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14 číslo časopisu Templář přišlo k Vám. Opět je plné 

zajímavých článků, her a vtipů. Najdeš zde Jonyho zápis do 

oddílové kroniky, povídání o významné skautské osobnosti 

Velena Fanderlika, objasnění vzniků přezdívky významné 

oddílové osobnosti Rafa a odkaz na fotky z larpové výpravy. 

Mára s Denisem si připravili dvě pěkné hry. Jedna prověří Vaši 

místní znalost ve Zlíně, a druhá, jak máte pevnou vůli. Určitě se 

podívejte, co přináší Královský posel. Připomínáme si zde 

narození zakladatele skautingu Robert Baden-Powella a jeho 

ženy Olave – tzv. Den zamyšlení. Najdete zde přehled, jak si 

vedete v celoročním bodování. Přeci jen, už je za námi půl roku 

„covidové“ činnosti oddílu a jsem rád, že soupeříte o první 

místo i v této nelehké době.  

Se stiskem levice za celou Oddílovou radu a tvůrčí tým Ondra 

Štít oddílové rady – 11.číslo 

Jonyho zápis do kroniky – Podkopná Lhota 2020 

Na podzim 2020 se konala výprava do Podkopné Lhoty. 

Konkrétně to bylo od pátku 4.9. do neděle 6.9. Odjížděli jsme 

odpoledne z autobusáku. Na výpravě byl Echo, Já, Kryštof, 

TTčko, Kevin, Potápěč, Vojta, Luky a Zach. Z vedoucích ještě Raf 

a Ondra. S sebou jsme si měli vzít z domu vodu a jídlo na 3 dny. 

Jakmile jsme dorazili do Podkopné Lhoty, vydali jsme se na 

místo, kde přespíme. Šli jsme asi 2 km po louce a pak jsme vešli 

do lesa na trampské tábořiště. Tam jsme nechali krosny a 

ostatní věci a šli jsme se podívat na nějaký starý tábor. Našli 

jsme zde obří vosí hnízdo. Pak jsme se vrátili ke věcem a 

připravili jsme si večeři. Jo, a ještě jsme rozdělali oheň. Po večeři 

jsme ještě hráli nějaké hry a chystali se na noc. Také jsme volali 

dlouho Vodníkovi, který nejel na výpravu a vyptávali jsme se ho 

proč s námi nejel. Bohužel jsme se to nedozvěděli.  

Ráno jsme se vzbudili asi kolem osmé hodiny a dopoledne nás Ondra 

učil základy zacházení s airsofrovou zbraní. Pak jsme se rozdělili na 2 

týmy, přidělili si stanoviště a stříleli proti sobě. Pak jsme si uvařili 

oběd a vyrazili směrem na Vrzavé skály u Kašavy. Bylo to od našeho 

trampského tábořiště celkem daleko. Celou dobu jsme si taky 

s Echem povídali přes vysílačky. Při cestě nám skoro pořád pršelo. Já 

byl poslední a musel jsem pořád popohánět TTčka a Vojtu. Pozdě 

odpoledne jsme došli ke skalám. Chtěli jsme rozdělat oheň, ale dřevo 

bylo hodně mokré, takže nám to trvalo dlouho, ale nakonec se nám 

oheň podařilo rozdělat. Večer jsme znovu volali Vodníkovi a 

vyptávali se, proč není na výpravě, ale zase nám to neřekl. Ráno jsme 

vše sbalili a vyrazili do Kašavy na autobus. Cestou jsme si zašli do 

cukrárny. Pro časopis Templář: Jony 
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Ve skautském vtipu 

máte za úkol stejně 

jako vždy vymyslet co 

nejvtipnější text do 

bublin místo toho, 

který jsme tam 

napsali my. Tentokrát 

máte večerní fotku 

Kryštofa s Lukym u 

ohně. Vepište váš text 

do ankety a dostanete 

2 body a pokud 

budete nejlepší pak 

ještě 1 bod navíc. 

Hlavní hra – Fotosoutěž 

Skautský vtip 

Abyste se prošli a nadýchali trochu čerstvého vzduchu, máme pro vás v dnešním čísle časopisu 

Templář fotosoutěž. Vaším úkolem bude zaslat nám následující fotografie: 

• 1x prostředek MHD (trolejbus, autobus, vlak) 

• 1x Měsíc 

• 1x nejvyšší budova ve tvé obci 

• 1x turistická značka 

• 1x hrad nebo zámek 

• 1x ptačí budka 

• 1x budova pošty 

• 1x socha osobnosti 

• 1x rozhledna 

• Bonusový úkol - alespoň 1 fotka, kdy se necháš vyfotit 

u práce v domácnosti (vyfotí tě rodiče nebo sourozenec) 

 

 

 

  

Fotky zasílejte na e-mail kr.pleva@gmail.com. Za každý splněný puntík získáte 2 body do bodování. 

Na úkol máte celý měsíc únor. 

Kámen! Kámen?! 
Zase chybí… 

A Kámen je určitě 

taky s ním 

https://forms.gle/aLW89wHXDJi3MAHP6
mailto:kr.pleva@gmail.com
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Redakci se podařilo kontaktovat jednoho z členů 34.oddílu Věrna 

srdce Wesu, který chodil s Rafem do oddílu. Sdělil nám, že jestli ho 

paměť neklame, tak Alešova přezdívka vznikla následovně: „Pokud si 

to pamatuji správně, tak přezdívka byla podle Royal Air Force. I když 

tehdy jsme si z toho dělali legraci, že Aleš po všech štěká, Rafan 😊.“ 

 

Oddílové přezdívky 

První, co každého napadne je zkrátka RAF – neboli Royal Air Force, česky Královské 

letectvo. Jde o zkratku vojenského letectva britských ozbrojených sil. Vzniklo na 

konci první světové války 1. dubna 1918. Určitá spojitost s Alešem by se tu našla. 

Ještě v době, kdy Aleš chodil do 34.oddílu a krátce i v 18. oddíle nosil na hlavě 

pokrývku hlavy. Jednalo se o šedomodrý britský baret. Ten byl ozdoben znakem 

britského letectva RAF. Aleš byl zrovna ve věku, kdy baret nesundával z hlavy. 

Chodil s ním pořád a všude. Brzy to zaregistrovali jeho kamarádi v oddíle a začali 

mu říkat RAF.  Pěknou pokrývku hlavy doplňoval také výrazný Alešův hlas. 

V dnešním čísle se podíváme na přezdívku jednoho z členů vedení oddílu - Rafa neboli Aleše Jaroše. 

K Templářům přišel na začátku tisíciletí ze 34.oddílu Věrná srdce. Se svými zkušenostmi se ihned 

zapojil do vedení oddílu. Doplnil tehdejší vedoucí – Ondru, Milana a Křečka. Má mnoho dovedností 

a schopností pro které je přínosem. Dovolím si zmínit z jeho širokého repertoáru pár z nich. Hraje 

na kytaru a zpívá, čímž kulturně obohatil všechny členy v oddíle. Má perfektní znalosti první pomoci 

a v současné době působí jako „Zdravotní bratr“. Ovládá zážitkovou pedagogiku a přináší její prvky 

do našich her a aktivit. Zavedl a rozšířil duchovní rozměr skautingu v oddíle. Naučil se vařit pro celý 

tábor. A hlavně je kamarád, který umí naslouchat, pomáhat, podpořit a dle potřeby pokárat, když je 

potřeba. Vždy když se objeví na oddílové akci, všem se na tváři vykouzlí úsměv a ví, že schůzka či 

výprava budou zajímavé a budeme si je dlouho pamatovat. Na závěr výčtu bych ještě zmínil, že umí 

být kreativní a z ničeho vytvoří něco hodnotného a nezapomenutelného. Myslím, že by se našli další 

dovednosti, ale asi by to zabralo celé jedno číslo. Přeci jen se jedná o Rafa. A to samo o sobě 

znamená mnoho. 

Jak ale vznikla jeho přezdívka? Nejprve 

si řekneme, co se podařilo zjistit naší 

redakci. Alešova přezdívka vznikla ještě 

v době, kdy byl jako člen v oddíle Věrná 

srdce. Proto pátrání bylo náročnější. 

Je zde také druhá možnost, jak přezdívka vznikla. Tu náznakem zmiňuje sám držitel přezdívky. Když 

se ho naše redakce zeptala, s jistým, pro Rafa netypickým zdráháním nám řekl následující: „Bylo 

nebylo, spíše nebylo podle Royal Air Force, bylo spíše příznačnou vlastností nesmírné ochoty a 

laskavosti, vyvolané zejména večerním vzbuzením vlivem lehkého spánku. Reakce by se dala popsat 

nepřiměřené Rafnutí, z nějž pramení možná přezdívka.“ 

Pro časopis Templář: Ondra 

Asi necháme na každém z Vás, který příběh je vám bližší, zaujmul vás 

a budete mu věřit. Oba mají svoje kouzlo. Nic to nezmění na faktu, 

že Raf je skalním členem oddílu. Myslím, že do něj vložil velkou část 

sám sebe. Určil jeho směr a další vývoj a je s oddílem pevně spojen. 

Všichni můžeme být rádi, že ho máme. A to taky rádi jsme. 
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Řešení z minulého čísla: Pachatelem loupeže byl pan Robert. Koktal a 

proto napsal příkaz k vydání peněz na papír  

Další detektivní 

komiks se zabývá 

noční krádeží 

v jednom domě a 

podezřelým je již 

několikrát trestaný 

pan Václav K. 

Odhalte chybu, 

které se pan Václav 

dopustil a napište ji 

do ankety a pokud 

jste chybu odhalili 

správně, přijdete si 

na 4 body do 

celoročního 

bodování. 

V dnešním čísle časopisu Templář si s vámi společně splníme moudrý život. O co se bude jednat? 

Půjde o sadu úkolů které budete plnit po následující týden. Každý den se budete snažit získat co 

nejvíce bodů do tabulky. Tu jsi můžete stáhnout zde. Na konci toho týdne můžete tabulky posílat 

na dennis.vaculik@seznam.cz Nebo na discord Dennkill5#5034 

Detektivní příběh 

Dobrovolná hra – Moudrý život 

 

Podle procenta vyplněných políček v tabulce ti za tuto práci můžete dát až 10 bodů do celoročního 

bodování. 

 

https://forms.gle/fhnGWRGJJMH1uKsH8
https://drive.google.com/file/d/1pOS-gGIQopnYpybUCTFjsbYMyN3XKeVD/view?usp=sharing
mailto:dennis.vaculik@seznam.cz
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Pořadí Jméno Body 

1. Zach 363/72,6 

2. Kuba 278/55,6 

3. Echo 245/49 

4. Jony 190/38 

5. Vojta 182/36,4 

6. Luky 181/36,2 

7. Potápěč 158/31,6 

8. Vodník 156/31,2 

9. TT 143/28,6 

10. Burák 113/22,6 

11. Jirka 110/22 

12. Škrob 87/17,4 

13. Šerif 82/16,4 

14. Blesk 77/15,4 

15. Kevin 73/14,6 

16. Šimon 52/10,4 

Leden neboli měsíc sněhu je již za námi a pořadí celoročního 

bodování se výrazně nezměnilo. Důvod je prostý, v měsíci lednu 

mnoho z Vás nezískalo žádný bod. Výsledkem je, že v rámci 

celoročního bodování posílili ti, jenž se aktivně zapojili do plnění 

lednového programu. Je na místě znovu vyzdvihnout Zacha, Kubu, 

Vodníka a Potápěče. Jediný skokanem v rámci celoročního 

bodování je Vodník, jenž přeskočil TT a dotahuje se na Potápěče. 

Ovšem hlavními vítězi jsou Zach s Kubou, kteří navýšili své vedení. 

Při pohledu na tabulku si naše redakce troufá poznamenat, že pro 

ostatní bude velice těžké je dostihnout. Na druhou stranu, do 

konce roku stále zbývá spoustu času a bodů lze získat víc než dost. 

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

Celoroční bodování 

 

Dennis s Kryštofem vyráží na 

čekatelský kurz 

 

Den zamyšlení 

 Den 22. únor je pro skauty po celém světě významným datem. V České republice byl od nepaměti 

znám jako Den sesterství. V současnosti je spojován s názvem Den zamyšlení z překladu anglických 

slov Thinking day. Každý rok je Den zamyšlení spojován s tématem, které hýbe nejen skautským 

světem. Pro dnešní rok je hlavní téma Společně za mír. Datum 22. února nebylo zvoleno náhodně. 

V historickém okénku vám přiblížíme, kdy, jak a proč došlo ke zvolení právě zmíněného data. 

V květnu 1926 se konala 4. mezinárodní konference skautek jejímž ústředním tématem byl svět. 

Zástupkyně Francie navrhl, aby byl určen den v roce, kdy na sebe budou moci myslet všechny 

skautky. Zde je nutno poznamenat, že tohle neplatí pouze pro skautky, ale také pro skauty. Jak už 

jsme zmínili výše byl vybrán 22. únor. A proč? Protože jak jistě víte, v tento den se narodil nejen 

zakladatel skautingu Robert Baden-Powell, ale také jeho manželka Olave. Tím byl vzdán hold 

zakladatelům dívčího a chlapeckého skautingu. Možná si kladete otázku, jak slavit? Nabízí se 

odpověď, že nejlepší oslavou je v tento den strávit společný čas s oddílem. Což by bylo ideální na 

klubovně či venku. Bohužel v současném stavu není ani jedna z možností uskutečnitelná. Jedinou 

možností tak zůstává on-line prostor. Za redakční radu můžeme říci, že společně budeme minimálně 

v myšlenkách. Zajímavost na konec, v československém prostředí se tento mezinárodní skautský 

svátek slavil pod názvem Vzpomínkový den, až později došlo k jeho přejmenování na Den sesterství. 

V současnosti se používá pojmenování Den zamyšlení, neboť se na něj nenahlíží pouze jako na den 

skautek, ale jako i na den skautů, je tedy společným svátkem všech. 

Nejsme si jisti, zda víte, že se Dennis s Kryštofem podílejí na tvorbě časopisu. Pokud si toho nejste 

vědomi nebo jen vzdáleně tušíte, že se nějakou měrou na tvorbě podílí, potom vás musíme vyvést 

z omylu. Zde je potřeba říci, že Dennis s Kryštofem tvoří samotné jádro redakční rady, bez nich by se 

časopis neobešel. Proto nám činní velkou radost, že oba dva byli přijati na čekatelské kurzy. Přičemž 

došlo k rozdělení téhle nerozlučné dvojky a každý z nich pojede na jiný kurz. Zatímco Dennise čeká 

čekatelský lesní kurz Trinity, pak Kryštofa se může těšit na čekatelský lesní kurz Velká Morava. 

Absolvování kurzů bude nejen pro kluky, ale i pro oddíl velkým přínosem. Neboť kluci poznají další 

skauty a skautky, se kterými zcela jistě prožijí mnoho zajímavých zážitků. Jako redakční rada pevně 

věříme, že do oddílu přenesou nejen zkušenosti ze svých kurzů, ale rovněž se vrátí plni inspirace. 
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Nakonec si ukážeme 

vysvěcení Sigmarovy 

svatyně. Při ani ne moc 

podrobném zkoumání si 

všimnete, že je opravdu 

celá vystavěná ze sněhu. 

Zabralo nám opravdu 

notnou chvíli, než jsme ji 

zdárně dokončili a tento 

obřad byla krásná třešnička 

na dortu po práci. Toť malá 

část z toho, co se na této 

výpravě dělo. Na víc se 

můžete těšit v dalším čísle. 

Nahoře je vidět, 

jak obtížné je 

procházet temné 

kobky, když vám 

zhasne lucerna a 

vy nemáte jiný 

zdroj světla. Dále 

ale poznáte, že ani 

to hrdinům 

nezabránilo 

porazit kultisty 

tam ukryté. 

Dnes se potulný 

bard podívá na 

průběh LARPové 

výpravy, která se 

uskutečnila na 

přelomu ledna a 

únory v roce 2019. 

Na všech fotkách si 

jde dost zřetelně 

všimnout, že v tu 

dobu bylo opravdu 

hodně sněhu a my 

jsme toho řádně 

využili. 

Potulný bard – LARPová výprava 2019 
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Čtrnáctka vychází 11. února 2021 a na jeho tvorbě 

se podíleli: Kryštof, Dennis, Mára, Vik, Jony 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/HgPiM6PvcWUAqnwk8 

doc. JUDr. Velen Fanderlik (11. února 1907 – 2. února 1985) 

Pod kapucí 

V Kanadě se jej snažila vystopovat Státní bezpečnost, avšak nikdy se jí to nepodařilo. Zemřel v 
Kanadě roku 1985. Celý život nepřestával věřit v obnovu po pádu komunistického režimu, kterého 
se však už nedožil. 

Byl jedním z prvních emigrantů po únorovém převratu v roce 1948. Hranici 
překročil s manželkou na konci října 1948. Po krátkém pobytu v Německu a 
Londýně, kde organizoval české exilové skauty a skautky, se roku 1953 
přestěhoval do kanadského Trailu. Odtud až do své smrti vykonával funkci 
starosty čs. exilového skautingu a vydával časopis Stopa. Živil se jako malíř a 
grafik a přednášel sociologii a dějiny umění. V roce 1957 absolvoval University 
of British Columbia. Přispíval do vysílání Rádia Svobodná Evropa. 

Po válce byl v hodnosti majora členem týmu gen. JUDr. Bohuslava Ečera jako jeden z vojenských 
prokurátorů při Norimberském procesu, vyslýchal například K. H. Franka, Kurta Daluega, Joachima 
Ribbentropa nebo Hermanna Göringa. Byl také zvolen starostou Junáka, účastnil se i zahraničních 
akcí, jako např. Jamboree ve Francii v r. 1947. 

Po okupaci Česka nacisty uprchl přes Jugoslávii a Francii do Británie. Zapojil se zde do služby čs. 
exilové armády, oženil se a vytvářel zde skautské oddíly z československých uprchlíků. 

Do skautu vstoupil ve dvanácti letech. Po roce složil Skautský slib. Po promoci 
v r. 1929 krátce pracoval jako koncipient, poté si otevřel vlastní advokátní 
kancelář, i nadále se věnoval skautingu. V Brně vedl skautský oddíl a naplno 
se věnoval vzdělávání skautů a metodice práce instruktorů a vedoucích. 

Tento týden vzpomínáme na narození Velena Fanderlika před 114 lety. Byl to český skaut z Brna, 
významný vzdělavatel a metodik, poválečný starosta Junáka, který později sehrál klíčovou roli v 
organizaci českého exilového skautingu. V civilním životě byl advokátem, zastupoval Československo 
v mezinárodní komisi pro potrestání válečných zločinců v Norimberku. Vyrůstal v Brně. Jeho otec 
Vladimír byl v blízkém styku se zakladatelem českého skautingu, A. B. Svojsíkem. 
 

V dnešním čísle najde odkaz na fotky od Rafa, které pořídil na výpravě na Držkovou v lednu v roce 

2019. Bylo hodně sněhu a námětem výpravy byl oddílový LARP ze světa Warhammer. Najdeš je na 

adrese: https://uloz.to/file/rwTVTHVuio6N/2019-01-31-drzkova-larp-raf-rar 

Pozn.: V příštím čísle by se mohl objevit termín našeho tábor, který proběhne o letních 

prázdninách nedaleko obce Rudimov.  

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění Zpětné vazby ze Čtrnáctého čísla Templář máš do 16. 2. 2021. 

 

https://forms.gle/HgPiM6PvcWUAqnwk8
https://uloz.to/file/rwTVTHVuio6N/2019-01-31-drzkova-larp-raf-rar

