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Můžete se těšit na: 
Informace o táboře 

Hry za body 
Tvorbu svého obrázkového vtipu 

Původ přezdívek členů oddílu 
Detektivní příběh 

Informace o aktuálním dění 
Vaše výtvory z minula 

07.01.  2021 
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Ahoj, Devítka k tobě přichází v novém roce 2021. Přináší krátkou 

reportáž a fotky z Betlémského světla. Akci připravila a realizovala 

přes nepříznivé počasí a „koronavirovou“ situaci Alča. Všechno 

proběhlo perfektně a moc ji děkujeme. Dále v čísle najdeš pokračování 

historie oddílu, naučné a zábavné hry, skautský vtip, detektivní příběh 

a další stálé rubriky. V časopise je také odkaz na hodnocení celého 

časopisu. Budeme rádi, když se ho podrobíte pořádné kritice. 

Královský posel přináší přehled bodování za prosinec a jak jsme slíbili, 

přidáváme první informace o letošním táboře. Zach a Vodník byli 

z oddílu nejrychlejší ve vyplnění zpětné vazby z minulého čísla.  

V roce 2021 přejeme všem hlavně hodně zdraví, k tomu pořádnou 

kupu štěstí a velkou dávku trpělivosti.  A ať nám vydrží naše přátelství, 

vzájemná podpora a pomoc. A v duchu oddílového pokřiku: „Rychlost, 

um a radost z díla, v tom je nás osmnáctky síla“. 

Se stiskem levice za celou Oddílovou radu a tvůrčí tým Ondra  

 

Štít oddílové rady – 9.číslo 

Tábor 2021 

Přinášíme exkluzivní informace o 

letošním táboře. Opět budeme 

tábořit spolu se skauty ze Slavičína. 

Tábor bude stát na louce nedaleko 

obce Rudimov, na břehu říčky 

Třešňůvky. Dle zpráv, které se k nám 

donesly louka to není rovná a 

průběh tábora zde bude náročnější. 

Na druhou stranu poblíž je 

koupaliště. Co na táboře bude 

probíhat už mohli pozornější čtenáři 

vysledovat z předchozích čísel.   

 

Oddíl se zapojí do stavby i 

bourání celé základny. 

Nejpozději během února 

budeme znát i přesný 

termín tábora. Místo 

přímo  na mapě můžete 

otevřít přímo zde 

 

https://mapy.cz/s/mamovenoza
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V novém roce na vás čeká i nový obrázkový vtip, tentokrát je na něm sebevědomý Mára s pořádným 

Hlavní hra – Hádanky 

Skautský vtip 

Úkolem druhé hádanky je přijít na 

to, na jakém čísle auto z obrázku 

stojí. 

 

 

 

 

 
Třetí hádanka zní: 

„Nemám bratra ani sestru a dívám se na fotografii, na které je člověk a syn Toho člověka je synem 

mého otce. Kdo je na fotografii?“ 

Možná jste trochu zmatení, ale to je vlastně její účel a nebojte svůj smysl tato hádanka má. 

 

 

  

kladivem. 

Vaším 

úkolem je 

vymyslet co 

nejvtipnější 

text do jeho 

bubliny 

namísto 

toho našeho. 

Vepište jej 

do ankety a 

dostanete za 

to 2 body. 

Pokud bude 

právě váš 

ten 

nejvtipnější 

získáte 1 bod 

navíc 

S pořádným kladivem, 

poradím si i s COVIDem 

Není to složité jen se musíte zkusit 

zamyslet i z jiného úhlu pohledu 

 

 

 

 

 

Tahle hra vám dá za úkol vyřešit tři zapeklité hádanky 

odpovědi vepište do ankety a za každou správnou získáte 3 

body do oddílového bodování. Pokud zodpovíte všechny 3 

správně dostanete ještě 1 bod navíc. 

Znění první hádanky je: 

„Za tmy tmoucí vstala víla, plnou 

hrstí perly sila. Měsíc viděl, 

nepověděl, hvězdy znaly, pohlídaly, 

slunce vstalo, posbíralo.“ 

O čem je v hádance řeč? 

https://forms.gle/jkPXd8fG3hCn3waC7
https://forms.gle/jkPXd8fG3hCn3waC7
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Historie oddílu – 2.část 

Život v oddíle z této doby nejlépe osvětlí úryvek z oddílové kroniky, 

který napsala Anča neboli Železná Lady. Byli jsme tehdy na výpravě 

v Brumově – Bylnici a výprava se jmenovala „Po stopách Yetiho“: 

„Ráno jsme s probudili do krásného, třpytkami prozářeného okolí. 

Všichni se radostí jen třpytili. Začalo zuřivé pátrání po autorovi 

tohoto žertíku. První myšlenka většinou padla na Ondru a Rafa., To 

byl ale omyl. Pravý viník se našel až o něco později. Koho jiného by 

to mohlo napadnout než Anču! Zuřivému útoku kritiků se jen těžko 

bránila. Vzduchem létaly připomínky: „Fakt supr, mám od toho celý 

spacák. Ty jsi se snad zbláznila, vždyť já to mám i ve vlasech!“ Mezi 

tím služba připravovala snídani. Vůně spáleného guláše prostoupila 

celou klubovnou. Perličkou snídaně byl Honzíkův mňamózní čaj. I 

přes varování, že ta kyselina citronová je koncentrát, že to nemá 

moc přehánět, se mu nějak trhla ruka a z čaje se křivila pusa i těm 

nejotrlejším. Po snídani následoval tradiční úklid a balení. 

Posledním a zároveň nejzajímavějším bodem byla cesta do Zlína. 

Když jsme nastupovali, bylo v autobuse ještě cekem dýchatelno, ale 

během dalších dvou nebo tří zastávek se naplnil natolik, že zbytek 

cesty někteří stáli jen na jedné noze a to ještě ne na svojí. Nakonec 

jsme docestovali v pořádku.“ 

Rok 2003 a 2004 byl celkově pro oddíl velmi plodný. Krom 

minule uvedených událostí přišli do oddílu noví členové a 

vytvořili jeho zdravé jádro. Patřil k nim Hobit, Kolouch, 

Louda, Řeča, Monk, Mára a další. Pamatuji si na příchod 

zejména Loudy a Řeči. Bylo jaro, klubovna krásně uklizená 

po celorepublikové akci „Den otevřených kluboven.“ 

Venku svítilo sluníčko, já jsem byl na klubovně a 

připravoval schůzku. Najednou vidím dvě blonďaté hlavy 

z okna. Do klubovny vejdou dva drobní kluci a když mne 

uviděli, měli „hrůzu v očích“. Ten ukecanější Řeča hned 

řekl: „Dobrý den. My se jdeme přihlásit do skautu“. 

Podíval jsem se na ně, změřil si je od hlavy až k patě, 

pronikl pohledem do jejich nitra až se zachvěli, a řekl: 

„Pojďte za mnou kluci, vítejte ve Zlínské 18.“ Jak se 

ukázalo, odhadl jsem je dobře a oba byli pro oddíl velikým 

přínosem, zejména Louda. Na podzim téhož roku oddíl 

uskutečnil první larpovou výpravu „Zlaté jablko“, na které 

jsme byli spolu s Rafovým oddílem „Věrná srdce“. 

V oddíle postupně přibylo více členů a vznikly družiny. Jejich složení bylo následující. Bizoni, kde byl 

rádce Martin a členové David, Panda, Šnek a Robin (později vznikla přezdívka Monk).  Jestřábi 

s rádcem Hobitem a členy Zděňou, Řečou, Loudou a Márou. Medvědi, kde byl rádce Velbi a s ním 

Vidla, Honzík a Petr. Každá družinu obdržela svoji vlajku se družinovým znakem. Jako roveři působili 

Jirka s přezdívkou Jiřina, Koumák, Píďa, Kolouch a Anča. Říkali si družina Roury a ušili si svoji vlajku. 

Vznikla 15. listopadu 2003. 

Putovní 
tábor 

Commandos 
u Bzence 

Ondra a 
Raf 

Doktor 
nese 

Monka 

Souboje na 
vodě na 
Vlčkové 

Výcvik Commnados 

Mára,  
Romeo a 

Anča - Tábor 
Podkopná 

Lhota 
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  Rok 2005 byl ve znamení rádcovského kurzu RaKOn. 

Připravovali jej Raf, já, Křeček, Šakal, dlouholetý přítel 

našeho oddílu s přezdívkou Doktor, neboli Michal a další 

instruktoři z VmLŠ. Na kurz jsme poslali i naše kluky 

z oddílu. Věřím, že zejména noční putování s poskytnutím 

prvním pomoci při simulované nehodě v nepřístupném 

terénu si účastníci zapamatovali. K této události se váže 

jedna zajímavá historka. Večer jsme frekventanty kurzu 

rozdělili na 3 skupiny. Každou jsme měli odvést na kopec 

v lese v Hostýnkách. Jednu vedl Raf a druhou já. Oba jsme 

se asi do hodiny vrátili. Třetí skupinu vedl zkušený alpský 

horský vůdce Doktor. Tomu se podařilo zabloudit doma 

v Čechách a málem jsme kvůli tomu nestihli noční program. 

Dodnes se Doktor u historky s úsměvem ušklíbne svým 

způsobem a nekomentuje ji. V tomto roce jsme upustili od 

tradičních stanových táborů a začali jezdit na tzv. Puťáky. 

Vše se neslo v duchu airsoftu a Commandos. Vybrali jsem 

si oblast pohraničních pevností ze 2. světové války. Chodili 

se dívat do muzeí a rozbořených bunkrů. Postupně jsme 

jezdili každý rok a obešli hranice od Ostravy až po Náchod. 

Pro časopis Templář: Ondra 

Jenom příběhy z puťáku by vydali na jednu kroniku. Tak dám jen dva. První je o vodě. „Jak jsme 

putovali, zjistili jsme, že máme málo vody. Proto jsme se vydali do nedaleké vesnice pro vodu. 

Nakonec se jako jediný zdroj dala využít hospoda. Tam nám ovšem vodu nechtěli dát. Proto jsme se 

domluvili, že zatím co budeme pít čaj, nenápadně se vystřídáme na záchodě a tam naplníme lahve 

vodou. Asi jako třetí šel naplnit láhev můj bratr Bratros. Většina byla pryč cca 3 minuty. Bratros se 

vrátil po 30 minutách úplně zničený. Když jsme se ptali, co se stalo, kde byl tak dlouho, řekl: „tam 

byl ten kohoutek moc nizko.  Láhev se tam nedala strčit. Proto jsem nabral vodu do vršku od petky 

a nalil ji do láhve. Takto jsem „vrškoval“, dokud nebyla láhev plná. Kvůli této příhodě jsme se zdrželi 

a k batohům šli za tmy. Asi hodinu jsme potom bloudili po lese a hledali místo na spaní. Nakonec 

únavou usnuli uprostřed lesa na kořenech s komáry nad hlavou“. Další historka je o Loudovi. Měl 

veliký batoh a odřel si od něj záda. Mně a Rafovi nechtěl nic říct. Přišli jsem na to večer, když se 

nechtěl jít kvůli tomu koupat. Abychom ho ošetřili, konkrétně Raf, tak jsme ho několik minut 

naháněli po tábořišti. Louda utíkal a křičel na celý les, že mu ubližujeme ať mu lidi pomůžou. Ostatní 

místo, aby nám pomohli, tak se nám smáli, že ho nemůžeme chytit. 

Všemi těmi událostmi a vlivem nadšených a 

všehoschopných vedoucích se nám podařilo 

vytvořit dobrý základ oddílu. To se projevilo 

na Svojsíkově závadě, kterého jsme se 

účastnili v roce 2007. Za náš oddíl tam jela 

družina ve složení: Louda, Mára, Vik, Monk, 

Panda a Šnek. Kluci si mákli a v základním kole 

se umístili na druhém postupovém místě. 

V následném okresním kole skončili pátí. Jako 

odměnu dostali nanukový dort a oddíl dostal 

na Vlajku pamětní šerpu závodu. 

Přetahování 
lanem na 

Bilbovkách 

Nástup na 
táboře na 

Lukově 

Doktor 
přednáší na 

RaKOnu 

Hobit nesený na člunu 

Alča roznáší 
 Betlémské světlo 



 

6 

 

  

Řešení z minulého čísla: Na komíně pana Janoty byl ještě sníh. Kdyby byl 

v pondělí ještě doma, zcela určitě by zatopil v kamnech a sníh by roztál. 

Tentokrát budete 

mít spolu 

s detektivem 

Štikou za úkol 

zjistit, kdo zavinil 

dopravní nehodu. 

Dva řidiči to 

svádějí jeden na 

druhého a ani 

jeden z nich se 

nechce přiznat. 

Své řešení vepište 

do ankety a 

pokud bude 

správné 

dostanete za něj 

4 body. Hodně 

štěstí! 

Tak už je tu zase leden, ten, co vládne 
sněhem, ledem. Narazíme beranice, 
navlékneme rukavice. Postavíme 
zajíce? Tož to se úplně nerýmovalo 
ale i tak vám touto milou básničkou 
přinášíme naší lednovou hru. V tomto 
studeném měsíci jsme si pro vás 
přichystali zimní origami. 

Detektivní příběh 

Dobrovolná hra – Origami 

Vaším úkolem bude sestavit vlastní díla origami 

podle tématu. Témata budou tři z nichž 2 budou 

vybraná a 3 bude speciální. Při stavbě vašich origami 

můžete používat jakékoliv zdroje pro návody, ale při 

samotném stavění daného origami díla nesmíte 

požít nic více nežli vaše ruce a pravítko. Zároveň u 

posledního/ třetího díla nemůžete použít ani návod. 

 Za každou fotku origami, které pošlete na 

kr.pleva@gmail.com dostanete 3 body a vaše 

nejlepší kousky mohou získat ještě bod navíc a 

k tomu budou uveřejněny v dalším čísle 

mailto:kr.pleva@gmail.com
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bodů. Následovala je družina Netopýrů se 211 body a 

průměrem na člena 35 bodů. Jako poslední se umístili 

Kamzíci se 134 body, kdy průměrný zisk na člena činil 27 

bodů. 

 

  Umístění Jméno Body 

1. Zach 73 

2. Echo 72 

3. - 4. Potápěč 40 

3. - 4. TT 40 

5. - 7. Blesk 37 

5. - 7. Kuba 37 

5.- 7. Jirka 37 

8. Jony 33 

9. - 11. Burák 30 

9. - 11. Vojta 30 

9. - 11. Šerif 30 

12. - 13. Vodník 22 

12. - 13. Max 22 

14. - 15. Kevin 20 

14. - 15. Škrob 20 

16. Luky 7 

Umístění Družina Počet/průměr 

1. Vlci 205/41 

2. Netopýři 211/35 

3. Kamzíci 134/27 

Při pohledu na hodnocení družin opět zvítězila družina Vlků 

s celkovým ziskem 205 bodů a průměrem na člena necelých 41  

Královský posel – co se děje ve skautu, světě a v oddíle 

Koronovirová situace 

 

Něco na rozptýlení 
 

 

Měsíc Dlouhých nocí anebo oddílové bodování 

 Je za námi prosinec čili měsíc Dlouhých nocí. Při pohledu na 
tabulku můžete vidět, že se bodové zisky nepřibližují ziskům 
z předchozích měsíců. Což je ovšem logické vzhledem k tomu, že 
prosinec byl zkrácen o Vánoce, které doufáme, že jste si řádně 
užili a načerpali síly do nového roku 2021. 
Pořadí na předních příčkách se opět měnilo a naše redakce má 
radost, že se vás do oddílové činnosti prostřednictvím časopisu 
zapojuje víc a víc. V měsíci Dlouhých nocí zvítězil Zach 
s nejmenším možným náskokem nad Echem. Na žlutých místech 
se dále se shodným ziskem umístili Potápěč a TT. Červené příčky 
se stejným bodovým ziskem obsadili Blesk, Kuba a Jirka. a modrá 
políčka byla víceméně s minimálními odstupy vyrovnaná. To 
samé lze říci o umístění na zelených pozicích. 

Při pohledu na současnou situaci musí naše redakce smutně konstatovat, 
že ani v průběhu ledna se nejspíše nedočkáme klasických schůzek. O to 
více se budeme snažit pro Vás naši čtenáři připravit časopis ještě 
zajímavější, než byl doposud!  
 

Jsi doma a už nevíš, co bys samou nudou dělal. Chybí ti skauting? 
Jsi aktivním uživatelem sociálních sítí? Potom nezoufej, naše 
redakce má pro tebe doporučení, jak se během nouzového stavu 
zabavit a načerpat inspiraci a spatřit zajímavosti ze skautského 
světa. Vše zmíněné můžeš nalézt na následujících odkazech: 

• Facebook Junák – český skaut 

• Instagram @skautcz 

• Pinterest skautcz 
 

Něco na rozptýlení 
 

 
V rámci osvěty o bezpečnosti internetu má naše redakce pro vás jedno 
varování, které na svých stránkách uvádí Národní úřad pro kybernetickou 
a informační bezpečnost. Dávejte si pozor, pokud se ve vašem e-mailu 
objeví podvodný vyděračský e-mail, ve kterém útoční tvrdí, že má přístup 
k vaší webkameře a natočil vás. Zprávy jsou psány poměrně kvalitní 
češtinou a požadují platbu v bitcoinech případně eurech. Jsou odeslány 
z podvržené adresy, aby na první pohled vypadaly tak, že adresát je 
shodný s odesílatelem. Obsahují sdělení, které obsahuje „oznámení; 
poslední varování; poslední upozornění a podobně“. Buďte opatrní! 
 

N Ú K I B 

Národní úřad pro kybernetickou 

a informační bezpečnost 

https://www.facebook.com/skaut/
https://www.instagram.com/skautcz/
https://cz.pinterest.com/skautcz/
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Zájem o nás měla také média a 

tak si Kryštof s Dennisem užili 

chvíli slávy před fotografy a 

kameramanem a v rádiu jste 

mohli také zaslechnout Alču, jak 

mluví o průběhu letošního 

ročníku akce. 

Doufáme, že příští rok už zase 

budeme moci rozdávat světlo 

jako celý oddíl společně. 

 

Před divadlem jsme měli stanoviště, kde 

mohlo být včetně zájemců o světlo 

zároveň maximálně 6 lidí a tak se o 

předávání světla letos zasloužili hlavně 

Kryštof s Dennisem, kterým patří velký 

dík. Pro světlo si přišli členové našeho 

oddílu, skauti z oddílů jiných, spousta 

přátel a velké množství zájemců z řad 

veřejnosti. Zájem o světlo byl i přes 

nepřízeň počasí opravdu velký a 

odhadujeme účast okolo 130 lidí. 

Rozdávání Betlémského světla patří k 

tradičním akcím našeho oddílu. Za 

celá dlouhá léta probíhalo předávání 

nejrůznějšími způsoby, od besídky v 

domově důchodců, přes putování po 

domácnostech až po setkávání na 

stanovištích Betlémského světla na 

místech různě po Zlíně. Letošní ročník 

mělo (i kvůli protiepidemickým 

opatřením) premiéru předávání 

světla před Městským divadlem Zlín 

Potulný bard – Betlémské světlo 2020 

Jak jsme byli na Událostech v regionech: 

https://www.facebook.com/udalostibrno/posts/3619602381

440043 

Jak jsme byli ve Zlínském Radiožurnálu (ve zprávách v 10:00): 

https://program.rozhlas.cz/zaznamy?fbclid=IwAR3CF003YcUL

E0BGPxvLCS8aaASWlXNne-

kAGR11Y_yEUPAnT4HHOywzitA#/zlin/2020-12-23 

 

https://www.facebook.com/udalostibrno/posts/3619602381440043
https://www.facebook.com/udalostibrno/posts/3619602381440043
https://program.rozhlas.cz/zaznamy?fbclid=IwAR3CF003YcULE0BGPxvLCS8aaASWlXNne-kAGR11Y_yEUPAnT4HHOywzitA%23/zlin/2020-12-23
https://program.rozhlas.cz/zaznamy?fbclid=IwAR3CF003YcULE0BGPxvLCS8aaASWlXNne-kAGR11Y_yEUPAnT4HHOywzitA%23/zlin/2020-12-23
https://program.rozhlas.cz/zaznamy?fbclid=IwAR3CF003YcULE0BGPxvLCS8aaASWlXNne-kAGR11Y_yEUPAnT4HHOywzitA%23/zlin/2020-12-23
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Devítka vychází 7. ledna 2021 a na jeho tvorbě se podíleli: Kryštof, Dennis, Alča, 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/jkPXd8fG3hCn3waC7 

V dnešním čísle je odkaz na fotky od Kosti z loňského tábora 2019, kdy jsme tábořili u obce Luká, 

Javoříčko. V souboru jsou fotky nejen z foťáku, ale i z dronu. Tématem celotáborové hry byla: 

„Zvláštní skupina D“. Součástí fotek jsou i videa z tábora např. Atentát na Heydricha. Najdeš je na 

adrese: https://ulozto.cz/file/SNuuzd06SJ5L/2019-07-20-tabor-javoricko-fotky-kosta-rar 

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění Zpětné vazby z Devátého čísla Templář máš do středy 13. 1. 2021. 

Na závěr jedna prosba. Pokud máte doma vánoční stromeček. Až ho odstrojíte, pokud můžete 

odvezte ho ke klubovně vedle ohniště. Využijeme ho na jaře a v létě k hrám a jako palivo na oheň. 

 

Soutěž o nejlepší vtip 

z 7. čísla nakonec 

vyhrál Echo i přesto, 

že se jeho vtip nedá 

tak úplně považovat 

za vtip, ale i tak si 

získal největší počet 

hlasů v anketě. Tady 

je důkaz, že i 

originalita se cení 

Za chvíli to budou 4 měsíce, co spatřilo světlo světa první číslo našeho časopisu. Čtyři měsíce sice 

nejsou nijak moc zajímavý milník, ale chtěli jsme vám tím naznačit, že časopis už vcelku dlouho. Proč 

o tom ale vlastně mluvím? Měli bychom na Vás jednu velkou prosbu, a to vyplnění další ankety 

tentokrát ale nebudeme chtít abyste plnili úkoly nebo hlasovali o tom jak se komu co povedlo, ale 

chceme tím zjistit Váš názor na to, jak časopis v nynější podobě vnímáte Vy, jak byste jej chtěli zlepšit 

a co Vás v něm nejvíce zajímá. Budeme se z jejich výsledků snažit vycházet a časopis přizpůsobit 

vašim představám, protože přece jen jej děláme hlavně pro vás. Byli bychom opravdu rádi, kdyby ji 

vyplnili úplně všichni, kteří časopis čtou. I když body dostanou jen členové našeho oddílu, těm 

slíbíme 10 bodů do bodování a ostatním snad bude stačit náš vděk. Odkaz na ni vám dáváme sem: 

https://forms.gle/4E7a82T1Pg7EEiY18 

Děkujeme všem, za vyplnění dotazníku, ale i za to, že náš časopis čtete 

Truhla pokladů 

Pod kapucí 

Pro pobavení další Murphyho zákon ze hry Dračího doupě  

(zdroj: Zlatý drak č. 2-3, Hexaedr, r. 1994):  

Certlův komentář ke kouzlu neviditelnost – vždycky do tebe někdo 

strčí.  

Rembanův zákon – skřetů je vždycky víc, než se zdá.  

Dodatek k Rembanovu zákonu – PJ si je může stejně kdykoliv přidělat. 

 

Zhodnocení časopisu za rok 2020 

https://forms.gle/jkPXd8fG3hCn3waC7
https://ulozto.cz/file/SNuuzd06SJ5L/2019-07-20-tabor-javoricko-fotky-kosta-rar
https://forms.gle/4E7a82T1Pg7EEiY18

