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Kalendárium
Zapište si do diáře
Vzhledem k probíhající karanténě je oddílový diář prázdný, pokud by karanténa dovolila, začneme
opatrně pořádat akce v závislosti na situaci.
Další číslo kOKOsu vyjde v čase oddílovky, 27. dubna. Jeho obsah bude záviset na aktuální situaci.
Včetně, bohužel spíše neočekávané, možnosti, že oddílovka proběhne normálně. V tom případě by
jejím tématem byli bezobratlí.

Blahopřejeme
Narozeniny

Svátky

5. dubna – Statkářka (33)
24. dubna – Mikeš (9)
29. dubna – Natálka (9)

4. dubna - Ivana
6. dubna – Vendula
23. dubna – Vojtech
24. dubna – Jiří
25. dubna – Marek
29. dubna - Robert

Zprávy z oddílu
Počet členů
V měsíci březnu jsme na jediné schůzce měli dva nové hosty, Máju a jejího bratra, oba by měli začít
chodit do oddílu od září.

Současný stav oddílové činnosti
Vzhledem k probíhající karanténě jsme museli přerušit veškerou oddílovou činnost. Počítáme s tím,
že jak se podmínky uvolní, pokusíme se alespoň v nějaké formě činnost opět obnovit. Zatím
nevíme, přijdou-li dříve schůzky nebo weekendové akce, ale jakmile bude možné něco uspořádat,
dáme vám vědět.

Tábor
Vzhledem k nastalé situace nevíme dne ani hodiny, zatím však stále počítáme, že tábor normálně
bude. Každopádně vedoucí na přípravě tábora pracují a doufají, že se plodů své práce dočkají již v
tomto roce. Sledujte naši situaci a další zprávy a doufejte spolu s námi.

Bizon
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Ozvěny měsíce
6.-8. března 2020 – Kadaň
Pro výlet na počátku března vybrala Anežka za cíl město Kadaň. Na výlet nás nakonec vyrazilo
deset:
Bizon,
Myšinka,
Ariel,
Anežka, Prtě, Ester,
Piškot,
Max,
Mikuláš a Tomáš.
Hned na nádraží
Holešovice
však
vlak zastavil s tím,že
kvůli nehodě na trati
bude
alespoň
půlhodinové
zpoždění. Toho hned
využili Piškot s
Maxem a vyrazili do
ulic, jenže neodhadli
čas nebo přerušení
provozu trvalo kratší
dobu a tak i když
jsme
jim
hned
telefonovali,
vlak
málem odjel bez
nich, takhle jen Hodinový stroj v Kadaňském muzeu
překonali osobní rekord v běhu na asi kilometr.
Dalších příhod jsme
zůstali ušetřeni a do
DDM jsme dorazili
jen
s
malým
zpožděním,
protože
přestup v Prunéřově
většinu
získaného
zpoždění smazal. V
DDM
jsme
se
ubytovali a někteří
ještě
vyrazili
do
Kauflandu nakupovat.
V sobotu ráno jsme se
probudili a vyrazili do
mírného mrholení na
výlet. Nejprve jsme
nakoupili jídlo na
oběd a pak jsme již
zamířili k muzeu ve
Františkánském
Soutěž na sbírání lístku na úpatí Úhoště
klášteře, kde jsme měli
objednanou prohlídku
okruhu historie města.

-4Prohlídka byla zajímavá, byť vcelku standardní. Vyzdvihl bych hodinový stroj, který si bylo možné
detailně
prohlédnout,
barokní trezor ve
zdi a nemohu
opomenout zmínit
rakve
z
rekonstruované
krypty.
Některé
zejména zajímalo,
zda jsou v nich
stále kosti, na což
nám
bylo
odpovězeno,
že
většina kostí je na
antropologickém
průzkumu,
ale
některé tam stále
jsou.
Po prohlídce jsme
ještě
prošli
hospodářskou
zahradu kláštera,
Po hřbetu hory vedla naučná stezka.
kde jsme mohli
pozorovat rozměrné prase, několik koz a poníků a pak jsme již sešli k Ohři a přešli řeku po
přehradní hrázi, kde
Anežka
zahájila
příběh výletu.
Jednalo se o to,že se
objevila
jakási
skupina osob tvrdící,
že mají chyceného
draka a že ho za
patřičný
obolus
prodají
městu
k
vycpání a zavěšení
pod strop radnice.
Pravděpodobnost, že
opravdu mají draka,
byla nízká, ale bylo
potřeba zjistit, jakého
nebohého
tvora
vlastně mají.
V první hře šlo o
přenášení obrázku po
paměti.
Anežka
Tomáš se tváří jako socha.
položila
na
zem
obrázek a děti měly za úkol jej po paměti přenést na dvacet metrů vzdálený papír.
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Anežka další hru,
cílem bylo sebrat
lístek s obrázkem,
který Anežka ukázala.
Na hranici rezervace
jsme se zastavili na
oběd a pak jsme
pokračovali výstupem
po strmém svahu na
ploché temeno hory.
Na
kytky
bylo
většinou příliš brzo, z
prvosenek jsme viděli
jen spodní růžice
listů. Vrchol hory byl
v minulosti několikrát
osídlen,
počínaje
neolitem, je tam
významné
archeologické
naleziště a rezervace
Na rozhledně na Svatém vrchu
stepní vegetace.
Prošli jsme po vrcholu hory, počasí se mírně vyjasnilo a krajina poskytovala krásné výhledy na
Krušné a Doupovské
hory.
Sestup z hory byl
trochu
náročnější,
protože cesta vedla po
velmi kluzkém svahu,
což bohužel poněkud
odnesla moje ruka a
kalhoty. Cesta nás pak
dovedla
zpět
do
Kadaně, kde jsme
mohli
obdivovat
zachovalý barbakán,
radnici
a
Mikulovickou bránu a
zamířili jsme dílem do
DDM a dílem na
nákup.
Po návratu jsme šli s
Myšinkou
odvést
Anežka zahajuje hru na záchranu krokodýlů
Tomáše
na
vlak,
protože odjížděl na
školní lyžařský kurz a pak jsme si ještě prošli přes město shlédnout některé zajímavosti.

-6Večer proběhla desková hra připomínající Aktivity a po ní jsme se sesedli u Piktomanie a následně
země-město.
Tím
jsme se dostali k
pozdnímu večeru a
odebrali jsme se
spát.
V neděli jsme se
vypravili
na
nedalekou přírodní
památku
a
příměstský les na
Svatém
kopečku.
Na jeho vrcholu
stojí
rozhledna,
která však v kvalitě
výhledů zaostávala i
kvůli
přerostlým
stromům. Pak jsme
dále
procházeli
lesem, Anežka zde
uvedla závěrečnou
hru na záchranu
Fotografování křivatců
krokodýlů a pak
jsme na přírodní památce obdivovali rozkvetlé křivatce a další drobné květiny.
Vrátili jsme se do města
kolem Františkánského
kláštera, při tom jsme
navštívili i Katovu
uličku, která je údajně
nejužší ulicí u nás, a
zašli na oběd do místní
kebabárny vyzdobené
kurdistánskou vlajkou.
A po obědě již zbývalo
si zabalit a odebrat se
na vlak domů. Cesta
tentokrát proběhla bez
doplňkových příhod a
běžeckých rekordů a
spokojeně jsme se v
Praze rozešli, aniž
bychom tušili, že další
výlety budou zrušeny.
Výlet byl příjemný a je
škoda, že se jej někteří Křivatec rolní kvetoucí na PP Svatý kopeček
nezúčastnili ze spíše
minoritních důvodů. Nezbývá než se těšit a využít dalších výletů, až zase budou.
(bi)
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Zajímavé místo
Soutok Vltavy a Labe
Pokud pojedete z Prahy směrem na sever, dorazíte za chvíli k městu Mělník. Toto město s tisíciletou
historií, sahající až
ke kněžně Libuši,
má skutečně mnoho
co
nabídnout.
Kromě historického
centra se těší i
zámkem, pozůstatky
středověkého
opevnění, chrámem
sv. Petra a Pavla
s gotickou
věží,
místní
vinicí
a
v neposlední řadě
výhledem na soutok
našich
dvou
nejvýznamnějších
řek-Vltavy a Labe.
Vltava
je
naší
nejdelší řekou, která Pohled na Mělník a soutok
pramení na Šumavě
a protéká několika městy např. Českým Krumlovem, Českými Budějovicemi a Prahou. Labe
pramení v Krkonoších a
protéká
Pardubicemi,
Hradcem Králové a dalšími
českými
městy.
Poté
pokračuje až do Německa,
kde
protéká
např.
Hamburkem, až se nakonec v
Cuxhavenu
vlévá
do
Severního moře.
Na samotném soutoku se do
Labe zleva vlévá Vltava a
vltavský plavební kanál. I
přestože Vltava je v místě
soutoku větší, ponechává si
řeka dále jméno Labe. Pokud
chcete mít dobrý výhled,
doporučuji se jít podívat na
Další pohled na soutok
vyhlídku u gotické věže. Z té
je nejen výhled na soutok a jeho okolí, ale i na horu Říp. Od vyhlídky se pak dá sejít dolů k řece,
kde vede vedle samotného toku pěší stezka. Procházet se zde můžete dvěma parky, a to po obou
stranách říčního koryta. A pokud chcete mít zážitek přímo z první ruky, můžete si zaplatit plavbu
lodí po vodní hladině.
Výlet k soutoku Vltavy a Labe je vskutku malebným zážitkem. Přijdou si zde na své jak milovníci
přírody, tak i milovníci historie. To všechno totiž soutok a město Mělník má a k tomu ještě mnohem
víc.
Ester
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Herní koutek
„Ruská“ schovávaná
Hráli jste někdy na schovávanou? Samozřejmě, že hráli. A co ruskou schovávanou? Pokud jste o
ruské schovce nikdy neslyšeli, nic si z toho nedělejte. Hra nicméně rozhodně stojí za vyzkoušení.
Nakonec si tuto variaci schovky možná oblíbíte víc než tu tradiční.
Hra, kterou se vám dnes chystám představit, se perfektně hodí, když jste například někde venku,
máte spoustu času a větší skupinu hráčů, ideální počet je deset až patnáct osob, hrát ji však můžete
klidně i se svými kamarády ve škole.
Pokud se vám klasická schovka zdá
příliš tradiční, ruská varianta skýtá
poměrně snadnou, ale neméně
zábavnou modifikaci. Proč zrovna
„ruská“ schovka, ptáte se? Ano,
název může být pro některé osoby
hůře srozumitelný. Mějte však
chvilku strpení a poslechněte si
pravidla. Věřte, že vám pak bude
mnohé jasnější.
Pravidla se můžou na první pohled
zdát složitá, opak je ovšem pravdou.
Cíl ruské schovky se v principu
neliší od tradiční schovky. Jeden hráč
se snaží najít ostatní schované hráče
dřív, než bude zapikán. Hledaní se
naopak snaží dostat, na místo, kde
hra začíná a kde je umístěna pikola,
tedy dřevěná trojnožka. Pokud
nemáte špalíky, můžete použít i tři
klacíky opřené o sebe.
Hra začíná ve chvíli, kdy jeden
z hráčů skopne pikajícímu trojnožku.
Ten, který piká, začne stavět
trojnožku, zatímco ostatní hráči se
utíkají schovat. Jakmile trojnožka
stojí, zakřičí pikající „Před pikolou
za pikolou nikdo nesmí stát, nebo
Katova ulička v Kadani je údajně nejužší ulicí u nás.
nebudu hrát“ a vypraví se hledat své
kamarády. Pokud spatří někoho schovaného, tak musí hráče zapikat u pikoly, což je místo určené
několik metrů od trojnožky.
V případě tradiční schovávané si jde zapikaný hráč sednout někam mimo hrací pole a hra pro něj
skončila. V ruské schovce je tomu nicméně jinak. Pokud je hráč zapikán, hra pro něj nekončí,
naopak stále existuje možnost, jak se do hry vrátit. Zapikaný hráč si musí jít sednout „do vězení“
(nyní už je vám snad jasné, proč se schovkce říká ruská). Pokud se však jinému schovanému hráči
podaří skopnout trojnožku, aniž by byl zapikán, hráč (popřípadě hráči) ve vězení se může během
doby, co pikající hráč staví trojnožku, opět běžet schovat. Hra končí v případě, že jsou všichni hráči
ve vězení, nebo dokud vás to nepřestane bavit 😊.
Doufám, že si hru užijete.
Anežka
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Dračí příběhy
Brněnský drak, tedy krokodýl
Výlet do Kadaně byl tentokrát inspirován brněnskou pověstí o tamním drakovi, což je ve
skutečnosti krokodýl. Kde se tento drak-krokodýl vzal, se však neví, traduje se několik pověstí. I
tady se objevuje pověst známá z více míst, že drak žil u města a trápil lidi a nakonec ho zabil
řeznický tovaryš, který zašil do volské kůže nehašené vápno, drak ho sežral, pak se napil a puknul.
Podle jiné narazili lidé na draka ve skalách při budování města Trutnova. Draka ulovili, zabili a
vycpaného uložili na trutnovském hradu. To se mělo odehrát již kolem roku 1006. Trutnovští jej pak
věnovali roku 1024 na sněmu v Brně knížeti Břetislavovi a ten ho daroval městu Brnu. S tím ale
nesouhlasí historici, protože v té době město Brno jako takové ještě neexistovalo, takže ani zemský
sněm se zde na místě maximálně s několika osadníky konat nemohl.
Nejčastěji se traduje, že krokodýla daroval Brnu markrabě Matyáš roku 1608. Zpráva o tom byla
uložena do báně radniční věže roku 1749. Drak však musel být v Brně již před rokem 1608, protože
podle účtů z brněnského archivu byl restaurován a odčervován již v letech 1578, 1579. Sama Stará
radnice, v jejímž průjezdu je krokodýl zavěšen, však na vstupenkách do věže uvádí, že krokodýl byl
darem tureckých poslů králi Matyášovi II. roku 1609.
Další možností je, že draka přivezli do Brna rytíři z křížových výprav.
Někteří historici se kloní k myšlence, že draka daroval městu císař Zikmund, Dračí řád neboli
Ordo equestris Draconis Hungariae uděloval Zikmund od roku 1408 či 1409 svým příznivcům a
Brno, které mu hodně pomohlo v boji proti husitům, bylo logickým příjemcem. Mohl by tedy městu
udělit nejen řád, ale pokud měl, tak i vycpaného draka.
(kc)

Brněnský drak
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Návrat draků
Zprávy o našich setkáních s draky
V měsíci únoru jsme se pokoušeli nastolit příměří
se srstnatým divokým sibiřským drakem, zejména
jej odnaučit žrát lidi a lední medvědy.
(bi)

Bodování za březen a duben
Vzhledem k tomu, že do začátku karantény jsme stihli jen oddílovku a výlet (na jediné schůzce byli
pouze hosté) jsou výsledky takové, jako jsou a vzhledem k tomu, že se nejspíš příliš neuvidíme ani
v dubnu, tak se to asi nezlepší.
jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tomáš
Max
Mikuláš
Vojta

body
měs.
78
54
45
26

body
obd.
78
54
45
26

družina
Orlíci
Host
Host
Orlíci

jméno

body
měs.

body
obd.

družina

body
78
78
66
64
54
45
39
25

výlety
2
2
1
1
1
1
0
0

družina
Host
Host
XOrlíci
Orlíci
Host
Host
XOrlíci
Orlíci

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků ukazuje zejména účast na výletech.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jméno
Tomáš
Míša
Vojta
Lukáš
Mikuláš
Mikeš
Rachel
Pepa

body
874
402
342
330
209
183
159
84

výlety
10
4
1
2
5
4
3
2

družina
Orlíci
Orlíci
Orlíci
Orlíci
Host
Host
Host
Host

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

jméno
Malvína
Sandra
Hanča
Verča
Max
Cyril
Miki
Eliška
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Prémiová „50“ pro rok 2019/2020
Jako každý rok je tu pro vás prémiová padesátka a letos se setkáte se stejnými podmínkami plnění
úkolů jako loni. Pro ty, kteří neznají, jak padesátka funguje, stručné vysvětlení:
Princip padesátky: každý měsíc jsou vyhlášeny dva úkoly, z každého z nich může být bodový zisk
až 25 bodů. První z nich je pak na přinesení, druhý poznávací. Když si to spočtete, tak pokud se
budete snažit, můžete získat do jednoho dvojměsíčního bodovacího období až 100 bodů, což už
v prostředí vyrovnaných výsledků hraje roli
Duben: Je na čase udělat si vlastní oddílovou geologickou sbírku. K tomu má sloužit přinášecí
padesátka. Najděte, pokuste se určit a přineste až tři horniny nebo nerosty. Poznávačka pak bude z
památek. Tentokrát neplánuji žádnou speciální novinku, ale myslím, že znát všechny památky, které
v oddíle tak nějak poznáváme je už tak celkem náročnou záležitostí.
Květen: V květnu je přinášecí padesátka jednoduchá, přineste všechna čísla kOKOsu tohoto
ročníku, které máte doma jistě vzorně uložená a získáte za ně body v závislosti na počtu a stavu
donesených. Odborný test pak proběhne z uzlů, předpokládám, že si uzlování na schůzkách
pravidelně cvičíte a tak pro vás nebude problém uvázat alespoň některé z uzlů základní šestky.
Uvázání všech šesti vám pak přinese plný počet bodů.

Přehled úkolů prémiové padesátky pro letošní rok:
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

byliny //
papírové koule // ryby, obojživelníci, plazi, savci, ptáci //
soutěž „nejkrásnější list podzimu“// dřeviny //
vánoční ozdoba// mapa a buzola //
zápisník // houby //
oddílová historie a tradice // ochrana přírody a ekologie //
„co je to?“//geologie //
geosbírka // stavební slohy a památky //
Kokosy // uzle //
herbář //motýli, brouci, ostatní hmyz, ostatní bezobratlí//
(My+Bi)

Souhrnné výsledky prémiové "50"
jméno
Lukáš
Míša
Vojta
Verča
Eliška
Hanča
Tomáš
Miki

září
8
9
3
0
0
0
0
0

říjen
0+0
0+0
0+13
0+0
0+0
0+0
0+18
0+11

listopad prosinec
0+12
0+0
0+18
25+7
0+0
0+10
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+18
0+22
0+0
0+0

leden
0+14
0+25
0+14
0+0
0+0
0+0
0+25
0+0

únor
0+7
0+14
0+10
0+0
0+0
0+0
0+16
0+0

březen
0+0
0+0
0+13
0+0
0+0
0+0
0+22
0+0

duben

květen

červen
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Koutek zábavy
Jarní běh soutěže o KOKOsový ořech
Je tu máme třetí kolo jarního běhu tradiční soutěže pro děti i pro vedoucí. Pravidla zůstávají stejná
jako v minulých letech. Vyhodnocení bude na závěrečné oddílovce.
Každý měsíc zde bude zveřejněna trojice obrázků, vaším cílem je poznat, co na obrázcích je, za
každý obrázek vždy můžete získat dva body, celkem tedy 6 bodů v jednom čísle kOKOsu.
Odpovědi je třeba odevzdat do začátku oddílovky, na které vyjde další číslo kOKOsu. Po pěti
kolech se vám body sečtou a za každých pět bodů získáte jeden lístek do osudí. Na únorové
oddílovce pak budou vylosovány z tohoto osudí tři ceny, ostatní, kdo měli v osudí aspoň lístek,
zpravidla dostanou drobnější ceny.
Řešení můžete hledat kdekoliv a u kohokoliv, jedinou výjimkou je, že se nesmíte ptát žádného z
vedoucích oddílu.

3. kolo – hrady
Hrady a draci patří tradičně k sobě, zkuste poznat tyto naše známé hrady.

Výsledky 2. kola jarního běhu: Šelmy (lasice kolčava, tchoř tmavý, liška obecná) řešení odevzdal Tomáš (6 bodů,
celkem 12)

Vtip nalezený na Internetu:
„Odpusťte, sousedko, mé slepice vám udělaly paseku na záhonku."
„To nestojí za řeč, můj pes je sežral."
„Z toho si nic nedělejte, můj muž vašeho psa přejel."
„Já vím, taky jsem vám otloukla celý vůz.
„Nevadí, hlavně že jsme pořád dobří sousedé."
https://www.nejvtipy.cz/

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo osmé., Ročník 22. Tiskne Bizon.
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