Měsíčník oddílu OkO
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září
Vyšlo: 7.9.2020
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Kalendárium
Zapište si do diáře
Začíná nový oddílový rok a tak hned v září máte možnost navštívit dva výlety. První z nich
bude jednodenní 12. září a pod vedením Lembase se pokusíme najít první ztracený poklad.
Bude následovat pod Myšinkovým vedením trojdeňák ven 25.-28. září. Dvojdeňák ven
počítá s dětmi od druhé třídy.
Oddílovka bude 5. a 6. října a můžete se těšit na další číslo kOKOsu a na soutěž na
poznávání stromů a keřů.

Blahopřejeme
Narozeniny

Svátky

22. září – Míša (17)
30. září – Hanka (9)
1. října – Malvína (7)

29. září - Michal
5. října - Eliška

Zprávy z oddílu
Počet členů
Počet členů visí v neznámu, máme řadu přihlášek nováčků, kteří by mohli zaplnit novou
nejmladší družinu i posílit řady Orlíků, ovšem jako obvykle platí, že dokud nezačnou
opravdu chodit, tak nevím na čem jsme.
V té souvislosti mezi námi vítám Bářiny sestry Jůlinku a Johanku, které se již zúčastnily
první schůzky v rámci Léta s Okem.

Pojeďte s námi na zkoušku
Jako v minulých letech i letos zveme na naše výlety libovolné příležitostné hosty, kteří by si
chtěli naši činnost vyzkoušet a snad případně i začít do oddílu chodit. Pro návštěvu hostů je
zvláště vhodný jednodenní výlet 12.9., kdy dojde k zahájení celého oddílového roku.

Příspěvky
Na oddílový rok 2020-2021 od každého z vás budeme chtít 600 korun jako příspěvky na
činnost oddílu, za příspěvky se tisknou kOKOsy a platí registrační poplatek oddílu. Prosím,
odevzdejte příspěvky co nejdříve. Příspěvky odevzdávejte nejlépe Hance nebo svému
družinovému vedoucímu.

Bizon
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Ozvěny léta
Jak jsme porazili Krále Draků
V průběhu roku jsme postupně poznali celou řadu draků. Jak šel čas, dokázali jsme některé
porazit a s jinými se
dokonce spřátelit. Není
divu, že naše úspěchy
rozvířily
vody
dračí
politiky, jak, jsme však
zpočátku netušili.
Nejprve z celého světa
začaly chodit zprávy o
velkých skupinách draků
shromažďujících se na
březích oceánů. Nikdo
netušil co plánují, když tu
náhle mocná vodní vlna
zatopila
velké
město.
Okamžitě jsme se vypravili
na místo. Sice jsme
zachránili řadu lidí, nedařilo
Děti luští výsledky sond.
se nám však přijít na kloub
tomu, proč draci tento útok provedli. Nakonec jsme se rozhodli kontaktovat dračici, jejíž
vejce jsme zachránili v průběhu roku. Když jsme jí pomohli nalézt její ztracená dráčata,
prozradila nám, že v dávných časech vládl všem lidem i drakům jediný mocný dračí král.
Ten však usnul na dně
oceánu a zbyly po něm
pouze
legendy
o
gigantických
mořských
tvorech jako je Leviatan
nebo Midgardský had. Nyní
se objevila velká skupina
draků, kteří se zalekli našich
úspěchů a chtějí znovu
probudit dračího krále, který
by bez problémů dokázal
ovládnout celou zemi. K
probuzení krále je však
nutno zlomit trojici mocných
kouzel, takzvaných pečetí.
Právě zničení lidského města
Naši experti ruší rituál
bylo prý součástí rituálu,
který první zlomil. Pečetě je
však nutno nejdřív najít. Náš cíl se tak stal jasný. Museli jsme nalézt tyto magické pečetě
dřív než draci a zabránit jim je zlomit. Bohužel další pečeť jsme nalezli ve stejné chvíli jako
draci. Pokusili jsme se vrhnout mocnou magii proti jejich kouzlům, nicméně draci pouze z
naší magie načerpali energii a druhou pečeť zlomili.
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Museli jsme tedy vymyslet způsob jak třetí pečeť objevit dřív a také jak dračímu rituálu
skutečně
zabránit.
K
objevení poslední pečetě
jsme využili tři očarované
sondy, jednu pro každý z
tradičních živlů. Jedna
sonda tak byla ponorka
ponořená ve vodě, další
letěla vysoko ve vzduchu,
jedna hořela v ohni a
poslední byla zahrabána v
podzemí. Tak jsme odhalili,
odkud je možno zlomit třetí
pečeť. Abychom draky
překvapili z nečekaného
směru, postavili jsme si
most, který nás na místo
měl dostat. Když došlo na
dračí rituál, pronikli jsme na Terka převlečená za princeznu jde požádat o pomoc českého draka
ostrov, kde naši experti
pomotali rituální příkazy pro hloupého dračího ritualistu Jouzu. To vedlo k tomu, že kouzlo
místo zlomení pečeť ještě víc posílilo.
Ještě však nebylo zcela vyhráno, velitel nepřátelských draků, had-drak jménem Nidhogg,
přísahal pomstu a odletěl se
skupinou
svých
nejvěrnějších. Ti začali útočit
po celé zemi a bylo nutné
objevit jejich doupě a porazit
samotného Nidhogga. Jak se
ukázalo tito draci využívali
mocné magie, která jim
dovolila cestovat po celém
světě skrz kořeny stromů.
Tuto cestovní síť řídil malý
oranžový drak, do dnešních
legend
zachovaný
jako
veverka Ratatoskr. Náš tým
nejprve vyzjistil, jací draci v
poslední
době
opustili
Nidhoggovo hnízdo v honbě
Ratatoskr vede náš tým do Nidhoggovy jeskyně
za různými lidskými poklady
z celého světa. Následně jsme vyrobili napodobeniny těchto artefaktů, povolali naše dračí
spojence z celého světa a vypravili se za Ratatoskr. S pomocí falešných předmětů jsme
veverku-draka přesvědčili, ať nás pustí za Nidhoggem, že mu neseme slíbené dary. Tak jsme
se dostali až do obrovské jeskyně, kde v kořenech stromů za mocnou magickou hradbou
sídlil Nidhogg. Bylo nutno postupně porazit pětici mocných draků, aby se naši spojenci
mohli dostat ke kořenům stromu a Nidhoggovu hradbu zlomit.
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Do cesty se nám tu postavila mnohohlavá hydra, zuřivý jaguáří drak, podivná chiméra,
bazilišek se zabijáckým pohledem a žhnoucí ohnivý drak. Nakonec jsme porazili samotného
Nidhogga a jeho zbývající spojenci museli uznat naše schopnosti.
Mnoho draků tak uznalo, že lidé jsou mnohem schopnější, než byli v dávných časech a
nepřátelství s nimi nikam nevede. Někteří draci Zemi znovu opustili, nebo usnuli, jíní
zůstali a začali žít mezi lidmi.
(pr)

Buková 2020 – Král Draků
Letošní tábor byl poznamenán několika okolnostmi, nevhodným začátkem prázdnin,
nejistotou, zda a jak bude kvůli koronténě vůbec povolen a s tím související nejistotou, kdo
a jak se tábora vlastně vůbec zúčastní. Neprozradím asi nic nového, když řeknu, že přes
různé nehody a drobná omezení, kterým jsme se museli podrobit, proběhl tábor jako celek
bez větších potíží a zařadil se po bok táborům předchozím.
Pojďme si však pěkně den po dni povyprávět, co všechno jsme na táboře zažili.
Tábor začínal již v pátek 26. června a většina dětí tu s námi opravdu byla od samého
počátku. Na rozdíl od let minulých jsme tentokrát jeli na tábor mikrobusem, který nás
vyložil
přímo
na
tábořišti. Začali jsme s
vynášením věcí ze
stodoly a zároveň jsme
do
stodoly
uložili
všechny zavazadla. Pak
většina dětí i vedoucích
odešla
přespat
do
Poděvous, ale hrstka
nás zůstala nocovat
přímo na tábořišti.
Sobota
pak
byla
pracovní a stavební,
jako tomu každý rok
bývá, díky velkému
množství
opravdu
malých dětí (měli jsme
s sebou letos dokonce
Jako vždy tábor začíná stavbou stanů.
tři předškoláky) šla
práce v některých bodech pomaleji, jenže na druhé straně vrták na kůly, jakož i to, že se
mezi nejstarší a nejschopnější děti zařadili i Tomáš s Rachel práci naopak pomohlo.
Každopádně jsme do večera měli obytné stany pod střechou.
Neděle byla věnovaná zejména stavbě kuchyně a technických stanů. Rovněž jsme museli
přidělat další dvě podsady, čímž vzrostl pro tento tábor počet stanů na 23. V neděli večer
jsme pak zasedli ke karetním a deskovým hrám, nepamatuji se již přesně, co kdo z nás hrál,
já jsem hrál Dixit s menšími děvčaty a hru vyhrála Malvína.
Poslední dostavba pak přišla v pondělí, nicméně děti kromě největších již odešly na hry do
lesa a také na dřevo kvůli večernímu slavnostnímu ohni. Odpoledne nastaly první kroužky,
tentokrát překvapivě nebyl zájem o batikování a tak se děti rozdělily mezi kostkové hry s
Adamem a ochutnávání přírody s Žábou.
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Večer u slavnostního ohně, když už konečně dorazil i Mikuláš, mohl být tábor oficiálně
zahájen a rovněž mohla proběhnout první soutěž, kterou tradičně byl test z toho, co se
dělalo na výletech minulý rok.
Až do této chvíle jsem si schovával informaci, kdo se tábora vlastně zúčastnil. Za vedoucí se
nás
tu
ukázalo
jedenáct:
Bizon,
Hanka,
Statkářka,
Ariel, Anežka (u
tohoto ohně ovšem
chyběla), Žába, Prtě,
Ester, Lembas, Piškot
a Adam. Dětí jsme
pak u slavnostního
ohně měli sedmnáct,
vzhledem k tomu, že
na
táboře
děti
soutěžily ve čtyřech
družinách, uvedu je
tak i zde. První
družině velel Max a
dále v ní byli Terezka,
Mikeš a Pepa, druhou
družinu vedl Mikuláš U slavnostního ohně celý tábor doopravdy začal.
a
byla
zpočátku
pětičlenná tvořená ještě Lukášem, Hankou, Sandrou a Malvínou, Rachel velela další družině
a spolu s ní tu byli David, Eliška a Bára a nakonec čtvrtou družinu tvořili Tomáš, Cyril,
Natálka a Zuzka.
Úterek
byl
prvním
plnohodnotným
dnem
tábora zahájeným ranní
hrou, ranní hry byly letos
zvláštní tím, že každý den
byla
hra trochu jiná.
Dopoledne
jsme
se
rozdělili opět do kroužků,
tentokrát to byla výprava
na houby s Hankou, práce
s ohněm s Arielem a
výroba sošky z papírmaše
s Ester. Odpoledne jsme
se vypravili do lesa na
první terénní hru, cílem
bylo
nasbírat
různé
Na kroužku zapalování ohně si zkusila oheň zapálit i Zuzka
předměty, které vyvrhlo
moře, Ariel pro hru nalezl
obrázky věcí vskutku podivuhodných, které ovšem skutečně moře kdesi na břeh vyvrhlo.
Večer pak naplnil Lembas karetní hrou na přesvědčování v diskusi.
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Také se začala rozbíhat průběžná hra, která tentokrát byla jen hrou, nikoli soutěží. Šlo o
souboj mezi kultistu a čarodějem, kdy kultista měl tajně označit určených pět míst na táboře
a čaroděj jej měl při tom
zatknout.
Středu zahájily hry v
lese, které se po svačině
přehouply do her na
louce. Odpoledne pak
Bizon uvedl další terénní
hru, kdy bylo cílem
spojit se s nám známou
dračicí, která chtěla,
abychom pomohli jejím
dráčatům. Večer pak
přišel čas na přípravu
divadel.
Ve čtvrtek dopoledne
uvedla Žába soutěž na
záchranu
lidí
postižených
přírodní Výroba z papírmaše spotřebovala mnoho starých novin
katastrofou. V podstatě
šlo o to, že družiny hledaly v lese vedoucí a musely je dopravit vždy nějakým podivným
způsobem na start do bezpečí. Odpoledne jme se opět rozešli na kroužky, tentokrát se
stavěly domečky pro skřítky pod vedením Prtěte, vyráběla a vymýšlela hra pod vedením
Ariela, tentokrát dokonce tak
úspěšně, že ji Ariel později
vyrobil a nechal vytisknout a
střílelo se s Piškotem z luku
až do ztracení několika šípů.
Večer měla Ester soutěž, kde
si družiny předávaly slova
pomocí kreslení pantomimy
nebo popisu.
Další hry v lese a na louce nás
čekaly v pátek, odpoledne
následovaní
Statkářčinou
soutěží tržiště. Tuto kdysi
tradiční součást všech táborů
se pokusila Statkářka obnovit
a já se domnívám, že úspěšně.
Předávání slov různým způsobem na večerní hře
Večer byl čas na kroužky,
tentokrát se šlo s Bizonem na
mírně přírodovědnou vycházku do okolí, lepila se stínítka na svíčky z přírodních materiálů s
Hankou a hrála se Bobří banda s Adamem.
Sobotní den bude asi navždy zapsán do kroniky oddílu černým písmem, obvyklý program
OkOspOrt totiž měl nečekané důsledky. OkOspOrt probíhal letos normálním způsobem bez
překvapivých originálních soutěží, podobně jako každý rok, snad až na to, že jej tentokrát
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řídil Lembas místo Ariela. Ovšem nic nezabránilo tomu, že Eliška přes přímý zákaz vylezla
na nehlídanou kladinu
(což je asi 15 cm nad
zemí) a spadla z ní tak
nešikovně, že si při tom
zlomila ruku. To bylo
dopoledne.
Odpoledne
pak již při soutěži spadla z
téže kladiny Sandra a
ačkoliv si ruku nakonec
pouze nalomila, i pro ni
tábor
OkOspOrtem
skončil. Popravdě nevím,
čemu to přičíst, protože
kladina
je
součástí
OkOspOrtu již drahně let
a přes občasné pády si
nikdy nikdo nic neudělal a
letos hned dva zásahy. Házení kroužků na OkOspOrtu
Zdá se, že byly děti z
karantény poněkud méně vyběhané nebo opatrné. Každopádně večer patřil další přípravě
divadel a tábor pokračoval už naštěstí bez dalších ztrát dál.
V neděli dopoledne proběhly další kroužky, tentokrát vaření v Setonově hrnci, což je jak
známo jáma naplněná
žhavými
kameny,
vycházka do přírody s
Prtětem
a
výroba
mechových terárií s Žábou.
Odpoledne uvedl Piškot
soutěž, kde šlo o to najít v
lese draky představované
vedoucími, svést s nimi
papírovokoulový souboj a
pak najít tajné slovo, které
každý drak hlídá. Večerní
hru pak uvedla Žába, děti
měly za úkol určenému
vedoucímu donést různé
předměty aniž by je u toho
ostatní vedoucí a děti
viděly.
Opět OkOspOrt, tentokrát překážková dráha
V pondělí pak začala velká
akce známá pod názvem samostatné chození, vzhledem k tomu, že jsme měli velký počet
menších dětí, nenesly si děti tentokrát spacáky s sebou, ale dovezla nám je Statkářka až k
místu přenocování. Abychom nemuseli jet vlakem, byla akce směrovaná jen do lesů
Výtůňského polesí. Družiny měly za úkol obejít několik bodů v lese a zjistit v jakém pořadí
tytéž body obchází ostatní družiny.
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Vedoucím a zejména Arielovi zpestřil akci pes, který se k nim přidal, Adam fenu záhy
překřtil
na
paní
Krtkovou,
protože
projevovala neobyčejnou
zálibu
v
přejetých
zdechlinách krtků. Ariel
ji nakonec dokázal na
Výtuni
odevzdat
policistům,
kteří
ji
odvezli majiteli.
Měli jsme původně v
plánu večeři vařit, ale na
plánovaném místě u
lesního rybníčku jsme
nalezli výhrůžné cedule,
takže
jsme
snědli
plánovanou snídani a
vydali se najít místo k
přenocování. Noc uběhla U lesního rybníčku na Samostatném chození se vařit výslovně nesmělo.
bez zvláštních příhod a
ráno jsme opět odevzdali těžká zavazadla Statkářce a vypravili se pěšky zpět na tábor.
Odpoledne pak již na táboře nastala Adamova hra. Při ní měly družiny za úkol projít podle
fáborků určenou trasu a na každém místě určit z hromádky fotografií, které byla na tom
místě pořízena. Večer nás
pak
čekalo
tradiční
kasino, letos štěstěna
nepřála
nikomu
a
pověstný kůň (neumí hrát
a tak mu peníze zůstanou)
by zvítězil.
Ve středeční dopolední
hře jsme pod vedením
Anežky
nejprve
zachraňovali princezny
před draky a pak jsme
podle Anežčina návodu
převlékali některé z nás
za
princezny.
Tuto
vědomost
jsme
pak
využili i v závěrečné hře,
ale o tom později.
Táborové kasino se navštěvuje v podivuhodném ustrojení.
Odpoledne
proběhla
divadla a také začalo pršet, takže se představení tentokrát konala za ztížených podmínek na
improvizovaném jevišti v kuchyni. Přetrvávající déšť ovlivnil i následující soutěž, kdy
Statkářka musela narychlo měnit plánovanou hru na kostkovou loterii hranou v jídelně.
Čtvrtek dopoledne se na stále ještě vlhkém tábořišti uskutečnily kroužky, Lembas uvedl hru
discgolf, na kterou vlastnoručně vypletl koš, Anežka vyráběla z mýdlové hmoty a vonných
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esencí voňavá mýdla a Statkářka pekla koláč a vařila plněné taštičky. Odpolední soutěž
proběhla pod taktovkou Ester, ta rozdala dětem fotografie míst v okolí tábora a na daném
místě bylo třeba splnit určený úkol. A večer nastal druhý slavnostní oheň. Tentokrát u něj
uváděl hru Prtě a cílem bylo
vychloubat se našimi činy
před draky. Po ohni pak
ještě Žába uvedla noční hru,
úkolem družin bylo projít po
cestě a spočítat dračí oči –
CD rozvěšená podél cesty.
Nakonec si myslím, že
nejvíc se bála Statkářka.
Pátek byl posledním dnem
tábora pro některé z dětí,
které odjížděly již po dvou
týdnech.
A
tak
po
dopoledních hrách v lese
nastala závěrečná hra, kde
bylo nejprve třeba vyrobit
detektory, které prozradí,
Divadla se tentokrát hrála improvizovaně v kuchyni.
kde je ukryta poslední pečeť
a následně se na místo vydat a drakům přerušit rituál zlomení pečeti. Naštěstí samotné
proveden rituálu draci svěřili
hloupému draku Jouzovi,
který nebyl užitečný nikde
jinde a tak jsme jej dokázali
zmást a rituál překazit.
Sobotní dopoledne trochu
pršelo a tak Anežka svůj
kroužek sportovních her
přeměnila na hry karetní,
Piškotův kroužek Karaoke
se uskutečnil ve stodole a
Lembas vyráběl jarní rolky
v jídelně a kuchyni.
Odpoledne
se
počasí
postupně umoudřilo a tak
samostatné
vaření
sice
odstartovalo s drobným
Anežka vyrábí vonná mýdla na jednom z kroužků
zpožděním, ale již bez deště.
Letošní kuchařské kreace byly zajímavé a podle mého úspěšné všechny, vavříny vítězství si
odnesl Max a jeho pálivá omáčka.
V neděli dopoledne uvedl Piškot hru na ničení vesnice, kdy na vesnici bráněnou družinou
nalétaly stále silnější letky draků představovaných vedoucími až do úplného zničení.
Odpolední hru vedla Hanka a cílem bylo najít ukradená dračí vejce a hlavně zjistit, které
patří jakému druhu draka. Večer pak Adam uvedl běžeckou variantu na Connect 4, kde se
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však nakonec ukázalo, že síla a rychlost překonává rozum. Také musím zmínit, že tábor v
této chvíli navštívil Cyrilův a Mikulášův bratr Metoděj.
V pondělí dopoledne uvedl
Ariel složitou kombinační
hru, kde šlo o to se co
nejvíce vycvičit a vybavit a
pak
porazit
draka.
Odpolední soutěž patřila
Lembasovi a cílem terénní
hry bylo porazit draky
pustošící vísky a města.
Večer pak Anežka uvedla
soutěž na porozumění
dračí řeči. Děti vždy našly
dračí slovo, zeptaly se
překladatele, který význam
slova
předvedl
pantomimou a pak děti
hledaly lístek se správným
Společná fotografie v plus mínus maximálním složení .
významem.
V úterý nás čekaly již
poslední kroužky, s Ester se hrály karetní hry s mariášovými kartami, Prtě pekl na ohni a
později v kamínkách sýrové
pečivo a Bizon vyráběl
draky. Nevím, jak u
ostatních kroužků, ale u
výroby
draků
nejlépe
uspěla Terka. Odpoledne
uvedl Prtě hru, kde bylo
cílem proniknout lesem do
hlubin dračího území a tam
porazit mocného draka,
respektive zjistit tajemství,
které hlídá. Hra dovolovala
několik metod, jak toho
dosáhnout
a
dlužnou
přiznat, že nakonec byly
využity snad všechny.
Poslední hrou pak byla hra
Maxova družina s pálivou omáčkou na samostatném vaření
na dračí souboje uvedená
večer Bizonem, turnajovým systémem proti sobě nastupovaly dvojice dětí a každý měl kartu
draka a pomocí kostek spolu svedli souboj. Každý drak měl pak své mírně specifické
schopnosti.
Poslední programový den dopoledne proběhly hry v lese a odpoledne konečně závěrečná
hra, kdy bylo cílem proniknout k Nidhoggovi a porazit jej. Úplný závěr byl přerušen
příchodem dešťové přeháňky.
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Čtvrteční dopoledne patřilo tradičně odpočinku, ten se po obědě proměnil v počátky bourání
a balení a hlavně
přípravu slavnostního
ohně,
který
jsme
doufali, že déšť dovolí.
A taky ano, sice jsme od
závěrečného ohně byli
vyhnáni
krátkou
přeháňkou, ale stejně
proběhl v pořádku a do
konce.
A
tím
tábor
asi
doopravdy skončil. V
pátek a sobotu jsme
bourali a balili, což se
odehrálo bez větších
problémů
a
potíží.
Nanosili
jsme
do
stodoly opět o kousek Odměny musely být kvůli mrholení pod plachtou
větší hromadu a pak
jsme již odjeli do Prahy mikrobusem, který nás vyložil a Vítězném náměstí a tábor tím
definitivně skončil.
Přes problémy a nečekané úrazy jej musím řadit k táborům úspěšným, viděli jsme spoustu
přírody, zahráli si spoustu her a zkusili řadu výrob a ani občasný déšť tábor nenarušil. Takže
nezbývá než doufat, že za rok se v Bukové sejdeme zase.
(bi)

Celkové výsledky:
Výsledky tábora jsou součtem bodů za soutěže a úkoly a v této tabulce si můžete najít, jak
jste v které části byli úspěšní. Pro zajímavost loňský nejlepší výkon byl 555 bodů. Jinak
upozorňuji, že body pro ty, kdo nás opustili před koncem tábora, byly doplňovány na
základě výsledků družin a body za úkoly jim zůstaly na úrovni, kdy tábor opustili.
Jméno

Body Úkoly Součet

Jméno

Body Úkoly Součet

1. Max

418

94

512

10. Hanka

311

30

341

2. Terka

433

58

491

11. Malvína

318

20

338

3. Mikuláš

325

160

485

12. Zuzka

283

22

305

4. Tomáš

319

254

473

13. Lukáš

272

30

302

5. Mikeš

412

54

466

14. Sandra

272

14

286

6. Cyril

320

136

456

15. Natálka

266

6

272

7. David

339

112

451

16. Bára

263

6

264

8. Pepa

375

34

409

17. Eliška

232

0

232

9. Rachel

303

80

383

Metoděj

0

8

8

(bi)
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Léto s Okem
Tradičně přes léto pořádáme několik pondělních schůzek pro ty, kdo mají chuť přijít. Letos
se uskutečnily čtyři,
ovšem musím přiznat,
že dvou z nich jsem se
zúčastnil jen já.
Na první schůzce 20.7.
jsme
vyrazili
do
botanické zahrady v
Troji, účastnili se Bizon,
Prtě a Tom a prohlédli
jsme si zejména výstavu
jehličnanů s novými
informačními tabulemi.
Druhá schůzka 3.8. byla
naplánovaná do PP
Baba a byl jsem na ní
sám, tady jsem hledal
nejvzácnější
zde
rostoucí rostlinu, silně
Blahočet chilský v botanické zahradě
ohrožený
oman
německý, která na Babě roste a kvete v poměrně hojném množství.
Třetí schůzka se uskutečnila 17.8. se mnou jako jediným účastníkem a cílem byla PP Dolní
Šárka, kde roste poměrně
nápadná bylina hvězdnice
zlatovlásek. Je chráněná
pouze v kategorii ohrožená
a kvůli svému pozdnímu
květu patří prý i mezi
oblíbené zahradní byliny.
Každopádně na Dolní
Šárce již kvetly, byť bylo
vidět,
že
na
plné
rozkvetení bude třeba si
ještě chvíli počkat.
Poslední letní schůzku
jsme pak měli 31.8. a
naším cílem byla PP Nad
mlýnem, tady roste řada
zajímavých bylin, ale já
jsem sem mířil hlavně za Jůlinka a Johanka na PP Nad mlýnem u kvetoucí hvězdnice zlatovlásek
hvězdnicí zlatovláskem. Schůzky se tentokrát kromě mě, Prtěte a Toma zúčastnila i Bára se
sestrami Jůlinkou a Johankou, které by měly od září začít též chodit do oddílu. Kromě
zlatovlásku jsme obdivovali i další byliny i hmyz a na závěr jsme si zahráli na kouzelnou
hůlku.
Trochu lituji, že letní schůzky nejsou o kousek populárnější, ale to znamená, že se i bez
oddílu dobře bavíte a to je také správné.
(bi)

-14-

Seznam výletů a dalších mimoschůzkových akcí pro rok 2020/21
12.9.2020 – jednodenní výlet
25.-28.9. 2020 – vícedenní výlet ven
10.10. 2020 – jednodenní výlet
27.10.-1.11. 2020 – pětideňák do Poděvous (Tradiční akce o podzimních prázdninách)
20.-22.11. 2020 – vícedenní výlet do ubytovny
12.12. 2020 – speciální akce – návštěva vánočního programu na některém zámku nebo skanzenu
19.12. 2020 – Vánoční výlet
20.12. 2020 herní neděle
16.1.2021 – Brdy, soutěž mezi oddíly
17.1. 2021– herní neděle
28.-31.1. 2021 – vícedenní výlet do Poděvous
13.2. 2021 – jednodenní výlet
12.-14.3. 2021 – vícedenní výlet do ubytovny
9.-13.4. 2021 – Velikonoce (akce počítá s účastí členů jakékoliv věkové kategorie)
24.4.2021 – jednodenní výlet
7.-9.5. 2021 – vícedenní výlet ven
22.5. 2021 – jednodenní výlet
4.-6.6. 2021 – vícedenní výlet ven
19.6. 2021 – jednodenní výlet
2.7.-24.7. 2021 – letní stanový tábor
Témata oddílovek pro rok 2020/21: 7.9. – historie minulého roku a oddílu vůbec, 5.10. – stromy a
keře, 26.10. – mapové značky a mapa vůbec, 30.11. – houby, 21.12. – Vánoční, 4.1. – ekologie, 1.2.
– obratlovci, 8.3. – památky, 29.3. – zdravověda, 26.4. – bezobratlí, 31.5. – byliny, 21.6. –
závěrečná, 28.6. – návštěva botanické zahrady
Oddílové schůzky jsou vždy v čase schůzek (16:00-18:00) v klubovně. Konec schůzky zůstává beze změny.
V případě více termínů schůzek bude konkrétní režim oddílovek upřesněn.

Informace k letošnímu oddílovému programu:
Opět jsme pro vás připravili více než šestnáct mimoschůzkových akcí v obdobné sestavě jako loni. Jako
každý rok nám termíny pohyblivých svátků a prázdnin mírně zamíchaly kaleidoskopem oddílovek i výletů,
ale výsledek je stále podobný.
Z bodovacího hlediska jsme přistoupili k následující variantě bodování:
1) Měsíce z bodovacího hlediska se ne zcela shodují s měsíci kalendářními, počítá se vždy úsek mezi
dvěma oddílovkami.
2) Pokud jsou v měsíci dva plnohodnotné výlety, získává každý body z toho lepšího a za druhý získává
doplňkových 20 bodů.
3) Pokud je v měsíci jeden plnohodnotný výlet a jedna mimořádná akce, doplňuje účast na mimořádné
akci z hlediska bodování družin účast na výletě, nikoliv však, pochopitelně, body do bodování
jednotlivců.
4) Družinové schůzky družina pořádá každý týden, kromě případů, kdy je v termínu schůzky jiná akce
nebo volný den. Za měsíc se pak počítá tolik schůzek, kolik nejméně schůzek některá družina
dokázala uskutečnit. Členům družin, které uskutečnily více než minimum schůzek, se pak počítá
minimum nejúspěšnějších výsledků.
Těšíme se na vás na co nejvíce výletech a dalších akcích a doufáme, že si i letošní rok dobře užijete.
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Hledači pokladů
Nová celoroční hra
Je mnoho předmětů a pokladů, které sice mnozí znají, o jejichž
někdejší existenci se ví, ale v současnosti je nikdo vidět nemůže,
protože byly v průběhu historie kdesi ztraceny. A hledáním
takových pokladů se zabývá naše organizace. Získali jsme
pověření OSN tyto poklady hledat a zároveň právo vystavit je v
nově budovaném muzeu v Praze. Možná některým vadí, že pro
podobnou činnost nebyla vybrána právě jejich země, ale my oceňujeme důvěru, kterou v nás
světové společenství vložilo a pokusíme se ji nezklamat.

Prémiová „50“ pro rok 2020/2021
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
Kdy plnit padesátku? Odborné nebo poznávací úkoly je možno stejně jako loni možno plnit každou
oddílovou schůzku plus na většině vícedenních výletů a na vybraných jednodeňácích, důležité je na
výletech si o plnění požádat. Co se týká přinášecích úkolů, tady je situace mírně jiná. Termín
odevzdání je od oddílovky v tomto měsíci do poslední oddílové akce před oddílovou schůzkou (tj.
na výletě nebo družinovce), z čehož vyplývá, že je můžete nosit skoro celý měsíc. Informace v této
rubrice budou i s aktuálními podmínkami pro plnění úkolů na příští měsíc. Pozor, měsíce oddílové
nemusí přesně korespondovat s měsíci kalendářními. Termín je od oddílovky do oddílovky. Řiďte
se přehledem oddílovek z tohoto čísla.
Září: Protože se na začátku roku ještě rozkoukáváte, úkol na přinesení v tomto měsíci ještě není
vyhlášen. Poznávačka bude věnována tématu, kterým jsme se v oddíle zabývali koncem minulého
roku, a to jsou byliny.
Říjen: Úkolem k přinesení jsou tentokrát opět papírové koule. Pokud chcete až 25 bodů, vyrobte 5
papírových koulí v co nejlepší kvalitě. Na táboře je viděla většina z vás, takže byste měli vědět jak
na to, ale pokud si neumíte poradit s jejich výrobou, požádejte svého družinového vedoucího o
vysvětlení. Kvalita koulí se hodnotí. Zkouška znalostí je pak z poznávání obratlovců, to jest ryb,
obojživelníků, plazů, ptáků a savců.

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)
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Koutek zábavy
Podzimní běh soutěže o KOKOsový ořech
Podzim 2020 přináší další kolo tradiční soutěže pro děti i pro vedoucí. Pravidla zůstávají stejná
jako v minulých letech.
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.

1. kolo – poklady z říše rostlin
Tentokrát hledáme poklady a já se vám pokusím i v této soutěži představit věci o kousek
zajímavější a vzácnější. Tentokrát tu máme obrázky tří ohrožených rostlin. Všechny kvetou na jaře a
všechny se mi letos podařilo vidět. První má květ tmavě fialový, druhá světle fialový a třetí žlutý.

Vtipy nalezené na Internetu:
Medvěd má vypracovaný seznam zvířátek, která sežere. Přijde liška:
"Medvěde, máš mě na seznamu?" - "Mám."
"A sežereš mě?" - "Sežeru."
"Můžu se jít rozloučit s rodinou?" - "Můžeš."
Medvěd sežral lišku a přijde vlk:
"Medvěde, máš mě na seznamu?" - "Mám."
"A sežereš mě?" - "Sežeru."
"Můžu se jít rozloučit s rodinou?" - "Můžeš."
Medvěd sežral vlka a přijde zajíc:
"Medvěde, máš mě na seznamu?" - "Mám."
"A nemohl bys mě vyškrtnout?" - "Mohl."

http://ntx.cz

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo první., Ročník 23. Tiskne Bizon.
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