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Ahoj. Situace kvůli Covid-19 nám neumožňuje potkávat se na 

klubovně, proto jsme se rozhodli ti zprostředkovat oddílový život 

na dálku pomocí časopisu Templář. Poučeni z jarního období 

jsme hry zpestřili. Budou podporovat kreativitu, dovednosti, 

důvtip, skautské i jiné vědomosti a fyzičku. Přidali nová témata, 

např. v Historkách se budou objevovat zážitky, které prožili 

členové na výpravě nebo táboře. O novinkách v oddílovém, 

skautské a veřejném světě se dočteš v Královském poslu. Dále se 

dozvíš, jak vznikly různé oddílové přezdívky. Věřím, že se ti nová 

forma plnění programu bude líbit. V rubrice „Pod kapucí“ se 

dozvíš, jak získáš body do oddílového bodování a další praktické 

informace. Každé číslo časopisu představuje jednu schůzku na 

klubovně. A proč se tato rubrika jmenuje Štít oddílové rady? O 

tom snad někdy příště. Se stiskem levice za celou Oddílovou radu 

a tvůrčí tým.  

 

Štít oddílové rady  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historka 

Jednou večer asi před třemi lety na táboře jsme měli službu a také hlídku.  Mysleli jsme si, že bude 

přepad, protože to byl 13. den a zatím žádný nebyl. Měl jsem mít druhou hlídku od půlnoci do jedné 

hodiny ráno. První hlídku hlídali vedoucí. Na večerním nástupu jsme normálně odevzdali rozpis hlídek. 

Ten večer nebyl ničím zvláštní, normálně byl večerní program a v 10 jsme si šli vyčistit zuby a spát. O 

půlnoci mě vzbudil někdo z vedoucích na hlídku a říkal, že je všechno v pořádku. Šel spát a začala mi 

hlídka. Prvních 15 minut bylo v pohodě. Jelikož ten 

rok nebyl hlídkový deník, nudil jsem se. Měl jsem taky 

strach a byla mi zima. Najednou asi po 20minutové 

klidné hlídce začalo v lese něco šumět a slyšel jsem, 

jak křupají větve. Začal jsem se hodně bát. Ale říkal 

jsem si, že to bude nejspíše nějaké zvíře. Poté bylo 

zase asi na 15 minut ticho. Jediné, co šlo slyšet bylo 

Rafovo chrápání. Pak zase začalo v lese něco šumět. 

Pro jistotu jsem teda obcházel celý tábor až do konce 

hlídky. Už byla za pět minut jedna hodina tak jsem šel 

vzbudit Toma. Předal jsem mu píšťalku a hodinky a 

řekl mu, že v lese něco šumělo a praskaly větve a šel 

jsem spát. Nemohl jsem usnout a v půlce Tomovy 

hlídky jsem šel ještě na záchod. Pak jsem si ještě s 

Tomem asi 2 minuty povídal, říkal že taky slyšel v lese 

nějaké šumění. Šel jsem si zase lehnout do stanu. Asi 

minutu poté, co jsem vlezl do stanu někdo vyběhl z 

lesa, skočili na Toma, strhli mu píšťalku z krku, vzali 

vlajku a utekli. Začali jsme řvát přepad a po chvilce 

vylezli všichni ze stanů. Přepadatele jsme ale 

nechytili. Nejspíš to byli nějací roveři. 

Jony, Tábor 2017 

Vůdce oddílu Ondra 
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Zde bude vaším 

úkolem vymyslet co 

nejvtipnější text do 

bublin, které jsou na 

obrázku vedle. 

Samozřejmě se 

vyvarujte přílišného 

urážení ostatních a 

vulgarismů. Své 

výtvory vložte do 

dotazníku na konci. 

Pokud něco 

vymyslíte dostanete 

2 body a nejlepší 

výtvor podle naší 

poroty získá 1 bod 

navíc a objeví se 

v dalším čísle 

Hlavní hra - Modelování ze špejlí 

 

 

 

 

 

 

Skautský vtip 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V každém čísle bychom pro vás chtěli připravit 

jednu hlavní hru, za kterou bude nejvyšší počet 

bodů do celoročního bodování, jednu dobrovolnou 

hru a také několik dalších aktivit, za které lze sice 

také získat body, ale ne v takovém množství. 

V tomhle čísle na vás čeká výroba modelů ze špejlí. 

Vaším úkolem tedy bude vytvořit co nehezčí 

výrobek ze špejlí. Pokud si věříte, nebo jste už dříve 

něco podobného zkoušeli, můžete ihned začít 

s modelováním a nechat se unášet svou fantazií. 

Jestli však zkoušíte podobnou věc poprvé, či si tolik 

nevěříte, zkuste postupovat podle tohoto 

videonávodu: 

https://www.youtube.com/watch?v=EIk3Wf6D3kU 

 Až budete mít hotovo, pošlete fotku 

vašeho výtvoru na e-mail: 

kr.pleva@gmail.com 

Každý kdo nějaký výtvor pošle dostane až 

10 bodů a ten, který vyhodnotíme jako 

nejlepší, tak má navíc ještě 1 bod a jeho 

fotka modelu bude ukázána v dalším čísle 

časopisu 
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Je pravidlem, že v každém skautské oddíle se oslovujeme jmény. Šťastnější časem získají 

přezdívku. Důvodem může být nešikovnost nebo naopak přednost skautíka. Ne jinak je to i u 

Templářů. Pojďme se proto podívat na skautskou přezdívku Tobiáše Pavla.  

 Nastoupil do oddílu v září roku 2015. Už 

od začátku se mu říkalo Tobi. Výrazná 

změna nastala na letošním táboře ve 

Vlachovicích, kde od Rafa získal novou 

přezdívku Blesk. Jak Tobiáš exkluzivně pro 

náš časopis sdělil, jeho starší přezdívka 

„Tobi“ vznikla z jeho jména. Kdo neví, 

jmenuje se Tobiáš Pavel. 

Novější oslovení, které se 

ujalo na táboře „Blesk“, 

byla podobnost Tobiáše 

s lenochodem Bleskem 

z animovaného seriálu 

Zootropolis. Tobiáš ještě 

dodává: „Přezdívka vznikla 

také proto, protože si 

dávám vždycky na čas. Ale 

ve sportu jsem celkem 

rychlý“. K tomu můžu jen 

dodat, že Blesk má pravdu. 

Na připomenutí pár situací 

z posledního tábora. Zápis z 5.dne 

do kroniky odevzdal až poslední 

táborový den, pro ztracenou 

skautskou slibovou lilii si chodil 

týden do vůdcovského stanu a 

nášivku za splněnou výzvu si přišíval 

několik dní s vydatnou pomocí 

Vodníka. Na druhou stranu ve 

florbale, který hraje, je asi rychlejší. I 

když neřekl, na jakém je postu, jestli 

brankáře, útočníka nebo 

náhradníka. 

 Nedalo mi a zeptal jsme se na vznik Tobiášovi přezdívky také Rafa. 

Ten uvedl následující: „Příběh se má takto. Blesk je postava 

z kresleného filmu Zootropolis – představuje úředníka ve zvířecí  

podobě lenochoda. Jeho rychlost je podobná jako spojení internetu 

přes telefonní linku. Náš Tobiáš vykazoval stejné známky rychlosti i 

pochopení a tak dostal tuto přezdívku“. 

Jak je vidno, okolnosti 

vzniku skautské přezdívky 

jsou vskutku 

nepředvídatelné. 

V dalším čísle našeho 

časopisu Templář si 

přiblížíme další oddílovou 

přezdívku. Svým hlasem 

můžete přispět, která to 

bude. Stačí když vyplníte 

anketu na konci časopisu. 

 

Pro časopis Templář: Ondra 

Oddílové přezdívky – Blesk 
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Detektivní příběh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobrovolná hra – Keška 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Týden udílení Nobelových cen 
 

 

  

Řešení bude uveřejněno v dalším čísle. 

 

Minulý týden se nesl ve znamení udělování Nobelových cen. Ty jsou každoročně udělovány za 

zásadní vědecký výzkum, technický objev či za přínos lidské společnosti. Ceny jsou udělovány v 

oblastech fyziky, chemie, fyziologie či lékařství. Dále jsou uděleny za literaturu a mír. Nobelova cena 

vznikla na základě poslední vůle vynálezce dynamitu Alfréda Nobela. Jediní čeští nositelé ocenění 

jsou Jaroslav Heyrovský v roce 1959 za chemii za jeho objev polarografie a Jaroslav Seifert v roce 

1984 za literaturu. 

 

Pokuste se 

přijít na 

záhadu 

krádeže 

klenotů a své 

postřehy 

potom 

zadejte do 

dotazníku na 

konci 

časopisu. Za 

správné 

řešení 

dostanete 4 

body. Přejem 

hodně zdaru i 

zábavy při 

řešení.  

 

V dnešním čísle jsme si pro vás také připravili také 

hledací hru, které se můžeš zúčastnit. na souřadnicích 

49.2134255N, 17.6455698E jsme pro vás schovali 

"Kešku" vaší úkolem bude tuto kešku najít a zapsat se do 

ní, proto si sebou nezapomeňte vzít tužku nebo 

propisku. Pokud najdeme v kešce váš záznam, dostanete 

8 bodů a pokud splníte i úkol máte další 2 body navíc 

Ale nezoufejte Máme tady pro vás i malou nápovědu: 

„Jak opice se pověsíš a skutálíš se z kopce, Tam na tu věc 

narazíš, jak spí ve své hrobce.“ Tak přeji vám hodně 

štěstí a zdaru ať vám jde hledání 
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Jony a jeho úspěšné splnění Modrého života 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probuzení Skautského krizového centra 
 

   

1. ranní cvičení – alespoň 15 minut 

2. čištění zubů – ráno a večer 

3. mytí se studenou vodou – celé tělo 

4. slušná mluva po celý den – ani jedno 

sprosté slovo 

5. čestné chování – neurážet, nelhat, 

nešidit, atd. 

6. dobrý skutek – alespoň jeden denně 

7. radostný prožitek 

V díle Jaroslava Foglara se objevuje Modrý život. Asi každý z vás má přibližnou představu o co jde. 

Ale pro ty co takovou představu nemají, ji zde popíši. Modrý život reprezentuje soubor následujících 

zásad, kterých se musí držet po celý měsíc: 

Znáte-li dobře naši skautskou stezku, pak víte že se v 

ní nachází nejen bod plnění Modrého života, ale také 

výzva Modrý život. Pro její úspěšné získání, je potřeba 

splnit 75 % bodů za jeden měsíc. Chceš-li vědět víc, 

zeptej se vedoucího.  

Jak už název článku napovídá, chtěl bych zde 

pogratulovat Jonymu za splnění výzvy, která jej zcela 

jistě musela stát spoustu sil a přemlouvání po dobu 

jednoho měsíce. Využij toho současného stavu a buď 

jako Jony! 

 

Poznámka autora: Jony neusni na vavřínech! 

 

Po letním ukolíbání, kdy 

se zdálo že virus Covid-19 

byl zvládnut, přichází 

druhá vlna. Bohužel jíž 

opadl strach z 

neznámého v důsledku 

čehož nedbáme na 

všechna varování a 

doporučení. Výsledkem 

je nárůst počtu 

nemocných a zhoršující 

se situace v českých 

nemocnicích. 

 

V kontextu výše zmíněných událostí 

došlo k obnovení Skautského 

krizového centra, které na jaře v 

průběhu nouzového stavu 

zajišťovalo nákup potravin a léků 

nejen ohroženým skupinám, ale 

také těm, kteří se nacházeli v 

karanténě a žádným způsobem 

nemohli potraviny získat. Pokud 

budeš vědět o někom, kdo by 

potřeboval pomoc. Neváhej a dej 

mu kontakt na nás. 

6 



Plně 

vyzbrojené 

táborové 

družinky 

společně 

připravené 

na 

závěrečný 

útok proti 

skavenům 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografie 

tábořiště 

z ptačí 

perspektivy 

pořízená 

pomocí 

Kosťova 

dronu 

Společné 

otužování po 

návštěvě 

táborové 

sauny, kterou 

si sami 

postavili 
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Pod kapucí 

Tady budeme psát co se nikam nevešlo a přitom je to důležité. První číslo Templář vychází 22. října 

2020. Na jeho tvorbě se podíleli: Kryštof, Jony, Dennis, Vik a Ondra. Když vyplníš Zpětnou vazbu na 

adrese: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduigBlxPivwOtI5KuK6yVIwbBuY026eJyrxniOdmTTJi4

JzA/viewform?usp=sf_link 

získáš 10 bodů. Za každou hru v časopise podle obtížnosti můžeš získat až 10 bodů. Detektivní příběh 

ti přinese až 4 body a skautský vtip 2 - 3 body.  

Fotky z letošního tábora od Rafa najdeš na adrese:  

https://uloz.to/file/B8U80Q3aPB59/tabor-2020-raf-

rar?fbclid=IwAR0QML_bMDCO8RN9kZbVEk2V-aRHfwm_zAH_aM4Pizng7jcocQ1OfbSWA_c 

Na oddílové stránky jsme do FOTOGALERIE přidali fotky z tábora 2019, tábora 2020 a výpravy na 

Podkopku a Vrzavé skály v září 2020. 

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění zpětné vazby z prvního čísla Templář máš do pondělí 26. 10. 2020.  

 

Urputný 

zápas 

statečného 

hrdiny 

Vodníka se 

skaveny a 

jinými pobudy 

Odpočinek při 

práci s efektní 

mexickou vlnou 
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