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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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Pokud Rafaelo kuličky doma připravíte, pošlete nám fotku na e-mail: kr.pleva@gmail.com a my vám 

za vaši aktivitu dáme 10 bodů  

  

Ahoj, v ruce držíš osmé číslo Templáře. Jedná se o vánoční 

speciál. Má trošku jiný vzhled a snažili jsme se, aby byl naplněn 

fotkami se sněhem, zimou a oddílovými Vánocemi. Na přání 

mladších kluků zde najdeš první povídání o historii vzniku 

oddílu. Kryštof ti přiblíží v recenzi Dračí hlídku, kterou budeme 

hrát v oddíle a Vik v Královském poslu podává nejnovější 

informace o opatřeních s Covidem a jak se změnilo celoroční 

bodování. Musím též upozornit na smutnou zprávu, Betlémské 

světlo bohužel proběhne v nouzovém režimu. Ve volné chvíli si 

vyzkoušej hry, co připravili Dennis a Kryštof.  

Současně ti chci poděkovat. Letošní rok nebyl pro oddíl 

příznivý. I když proběhl krásný tábor v létě u Vlachovic, vídali 

jsme se málo. Jsem rád, že komunikujeme alespoň přes 

oddílový časopis. Rád bych za celou Oddílovou radu a Redakční 

tým popřál všem zejména hodně zdraví, štěstí a spokojenosti 

v nadcházejícím roce 2021. Važme si společného přátelství, 

udržujme oddílového ducha a přečkejme tuto nelehkou dobu. 

Věřím, že s všichni brzo zdraví, spokojení šťastní shledáme, ať 

můžeme pokračovat dál po skautské cestě životem.  

Se stiskem levice Ondra.  

 

Štít oddílové rady – 8.číslo 

Pro časopis Templář: Alča 

Rafaelo kuličky - Recept 

mailto:kr.pleva@gmail.com
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I ve vánočním čísle jsme pro vás přichystali jeden vtip. Tato fotka je z výpravy na běžky a vy máte 

za úkol vymyslet do bublin co nejvtipnější text, který byste tam napsali vy. Vepište jej do ankety na 

konci časopisu a dostanete 2 body, pokud to bude ten nejlepší, dostanete namísto toho body 3. 

Hlavní hra – Malířská soutěž 

Skautský vtip 

Protentokrát jsme si pro vás 

připravili malířskou soutěž. Už 

z názvu je celkem dost jasné, o co 

půjde. Budete mít za úkol nakreslit 

co nejpěknější obrázek libovolným 

stylem na zadané téma.  

Až budete mít svůj obrázek 

hotový.  Pošlete je na e-mail 

kr.pleva@gmail.com. Pokud tak 

učiníte dostanete ihned 5 bodů a 

můžete dostat až 5 dalších bodů, 

podle toho na jakém místě se 

umístíte v hlasování o nejlepší 

výtvor. 

 

 

 

Téma pro tuto soutěž: 

Skautské Vánoce 

mailto:kr.pleva@gmail.com
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Historie oddílu 

Na jaře roku 1999 jsme se rozhodli svůj sen realizovat. Oddíl vznikl 1. 

května a na první schůzku přišlo 15 děti. Patřili jsme do II. Střediska 

Zlín a klubovnu jsme v té době měli na Mokré. Pouze holé stěny, 

které jsme si upravili a vyzdobili. Hned v květnu proběhla první 

výprava s názvem „Za tajemstvím Lukova“. V oddíle po prvním 

měsíci zůstalo 9 členů. Na první tábor jsme vyrazili sjíždět na raftech 

řeku Moravu do Bzeneckých meandrů. Bylo tam všude plno komárů, 

předchozí rok byly povodně. Tak jsme ho pojmenovali „Na Komáří 

řece“. Poprvé jsem zde využil svoje skautské dovednosti. Jeden den 

nám hustě pršelo, zastavili jsme na písečné pláží naproti Ďáblovy 

stěny. Na jedné straně byla řeka, na druhé asi 2 metry vysoké 

kopřivy. My jenom na lehko v plavkách. Postavili jsme stany, kam 

jsme schovali členy oddílu. S Fredem jsme za deště lovili z řeky kusy 

dřeva a rozdělávali oheň na uvaření teplého čaje. Nakonec se nám 

to podařilo a já zjistil, že skautské dovednosti, které umím dobře, mi 

můžou pomoci v nepříznivé situaci. Od té doby se snažím, aby kluci 

v oddíle trénovali za těžších podmínek (-: 

Uplynulo již 21 let od doby, kdy byl založen náš oddíl. Jmenuji se Ondřej Hájek, jsem vůdcem oddílu 

a pamatuji si jeho vznik. Proto jsem se rozhodl napsat krátké shrnutí jeho historie. 

První myšlenka vzniku 

nového oddílu napadla ke 

konci dvacátého století 

dva kamarády. Jedním 

z nich byl Pavel Janků 

přezdívkou Fred a druhým 

já. V té době už jsme spolu 

skautovali pár let ve 

Zlínské 16. Mimo jiné 

jedním z členů 16. oddílu 

byl taky Kosťa. 

Ondra a Fred v Českém ráji 

Hobit, Zdeňa, Řeča a Mára - tábor 
Lukov, CTH Dračí stín 

Tábor na Lukově v roce 2001 

Milan s dcerou Adélkou 

Hiawatova cesta- tábor Vlachova Lhota 

v roce 2001 Bilbovky, neboli oslava narozenin hobita Bilba (21. září). Na 

úvodní akci přišli hosté v kostýmech – Chrobák a Hroch. Včetně hostů, 

mne a kluků nás bylo sedm. A hlavně Ondra, zde získal svoji přezdívku 

Hobit. Poté co jsme objevili kouzlo Dračího doupěte, začali jsme ho hrát 

na výpravách a o víkendech. Na programu bylo hlavně plnění Bobříků. 

Skauti byli vtipní stejně jako dnes. Zápis z Kroniky: „Fred si našel 2,5 

metrů dlouhý klacek, že jím naměří vzdálenost 60 metrů, kterou 

budeme běhat na čas. Došel ke skautíkům a zeptal se. Kolik je 60 děleno 

2,5. Ihned se mu dostalo odpovědi do Martina: „Hm, přece tužka a papír 

ne?“ Hodně jsme se bavili o názvu oddílu a začali jsme si říkat „Modrý 

šíp“. Přiznám se, že nevím proč, ani za jakých okolností název vnikl. 

Postupně upadl v zapomnění. 

Následující rok proběhl výstup oddílu na Lysou horu v Beskydech a Ivančenu. Ze začátku se počet 

členů pohyboval okolo 7. Patřila sem Anča s přezdívkou Železná Lady, Jirka s přezdívkou Jiřina, 

Honza s přezdívkou Píďa, Ropy a další. Protože jsme všichni měli rádi fantazy, Pána Prstenů, 

Zaklínače a svět Warhammeru, začala se tímto směrem ubírat i cesta oddílu. Prvním krůčkem byli  
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Na začátku nového tisíciletí se oddíl přestěhoval na současnou klubovnu za 

Baťovou nemocnicí. V té době byla zadní půlka staveniště. Do oddílu přišli 

nové tváře, které jej ovlivnili. Ve vedení začal působit Šakal a Milan. Zejména 

bych se zmínil o Milanovi. Byl v té době policista v uniformě, později 

pracoval na kriminálce. Zabýval se kriminalitou mládeže a mladistvých. Byl 

o pár let starší a vždy jsme si říkali Starý a Mladý Vlk. Ovšem jen mezi sebou. 

Pomáhal mi ve vedení oddílu a jako starší předával svoje moudra a životní 

zkušenosti. Myslím, že kdo jej poznal, rád na něho vzpomíná. Má skvělý 

humor, břitký jazyk, umí naslouchat, pomáhat a poradit. S Milanem jsme se 

rozhodli složit vůdcovskou zkoušku na Východomoravské lesní škole. 

Později jsem zjistil, že to bylo další zlomové rozhodnutí, neboť tam jsme 

potkali Rafa. Zahajovací kurz probíhal ve Fryštáku na chatě Elišce. Naše první 

setkání s Rafem proběhlo takto.  Vešli jsme s Milanem do klubovny, kde hrál 

mladý skaut na kytaru. Hnědé dlouhé vlasy do culíku, výrazný hlas a úsměv 

na tváři. Usedli jsme tedy na lavice a začali si s Milanem šeptat. Při tom jsme 

se uculovali a pozorovali ostatní účastníky a účastnice kurzu. Občas jsme 

mrkli na kytaristu a povzbuzovali ho. Kytarista se po každé písničce na nás 

usmál a ptal se nás: „Co jé? Hej co jé? Čemu se smějete?“ Milan mu vždy 

odpověděl: „Moc pěkně hraješ na kytaru a je tu okolo tak krásně, jen to oku 

lahodí. Zahraj další písničku.“ A kytarista hrál a hrál. Později si k nám přisedl 

a vyklubal se z něho Raf. Jeden z tahounů oddílu a skalní člen. 

Pár let to sice trvalo, ale nakonec Raf přešel do oddílu. Setkání nás tří se 

záhy projevilo v oddíle. Shodli jsme se, že je nám bližší pojetí skautingu 

podle Roberta Baden-Powella. Líbili se nám jeho názory a směr. 

Výchova odpovědného občana. Ve své knize „Scouting for Boys“ napsal:  

     „Rytíři svou čest považovali za posvátnou věc. Byli věrni Bohu, králi a 

své zemi. Obzvláště ohleduplní a zdvořilí byli ke všem ženám, dětem a 

slabým lidem. Pomáhali všem. Potřebným dávali peníze i jídlo a šetřili, 

aby mohli rozdávat. Učili se bojovat se zbraněmi pro případ, že by 

museli bránit svou víru a zem proti nepříteli. Aby mohli všechny tyto 

ideály uskutečňovat, dbali o své zdraví, posilovali tělo i ducha. Skaut 

nemůže udělat nic lepšího, než se těchto rytířských zákonů držet.“ 

 Jeho slova nám mluvila z duše. Měli jsme směr a cíl. Na 3.ročníku Bilbovek vznikla Vlajka oddílu 

s Drakem. Na jedné straně je vyobrazena skautská lilie a na druhé znak oddílu – zelený drak na 

bílém poli. Znak – heraldického draka namaloval Milanův kamarád. Proč jsme se rozhodli pro 

Draka? Slované ctili draky jako mocné vládce. Lidé je ctili pro jejich velikou sílu, inteligenci a 

magické schopnosti. Zhruba ve stejném období se objevila myšlenka názvu oddílu Templáři. 

Vybrali jsme si je, protože se jednalo o středověké rytíře. Dodržovali zásady, o kterých mluvil 

Robert Baden – Powell. Navíc to byli rytíři, kteří pomáhali při ochraně poutníků. Důležitá pro ně 

byla služba druhým a ochrana. Cílem je přiblížit se co nejvíce těmto ušlechtilým zásadám v dnešní 

moderní době. Vytvořit oddíl, který bude fungovat jako jeden celek. Bude pomáhat a podporovat 

nejen své členy, ale všechny, kdo to bude potřebovat. Naučí vážit si základních lidských hodnot, 

ochraňovat slabé, plnit povinnosti vlastní a duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližnímu. 

Myslím, že v té době vznikl také pokřik oddílu „Rychlost, um a radost z díla, v tom je nás 

osmnáctky síla.“ 
Pro časopis Templář: Ondra 

Aleš "RAF" Jaroš 

Křeček, Doktor, Ondra, Milan 
a Raf 

18.oddíl Templáři a 34.oddíl Věrná 
Srdce při výstupu na Lysou horu 

Kobra s klukama na táboře na 
Podkopné Lhotě 
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Řešení z minulého čísla: Na auto střílel pan Ferdinand. Stopy na karoserii 

ukazovaly, že byla použita brokovnice. 

Tento detektivní 

komix řeší vyloupení 

bytu pana Janoty 

zatímco pobýval 

v zasněžených 

Krkonoších. Pokuste 

se jej správně vyřešit 

a odpověď vepište 

do ankety na konci 

časopisu. Pokud 

bude vaše řešení 

správné, odměníme 

vás 4 body. 

Zdravíme. V dnešním speciálním díle 

časopisu Templář jsme si pro vás 

nachystali něco neobvyklého. Je to 

vánoční šifrovačka před vámi se 

nachází sada šifer a vaším úkolem je 

bude rozlušti. A však nebude to tak 

lehké! Většinu  šifer které zde uvidíte 

jistě poznáte, alespoň v nějaké 

podobě. Vánočnímu šifrování zdar! 

 

Detektivní příběh 

Dobrovolná hra –  

Šifry posílejte na dennis.vaculik,@seznam.cz  Za každou šifru máte šanci záskat až 3 body! V 

případě že naleznete skrytou zprávu tak automaticky získáváte další 2 body. 
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Pořadí Jméno Počet 
bodů/průměr 

1. Zach 225/75 

2. Luky 174/58 

3. Echo 172/57 

4. Jony 157/52 

5. Kuba 155/51 

6. Vojta 152/50 

7. Potápěč 108/36 

8. TT 103/34 

9. Vodník 94/31 

10. Burák 83/27 

11. Jirka 73/24 

12. Šimon 52/17 

13. Serif 52/17 

14. Kevin 43/14 

15. Blesk 40/13 

Naše redakce Vám znovu po měsíci přináší přehled celoročního 

bodování. A nutno říci, že měsíc listopad průběžným pořadím 

řádně zamíchal. Jak můžeme vidět ne nadarmo se mu říká 

měsíc bláznů.  

Skokany měsíce jsou Luky a Jony, kteří se vyhoupli do horního 

patra celoročního bodování. Jak můžete vidět, rozdíly jsou 

minimální a každý bod vás může posunout dopředu. Proto 

neváhejte a pracujte s časopisem a se stezkou. 

 

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

Celoroční bodování 

 

Kluci jdou na čekatelský kurz 
 

 

Jako na houpačce 

 Bohužel se již stává pravidlem, že nám není dáno pořádně si užít 

radosti ze znovuobnovení činnosti oddílu. Po necelých třech 

týdnech došlo k rapidnímu zvýšení počtu lidí nakažených Covid-

19, což vedlo českou vládu k opětovnému zpřísnění okamžení. 

Pro skautskou organizaci a tudíž i náš oddíl je výsledek navýsost 

smutný – od 18. prosince, což znamená de facto ihned, vchází 

v platnost zákaz organizování aktivit pro děti. V důsledku 

vládních opatření se letos budeme muset obejít nejen bez 

Betlémského světla, ale také všech vánočních akcí. Jakmile 

budeme moci obnovit činnost, ihned Vás vyrozumíme. A nutno 

říct, že se na to velice těšíme. 

 

Skauting sám o sobě obsahuje mnoho rolí a 

jednou z nich je vzdělávání jeho členů. 

S potěšením Vám naše redakce může oznámit 

rozhodnutí Denise a Kryštofa absolvovat 

čekatelský kurz v následujícím roce.  Kurzem, 

který si vybrali je Lesní kurz Velká Morava. 

Doufáme, že jimi vybraný kurz se jim bude líbit 

a nasbírají na něm nejen spoustu zážitků, ale 

také zkušeností, které budou moci aplikovat při 

spoluúčasti na vedení oddílu. 
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Na poslední fotce můžete 

obdivovat buď 

dechberoucí zasněžené 

lesy v pozadí, nebo 

Vodníka, který buď svou 

nešikovností spadnul na 

zem, nebo (a to je ta 

reálnější možnost) se zase 

pokoušel provokovat 

Ondru a teď se všichni 

dívají, jak na to doplácí. 

Uprostřed se snaží něco vyčíst 

z mapy. Pravděpodobně hledají 

cestu, kterou by měli dál 

pokračovat. Kolik si myslíte, že 

je potřeba skautů na vyčtení 

informace z mapy? Podle této 

fotky bych usuzoval, že osm a 

navíc i jejich vedoucí :D.  

Dnes potulný bard napíše 

něco o výpravě na běžky, 

která se uskutečnila 

v únoru roku 2018 na 

Držkové. Jak můžete vidět, 

bylo tou dobou opravdu 

hodně sněhu my se vydali 

na procházku po blízkém 

okolí.  

Na první fotce vidíte 

skautíky, jak si užívají sníh, 

který je všude kolem a 

právě jej využívají k útoku 

na fotografa. 

Potulný bard 
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V šestém čísle, jsme vás informovali o tom, že vznikl nový systém pro hraní her na hrdiny a jeden 

výtisk jsme od autorů dostali do oddílu zcela zdarma. Pravidla jsme přečetli, vyzkoušeli a sepsali pro 

vás tuto recenzi.  

Pro začátek zabrouzdáme do historie RPG systémů v České 

republice. Hlavním vydavatelem her na hrdiny byl u nás rozhodně 

Altar a jejich nejznámější hrou je bezpochyby Dračí doupě, které 

vyšlo už v roce 1990. Systém inspirovaný celosvětově známým 

Dungeons & Dragons. Klasický Dračák se těšil velké oblibě a 

vycházely další a další edice, které upravovaly pravidla a 

opravovaly chyby. To však s edicí 1.6 skončilo a Altar se přesunul 

k jiným projektům. Dračí doupě plus bylo jedním z nich a po 

nějaké době Dračí doupě 2. Pluska se pokoušely co nejvíce přiblížit 

realitě použitím složitých tabulek, naopak Dračák dvojka tabulky 

naprosto vypustila a zaměřovala se hlavně na zajímavé popisy akcí 

a roleplaying postav. Oba systémy si našly svou vlastní skupinu 

hráčů, ale nepodařilo se jim zaujmout tak široké publikum, jako 

staré Dračí doupě. A právě o to se teď pokouší Dračí Hlídka. 

Původně měla být pouhým pokračováním Dračího doupěte, avšak kvůli licenčním problémům 

s Altarem to nebylo možné, tak vybudovali zcela nový systém, který však na základech Dračáku 

znatelně staví. Znalci při čtení podobnost rozhodně nepřehlédnou, avšak určitě není na škodu. Teď 

už ale přejdeme k samotným pravidlům. Skoro by se dalo říct, že se Hlídka i hraje dost podobně. 

Pravidla pro boj se počítají víceméně stejně. Háže si jak útočník, tak i obránce šestistěnnou kostkou 

a při každé šestce přihazuje dále. Přidaná je tady možnost zasadit tzv. „kritický úder“ pokud hodíte 

alespoň o dvě šestky více než soupeř. Celkově se počítá ve vyšších číslech, ale s podobným počtem 

životů, takže jsou boje o poznání rychlejší a smrtelnější. S tím souvisí i přidaná hranice smrti, kdy se 

každá postava může dostat dočasně i pod nulu životů a dokud ji někdo nevyléčí zůstává v bezvědomí. 

Dost pozměněná je však mechanika ověřovacích hodů a 

hodů proti pasti. Byly totiž odstraněny procentuální 

hody a všechno vyřešíte pouhým jedním hodem 

desetistěnnou kostkou, ke kterému se přičte bonus za 

příslušnou dovednost podle typu akce a bonus za atribut 

(síla, obratnost, odolnost, inteligence, charisma). Pokud 

přehodíte hranici, kterou na základě obtížnosti akce určí 

pán jeskyně v akci uspějete, pokud ne, akce se nezdaří. 

Je mi jen trochu líto absence kritických úspěchů a 

neúspěchů, ale jinak je elegantní a nijak složitá. 

 
Největší revoluci přináší dle mého Dračí Hlídka v oblasti rozvíjení postavy. Jako první mě zaujala 

úžasně zjednodušená tabulka k nahazování atributů  a také možnost si je určit rozdělováním bodů, 

čímž se dá eliminovat náhoda při tvorbě postavy. Každé povolání bylo lehce upraveno, také přibylo 

jedno nové – Klerik, který využívá přízně, jež dostává za pravidelné modlitby, k sesílání různých 

proseb. Válečník nově při boji generuje adrenalin, za který používá bojové triky. 

Dračí Hlídka - Recenze 
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Nejlepší vtip z předminulého čísla 

nám poslal Zach, tak za něj dostává 

bod navíc do oddílového 

bodování. 

Truhla pokladů 

Zmíním zde ještě příručku pro pána jeskyně, která je nedílnou součástí. V ní můžete najít užitečné 

tipy, jak hru vést, doplňující ceníky a dost dobře použitelný bestiář. Také stojí za vyzdvihnutí velmi 

pěkné grafické zpracování obou příruček. 

Při přestupu na novou úroveň si každá postava zvýší životy, 

zvýší se jí mana podle tabulky pokud nějakou má, vybere si 

zvláštní schopnost, či dovednost z tabulky pro své povolání a 

nakonec dostane určitý počet dovednostních bodů, které 

může utratit za zlepšení jakékoli stávající dovednosti nebo 

naučení nové obecné dovednosti. Máte tedy spoustu 

možností jak si zlepšovat svou postavu a i kdyby bylo ve 

družině více stejných povolání, mohou se jejich postavy po pár 

úrovních znatelně lišit, což je určitě plus. 

Dále bych vyzdvihl skvěle zpracované webové stránky a jejich mobilní aplikaci. Na stránkách najdete 

základní info o Hlídce, spoustu dobrodružství, které může použít pro hru pán jeskyně, dále třeba 

mapu Domoviny, což je oficiální svět Dračí Hlídky, také jednoduchý generátor postav, deník 

k vytisknutí a spoustu dalšího. Mobilní aplikace je dobrá k rychlému vytvoření postavy, ale 

nedoporučil bych ji používat při hře, protože jí několik potřebných funkcí chybí. 

 Největším mínusem, který na Hlídce vidím je opravdu 

hodně chyb v textu pravidel, které občas mohou způsobit 

nejasnosti, co se jak má správně hrát. Na opravení všech 

chyb se však pracuje a za nějakou dobu by měla jít do 

prodeje další verze příručky, která všechny tyto chyby 

opraví. Také se pracuje na nové verzi mobilní aplikace a 

pravidlech pro pokročilé hráče (úroveň postavy 6 a výš), 

takže je toho spousta, na co se dá těšit. 

Pokud vás Dračí hlídka zaujala, můžete si na jejich stránkách 

zdarma stáhnout LITE verzi pravidel, pomocí kterých jde 

hrát s postavami na první úrovni. Za nás rozhodně 

doporučujeme se alespoň podívat a nejlépe i vyzkoušet. 

https://www.dracihlidka.cz/
https://www.dracihlidka.cz/wp-content/uploads/2020/12/DH-LITE.pdf#top
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Osmička vychází 17. prosince 2020 a na jeho tvorbě se podíleli: Kryštof, Dennis, Alča, Vik a Ondra.  

V příštím čísle přineseme informace o táboru v roce 2021. Kde budeme tábořit, kdy budeme 

tábořit, co bude námětem celotáborové hry (možná) apod.. Tak nás sleduj 😊 

 

 

Pod kapucí 

V šestém čísle byla 

hra, kterou 

připravoval Dennis 

s Rafem a vaším 

úkolem bylo správně 

přiřadit písničky 

k melodiím. Tady jsou 

správné výsledky: 

1. Chodím po 

Broadwayi 

2. Hudsonský šífy 

3. Jasná zpráva 

4. Jupí čerte 

5. Rosa na kolejích 

6. Sbohem Galánečko 

7. Zafúkané 

8. Zvon 

 

V minulém čísle jste mohli najít recept na Čertovský guláš a objevili se i 

tací, kteří ho opravdu vyzkoušeli i v praxi. Nalevo vidíte fotky od TTho a 

hned vedle je guláš, který uvařil Zach. Oboum se očividně hezky vydařil a 

my každému dáme slíbených a zasloužených 10 bodů do bodování. 

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/RLv4isdbwrwg4ZRS7 V dnešním čísle je odkaz na fotky od Loudy 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/sQcjAAkgpgzl/2019-07-20-tabor-javoricko-fotky-louda-rar 

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

Mayerova věta – čím více máš s sebou rudých křížů, tím méně ti padne na kostce, když si léčíš 

zranění. 

Druhá Mayerova věta – čím méně máš rudých křížů, tím více se poraníš během hry. 

Tupinova zásada – když nemáš žádné rudé kříže, je na tebe PJ hodnější. 

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění Zpětné vazby ze šestého čísla Templář máš do 6. 1. 2021. 

 
 

Děkuji Všem, co pomáhají. 

 Alče za pomoc, dobré recepty a PF 2021; Loudovi za psychickou 

podporu a konstruktivní připomínky; Rafovi za super nápady a pozitivní 

motivaci; Kosťovi za odlehčení atmosféry; Vikovi za aktivitu a 

reprezentaci; Márovi za nové nápady a tvorbu tajného programu; 

Vladovi za tipy na výpravu a tvorbu 3D terénu na hry miniatur; 

Kryštofovi za práci na časopise a tvorbě programu; Dennisovi za tvorbu 

programu, rozptýlení nudy a občasném zlobení; Rodičům za podporu, 

trpělivost a občas shovívavost; Bez Vás všech by to nešlo.  

Ještě jednou DÍKY. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BphRcdecVRI&feature=youtu.be&ab_channel=D-brandFPV
https://forms.gle/RLv4isdbwrwg4ZRS7
https://ulozto.cz/file/sQcjAAkgpgzl/2019-07-20-tabor-javoricko-fotky-louda-rar

