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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Diář je stále nuceně prázdný a plně obnovit činnost budeme nejspíše smět až PES bude
štěkat ve stupni 2, nicméně upozorňuji na 19. prosince a plánovaný Vánoční výlet do Šárky,
pokud budou okolnosti příznivé, nějakou formu venkovní akce zkusíme uskutečnit, nechte
si místo v kalendáři, čekejte a vydržte. V lednu je plánovaný výlet 16.1., setkání oddílů na
Brdech  bylo  zrušeno,  ale  pokud  budeme  smět,  uskutečníme  v  tom  termínu  normální
jednodenní výlet.
Vánoční číslo kOKOsu vyjde 21. prosince a páté číslo 4. ledna a pokud možno při tom
proběhne i oddílová schůzka s plánovanou soutěží s tématem ekologie.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

30. listopadu – Vilém (8)
9. prosince – Mikuláš (16)
15. prosince – Myšinka (39)
22. prosince – Tomáš (14)
30. prosince – Zuzka (7)
4. ledna – Hanka (50)

30. listopadu – Ondřej
1. prosince – Iva
4. prosince – Barbora
6. prosince – Mikuláš
10. prosince - Julie
13. prosince  - Lucie
17. prosince – Daniel
19. prosince – Ester
21. prosince - Natálie
24. prosince – Adam a Eva
26. prosince - Štěpán
30. prosince - David

Zprávy z oddílu

Naše činnost v prosinci
Ačkoliv  již  děti  začaly  za  omezených  podmínek  chodit  do  školy,  oddílová  činnost  je
nařízením  vlády  zakázána  zatím  do  12.prosince,  ale  předpokládám,  že  zákaz  bude
prodloužen. Podle ne zcela jasného vyjádření ministerstva bychom měli být povoleni ve
druhém stupni PES a ten je v této chvíli v nedohlednu. 
Pokoušíme se konečně o nějaké online  setkání,  ale  ve  chvíli,  kdy toto píšu,  nevím, jak
dopadlo a tedy ani jestli se bude opakovat.
Otázkou  je,  jestli  nastavené  podmínky  nedovolí  uspořádat  Vánoční  výlet  19.  prosince.
Zatím počítáme s tím, že nějakou formu akce na tento den uspořádáme, zda to bude výlet
pro všechny, hra s chozením po kontrolách nebo výlet s online vstupy nedokážu v této chvíli
rozhodnout. Nechte si na 19. prosince volné místo v kalendáři a čekejte na další informace.

Bizon
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Ozvěny měsíce
Vzkazy z přírody
Sice nesmíme chodit na výlety společně, s rodinou to však možné je. Dokonce by se dalo
říci,  že  návštěva
přírody  je  doporučená
a já nemohu jinak než
souhlasit.  V  každém
ročním období  se  naší
krajině  dají  najít
krásné věci. Pojďme se
podívat  na  zápisky  o
tom co jsem v přírodě
za  listopad  viděl  já  a
třeba  vás  to  inspiruje
na nějaký vlastní výlet.
Začátkem  listopadu
jsou ještě stromy stále
plné barevného (ač teď
již  převážně  žlutého)
listí.  Věděli  jste,  že
stromy  mění  barvu,
protože  zelená  barva
(chlorfyl),  která  jim  v
létě chytá sluneční světlo by byla v zimě příliš slabá, navíc strom v mraze raději odpočívá a

nepotřebuje  energii
a  tak  z  barviva
vybere  ty
nejvzácnější
suroviny  a  listy
zahodí.  Pro
ozvláštnění  barev
navíc  například
jeřáb  nebo  brslen
stále  ukazují  své
barevné plody.
V  této  době  je  les
také  plný  mnohdy
značně
podivuhodných
hub.  Na  padlém
kmeni  buku  jsem
letos  viděl  několik
překrásných
korálovců

jedlových. Mrtvé dřevo kromě nich však rozkládá i celá řada dalších hub, například žlutá
voskovička,  nebo  rozličné  outkovky.  Zhruba  v  půlce  listopadu  jsem  potkal  na  zemi
roztomilé ouško. 

Listí buků se v listopadu zbarví do zlatova

Tato podivná houba je korálovec jedlový.
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Právě na výletě na začátku měsíce jsem objevil houby připomínající červíky, nebo nitky
koukající  z  listí
(nejspíš  kyj
niťovitý).  Po  celý
měsíc je možno vidět
dřevnatky  parohaté,
které  skutečně
připomínají  bílé
parohy  rostoucí
mnohdy  z  pařezů.
Barvu lesu zase dodá
jasně  oranžový
krásnorůžek lepkavý.
Jak  jde  měsíc  dál,
většina  stromů
postupně  odhazuje
listí  a  začala  se
objevovat  první
mrznucí  jinovatka.
Zvláště po ránu a ve
stínu  se  tak  na

mnoho místech dají obdivovat čarovné ledové krystalky. 
Po  celou  zimu  bude  možné  obdivovat  také  například  krásy  lišejníků.  Tyto  podivné
organismy  vzniklé  jako
spojení  mezi  houbou  a
řasou nebo sinicí, bývají
mnohdy  šedozelené,
některé  (především
terčovník  zední)  jsou
například žluté a mnohé
dutohlávky  zase
vytvářejí  červené
„čepičky“.
Někdy by řekl, že takhle
koncem listopadu se  již
příroda  plně  ukládá  ke
spánku a není mnoho co
vidět.  Není  to  však
zdaleka  pravda.  Příroda
není  jen  ta  živá.
Navštěvovat skály se dá
po celý rok. Kokořínské
pískovce,  nebo  například  Křivoklátské  skály  jsou  nádherné  pořád.  Kromě  toho  dokud
nezamrznou stojí za návštěvu vodopády. Například Skryjská jezírka nebo Bobří soutěstka.
V každém případě vyrazte do přírody něco tam objevte, budete mít dozajista radost.

(pr)

Miniaturní houba voskovička na spadlém dřevě.

Ouško je další zajímavá listopadová houba.
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Herní koutek
Bum Bum Burrito
Jistě existuje mnoho intelektuálních stolních her, o kterých by se dalo psát v tomto článku a
stále se čeká na jejich objevení.
Rozhodl jsem se však napsat o
hře,  ve  které  můžete  bít  své
přátele  gumovými  burrity.
Cílem této karetní hry sice není
omráčit  soupeře burritem, ale i
na  ně  přijde  řada.  Reálným
cílem  je  nasbírat  co  nejvíce
bodů.  Body  hráč  dostává  za
každou  sesbíranou  trojici  karet
se  stejným vzorem.  V ruce  má
vždy 5 karet, pokud se mu karta
nehodí  tak  ji  odhazuje  do
odhazovacího  balíčku  po  jeho
levici,  což  je  zároveň  lízací
balíček hráče po jeho levici. To
stejné  platí  pro  jeho  lízací
balíček.  Ve hře  je  další  3  typy
speciálních  karet,  které  znovu
hráč  musí  mít  po  trojici,  aby
zapůsobil  jejich  efekt.  Během
této fáze určení hráči seberou ze stolu burrita a snaží se s nimi vybít soupeře. Trefený hráč

dostává  minusový  bod  a  hra
pokračuje. Ve hře nejsou tahy a
jelikož hrají  všichni najednou,
tak je chaos skoro zaručen. 
První  kolo  končí  po
vypotřebování  minusových
bodů,  hráč  s nejvíce  body
dostane odznak „Bojte se mě“.
Druhé  kolo  probíhá  úplně
stejně, jako kolo první. Ovšem
pokud  vyhraje  hráč
s odznakem, tak vyhrává celou
hru. Pokud vyhraje někdo jiný,
tak  si  dá  burritový  rozstřel.

Vítěz duelu vyhrává celou hru. Hra by měla trvat přibližně 15 minut. Řekl bych, že se tato
party hra přesně hodí do kroužku bobří bandy. Je krátká a pochopitelné i pro lidi s  mozkem
o velikosti gumového burrita.

Adam

Obsah krabice s hrou.

Gumová burrita
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Zajímavé místo
Vápencové lomy Amerika
Amerika  je  oblast  v  Českém  krasu  u  vesnice  Mořina,  ve  které  se  nachází  několik
vápencových  lomů
spojených podzemními
štolami.  Nejznámější
z nich  jsou  Velká
Amerika,  Malá
Amerika  a  Mexiko.
Amerika  se  oblast
jmenuje podle nedaleké
samoty.  Lomy  vznikly
v 19.  století  a  byly
určeny  pro  těžbu
vápence,  který  se
používal  při  výrobě
železa  a  oceli.  Těžba
byla  ukončena  v 60.
letech  20.  století  a
lomy se brzy dostaly do hledáčku turistů. To se ale příliš nelíbilo místním úřadům, protože

turisté  lom ničili  a  často se
při  tom  zranili  nebo  zabili.
Dalším  problémem  je
ochrana  přírody,  protože
oblast  je  nejvýznamnějším
zimovištěm  netopýrů  ve
středních  Čechách.
V současnosti  vede  kolem
lomů žlutá turistická značka.
Asi  nejznámějším  lomem
v oblasti je 750 metrů dlouhá
a  zhruba  70  metrů  hluboká
Velká  Amerika.  Po  okrajích
je  značená  cesta  s několik
místy  s dobrým  výhledem.
Přímo  dolů  do  lomu  a  na

mnoha místech i ke kraji se sice jít nesmí, zákaz vstupu ale velkou část turistů příliš netrápí.
Oblast je celkem snadno přístupná autem nebo autobusem, hned u Velké Ameriky je totiž
parkoviště. Od něj je to jen pár metrů k první vyhlídce. Značka pak vede dál doprava kolem
lomu. Kdo by chtěl vidět lom Kozolupy, musí z ní zhruba v polovině lomu odbočit, jinak
vede trasa dál k lomu Mexiko. Odtud lze jít dál po žluté přes Kanadu až k Malé Americe,
nebo se vrátit k parkovišti a udělat kolem lomů okruh. To už záleží jenom na tom, co chce
člověk vidět a jak se plánuje dostat domů. Kdo má zájem o něco delší trasu, může  klidně
dojít až ke Karlštejnu.

Lembas

Lom Velká Amerika

Lom Malá Amerika
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Oddílové nálezy
PP Cestiska
Obvykle  se  snažím ve  svých vzpomínkách odbočit  do  doby co  možná  nejdávnější,  ale
tentokrát  se  ponořím  do
vzpomínek jenom mělce,
k Velikonočnímu výletu v
roce  2019,  což  byl
shodou  okolností  ten
nejblíže  minulý
Velikonoční výlet. 
Velikonoce  jsou  chvílí,
kdy  se  nám  zpravidla
podaří  uvidět  některé
časné  jarní  byliny,  ale
většinou  to  bývají  spíše
běžnější  rostliny,  které
ovšem v časném jaře i tak
dychtivě obdivujeme. Čas
od času však zabrousíme
někam,  kde  rostou
rostliny  zajímavější  a
pozoruhodnější. 
A to se stalo i v roce 2019, kdy jsme na závěr výletu na Velký Lopeník zašli na PP Cestiska.

Je to nevelké chráněné
území  na  okraji  vsi
Březová,  zbytkové
území sadu a pastvin s
jalovci  protnuté
úvozovou  cestou.  Co
nás  zajímalo  nejvíce,
byly  zdejší  bylinné
poklady  a  to  zejména
naše  nejčasnější
orchidej vstavač bledý.
Vlastně  jsme  ani
nečekali,  že  bychom
jej  nalezli,  protože  se
zdálo,  že  i  na  něj  je
příliš  brzo,  ale
Myšinkovi se nakonec
podařilo  najít  jednu
kvetoucí  rostlinu  této
vzácnosti. 

Na PP Cestiska rostou a kvetou i  další  orchideje,  nicméně na ně bylo na Velikonočním
výletě opravdu příliš brzo avšak nalezený exemplář vstavače opravdu potěšil.

(bi)

Vstavač bledý

PP Cestiska je pokrytá řídkými borovicemi a jalovci.
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Přehled pokladů
Hledači pokladů 
  Celosvětový boj proti pandemii covidu znemožnil naší organizaci hledat nové poklady.
Takže  zatím  nepřibyly
nové  exponáty  do
našeho  muzea,
můžeme  ho  jen
připravovat,  provádět
úklid  a  přestavbu  a
těšit  se  na  další
poklady.  Zatím  si
připomeneme  práci
našich  slavných
kolegů.  Jedním  z nich
byl například  Heinrich
Schliemann,  kterému
se  podařilo  objevit  a
vykopat  starověkou
Tróju.  Homérův  epos
Ílias   popisující
trójskou  válku  brala
většina  badatelů  jako
fiktivní literární dílo. Na rozdíl od nich přistupoval Schliemann k Íliadě jako k historickému
dílu popisujícímu fakta. To ho dovedlo k pahorku Hissarlik, kde začal kopat. Jeho výzkumy

neběžely  jednoduše,
několikrát práce přerušil
z technických  či
administrativních
důvodů a zase se k nim
vracel.  Navíc  různé
kulturní  vrstvy  byly
v pahorku  umístěny  ne
zcela  rovnoměrně a  při
kopání  ze  strany
pahorku odkryl  nejprve
primitivnější vrstvy, což
ho  na  chvíli  zmátlo.
Nakonec  se  mu  ale
podařilo prokopat se do
oblasti  odpovídající
starověké  Tróji,  odhalil
zdi,  svatyni,  Priamův

palác  a  dokonce  Priamův  poklad.  Schliemann  sám  nebyl  profesionální  archeolog,  byl
obchodník  a  archeologie  byly  jeho  koníčkem.  V oblasti  Tróje  se  pokračovalo  ve
vykopávkách, které vedli již profesionální archeologové  a ti potvrdili,  že opravdu šlo o
Tróju popisovanou Homérem, dnes je to považováno za prokázaný fakt.

Heinrich Schlieman

Schliemanovy vykopávky v Mykénách
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  Dalším známým zajímavým příběhem je objevení Tutanchamonovy hrobky v roce 1922
archeologem  Howardem
Carterem  .   Jednalo  se  o
neporušenou  a  tedy
nevykradenou  hrobku
faraona  a  přestože
Tutanchamon  nebyl  nijak
významný  faraon,  vybavení
jeho  hrobky  bylo  obrovské.
Hrobka  ukrývala  více  než
3500  předmětů  –  vše,  co
mohl  faraon  potřebovat  ke
svému životu v záhrobí. Šlo
o  pozlacené  truhly  plné
šperků,  léky,  psací  potřeby,
suroviny  k  přípravě  jídla,
repliky  tisíců  nástrojů
nejrůznějších  řemesel,
zbraně,  alabastrové  vázy  ve

tvaru lotosu a poupat, olejové lampy, jemně tepané a zdobené truhly, nosítka, židle a křesla,
faraonův trůn, toulce,  luky
a šípy. Nechybělo kultovní
oblečení  z  leopardí  kůže,
tisíce  zlatých  růžiček
vyšitých do oblečení, žezlo
z masivního zlata, množství
šperkovnic  vykládaných
alabastrem,  slonovinou  či
ebenovým  dřevem.
Objevena  byla  také  řada
modelů  lodí,  nesčetné
množství  šperků
zhotovených  z
nejvzácnějších  materiálů,
zlaté  sošky,  rozmontované
slavnostní  a  válečné
vozy. Po třech letech navíc
Carter  v roce  1925  otevřel  zlatý  sarkofág  a  objevil  mumii  faraona  Tutanchamona.
V souvislosti s nálezem se objevila legenda o kletbě faraónů, která prý zahubí každého, kdo
do hrobky vstoupí. Během prací na hrobce totiž zemřelo několik lidí, prvním z nich byl lord
Carnarvon, který práce financoval. Podle pozdější „inventury“ faraonových údajných obětí
to ale nebylo tak horké. Z 58 lidí jich během 12 let zemřelo osm. Sám Carter se dožil 66 let
a lékař, který prováděl faraonovu pitvu, zemřel v 75 letech. Vědci nicméně soudí, že na
některá úmrtí skutečně faraon vliv mít mohl. Příčinou onemocnění totiž mohly být spory
plísní, které se v Tutanchamonově hrobce rozmnožily.  

(kc)

Howard Carter

Otevírání Tutanchamonovy rakve
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Hledači pokladů
Nová celoroční hra

Bohužel  hledání  pokladů  je  stále  přerušené  zákeřným
koronavirem a nařízeními s tím souvisejícími.

Bodování za listopad a prosinec:
Vzhledem k tomu, že jsme se celý listopad kvůli karanténě neviděli, je tabulka prázdná,
správě by měla být řazená vzestupně pole věku, ale tímto se Julince i dalším nejmladším
omlouvám a nechávám tabulku s nulovými výsledky a pořadím minulého měsíce.

jméno body
měs.

body
obd.

družina jméno body
měs.

body
obd.

družina

1. Tomáš 0 0 Orlíci 9. Marek 0 0 Orlíci
2. Julinka 0 0 Úterní 10. Honza 0 0 Orlíci
3. Johanka 0 0 Úterní 11. Eliška 0 0 Orlíci
4. Bára 0 0 Úterní 12. Iva 0 0 Orlíci
5. Míša 0 0 Úterní 13. Vilém 0 0 Orlíci
6. Lukáš 0 0 Orlíci 14. Miki 0 0 Úterní
7. Štěpán 0 0 Orlíci 15.
8. Vojta 0 0 Orlíci 16.

Výsledky bodování družin:
Ani v bodování družin body nepřibyly.

pořadí název body měs. body cel
1. Orlíci (Pondělí) 0 60
2. Úterý 0 60

Celkové výsledky:
Tabulka  celkových  výsledků  nepřináší  nic  nového.  A  dokud  nebudou  výlety  tak  ani
neuvidíme nárůst v účasti.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 177 2 Orlíci 9. Marek 47 0 Orlíci
2. Julinka 118 1 Úterní 10. Honza 46 0 Orlíci
3. Johanka 115 1 Úterní 11. Eliška 40 0 Orlíci
4. Bára 114 1 Úterní 12. Iva 40 0 Orlíci
5. Míša 96 1 Úterní 13. Vilém 34 0 Orlíci
6. Lukáš 89 0 Orlíci 14. Miki 24 0 Úterní
7. Štěpán 78 0 Orlíci 15.
8. Vojta 78 0 Orlíci 16.



-11-

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.
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. 
Leden: V měsíci lednu můžete získat body za přinesení zápisníku, hodnotit se bude úplnost vašich záznamů za minulý
rok. Poznávačka pak  bude ze znalosti hub. Bude potřeba houby poznat a také vědět, zda se dají jíst. Vzhledem k
absenci schůzek v letošním podzimu se budete asi muset spolehnout na znalosti získané odjinud.

Přehled úkolů prémiové padesátky pro letošní rok:
září byliny //
říjen papírové koule // ryby, obojživelníci, plazi, savci, ptáci // 
listopad soutěž „nejkrásnější list podzimu“// dřeviny // 
prosinec vánoční ozdoba// mapa a buzola //
leden zápisník // houby //
únor oddílová historie a tradice // ochrana přírody a ekologie //
březen „co je to?“//geologie //
duben geosbírka // stavební slohy a památky //
květen Kokosy // uzle //
červen herbář //motýli, brouci, ostatní hmyz, ostatní bezobratlí//

(My+Bi)
Souhrnné výsledky prémiové "50"
jméno září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Tomáš 22 0+21 0+0

Lukáš 14 0+15 0+0

Míša 12 0+0 0+0

Vojta 4 0+14 0+0

Vilém 4 0+0 0+0

Štěpán 4 0+14 0+0

Miki 9 0+0 0+0

Bára 9 0+9 0+0

Johanka 6 0+4 0+0

Julinka 6 0+1 0+0

Iva 0 0+10 0+0

Eliška 0 0+10 0+0

Marek 0 0+2 0+0

Honza 0 0+1 0+0
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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.

4. kolo – poklady mezi našimi stromy
Vzácné stromy vás moc poznávat neučíme, ale při procházkách podzimní přírodou jste si mohli
všimnout  stromů  s  téměř  zlatým  listím.  Tři  takové  zlaté  stromy  vám  přináším  v  tomto  kole
kOKOsového ořechu.

Výsledky třetího kola podzimního běhu: (Roháč obecný, tesařík alpský, potápník vroubený) výsledky neodevzdal nikdo
zatím má Bára (6 bodů), Johanka (6 bodů) , Julinka (6 bodů) a Míša (1 bod)

Vtip nalezený na Internetu:
„Dobrý den, vítám vás na přednášce Jak vydělat sto tisíc za jednu minutu. Kolik vás přišlo? Sto!
Kolik jste za to zaplatili? Tisíc! To je vše. Děkuji za pozornost.“ 

http://www.alik.cz

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo čtvrté., Ročník 23. Tiskne Bizon. 
Na vydání tohoto čísla se podíleli: Bizon, Kocour, Prtě, Adam, Lembas

Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 29.11.2020. Vyšlo dne 30.11.2020 v počtu 1 pdf souboru.
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