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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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Milý čtenáři, zdá se, že současná situace se jen tak nezmění. Navíc se pomalu, ale jistě blíží zima a 

venku začíná vládnout tma. Ale nezoufejte, naše redakce si pro Vás připravila novou rubriku, která 

Vám čas od času doporučí knihu, s níž můžete strávit dlouhé večery. 

Ahoj, máte v ruce Pětku Templáře. Přišli jsme s novou rubrikou – 

Recenze, kde Vám budeme doporučovat zajímavé knížky, hry a vše co 

by mohlo být užitečné. A co dalšího najdete v dnešním čísle? Hodně se 

vše bude točit kolem mozkových závitů. Najdete zde dvě hry. V první 

potrápíte pravou hemisféru, kde zapojíte hodně neuronů. Ve druhé 

otevřete svoje mozkové archivy a vydáte svá tajemství. Současně 

můžete doplnit text skautského vtipu, kam se podíváme na tábor a 

připomeneme si práci dvou oddílových inženýrů. A na závěr si 

vyzkoušíte svoje vyšetřovatelské schopnosti v Detektivním příběhu. 

Zbytek čísla už bude oddychovka. Mrknete na fotky z přípravy na LARP, 

dozvíte se něco o Vikově přezdívce a Královský posel přinesl zprávy o 

významném svátku, celoročním bodování a dárcích. Když už mluvíme o 

dárcích, podívejte se do sekce Pod kapucí. Užijte si dnešní číslo.  

Se stiskem levice za celou oddílovou radu a tvůrčí tým Ondra 

 

Štít oddílové rady – 5.číslo 

Recenze - Hobit aneb cesta tam a zase zpátky 

Pro časopis Templář: Vik 

Příběh hobita jménem Bilbo Pytlík se začíná psát během zcela 

obyčejného dne. Náš hrdina se potká s proslulým čarodějem 

Gandalfem, který se jej pokouší nalákat za nevšední výpravu za 

dobrodružstvím. Což se zpočátku jeví jako nemožný úkol, protože 

jak je vám možná známo, Hobiti jsou od nátury pohodlný národ, 

který upřednostňuje teplo domácího krbu a pořádání slavností, 

sešlostí, pikniků ale i prostých setkání s přáteli. Lze tedy říci, že 

dobrodružství s radostí vlastní přenechávají jiným. 

Leč bohužel pro Bilba a dobře pro nás čtenáře, Bilbovi do vínku 

jeho nátury ukápla i troška touhy za dobrodružstvím, což z něj tak 

trošku dělá exota mezi hobity. Navíc co Bilbo netuší, je to, že mu 

Gandalf na dveřích jeho obydlí udělal tajné znamení označující 

zloděje. Co se nestane, jednoho dne Bilbovi zaklape na dveře 

společně s Gandalfem třináct trpaslíků. Během bohaté večeře o 

několika chodech si Bilbo vyslechne příběh o dávném trpasličím 

pokladu a království, které kdysi uzmul drak Šmak. 

Dřív než se Bilbo naděje, ocitá 

se v jejich společnosti na 

dobrodružné výpravě. Čeká ho 

nocování pod širákem, setkání 

se zlobry, skřety, drakem a 

hlavně nalezení malého 

obyčejně se tvářícího prstenu, 

který se k němu zakutálel od 

stvoření jménem Glum. 

Milý čtenáři nenechej si ujít 

výše popsané netradiční 

dobrodružství, vezmi knihu do 

ruky a prožij s Bilbem celé jeho 

dobrodružství. 

Jako první jsme vybrali fantasy klasiku ze světa Tolkienova světa 

Středozemně. Tušíte správně není to nic jiného než Hobit aneb 

cesta tam a zase zpátky. Předpokládáme, že mnoho z Vás zná 

filmovou trilogii zpracovanou režisérem Peterem Jacksonem, 

ovšem o té my mluvit nebudeme. Naše redakce Vám představí 

knihu, podle které onen film vznikl, ale dějem se značně odklonil. 
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Vaším úkolem je vymyslet do bublin našich dvou „inženýrů“ co nejvtipnější text. Potom jej vepište 

do ankety na konci časopisu a dostanete za něj 2 body, pokud pak váš vtip bude odhlasován jako 

nejlepší, bude uveřejněn v jednom z dalších čísel a dostanete další bod navíc. 

Hlavní hra – Co je na obrázku? 

Skautský vtip 

Neboj se, v zatloukání 

jsem profesionál 

No jo, slyšel jsem, 

máš styl dvakrát vedle 

a jednou mimo 

Hlavní hra tohoto časopisu 

prověří vaše pozorovací a také 

dedukční  schopnosti. Máte za 

úkol poznat, co za objekt je na 

každém z obrázků. Jsou 

schválně vyfocené pořádně 

zblízka, aby jste nebylo na první 

pohled jasné, co  to vlastně je a 

vy se museli alespoň trochu 

snažit. 

Své tipy na to co je na 

obrázcích vepište do ankety 

na konci časopisu. Za každý 

správně určený obrázek 

dostanete 2 body do 

bodování, pokud však trefíte 

všechny 4 obrázky správně, 

dostanete ještě 2 body 

navíc. Přejeme hodně zdaru 

při řešení. 

1 

2 

4 3 

https://forms.gle/YuN1dzjnHkqn3z3Y7
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Jaká bude další oddílová přezdívka může 

ovlivnit každý z Vás. Stačí vyplnit anketu 

na konci časopisu 

 

Oddílové přezdívky 

Co si Petr pamatuje o vzniku své přezdívky, 

jsme se ho zeptali. První jeho reakce nás 

upozornila, že máme čekat dlouhé 

vyprávění. Zněla: „Ahoj, nebude problém. 

Příběh o vzniku mojí přezdívky očekávejte 

v odpoledních hodinách.“ Text, který 

k nám dorazil nás ovšem překvapil svojí 

stručností. Zde je v plném znění Vikův 

příběh: „Ke své přezdívce jsem přišel záhy 

po vstupu do oddílu v roce 2004. Jelikož je 

tomu již 16 let, jsou mé vzpomínky mlhavé. 

Nicméně legenda praví, že jsem neustále 

mluvil o knize Viking Vik, kterou jsem v té 

době četl. A jelikož má barva vlasů sedí na 

severské národy, přezdívka byla na světě.“ 

 

Dneska si povíme pár slov o vzniku přezdívky jednoho z veteránů oddílu Vika. Přišel do oddílu na 

začátku nového tisíciletí, myslím že v roce 2004. Už od začátku patřil k výrazným členům oddílu. 

Jedním z důvodů byla jeho zrzavá barva vlasů. V oddíle působí dodnes a byl součástí všech jeho 

důležitých etap. V současné době je aktivním členem Oddílové rady. Pomáhá s vedením oddílu, 

přípravou a realizací programu a je vždy ochoten pomoci. Patří k těm členů, kteří na sebe umí 

upozornit a lidé si je zapamatují. Vzpomeňme historku z doby krátce minulé, tábor u obce Štěchov 

– Lačnov. Vik dostal za úkol nakoupit potraviny do táborové kuchyně. Nákup zvládnul bravurně. 

Vrátil se i včas. Záhy jsme ale zjistili, že část věcí nekoupil. Důvod byl prostý. Lísteček se seznamem 

si ohnul a zapomněl se podívat na jeho druhou stranu. 

Podobných příběhů o Vikovi by bylo celé číslo 

Templáře. Důležité je, že všichni na jeho zapeklité 

situace rádi a s radostí vzpomínáme. Umí si udělat 

legraci sám ze sebe, zasmát se, pobavit, ale i 

naslouchat a pomoci ostatním. Pro tyto jeho 

hodnoty patří k oblíbeným členům oddílu a je 

dobrým kamarádem. 

A co říkají o vzniku jeho přezdívky oddílové historické 

prameny? Zavádí nás do roku 2004. Tábořili jsme 

nedaleko Lukova. A vše od kuchyně po podsadové 

stany stavěl oddíl sám. Tématem celotáborové hry 

byla fantasy legenda o rytířích ve stylu Dračího 

doupěte. Všichni jsme v té době hodně četli různou 

fantazy literaturu, zejména ze světa Warhammeru o 

Gotrekovi a Felixovi. Vik se mírně odlišoval, jeho 

favoritem byla knížka - První kniha vikinga Vika. 

Napsal ji Runer Johnson. Všude kam Petr šel měl 

s sebou tuto knížku. Vozil ji na výpravy, nosil na 

schůzky a vzal ji i na tábor. Byla mu polštářem, 

podložkou a nosil ji i na táborové latríny. Občas 

prohodil z knížky i hlášku samotného vikinga Vika. A 

protože jsou vikingové zrzaví, minimálně ví jak tady 

u nás. Začalo se mu říkat Vik. Od té doby už uplynulo 

hodně času a z Malého Vika vyrostl Veliký Vik. Pro časopis Templář: Ondra 

https://forms.gle/YuN1dzjnHkqn3z3Y7
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Řešení z minulého čísla: Jedovatý had byl vhozen do místnosti komínem. Vhodil 

ho tam muž, který opravoval komín. 

V detektivce 

tohoto čísla 

máte za úkol 

najít důkazy 

k usvědčení 

lživé 

výpovědi 

rozčileného 

pána. Svou 

odpověď 

vepište do 

ankety na 

konci 

časopisu a za 

správnou 

odpověď 

dostanete 4 

body. 

Uběhl již další týden a s dalším týdnem tu máme zase další číslo z naší série 

časopisu Templář. A s dalším číslem je tu i další zajímavá soutěž pro vaše 

kreativní hlavinky. Tentokrát jsme si pro vás připravili písařskou soutěž. Vaším 

úkolem bude napsat krátký příběh. Tento textík může být naprosto o čemkoliv, 

od vašich zážitků z tábora přes nějakou tu výpravu se skautem, nebo prostě o 

tom jaký jste měli na výpravě krásný den. Můžete si vzít inspiraci z historek 

v minulých číslech. Tyto povídky by neměly být delší než na jednu A4.            

Pomalu, ale jistě se blíží prosinec, měsíc Vánočních svátků, se kterým 

je neodmyslitelně svázáno rozbalování dárků. A naše redakce má pro 

ty, jenž nevlastní kroj doporučení. Neváhejte a přejte si jej k Vánocům. 

Zcela jistě neprohloupíte. Vánoční svátky neslouží pouze ke splnění 

vlastních přání, ale především ke splnění přání našich blízkých. Nic 

nezahřeje na srdci tak, jako jejich upřímná radost z rozbaleného dárku. 

Není nutno velkých darů, sami víte že i maličkost dokáže potěšit. Třeba 

to budeš právě ty, pro koho bude JUNshop inspirací.  

Detektivní příběh 

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

Dobrovolná hra – Písařská soutěž 

JUNshop – Je již čas myslet na Vánoční dárky 

 

Dokumenty s vašimi krásnými výtvory můžete posílat na 

dennis.vaculik@seznam.cz za zaslanou historku dostanete 6 bodů, poté podle 

našeho uvážení až 4 body navíc a ty nejlepší se mohou objevit v dalším čísle 

 

 

https://forms.gle/YuN1dzjnHkqn3z3Y7
https://www.junshop.cz/skaut/skautsky-kroj/
https://www.junshop.cz/
mailto:dennis.vaculik@seznam.cz
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  Jméno Září Jméno Říjen 

Luky 78 Vojta 135/67,5 

TT 75 Zach 127/63,5 

Echo 73 TT 103/51,5 

Potapěč 70 Potapěč 94/47 

Zach 65 Kuba 88/44 

Vojta 57 Echo 86/43 

Vodník 52 Burák 83/41,5 

Šimon 52 Vodník 82/41 

Šerif 52 Luky 78/39 

Jirka 52 Jony 76/38 

Burák 50 Jirka 73/36,5 

Jony 46 Šimon 52/26 

Kevin 43 Šerif 52/26 

Kuba 40 Kevin 43/21,5 

Blesk 14 Blesk 40/20 

17. listopad - Mezinárodní den studenstva a den boje za svobodu a demokracii 

Stav celoročního bodování po měsíci padajícího listí. 

Jak asi víte, 17. listopad se řadí k nejdůležitějším svátkům v České republice. Ale víte, proč tomu tak 

je? Pokud ne, naše redakce vám jej ráda přiblíží.  

 

Měsíc říjen přinesl velice zajímavé výsledky měsíčního bodování. 

Do měsíčního bodování se poprvé promítla současná opatření, 

během jejichž trvání můžete získávat body především na 

základě práce s naším časopisem. Nejspíše se sami sebe ptáte, 

jak se to promítlo do celoročního bodování? A právě tyto 

exkluzivní informace vám naše redakce přináší. Pro mnohé z vás 

to možná bude překvapení, kdo se po dvou měsících nachází na 

předních příčkách celoročního bodování. Avšak za naši redakci 

mohu říci, že se o žádné překvapení nejedná, neboť Vojta i Zach 

těží z aktivit, které nabízí náš časopis. Průběžné výsledky můžete 

vidět v pravé části našeho článku. Gratulujeme průběžným 

vedoucím a přejeme jim, aby si současné tempo udrželi a nadále 

pokračovali ve své činnosti. Těm jenž jsou se svým výsledkem 

nespokojeni můžeme pouze doporučit, aby zabrali. Pokud 

zaberou my budeme jen rádi, protože boj se stane napínavějším 

a současně se zvýší čtenost časopisu Templář. A to chceš! 

 

Než se začneme hovořit o samotném 17. listopadu, je 

nezbytně nutné zmínit 28. říjen 1939, kdy v tehdejším 

Protektorátu Čechy a Morava došlo k demonstracím, při 

kterých byl smrtelně zraněn student medicíny Jan Opletal. 

Po jeho smrti následuje 15. listopadu 1939 studenty 

uspořádaný smuteční pochod Prahou. V reakci na tuto 

událost přichází ze strany nacistů reakce v podobě razii 

v Praze, Brně a Příbrami, kde jsou zatýkáni studentští vůdci. 

Výsledkem je poprava bez soudu devíti studentských vůdců, 

dále zatčení 1200 studentů, jenž skončí v koncentračním 

táboře Sachsenhausen-Oranienburg a v neposlední řadě 

zavření všech vysokých škol v tehdejším Protektorátu do 

konce okupace.  

 Na památku výše 

zmíněných událostí byl 17. 

listopadu 1941 v Londýně 

Mezinárodní studentskou 

radou tento den vyhlášen 

Mezinárodním dnem 

studenstva. Jedná se o 

jediný mezinárodní 

svátek, který má počátek 

v českých zemích. 

 

O padesát let později, právě na 50. 

výročí nacistické represe proti 

studentům byla v Praze svolána 

studentská demonstrace na uctění 

památky studentům. Samotná 

demonstrace začínala na Albertově, 

odkud měla pokračovat na 

Václavské náměstí. Nicméně došlo 

ke změně původního cíle a dav 

zamířil na Vyšehrad ke hrobu Karla 

Hynka Máchy, kde demonstrace 

byla oficiálně ukončena. Ovšem po 

jejím ukončení se část 

demonstrantů, přibližně 5000, 

vydala do centra Prahy, kde již byla 

policejními složkami nasměřováni 

na Národní třídu. Zde došlo 

k obklíčení demonstrantů a 

brutálnímu zákroku proti 

studentům. Tato událost 

nastartovala revoluční dění v roce 

1989 a byla posledním hřebíčkem 

do rakve komunistického režimu. 

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-studentu-17-listopad-150747
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Úplně dole je příprava 

na figurkovou hru 

jménem Mordheim, ve 

které proběhne 

šarvátka různých gangů 

v ulicích poničeného 

města jménem 

(překvapivě) Mordheim. 

Na vrchním obrázku vidíte Jonyho se Zachem 

vyrábět každý svůj štít, který momentálně oblepují 

měkčením.  

Nalevo se právě koná doupravování štítů před 

barvením v naší střediskové dílně 

Níže vidíte posezení u ohně a opékání buřtů při 

přestávce na večeři. 

Potulný bard v tomto čísle 

zavzpomíná na LARPový 

workshop, který proběhl 

24.6. 2020. Kde si mohl 

každý, kdo přišel vyrobit 

meč, štít nebo i váček, který 

potom mohli použít 

například na táboře anebo 

nějakém LARPu. 

Potulný bard 
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Pětka vychází 19. listopadu 2020 a na jeho tvorbě se podíleli: Kryštof, Dennis, Vik 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/YuN1dzjnHkqn3z3Y7 
V dnešním čísle je poslední várka fotek z tábora z Vlachovic. Jedná se o všehochuť neb spoušť 
fotoaparátu mačkal kde kdo. Víc fotek už nebude, tak zavzpomínejte na krásné táborové dny. 
Najdete je na adrese: https://uloz.to/file/8RLDDLAqrvLw/2020-07-20-tabor-vlachovice-foto-ostani-
2-cast-rar 
Pro odlehčení atmosféry přidávám další Murphyho zákon ze hry Dračího doupě (zdroj: Zlatý drak č. 
2-3, Hexaedr, r. 1994):  
Houlanovo pravidlo – Když máte jen jeden život, tak prohrajete iniciativu.  
Daviesův teorém – Když má váš protivník jen jeden život, tak prohrajete iniciativu.  
Uzávěrka bodů a čas na vyplnění Zpětné vazby ze čtvrtého čísla Templář máš do 23:59 středy 25. 11. 
2020.  
P.S.:  MALÝ DÁREK. Kdo bude objednávat ze skautského obchodu JUNSHOP, napište si o SLEVOVÝ 
KÓD vedoucímu oddílu na e-mail: OH18@seznam.cz . 
 

Z předminulého čísla tu 

byl jen váš vtip, který 

by byl potřeba takto 

vyhodnotit. Jako 

nejlepší byl odhlasován 

vtip, který poslal Luky. 

Dostává tedy bod navíc 

do oddílového 

bodování, určitě se 

shodneme, že si ho 

zaslouží 

Ve třetím čísle časopisu byla jako 

hlavní hra: Kdo má na zahradě 

ořešák? Vaším cílem bylo získat 

nápovědy a podle nich správně 

určit, kdo má na zahradě ořešák. 

Úkol správně splnil jako jediný 

Zach, za což mu patří velké 

uznání a 10 bodů. Dále byl 

odměněn 3 body Kuba, protože 

bylo vidět, že se úkol snažil plnit, 

ale nepodařilo se mu určit 

povolání zcela správně. 

Truhla pokladů 

Pod kapucí 

Pro vás ostatní teď, kteří to dříve neudělali, nebo nezvládli 

úplně správně, teď zveřejníme nápovědy a dáme druhou 

možnost si to splnit, ovšem bodové ohodnocení se sníží na 3 
1. Učitel žije v červeném domě 

2. Prodavač má na zahradě švestku 

3. Ten co rád vaří, žije vedle toho, co má na zahradě jabloň 

4. Zelený dům je hned nalevo od bílého 

5. Hasič jí špenát 

6. Obyvatel zeleného domu jí koláč 

7. Ten, co hraje volejbal, má na zahradě smrk 

8. Obyvatel žlutého domu rád kreslí 

9. Ten, co žije v domě uprostřed, jí svíčkovou 

10. Uklízeč žije v prvním domě 

11. Ten, co má na zahradě třešeň, žije vedle toho, co rád kreslí 

12. Ten, co hraje na piano, jí steaky 

13. Herec rád cestuje 

14. Uklízeč žije vedle modrého domu 

15. Ten, co rád vaří, má souseda, který jí špagety 

https://forms.gle/YuN1dzjnHkqn3z3Y7
https://uloz.to/file/8RLDDLAqrvLw/2020-07-20-tabor-vlachovice-foto-ostani-2-cast-rar
https://uloz.to/file/8RLDDLAqrvLw/2020-07-20-tabor-vlachovice-foto-ostani-2-cast-rar
mailto:OH18@seznam.cz

