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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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Údajně člověk nechodí bos již 40 tisíc let, i tak je výběr a vyzkoušení vhodné obuvi, důležité pro 

zajištění našeho pohodlí a bezpečnosti. 

Šťastná nebo nešťastná třináctk?. Řekl bych, že platí obě varianty v případě 

našeho časopisu. Proč šťastná? Protože tvůrčí tým, který se zabývá tvorbou 

časopisu drží dobré tempo, hýří nápady a pořád se snaží, aby byl obsah 

zajímavý. Příkladem může být článek zabývající se volbou správné boty na 

výpravu.  Na druhou stranu i nešťastná. Důvodem je velmi nízká zpětná 

vazba od čtenářů – členů oddílu, na jednotlivá čísla. Jsou mezi Vámi skalní 

příznivci, zasluhující pochvalu za jejich podměty a zpětné reakce. Určitě 

k nim patří Kuba, Zach a Vodník. Občas se zapojí i Potápěč, i když ne v takové 

míře. Většina členů je ovšem pasivních. To vede k zamyšlení, zda-li má smysl 

pokračovat nebo vydávání časopisu ukončit. Můžete nám pomoci 

v rozhodování vyplněním zpětné vazby. Předem děkujeme za odpovědi. 

Věříme, že obsah dnešního čísla se Vám po obsahové stránce bude líbit.   

Se stiskem levice za celou Oddílovou radu a tvůrčí tým Ondra 

 

Štít oddílové rady – 13.číslo 

Recenze 

Podle tuhosti boty je nejlepší se pro naše podmínky, pohybovat v kategorii 

A/B, vyšší tuhost boty (podešve) vám pak může přinést zklamání v podobě 

bolesti nohou, otlaků a puchýřů. Pro naše podmínky tedy raději měkčí boty. 

S jakou membránou? je to asi jedno, dnes má téměř každá bota nějakou 

membránu, je potřeba počítat s tím, že membrána nevydrží na věky a čím 

lépe se budete o boty starat tím déle vám bude sloužit. Membrána v botě 

slouží jako ochrana před vodou, ale zároveň je prodyšná od vašich 

opocených nohou. Kožené boty bez membrány, správně ošetřené včelím 

voskem umí udělat podobnou práci, a dokonce více dýchají. 

 

 

Noha na výšlapu mírně nateče (tedy zkoušet raději odpoledne až večer), nemít botu úplně natěsno 

– zkoušet s ponožkou ve které budete na výšlap chodit (je dobré si k botám koupit vhodné ponožky) 

– botu dobře zašněrujte (od spodu nahoru) – v utažené botě se nemá pohybovat pata (nahoru a 

dolů) – palec by neměl tlačit o špičku boty – nazujte si pořádně obě boty a zkuste s nimi chůzi ve 

všech možných směrech -  vyberte si ty, které vám budou nejvíce sedět. Nové boty si „prošlápněte“ 

tedy před výpravou či táborem s nimi alespoň týden choďte všude, kde to jen jde. Jak se o boty 

starat? Očistit a umýt – pořádně vysušit (postupně) – impregnovat vhodným přípravkem Dobrý 

výběr za rozumnou cenu lze udělat v Decathlonu (níže uvádím několik variant), samozřejmě je i 

řada jiných obchodů, kde když dodržíte víše uvedené rady můžete si vybrat dobré boty. Lidovka, 

Zlatý střed, Za kvalitou. Nezapomeňte také na ponožky. Přejeme dobrý výběr. „Nikdo neví, kde bota 

tlačí, jen ten kdo ji nosí.“ —  Latinské přísloví 

 

 

Každý z vás kdo absolvoval „dvoudenku“ ve špatné botě, ví jaké je to utrpení a kolik puchýřů po 

takovém výšlapu vyskáče. Jelikož jsou naše oddílové přesuny pěšky, je dobrá bota základem 

spokojeného a usměvavého skauta. Ideální je vybrat si botu kotníkovou, která vám chrání kotník 

před vyvrtnutím. Podle materiálu si pak můžete vybrat botu celokoženou (dražší, mechanicky 

odolnější, více zabraňuje vniknutí vody) nebo kombinace kůže + textil (levnější, více prodyšná 

v teplých měsících, méně odolná). 

 

 

Pro časopis Templář: Raf 

https://forms.gle/JZGkj9A1xgERBmns6
https://www.decathlon.cz/kotnikove-boty-mh100-cerne--id_8553119.html
https://www.decathlon.cz/boty-trek-100-id_8319097.html
https://www.decathlon.cz/boty-trek-100-id_8319097.html
https://www.decathlon.cz/vysoke-ponozky-nh-500-2-pary-id_8493499.html
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V tomto vtipu můžete vidět velice vysmátého Lukyho, který vypadá jako kdyby se mu něco velice 

povedlo. Hned vedle něj je s Lukym vysoce kontrastující Vodník, který právě naopak vypadá jako 

kdyby se mu něco ohromně nepodařilo. Je velice možné, že to byl jeden z jeho pokusů mlčet, ale 

to je zas jiná historka. Zpět k vtipu. Máte za úkol vymyslet co nejvtipnější text do bublin míst toho, 

který jsme tam pro vaše pobavení dali my. Poté to, co vymyslíte vepište do ankety a my vás za to 

odměníme dvěma body, pokud bude navíc váš vtip ten nejlepší dostanete ještě 1 bod navíc 

Hlavní hra – Paměť na objekt 

Skautský vtip 

Nakresli na papír co nejpřesněji plán celé klubovny (tedy nejen té 

naší, ale celé budovy). Nezapomeň na všechny důležité prvky, jako 

označení místností (o jakou místnost jde nebo jaký oddíl v ní sídlí), 

zakreslení oken, dveří, stolů, regálů, jističů apod. Výsledek nám zašli 

jako fotku na mail kr.pleva@gmail.com Vaše výtvory budeme 

hodnotit 5-10 body dle kvality výsledku. 

 

Potřebujeme si vyzkoušet 

také vaši paměť a aby to 

nebylo zas tak složité, 

začneme něčím, co všichni 

dobře známe a určitě 

nebude nikomu dělat 

problém si vzpomenout co 

kde je. Ano, je řeč o naší 

klubovně. Úkol tedy zní: 

 

 

  

Konečně mám 

měšec na své 

peníze 

Já mám sice měšec 

taky, ale vlastně do něj 

nemám co dát 

https://forms.gle/JZGkj9A1xgERBmns6
mailto:kr.pleva@gmail.com
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Na obrázku z mapy.cz vidíte, že 

je téměř celá polovina toku 

Dřevnice zarostlá travinou. 

Oddílové přezdívky - Potápěč 

Pozadí vzniku přezdívky Filipa si velmi dobře pamatuje Mára, který s kluky šel pro zmiňované kameny. Proto 

jsme se zeptali Máry, neboť Ondra s Rafem potřebovali řešit oddílové záležitosti na klubovně, jak to celé bylo. 

Mára se rozvykládal: „Potápěč svou přezdívku dostal nedlouho po svém nástupu a jak už se dá tušit, má 

hodně společného s vodou, podobně jako Vodníkova přezdívka. Bylo to někdy na konci března, před 

dubnovou výpravou na Lysou Horu, kdy na památník Ivančenu každoročně vynáší skautské oddíly a poutníci 

zdobené kameny. Šli jsme s klukama pro nějaké kameny k řece Dřevnici, kde jsme předpokládali, že budou 

nějaké vhodné ploché kameny. U klubovny se totiž žádné nevyskytovaly. Když jsme došli k břehům Dřevnice, 

nedaleko od splavu, nemohli jsme najít ani jeden kámen. Asi byly vysbírané z dřívějších ročníků, nebo někdo 

udělal nájezd před námi. Mezi oběma břehy se ale nachází vyčnívající ostrůvky (a že jich tam je, některé 

pěkně velké) a v podstatě se dá dojít suchou nohou až na druhý konec. To ale nebyl případ Potápěče. Na 

ostrůvcích jsme po několika minutách našli asi 4 velké ploché kameny, takže jsem rozhodl, že se vrátíme s 

tím, co máme. Vrátil jsem se na břeh a zavolal kluky, kteří ještě na ostrůvcích zůstali (vykecávali a nebo hledali 

ještě lepší kameny). Všichni kluci se vrátili až na Potápěče. Ten, když si všiml, že tam zůstal sám, rozběhl se a 

začal přeskakovat z ostrůvku na ostrůvek. Už byl skoro u nás, když zakopl o nějaký drn. Gravitace se postarala 

o zbytek a téměř celý zmizel ve 30 centimetrech vody. Okamžitě se dostal zpátky na nohy. Kluci to 

samozřejmě pozorovali a už tam mu říkali, že by byl dobrý potápěč, že by mu to šlo. Filip v té době žádnou 

přezdívku ještě neměl, proto jsme mu tak začali od této chvíle říkat. 

Dneska se podíváme na skautskou přezdívku Filipa „Potápěče“ 

Čapouna. V oddíle je už absolvoval pár táborů a během té doby se mu 

podařilo získat přezdívku Potápěč. Filip je takový oddílový pohodář, 

nevidíte ho rozčilovat se a většinou se na vás směje.  Hodně ožije, když 

je téma airsoft. V té chvíli je skoro nemožné, aby zavřel pusu. Pořád jen 

mluví a mluví a rozebírá toto téma ze všech stran. Také velmi dobře 

vyniká na různých výšlapech a túrách. Nedělá mu problém ujít rychle a 

se solidní zátěží dlouhé trasy. Většinou jde vepředu s vedoucími nebo 

úplně ve předu jako průzkumník. Protože Filip, když chce umí být 

hodně nenápadný, chvíli nám trvalo, než ho členové naší redakce našli. 

Nakonec se nám podařilo položit mu zásadní otázku, týkající se 

jeho přezdívky. Filip na rovinu řekl: „Ke své přezdívce jsem přišel 

na jedné z našich schůzek. Byla to schůzka, kde jsme hledali 

kameny na Ivančenu. A protože nejjednodušeji se získávají kameny 

z vody, vytahovali jsme je z Dřevnice nedaleko klubovny. Já jsem 

při hledání v řece zakopl a celý jsem spadl do vody. A protože jsem 

se potopil od hlavy až k patě, začali mi v oddíle říkat Potápěč.“ 

Po příchodu zpátky na klubovnu 

jsme dali Potápěčovy věci sušit na 

topení a dali jsme mu deky, aby 

zůstal v teple. Všem samozřejmě 

přišla celá situace velice legrační. 

Volal jsem rodičům, jestli by 

mohli přivést i nějaké věci na 

převlečení. Ti vyslali strýce Dimu, 

který oblečení přivezl a Potápěče 

odvezl domů. Pokud Vás zajímá 

další přezdívka, vyplňte zpětnou 

vazbu časopisu. 
Pro časopis Templář: Ondra 
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Řešení z minulého čísla: Pan Jaroslav lhal, protože kdyby přepadení proběhlo 

tak jak popisoval, tak by musel pachatele vidět. Také si nemohl utírat ruce, 

protože v umývárně žádný ručník nebyl. 

Jak si můžete 

všimnout, tento 

komiks na rozdíl 

od předchozích, 

kde byl černobílý 

je tento nyní 

barevný. Pro vás 

to sice nic moc 

nemění, ale je na 

něj určitě hezčí 

pohled. Vy i tak 

musíte přijít na 

řešení dalšího 

případu našeho 

detektiva. 

Vepište řešení 

do ankety a 

pokud bude 

správné máte 4 

body 

Venku je studené počasí. Občas sníh, občas 

déšť, ale někdy i chvilky s teplým slunečním 

světlem. My si poklidně sedíme ve svých 

domovech, zatímco venku je mnoho 

živočichů hledajících potravu, ale my jsme se 

v časopise Templář rozhodly že jim to trochu 

zlehčíme. Proto bude vaším úkolem v této 

dobrovolné hře, jít svým způsobem krmit 

přírodu. Může to být nejrůznějšími způsoby. 

Od naplnění krmelce, až po krmení kachen 

na řece. My po vás budeme chtít ať se při 

této činnosti vyfotíte.  

Detektivní příběh 

Dobrovolná hra – Krmelec 

Pošlete vaši  fotku při krmení na 

kr.pleva@gmail.com. Budeme se 

na vaše fotografie moc těšit 

Za tuto aktivitu můžete získat až 10 

bodů!! Do oddílového bodování. 

 

https://forms.gle/JZGkj9A1xgERBmns6
mailto:kr.pleva@gmail.com
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Královský posel – co se děje ve skautu, světě a v oddíle 

Audiokniha jako zdroj zábavy 

 

On-line schůzka 

Jakožto náš pravidelný čtenář sis jistě 

všimnul, že jsme v minulém čísle 

představili komunikační platformu 

Discord a naznačili jsme, že v budoucnu 

právě přes ni proběhne historicky první 

oddílová schůzka. Tušíte správně on-

line schůzka bude dřív, než jste si 

dokázali představit! Co je nutné vědět? 

On-line schůzka proběhne 11. února 

v 16:30. Co budete potřebovat? Prvním 

krokem je stažení Discordu zde, pokud 

jej ještě nemáte. Poté si na něm zřiďte 

účet. Po úspěšném založení účtu už 

zbývá poslední krok. Tím je vstup na 

kanál Templáři, kde se na Vás budeme 

těšit! Přihlásit se můžete zde. Neváhej 

a přidej se k nám, Oddílová rada na 

tebe na Discordu již čeká. Při jeho 

používání se nemusíme omezovat 

pouze na oddílové schůzky. Můžete se 

zde potkat kdykoliv nezávisle na nás. 

Nebo si zde můžete domluvit 

družinovou schůzku. Dokonce byla 

založena místnost pro sdílení memů. 

 

Už nevíš, co bys dělal během doby koronavirové? 

Podstatnou část dne strávíš u počítače, kdy se věnuješ škole 

nebo hraním her? Nebaví tě číst, ale rád by ses dozvěděl 

něco ze světa Zaklínače či Pána prstenů? 

Naše redakce má pro tebe doporučení a tím jsou 

audioknihy. A protože vás máme rádi, dali jsme si tu práci a 

vybrali jsme dva tituly, které si po rozkliknutí můžete 

poslechnout. Tím prvním je naprostá klasika, které se 

dočkala i svého velice zdařilého filmového zpracování. Ano 

tušíte správně je to Pán prstenů – Společenstvo prstenu. 

Vydejte se prostřednictvím audioknihy do fantasy světa, 

kde je rozeznatelné dobro od zla. Druhým titulem je již 

legendární slovanské fantasy, které se v současnosti 

dočkává seriálové zpracování. Možná někteří z Vás měli 

možnost hrát počítačovou hru ze stejnojmenné ságy. Řeč je 

o Zaklínači. 

 

https://discord.com/
https://discord.gg/NrD9AamfzD
https://www.youtube.com/watch?v=Ec9bQIVtYME
https://www.youtube.com/watch?v=PyiEDUv-b98&list=PLFkmvZAAHA7XTIOqCZEEh1Uuck7t9Cko4
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V dnešní čísle potulného barda 

se podíváme na jednu z výprav 

roku 2019 - “Skautský odboj” V 

této výpravě se naši skautští 

hrdinové snažili překazit plány 

německým jednotkám. Skauti 

se dozvěděli že Němci staví 

most, a tím zpomalit jejich 

postup. Zde můžeme vidět 

jejich chytré hlavy, jak se snaží 

zjistit podle mapy kde se most 

nachází. Vypadá to, že tomu 

ale moc nerozumí. Ale není 

čemu se divit, když tam mají 

tolik map všude kolem. 

 

 

Klukům se už po 

dlouhém 

brainstormingu   

podařilo najít 

most, zneškodnili 

německou hlídku 

a získali přístup k 

mostu. Ale 

vypadá to, že 

neví, co si sním 

počít. Asi je 

překvapilo že je 

veliký a 

betonový. Co 

s ním? 

Potulný bard - A 

Aha! Kluci dostali 

skvělý nápad. Co 

nejde po dobrém, jde 

výbušninou. Kluci se 

zmocnili pyrotechniky 

a teď ji stačí jen 

umístit. Vypadá to, že 

si počínají opatrně a 

to je dobře, chceme 

aby odešli se všema 

rukama. Jak to 

dopadlo se můžete 

podívat zde. 

https://youtu.be/GYUzF5pLAaI
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Pozn.: V každém čísle jsou střípky nápovědy, které ti pomůžou zjistit jaké bude téma Celotáborové 

hry. Část z Vás vykročila správným směrem a nejsou nevědomosti.  

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění Zpětné vazby z třináctého čísla Templář máš do 11. 2. 2021. 

 

Soutěž o nejlepší vtip z předminulého čísla vyhrál opět Kuba, tentokrát sice také proto, že byl jediný, 

kdo vtip k tomuto obrázku poslal, ale si myslíme, že je skvělý a body za něj si bezpochyby zaslouží 

Truhla pokladů 

Pod kapucí 

Smrt 

cizincům! 

No tak Viku, je to 

jenom hra … jauvajs! 

Třináctka vychází 4. února 2021 a na jeho tvorbě se 

podíleli: Kryštof, Dennis, Mára, Vik, Raf 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/fy89B6y5FPMxtsSL8 

 
V dnešním čísle najde odkaz na fotky od Loudy, které 

pořídil na výpravě na Držkovou v lednu v roce 2019. Bylo 

hodně sněhu a námětem výpravy byl oddílový LARP ze 

světa Warhammer. Najdeš je na adrese 

https://ulozto.cz/file/4X1JWLQdnNvt/2019-01-31-

drzkova-larp-louda-rar 

 

https://forms.gle/fy89B6y5FPMxtsSL8
https://ulozto.cz/file/4X1JWLQdnNvt/2019-01-31-drzkova-larp-louda-rar
https://ulozto.cz/file/4X1JWLQdnNvt/2019-01-31-drzkova-larp-louda-rar

