
 

18. oddíl Templáři Zlín  
Program na duben 2020 

 

Program je na obdodí od 20. 4. do 4. 5. 2020. Některé aktivity jsme zachovaly, jiné                
doplnily a přiděly i nové. Za splění vybraných aktivit održíš body do oddílového bodování.              
Výsledky z bodovaných aktivit můsíš poslat do 4. 5. jednotlivým garantům, jinak body            
nebudou započítané. Plnění programu je dobrovolné. V případě nejasností kontaktuj         
jednotivé garanty. Rádci zajistí informaci o programu svým členům v družině. Nový program            
bude ke stažení na oddílových stránkách 5. 5. 2020.  

Se stiskem levice za celý organizační tým 

Ondra 
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Přehled aktivit a garantů: 
 

 
Pořadí 
 

 
Aktivita 

 
Garant 

 
Kontakt 

 
Pozn. 

1 Stezka – evakuační   
zavazadlo 

Ondra, Vik OH18@seznam.cz  

Stezka – Buď   
připraven 

Dennis dennis.vaculik@seznam.cz  

2 Hlavolamy Ondra OH18@seznam.cz  
3 Hraní deskových her Kryštof kr.pleva@gmail.com   
4 Hra skoro detektivní Vik, Raf  ales.jaros@gmail.com   
5 Odborky Viz. program   
6 Dotazník Vik Vikinson2@gmail.com   
 

1. Oddílová stezka 
 

Hledání řešení – vyzkoušel jsem improvizované prostředky ochrany.  
(garant – Ondra, Vik). 

● Na internetu vyhledám nouzové zavazadlo a zjistím, co je jeho obsahem 
● Následně se jej pokusím zabalit  
● Postup  

o Na deku naskládám věci, které zavazadlo by mělo obsahovat a to vyfotím 
o Sbalím do batohu a vyfotím 

● Fotku pošli Vikovi. Za každou věc, která bude správně sbalena 0,5 bodu. 
 

Buď připraven – projít cestu na skautských stránkách Buď připraven. 
 (garant – Dennis). 

● Zaregistruj se  a projdi dvě cesty na stránách https://www.budpripraven.cz/  
● Konkrétně cesty:  

o Buď připraven na Na nebezpečné lidi 
o Buď připraven na První pomoc  

● Zapiš si z každé hry kolik jsi získal bodů a kolik ti zůstalo životů. Oboje pošli               
garantovi. 

● Za každou splěnou cestu získáš 3 body. 
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2. Hlavolamy 
 

Hlavolamy můžeš vyluštit sám nebo zapojit i celou rodinu. Výsledek vyfoť a pošli garantovi.              
Za každý vyluštěný hlavolam získáš 2 body.  

Zápalkový hlavolam – Třetí hra – z osmičky desítka. 
● Na obrázku je ze sedmi dřívek složená osmička. Odeber z ní dvě dřívka a slož z nic               

desítku.  
● Že to není možné? Omyl, jde to docela hravě, jen musí tvoje myšlenky vybočit              

z navyklých kolejí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápalkový hlavolam – Čtvrtá hra – ze 14 
jen dva. 

● Vytvoř obrazec ze 24 dřívek. Odeber z nich 8, aby z původních čtrnácti čtverců            
zůstaly jen dva. 

● Nejpreve zkus najít čtrnáct čtverců (9 je malých, jeden čtverec tvoří celý obrazec a              
uvnitř najdeš čtyři různé čtverce střední, každý složený ze čtyř malých čtverečků; tyto             
střední čtverce  se částečně  
překrývají. 
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Správné řešení z 1 bloku programu: 
První hra – Z jednoho trojúhelníku tři. 

 

 

 

 

Druhá hra – Čtverce.  

 

3. Hraní deskových her 
 

Na odkazu https://cs.boardgamearena.com/ si vytvoříš svůj      
herní účet, kde zadáš e-mail, uživatelské jméno a heslo. 
 
Bude se hrát v čase od 15:00 do 17:00 hod.  
 
Zájemci se přihlásí garantovi Kryštofovi.  
 
Termíny kdy se bude hrát: 9. 4. a 16. 4. 2020. 

. 
 
Hry pro duben: 
 
Solo - podobná známé hře uno - hráči se snaží zbavit svých            
karet v ruce. 
Sabotér - závod mezi trpaslíky a sabotéry - trpaslíci se snaží           
vykopat zlato a sabotéři se jim v tom snaží zabránit 
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4. Hra skoro detektivní 
 

Odboj 

Pomocí mrtvé schránky navážeš komunikaci s odbojem, který je do boje proti nacistické            
zlovůli. Píše se duben 1945 a na území Protektorátu Čechy a Morava stále panuje vláda               
nacistických okupantů. Která i přes blížící se boje a převahu spojenců v Evropě nadále             
přetrvává. Nacistická opatření jsou stále svobodu omezující a gestapo lze pozorovat na            
každém kroku.  

Příležitost navázat kontakt s odbojem nastane v období 24. – 26. dubna. Abys mohl navázat             
kontakt s odbojem, musíš nález mrtvou schránku, která se nachází na následujících GPS            
souřadnicích:  

///----./….-//-.-.-.//--…/--…/----./----./..----/….-/----.//.-//..--..//-…./..---//
-.-.-.//..---/..---/…../-…./---../----./----.//-/// 

V momentě, kdy budeš hledat na místě určení mrtvou schránku, v jeho okolí se nikdo nesmí              
vyskytovat. Můžeš zde strávit pouze 30 minut. Po otevření mrtvé schránky na tebe budou              
čekat tři snadné úkoly, přičemž musíš splnit alespoň jeden, nicméně čím více jich splníš tím               
lépe. 

Níže můžeš vidět fotografii mrtvé schránky a její umístění. Přesné místo ukazují souřadnice,             
které jsi rozluštil. 
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5. Odborky 
 

Přidali jsme k odborce Reportér a Filmař další dvě odborky, které nám přijdou zajímavé a              
můžeš si je splnit sám doma. Patří sem Výtvarník a Deskovkář. Na ně se podíváme               
podrobněji. Všechny odborky najdeš na stránkách: https://odborky.skaut.cz/ 

Na každou odborku si musíš vybrat Patrona, který bude dohlížet na její průběh. Uznání              
jednotlivých podmínek odborky je možné i zpětně. Každý blok programu budeme přidávat            
další odborky, které si můžete splnit z domova. Vždy bude určený garant, se kterým můžete              
komunikovat. Odborky jsou rozdělené na tři stupně. Do 12 let, od 13 do 15 let a roveři. Za                  
splnění dostaneš 15 bodů do oddílového bodování a máš právo na kroji nosit příslušnou              
nášivku. 

Vybrané odborky a garanti: 

Filmař  
Filmař – garant a patron odborky je Dennis  

https://odborky.skaut.cz/filmar-filmarka/ 
● Zpracování videa 
● Umístění videa 
● Filmový přehled 
● Natočení reportáže 
● Základní funkce 

kamery  
 

V případě zájmu a dotazů se obraťte na Dennise. 

Reportér 
Reportér – garant a patron odborky je Vik  

Odborka je zaměřená na znalosti a dovednosti spojené s prací s informacemi. 

Musíš znát rozdíl mezi publicistikou a zpravodajstvím. Dále musíš  mít pojetí o 

tom, jak se zpravodajství tvoří (psané zprávy i videa). Měl by jsi sledovat a chápat 

dění kolem sebe a rozumět zpravodajství. 

https://odborky.skaut.cz/reporter/ 

● Hezky česky 
● Rozdíly mezi žánry 
● Orientace v médií 
● Oddílová reportáž 
● Jak informovat o skautingu 
● Sociální média 
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V případě zájmu a dotazů se obrať na Vika. 

Deskovkář 
Deskovkář – garant a patron odborky je Ondra 

 

https://odborky.skaut.cz/deskovkar/ 

Odborka je zaměřená na znalosti a dovednosti potřené ke hraní deskových her z různými hráči              
nejen v oddíle. Musíš znát deskové hry, zacházet s ními, naučit je jiné a vysvětlit. Deskové              
hry zahrnují také hraní her na hrdiny jako Dračí doupě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výtvarník 
Výtvarník – garant a patron odborky je Kryštof 

https://odborky.skaut.cz/vytvarnik/ 

● Kresba 
● Malba 
● Grafika 
● Plastická a prostorová tvorba 
● Jiné plátno 

V případě zájmu se obraťte na Kryštofa. 
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6. Dotazník aktivit 
 
Připravili jsme pro tebe krátký dotazník týkající se budoucího programu, který           
budeme připravovat pro Vás. Vyplnění zabere pár minut a můžeš ovlivnit co si             
zahrajete. Dotazník najdeš na níže uvedeném odkazu: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1ZKd4_5xoQYgefMa3hPEjqedQXcwJfE694dXQBQauLVc/vi

ewform?fbclid=IwAR1DA1GBIVZqpQihYLMjSuKF4TW7uE-n8mVpMXPQE37REhloaz9JSW5jvZI

&edit_requested=true 
 
Děkujeme za vyplnění dotazníku. 
  
Měj se pěkně a těšíme se, jak nás zahrnete svými odpovědmi. 
 
 
 

Rychlost, Um a Radost z díla, 
v tom je nás 18 síla! 
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