
TOTEM

č.6/ roč. X



ÚVODNÍ SLOVO
Další dva měsíce jsou za námi a je tu opět zpravodaj o dění ze střediska, Totem.         
O čem se v tomto čísle dovíte? Přečtete si, jak jednotlivé oddíly zahájily školní rok a  
o jejich činnosti v uplynulých dvou měsících. Na konci měsíce října oslavil náš stát 
100 let své existence. Jak skauti oslavili toto výročí se též dočtete v tomto čísle. Stále 
platí, že i ty se můžeš přidat se svým článkem k přispěvatelům Totemu. Jak na to, se 
dovíš v závěru. Ale dost již slov ode mě a pouštím ke slovu jednotlivé přispěvatele. 
Přeji jen příjemné počtení.
ALBI
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ODDÍL MEĎÁTEK

Spolu se začátkem nového 
školního roku i oddíl 
Meďátek opět zahájil svoji 
činnost. Během prvních 
schůzek mezi nás zavítalo 
hned několik nových tváří. 
Nyní můžu prozradit, že 
nás oddíl čítá celkem 36 
Meďátek. Letos jsme se 
rozhodli poprvé zavést 
zvlášť dívčí a zvlášť 
chlapecké schůzky, což 
bylo přivítáno dětmi 
s velikým nadšením, 
protože holky si přeci jen 
raději na schůzce něco 
vyrobí, zatímco kluci dají 
přednost bojovým hrám.
Náplň schůzek se tedy sice 
částečně liší, ale holky        
i kluci si na schůzkách 
osvojují stejné skautské 
znalosti a dovednosti, 
společně také pořádáme 
výpravy. Na prvních 
schůzkách jsme se spíše 

seznamovali (zapamatovat 
si všechny nováčky byla 
pěkná dřina) a hráli jsme 
hodně her. V říjnu už jsme 
ale začali schůzky věnovat 
určitým tématům. Jednu 
schůzku jsme věnovali 
utváření oddílových 
pravidel, naučili jsme se, 
jak se zdraví skauti a jak si 

podávají ruku. Na dalších 
dvou schůzkách jsme se 
zabývali tím, jak se máme 
chovat na ulici a 
v autobuse. Že jsme se to 
dobře naučili, jsme si 
ověřili na první výpravě do 
Mastů. 
V Mastech jsme mezi sebe 
slavnostně přivítali 
nováčky, každý nováček 
obdržel skautské tričko a 
tím se stal „pořádným“ 
Meďátkem se vším všudy. 
Také jsme pomocí 
gillwelského kruhu stvrdili 
svoje přátelství a slib držet 
se smluvených pravidel. 
Cestou do Mastů jsme 
nalezli zápisník jednoho 
cestovatele a rozhodli jsme 
se jít po jeho stopách. Tím 
jsme zahájili celoroční hru 
a téma cestovatelé. Za 
zdolání výpravy patří 
veliká pochvala všem
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Meďátkům a zejména 
novým členům, kteří se na 
ni vypravili s velikým 
odhodláním. Odměnou jim 
jistě byl i závěr výpravy – 
prolézačky, pískoviště, 
skluzavka a houpačky 
v Podbřezí. Zde se všichni 
velice vydováděli a vydali 

poslední zbytky sil. Není 
tedy divu, že nám Meďátka
v autobuse cestou 
z Podbřezí usínala. 
Výpravu bych zakončila 
větou Emičky z našeho 
oddílu: „Bylo to super, ale 
mám dost.“
Mája
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ODDÍL SVĚTLUŠEK

Nový školní rok jsme 
zahájily již tradičně 
oddílovou schůzkou. Tam 
jsme přivítaly pár nových 
holek. I přes jejich příchod 
se náš počet drží kolem 
dvaceti. Také jsme tam 
holky seznámily s letošním 
tématem, kterým jsou 
včelky. Bydlíme v úlu a 
čelíme různým nástrahám, 

které se nám dostanou do 
cesty. Tento rok máme 
schůzky dvakrát týdně, a to
ve středu a v pátek. V září 
jsme se na schůzkách 
věnovaly tématu tábornice. 
Probraly jsme formou her i 
učení věci od balení věcí na
výpravu přes zatloukání 
hřebíků až po ohniště. 
Říjen je pro nás ve znamení

ekologie. Řešíme třídění 
odpadu, chráněné rostliny a
živočichy a spoustu dalších
věcí, týkajících se 
životního prostředí. V září 
jsme žádnou výpravu 
neměly. V druhém 
říjnovém týdnu jsme se 
zúčastnily podzimního 
ohně a sázení stromu poblíž
skautských kluboven a také
jsme měly naši první 
výpravu v tomto školním 
roce. Tentokrát jsme se 
vlakem vydaly do 
Rokytnice v Orlických 
horách. Zde jsme navštívily
místní mini zoo, a pak jsme
šly do Pěčína,odkud jsme 
jely zase zpátky do 
Dobrušky. Cestou holky 
plnily různé úkoly, díky 
kterým na konci získaly 
„včelí očkování''.
Klárka
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ODDÍL VLČAT
S novým školním rokem 
začal i pro oddíl vlčat nový 
skautský rok. Letos se 
scházíme třikrát týdně, 
konkrétně v pondělí, ve 
středu a v pátek vždy od 16
do 18 hodin. Na všechny 
tyto schůzky chodí zhruba 

35 vlčat a dohlíží na ně 8 
vedoucích. Školní rok jsme 
zahájili klasicky Úvodní 
oddílovkou v pátek 7. 9. Na
začátku měsíce října, 
konkrétně 5. - 6. se konala 
Poradní skála, kde byli 
oficiálně přivítáni nováčci. 

Následně náš oddíl pořádal 
podzimní oheň s průvodem 
a ke konci měsíce je 
naplánováno odlití 
oddílového zvonu 
v Deštném v Orlických 
horách, ale o tom se dočtete
až v dalším čísle.

Úvodní oddílovka
Jak jsem již uvedl 7. 9. se 
konala Úvodní oddílovka, 
kde se kluci rozdělili do 
jednotlivých schůzek, ale 
hezky popořadě.
V 16 hodin se sešla zhruba 
dvacítka nedočkavých 
vlčáků se svými vedoucími,

aby zahájili nový školní 
rok. Společně jsme se 
odebrali pod Novohradský 
kopec nedaleko Křovic, 
kde jsme si zahráli krátkou 
seznamovací hru a poté už 
Albi dostal od Honzy papír 
a zapisoval, jak mu kluci 

diktovali, kdy budou 
chodit. Poté následovala 
další krátká seznamovací 
hra, jelikož kluků od 
Meďat, či zvenku bylo 
přeci jen dost.

Poradní skála
Píše se 5. 10. a vlčata 
pomalu přichází ke 
klubovně na další 
oddílovou akci. Když přišli 
všichni, tak pár vedoucích 
šlo přichystat oheň a 
mezitím zbytek vedoucích 
hrál s dětmi hry. Po hrách 
jsme měli večeři. Poté část 
vedoucích v krojích šla do 

Provozského údolí na 
Poradní skálu. Posléze k ní 
došel zbytek vedoucích      
s dětmi. Vedoucí mezitím 
udělali oheň a vyli. 
Postupně volali děti nahoru
a přivítali nováčky. Poté už 
byla tma a vraceli jsme se 
do klubovny. Připravilo se 
spaní, kluci si vyčistili zuby

a šlo se spát. Ráno byl 
budíček a rozcvička. Po 
rozcvičce byla hygiena a 
snídaně. Po snídani byl 
velký úklid. Vše bylo 
uklizeno docela brzy a 
potom děti postupně 
odcházeli domů.

Obelix
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ODDÍL SLUNEČNIC

Slunečnice nový skautský 
rok zahájily tradičně první 
oddílovou schůzkou první 
pátek v září. Uvítací rituál, 
který se každoročně koná 
na trojici, ale letos prošlo 
více nováčků než kdy 
dříve. Náš oddíl se totiž 
letos rozrostl o 11 nových 

členek, které k nám přišly 
od světlušek.
V září jsme schůzky 
věnovaly seznamování se 
mezi sebou a poté jsme 
zahájily přípravu na 
závody. Tématem pro září a
říjen byla manuální 
zručnost, takže holky na 

schůzkách řezaly dřevo, 
vařily a podobně. 
V listopadu nás pak čeká 
téma řešení krizových 
situací.
Poslední schůzku v říjnu 
jsme se také věnovaly 
přípravě trikolor, které jsme
28. října rozdávaly na 
náměstí všem lidem, kteří 
sem přišli slavit výročí 100 
let republiky. Počasí oslavě 
příliš nepřálo, ale i tak si 
troufám tvrdit, že se nám 
povedlo spoustu lidí tímto 
gestem potěšit.
První víkend v listopadu 
nás čeká první velká 
celovíkendová oddílová 
výprava do Chocně, na 
kterou se už těšíme, ale 
vyprávět vám o ní budeme 
až v dalším čísle.
Za oddíl Slunečnic se loučí 
Simča
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ODDÍL MOHYKÁNŮ
Od začátku tohoto  
školního roku se událo 
mnoho. Tento školní rok 
pro nás začal 7. září 
zahajovací schůzkou, kde 
jsme přivítali 5 nových 
členů, z toho 3 přišli z 
oddílu Vlčat a pro zbylé 
dva byla tato schůzka 

nejspíše první schůzkou 
vůbec. Mohykáni, kteří už 
mají slib za sebou, se jako 
každý podzim vydali 14. 
září do skal na Hejdu u 
Ostaše, kde jsme celé tři 
dny hráli hrachové bitvy, 
prozkoumávali skalní 
útvary a užívali si nádherné

počasí. První celooddílová 
akce byla potom výprava 6.
a 7. října do Jaroměře, kde 
jsme si na víkend zapůjčili 
klubovnu tamějších skautů,
podívali jsme se po okolí a 
podívali se na vnější 
hradby pevnosti v Josefově.
Dudy
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STŘEDISKOVÉ DĚNÍ
Podzimní oheň

Píše se pátek 12. 10. 2018 a
je krátce před 16. hodinou. 
V Dobrušce na 
autobusovém nádraží u 
stanoviště č. 5 se začínají 
shromažďovat Mohykáni, 
Slunečnice, Vlčata, 
Světlušky se svým 
vedením. Proč zrovna tady?
Je to jednoduché. Jak jsem 
napsal výše, naše republika 
oslaví ke konci tohoto 
měsíce své sté narozeniny a
během té doby se při jejích 
různých výročích sázely 
lípy svobody. V Dobrušce 
jsou zatím zasazeny 3.       
A protože první strom je 
právě u nádraží, byl sraz 
právě zde. Tento strom byl 
vysazen, když byl republice
1 rok, původně byla 
zasazená na Šubrtově 
náměstí, zhruba v místech, 
kde byla nyní vysazena 

dobrušská lípa ke 100 
letům republiky. Po 
vyprávění o této lípě jsme 
se u ní vyfotili a šli 
průvodem ke druhé lípě 
svobody, která byla 
vysazená po 50 letech 
existence republiky a je     
u Střední průmyslové školy
elektrotechniky a 
informačních technologií. 
Tam na nás čekala sestra 

Lída Matoušková, která 
byla před 50 lety u toho. 
Lída nám o tomto stromě 
něco řekla, přečetli jsme si 
zápis ze sázení onoho 
stromu, vyfotili jsme se a 
pokračovali směrem ke 
klubovně. Nedaleko 
klubovny je poslední lípa 
svobody, kterou sázeli 
dobrušští skauti, a to před 
20 lety. U tohoto stromu se 
k nám přidal oddíl 
Meďátek. Opět jsme si o 
tomto stromě povídali, o 
tom jak před 19 lety v létě 
sestra Maruška Smolová 
tento strom chodila zalévat,
aby tento strom neuvadl. Za
to jí patří velký DÍK! Ale to
jsme se už potřetí 
zformovali a nechali se 
naším fotografem vyfotit a 
společně jsme odešli ke 
čtvrtému stromu, který 
jsme teprve museli zasadit. 
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Vzhledem k tomu, že jsme 
na jaře pokáceli smrk, o 
kterém jste si mohli přečíst 
v některém z minulých 
čísel, slíbili jsme, že místo 
něj zasadíme jiný jehličnan.
Volba padla na jedli 
ojíněnou, která pochází z 
Ameriky, stejně jako padlý 
smrk pichlavý. Každý, kdo 
chtěl, mohl přisypat zeminu
a zalít ho kropičkou.
Po zasazení jedle jsme se 
po oddílech odebrali ke 

klubovně, kde po krátké 
svačinové pauze byl 
slavnostně zapálen 
podzimní oheň. U něho 
oddíly zakřičely své 
pokřiky a hlavní vedoucí 
oddílu Evka Pavlová 
přivítala nováčky, kteří 
přišli do střediska letos v 
září takříkajíc zvenku. 
Mezitím muzikanti zahráli 
různé písničky. Po 
představení posledního 
oddílu jsme se postavili do 
gillwelského kruhu a po 
skautské večerce a oběhnutí
signálu - stvrzení jednoty, 
jsme se rozešli do domovů.

Na závěr bych chtěl 
poděkovat kapele, jejíž 
členové sice se zpožděním, 
ale postupně doráželi a 
nezůstalo tak pouze u 
kytary, ale zazněly i housle,
basa a banjo a dále bych 
chtěl poděkovat oddílu 
vlčat, který oheň připravil. 
Myslím, že i letos se akce 
vydařila a již se těším a 
věřím, že vy též, na další 
tentokrát jarní oheň, který 
bude, jak správně z názvu 
tušíte na jaře.
Tak zas u nějakého článku 
napočtenou. 
Albi
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Odlévání zvonů

Dne 27. 10. 2018 se opět na
autobusovém nádraží, 
tentokrát poměrně v 
brzkých 7:15, sešly 
všechny dobrušské oddíly 
do 15 let, kromě Meďátek a
objednaným autobusem, 
pouze Mohykáni jeli 
linkovým, jsme se odebrali 
do Deštného v Orlických 
horách, kde nás čekala další
akce, kterou dobrušští 
skauti oslavují 100 let od 
založení Československa. 
Jednalo se o odlévání 
zvonů.
Objednaný autobus 
zaparkoval v Deštném na 
návsi u kostela, a k ateliéru 
tedy musely oddíly asi 400 
metrů pěšky. V 8:30 přišel 
na řadu první oddíl, který si
odlil svůj zvon, a tím 
oddílem byly Světlušky. 
Každý oddíl měl v ateliéru 
zhruba hodinový program a

poté místo něj nastoupil 
další. Účastníci si poslechli 
výklad pana Šedy v jeho 
ateliéru a viděli jak se zvon
odlévá. Po nich nastoupila 
vlčata, následována 
skautkami a nakonec přišli 
Mohykáni. Protože nebylo 
zrovna vlídné počasí, 
pršelo a docela i foukalo, 
byla doba pobytu v 
Deštném ztenčena na co 
nejmenší dobu a čekající 
oddíly musely zvolit 

alternativní program. Cca v
11:30, kdy oddíl Slunečnic 
přišel na náves z Ateliéru 
zvonaře a hrnčířky, 
nastoupily oddíly, které jely
i první jízdu objednaným 
autobusem, opět do 
objednaného autobusu a 
odjely do Dobrušky na 
autobusové nádraží, kde si 
pro jejich členy přišli 
rodiče, či odešli sami 
domů. Jediní Mohykáni, 
kteří nastoupili do muzea 
pana Šedy zhruba v 11:30 
si museli počkat na svůj 
linkový autobus až do 
13:40.
Věřím, že se tato akce i 
přes nepřízeň počasí líbila, 
a jak oddíly zvony obdržely
hotové, či co dělaly v době,
kdy nebyly v ateliéru, to se 
dovíte v jednotlivých 
oddílových článcích v 
příštím čísle.
Tak zas někdy. 
Albi
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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. Jak jsem již zmínil v úvodu, i Vy se
můžete podílet na spoluvytváření tohoto občasníku. Pokud máte nějaký nápad na 
výlet, či prostě máte nějaký tip, třeba na nějaké méně známé hry, které chcete 
ostatním doporučit, anebo víte o něčem, co si o sychravých podzimních večerech 
vyrobit a ozdobit tak příbytek – PIŠTE!. Konkrétně na redakční mail, který mimo jiné
najdete o pár řádků níže v tiráži. Nyní už vám popřeji krásný zbytek roku, krásné 
Vánoce a šťastný nový rok, protože další číslo pravděpodobně vyjde až po novém 
roce. U dalšího čísla se na vás jménem redakční rady těším.
Albi
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