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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 

03.12.  2020 



 

2 

  

Jak bys měl guláš uvařit teď už teda víš. Pokud to navíc i vyzkoušíš a dáš nám o tom vědět (pošli 

fotku uvařeného guláše na kr.pleva@gmail.com), tak tě za tvou snahu odměníme 10 body  

Ahoj, máš v ruce nové sedmé číslo Templáře. Je spojené 

s Mikulášem a proto jsme se rozhodli změnit některé 

pravidelné rubriky. Co v mikulášském čísle naleznete? 

Můžete si vyzkoušet uvařit Čertovský guláš. První hra je 

spojená s Vánoci a vším co se kolem nich točí. Mikuláš 

s čertem Vám přinesli pozadí příběhu, jak vznikla Loudova 

přezdívka. Za zimních večerů, až budeš sedět u kamen, si 

provětrej mozkové závity u Hlavolamů. Odpočinout si 

můžete při čtení novinek v Královském poslu, který přináší 

zvěsti o skautech ve světě a oddílovém bodování za 

Bláznivý měsíc listopad. Zasměješ se nad skautskými vtipy 

a Truhla pokladů ukrývá Echovu historku. Vřele 

doporučuji. Nezapomeň na registraci 2021, o které jsme 

informovali v šestém čísle. Užij si Mikuláše a snad se brzy 

uvidíme na klubovně. 

Se stiskem levice za celou Oddílovou radu a tvůrčí tým 

Ondra  

Štít oddílové rady – 7.číslo 

 

Pro časopis Templář: Alča 

Čertovský buřtguláš 

mailto:kr.pleva@gmail.com
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Tady budete mít za úkol vymyslet co nejvtipnější text do bublin Loudy a Řeči, kteří jsou očividně 

oba pořádně vysílení (rozhodně za to nemůže Ondra a jeho speciální rozcvička:). To, co vymyslíte 

vepište do ankety a dostanete za to 2 body, pokud bude váš vtip nejlepší, pak ještě jeden navíc. 

Hlavní hra – Foto-výzva #2 
Zimní radosti 

Skautský vtip 

Milí čtenáři a čtenářky. Jako 

každý týden jsme si pro vás 

připravili nějakou soutěž. Venku 

se nám pomalu ochladilo, začíná 

nám tu lehce sněžit. Lidé chodí, 

sypou ptáčkům do krmítek a my 

si sedíme v teple našich 

domovů. Ale to se brzy změní! 

Přinášíme vám totiž naši #2 fotografickou výzvu a to 

ze zimní edice. Jak už to bylo u předchozí výzvy, tady 

je pro vás 5 nových témat. Vaším úkolem bude 

během jednoho týdne, na každé téma, vyfotit jednu 

fotografii. Tyto fotografie budou zařazeny do 

našeho vyhodnocovacího systému. V této soutěži 

budete mít šanci vyhrát drahocenné body do 

celoročního bodování. A to konkrétně 3, pokud 

budete mít v kategorii nejhezčí obrázek, 2 pokud 

skončíte na druhém místě a 1 dostanou všichni za 

každý obrázek, který pošlou. Jako vždy můžete vaše 

fotky poslat na dennis.vaculik@seznam.cz 

 

 

  

Témata pro tento týden: 

• Cukroví 

• Teplo  

• Sníh 

• Vánoce 

• Pohoda 

Z té rozcvičky vidím jen 

samé jedničky a nuly 

V tvém případě 

jenom nuly 

https://forms.gle/XxTukc7tfngcy3vj8
mailto:dennis.vaculik@seznam.cz
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Ale o tom až někdy jindy. Věřím, že se Vám 

příběh o vzniku přezdívky Toma „Loudy“ 

Pekaře líbil. Jestli budete chtít určit pozadí 

další přezdívky, vyplňte anketu na konci 

Templáře. 

Oddílové přezdívky - Louda 

Při nejbližší příležitosti jsme Toma oslovili, 

jak vznikla jeho přezdívka. S rychlostí jemu 

vlastní napsal odpověď až po několika 

dnech. Na dalších řádcích je Loudovo 

vyprávění: „Loudova přezdívka vznikla 

téměř okamžitě po jeho nástupu do oddílu. 

Pro vedoucí asi nebylo snadné zapamatovat 

si jména nových členů, a proto se nové 

přezdívky vybrali na jejich první výpravě.  

K Loudově smůle to byla zrovna Ivančena, 

jedna z fyzicky náročných výprav, a 

vzhledem k tomu, že co do rychlosti nemohl 

konkurovat ostatním členům, tak byl 

vždycky poslední. A tak se stalo. Čas ovšem 

ukázal, že toto zbrklé rozhodnutí nebylo 

vůbec mylné a nositel neustále dokazoval, 

že je držitelem této přezdívky. 

Dnešní číslo časopisu je mimořádné, protože je Mikulášské. Proto se podíváme na 

vznik přezdívky jednoho z členů vedení 18.oddílu Templáři Zlín – Loudy. 

Jako vedoucí oddílu si pamatuji, jak Tomáš přišel 

spolu s Řečou v září k nám na Žabárnu a do naší 

klubovny zahnul vlastně omylem. Zářil z něj zájem a 

nadšení. Obojí mu vydrželo dodnes. Je jen velmi 

málo výprav, táborů, jednodenních akcí, sezení 

Dračího doupěte či jiné aktivity spojené s oddílem na 

které by Louda chyběl. Byl členem družiny, rádcem 

v družině, roverem oddílu a nyní je zástupce vůdce. 

Podílí se nejen na oddílové činnosti, ale realizoval i 

několik rádcovských kurzů např. Apollo, zastává 

funkce ve Střediskové radě a absolvoval vůdcovské 

zkoušky na Východomoravské Lesní škole. 

Myslím, že lépe by to nevystihl nikdo z nás 

pamětníků. Máme pouze rozdílný pohled na vznik 

přezdívky. Tom nebyl nejpomalejší jen na výpravě na 

Ivančeně, ale obecně u většiny aktivit, zejména 

spojených s pohybem. Pamatuji si na historku, kdy 

byl oddíl na putovním táboře Commandos 

v Buchlovských lesích. Louda šel zcela výjimečně jako 

první, asi 300 metrů před Rafem a Ondrou. Měli jsme 

o něm přehled, protože měl veliký batoh, ze kterého 

dole trčeli nožičky. Takový žluto-černý batoh 

s nožičkama. Najednou ho vidíme, jak se baví se 

starší paní a ukazuje na nás. Chvíli spolu vedli 

rozhovor. Následně paní pokročovala naším směrem. 

Když přišla ke mně a k Rafovi, dostali jsme od ní 

pořádný kartáč. Jak si můžeme dovolit ubližovat 

takovému malému, milému a ubohému dítku tím, že 

nosí obrovský a těžký batoh za kterým není vidět. 

Obdobných historek spojených s Loudou je hromada. 

Třeba ta, jak jsme mu s Rafem ošetřovali záda… Pro časopis Templář: Ondra 

https://forms.gle/XxTukc7tfngcy3vj8
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Řešení z minulého čísla: Vystřelil pan Pavel. Kdyby střílel pan Petr, střela by prolétla nejen oknem 

pana Pavla, ale i sklem jeho knihovny, která stála přímo proti oknu. 

Tentokrát se 

s detektivem Štikou 

podíváte na zoubek 

případu, při kterém 

už šlo i o ohrožení 

života. Přesněji 

výstřelu neznámého 

pachatele na 

chudáka muže 

v automobilu. 

Stejně věřím, že se 

vám jej podaří 

odhalit a dostanete 

4 body, za vaše 

správné řešení 

případu, který 

vepíšete do ankety. 

V této hře nebude vaším úkolem nic víc než správně vyřešit tři sirkové hlavolamy. První z nich je 

lehce matematický, u druhého budete skládat čtverce a třetí je spíše pro zábavu než přemýšlení.  

Detektivní příběh 

Dobrovolná hra – Sirkolamy 

Své řešení zasílejte formou fotografie na 

e-mail: kr.pleva@gmail.com a za každý správně 

vyřešený hlavolam dostanete 3 body. 

Přesuňte 3 zápalky tak, aby  vám vznikly čtyři 

stejně velké čtverce 

Přemístěte jednu zápalku tak, aby byl výraz 

platný Na obrázku je lopatka a na ní smetí (rozlámaná 

zápalka). Dovedete dostat smetí z lopatky 

pouhým přemístěním dvou zápalek? Smetí se 

však nesmíte ani dotknout 

Přejeme hodně štěstí při hledání řešení 

https://forms.gle/L1iSY5cn8dgnqp5u9
mailto:kr.pleva@gmail.com
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Pořadí Jméno/Přezdívka Počet bodů 

1. Zach 98 

2. Luky 96 

3. Echo 86 

4. Jony 81 

5. Kuba 67 

6. Škrob 24 

7. Vojta 17 

8. Potápěč 14 

9. Vodník 12 

 
10.-16. 

Blesk, Burák, 
Šerif, Jirka, 

Šimon, Kevin, TT 

 
0 

Pořadí Název družiny Počet bodů 

1. Vlci 205/41 

2. Netopýři 110/37 

3. Kamzíci 180/36 

Listopad utekl jak voda a naše redakce Ti milý čtenáři 

přináší výsledky oddílového bodování. Tentokrát jste 

mohli získat body pouze na základě práce s oddílovým 

časopisem. A že jste nám udělali radost, protože se Vás 

zapojilo víc než v říjnu. 

Samotné výsledky si můžeš prohlédnout na pravé 

straně. Přední příčky obsadili již tradičně Zach s Lukym 

a nově se k nim přidal Echo. Je na místě, aby naše 

redakce vyzdvihla umístění nováčka Kubu, který se 

solidním ziskem 67 bodů obsadil krásné 5. místo. 

Pokud bychom měli vyslovit přání na prosinec, 

potěšilo by nás, kdyby se ostatní zapojili výraznějším 

způsobem než doposud. 

Opět se ohlédneme za bodováním družin, ve kterém si 

Vlci drží první místo, avšak Netopýrům se podařilo o 

necelý bod protentokrát předběhnout Kamzíky. 

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

Měsíc bláznů aneb výsledky oddílového bodování 

Vánoční doporučení vol. II 

 

Obnovení skautské činnosti 

Královský posel přichází s nejdůležitější novinkou za poslední 

měsíce, která zcela jistě zahřeje u srdce každého skauta. 

Vzhledem k pozitivnímu hodnocení vývoje epidemické situace a 

vstupem systému PES do 3. úrovně je v omezeném rozsahu od 

3. prosince obnovena skautská činnost! I přesto musíme být 

nadále opatrní a dbát na co největší bezpečí nás všech. Proto se 

až v průběhu následujících dnů dozvíte, v jaké podobě bude 

naše činnost obnovena. Sledujte oddílové stránky. 

Milí čtenáři, v minulém díle časopise jsme Vám představili Junshop, jakožto 

možnou inspiraci pro potěšení Vás samotných nebo Vašich blízkých. Protože 

víme, že rozsah činnosti oddílu je opravdu široký, nabízíme Vám další 

inspiraci. 

Mezi tradiční aktivity oddílu patří LARP. Pokud máš pocit, že ti něco schází, 

rád bys vyšperkoval svůj kostým anebo potěšil kolegu dobrodruha, pak by tvůj 

zrak neměl opomenout Fantasy obchod. Najdeš zde vše potřebné, po čem tvé 

duše dobrodruha touží. 

A protože se Vánoce kvapem blíží, naše doporučení nekončí Fantasy 

obchodem. Abychom se nepohybovali pouze ve světě snění, máme pro Vás i 

praktický tip. Říká se, že každý správný muž má v kapse nůž. Naše redakce si 

dovolila známé spojení parafrázovat na každý pořádný skaut má vlastní 

sekerku. Ale jak si správnou sekeru vybrat a kde ji pořídit? Na to Vám odpoví 

webová stránka, kterou může rozkliknout zde. 

 

https://www.fantasyobchod.cz/?gclid=Cj0KCQiAk53-BRD0ARIsAJuNhpvOpFoJyu9Ju3F0bqprJEXcIVvHqvOx99FMQxZM4vy7gzl8BEiZgN8aAvwzEALw_wcB
https://detemporidte.blogspot.com/2016/09/sekera.html?m=1&fbclid=IwAR1B82BU-dpqiYyYZUdhMRNkBGGIe_VX_VHNU2heURTMbBT_4y1SaikMop8
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A když už je tu 

společná fotografie 

hrdinů, tak pro 

zachování rovnováhy 

stran dobra i zla sem 

musíme dát i 

společnou fotografii 

záporáků, které 

museli hrdinové 

porazit, aby se dostali 

k legendárnímu 

ohnivému Kladivu. 

Společná fotografie 

našich hrdinů na 

terase Vranovské 

hospody. Můžete 

vidět, jak jsou plně 

vyzbrojeni, takže lze 

usuzovat, že se právě 

chystají vydat na 

nějakou důležitou 

výpravu.  

Potulný bard se rozhodl ještě 

jedno číslo časopisu zůstat u 

vzpomínek na výpravu – 

Příchod zimy, která se 

uskutečnila 8.11. 2019. 

Napravo hned můžete vidět, 

jak léčit zákeřné orčí 

neštovice, které můžou být 

klidně i smrtelné. Naštěstí 

otužování extraktem z kořene 

mandragory je zvládne 

obstojně vyléčit. 

Potulný bard 
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Sedmička vychází 3. prosince 2020 a na jeho tvorbě se podíleli: Kryštof, Dennis, Alča, Echo, 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. Za fotku uvařeného Čertího guláše máš 10 bodů. Dalších 10 bodů získáš, 

pokud vyplníš Zpětnou vazbu na adrese: https://forms.gle/L1iSY5cn8dgnqp5u9 

V dnešním čísle je odkaz na fotky od Rafa z loňského tábora 2019, kdy jsme tábořili u obce Luká, 

Javoříčko. Tématem celotáborové hry byla: „Zvláštní skupina D“. Najdeš je na adrese: 

https://ulozto.cz/file/jahdW26YQ396/2019-07-20-tabor-javoricko-fotky-raf-rar 

Pro pobavení další Murphyho zákon ze hry Dračího doupě (zdroj: Zlatý drak č. 2-3, Hexaedr, r. 1994):  

Oldův zákon čarodějů – když nutně potřebujete magy, tak je nemáte. 

Oldův zákon hraničářů – Když potřebujete nového psa. Pak si stejně hodíte více než 40%. A kdyby 

náhodou míň, tak podruhé hodíte míň než 50%. 

Oldův zákon válečníků – Když útočíte dvojitým útokem na nepřítele, tak napoprvé hodíte tolik, že 

by stačil jen jeden útok. 

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění Zpětné vazby ze šestého čísla Templář máš do 9. 12. 2020. 23:59 

 

V této truhle pokladů 

vévodí Echo. Vyhrál 

jak jeho vtip, tak i 

povídka, kterou jako 

jediný zaslal a je 

naprosto skvělá 

(stejně jako její 

název). Za povídku 

dostal plný počet 10 

bodů a za vtip ještě 

jeden navíc. A teď už 

jen zbývá pustit se 

do čtení! 

Na tento tábor jsem se těšil, jako na každý jiný (tzn. hodně), potom jsem se dozvěděl, že bude na téma druhá světová a 
jelikož s airsoftem nemám zrovna dobré zkušenosti, řekl jsem si, že se pořádně připravím, aby se mi žádná ta “nehoda” 
nestala. Před začátkem tábora jsem sám sebe přesvědčil, že to dost dobře dopadne. Opak byl pravdou. Ze začátku to 
vypadalo nadějně, ale potom se strhla velká bouřka. Celý oddíl seděl v jídelně a čekal co bude dál, mezitím si všichni 
zaběhli do stanu pro pláštěnky včetně mě. Doběhl jsem do stanu, převlékl se do suchého, vzal pláštěnku a běžel zpátky. 
Jak jsem tak běžel cestou jsem uviděl tu největší kaluž, co jsem snad kdy viděl. Samozřejmě jsem se jí nevyhnul, uklouzl 
jsem a sjel po zádech až do kuchyňky. Většina mojeho oblečení bylo až do konce tábora mokré, jelikož jsem nebyl 
schopný to normálně usušit. Pár dní na to jsem měl službu a šel jsem umývat nádobí. Tom dostal geniální nápad umýt 
tác od snídaně hadicí. Já jsem dostal za úkol stát a držet tác. Ale začal jsem couvat a čirou náhodou na tom místě byla 
vsakovačka. A já do ní samozřejmě spadl. Takový smrad jsem dlouho nezažil. Ale to pořád nebylo všechno. Jednou 
odpoledne, zhruba v půlce tábora jsme se šli koupat do rybníka. Byla to tam celkem dálka. Došli jsme tam a šli jsme se 
koupat. Byli jsme tam opravdu dlouho ale někdy jsme vylézt musely. Já jsem vylezl z vody jako jeden z posledních 
postranní cestou, kterou už pár lidí přede mnou šlo. Naneštěstí zrovna já jsem narazil na nějaký ostrý kámen a rozřízl 
jsem si nohu. Celou tu cestu jsem kulhal až do tábora, kde se rozhodlo, že se to půjde šít. S Rafem jsme se vydali na 
strastiplnou cestu do zdejší absolutně nepřehledné nemocnice. Už tak tohle je hrozně dlouhé, takže abych to shrnul měl 
jsem šest stehů a do konce tábora jsem kulhal. Samozřejmě tohle nebyly všechny nehody, co se mi staly, ale i tak jsem 
si tábor užil. 

Truhla pokladů 

Pod kapucí 

Nevím jak to nazvat, aneb písařská soutěž - moje (ne)vydařené zážitky z tábora 2019 

https://forms.gle/L1iSY5cn8dgnqp5u9
https://ulozto.cz/file/jahdW26YQ396/2019-07-20-tabor-javoricko-fotky-raf-rar

