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Představení další oddílové výzvy 
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Veleslav Wahl (15. května 1922 Praha – 16. června 1950 Praha) byl český ornitolog a účastník 

odboje proti nacismu a proti komunismu. Byl popraven komunistickou justicí. 

V dnešním čísle přinášíme dvě významné novinky. První z nich je 

spuštění sbírky pro našeho kamaráda Hobita. Na přípravě, organizace a 

koordinaci se podílel Raf a odvedl perfektní práci. Zaslouží si velké 

poděkování. Současně chceme poděkovat Všem, kteří přispěli na sbírku 

nebo pomohli v jejím šíření. S Vaší pomocí se podařilo vybrat přes milion 

korun pro Ondru. Druhou novinkou je nařízením vlády, kterým se od 10. 

května můžou provozovat volnočasové aktivity, kam patří i Junák – Český 

skaut. Proto 13. května proběhne po několika měsících první společná 

schůzka na klubovně. Moc se těšíme, až se všichni po dlouhém odloučení 

setkáme. A co dalšího si můžete přečíst na stránkách časopisu? Mára se 

podíval na významnou osobnost Veleslava Wahla, účastníka odboje proti 

nacismu a komunismu. Dozvíte se o nové přezdívce Kryštofa a kdo vyhrál 

bodování za měsíc duben. Přinášíme informace o oddílové výzvě 

Tisícovky a dvě zajímavé aktivity za body. Věřím, že nové události nám 

všem zlepšili náladu a hurá do oddílové činnosti a za dobrodružstvím. 

Se stiskem levice za celou Oddílovou radu a tvůrčí tým Ondra. 

 

Štít oddílové rady – 17.číslo 

Veleslav Wahl 

Veleslav Wahl během druhé světové války působil v domácím protinacistickém odboji. Založil 

mládežnickou zpravodajskou skupinu, která se v roce 1943 spojila se skautskou odbojovou skupinou 

a v květnu 1945 již Veleslav Wahl velel celé Zpravodajské brigádě v síle cca 2000 odbojářů. 

Za svoji protiněmeckou odbojovou činnost dostal po skončení druhé světové války Československý 

válečný kříž a další dvě vyznamenání. Začal studovat na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a 

současně také studoval na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy (obory zoologie a botanika. 

Pokračoval ve své politické i ornitologické práci. 

 Po komunistickém převratu v únoru 1948 se ještě v roce 1948 Veleslav Wahl zapojil do činnosti 

odbojové skupiny majora Jaromíra Nechanského a pomáhal organizovat domácí 3. odboj ve 

prospěch amerických zpravodajských služeb. 

Jak Nechanský tak i Wahl se ale stali oběťmi provokace náčelníka 

kontrarozvědky. Byli zatčeni a obviněni z velezrady, vyzvědačství a 

spolčení proti republice, za což byli odsouzen k trestu smrti, ztrátě 

hodnosti a vyznamenání. Odvolání ani žádost o milost adresovaná 

tehdejšímu prezidentu Klementu Gottwaldovi rozsudek neovlivnily. 

 Veleslavu Wahlovi byl dne 28. října 1995 byl prezidentem Václavem 

Havlem udělen Řád Bílého lva in memoriam. V roce 2000 udělilo 

Masarykovo demokratické hnutí Veleslavu Wahlovi (in memoriam) 

Čestnou medaili T. G. Masaryka. Dne 7. dubna 2009 mu byly uděleny 

zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy „za statečnost a věrnost 

spravedlnosti a demokracii“ in memoriam. 
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Další číslo, další obrázek na vtip. Tentokrát z táborové jídelny, kde má Kubík velice zajímá výraz ve 

tváři. Vaším úkolem je klasicky vymyslet co nejvtipnější text do těchto bublin namísto toho, který 

jsme tam vymysleli my. Za to dostanete 2 body a pokud budete ti nejvtipnější, tak ještě 1 navíc  

Hlavní hra – Nejvyšší věž 

Skautský vtip 

Máme pro vás výzvu! Vezměte si 1 

metr provázku, 5 proužků izolepy 

po 10 cm každý, 3 papíry A4 a 10 

špejlí a poskládejte co nejvyšší věž. 

Poté požádejte někoho z 

domácnosti, aby vám váš výtvor 

přeměřil. Vše samozřejme doplň 

několika fotografiemi. Za fotky a 

nahlášení výšky obdržíš až 10 bodů 

do bodování. Měsíc květen a 

červen budou rozhodovat v tom, 

kdo vyhraje celoroční bodování, 

proto nezahálej! 

 

 

 

  

Aaaaaa to pálí 

Zvykej si 

Do ankety vepište výšku vaší věže a fotografie posílejte na kr.pleva@gmail.com  

mailto:kr.pleva@gmail.com
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Sbírka pro Ondru  

Jak je Vám všem známo, Hobit měl na přelomu září a října vážnou autonehodu. Ačkoliv doktoři byli 

skeptičtí a zranění se zdála být neslučitelná se životem, i v bezvědomí se Hobit choval tak, jak jej 

všichni známe. Rozhodl se bojovat a bil se vytrvale a statečně.  

Úsilí nejen jeho, ale i jeho rodiny, především manželky Anetky bylo završeno propuštěním Hobita 

z nemocnice do domácího léčení. Brzy se ukázalo, že domácí prostředí a blízkost nejbližších, 

manželky Anetky a dcery Sáry, Hobitovi v uzdravování velice pomáhá. 

Aby bylo možno navrátit Hobita do života, neobejde se bez rehabilitací, jenž právě probíhají. 

Vzhledem k tomu, že rehabilitace nejsou levnou záležitostí, vytvořila se na to konto sbírka. Ta byla 

spuštěna v pondělí 10. května 

a dnes večer (úterý 

11. května), když 

píši tyto řádky, byla 

na Hobitovu 

rehabilitaci 

vybraných 

neskutečných 

900 000 Kč. 

Je na místě 

poděkovat Rafovi, 

za jeho neutichající 

práci na sbírce, bez 

kterého by 

nevznikla. Patří mu 

poděkování za 

všechnu práci, 

kterou vykonal a 

také za to, jakým 

způsobem dokázal 

dát dohromady lidi 

participující na 

sbírce. 

Hobite, za celý 

oddíl ti přejeme 

abys ve svém 

snažení vydržel a 

trpělivě budeme 

vyhlížet tvůj úsměv 

na tváři. 

Web 

Facebook 

Instagram 

 

https://ondrananohy.cz/
https://www.facebook.com/ondrananohy
https://www.instagram.com/ondrananohy/
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Tentokrát si zas 

detektiv Štika 

trochu oddychne 

od větších případů 

a bude řešit jen 

prolhaného kluka 

Karla. Zjistěte 

podle čeho 

detektiv poznal, že 

Karel lže o své 

výhře. Výsledek 

vepište do ankety a 

dostanete za něj 

čtyři body do 

bodování. Přejeme 

hodně štěstí při 

řešení. 

Ahojte. Vítám vás u další dobrovolné hry v časopise 

templář. V dnešním čísle jsme si pro vás připravili retro 

photo Challenge. Jelikož se věci již pomalu vrací do 

normálu, tak jsem se rozhodl že si uděláme naší retro 

photo Challenge bude to spočívat v tom že po následující 

týden se budete snažit vyfotit 3 co nejzajímavější retro 

fotky. Může to být cokoliv ať už od starých konví, zrezlého 

nářadí, případně po hrnky porcelánové až třeba po nějaké 

činnosti či obleky záleží jen na vás co si co vyfotíte Důležité 

je však to aby to bylo co nejvíc retro. Také připomínám že 

používat různé filtry případně efekty není zakázané takže 

Neváhejte použít představivost a vlastní kreativitu. 

 

Detektivní příběh 

Dobrovolná hra – Retro photo challenge 

Tento úkol se bude hodnotit nás 

následující týden buď formou online 

ankety nebo popřípadě na 

dobrovolné online schůzce kde si 

budete moci diskutovat další body. 

Za tuto aktivitu můžete získat něco 

kolem 10 bodů ale možná i víc či míň 

záleží na porotcích. Úkoly 

odevzdávejte do 20.5.2021  na 

dennis.vaculik@seznam.cz  

 

Řešení z minulého čísla: Detektiv Štika usoudil, že autorem by mohl být soused, který křičel, že 

psovi by nedokázal ublížit. To ale mohl říci jen ten, kdo sám dopis napsal. Detektiv Štika se 

sousedů pouze ptal, zda jim vadí psí štěkání. 

mailto:dennis.vaculik@seznam.cz
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Místo Jméno Body 

1. Vodník 62 

2. Zach 56 

3. Kuba 48 

4. Echo 47 

5. TT 46 

6. Potápěč 44 

7. – 9. Škrob 20 

7. – 9. Luky 20 

7. – 9. Vojta 20 

10. Jony 10 

11. – 17. Blesk 0 

11. – 17. Max 0 

11. – 17. Burák 0 

11. – 17. Šerif 0 

11. – 17. Jirka 0 

11. – 17. Šimon 0 

11. – 17. Kevin 0 

Místo Družina Body 

1. Vlci 172/34 

2. Kamzíci 134/27 

3. Netopýři 67/17 

I v bodování družin přišla změna. Zatímco v předchozích 

měsících Kamzíci dominovali, v dubnu je v součtu bodování 

družiny přeskočili Vlci. Kamzíci tak byli druzí a Netopýři třetí. 

 

Královský posel – co se děje ve skautu, 

světě a v oddíle 

Jak Kryštof ke své přezdívce přišel 

 

Měsíc trávy aneb bodování za měsíc 

duben Po několika po sobě jdoucích měsících nadvlády Zacha, Kuby a 

Echa se na první místo se ziskem 62 bodů vklínil ostřílený 

matador Vodník. Až za ním se s drobným bodový odstupem 

umístil Zach. Pomyslné stupně vítězů na třetím místě uzavírá 

Kuba, jenž měl na čtvrtého Echa nejmenší možný bodový náskok. 

 

Nicméně tábor uplynul jako voda a 

stejně jako pára nad hrnce se vypařila i 

přezdívka Květák a Kryštof byl stále 

Kryštofem. Vše změnila až oddílová rada 

a nouzový stav, během kterého se 

Kryštof nemohl (a ani nechtěl) nechat 

ostříhat a jeho vlasy víc a víc nabývaly na 

objemu až se nápadně začal podobat 

postavě z populárního animovaného 

seriálu Simpsonovi – Leváku Bobovi. Jak 

můžete vidět, podoba je více než zřejmá. 

Stejně jako Echa skončil těsně čtvrtý, potom těsně pátý potažmo 

šestý skončil TT s mírným náskokem na Potápěče. 

 

Tabulku jako obvykle uzavírá skupina členů, jenž nezískala ani 

bod. Doufejme, že se znovuobnovením činnosti, se zmínění 

členové více zapojí. 

 

Avšak rozdíl mezi červenými místy a modrými už byl daleko 

markantnější. Na 7.-9. místě se shodně s bodovým ziskem 20 

bodů umístili Škrob, Luky a Vojta. Modré pole uzavírá Jony se 

ziskem 10 bodů. 

 

Mnozí z Vás to neví, protože Kryštof jakožto skromný chlapec se tím zcela jistě nepochlubil, ale na 

oddílové radě přišel k přezdívce. Proto bych Vás chtěl všechny poprosit, zapomeňte na jméno 

Kryštof a oslovujte jej Leváku! 

Nejspíš se ptáte proč právě Levák? Na to Vám naše redakce ráda 

odpoví. Ale nejdříve se vraťme v čase na letošní tábor, kde byla 

Kryštofova přezdívka cítit ve vzduchu. Nevědomky s tím přišel malý 

Kuba, který ve své dětské upřímnosti oslovoval Kryštofa jako 

Květáka a nebýt zásahu Kosti, zcela jistě by se ujala již tato přezdívka.  
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Ač se to nezdá i nás máme mnoho míst, kde se dá výzva splnit. Není nutné rovnou putovat na 

nejvyššího horu České republiky Sněžku, která má 1 602 metrů nad mořem.  Stačí se podívat do 

mapy najít si pohoří a jejich nejvyšší vrcholy nebo se podívat na samostatné kopce v krajině. 

Možností je mnoho. U nás je celkem 391 tísícimetrových vrcholů. Z hlediska Geomorfologického 

členění je počet hlavních vrcholů následující: 

Nutno podotknout, že výstup na horu nemusí zájemce provést v České 

republice. Klidně to může být v Itálie, Francii či Rakousku. Všude, kde najdete 

vysoké hory. Například Raf si splnil výzvu, když byl v Italii na via feratech (via 

farata je zajištěná cesta v nepřístupném horském terénu vybavena jistícím 

ocelovým lanem). Absolvoval tam spolu se staršími skauty pod dohledem 

zkušeného horského vůdce s přezdívkou Doktor týdenní výstupy po tamních 

horách. Obdivoval zde nejen divokou krásu hor, ale též zbytky opevnění po 

vojácích z 1. světové války. Ondra si splnil výzvu ve Francii v Alpách, kdy s kolegy 

z práce putovali týden po horách a vše zakončili výstupem na Mont Blank. 

Je oddílová Výzva, ve které se spojuje touha po krásách hor a uvědomování si jejich 

nebezpečí. Neustále chodíme po kopcích. Některé z nich jsou pořádně vysoké a je 

náročné je vyjít. Proto vznikl nápad zdolat vrchol tzv. „Tisícovku“. Protože nám přišlo, 

že jedna Tisícovka je málo, pro splnění výzvy musí skaut zdolat rovnou dvě. Přesné 

podmínky výzvy zní: „Během tří dnů vystoupíš na dvě hory vyšší jak 1000 metrů nad 

mořem. Minimální převýšení, které musíš zdola na každou horu je 500 m.“  

 

Tisícovky 

• Šumavská soustava má 193 vrcholů, 

• Krušnohorská soustava má 13 vrcholů 

• Krkonošsko-Jesenická soustava má 157 vrcholů 

• Vnější Západní Karpaty mají 28 vrcholů 

 Zlín leží nejblíže Západním Karpatům. Jejich součástí je Hostýnsko-vsetínská hornatina s jedním 

vrcholem. Jedná se o tzv. Soláňský hřbet, kde se nachází kopec Vysoká (1 024 m n. m.).  Do oblasti 

Západních Karpat také patří Moravskoslezké Beskydy s 26 vrcholy.  Zde můžete najít vrcholy Rahošť 

(1 129 m n. m.), Radegast (1 106 m n. m.), Smrk (1 276 m n. m.) a další. Patří k nim také Lysá hora 

(1 323 m n. m.). Kam jezdí oddílu už od svého vzniku (rok 1999) vždy v dubnu o víkendu nejblíže ke 

dni sv. Jiří (patron skautů). Jedná se o  pravidelnou  výpravu,  kdy  jdeme   uctít  památku  skautů  

popravených za 2. světové války. Mají postavenou mohylu na Ivančeně, což je hned vedle Lysé hory. 

Na kterých dvou kopcích si Výzvu splníš záleží jenom na tobě. Může to být 

s oddílem na výpravě, s rodiči na výletě nebo s kamarádem jako výstup ve 

dvojici. Vždy je ale nutné mít na paměti bezpečnost. Jedná se o náročnou Výzvu, 

která je určená fyzicky zdatnějším jedincům. Vyplatí se mít vše naplánované a 

nepodcenit náročnost výstupu. Když jsme byli s Rafem v italských Dolomitech, 

průvodce nám jednoho večera řekl: „Za 1. světové války zde proti sobě stála 

armády Itálie a Rakousko-Uherska. Celkové ztráty byly 180 000 lidí. Z toho jedna 

třetina padla v důsledku přímých bojů. Zbytek měli na svědomí nepříznivé 

podmínky horského prostředí a jejich následky – hlad, laviny a vyčerpání. Hory 

jsou krásné, divoké, je nutné mít před nimi respekt a nepřeceňovat svoje síly.“  
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Dvacetjednička vychází 13. května 2021 a na její tvorbě se podílel: Kryštof, Dennis, Mára, Vik a 

Ondra.  

Tábor 2021 – informace, novinky, otázky a odpovědi. 

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/LvQaooBw7gpqgQHk9  

Uzávěrka bodů a čas na vyplnění zpětné vazby z dvacátého prvního čísla Templář máš do 25. 5. 2021.  

 

 

Další info k Táboru 

Pod kapucí 

Na vystavení faktury od 

střediskové hospodářky za 

tábor čeká TT, který se též 

počítá mezi přihlášené 

účastníky. 

Předběžnou přihlášku zaslal: 

- Vodník 

- Potápeč 

- Vojta Š. 

- Blesk 

- Echo 

- Jony 

- Jakub K. 

- Štěpán N. 

- TT 

 

Uskutečnila se Táborová rada, kde se naplánoval celý tábor. Máte 

se na co těšit. Objeví se tam hry a aktivity, které znáte, ale i zcela 

nové. Určitě budete na tábor potřebovat tričko pískové barvy ve 

svojí velikosti. Doporučujeme zakoupit tričko na odkaze:  

https://online-textil.cz/adler-tricko-heavy-new/piskova 

K 11. 5. 2021 zálohu za tábor úspěšně provedli:  

 - Vojta Š. 

- Potápěč 

- Jakub Kovář 

- Blesk 

- Škrob 

- Zach 

- Echo 

- Vodník 

- Jirka 

- Kevin 

- Jony 

- Štěpán 

- Luky 

 

https://forms.gle/LvQaooBw7gpqgQHk9
https://online-textil.cz/adler-tricko-heavy-new/piskova

