bydlí, 
zjistil jsem, že „svět je malý“ a 
že bydlíme ve stejné ulici. Jako 
vedoucí se samozřejmě musím 
zajímat, kde naše vlčata bydlí, 
ale napadlo mne přitom podívat 
se, odkud odevšad jsou skauti v 
našem středisku. Jelikož mimo 
jiné spolupracuji na tisku 
registračních lístků z databáze 
střediska, mohl jsem z loňské 
verze 2016/2017 (samozřejmě) 
anonymně využít seznam, ve 
kterých obcích a městechbydlí 
členové našeho střediska.
Můžete namítnout, že je přeci 
jasné, že jsou všichni z 
Dobrušky, ae kdo trochu zná své
bratry a sestry ze střediska, ví, 
že tomu tak není. Budu se 
zmiňovat o samostatné 
Dobrušce, dále o obcích, u 
kterých předpokládám, že jsou k
Dobrušce přirozeně spádové - 
obce směrem k horám. 
Samostatně hodnotím Opočno a 
další obce.
Nejprve shrnu středisko jako 
celek a postupně se podíváme i 
do jednotlivých oddílů. 
STŘEDISKO
Ve středisku jsme měli 226 
členů, přičemž v Dobrušce jich 
žije zhruba 55%, konkrétně 125.
V okolních obcích 
specifikovaných výše žije 
necelých 28% jednotlivých 
členů střediska, zbytek je z 

ostatních obcí. Z nich nejvíce 
žije v Opočně, konkrétně 12. 
Celkem 8 skautů je z Přepych. 
Vyzdvihnul bych též dva členy z
Ústí nad Orlicí, tj. dokonce z 
jiné KPJ. Jeden patří k vlčatům 
a jedna ke světluškám.
MEĎÁTKA
Zde bylo registrováno 35 členů, 
z čehož 18 bydlí v Dobrušce a 9
v okolních obcích. Zbývajících 
8 členů pochází z Opočna (3), 
Přepych (3), Byzhradce a 
Rychnova nad Kněžnou.
SVĚTLUŠKY
V tomto oddíle bylo 
registrováno 30 členek, z čehož 
14 je z Dobrušky a 12 z 
okolních obcí. Poslední 4 
pochází z Opočna, Přepych, 
Semechnice a jak už jsem 
zmiňoval, jedna světluška žije v 
Ústí nad Orlicí.

VLČATA
Tento oddíl měl loni 33 členů, 
přičemž 17 jich žije v Dobrušce 
a 10 v okolních obcích. Zbytek 
vlčat žije v Přepychách (3), v 
Novém Městě nad Metují, v 
Rohenicích a jak jsem napsal 
výše i v Ústí nad Orlicí.
SLUNEČNICE
Tento oddíl byl nejméně 
početný, měl pouze 17 členek. 
V Dobrušce jich bydlí 11 a 6 v 
okolních obcích. 
MOHYKÁNI
Členové tohoto oddílu žijí spíše 
v okolních obcích než v 

Dobrušce samotné, protože v 
okolních obcích jich je 12 a 11 v
Dobrušce při celkovém počtu 28
členů. Posledních 5 žije v 
Opočně, v Novém Městě nad 
Metují, v Ještěticích (2) a v 
Semechnicích.
R&R
Tento oddíl je ze členů ve věku 
15 – 26 let a skládá se z 
celkového počtu 35 členů. 20 z 
nich bydlí v Dobrušce, 9 v 
okolních obcích, 5 v Opočně a 
poslední členka už se 
odstěhovala do Vrchlabí.
OLDSKAUTI
Oddíl nejstarších skautů a 
skautek starších 65 let má 18 
členů a 17 z nich bydlí v 
Dobrušce, jen jedna členka 
bydlí ve Valu.
Klub Přátel Junáka (KPJ)
Zbývá nám posledních 30 členů 
Junáka v Dobrušce. Tito 
členové nepatří do žádného 
oddílu, většinou jsou již v 
pracovním poměru a občas něco
málo pro středisko podniknou. 
Z nich žije 17 v Dobrušce a 4 v 
okolních obcích. Ostatních 9 
členů už bydlí nejen v ostatních 
částech královéhradeckého 
kraje, ale i jinde. Pokud mám 
být i zde konkrétní, tak v 
Opočně (2), v Přepychách, v 
Novém Městě nad Metují, v 
Rychnově nad Kněžnou, v 
Hradci Králové (2), v Trutnově 
a v Hostivici u Prahy.
ALBI
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ČTENÁŘI TIPUJÍ
Jak jsem již psal v úvodu, tak tato rubrika bude patřit vám čtenářům, aneb výzva pro vás:
Máte dobrý nápad týkající se Totemu a chcete se o něj s námi podělit? Nebo máte dokonce 
příspěvek, který chcete uveřejnit? Nebo hodně fotíte a rádi byste doplnili některé články? Rád s 
Vámi budu spolupracovat! Stačí napsat na e-mail: obeznik.totem@email.cz
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SLOVO ZÁVĚREM
Právě jste dočetli první číslo, které vyšlo po dlouhých dvou letech. Doufám, že jste se alespoň něco 
zajímavého dočetli a už se těšíte na další číslo, které bude mimo pravidelného též číslem 
vzpomínkovým, protože by mělo vyjít ve dnech, kdy to bude deset let, co do vašich schránek 
dorazilo vůbec první číslo totemu.

Poznámka od Ifa
Vážení čtenáři Totemu, dovolte mi, abych touto cestou poděkoval Albimu, že zvedá spolu s prvními
přispěvovateli náš kdysi slavný časopis z popela. Není to lehké a hned u prvního čísla naráží na 
nikdy nekončící „dobývání“ textů a fotek od jednotlivých autorů a podobně. Jsem však optimista a 
věřím, že nás Albi svou aktivitou strhne k těm správným výkonům při psaní příspěvků a dodávání 
nápadů. Vždyť Totem je v dnešní době, kdy nemáme pořádně čas psát oddílové kroniky a třídit 
miliony fotek, jednou z cest, jak dát o sobě vědět současníkům i budoucím generacím.
Totemu ZDAR
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