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5. dubna jsme si připomněli výročí 120. narozenin Rudolfa Plajnera. Rudolf Plajner zvaný Táta byl 
klíčovou postavou skautingu 20. století. Členem hnutí se stal již v roce 1916 pod vedením básníka 
Jiřího Wolkera v Prostějově. Prošel mnoha funkcemi od oddílového vůdce, přes okrskové a župní 
zpravodaje po náčelníka. Zažil tři zákazy skautingu a u všech byl přímým aktérem střetu s vládnoucí 
mocí. 
 

Držíš v ruce 19. číslo časopisu Templář. Situace nám pořád 

nepřeje a nemůžeme se setkávat na klubovně. Proto jsme 

se rozhodli v dnešním čísle připomenout tradiční 

oddílovou výpravu – Expedice Lysá neboli výstup na 

mohylu Ivančenu. Seznámíme tě s významnou skautskou 

osobností, která žila v nedalekém Holešově. Naučíš se 

vyrábět neviditelný inkoust a najdeš aktuální pořadí 

celoročního bodování. Ještě nám zbývají necelé tři měsíce 

do konce školního roku, proto pokud chceš bojovat o 

přední příčky je nejvyšší čas zabrat a získat body. Na konci 

časopisu v rubrice Pod kapucí najdeš odpovědí na otázky, 

které vzešli z vašich řad a týkají se letošního tábora. 

Těšíme se na příštím on-line setkání 22. dubna na 

Discordu. 

Se stiskem levice za celou Oddílovou radu a tvůrčí tým 

Ondra. 

 

Štít oddílové rady – 19.číslo 

Skautská osobnost – Rudolf Plajner 

 

Po ukončení studií 1924 nastoupil jako středoškolský učitel v Prostějově; 
pedagogem pak zůstal s několika přerušeními skautskou činností až do 
důchodu. Na počátku 2. světové války spolupůsobil na založení organizací 
Politické ústředí (PU), Petiční výbor Věrni zůstaneme (PVVZ) a Obrana 
národa (ON). Dále budoval spolu s dalšími skautskými pracovníky 
bezpečnou cestu pro přechod vojáků, politiků a členů vlády do zahraničí. 
Od ledna do března 1943 byl pro podezření z odbojové činnosti zatčen a 
vězněn gestapem. I po svém propuštění plnil odbojové úkoly, 
spolupracoval s Červeným křížem a pomáhal paraskupinám v Hostýnských 
vrších. 

V roce 1949 odmítl podepsat spolupráci s prokomunistickou Národní frontou, načež byl na čtyři 
měsíce mimosoudně internován StB a následně několik měsíců pracoval jako dělník v kovozávodech, 
než mu bylo umožněno se vrátit k pedagogické činnosti. Během následujících let byl často překládán 
na různé školy na Zlínsku a jeho činnost byla s celým skautingem veřejně ostouzena v tisku. 
 

Během vlády komunistického režimu se nesměl věnovat volnočasové výchově mládeže a cokoliv 
publikovat, avšak sedmdesátá léta strávil sepisováním detailní historie českého skautingu, období 
1968–1970 se však vyhnul. 

Jednou zajímavostí je, že v lednu 1920 zachránil v Brně tři topící se děti. Následně odmítl nabídnutou 
finanční odměnu. Za toto jednání mu byl udělen zlatý stupeň odznaku Za čin junácký, dostal školní 
stipendium a prezident republiky T. G. Masaryk mu zaslal dopis spolu s darem v podobě stříbrných 
hodinek. Pro časopis Templář: Mára  
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Opět je tu další obrázek s bublinama, do kterých máte za úkol vymyslet co nejvtipnější text namísto 

toho co jsme tam vymysleli my. Fotka je z výpravy na Podkopnou Lhotu a Vrzavé skály, 

 

Hlavní hra – Neviditelný inkoust 

Skautský vtip 

Každý o neviditelném inkoustu slyšel. Nyní si můžete pod dohledem dospělého zkusit vytvořit tajný 

vzkaz za použití neviditelného inkoustu i doma. Celý postup nám nezapomeňte zdokumentovat a 

díky tomu si můžete vysloužit až 10 bodů do celoročního bodování! Postup je jednoduchý: 

1. vymačkejte šťávu z jednoho citrónu do misky, něco šťávou napište na papír, 

jako pero na neviditelný inkoust vám dobře poslouží špejle nebo párátko 

2. popsaný papír nechte volně uschnout 

3. potom jej nahřejte nad žárovkou (můžete použít i žehličku) 

4. papírem pohybujte, aby se nahřál celý neviditelný nápis 

 

 

  

kde bylo 

odpoledne 

potřeba 

odpoledne na 

tábořišti 

rozdělat oheň, 

čehož se jak 

vidíte ujal Luky a 

měl také 

očividně spoustu 

skvělých rádců. 

Svůj vtip vepište 

do ankety a 

dostanete za něj 

2 body. Pokud 

bude váš vtip 

ten nejlepší, tak 

máte další bod. 

A když budeme tyto dvě 

dřívka o sebe dost dlouho 

třít, tak se nám ten oheň 

podaří rozdělat… 

Ale Luky, to jsou sirky. 

S těma stačí škrtnout 

Neviditelné inkousty citlivé na teplo jsou většinou docela jednoduché organické tekutiny, které 

vypadají neviditelné, když je necháte uschnout na listu papíru, ale ztmavnou, když je přidržíte nad 

nějakým zdrojem tepla. Šťáva z citrónu nebo cibule je nejlepší, ale mléko nebo ocet se dají jako 

inkousty použít také. Můžete jimi psát pomocí pera nebo párátka. Písmo nechte uschnout volně na 

vzduchu (nepoužívejte na jeho uschnutí horko). Suchý papír přidržte kousek nad plamenem svíčky 

nebo ho přejeďte žehličkou. Dejte pozor, aby se papír nevznítil od plamene svíčky nebo žehličky. 

Zpráva se objeví velmi rychle. Váleční zajatci používali tuto metodu pro pašování zpráv. Jako inkoust 

ale používali svůj vlastní pot a sliny. 

Teplo vyvolává v citrónové šťávě chemickou změnu, při níž šťáva hnědne a nápis se tak stává 

viditelným. Tohoto principu lze právě použít při psaní "tajných vzkazů". Hnědé zbarvení šťávy je 

způsobeno karamelizací cukrů. Při tomto pokusu můžete použít řadu dalších dobře dostupných 

látek: šťávu z grepu, cibule nebo třeba mléko 

https://forms.gle/v5H4DCJTPJe4N9SN6
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Řešení z minulého čísla: Koupi domu detektiv nedoporučil proto, že krb byl falešný – neměl svůj 

komín. Také dům neměl sklep - sklepní okénko bylo na úrovni podlahy. 

Tento detektivní 

příběh pojednává o 

panu Bláhovi, na 

kterého někdo 

zaútočil v parku. Je 

potřeba se nad tím 

opravdu hodně 

zamyslet, protože 

tento případ není 

jeden z těch 

jednodušších. Svou 

odpověď vepište do 

ankety a pokud 

bude správná 

získáte 4 body do 

celoročního 

bodování. 

V tomto čísle časopisu Templář  jsme si pro vás připravili něco netradičního. Jelikož již nějakou dobu 

jsme zavřeni doma, a nemůžeme se účastnit se  akcí s přáteli. Může být velice jednoduché začít 

myslet negativně. Proto jsme si pro vás připravili tzv: “Flow lístek” 

Detektivní příběh 

Dobrovolná hra – Týdenní radosti 

Tvým úkolem  bude každé ráno po probuzení si říct si tři věci  na co se těšíš. Může to být cokoliv – 

lidi, situace, věci nebo úkoly. Během dne se budeš snažit tyto tři věci splnit. Večer před tím než 

půjdeš spát si do “flow lístku” buduješ daný den od 1 do 10, s tím že 1= nic se ti nepovedlo a 10= 

všechno se vydařilo podle tvých představ  Důležité je aby ti  pomohl “flow lístek” najít v tvém 

životě něco pozitivního. 

Flow lístek můžete vyplňovat jak online tak do svého deníčku. Budete 

si je mít za úkol vyplňovat následující týden (od čtvrtka do čtvrtka), kdy 

po uplynutí týdne můžete zaslat váš obrázek/ screenshot „flow lístku“ 

na dennis.vaculik@seznam.cz. Za splnění bez ohledu na počet bodů 

které si sami udělíte dostanete 10 bodů do bodování. Jestli se vám 

však „flow lístek“ zalíbí můžete v jeho vyplňování pokračovat i nadále. 

https://forms.gle/v5H4DCJTPJe4N9SN6
mailto:dennis.vaculik@seznam.cz
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Místo Jméno Součet/Průměr 

1. Zach 462/66 

2. Kuba 376/54 

3. Echo 326/47 

4. TT 284/41 

5. Luky 231/33 

6. Vojta 216/31 

7. Jony 200/29 

8. Potápěč 190/27 

9. Škrob 184/26 

10. Vodník 183/26 

11. Jirka 151/22 

12. Burák 113/16 

13. Šerif 82/12 

14. Blesk 77/11 

15. Kevin 73/10 

16. Šimon 52/8 

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

Stav celoročního bodování po měsíci březnu 

 

11. Oddíl 

Při bližším pohledu na strukturu želechovického oddílu zjistíme, že se skládá 

ze čtyř samostatných jednotek. Jedna jednotka je smíšená, jedna je ryze dívčí 

a dvě klučicí. První jednotka nese název Bobříci, navštěvují ji společně děvčata 

a chlapci ve věku od pěti do osmi let. Následně se jejich cesty rozchází. Holky 

pokračují do družiny Rebelky, kde působí od svých osmi do třinácti let. Kdežto 

kluci pokračují do družiny Brontosaurů, jejichž věkové rozmezí je osm až 

jedenáct let. Věkově můžeme tedy hovořit o družině vlčat. Po dovršení 

jedenácti let plynule přechází do družiny Irbisů, tedy skautské družiny. 

První oddíl, kterému se v našem novém seriálu budeme věnovat je 11. oddíl z Želechovic. Přičemž 

je to jediný oddíl, který patří do 4. střediska Impessa a neschází se na klubovně za nemocnicí, nýbrž 

schůzky pořádají v Želechovicích. 

Vůdkyní oddílu je Vladimíra Mičulková, další důležitou postavou pocházející z 11. oddílu je Veronika 

Gájdůšková známá jako Nika. Ta je v současné době zástupkyní vůdkyně střediska. 

Na modelu fungování želechovického oddílu, můžeme spatřit takřka ideální model fungování 

skautského oddílu, co se týče věkových kategorií. Jinými slovy systém kdy dítě přichází do oddílu 

jako bobřík, následně se posouvá do družiny vlčat a končí v družině skautů. Po celou dobu schůzek 

je se svými vrstevníky a na závěr skautského roku se potkává s ostatními členy oddílu na táboře, kde 

všechny věkové kategorie působí společně. 

Pro časopis Templář: Vik 

V současné době se v 11. oddíle snaží ze svých řad vychovávat nové vedoucí, jejichž činnost povede 

k rozvinutí činnosti oddílu.  Mimo běžnou skautskou činnost jako schůzku, výpravy jednodenní či 

vícedenní, lze u 11. oddílu vyzdvihnout spolupráci s obcí. Kterou symbolizuje pochod broučků a 

čištění vodního toku od odpadků či spolupořádání Drakiády s místním spolkem Sokola. 

Měsíc vran čili březen je za námi, jistě si kladete otázku, jak 
bodování za něj promítlo do celoročního bodování?  Oproti 
předchozím měsícům můžeme říci, že březen se výrazně do 
celoročního bodování až na výjimky nepodepsal. 
 
Jak můžete vidět v tabulce vlevo Zach stále drží mírný 
náskok před druhým Kubou a třetím Echem. Náskok není 
malý, ale zároveň ani příliš velký. Uvidíme zde se Zachovi 
náskok podrží udržet nebo zda nás čekají tuhé boje o přední 
příčky. 
 
Na červených pozicích lze sledovat stíhací jízdu TT, který 
nejenže získává každý měsíc výraznější odstup od pátého a 
šestého místa, ale zároveň postupně ukrajuje náskok Echa. 
Páté místo si udržel Luky, na něhož se ovšem dotahuje nově 
šestý Vojta. 
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Rok se s rokem sešel a bohužel stále se nacházíme v situaci, ve které 
skautské oddíly přerušily svou činnost, mluvíme-li o činnosti ve 
smyslu trávení volného času. Jak většina z Vás ví a pokud ne, alespoň 
tuší, mezi tradiční výpravy 18. oddíl Templáři patří každoroční cesta 
na Lysou horu a Ivančenu Bohužel letos, stejně jako loni se na naši 
cestu můžeme vydat pouze v myšlenkách. Každoroční výprava na 
Ivančenu se koná o víkendu, jenž je neblíže datu svatého Jiří, který 
letos Ivančenu v datu svátku sv. Jiří má dva významné důvody.  
 

Mohyla Ivančena 

Čímž se dostáváme na modrá pole, kde jsou bodové rozdíly minimální, přičemž v následujících 
měsících můžeme očekávat časté pohyby mezi pozicemi. Prozatím sedmé místo drží Jony, který se 
ovšem víc a víc propadá v celoročním hodnocením, zastaví pád a dokáže se nastartovat svou cestu 
nahoru? Na osmém místě se nachází Potápěč, který si polepšil o jednu pozici. Na záda mu dýchá 
devátý Škrob, který se ovšem v posledních měsících pravidelně umisťuje na předních příčkách a 
pokud mu tempo vydrží může pomýšlet na první pětku. S minimálním odstupem od Škroba je 
Vodník, který rovněž může zabojovat o lepší umístění. Modré pole uzavírá na jedenáctém místě 
Jirka, jenž má dostatečný náskok před stagnujícím polem takzvaných zelenáčů. 
 

Postupem času se kolem kříže začaly vršit kameny, jako úcta k mrtvým. Pomocí přikládání kamenů 
se z malého pomníčku stala mohutná mohyla, jenž symbolizovala skautskou nezdolnost a protest 
proti nesvobodě. Po únorovém puči a nástupu komunismu v roce 1948 se komunisté snažili mohylu 
zničit či skautům a trampům zamezit pokládání dalších kamenů. I přes veškeré nesnáze se mohyla 
nejen zachovala, ale nadále rostla. Dokonce se rozrostla do takových rozměrů, kdy musela být její 
podoba redefinována neboť hrozilo její zhroucení.  

Zajímavost na konec, zatímco skauti chodí k mohyle vždy v sobotu, trampové je následují den poté. 

Jak to bylo s Ivančenou můžete shlédnout na programu České televize v sobotu 24. dubna v podobě 
obnovené premiéry trezorového filmu Minuta ticha z roku 1968. 
 

Nejprve je třeba říci, jakou roli hraje sv. Jiří v mezinárodním 
skautingu. Zmiňovaný patron symbolizuje boj dobra proti 
zlu. Proto byl zvolen před více než sto lety Robertem Baden-
Powellem za patrona všech skautů a skautek. Na jeho počest 
se slaví 24. dubna svátek všech skautů. Zde máme pro Vás 
výzvu, oslavte svátek všech skautů tak, že 24. dubna strávíte 
ve skautském kroji či šátkem na krku. Při té příležitosti se 
vyfoťte a fotku nám pošlete, za svou fotku získáte 10 bodů 
do oddílového bodování. 
 
A proč se setkáváme zrovna na Ivančeně? Protože na ní stojí 
skautská mohyla jenž je mementem tragických osudů skautů 
za 2. světové války a také připomínkou komunistického 
režimu. Samotná mohyla vznikla jako pomník skautů 
z odbojové skupiny Odboj slezských junáků, kteří byli 24. 
dubna 1945 tedy na samotném konci války popraveni 
gestapem za odbojovou činnost na starém židovském 
hřbitově v polském Těšíně. Základy mohyly tvořily kameny a 
jednoduchý kříž, který zde byl umístěn členy 30. oddílu 
Junáka z Moravské Ostravy pod vedením Slávy Moravce.  
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Do jeskyně jsme šli vybaveni všichni čelovkou, helmou, 

rukavicemi, pevnými botami a oblečením, které snese špínu 

a hrubší zacházení. U jeskyně nás čekal jeskyňář vybavený 

podobně. Jmenoval se Jirka a v jeskyni trávil skoro každý 

den. Dokonce objevil i nové jeskynní komplexy na Býčí skále. 

V jeho doprovodu jsme vyrazili do útrob jeskyně. Hned za 

vraty byl obrovský „dóm“, kde jsme se dozvěděli něco o 

historii. Potom jsme se přesunuli do části, která je veřejnosti 

běžně nepřístupná. Procházeli kolem podzemního potoka. 

Zde jsme si v jedné části vyzkoušeli práci jeskyňáře, kdy jsme 

nosili usazeninu v kýblech z prozatím neprozkoumané 

chodby a prokopávali se dál. Chodba byla dlouhá a klikatá, a 

vzduch se do ní pouštěl pomocí ručního ventilátoru. Práce to 

byla náročná, i zdatní jednici, co chodí do posilovny, jí měli 

za chvíli plné zuby. Přitom jeskyňáři, jak jsme se dozvěděli, 

takto fyzicky pracují několik hodin denně po práci každý den, 

když narazí na novou chodbu co je zasypaná. Když mají štěstí 

a nová chodba je blízko podzemního potoka, využívají 

proudnice a práce jde rychleji. 

Další táborový týden vyrazila do Moravského krasu menší druhá expedice. Jednalo se především o 

starší a zkušenější rovery. Podařilo se nám domluvit návštěvu Býčí skály. Jeskyně, která má velmi 

dlouhou historii. Nejproslulejší je vstupní část jeskyně, která sloužila v 6.století př. n. l. jako svatyně 

a prováděli se zde náboženské obřady. Z tohoto období zde byly nalezeny předměty, různé 

obiloviny, kostry zvířat a více než čtyřiceti lidí.  Součástí byla i kovárna. Nacisté na konci světové 

války zde začali budovat továrnu, ale nedokončili ji. Je zde přes 13 km podzemních chodeb. 

 

Dneska se podíváme na další specifickou oddílovou výzvu „Jeskyňáře“.  

Vznikla teprve nedávno, někdy před pěti lety kdy jsme tábořili u obce 

Štěchov-Lačnov. Poloha tábořiště byla necelých dvacet kilometrů od 

Moravského krasu. Nedalo nám, a využili jsme možnosti navštívit ho. 

Z tábora vyrazili postupně dvě expedice. První, které se účastnili 

všichni členové oddílu, se šla podívat na propast Macochu a projela se 

na lodičce v řece Punkvě. Měli jsme štěstí na průvodce, který se 

nezapomenutelně zapsal do našich myslí. Vše začalo už při samotném 

nástupu do lodi. Všichni jsme se doslova nacpali do lodičky, i když nás 

bylo víc, než sedátek v lodi. Namačkáni jako sardinky vypluli jsme do 

podzemní řeky.  Aby nám plavba hezky utíkala, zpříjemňoval nám ji 

výkladem kapitán lodi a průvodce v jedné osobě. Občas prohodil: 

„Opatrně nyní proplouváme zúženým úsekem! Kdysi se tady málem 

utopil jeden neopatrný návštěvník. Vypadnul z lodi. Vlevo od vás je 

těsně u lodi dvoumetrová stěna a vpravo, kam spadl ten návštěvník, 

je hloubka vody celýýýýých třicet centimetrů.“ Po prohlídce nám bylo 

doporučeno, abychom se podívali do Macochy nejen v létě, ale i 

v ostatních ročních obdobích. V každém má své kouzlo a specifika. 

Oddílová výzva - Jeskyňář 
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Devatenáctka vychází 15. dubna 2021 a na jeho tvorbě se podíleli: Kryštof, Dennis, Mára, Vik a Ondra. 

Tábor 2021 – informace, novinky, otázky a odpovědi. 

Můžu zaplatit rovnou plnou cenu tábora? Ano, je možné zaplatit rovnou celu částku tábora včetně zálohy. 

Hospodářka střediska nás pravidelně informuje o platbách za letošní tábor, které přišli na účet. 

Je možné vystavit na platbu tábora fakturu, kterou uplatním v zaměstnání? Ano můžeme Vám vystavit 

fakturu. Je nutné zaslat vedoucímu oddílu e-mail co má faktura obsahovat. Faktury vystavuje hospodářka 

střediska Alice Čapounová. Zpravidla faktury vystavuje v okamžiku, kdy se jich sejde více. Proto je doba delší, 

i měsíc.  

Můžu jet pouze na 1 týden tábora? Vždycky je lepší účastnit se celého tábora. Většinou prvních 5 dnů se 

každý rozkoukává a aklimatizuje. Plnými doušky si začíná užívat táborového života od 6 až 7 dne, a to už je 

týden za námi. Navíc program, celotáborová hra, vaření, návaznost aktivit, vše je plánováno na celý tábor. 

Pokud jedete na první týden, uvidíte rozjezd a o vyvrcholení přijdete. Při absenci prvního týdne se můžete 

obtížněji aklimatizovat na táborový život, v podstatě nastupujete do rozjetého vlaku. Proto, když je možnost 

raději prožít celý tábor. Můžou nastat situace, kdy nemůžu jet na celý tábor. S vedoucím oddílu se domluvím 

na zkrácené době a konkrétním čase příjezdu a odjezdu z tábora. 

Platba zálohy: Záloha je 1500,-Kč a je nutné ji uhradit na účet střediska do 30. 4. 2021. Každý člen oddílu má 

přiřazený variabilní symbol, viz. Osmnácté číslo Templáře. 

Informace k táboru jsou na oddílových stránkách! http://skauti-zlin.cz/ 

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 této adrese.  

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění Zpětné vazby z Devatenáctého čísla Templář máš do 28. 4. 2021.  

 

Asi po hodině práce jsme vyrazili dále. Kdo chtěl, mohl si vyzkoušet 

svoje dovednosti při zdolání tzv. Dračí smyčky. Jednalo se o asi 10 

metrů dlouhou chodbu, která se vracela zpět na místo vstupu. Byla 

ovšem velmi úzká a klikatá a proto její zdolání náročnější. Byla to 

příprava na další úsek naší cesty, tzv. „Plazivky“. Chodby, které jsou asi 

50 až 90 centimetrů vysoké. Většinou jsou do poloviny i více naplněny 

jemným blátíčkem. Bláto se dostane všude a často se stávalo, že jste 

do něj museli ponořit i obličej. V takto úzkých chodbách se jenom 

plazíte, nemáte možnost se ani otočit, protože to nejde. Další část 

jeskyně jsme procházeli podzemní řekou. Bylo v ní někdy až přes metr 

a půl vody. Na závěr jsem se domluvil s jeskyňářem, aby nás provedl 

komplet vodou. Došli jsme řekou k místu, kde zlom a hladina 

 

Asi po 4,5 hodinách jsme vylezli ven pod širé nebe. Všichni špinavý od hlavy až k patě a navíc mokří. 

Jediná možnost jak se umýt bylo vlézt v oblečení i botách do potoka a ve studené vodě se zbavit 

špíny. Trvalo to asi půl hodinky 😊 

 

Pod kapucí 

Zážitek to byl pro všechny nádherný a nezapomenutelný. Proto Louda navrhnul, aby vznikla oddílová 

výzva „Jeskyňář. Podmínkou je, být alespoň dvě hodiny v jeskyni a vyzkoušet si tzv. „plazivky“ a projít 

jeskynní říčkou. Alča nám vytvořila krásnou nášivku. Nyní ji mají splněnou z oddílu: Raf, Louda, Alča, 

Panda, Hobit, Vik a Ondra. 

 

dosahovala až ke stropu. Protože jsem to již jednou absolvoval, šel jsem první. Každý se musel 

ponořit pod vodu a udělat jeden až dva kroky, aby se vynořil za stěnou na druhé straně, kde už byl 

strop vysoký. Všichni překážku překonali, i když Loudu jsem musel vytahovat z vody za límec, 

protože zakopnul. 

http://skauti-zlin.cz/
https://forms.gle/v5H4DCJTPJe4N9SN6

