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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 

14.01.  2020 



 

2 

Eva Staněk (roz. Měřínská), 2014–2020 náčelní Junáka - českého skauta o knize říká: „Na knize mě 
zaujalo právě to nenápadné prozkoumávání toho, kde všude, v jakých konkrétních krocích 
jednotlivců se může ukrývat odvaha. 

  

V loňském roce vydalo nakladatelství Argo knihu Odvaha je volba. Což není nic 
jiného než první výpravná komiksová kniha o českém skautingu. Její autoři, 
špičkový čeští komiksový kreslíři a kreslířky, na ní pracovali bezmála šest let a 
provede nás nejdůležitějšími okamžiky českých skautských dějin. 

Ahoj, máš v ruce již 10 číslo našeho časopisu Templář. 
Přináší ti recenzi na skautskou komiksovou knížku, 
podíváme se na vznik přezdívky rádce družiny Kamzíku a 
najdeš zde opět dvě hry do oddílového bodování. Jedna 
potrápí tvoje mozkové závity a druhá vyzkouší tvoji 
kreativitu. Myslím, že obě hry jsou výzvou pro každého 
skauta. Královský posel přináší přehled o celoročním 
bodování, kde je vidět, že šanci vyhrát může každý. Dále 
jaký dárek měl Hobit na Vánoce od oddílu a hlavně 
Registrace 2021. Pochvalu mají Jony, Luky, Burák, Zach a 
Kuba – všichni zaplatili už v prosinci. Také Vás chceme 
poprosit o vyplnění zpětné vazby celkového hodnocení 
našeho časopisu. Ať víme, co máme zlepšit. Užijte si 
pořádnou sněhovou nadílku. 

Se stiskem levice za celou 0ddílovou radu a tvůrčí tým 
Ondra  

 

Štít oddílové rady – 10.číslo 

Odvaha je volba – komiksová kniha o českém skautingu 

 

Pro časopis Templář: Vik 

Naše redakce knihu přečetla a krátce Vám poreferujeme, na co se 
v ní můžete těšit. Obsahuje sedm komiksových povídek, jež jsou 
inspirovány sedmi přelomovými událostmi českých moderních 
dějin. První příběh se odehrává ještě za dob Rakouska-Uherska, kdy 
parta kamarádů zakládá malý skautský oddíl ve své obci. Poslední 
příběh se odehrává v období Sametové revoluce. Ve všech 
povídkách je protagonistou obyčejný člověk, který je ovšem ve 
všech případech skautem či skautkou. Nacházejí se v obtížných 
situacích, lze říci životních zkouškách, ve kterých musí v sobě nalézt 
neobyčejnou odvahu. 

Nenechte se zmást názvem knihy, ta nevypráví o hrdinech, kteří 
jsou oslavováni nebo získali medaile ani nevykonali žádné 
pamětihodné činy. Naopak vypráví o neznámých hrdinech všedních 
dní, kteří se vzdali něčeho ze sebe pro jiné. 

Část prostředků na knihu se podařilo vybrat díky internetové sbírce HitHit. Čímž 
iniciátoři vzniku knihy Tomáš Vovsík a Marek Steininger splnili svůj slib, ve 
kterém se zavázali k vydání knihy. 

https://forms.gle/pihcJv8CSxde2w8MA
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Znovu se pokuste vymyslet co nejvtipnější text do bublin, tentokrát Škrobovi a skavenovi, kteří 
proti sobě momentálně bojuje. Vepište to pak do ankety a dostanete 2 body a nejlepší ještě jeden 

Hlavní hra – Šifry 

Skautský vtip 

Hra v tomto časopise po tobě bude 
chtít, aby sis zase potrápil mozkové 
závity, tentokrát u pěti šifer, které 
jsme na vás vymysleli. Postupně je 
všechny vyluštěte a vepište výsledky 
do ankety 

Za každou správně 
vyluštěnou šifru získáváte 2 
body. Přejeme hodně zdaru 
při luštění. 

 

 

  

5. šifra 

T  n s l 

a a e  o 

t v n c ž 

o a í e i 

 r  b t 

z p v ů á 

 

4. šifra 
Taa-ttoa-tzop-rzapvraa-vjae--tzaaksyimfgrmogvnalngae 

 

3. šifra 
13;1;14;5;11  20;10  8;13;1;23;22   
13;22;20;21;5;15;10;14  20;10;6;5;19 

 

2. šifra 
SU ZB SU NP 

RT ChJ EG QS ZB 

UW XZ TV YA ChJ UW ZB 

ZB AC DF BD DF CE XZ 

 

1. šifra 

 
 

Povede se mi tě 
už konečně 

porazit? 

Nemyslím si, právě 
jsem na obranu 
hodil tři šestky 

https://forms.gle/PoMJqLgQzaLfGqb59
https://forms.gle/PoMJqLgQzaLfGqb59
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Pokud máte zájem o pravdivém pozadí 
vzniku další oddílové přezdívky, 
nezapomeňte hlasovat v anketě a vybrat. 
Odkaz najdete v rubrice „Pod Kapucí“. 

Oddílové přezdívky - Kevin 

Opravdu můžeme potvrdit, že slova Kevina jsou pravdivá. Přezdívku získal na 
táboře. Zajímavé je, že se mu rok vyhýbala. Tábor, na kterém byla vyslovena 
jeho přezdívka poprvé, probíhal u obce Štěchov - Lačnov a hlavním tématem 
byly Hvězdné války nebo-li Star wars. V rámci tábora probíhá i dvoudenní 
výprava po družinách, kdy táborníci si balí věci pod dohledem starších, aby měli 
vše  
 

V dnešním Desátém čísle se podíváme na rádce družiny Kamzíků, Filipa 
„Kevina“ Ševčíka. V oddíle je už od roku 2016. Po příchodu fungoval jako člen 
družiny a v současné době se spolupodílí na jejím vedení. Filip je spíše tišší kluk, 
který ovšem umí dávat pozor a bedlivě sleduje co se kolem něho děje. 
Odpovědně si plní skautskou stezku a jediné co ho občas zpomalí je jeho 
nesmělost se projevit nebo zeptat se. Čím je ale starší, tím si víc věří. 

Naší redakci se v této nelehké „covidové“ době podařilo 
Filipa zastihnout, aby nám mohl sám svými slovy popsat 
jak vznikla jeho oddílová přezdívka Kevin. Před 
samotnou odpovědí na naši otázku se na jeho tváři 
objevil pro něj tak typický nesměle – tajemný úsměv. Po 
krátké chvíli nám řekl: „ Bylo to na táboře, kde byla 
celotáborová hra Star Wars. Zrovna jsme se balili na 
dvoudenní výpravu po družinách.  Při tom nás sledovali 
a pomáhali Mára s Alčou. Když se zaměřili na mne, tak 
mi řekli, že vypadám jako Kevin z filmu Sám doma“. 

Dnes už si každý pamatuje jeho přezdívku v oddíle víc než jeho jméno. I když 
někteří zaměňují vznik jeho přezdívky s Kevinem od panenky Barbie. To je 
ovšem omyl. Náš Kevin byl inspirován Kevinem z filmu Sám doma. 

Pro časopis Templář: Ondra 

Náš Kevin: 

Kevin ze Sám doma: 

vše potřebné a nic nezapomněli. V uvedený 
den, bylo to pondělí 10. sprna 2017 probíhalo 
balení věcí. Alču a Máru zaujal předivším Filip. 
Všimli si několika shodných prvků s Kevinem 
z filmu Sám doma. Byl rychlý, na pohledné 
tváři tajemný úsměv, hýřil nápady a 
zlepšováky a navíc je blond. Proto nadhodili na 
táborovém náměstíčku: „Hele Filipe ty 
vypadáš jako Kevin“. Tuto „památnou“ větu 
zaslechlo několik okolo balících se skautů a pár 
vedoucích. Mrkli všichni zkušeným okem na 
Filipa a bylo jim jasné, že přezdívka na něj sedí. 
Filip byl chvíli rozčarován, ale nakonec 
přezdívku přijal. 

https://forms.gle/PoMJqLgQzaLfGqb59
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Řešení z minulého čísla: Podle stop pneumatik jde poznat, že první jel osobní 
vůz. Kdyby přijely oba vozy najednou, měl by přednost (zprava) nákladní vůz. 

Detektiv bude 
v tomto příběhu 
řešit přepadení a 
následné okradení 
jednoho muže 
neznámým 
pachatelem. 
Detektiv Štika 
naštěstí má 
důkazy, podle 
kterých se 
pachatel dá 
rozpoznat. 
Pokuste se přijít 
na to a i se 
zdůvodněním 
vepište své 
poznatky do 
ankety, pokud 
budou správné 
dostanete 4 body. 

Milí čtenáři v tomhle čísle jsme si pro vás připravili něco opravdu 
nečekaného. Tentokrát to bude na vás, a proto bych vás chtěl 
poprosit čtěte pozorně. V těchto dvou týden si zahrajeme menší 
hledací hru Vaším úkolem bude vytvořit malou schránku “kešku”. 
Tato stránka by měla být schopna vydržet týden venku, a proto 
by bylo dobré, kdyby byla utěsněna proti vlhkosti. Můžete 
například použít kovovou krabičku od mentolových bonbonů 
utěsněnou po okrajích izolační páskou. Tuto kešku pak vybavíte 
papírem A5 a tužkou/propiskou (Důležité je, aby psala!). Poté, co 
bude tato schránka zhotovena, se ji vydáte schovat. Tuto 
schránka by měla být schovaná na veřejnosti přístupném místě, 
tak ať člověk, který o ní neví ji není schopen omylem najít, a 
zároveň ať lze s příslušnou nápovědou najít. Poté co schránku 
umístíte zaznamenáte její GPS souřadnice. To můžete udělat tak, 
že použijete svůj telefonu a aplikaci “My GPS Locator”.  
 

Detektivní příběh 

Dobrovolná hra – Schovávaná 

Za tohle můžete získat 10 bodů   
 3b Za poslání obrázku schránky 
 3b Za umístění schránky a poslání její GPS souřadnic 
 4b Za zhotovení krátké nápovědy k nalezení schránky. 
Vaše vypracovné ůkoly můžete posílat na 
dennis.vaculik@seznam.cz 
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PŘÍJMENÍ JMÉNO VARIABILNÍ 
SYMBOL 

PLEVA Kryštof 1801 

VACULÍK Dennis 1802 

POSPÍŠIL Tomáš 1803 

HRUBÝ Pavel 1804 

HLOUŠEK Jonáš 1805 

ČAPOUN Filip 1806 

HOĎÁK Jiří 1807 

ZEMINA Zachariáš 1808 

ŠIMEČEK Šimon 1809 

NAVRÁTIL Štěpán 1810 

ŽÁČEK Jan 1811 

PAVEL Tobiáš 1812 

ŠVIRÁK Jan 1813 

BUREŠ Vojtěch 1814 

HLAVÁČEK Lukáš 1815 

ŠEVČÍK Filip 1816 

ŠPENDLÍK Vojta 1817 

TREFIL Tadeáš 1819 

KOVÁŘ Jakub 1820 

Umístění Jméno Body 

1. Zach 298/75 

2. Echo 244/61 

3. Kuba 192/48 

4. Jony 190/47,5 

5. Vojta 182/45,5 

6. Luky 181/45,25 

7. Potápěč 148/37 

8. TT 143/36 

9. Vodník 116/29 

10. Burák 113/28,25 

11. Jirka 110/28 

12. Škrob 87/22 

13. Šerif 82/21 

14. Blesk 77/19 

15. Kevin 78/18 

16. Šimon 52/13 

Pod heslem opakování je matka moudrosti Ti milý čtenáři 
naše redakce znovu připomíná termín registrace – 22. ledna 
2021. Pro připomenutí zopakujeme všechny potřebné 
informace, abyste se mohli úspěšně zaregistrovat.  

Pro rok 2021 registrační částka činní 1500 Kč. Svou platbu 
zašlete na účet 2500926220/2010. Jako variabilní symbol 
použijte číslo, které je uvedené v tabulce a je přiřazené 
Vašemu jménu. 

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

Registrace 

 

Hobitův dárek aneb oddílová audiokniha 

 

 

Celoroční bodování 

 Tradičně Vám naše redakce přináší přehled celoročního 
bodování, které je téměř v polovině. Jak se promítl promítnul 
prosinec čili měsíc Dlouhých nocí do bodování si můžete 
prohlídnout v tabulce. První místo uhájil Zach před Echem, 
který se ze třetí pozice posunul na pozici druhou. Velice milým 
překvapením dlouhodobé umístění Kuby jakožto nováčka, 
který se posouvá neustále kupředu a po prosinci drží třetí 
pozici.  Bodové rozdíly mezi jednotlivými skauty nejsou velké a 
naše redakce je zvědavá, jak se bude bodování vyvíjet 
v následujících měsících. 

 

Jak všichni víme, Hobita postihla autonehoda. Proto je 
prozatím upoután na lůžko, neschopen pohybu a téměř žádné 
komunikace. Aby mu byl oddíl nablízku a Hobit s ním neztratil 
kontakt, rozhodli jsme se jako členové oddílu dát na Vánoce 
dárek. Nahráli pro něj audioknihu, ve které mimo jiné čerpáme 
i z dosud vydaných čísel oddílového časopisu.  

V audioknize uslyšíte představení přezdívek jednotlivých členů oddílu, 
některé namluvili sami dotčení členové. Dále úryvky z oblíbené Hobitovi 
literatury. Konkrétně Hobit aneb cesta tam a zase zpátky, sága o Zaklínači a 
Vládci strachu od Kulhánka.  V neposlední řadě v ní lze nalézt příběh od 
E. T. Setona Stoupání na horu a od zakladatele skautingu R. B. Powela 
Vzdávat se? Nikdy a další témata blízká oddílu a Hobitovi. Celou publikací 
provádí vypravěč Raf. Za oddíl Hobitovi přejeme uzdravení a pokud možno 
návrat do své staré kondice. Rovněž myslíme na Anetku a Sáru. 

Poděkování za nahrání audioknihy především Rafovi, který 
vystupuje nejen v roli vypravěče, ale rovněž byl 
koordinátorem všech, kteří svým dílem na tvorbu audioknihy 
přispěli. I těm patří dík. Pokud byste měli zájem o audioknihu 
můžete ji stáhnout zde. Protože se jedná o interní věc oddílu, 
webový odkaz pro stažení je zaheslovaný. Nápovědou pro 
zájemce je název člena dobře známého rytířského řádu. Pokud 
byste na heslo nepřišli, kontaktuje Vika. 

https://uloz.to/file/qsiosvmuEbac/18-oddil-vypravuje-rar
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A samozřejmě nejen ty, protože 
je to společná fotka, tak na ní 
uvidíte i (ještě nezraněnou) naši 
partu odbojářů. 

Na další můžete sledovat jak se 
družina Kamzíků pokouší ošetřit 
Tomovo maskované zranění 
otevřené zlomeniny, kterou mu 
zcela jistě způsobili vojáci 
znepřátelené strany, které můžete 
vidět na následující fotografii. 

Tentokrát se 
s bardem podíváme 
na tábor, který se 
odehrál roku 2019 a 
byl tematizován do 
druhé světové 
války. Na první fotce 
můžete vidět 
skupinovou 
fotografii u 
pomníku v obci 
Javoříčko, poblíž 
které bylo naše 
tábořiště. 

Potulný bard 

Pokud by vás zajímalo, jak přesně 
vypadalo celé tábořiště, nejlepší je se 
na něj podívat hezky z ptačí 
perspektivy, třeba pomocí Kosťova 
dronu, jak můžete vidět vpravo 
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Desítka vychází 14. ledna 2021 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/PmYGWncRUij1w4tB7 

V dnešním čísle je odkaz na fotky ze 
Závěrečné výpravy z června 2019. Byla to 
airsoftová výprava k Ďáblově stěně na řece 
Moravě nedaleko Bzence. Zpátky jsme jeli 
lodí, kterou řídil Jony. Jo, a bylo tam moc 

komárů 😊. Najdeš je na adrese: 
https://ulozto.cz/file/SIRaZjGkrNTR/2019-
06-21-zaverecna-vyprava-rar 

 

Soutěž o 
nejlepší vtip 
se 
z Vánočního 
čísla, kde 
byl 
spadnutý 
Tom a Echo, 
který na něj 
ze zadu 
volal vyhrál 
Vodník 
s vtipem, 
který 
můžete 
vidět vlevo. 

Truhla pokladů 

Pod kapucí 

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

Drakenovo heslo – Drak nikdy nespí! 

Massův poznatek – Čím více vyjde nových verzí DrD pro začátečníky a pokročilé, tím více si Altar 
namastí kapsu.  

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění Zpětné vazby z Desátého čísla Templář máš do 20. 1. 2021. 

Také ti co zatím nevyplnili anketu, kde se zhodnotíte celý časopis celkově, tak to prosím udělejte 
teď na adrese: https://forms.gle/pihcJv8CSxde2w8MA 

https://forms.gle/PmYGWncRUij1w4tB7
https://ulozto.cz/file/SIRaZjGkrNTR/2019-06-21-zaverecna-vyprava-rar
https://ulozto.cz/file/SIRaZjGkrNTR/2019-06-21-zaverecna-vyprava-rar
https://forms.gle/pihcJv8CSxde2w8MA

