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Kalendárium
Zapište si do diáře
Diář nám příliš naděje nedává, pokud by bylo vše bez problémů a došlo k uvolnění, které by
umožnilo alespoň jednodenní výlety, uspořádáme jednodenní výlet v sobotu 21. 11. místo
plánovaného dvojdeňáku, sám však doufám spíše v prosincové akce, kdy se můžete těšit na
jednodenní výlet do přírody 12.12. a Vánoční výlet 19.12. a pokud se nebudeme moci sejít ani v
prosinci čeká nás jednodenní výlet 16.1. je zatím plánovaný jako účast na setkání oddílů na Brdech,
ale konkrétní podobu a podmínky upřesníme v lednu.
Další číslo kOKOsu vyjde 30. listopadu a pokud možno při tom proběhne i oddílová schůzka s
plánovanou soutěží na poznávání hub.

Blahopřejeme
Narozeniny
30. listopadu – Vilém (8)
9. prosince – Mikuláš (16)

Svátky
11. listopadu – Martin
20. listopadu – Nikolas
25. listopadu – Kateřina
30. listopadu - Ondřej

Zprávy z oddílu
Naše činnost v době koronavirových opatření
Bohužel situace zatím optimismu příliš nenahrává a obnovení činnosti je poněkud v
nedohlednu. Abychom zcela neztratili kontakt, budeme stále pravidelně vydávat kOKOs, ale
také připravíme pro děti nějakou formu webového testu na připomenutí naší činnosti.
Online schůzky zatím pořádat nebudeme, protože si nejsem jistý, zda by po online škole děti
podobná forma vůbec zajímala, ale možná vymyslíme způsob, jak takové setkání ozvláštnit.
Pokud se nám podaří, tak pošleme email všem a budeme doufat, že se dokážeme
zkontaktovat.
Jinak nezbývá než vydržet a těšit se na chvíli, která dříve nebo později přijde, a zase někam
společně půjdeme nebo pojedeme.

Bizon
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Ozvěny měsíce
5. a 6. října 2020 – vyhodnocovací schůzky
Poslední oddílovou akcí před zákazem činnosti byly vyhodnocovací nebo oddílové schůzky,
pro letošek jsme
opustili koncepci
celooddílových
schůzek abychom
nemuseli
jednu
nebo
druhou
družinu
nutit
navštěvovat
schůzky v jiném
termínu.
V pondělí nás na
schůzce
bylo
celkem
deset,
(Bizon,
Prtě,
Tomáš,
Iva,
Lukáš,
Eliška,
Štěpán,
Marek,
Vojta a Honza) v
úterý pak pět
(Bizon, Prtě, Bára,
Děti se v pondělí na soutěži rozdělily do trojic
Julinka, Johanka).
Obě schůzky vedly na stejné místo, PP Pecka na kraji Stromovky, která je pro nás
nejbližším lesem, kde není příliš mnoho lidí.
V pondělí pršelo
téměř až do začátku
schůzky a tak jsme s
sebou vzali celty a
igelity, aby bylo na
co si sednout a
rozložit věci, v úterý
bylo počasí již lepší,
ale i zde jsme
využili igelity k
sezení.
Jako obvykle jsme
na počátku schůzek
uspořádali
poznávačku
oddílové padesátky,
tentokrát na téma
obratlovci. Obrázky
byly jako obvykle
A tady již skupinky zvažují, které části dřevin k sobě patří.
stoupající obtížnosti
od myši domácí po brkoslava severního.
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Pak jsme zahájili první tah letošní celoroční hry, vykopávání pokladů. Zatímco v pondělí
jsme
poklad
vykopat nestihli,
úterní skupině se
zdařilo najít jednu
vykopávku.
A pak nastala
soutěž, tentokrát
šlo o to přiřadit k
sobě list, plod a
název
nějaké
dřeviny.
Měli
jsme připraveno
kolem
dvaceti
trojic známějších
našich dřevin, kde
se mi podařilo
obstarat si list a
plod. V pondělí to
probíhalo hladce a
všichni prokázali Na úterní schůzce jsme stihli několik kol hry na kouzelnou hůlku.
znalosti
našich
dřevin, v úterý se
ukázala neznalost čtení být přílišným handicapem a tak jsme soutěž ukončili dříve a došlo i
na oblíbenou
hru
na
kouzelnou
hůlku.
No a pak
jsme jen došli
zpět
ke
klubovně
a
schůzky tím
skončily.
Doufám, že
příště už budu
moci psát o
nějakém
výletě
a
pokud ne tak
alespoň
o
schůzkách,
která
snad
zase začnou
Brslen evropský mezi soutěžními exponáty letos nebyl, na Pecce však rostl nedaleko od místa probíhat.
schůzky.
(bi)
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Herní koutek
Harry Potter Hogwarts Mystery
Po dlouhé době v sebezapření ohledně mých povinností a pod pohrůžkou násilí, jsem
již nyní nucen napsat
článek do rubriky Herní
koutek.
Po
nepříliš
dlouhém rozmýšlení (ač
stále zde toto rozmýšlení
bylo) jsem se rozhodl pro
mobilní hru, kterou jsem
objevil již během první
karantény když se můj
mozek
propadal
do
značně
nepříjemných
hlubin
blížícího
se
šílenství. Ona hra se
jmenuje Harry Potter Hogwarts Mystery.
O co ve hře jde? Ve hře jste studentem jedné z kolejí ve škole čar a kouzel v
Bradavicích. Děj se odehrává zhruba deset let před první knihou a řeší na knihách nezávislý
příběh vaší hlavní
postavy. Ve hře se
setkáte
s
mnoha
známými
a
oblíbenými postavami
z knih o Harry
Potterovi a zároveň se
kolorit světa J.K.
Rowlingové doplní o
několik
nových
postav.
Herní
mechaniky
nejsou
nijak akční nebo příliš Obrazovka ze hry
záživné,
naprostá
většina věcí, co musíte dělat, je klikání na vyznačené body na obrazovce dokud vám
nedojde herní energie a poté čekat dokud se vám energie nedoplní (nebo si energii
dokoupit). Ve hře jsou i některé, dalo by se říci akčnější, části, jako například hraní
famrfpálu nebo duelový klub. Ve hře nejde ovšem ani tolik o mechaniky, jakožto spíše o
příběh, který je ještě doplněn několika speciálními událostmi a soutěžemi.
Hra bohužel nemá český překlad, čímž pádem je znalost jiného jazyka potřebná
(angličtina, francouzština, němčina, italština, portugalština, španělština a několik jazyků,
které nepíšou latinkou a ani azbukou, takže budu odhadovat, že alespoň jedno bude čínština
a jedno možná japonština). Ač hra nepřitáhne dechberoucí akčností, stejně přináší pro
fanoušky Harryho Pottera příjemné rozptýlení.
Piškot
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Scratch
Někteří z vás již možná ze školních lavic Scratch znají. Najdete ho na stránkách
https://scratch.mit.edu/. Jedná se o jednoduchý programovací jazyk, vyvinutý za cílem učit
děti
základy
programování.
Ve scratchi je vám
dána
paleta
postaviček, které
můžete umisťovat
na obrazovku. Ke
každé
z
nich
následně můžete
vytvořit
její
chování
pomocí
programovacích
příkazů. Ty jsou
Náhled do hry, kterou vytvořil Prtě kdysi dávno v jeho školních letech.
představovány
barevnými
krabicemi, které člověk připojuje za sebe. Příkladem takových krabice může být podmínka
když, do které lze vložit bloček „klávesa
stisknuta“, za tento blok jde pak připojit
„skoč na pozici“, což tedy dohromady
vytvoří příkaz, že při stisknutí vybrané
klávesy se postavička přemístí na
zvolenou pozici.
Scratch
takto
umožňuje
vytvořit
jednoduché hry a také hrát hry, které
vytvořili ostaní uživatelé. Pochopitelně
prostředí scratche je poněkud omezené a
vytvářet cokoliv komplikovanějšího je
celkem náročné (nicméně znám takové
frajery, co dokázali vytvořit pseudo
trojrozměrnou hru v 2D rozhraní
Scratche).
Scratch je hezký pro ty, kteří se chtějí již v
útlém věku seznámit s trochou
Tato kočka je maskotem scratche.
programování. Pochopitelně pokud toužíte
po něčem složitějším a mocnějším,
existují mnohem lepší nástroj na výrobu her. Mimochodem scratch, je přeložen do češtiny,
takže to jediné, co pro jeho používání potřebujete umět je číst (a to česky).
(pr)
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Zajímavé místo
Zajímavé místo: Šafov
Šafov, na první pohled nenápadná vesnička ležící asi sedm kilometrů jihozápadně od
Vranova nad Dyjí, v těsné
blízkosti
hranic
s
Rakouskem, přesto však
místo se silným geniem loci.
I když zde dnes žije pouhých
153 obyvatel, ještě před
první světovou válkou zde
kvetla řemesla, nacházela se
zde nemalá židovská obec, a
to
dokonce
s
vlastní
synagogou
a
školou.
Židovskou obec sice dnes
připomíná už jen hřbitov a
budova bývalé školy, i tak je
dodnes dobře vidět, kudy
procházela linie oddělující
židovskou obec od zbytku
vesnice.
Šafov
Zdejší oblast byla hojně
osídlena už od počátku raného středověku, tedy zhruba od 11. století, kdy se na tomto místě
usídlily slovanské kmeny. O
raném osidlování této oblasti lze
usuzovat z nálezů z pohřebiště,
které bylo odkryto nedaleko
hranic. Okolí Znojma a
Mikulova bylo zhruba od roku
1150 hustě osídleno obyvateli
původem z Německa a Dolního
Rakouska. Místní specifický
dialekt (ui - Mundart), kterým
se v této oblasti mluvilo až do
roku 1945, napovídá, že tito
přistěhovalci pocházeli nejspíš z
oblasti diecézí Řezno až Pasov.
Kromě svého nářečí si s sebou
přinesli i novou zemědělskou techniku a vysoce výkonný trojpolní systém obhospodařování
půdy.
První zmínka o obci Šafov pochází z roku 1323, kdy je uvedena v soupisu statků
náležejících k vranovskému panství na směnné listině krále Jana Lucemburského. Majitelem
panství a tím pádem i obce se tak stal Jindřich z Lipé. Za husitských válek byla obec
několikrát vypálena a postihlo ji i několik morových epidemií. K obnově a rozkvětu vesnice
došlo až v roce 1540, kdy byl Šafov Ferdinandem I. povýšen na městečko a získal tak mimo
jiné právo pořádat trh. Rozkvět obce byl přerušen až roku 1647, kdy město dobyla a
vydrancovala švédská armáda.
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Od doby vlády Marie Terezie funguje v Šafově židovská komunita, která zaniká s
příchodem nacismu v roce 1938. Zřízena byla synagoga, hřbitov a v roce 1800 dokonce i
škola. Šafovští židé čile
obchodovali s oděvy, lnem,
kůží, ovčí vlnou, rohovinou,
parohy a štětinami, svým
zbožím zásobili celé širé
okolí. Po otevření dráhy
císaře Františka Josefa v
roce 1870 a Severozápadní
dráhy
v
roce
1872
podnikání
postupně
upadalo. Dílo zkázy a
konečný úpadek řemesel v
obci pak dokonal vznik
Československa
a
dvě
světové války, spolu s
Židovský hřbitov v Šafově
Velkou hospodářskou krizí
v roce 1929. Po obsazení Československa Německem v roce 1938 museli čeští obyvatelé
město opustit a židovští obyvatelé byli deportováni do koncentračních táborů, z nichž ani
jeden z nich se z tábora smrti nevrátil. Údajně pouze jednomu člověku se podařilo včas
uprchnout. Dnes žije v obci 151 lidí a funguje zde pravidelná autobusová linka jak do
Znojma, tak na rakouskou stranu hranice.
Pokud se rozhodnete Šafov navštívit,
doporučuji zastavit se u barokního kostela
svatého Bartoloměje na návsi. Za
návštěvu stojí také místní židovský
hřbitov, který byl v těchto místech zřízen
už kolem roku 1670. Nejstarší náhrobní
kámen z celkem 500 dochovaných
pochází z roku 1715. Další pozoruhodné
kameny pocházejí z doby barokní až
klasicistní a jsou často zdobeny
originálními motivy. Šafov je vzdálen Šafov
pouhých sedm kilometrů od hradu Vranov
nad Dyjí a asi třicet minut jízdy autem od Znojma. Z obce se pohodlně dostanete i do
Rakouska, a to buď autem nebo autobusem.
K významným místním rodákům patřil třeba Ludwig Winder, významný židovský německy
píšící autor, přítel Franze Kafky a Maxe Broda, člen pražské německy píšící židovské
skupiny autorů. Mezi jeho nejznámější díla patří třeba román Die Nachgeholten Freuden
(česky Upír, 1927), Dr. Muff (1931), Der Thronfolger (Následník trůnu, 1937) nebo Hugo.
Tragödie eines Knaben (česky Hugo, 1924) a mnoho dalších románů, básní, divadelních her,
a především divadelních kritik.
Šafov a jeho okolí je malebná oblast v každém ročním období a rozhodně stojí za návštěvu,
dokonce i v prosinci v mínus patnácti stupních Celsia, kdy jsem ho navštívila já.
Anežka
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Přehled pokladů
Měděný svitek
Měděný svitek souvisí s nálezem svitků od Mrtvého moře, také nazývaných Kumránské
svitky. Svitky byly
nalezeny
ve
čtyřicátých
letech
beduíny v jeskyních u
Kumránu. Nálezci se
pokusili je prodat a
tak se dostali do
rukou
archeologů,
v oblasti pak probíhal
i
archeologický
výzkum.
Většina
svitků byla sepsána
Části měděného svitku a jeho rekonstrukce v muzeu.
mezi lety 200 př. n. l.
a 68 n. l a obsahují
hlavně biblické texty, což má obrovský význam pro výzkum biblických textů a jejich
vývoje. Většina z nalezených svitků (je obtížné určit, kolik procent z původního množství
bylo vlastně nalezeno – někteří mluví o 60 %, střízlivější však o pouhých 6 %) byla napsána
na kůži, menší část na pergamenu.
Zvláštností byl Měděný svitek, zhotovený z čisté mědi, který již nebylo možné rozvinout, a
tak byl rozřezán postupně na pláty, které pak byly položeny vedle sebe, takže text bylo
možno přečíst. Tento svitek obsahoval neobvyklý text v archaické hebrejštině, datovaný do
časů okolo roku 100 př. n. l.. Obsahem byl seznam 64 míst s ukrytým zlatem a stříbrem
celkem čítajícím několik tun. Text stručně, ale přesně popisuje, jaké množství drahých kovů
je kde ukryto. Jsou psány velmi podrobně a jednotlivé položky, z nichž by se měl poklad,
nebo několik pokladů skládat, jsou očíslovány. Tak například položka č. 3 uvádí: „ V
pohřební svatyni, ve třetí řadě kamenů je 100 zlatých ingotů. Při výstupu na únikové
schodiště na levé straně, 3 lokty od podlahy nahoru, je uloženo 40 hřiven stříbra.“ Další
položka, č. 32 uvádí: „V jeskyni, která je vedle domu Hakkoz kopat do hloubky šesti loktů.
Popisy jsou často velmi specifické a jejich autor, nebo autoři nejspíše předpokládali od
hledačů přesnou znalost regionu, případně konkrétních míst.
Podle historiků šlo nejspíše o židovské chrámové poklady. Možné je prý i to, že tvoří část
pokladu Šalamounova chrámu, zničeného v roce 586 př. n. l. babylonským králem
Nabuchodonozorem. Nicméně jedna část svitku, datovaného mezi lety 25 – 10 př. n. l.
naznačuje, že je tato hypotéza nepravděpodobná. Jiní odborníci naznačují, že poklady
patřily Druhému jeruzalémskému chrámu, který padl do rukou Římanům. Před jejich
příchodem mohl být narychlo odvezen a ukryt na místech popisovaných ve svitcích.
Podle názoru odborníků je dost možné, že hledače ztraceného pokladu už před pár tisící lety
předběhli Římané, kteří byli experti na vyhledávání ukrytých cenností. Někteří se dokonce
přiklání k názoru, že jde o dobový, dva tisíce let starý hoax.
(kc)
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Hledači pokladů
Nová celoroční hra
Bohužel hledání pokladů bylo přerušeno zákeřnou další vlnou
koronaviru.

Bodování za září a říjen:
Druhý měsíc přinesl další uzavření naší činnosti a tak jsem připočítal jen zbytky bodů z
oddílovky.
Naše bodování je v současnosti v mírně provizorním stavu mimo jiné i díky pokračujícím
opatřením. Každopádně nejsou hodnoceny soutěže na schůzkách, pouze účast 15 body, což
se týká i oddílovky, výlety byly bodovány standardně a stejně tak i padesátka.
jméno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tomáš
Julinka
Johanka
Bára
Míša
Lukáš
Štěpán
Vojta

body
měs.
36
16
19
24
0
30
29
29

body
obd.
177
118
115
114
96
89
78
78

družina
Orlíci
Úterní
Úterní
Úterní
Úterní
Orlíci
Orlíci
Orlíci

jméno
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Marek
Honza
Eliška
Iva
Vilém
Miki

body
měs.
17
16
25
25
0
0

body
obd.
47
46
40
40
34
24

družina
Orlíci
Orlíci
Orlíci
Orlíci
Orlíci
Úterní

Výsledky bodování družin:
Ani bodování družin není příliš kompletní – přibyly pouze body za oddílovku, která není
využitá k mezidružinové soutěži, ale soutěži jednotlivců.
pořadí
1.
2.

název
Orlíci (Pondělí)
Úterý

body měs.
15
15

body cel
60
60

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků nepřináší nic nového. A dokud nebudou výlety tak ani
neuvidíme nárůst v účasti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jméno
Tomáš
Julinka
Johanka
Bára
Míša
Lukáš
Štěpán
Vojta

body
177
118
115
114
96
89
78
78

výlety
2
1
1
1
1
0
0
0

družina
Orlíci
Úterní
Úterní
Úterní
Úterní
Orlíci
Orlíci
Orlíci

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

jméno
Marek
Honza
Eliška
Iva
Vilém
Miki

body
47
46
40
40
34
24

výlety
0
0
0
0
0
0

družina
Orlíci
Orlíci
Orlíci
Orlíci
Orlíci
Úterní
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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.
Listopad: Na listopad máte termín na přinesení do výletu 20.-22.11. a máte tentokrát nosit co nejhezčí vylisované
podzimní listy. Listy budou vyhodnoceny v rámci tradiční soutěže o nejkrásnější list podzimu. Noste a snažte se.
Poznávačku očekávejte z dřevin tedy stromů a keřů, dělali jsme je celý minulý měsíc a tak to snad pro vás nebude
problém.
Prosinec: Prosincový úkol na přinesení je termínovaný do Vánoční schůzky a vaším úkolem je přinést vlastnoručně
vyrobenou vánoční ozdobu. Nepočítají se do toho ozdoby vyráběné v rámci školních hodin nebo jiných kroužků.
Prosincová poznávačka bude zaměřena na práci s mapou a buzolou. Pomůže vám znát mapové značky, ale stačit to
nebude.

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
Tomáš
Lukáš
Míša
Vojta
Vilém
Štěpán
Miki
Bára
Johanka
Julinka
Iva
Eliška
Marek
Honza

září
22
14
12
4
4
4
9
9
6
6

říjen
0+21
0+15
0+0
0+14
0+0
0+14
0+0
0+9
0+4
0+1
0+10
0+10
0+2
0+1

listopad prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

červen
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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.
Standardně je jeden bod za jméno rodové a druhý za jméno druhové. U obrázků, které nejsou
přírodní, pak je bodování upřesněno. 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 – poklady mezi našimi brouky
Tentokrát vám přináším trojici brouků, nejvzácnější z nich je ten prostřední, který patří mezi
kriticky ohrožené, i když se mi letos shodou okolností podařilo právě tohoto brouka pozorovat v
průběhu léta na Slovensku v hojném počtu, první brouk patří mezi ohrožené živočichy, ale žije i v
Praze a poslední není považován za ohroženého. Všichni tři jsou velcí brouci a to je jeden z důvodů,
proč jsou zařazeni do dnešní poznávačky.

Výsledky druhého kola podzimního běhu: (Jasoň červenooký, Otakárek ovocný, Babočka bílé c) výsledky odevzdali
Bára (6 bodů), Johanka (6 bodů) a Julinka (6 bodů) dále má Míša (1 bod)

Vtipy nalezené na Internetu:
Reklama: „Jak to děláte, že máte jahody vždy tak brzo červené?”
„Používám nový Balakryl!”
Zavolal jsem kamarádovi:
„Ahoj, cítil jsi někdy takovou vystřelující bolest po celém těle, jako kdyby měl někdo tvou
voodoo panenku a píchal do ní špendlíky?“
„Ne,“ odpověděl zmateně.
„… a teď?“
http://ntx.cz

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