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Můžete se těšit na: 
Historky z akcí 

Hry za body 
Tvorbu svého obrázkového vtipu 

Původ přezdívek členů oddílu 
Detektivní příběh 

Informace o aktuálním dění 
Vaše výtvory z minula 
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Dva měsíce zpátky jsme byli na zahajovací výpravě  v Podkopné 

Lhotě. Měli jsme si vzít z domu kromě klasických věcí na 

výpravu také vodu a jídlo na 3 dny. Jakmile jsme dorazili 

autobusem do Podkopné Lhoty, vydali jsme se na místo, kde 

přespíme. Na výpravě byl Zach, Luky, Vojta, Potápěč, Kevin, 

Echo, Kryštof, já a TTčko. Z vedoucích ještě Raf a Ondra. Šli 

jsme asi 2 kilometry přes louku a poté do lesa, na trampské 

tábořiště. Tam jsme si nechali krosny a šli ještě na druhé 

tábořiště. Byly na něm opuštěné chatky a taky jedna velká 

chata. Celé to bylo hodně staré. Procházeli jsme si chatky a v 

poslední chatce jsme našli obrovský vosí úl. Asi největší, jaký 

jsem kdy viděl.  Hráli jsme ještě nějaké hry a chystali se na noc. 

Večer u ohně jsme ještě dlouho volali Vodníkovi a vyptávali se 

ho proč nejel s námi na výpravu.  

Ahoj, dostává se k Vám Šestka Templáře. V dnešním čísle najdete 

důležité informace o Registraci na rok 2021. Výše registračního 

poplatku je shodná s rokem 2020. Když Vám nebude něco jasného, 

obraťte se na vedení oddílu. Registrace je přehledně popsaná v rubrice 

Královský posel, kde se dozvíte o sbírce potravin a také dárku, který 

oddíl dostal. Jonyho historka nás zavede do okolí Podkopné Lhoty, kde 

probíhala poslední výprava oddílu v září letošního roku. Dále se nám 

v redakci podařilo vypátrat, jak vznikla přezdívka Škroba. Nebyla to 

nikterak práce lehká. Fotky na konci čísla jsou z loňské výpravy Příchod 

zimy. Určitě se podívejte na truhlu pokladů, poslali jste krásné papírové 

věže, veliké jako sám Vodník. A pro pobavení zde máme dva skautské 

vtipy. Jeden motivační od redakce a jeden od Vás. Přejeme Vám 

zábavné počteníčko.  

Se stiskem levice za celou Oddílovou radu a tvůrčí tým Ondra  

 

Štít oddílové rady – 6.číslo 

Historka  

Pro časopis Templář: Jony 

Ráno jsme se vzbudili a dopoledne jsme se učili 

základy zacházení s airsoftovou zbraní a střílení na 

terč. Také jsme se pak rozdělili na 2 týmy a stříleli 

proti sobě. Po obědě jsme se sbalili a vyrazili 

směrem na skály u Kašavy, kde jsme měli přespat. 

Byla před námi dlouhá cesta. Dostali jsme taky 

vysílačky a celou dobu jsme s Echem mluvili přes 

vysílačky. Nakonec jsme večer došli ke skalám. 

Ten víkend pořád pršelo. Chtěli jsme založit oheň, 

ale dřevo bylo mokré, takže jsme museli dlouho 

hledat. Také jsme dlouho stavěli přístřešek, pod 

kterým přespíme. Ráno Jsme vyrazili za deště na 

autobus a domů. Byl to příjemný zážitek. 
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Vaším úkolem je 

klasicky napsat co 

nejvtipnější text do 

bublin, tentokrát do 

bublin našich dvou, 

nepříliš dobře 

ošetřených 

dobrodruhů. Své 

nápady vepište do 

ankety na konci 

časopisu a můžete za 

to dostat 2-3 body 

Hlavní hra – Šifra 

Skautský vtip 

Dlouho před mobily, dlouho před samotnými telefony, 

lidé používali k rychlé komunikaci morseovku. Ačkoli je 

tato technologie přes 160 let stará, pořád se používá 

mezi radio amatéry a občas i v lodní dopravě. U nás ve 

skautu s morseovkou také často pracujeme, ale kolik 

z vás ví jak vlastně vznikla? 

Morseovka byla vynalezená mužem, který se jmenoval 

Samuel F. B. Morse v třicátých letech devatenáctého 

století. Konkrétně, svou práci na elektrickém telegrafu 

začal v roce 1832, systém vyvinul v roce 1844 a celou 

technologii patentoval v roce 1849. Kód, který Morse 

vymyslel pro svůj systém, se během dlouhých let 

několikrát změnil. Původně totiž morseovka přenášela 

pouze čísla, která musela být podle slovníku 

transformována do slov. Tento postup se ovšem prokázal 

jako zbytečně pomalý a náročný. Brzy se tedy do kódu 

zapracovala i písmena a interpunkce. 

 

 

  

Ale proč o tom píšeme? V hlavní hře 

tohoto čísla bude váš úkol správně 

vyluštit šifru níže. Ta je zapsaná právě 

pomocí Morseovy abecedy Správně 

vyluštěný text vepište do ankety na 

konci časopisu a dostanete za něj až 10 

bodů do bodování 

|||...-|..|-|.|.---||.-|...|.--.|..|.-.|.-|-.|-

|.|--..--||-.|.|-.-.|---||...|.||----|-.--|...|-

|.-|--..--||...-|.|.-..|-.-|.-||.-|-.-|-.-.|.|.-.-.-

||.--.|.-..|-.||..-|-.-|---|.-..|-.--||...-

||-.-.|.-|...|---|.--.|..|...|.|----||.-||-..|---

|--..|...-|..|...||...|.||...-|..|-.-.|.|.-.-.-||| 

V roce 1844 se Morse ukázal před americkým kongresem, 

aby předvedl svůj malý stroj. První veřejná zpráva byla 

odeslána 24. května roku 1844. Stálo v ní: "What God 

Hath Wrought". Původní telegrafický systém měl na 

přijímacím konci aparát, ze kterého lezly malé znaky. 

Krátké znaky se nazývaly tečky a dlouhé znaky čárky. Jak 

se uživatelé telegrafu stávali zkušenějšími, přestali 

využívat papír a kód luštili pomocí sluchu. 

Samuel F. B. 

Morse 

Hele, já ti říkal že 

provokovat Ondru není 

dobrej nápad 

Ale no tak, nebuď labuť, 

příště ho už doopravdy 

zruším 

https://forms.gle/HHbFNaE1r3xoinvBA
https://forms.gle/HHbFNaE1r3xoinvBA
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Pokud tě zajímá vznik další oddílové přezdívky 

a chceš ovlivnit jaká to bude, hlasuj v anketě 

na konci časopisu.  

 

Oddílové přezdívky – Škrob 

Jak ale vznikla jeho přezdívka? Na naší přímou 

otázku „na tělo“ Honza odpověděl: „Bylo to tak, 

že jsem spletl jméno Václava Havla, měl 

přezdívku Chrobák a já mu říkal Škrobák.“ Naše 

redakce dál pátrala a oslovila Toma, který si 

celou událost živě pamatuje. Dozvěděli jsme se 

od něj, že na schůzce probíhala hra pod vedením 

Rafa, kdy kluci z oddílu měli hádat přezdívky 

prezidentů. Během hry vznikla pře mezi Honzou 

a jiným členem oddílu o přezdívku Václava Havla. 

Škrob tvrdil, že byla jeho přezdívka Škrobák a ten 

druhý Chrobák. Honza pravdu neměl a od té 

doby se mu začalo říkat Škrob. Ze začátku 

přezdívku nesl těžko. Nakonec si na ní ale zvykl a 

je rád, že ji má. A my jsme rádi, že je v našem 

oddíle. Od letošního září mu školní povinnosti a 

větší vzdálenost nedovolují účastnit se schůzek, 

je s námi v kontaktu přes oddílový časopis a 

věříme, že výprav a tábora se bude účastnit. 

V dnešním čísle se podíváme na 

přezdívku Škroba, svým 

vlastním jménem Jan Švirák. 

Hned na začátek musíme 

přiznat, že jsme netušili, jak 

náročný úkol to bude. Zjistit 

nějaké informace o vzniku 

Honzovi přezdívky nebylo 

jednoduché. Museli jsme 

oslovit větší okruh lidí, protože 

takové kapacity jako Raf, Ondra 

či Vik si nic nepamatovali. 

Nakonec jsme ale byli úspěšní. 

Škrob patří již k mladším veteránům oddílu. Přišel chvíli po Tomovi 

(jedná se o Tomáše Pospíšila neboli Medvědí mámu, pozn. Redakce). 

Důvodem bylo jejich kamarádství a skoro společné bydlení (bydlí 

přes ulici ve Zlíně na Lesní čtvrti, pozn. Redakce). Honzu nelze 

přeslechnout. Má velmi výrazný až hrůzu nahánějící hlas. Proto je 

neustále slyšet a všichni ví, že zrovna přišel na oddílovou akci. 

V oddíle působil jako člen družiny a poslední období úročí svoje 

zkušenosti ve vedení Družiny Netopýrů. Má v zálibě všechno, co se 

točí okolo her na hrdiny a hraní LARPu (z anglického Live Action Role 

Play, česky hraní rolí naživo, pozn. Redakce). Umí si připravit krásné 

kostýmy hobitů či zlodějů a nechybí na sezeních Dračího doupěte. 

S výrobou kostýmu i zbraní rád pomůže i ostatním. 

Pro časopis Templář: Ondra 

https://forms.gle/HHbFNaE1r3xoinvBA
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Řešení z minulého čísla: Detektiv Štika poznal, že rozčilený pán krádež auta jen 

předstíral. Z nápisu na pokladně bylo jasné, že v pondělí se divadlo nehraje. 

Protentokrát 

budete muset 

rozhodnout spor 

dvou sousedů o 

tom, kdo z nich 

na koho vystřelil. 

Svůj tip i se 

zdůvodněním 

vepište do 

ankety na konci 

časopisu a pokud 

bude správná, 

dostanete za ni 4 

body 

Ahojte čtenáři! V dnešní čísle jsme připravili 

takovou oddechovou hru, při které procvičíte 

váš hudební sluch. Ve spolupráci s naším 

talentovaným hudebníkem Rafem, jsme pro vás 

připravili krátké video. Vaším úkolem tudíž bude 

si video pustit, a správně přiřadit názvy písniček 

ke zvukovým stopám. Video můžete nalézt zde: 

https://www.youtube.com/watch?v=BphRcdec

VRI&feature=youtu.be 

Detektivní příběh 

Dobrovolná hra – Hudební slyšení 

Vaše odpovědi můžete posílat jako vždy na 

dennis.vaculik@seznam.cz. Za vaše odpovědi 

můžete získat až 10 bodů, 1 za každou 

správnou odpověď a pokud se vám podaří 

uhodnout všechny tak dostáváte 2 body navíc. 

 

Protože jsme sami usoudili, že uhodnout 

písničku jen podle melodie není vůbec 

jednoduché, tak jsme pro vás udělali formu 

nápovědy. Můžete ji najít v popisku youtube 

videa. Je tam seznam použitých písniček, avšak 

v rozházeném pořadí, takže vaším úkolem bude 

jen je správně přiřadit k melodiím. 

https://forms.gle/HHbFNaE1r3xoinvBA
https://www.youtube.com/watch?v=BphRcdecVRI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BphRcdecVRI&feature=youtu.be
mailto:dennis.vaculik@seznam.cz
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Příjmení Jméno Variabilní 
symbol 

Pleva Kryštof 1801 

Vaculík Dennis 1802 

Pospíšil Tomáš 1803 

Hrubý Pavel 1804 

Hloušek Jonáš 1805 

Čapoun Filip 1806 

Hoďák Jiří 1807 

Zachariáš  Zemina 1808 

Šimeček Šimon 1809 

Navrátil Štěpán 1810 

Žáček Jan 1811 

Pavel  Tobiáš 1812 

Švirák Jan 1813 

Bureš Vojtěch 1814 

Hlaváček Lukáš 1815 

Ševčík Filip 1816 

Špendlík  Vojta 1817 

Trefil Tadeáš 1819 

Kovář Jakub 1820 

Minulý týden v sobotu 21. listopadu v čase od 08:00 až 18:00 proběhlo podzimní kolo potravinové 

sbírky. Ta je pořádána ve všech krajích potravinovými bankami a Českou federací potravinových 

bank ve spolupráci se Svazem obchodu a cestovního ruchu a Asociací společenské odpovědnosti a 

dalšími sociálními partnery. Čeští skauti se této dobročinné činnosti každoročně zúčastní, bohužel 

na letošní podzimní sbírce nemohli vzhledem k covidové situaci participovat. Sbírka letos vzhledem 

k tíživé situaci nabrala na důležitosti, neboť koronavirová epidemie způsobila výrazný nárůst počtu 

lidí v tíživé životní situaci, což vedlo k vyprázdnění skladů potravinových bank. Lidé ve sbírce darovali 

440 tun zboží pro potřebné z toho 396 tun potravin a 44 tun hygienických potřeb. Dík patří všem, 

kteří potraviny či hygienické potřeby darovali, ale rovněž těm, kteří v komplikovaných podmínkách 

sbírku pořádali. Zde je na místě, aby naše redakce poděkovala Rafovi, který se na potravinové sbírce 

podílel a reprezentoval náš oddíl. 

 

Pozor, pozor. Zbystřit by měli všichni milovníci hraní her na hrdiny, ale především 

ti jenž hrají Dračí doupě. Naše redakce netuší, zda je vám známa smutná informace, 

o vývoji Dračího doupěte. Tento slavný český projekt, jenž se inspiroval v Dungeons 

& Dragons byl ukončen. Ale nemusíte zoufat, nahradil jej projekt nový – Dračí 

hlídka. Společnost Altar odmítla prodat autorská práva autorům Dračí hlídky, i 

z toho důvodu nelze chápat Hlídku jako pokračování DrD, ale jako zcela nové RPG, 

které však staví na základech, které DrD položilo. Možná se ptáte, proč zde tuhle 

novinku zmiňujete. Ale pokud nás čtete dlouhodobě, tušíte že nic nesdělujeme jen 

tak. Správně milý čtenáři, 18. oddíl se stal hrdým vlastníkem prvního vydání Dračí 

hlídky, které nám autoři zcela zdarma zaslali. Po předběžném prolistování pravidel 

Vám můžeme sdělit, že se máte na co těšit! Pokud se s Dračí hlídkou chcete 

seznámit stačí kliknout zde (pokud tam zabrouzdáte do sekce „Kde se Hlídka hraje“, 

můžete na mapě najít i náš oddíl). Těšíme se až se potkáme ve fantasy světě! 

 

Královský posel 

Dračí hlídka 

Potravinová sbírka 
 

 

Registrace 2021 

 Rok 2020 se pomalu, ale jistě blíží ke konci a jak je vám všem 

známo, s koncem roku a začátkem nového je spjato placení 

registrace.  

Pro nadcházející rok činní částka pro registraci 1500,- Kč. 

Prosíme všechny, aby svou platbu poslali na účet 

2500926220/2010. 

Pro každého člena je určen variabilní symbol, který naleznete v 

tabulce. Variabilní symbol je důležitý pro správnou identifikaci 

platby. Proto Vás prosíme, nezapomeňte na něj. Registraci je 

nutno zaplatit do 22. 01. 2021.  

Nováčci, kteří neměli možnost odevzdat přihlášky do oddílu a 

evidenční listy, pošlete je naskenované na e-mail vůdce tábora. 

Děkujeme. 

V případě dotazů kontaktujete vůdce oddílu: 

Ondřej Hájek, e-mail: OH18@seznam.cz, tel.: 603 105 222. 

https://www.dracihlidka.cz/co-je-draci-hlidka/#top
mailto:OH18@seznam.cz
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Nad tímhle textem vidíte boj 

s nemrtvým duchem chránící 

legendární Kladivo, které už se však 

podařilo hrdinům získat a tak 

duchovi zbývá jen pár chvil „života“  

Na posledním obrázku probíhá 

hádka o ono Kladivo, kdy se 

nemohou rozhodnout zda si jej 

vezme družina Ohnivých srdcí, 

Černých srdcí, či se nechá pro 

potřeby obrany osady Vranov 

V tomto čísle potulný bard zavzpomínal na 

podzimní LARPovou výpravu jménem 

Příchod zimy. Už je to celkem doba, od 

chvíle, co se tahle výprava uskutečnila. 

Přesněji to bylo 8.11. 2019, takže proběhla 

více než před rokem. Každý se zde ujal role 

nějakého hrdiny, ať už mocného válečníka, 

praktického hraničáře, obratného kejklíře, 

či moudrého čaroděje a šel s ní prožívat 

dobrodružství, které na něj čekaly. 

Potulný bard 

Na vrchním obrázku vidíte čaroděje Echa jak 

s pomocí Lukyho řeší, jak uskutečnit recept 

sepsaný na svitku. 

Nalevo je družina dobrodruhů u východu 

z krčmy, připraveni čelit nebezpečím, které na 

ně venku s největší pravděpodobností čekají 
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Šestka vychází 26. listopadu 2020 a na jeho tvorbě se podíleli: Kryštof, Dennis, Vik a Ondra. 

Za každou hru v časopise získáš až 10 bodů. Vyřešení detektivního příběhu ti přinese až 4 body a 

skautský vtip 2 – 3 body. Dalších 10 bodů získáš, pokud vyplníš Zpětnou vazbu na adrese: 

https://forms.gle/4baVZaEuYuEnv9iHA 

V dnešním čísle najdeš fotky z pěkné podzimní výpravy na Držkovou, Příchod zimy. Najdeš je na 

adrese:  

https://uloz.to/file/m8hWduMcawyP/2019-11-08-prichod-zimy-

rar?fbclid=IwAR1yEYa6v7VK7u3tFixO-IAX3gmTsKX2tCly9vlrBjL7NRsuB5-Ss2HraBk 

V příštím čísle očekávejte vyhodnocení bodování za měsíc listopad a něco zajímavého k Mikuláši.  

Pro pobavení další Murphyho zákon ze hry Dračího doupě (zdroj: Zlatý drak č. 2-3, Hexaedr, r. 1994):  

Mc Loudův zákon šestek – Pět šestek za sebou hodíte jen tehdy, když útočíte na skřeta se dvěma 

životy. 

Fretkův doplňek – V tom okamžiku hodí PJ stejně o dvě šestky  více na obranu.  

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění Zpětné vazby ze šestého čísla Templář máš do 23:59 středy 2. 12. 

2020.  

 

Truhla pokladů 

Pod kapucí 

V druhé části truhly pokladů vám 

ukážeme věže z papíru, které nám 

poslali Kuba, Luky a Vodník. Vodník 

ji bohužel poslal pozdě, to téměř 

ničemu nevadí, jen jsme jej 

nemohli započítat do soutěže, 

protože ta už v době, kdy Vodník 

věž poslal byla vyhodnocená, i když 

jeho výsledek byl ten nejlepší a to 

něco okolo 90 cm výšky. Soutěž 

tedy vyhrál Luky s výškou věže 

52 cm. Všichni tři dostávají 5 bodů 

a Luky ještě 3 bonusové navíc. 

Této truhle 

pokladů 

vévodí vtip, 

který poslal 

Kuba a byl 

odhlasovaný 

jako nejlepší. 

Tímto Kubovi 

gratulujeme 

a má za to 

jeden další 

bod  do 

oddílového 

bodování. 

 

První Lukyho věž Druhá Kubova věž Třetí věž 
Vodníka 

https://uloz.to/file/m8hWduMcawyP/2019-11-08-prichod-zimy-rar?fbclid=IwAR1yEYa6v7VK7u3tFixO-IAX3gmTsKX2tCly9vlrBjL7NRsuB5-Ss2HraBk
https://uloz.to/file/m8hWduMcawyP/2019-11-08-prichod-zimy-rar?fbclid=IwAR1yEYa6v7VK7u3tFixO-IAX3gmTsKX2tCly9vlrBjL7NRsuB5-Ss2HraBk

