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Můžete se těšit na: 
Další info o táboře 

Hry za body 
Tvorbu vlastního vtipu 
Článek o dalším oddílu 

Detektivní příběh 
Novinky 

Článek o oddílové výzvě 
Historickou osobnost 

29.04.  2021 
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Jak už jsme informovali v minulém čísle, letos budeme stanovat nedaleko hájenky Májová u obce 

Držková. Musím pochválit všechny ty, jenž zaslali peníze na účet a tím potvrdili svoji účast na 

táboře. Termín na zaplacení zálohy je do konce dubna. Platbu provedli k 21. 4. 2021: 

 

Netušil jsem, že doba bude natolik nepříznivá, abychom se dostali 

k 20. číslu našeho oddílového časopisu Templář. Na druhou 

stranu, je super ujít tak dlouhou cestu a zvládnout připravit obsah 

pro tolik čísel. Vik, Mára, Dennis, Jony, Raf, Alča a všichni kdo 

přispívají do časopisu zaslouží velikou pochvalu. I kteří pravidelně 

plní hry a posílají svoje příspěvky. Bez nich bychom se tak daleko 

nedostali. Hlavní podíl na vzhledu, obsahu, úpravách a tvorbě 

čísel má Kryštof. Děkuji mu za jeho čas, píli, trpělivost a výdrž. 

Věřím, že vydržíme nastavené tempo a obsah pro Vás bude 

zajímavý a přitažlivý. Snad se brzy dočkáme a uvidíme „na živo“ 

na klubovně nebo na výpravě v přírodě. A co najdete v dnešním 

čísle? Pár fotek z místa, kde budeme tábořit. Přestavíme si 12. 

oddíl Kroky. Podíváme se na oddílovou výzvu Nožíř. Královský 

posel se zabývá roveringem. Samozřejmě zde najdete vtipný 

skautský vtip a hry na získání bodů do oddílového bodování. 

Těšíme se na příštím on-line setkání 6. května na Discordu. 

Se stiskem levice za celou Oddílovou radu a tvůrčí tým Ondra. 

 

Štít oddílové rady – 20.číslo 

Tábor 2021 

- Echo 

- Vojta Š. 

- Potápěč 

- Jakub Kovář 

- Blesk 

- Škrob 

- Zach 

 Na vystavení faktury za tábor čeká TT, který se též počítá mezi přihlášené účastníky. 

Předběžnou přihlášku zaslal: 

 - Vodník 

- Potápeč 

- Vojta Š. 

- Blesk 

- Echo 

Využili jsme volné chvíle a zajeli se na místo tábora podívat. Zde je pár fotografií z louky, kde 

budeme tábořit 

 

Pro časopis Templář: Ondra  

1. Pohled od příjezdové cesty 2. Cesta směr obec Držková 3. Pohled na chatu 

4. Potok vedle chaty 5. Pohled z vrchu na louku, potok a příjezdovou cestu 6. Stožár a horní část louky 
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Tady je další fotka s bublinama, do kterých budete mít za úkol vymyslet co nejvtipnější text namísto 

toho, který jsme tam vymysleli my. Fotka je z tábora roku 2018, který byl na téma Pán Prstenů. Tady 

konkrétně si náš bývalý člen Rusák zaujatě čte knihu nebo časopis a Mára za ním mezitím vymyslel 

nějakou neplechu, kterou se mu chystá vyvést. Až svůj vtip vymyslíte, tak jej vepište do ankety a 

získáte celé 2 body do bodování, a pokud bude váš vtip ten nejlepší, tak získáváte ještě 

celý jeden bod navíc 

Hlavní hra – Šifra 

Skautský vtip 

Papírníci ó-náš-pán dálava ibis vyučený erb jasmín-bílý 

sobota erb 

dálava ó-náš-pán 

sobota vyučený erb hrachovina ó-náš-pán 

erb mává akát ibis lupíneček učený. 

Nástup akát jasmín-bílý dálava erb sobota 

trám akát mává 

trám akát jasmín-bílý nástup ó-náš-pán učený 

známá-žena papírnici rarášek akát vyučený učený. 

 

V této hlavní hře je tvůj úkol jednoduchý, vylušti tuto šifru:  

 

 

Hmmm, věděli jste, že 

padající kokosy ročně zabijou 

daleko víc lidí, než žraloci 

No jen si počkej, ty 

přes ten kokos hnedka 

dostaneš taky! 

Výsledek vepište do ankety a získáte za něj 

10 bodů do oddílového bodování. Možná 

se taky po vyluštění dozvíte něco nového. 

 

https://forms.gle/pXRbETFbCphjdKgC8
https://forms.gle/pXRbETFbCphjdKgC8
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„Propojujeme příběh a aktivity tak, aby se děti ponořily do zážitků, který jim pomoci her 

zprostředkujeme. Na loňské táboře, který proběhl nedaleko Bojkovic, se tak členové oddílu vydávali 

jako Vikingové na drakarech objevovat různé kouty Evropy na konci 1. tisíciletí.“ 

Velký článek 

V případě Kroků hovoříme o koedukovaném čili 

smíšeném oddílu, jehož členy jsou jak děvčaty tak i 

chlapci ve věkovém rozmezí 6 – 15 let. Opět zde 

spatřujeme dvě skautské výchovné kategorie, tedy 

družinu světlušek a vlčat (6 – 10 let) a skautů a 

skautek (10 – 15 let). Přičemž s postupem času a 

stárnutím členů lze předpokládat vznik družiny 

roverů a rangers (starší 15 let). 

V naší pravidelné rubrice představování jednotlivých oddílů zlínského skautského střediska Impeesa 

Vám tentokrát představíme 12. oddíl též známý pod jménem Kroky. 

 Oddíl Kroky tento letos započal 14. rok své 

existence, tudíž jej lze považovat za stálého a 

etablovaného člena střediska. V jeho čele stojí 

Ondřej Martínek též řečený Koumák. Druhou 

významnou postavou je jeho zástupkyně Jehlička, 

která je mimo jiné i vůdkyní celého střediska 

Impeesa. Své schůzky uskutečňují na skautské 

základně na Žabárně. 

Dle výroční zprávy se 

vedení oddílu v rámci 

programu snaží o 

maximální a všestraný 

rozvoj dětí. Kdy důraz je 

kladen na samostatnost 

a odpovědnost nejen 

k sobě, ale rovněž i 

k ostatním. K naplňování 

stanovených výchovných 

cílů se snaží dojít skrze 

LARP (live action role 

play čili hraní rolí). Do 

LARPU jsou stylizovány 

některé výpravy, ale 

především tábor. Vedení 

oddílu se vyjadřuje 

následovně 

 

Pro časopis Templář: Vik 
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Řešení z minulého čísla: Detektiv Štika byl s panem Petrem a panem Pavlem v parku ráno. Všiml si 

směru stínu, který musel odpoledne dopadat obráceně, a pan Pavel tedy nemohl spatřit stín muže 

stojícího za lavičkou, na které seděl. Celou příhodu si vymyslel, aby od sebe odvrátil podezření. 

V tomto 

detektivním 

komiksu se bude 

detektiv štika 

snažit najít autora 

jednoho 

výhružhého 

dopisu, který 

dostal pan Hynek. 

Vepište své řešení 

do ankety a pokud 

bude správné, tak 

získáte 4 body do 

oddílového 

bodování.  

Vymysli básničku alespoň o 12 verších (tzn. 12 řádků) tak, aby se 

rýmovala na jedno ze dvou témat: 

1) Online skauting, 2) Zážitek z výpravy/tábora 

Za tento úkol můžete získat 10 bodů. Myslete na to, že jedeme do 

finiše, 30.6. je konec bodování a hrát roli může každý bod! 

 

Detektivní příběh 

Dobrovolné hry  

Dojdi před klubovnu a dej si 

selfie a pošli jej na 

kr.pleva@gmail.com a získáš 

5 bodů. Nenechej se nikým 

spatřit, vyfotíš-li někoho u 

pořizování fotografie, vyfoť 

jej a můžeš získat dalších 5 

bodů. Jakmile někoho 

vyfotíš, ten tě už nemůže 

vyfotit zpátky, takže jsi před 

ním chráněn a můžeš si bez 

následků udělat selfie. 

 

 

 

Báseň 

Selfie 

https://forms.gle/pXRbETFbCphjdKgC8
mailto:kr.pleva@gmail.com
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Dle metodiky Junáka – český skaut je rovering poslední výchovnou kategorií junáka, 

která má své výchovné cíle. Jsou jimi převzetí odpovědnosti samostatně pracovat na 

svém dalším rozvoji a přijetí tří skautských principů jako základu celoživotního úsilí 

tvořit svět lepším. Ne nadarmo je heslem všech roverů a rangers Sloužím. Více o hesle 

a symbolice si můžeš přečíst zde. 

 

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

Konec druhé světové války v Československu 

Rovering aneb na co byste se chtěli zeptat? 

 Nacházíš se ve věkové kategorii 15 – 24 let? Pokud ano, čti pozorně, text se týká právě tebe a 

můžete ti poskytnout další motivaci do tvého roverského působení. Jak je ve zvyku 18. oddílu, skauti 

přechází v rovery v momentě, kdy opouští družinu, ale zároveň setrvávají v oddíle, případně se 

podílejí na vedení. 

V našem oddíle je běžnou praxí, že se roveři podílejí 

na tvoření programu pro skauty. Ale co jejich vlastní 

seberozvoj a zapojení? Inspiraci mohou nově nalézt 

na Roverském rozcestníku, který se roveringu 

věnuje. Na stránkách zřízených organizací Junák – 

český skaut lze nalézt nejen užitečné informace, ale 

rovněž i tipy jak se propojit s dalšími rovery a rangers 

či odkaz na roverský časopis. Za nejpřínosnější sekci 

na Roverském rozcestníku naše redakce považuje 

Roverské kurzy, kde lze nalézt mnoho zážitkových, 

ale i vzdělávacích kurzů a veškeré odkazy na ně. 

Jsi rover nebo se svým věkem a postavením v oddíle roveringu blížíš? Neváhej a 

podívej se na Roverský rozcestník! 

Pokud by ses chtěl o roveringu dozvědět víc, naše redakce Ti doporučuje přečíst si 

článek na Skautské křižovatce Rovering v patnácti bodech. 

Zatímco duben je pro všechny skauty nesmazatelně spjat s Ivančenou, pak začátek května je znám 

všem jako doba, kdy se chýlila ke svému konci druhá světová válka, jenž v Evropě oficiálně skončila 

8. května. Naše redakce se krátce ohlédne za koncem války na našem území. 

 Vše začalo již na podzim roku 1944 karpatsko-dukelskou operací, 

po které se boje přemístili na území Protektorátu Čechy a Morava. 

V dubnu probíhaly těžké boje ve dvou směrech na jihovýchodní 

Moravě a na Ostravsku, současně na druhém konci Protektorátu 

probíhalo osvobozování západních a jihozápadních Čech. 

 První povstávání proti nacistickým okupantům propuklo 1. května 1945 v Přerově, kdy se ve městě 

a jeho bezprostředním okolí prostřednictvím místního rozhlasu začala šířit falešná zpráva o konci 

války. Tamější obyvatelé ve spolupráci s partyzány začali odzbrojovat místní německou 

dezinformovanou německou posádku. Avšak s příchodem správných informací a příchodem 

německých posil, byla vzpoura rychle zhacena. Přerovská vzpoura sice byly neúspěšná a její následky 

v podobě mnoha popravených tragické, ale zároveň započala další živelná povstání po celém 

Protektorátu včetně povstání pražského. 

 

https://wiki.rovernet.cz/doku.php/roverska_heraldika
https://rovernet.cz/casopis-roversky-kmen
https://rovernet.cz/roverske-kurzy
https://rovernet.cz/casopis-roversky-kmen
https://krizovatka.skaut.cz/clanky-na-webu/blog-vedeni-oddilu/5591-rovering15b
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První je náročnější. Zajistí si sám materiál a nůž pomocí nástrojů 

vyrobí. Při této variantě určitě stojí za to, poradit se s roverem 

Vladem. Vlado má bohaté zkušenosti s výrobou nožů, může sehnat 

materiál i pracovní nástroje. Navíc je garantem výzvy Nožíř. Pro 

zájemce doporučuji oslovit ho, jestli by Vám neukázal svoji sbírku 

nožů. Dokáže o nich hovoř velmi dlouho a se zápalem. 

Jejím cílem je vyrobit si předmět, který budu nadále prakticky používat. Při vytváření výzvy padaly 

různé návrhy od výroby lžíce, luku až tkalcovského stroje. Nakonec nám přišlo jako nejvhodnější, 

aby se každý vyrobil svůj vlastní nůž spolu s pouzdrem. Jak bude nůž a pouzdro vypadat záleží na 

výrobci. Tím pádem vzniknou originální nože.  Protože vyrobit nůž není jednoduchá záležitost, může 

si skaut vybrat ze dvou postupů.  

 

Je paradoxní, že přestože Hitler páchá sebevraždu 30. dubna, dále 

byl berlínských Reichstag obsazen Rudou armádou 2. května a 7. 

května byl podepsán v Remeši Akt bezpodmínečné kapitulace 

Německa, tak Praha je jako poslední hlavní město v Evropě 

osvobozeno až 8. května. Přičemž pod vlivem komunistické 

ideologie se jako den osvobození uváděl 9. květen.  

Více informací se dozvíte ve videu zde a zde. 

Oddílová výzva - Nožíř 

Dne 5. května 1945 propuklo povstání v Praze na základě prohlášení České národní rady o konci 

Protektorátu a převzetí vládní i výkonné moci. Odstartovalo jej vysílání československého rozhlasu, 

kdy zprvu bylo vysíláno česko-německy a posléze pouze česky za hudebního kulisy českých 

národních písní. I v důsledku vysílání se nejtužší boje vedly o budovu Československého rozhlasu, 

který žádal o vojenskou pomoc. Ta mohla přijít ze západu, nicméně USA pod tlakem sovětské strany 

dodržovali demarkační linii a zastavili se u Plzně, zatímco v Praze se bojovalo a čekalo se na 

sovětskou pomoc. Avšak to nepřicházela, a tak po celé Praze v noci z 5. na 6. května vyrostly 

barikády.  Nakonec bojujícím Pražanům pomohla 1. divize Ruské osvobozenecké armády rovněž 

známá pod názvem Vlasovci. Tuhé boje se vedli 6., ale i 7. května. Německé jednotky kapitulují až 8. 

května, kdy kapitulaci podepisuje velitel Wermachtu v Protektorátu Rudolf Toussaint. Výsledkem je 

odchod německých jednotek západním směrem na Plzeň do amerického zajetí. Až 9. května do 

Prahy vstupuje Rudá armáda, která se střetává se zbytky německých vojsk. Během dne je Praha 

čištěna od fanatických německých odstřelovačů a zbytků německé posádky. 

Druhou možností je domluvit se s vedením oddílu. K dispozici jsou polotovary nožů např. ze stránek 

www.Jatagan.eu. Skaut si polotovar vezme a sám si nůž dokončí. 

Určitě se nejedná a výzvu, kterou byste zvládli za jedno odpoledne. Nejlepší je plnit ji 

v průběhu tábora. Na vše máte dostatek času. V současné době ji má splněnou Vlado. 

Další, kdo se o splnění Nožíře pokusil, byl Bilbo s Doulisem. Bilbo výrobu po asi třech 

dnech vzdal. Doulis měl větší výdrž. Pod dohledem Vlada pracoval na svém noži po 

celý tábor. I přes veškerou snahu se mu nepodařilo nůž dokončit a výzvu nesplnil.  

 Výzva to není jednoduchá. Chce to trpělivost a manuální zručnost. Kdo uspěje, získá kromě nášivky 

hezkou památku v podobě nože a koženého pouzdra. Věřím, že to budeš právě ty, kdo bude při 

plnění výzvy Nožíř úspěšný.   

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-skoncilo-prazske-povstani-9-kveten-150912
https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/konec-druhe-svetove-valky-v-evrope-8-kveten-152262
http://www.jatagan.eu/
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Dvacítka vychází 29. dubna 2021 a na jeho tvorbě se podíleli: Kryštof, Dennis, Mára, Vik a Ondra.  

V dnešním čísle najdete odkaz na táborové fotky z roku 2018, kdy jsme měli celotáborovou hru 
Pán Prstenů. Fotky najdete na: https://uloz.to/tamhle/Fnc1WqEWLY4A/name/Nahrano-29-4-
2021-v-21-10-10#!ZGp1AwR2AwIyBTD4Zwp1BTLmMGZkZxR0JHkDZGEWZIEdnmIwZj== 

Včera jsme si připomněli výročí méně známé osobnosti, o to s pohnutějším osudem se potýkal. 

 Je jím Jan Dostálek. Jan Dostálek byl československý politik, meziválečný ministr československých 

vlád a poslanec Národního shromáždění za Československou stranu lidovou. V roce 1938 hlasoval 

stejně jako jeho stranický kolega Jan Šrámek a jako ministr za Národní sjednocení František Ježek 

proti přijetí anglo-francouzského ultimáta, které tlačilo na Československou republiku, aby přijala 

požadavky nacistického Německa. Po válce se krátce angažoval v ČSL, ale nesouhlasil s jejím 

sbližováním s KSČ. Po únoru 1948 byl vyloučen ze strany. V červenci 1954 byl zatčen příslušníky StB 

v rámci příprav vykonstruovaného procesu s „vedením ilegální protistátní skupiny Křesťansko-

demokratické strany“. Zemřel v roce 1955 v pankrácké věznici, kam byl uvržen komunistickým 

režimem. 

 

Jan Dostálek 

Pod kapucí 

Tábor 2021 – informace, novinky, otázky a odpovědi. 

Termín zaplacení zálohy tábora se blíží!  

Do konce dubna je nutné zaplatiti zálohu za tábor. Zatím tak učinili výše 

uvedení skauti. Seznam není úplný, uvedli jsme stav k 21. 4. 2021. Pokud 

jste ještě nezaplatili, učiňte co nejrychleji, ať se můžeme potkat na táboře. 

Doklad o zaplacení tábora. 

Pokud někdo potřebuje pro zaměstnavatele doklad o zaplacení tábory, 

vyplníme ho vydáme na Schůzce s rodiči, která proběhne 26. 4. 2021 na 

klubovně od 18:00 hod. Prosím dejte nám vědět dopředu o nutnosti 

vystavení dokladu. Děkujeme.  

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 adrese: ….. 

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění Zpětné vazby z Dvacátého čísla Templář máš do 12. 5. 2021. 

https://uloz.to/tamhle/Fnc1WqEWLY4A/name/Nahrano-29-4-2021-v-21-10-10#!ZGp1AwR2AwIyBTD4Zwp1BTLmMGZkZxR0JHkDZGEWZIEdnmIwZj==
https://uloz.to/tamhle/Fnc1WqEWLY4A/name/Nahrano-29-4-2021-v-21-10-10#!ZGp1AwR2AwIyBTD4Zwp1BTLmMGZkZxR0JHkDZGEWZIEdnmIwZj==
http://skauti-zlin.cz/

