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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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Aby mohlo tělo přes noc dobře regenerovat, potřebuje být v teple.  V našich polních podmínkách 

k tomu slouží spacák a jelikož určitě brzo budeme mít příležitost jej vyprášit a použít, je ideální doba 

si říci, zda mám dobrý kus, nebo by bylo dobré jej vystřídat za něco lepšího. 

Právě čteš 15. číslo časopisu Templář. Na začátek tě chceme upozornit, abys sis 

připravil kalendář. Je totiž právě půlka února. A to je čas, kdy máme potvrzený 

termín tábora. Proto, abys nic nepromeškal a o letních prázdninách jsme se 

potkali, nezapomeň si datum uvedené v Královském poslu poznamenat. 

11.února proběhla on-line schůzka. Setkala se s pozitivním ohlasem. Proto se 

budeme tímto způsobem setkávat pravidelně každých 14 dní.  V týdnu, kdy 

bude schůzka nebude vycházet časopis Templář, stává se z něho čtrnáctideník. 

V dnešní čísle je poslední povídání o oddílových přezdívkách, kde prozradíme 

něco o Hobitovi. A co v dnešním čísle dalšího najdete? Povedené foto vtipy, 

něco o ideálním spaní na výpravách, kam vyrazit na výlet, dvě zajímavé hry a 

další. Hlavně na hry doporučuji se zaměřit. Pomůžou ti odhalit co se bude 

odehrávat na táboře. Vedení oddílu už kontaktovala tajemná organizace, jejíž 

jméno se nesmí vyslovit. Ta bude řídit část táborové dění 😉 

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

 

Štít oddílové rady – 15.číslo 

Jak si kdo ustele, tak si taky lehne 

V rámci základního orientačního dělení můžeme spacáky rozdělit na letní, třísezónní a zimní. Pro 

univerzální použití doporučujeme hledat zlatou střední cestu a vybírat v kategorii tzv. třísezonních 

spacáků. Ty budou sice v teplých letních nocích více hřát, ale to jde vyřešit jednoduchým rozepnutím 

spacáku. V opačném případě je vrstvení dalších dek a svršku více naročné a méně efektivní. 

Pro naše použití doporučujeme spíše syntetický materiál, který zvládne 

menší péči a také vlhčí prostředí, což např. taková táborová podsada při 

ranní rose určitě je. Pro zadržení co nejvíce tepla je ideální tvar mumie 

a dobré je si zvolit i správnou stranu pro rozepínání zipu (praváci 

většinou nalevo). Spacák nesmí být nikde natěsno, ale zároveň by 

neměl být zbytečně veliký, každý prostor navíc se velmi obtížně ohřívá. 

No a co s těmi teplotami? Na většině spacáků se objevují tři hodnoty, ta co nás zajímá, je opět ta 

středová, ta určuje, kdy vám bude ve spacáku nejvíce dobře, jak bude teplota klesat, bude se 

snižovat i váš tepelný komfort.  Ideální je tedy hledat středovou hodnotu kolem 0 až 5 °C. 

 

I po této specifikaci, budete mít velmi široký výběr a tak se můžete zaměřit na hmotnost, pokud se 

bude spacák pohybovat mezi 1 a ž 1,5 kg je to dobrá hmotnost (samozřejmě čím lepší teplotní 

komfort, tím bude spacák narůstat na váze). Výhodné je, když je obal spacáku opatřen kompresními 

popruhy, které vám pomůžou snížit rozměry (např. při sbalení do batohu). 

 

Jako jsou velcí kamarádi boty a vhodné ponožky, dvojnásob to platí u spacáku a 

karimatky. Izolace od země či jiné podložky je klíčová. Pokud budete mít dobrý spacák, 

ale ležet budete jen na zemi a celtě, jednoduše prochladnete od studené země. Na 

karimatky se tak zaměříme příště. A zde nějaké varianty: Lidovka, Zlatý střed, Za kvalitou 

 
Pro časopis Templář: Raf 

Nakonec ještě zadáme malý úkol: Každý do příště musí vyfotit svou 

turistickou botu a poté ji zašlete na e-mail kr.pleva@gmail.com. Díky 

https://www.decathlon.cz/spaci-pytel-trek500-5-id_8503640.html
https://www.oksport.eu/oksport/eshop/3-1-Spaci-pytle/0/5/613-Spaci-pytel-Husky-Mantilla
https://outdoor.online-sport.cz/spacaky/trisezonni-spacaky/pinguin-topas-sedy/?v=141137
mailto:kr.pleva@gmail.com
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Tento skautský vtip je z LARPové výpravy, kdy se dobrodruzi snažili podplatit bandity drahými 

kamínky. Vaším úkolem je tedy vymyslet do bublin co nejvtipnější text místo toho, který jsme tam 

Hlavní hra – Roháček 

Skautský vtip 

 

 

  

Pro toto číslo jsme si pro vás připravili hru, kde 

si budete hrát se slovy. Půjde o velice pěkné 

cvičení s názvem Roháček. Jeho zadání můžete 

vidět napravo. 

Z libovolných slov, která budou začínat stejnou 

hláskou a budou mít vždy o jedno písmenko více, 

viz příklad s písmenem A. Udělejte totéž s dalšími 

samohláskami E, I  

vymysleli my. 

Až jej vymyslíte 

vepište jej 

prosím do 

ankety na konci 

časopisu a 

dostanete za 

něj 2 body do 

celoročního 

bodování. 

Pokud však 

bude váš vtip 

vybrán jako 

nejlepší 

dostanete ještě 

jeden další bod 

navíc. 

Vaše slova buď vepište do ankety, nebo napište na papír a pošlete čitelnou fotografii na e-

mailovou adresu kr.pleva@gmail.com. Za splnění získáte celých 10 bodů 

Hele, je to fazole 

nebo to není fazole? 
Zkus si to strčit do 

nosu a jestli vyroste, 

tak to bude fazole 

https://forms.gle/Kce3E2oWdxSrGj5J7
https://forms.gle/Kce3E2oWdxSrGj5J7
mailto:kr.pleva@gmail.com
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Přezdívka Hobit na Ondru velmi hodí. Co ho znám, má rád dobré jídlo a pití. Patří k postavou 

k drobnějším lidem, má veselé oči, usmívá se a má rád pohodu. Nemá problém se začlenit do 

jakékoliv skupiny lidí, dokáže je pobavit a náruživě s nimi diskutovat na různá témata. Navíc se stal 

kuchařem a tím podpořil svůj vztah k jídlu. Toho využíváme zejména na táborech, kde má na starosti 

táborovou kuchyni. Několikrát také inicioval a hodnotil oddílového „Master Šéfa“. 

 

Oddílové přezdívky - Hobit 

…bylo to v roce 2001. Právě byl indiánský měsíc Lovu, neboli září. V oddíle jsme se 

dohodli, že budeme tento měsíc slavit narozeniny hobita Bilba Pytlíka. Postavu z 

knížky Pán Prstenů od J. R.R. Tolkiena. Ty připadají na 21. září. Proto jsme se 

rozhodli uspořádat první ročník. Oblékli jsme se do kostýmů a oslavovali skautskou 

formou. Hráli jsem různé hobití hry, šermovali jsme se, luštili šifry a hráli divadlo. 

Večer jsme si zahráli Dračí doupě. Každá aktivita byla bodovaná.  Jak všichni víme, 

hobiti jsou takový malý, miloučcí, přátelští, usměvavý a pohodáři. Během dne jsme 

si uvědomili, že podobné vlastnosti má i Ondra. Navíc vítěz všech her si mohl zvolit 

přezdívku „Hobit“. Shodou okolností, byl vítěz Ondra. Proto jsme se na večer shodli, 

u ohně při vyhodnocení her, že mu budeme říkat Hobit. Ondra přezdívku přijal… 

 

V rámci našeho putování po oddílových přezdívkách se podíváme dneska na Ondřeje Kusla, neboli 

Hobita. Ondra přišel do oddílu na přelomu tisíciletí. Patří k nejstarším fungujícím členům 18. oddílu 

Templáři Zlín.  Nejprve působil jako člen družiny a časem působil jako rádce Jestřábů. V družině měl 

z oddílu např. Loudu, Máru nebo Řeču. V pozdějším věku přešel k roverům do družiny Rour a 

pomáhal s přípravou programu pro družiny i oddíl. V poslední době působil jako zástupce vůdce 

oddílu. 

Jak vznikla Hobitova přezdívka, jsme se 

ho vzhledem k okolnostem zatím 

zeptat nemohli. Je zdravotní stav mu to 

nedovoluje. Naštěstí má oddíl už asi 5 

kronik, kde jsou zaznamenány důležité 

okamžiky oddílu. A mimo jiné je zde i 

zmínka o Hobitovi. Pojďme se podívat, 

jak tedy jeho přezdívka vznikla…. 

 

Ještě bych dodal, že vznik přezdívky Hobit nám v oddíle hodně pomohl. V té době, bylo v oddíle 

přeondrováno. Jen pro ukázku. Byl zde: Ondra – Kolouch, Ondra – Koumák, Ondra – Hobit a k tomu 

ještě Ondra vedoucí oddílu. Když někdo zavolal: „Hej Ondro!“ Odpověděli čtyři lidi. Během let, až na 

vedoucí oddílu, všichni získali nějakou přezdívku, a to je dobře. 

Pro časopis Templář: Ondra 

Popřejme jako oddíl Hobitovi v této těžké chvíli hlavně hodně zdraví, 

ať je brzo zpět jako aktivní člen v oddíle. Těšíme se na jeho vtipy, 

historky a dobré jídlo. 
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Řešení z minulého čísla: Pan Václav K. tvrdil, že před usnutím nařídil budíček na deset hodin. 

Protože však šel spát po osmé hodině, zvonil by budíček již v deset hodin večer, nikoli ráno 

V tomto komiksu 

spolu 

s detektivem 

Štikou provedete 

kontrolu vozidla 

a budete mít za 

úkol zjistit, co 

řidiči chybí za 

vybavení nebo 

spíše, co je 

špatně na tom 

co má. Správnou 

odpověď vepište 

do ankety a 

dostanete za ni 4 

body 

Detektivní příběh 

Dobrovolná hra – Malířské malování 

Milý čtenáři v dnešním čísle časopisu Templář 

jsme si pro vás připravili kreativní hru. V tomto 

čísle budete moci rozvinout svoje křídla 

kreativity. Za úkol budete mít připravit 3 obrázky, 

malby, nákresy na určené téma. Každé z těchto 

děl musí být vytvořeno jinou metodou (vodovky, 

pastely, křídy,...)  čas budete mýt do 24.2., neboli 

příští středa.  

 

 

Témata pro tento týden budou 

● Online život 

● Vaření 

● Skautská klubovna mých snů 

Za tuto hru můžete získat celkem 10 bodů. Na základě rozhodnutí poroty. Vaše díla posílejte na 

dennis.vaculik@seznam.cz 

 

 

https://forms.gle/Kce3E2oWdxSrGj5J7
mailto:dennis.vaculik@seznam.cz
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Milý čtenáři, zcela jistě ti nemohlo uniknout, že ve čtvrtek 11. února 

proběhla historický první online schůzka 18. oddílu, které se sám 

velice pravděpodobně zúčastnil. Všem zúčastněným bychom 

jménem redakce chtěli poděkovat.  Jmenovitě se jedná o Echa, Kubu, 

Lukyho, TT, Zacha a Škroba. Velice rádi jsme Vás po dlouhé době 

nejen slyšeli, ale také viděli. Bylo to velice obohacující a motivující. 

Doufáme, že stejné pocity bychom nalezli i u Vás. Úspěch on-line 

schůzky nás přesvědčil o tom, že to byl krok správným směrem. 

V kontextu vydařenosti schůzky se redakce časopisu Templář 

rozhodla k následujícímu kroku. Počínaje vydáním současného čísla 

časopisu dojde ke střídání s on-line oddílovými schůzkami. Jinak 

řečeno, jednou za čtrnáct dní vyjde nové číslo časopisu Templář a 

jednou za čtrnáct dní proběhne on-line oddílová schůzka. Na v pořadí 

druhou on-line oddílovou schůzku se můžete těšit 25. února v 16:30 

na Discordu. Nevíme jak vy, ale my se na Vás velice těšíme! 

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

Jak čerpat pracovní volno na tábor 

 

Úspěch on-line schůzky a jeho dopady 

 

Termín tábora 2021 

Pokud si dobře vzpomínáte v 9. čísle našeho časopisu jsme Vás 

informovali o místě, na němž proběhne letošní tábor. Jen pro 

připomenutí bude stát na louce nedaleko obce Rudimov. Stejně 

jako loni budeme louku sdílet se skauty ze Slavičína. Což pro nás 

znamená jediné, společnými silami tábor postavíme i zbouráme. 

Jistě se ptáte, kdy proběhne nejen tábor, ale i stavěčka a 

bouračka. A právě tyto informace pro Vás naše redakce přináší. 

Poslední, avšak stejně tak důležitou informací je termín 

táborové rady, která by pokud to epidemiologická situace dovolí 

měla proběhnout na Držkové. Informace je určena pro všechny 

osoby, jež jsou zainteresované do chodu tábora. 

Pro všechny zaměstnance má zajímavou novinku. Pokud působíte jako 

vedoucí na táboře, tak počínaje rokem 2021 máte nárok na čerpání 

pracovního volna s náhradou mzdy či platu za pět pracovních dnů během 

kalendářního roku. Jak na to se dozvíte níže. Kdo všechno má nárok na 

čerpání pracovního volna? Dle zákoníku práce jsou to všichni vedoucí táborů 

a jejich zástupci pro věci hospodářské a zdravotní. Jak žádost probíhá? O 

poskytnutí volna žádá zaměstnanec svého zaměstnavatele, zaměstnavateli 

pak vyplacenou náhradu mzdy refunduje příslušná Okresní správa sociálního 

zabezpečení (OSSZ). Podmínkou poskytnutí tohoto volna je mj. skutečnost, 

že zaměstnanec nejméně po dobu 1 roku před uvolněním pracoval 

soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží a že tomu nebrání vážné 

provozní důvody na straně zaměstnavatele. Důležitá informace! Podrobný 

popis žádosti a přehled dokumentace nutné k podání žádosti naleznete zde. 

 

• 12. – 14. 3. Táborová rada 

• 3. – 4. 7. Stavení tábora 

• 1. – 14. 8. Tábor 

• 14. 8. Bourání tábora 

 

https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5492-refundovane-volno-na-tabory
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nepřátele výhoda a pro hrdiny velká 

nevýhoda, protože ještě navíc 

museli na rozdíl od skavenů řešit, jak 

si budou vlastně svítit. Aby však 

nebyl potulný bard tahán jen po 

bojích a jiných nebezpečných 

situacích, přišel si taky na velice 

dobrou večeři v hostinci. 

Zajímá vás k čemu? Třeba k tomu, aby 

mohli vykopat důležitý kámen z Čapího 

vrchu. Protože však nebyl čas museli tam 

jít co nejrychleji, tím pádem v noci. A to 

jak všichni víme je ta nejnebezpečnější 

část dne, takže se nemohli moc divit, když  

se k nim začaly přibližovat svítivé oči. 

Protože se na onom LARPu 

událo opravdu hodně 

rozhodl se sem potulný 

bard podívat ještě jednou. 

A hned zpočátku skočil do 

té skoro největší akce, kdy 

hrdinové byli v urputném 

boji s bandity, kteří jim 

ukradli vybavení z jejich 

kůlny a oni jej nutně 

potřebovali zpět. 

Potulný bard LARP 2019 

Znamenalo to, že museli zároveň jak 

vykopávat kámen, tak se bránit proti 

skavenům, kteří se už dostali opravdu 

blízko. Ještě navíc ve tmě. Což byla pro   
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V dnešním čísle najde odkaz na fotky ze 100 let založení republiky a jak jsme sázeli sad v roce 2018. 

Najdeš je na adrese: https://uloz.to/file/e7TauyNCXp9m/2019-podzim-100let-a-sad-rar 

Nezapomeň vyplnit celkové hodnocení časopisu. Pomůžeš mám tím a uvidíme, že je o naší práci 

zájem a máme v ní pokračovat. Děkujeme. Odkaz na celkové hodnocení je: 

https://forms.gle/EHHkH2i96QthW9sd8 

Tábor 2021 – předběžné přihlášky na tábor budou k dispozici na oddílových stránkách v půlce 

měsíce března. 

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění Zpětné vazby z Patnáctého čísla Templář máš do 2. 3. 2021. 

Důvodem je, že časopis bude vycházet každých 14 dnů. Přesto věříme, že nám zůstanete věrni. 

Těšíme se na další spolupráci.  

 

Rozhledna Maruška se nachází 2 kilometry, tedy asi 30 minut 

chůze, od Trojáku. Tam se dá i pohodlně zaparkovat a 

občerstvit se ve stánku. Ovšem pokud bychom se měli řídit 

podle bodu skautského zákona "Skaut je hospodárný", 

nesměli bychom si zde dát nejspíš nic. Od Trojáku vede k 

rozhledně zelená turistická značka. Vstup na rozhlednu je 

možný celoročně a je zdarma. Pokud vám to bude málo, 

můžete pokračovat dále po zelené na turistický bod Bludný 

(další 1,5 km) či Končiny (další 2,9 km), kam vede za 

příznivého počasí i běžecká stopa. Celkem tak můžete ujít 

tam i zpět až 10 km. 

Rozcestník všech 4 turistických značek se nachází u místa zvaného Bunč za obcí Kostelany (cca 45 

minut z centra Zlína). Po zelené značce se dostanete po 6 kilometrech k rozhledně Salaš nad 

stejnojmennou vesnicí. Po červené značce se od Bunče dostanete po 3,5 kilometrech k rozhledně 

Brdo. Po cestě si můžete zajít i k nedalekým skalám či se podívat na torza nedostavěných částí 

dálnice. Žlutá značka Vás dovede k Roštínské kapli a rekreačnímu areálu Kamínka (4 km). 

Nejnáročnější procházku představuje modré turistické značení, které kopíruje cyklotrasu do vesnice 

Salaš (6,5 km). Ti odvážní pak mohou zvolit trasu Bunč – rozhledna Salaš – rozcestník Hubertka (u 

lovecké chaty Hubertka) – rozhledna Brdo – Bunč, což dohromady činí 15 kilometrů. Na samotném 

Bunči pak funguje výdejní okénko, kde se můžete občerstvit. 

Tipy na výlety 

Pod kapucí 

Bunč 

Rozhledna Maruška 

Patnáctka vychází 18. února 2021 a na jeho tvorbě se podíleli: Kryštof, Dennis, 

Mára, Vik, Raf 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/ieaV3SVFH9A69EqJA 

https://uloz.to/file/e7TauyNCXp9m/2019-podzim-100let-a-sad-rar
https://forms.gle/EHHkH2i96QthW9sd8
https://forms.gle/ieaV3SVFH9A69EqJA

