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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Ani v lednu nemáme co do diáře napsat. Situace se nelepší a především ji nikdo nedokáže
předpovědět. Udržujte si v diáři přehled o plánovaných termínech výletů, ale v současnosti
se  nedá odhadnout,  kdy a  jestli  bude některý  povolen.  Plánované  byly Brdy 16.  ledna,
setkání  oddílů  bylo  zrušeno,  ale  výlet  v  tomto  termínu  stále  v  plánu  je.  Výprava  do
Poděvous 28.-31. ledna pravděpodobně nebude, ale mohlo by v té době dojít na jednodenní
výlet. Každopádně bych rád uspořádal, pokud nás alespoň na chvíli povolí, výlet mimořádně
v co nejbližším termínu po otevření, než nás opět zavřou.
Únorové číslo kOKOsu vyjde v pondělí 1. února. Bude-li v té chvíli i oddílovka, těžko říct.
Měsíc je v současnosti příliš dlouhá doba na to, cokoliv odhadovat.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

4. ledna – Hanka (50)
9. ledna – Anežka (25)
18. ledna – Lukáš (11)
25. ledna – Filip (14)
30. ledna – Bizon (50)

14. ledna – Radovan

Zprávy z oddílu

Počet členů
Počet členů zůstal v prosinci na stejné hodnotě, všichni, kdo chodili v září, se alespoň ozvali
a většinou se i zúčastnili schůzek. Jednu ze schůzek navštívil Marek,  který uvažoval o tom,
že by začal do oddílu chodit, vítám jej tímto mezi námi a uvidíme, jestli doopravdy začne
docházet pravidelně.

Naše činnost v lednu
Leden asi nebude oddílově příliš činný, kromě vydání kOKOsu se možná pokusíme o další
online setkání nebo o nějaký online kvíz, ale hlavně budeme čekat jestli nás opět alespoň na
chvíli nepovolí a pak okamžitě zahájíme schůzky i přípravu výletů. 
Zkrátka buďte v pohotovosti a spolu s námi doufejte, že by snad koncem ledna mohlo na
chvíli svitnout na lepší časy.

Tábor
Po zkušenosti z loňského roku si troufám odhadovat, že tábor v létě bude. Rozhodně se již
rozbíhají  přípravy a již  víme,  jaká příhoda o hledání pokladů nás v létě čeká.  Takže se
můžeme těšit na víceméně normální táborový program přibližně ve stejné míře, jako proběhl
ten loňský.

Bizon
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Ozvěny měsíce
Prosincové otevření
Prosinec jsme zahájili pokusem o online schůzku místo prosincové oddílovky. Potěšilo nás,
že jsme se mohli alespoň
po síti setkat s většinou z
dětí,  nicméně  se  zároveň
ukázalo,  že  je  velmi
obtížné v početné skupině
po  síti  cokoliv  hrát,
nemluvě  o  problémech  s
připojením,  které  se  u
některých  projevily.
Každopádně jsme se rádi
viděli  a  velice  nás
potěšilo,  že  již  den  nato
byl  nečekaně  zákaz
činnosti  zrušen  a  činnost
oddílů  přesunuta  do
třetího stupně, čímž jsme
se mohli začít scházet.
Abychom  dostáli
opatrnosti  a  opatřením,
vyrazili  jsme  na  schůzky
ven. Sice prosinec není pro takové schůzky  právě optimální,  ale zjistili  jsme, že i díky
pražskému osvětlení je dost světla až do šesti hodin a s použitím baterek se dá dělat skoro

cokoliv.
První  byla  schůzka
Orlíků,  vyrazili  jsme  do
Stromovky,  kde  jsme
začali  s  hrami  s
ekologickou  tématikou.
Jednalo  se  o  hry  na
sbírání  lístků  s  cílem
ukázat  vztah  mezi
potravou  a  populací
býložravců  a
masožravců.  Musím
přiznat,  že  hry  proběhly
se  střídavým  úspěchem,
nicméně se při  nich děti
pobavily.
Následovaly  pak  hledací
hry,  zejména  hra  na
hledání  budíku  než

zazvoní, kdy se ovšem ukázalo, že světla je až příliš a hra byla příliš lehká. Vyrazili jsme
zpět ke klubovně a ještě po cestě jsme si zahráli hru na přehazování talíře.

Viděli jsme se krátce na online schůzce, měl jsem ze setkání radost, ale tato forma
prostě není pro většinu her to pravé.

V lese na Babě nás překvapily pokácené stromy.
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Úterní  schůzka  je  méně  početná  a  tak  hry  sice  kopírovaly  pondělní  program,  ale  byly
stručnější  a  rychlejší  a
tak  jsme  ještě  stihli
obejít  kus  Stromovky,
podívat se na kachny na
slepém  rameni  a  pak
dorazit ke klubovně.
Druhý  týden  jsme
vyrazili na Babu. V lese
jsme tam zahájili hrou na
biotopy,  kdy  u  jedné
svítilny  byly  rozložené
lístky s obrázky rostlin a
živočichů a u druhé pak
kartičky  biotopů.  Cílem
dětí  bylo  vylosovat  si
biotop a pak najít nějaký
organismus,  který  tam
žije. Další hrou byla hra
na  zabírání  území,  kde

děti  ve  třech  skupinách zabíraly  území  na  ostrově.  Kvůli  těžkému boji  (hernímu)  mezi
staršími kluky a děvčaty se
podařilo  nejvíce  území
obsadit  mladším  klukům.
Takže  když  se  dva  perou,
třetí se směje.
V pondělí  jsme  ještě  měli
naději,  že  by  se  mohl
Vánoční  výlet  uskutečnit,
zatímco  při  úterní  schůzce
jsme  již  věděli,  že  jsme
opět zakázaní a výlet ani v
připravené  omezené  formě
odpovídající  čtvrtému
stupni  opatření  uspořádat
nemůžeme.  I  kvůli  tomu
jsme  schůzku  pojali  jako
předvánoční  rozloučení  a
ozdobili jsme v lese stromy
potravou  pro  zvířátka.
Vzhledem k nedaleké ceduli oznamující na Babě hon na prasata, tuším, kteří tvorové budou
mít z nadílky radost. Po ozdobení jsme se při rychlé úkolovce vydali zpět na autobus a ke
klubovně.
No a tím oddílový prosinec skončil. V sobotu jsem s Prtětem sice navštívil závěrečné místo
našich Vánočních výletů a zapálil tam symbolickou svíčku, ale za oddílovou akci se to moc
považovat již nedalo.

(bi)

Na úterní schůzce jsme v lese chystali pohoštění pro zvířátka.

Svíčka na skále i tentokrát zaplála, ale bylo to dost osamělé a jen symbolické.
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Zajímavé místo
PP Branžovy a okolí
Jestli mohu najít na celé koronavirové krizi nějakou výhodu, tak je jí skutečnost, že jsme
téměř  každý  den
odpoledne  od  jara  do
zimy  vyráželi  na
výlety  do  méně
známých  oblastí
blízkého  okolí  Prahy
(zhruba  do  tři  čtvrtě
hodiny  dojezdu
autem).  Jedním  z
nejbližších  a  zároveň
nejzajímavějších  míst,
které  jsem  takto
navštívil  je  přírodní
památka Branžovy.
PP  Branžovy  se
nachází  na  samém
okraji  CHKO  Český
Kras,  ovšem  mimo
CHKO  mezi  obcemi
Loděnice,  Bubovice  a
Lužce  ve  svahu  nad  silnicí  vedoucí  k  dosud  funčnímu kamenolomu.  Sama  památka  je
rozlohou nepatrná loučka na okraji lesa oddělená pásem křovin od větší louky pod ní.
Nad přírodní památkou se pak rozkládá smíšený les, který ukrývá dvojici zarostlých starých

lomů.  Při  návštěvě
Branžov  je  třeba  vzít  v
úvahu i tento okolní les,
protože  zajímavé
rostliny  i  živočichy
můžeme najít i v něm. 
Přes  nepatrnou  rozlohu
nás  mohou  Branžovy
těšit  prakticky  po  celé
vegetační  období  a  po
pravdě i mimo ně. Mezi
prvními  květy  tu
můžeme  již  koncem
února  spatřit  růžové
květy  lýkovce
jedovatého,  následované
běžnými  jarními  květy,
jako  jsou  jaterníky  a
plicníky.

Prvosenka jarní na PP Branžovy

Nízký keřík lýkovce vonného kvete na PP Branžovy
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Krátce  poté  se  celá  louka  zbarvi  do  žluta  kvůli  prvosenkám jarním,  následuje  hojnost
sasanek  lesních,  ty  je
však  vhodné  hledat  v
přilehlém  lese,
zejména  na  vrcholu
kopce,  při  tom  tu
najdeme  medovníky
meduňkolisté  a  v
květnu  na  louce  pak
rozkvetou  růžové
keříky  lýkovce
vonného. A v okolních
lesích  se  ukrývá  i
okrotice bílá. 
Přes  léto  zde
rozkvétají  běžnější
luční květiny. Když se
příroda  nachystá  k
podzimu,  můžeme  tu
v  září  nalézt  hořec
brvitý. 
Tím asi přehlídka květin skončí, ale louka ja zajímavá i později v roce odkvetlými stonky

petrklíčů a dalších bylin.
V lesích  pak  na  podzim
můžeme  najít  zajímavé
houby  jako  číšenku
rýhovanou.
Ovšem musím přiznat, že
v  prosinci  spíše
nedočkavě  čekám  na
konec února, kdy lýkovce
ohlásí  příchod  dalšího
jara.
Pokud  se  týká
živočišstva, viděl jsem tu
jen běžnější druhy motýlů
a  brouků,  dvakrát  pár
zajíců  a  pokud  jsem
dokázal posoudit běžnější
lesní  ptactvo,  nicméně
budete  -li  mít  trpělivost,
možná  potkáte  i  něco

exotičtějšího.
Pokud  byste  chtěli  Branžovy  navštívit,  nejlepší  bude  dopravit  se  vlakem  na  zastávku
Loděnice a pak se vydat podle mapy po silnici a modré značce a v místě, kde značka za obcí
pokračuje po silnici vpravo, jít  místo toho rovně až k výrazné levotočivé zatáčce a tam
vystoupat do svahu po cestě.                                                                                               (bi)

Zlatohlávek zlatý na rozkvetlém hlohu na kraji lesa nedaleko Branžov.

Prosincové  barvy  patří  hlavně  houbám,  toto  je  celkem  běžná  rosolovka
mozkovitá.
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Oddílové nálezy
Sekera
     Jednoho dne, dle mého odhadu tak před pěti lety, se náš tábor připravoval na jeden ze
slavnostních  ohňů.  Již  si  nepamatuji,  jaký  to  byl  tábor  a  ani  jaký  to  byl  oheň,  ani  si
nepamatuji,  zda-li  jsem
na této výpravě osobně
byl nebo jestli jsem v tu
dobu  čekal  v  táboře.
Ovšem  pokusím  se
vylíčit  události  nálezu,
který se ten den stal, tak
jak  jsem  si  je  byl
schopen zapamatovat.
     Ten  den  byl
orientován  přípravou
ohně  a  odpoledne  se
tedy  děti  a  mladší
vedoucí  vydali  do  lesa
nanosit  dříví,  které  je
nutnou součástí každého
ohně,  neboť  málokdo
chce slavnostní plynový
vařič.  Pro  dřevo
výprava  zamířila  tam,
kam se chodí pro dřevo
pokaždé a tedy do lesa
za druhý most. Skupina dřevorubců amatérů most přešla a na jeho druhé straně se čile dala
do práce, sbírala a sekala chrastí, klacky a jiné kusy dřeva, které bylo možno v lese nalézti.
Nebudu se pouštět do hlubších detailů monotónní dřevorubecké práce, jak kvůli její nevelké
zajímavosti, tak kvůli mé nedobré paměti na onen den. Přesuňme se tedy do chvíle, kdy již
výprava vyzískala rozličnými způsoby dostatek dřeva a vydala se zpět do tábora.
 Poté co výprava dorazila do tábora došlo k zajímavému objevu, při namátkové inventuře
byla  objevena  nová  sekera.  Tedy  nová  není  správný  výraz,  sekera  vypadala  starší,  než
ostatní, ovšem byla nová pro nás. Nevíme odkud tato sekera pochází, ani komu dříve patřila,
však již je dnes zařazena mezi naše ostatní táborové sekery a je možno ji lehce poznat mezi
naším nářadím.

Piškot

Na popisovanou příhodu si bohužel příliš nevzpomínám a nejsem schopen určit, o
který  slavnostní  oheň  se  jednalo,  ale  mohu  poskytnout  záběr  z  jiného
pamětihodného slavnostního ohně,  kdy Uroboros s Lembasem skáceli  mohutnou
soušku přezdívanou Generál Sherman.
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Přehled pokladů
Poklady nalezené v Čechách
  Dnes si povíme o některých pokladech nalezených na našem území. Začneme nejstarším
nálezem,  tzv.  Věstonickou Venuší,  je  to  keramická soška ženy vyrobená z  pálené hlíny
pocházející z mladšího
paleolitu a datovaná do
období 29 000–25 000
let př. n. l. Tato figurka
je  nejstarší  známá
keramická  soška  na
světě.  Soška  byla
nalezena  13.  července
1925  v  popelišti  v
horní  části  pravěkého
naleziště  u  Dolních
Věstonic.  Její  hodnotu
stanovili  v  roce  2004
američtí starožitníci na
40 milionů dolarů. 
  Jako klasický poklad
bychom mohli  označit
nález  mincí,  mezi
největší  patří  poklad
keltských  mincí
nalezený v červenci 1771 v Podmoklech u Rokycan. Jednalo se o 5–10 tisíc mincí a zlatý
kruh. Našel ho nádeník Jan Koch, řečený Janota, v místním potoce, jehož břeh se sesunul po

dešti.  Tedy  původně
viděl  něco,  co  mu
připadalo  jako  lesklé
plíšky,  které  vzal
domů dětem na hraní.
Když se  informace o
jeho  nálezu  rozkřikla
po  vesnici,  začali
sbírat  i  další  lidé  a
byli úspěšní. O nálezu
se  dozvěděl  zdejší
pán,  kníže   Karel
Egon  Furstenberk,
který  nechal  zabavit
nalezené  předměty.
Jeho  zaměstnanci
dokonce  našli  další
mince.  Poklad
nenechal  vědecky

zpracovat a ani jej neuschoval, ale nechal z něj vyrazit svoje zlaté mince. Dochovalo se z
něj proto jenom několik desítek mincí. Zřejmě se jednalo o keltský státní poklad, který byl

Věstonická Venuše

Zbytky podmokelského pokladu
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uschován v době nebezpečí. Lidé, kteří poklad uschovali, pak asi přišli o život a nemohli jej
vyzvednout.
  A nakonec musím zmínit událost z poslední doby, která je zatím předmětem zkoumání. V

prosinci  objevili  archeologové  v
milevském  klášteře  schránku  s
odseknutou částí hřebu z takzvaného
Pravého kříže, tedy kříže, na kterém
měl zemřít Ježíš Kristus. Jedná se o
jednu z nejvzácnějších křesťanských
relikvií, ať už je pravá, nebo falešná.
Přibližně šest centimetrů dlouhý kus
hřebu archeologové nalezli v dutině
v  trezorové  místnosti  kláštera,  kdy
byla  zřejmě  v  dřevěném  relikviáři.
Na  hřebu  je  vytvořen  křížek  z
jednadvacetikarátového  zlata.
Schránku  podle  dendrologického
výzkumu  mimo  jiné  tvoří  dubové
dřevo z  období  260 až  416 našeho
letopočtu.  Dutina  v  trezorové
místnosti,  v  níž  byla  schránka
uložena, má rozměry 26 krát 16 cm.
Dutina podle archeologů nebyla asi
od 15. století  přístupná, uvnitř byly
zlomky  dřeva  a  v  nich  kusy  zlata.
Během výzkumu se ukázalo, že jde
právě  o  úlomky  relikviáře  a
„Pravého kříže“. Takových hřebů je
dochovaných  v  Evropě  celá  řada,
výjimečné  je  v  tomto  případu  stáří

artefaktu.  V  té  době  musela  mít  relikvie  obrovskou  hodnotu  srovnatelnou  s  například
korunovačními klenoty (a zřejmě i vyšší). Jeden takový „hřeb z kříže“, vsazený do zlata, je
například také součástí Svatovítského pokladu v pražské katedrále. 

(kc)

Hřeb nalezený v Milevsku
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Hledači pokladů
Nová celoroční hra

Bohužel  hledání  pokladů  je  stále  přerušené  zákeřným
koronavirem a nařízeními s tím souvisejícími a tak nám bylo v
dalším hledání opět zabráněno.

Bodování za listopad a prosinec:
Už jsem na tomto místě psal častěji, než je mi milé, že letošní bodování je skutečně jen
orientační, nechci nijak oceňovat účast, ale hlavně neúčast v této složité době. Berte proto
tabulku jen jako přehled toho, že jsme se nevzdali, že pokud možno chodíme na schůzky a
třeba jednou se k bodovací soutěži vrátíme.

jméno body
měs.

body
obd.

družina jméno body
měs.

body
obd.

družina

1. Julinka 45 45 Úterní 9. Tomáš 30 30 Orlíci
2. Johanka 45 45 Úterní 10. Míša 30 30 Orlíci
3. Bára 30 30 Úterní 11. Honza 15 15 Orlíci
4. Štěpán 30 30 Orlíci 12. Marek ml. 15 15 nezařazen
5. Vojta 30 30 Orlíci 13. Marek 15 15 Orlíci
6. Eliška 30 30 Orlíci 14. Vilém 0 0 Úterní
7. Lukáš 30 30 Orlíci 15.
8. Iva 30 30 Orlíci 16.

Výsledky bodování družin:
Obě družiny dostaly body za obě proběhlé schůzky.

pořadí název body měs. body cel
1. Orlíci (Pondělí) 20 80
2. Úterý 20 80

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků shrnuje body celého podzimu, jenomže je stejně symbolická
jako tabulka měsíční. A dokud nebudou výlety tak ani neuvidíme nárůst v účasti.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 207 2 Orlíci 9. Eliška 70 0 Orlíci
2. Julinka 163 1 Úterní 10. Iva 70 0 Orlíci
3. Johanka 160 1 Úterní 11. Marek 62 0 Orlíci
4. Bára 144 1 Úterní 12. Honza 61 0 Orlíci
5. Míša 126 1 Úterní 13. Vilém 34 0 Orlíci
6. Lukáš 119 0 Orlíci 14. Miki 24 0 Úterní
7. Štěpán 108 0 Orlíci 15. Marek ml. 15 0 nezařazen
8. Vojta 108 0 Orlíci 16.
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Prémiová „50“  pro rok 2020/2021
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.
Únor:  V  únoru  musíte  zodpovědět  na  šest  záludných  otázek  z  oddílové  historie.  Odpovědi  můžete  najít  mezi
fotografiemi a texty na oddílových stránkách, zejména těch starých. Odborný test bude z ochrany přírody a ekologie,
nechci příiš napovídat, ale jeden z pojmů, který byste určitě měli znát je biotop.

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 0+0

Lukáš 14 0+15 0+0 0+0

Míša 12 0+0 0+0 0+0

Vojta 4 0+14 0+0 0+0

Vilém 4 0+0 0+0 0+0

Štěpán 4 0+14 0+0 0+0

Miki 9 0+0 0+0 0+0

Bára 9 0+9 0+0 15+0

Johanka 6 0+4 0+0 15+0

Julinka 6 0+1 0+0 15+0

Iva 0 0+10 0+0 0+0

Eliška 0 0+10 0+0 0+0

Marek 0 0+2 0+0 0+0

Honza 0 0+1 0+0 0+0

Otázky z oddílové historie – poklady v naší klubovně:
1) Nejzajímavějším předmětem, který máme v klubovně, jsou jelení parohy, ty nalezla Žába na dvojdeňáku ven
počátkem října 2008, zkuste zjistit, který hrad jsme při té příležitosti navštívili?
2) Dalším zajímavým objektem v naší klubovně je rozpadlý červený kámen – základní kámen Vesmíru – byl použit
na jednom z táborů a váš úkol je zjistit na kterém?
3) Na zdi v přední místnosti klubovny visí na kusu plátna nakreslená mapa. Pochází z akce, kdy se setkáváme s
jinými oddíly, konané pravidelně v lednu, jak se tato akce nazývá?
4)  Na  dveřích  do  klubovny  máme  herní  plán  z  jednoho  roku,  kdy  jsme  pluli  po  mořích  a  poznávali  slavné
mořeplavce a další osoby spojené s mořem. Co to bylo za rok a jak se celoroční hra jmenovala?
5) V klubovně také máme záhadný předmět z šedého filcu, je to hlavice palcátu krále skřetů z jednoho tábora. Tehdy
jsme chránili království a pomáhali jsme jednomu z předních rytířů, jak se tento rytíř jmenoval?
6) Dnes poněkud stranou je v klubovně umístěn herní plán představující velký ostrov. Tento ostrov měl být zoo pro
vzácná zvířata v rámci projektu Safari 3000. Ve kterém oddílovém roce jsme tuto zoo stavěli?
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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.

5. kolo – naše chráněná území
Tentokrát  jsem odbočil  k  něčemu méně obvyklému,  jak jistě   víte,  naše přírodní  poklady jsou
chráněné v řadě chráněných území. Tady vám nabízím loga třech našich velkoplošných chráněných
území, ze kterých jsem ovšem smazal jejich názvy, zkuste tyto názvy doplnit,  za každý můžete
získat 2 body do posledního kola podzimního běhu naší soutěže.

Výsledky čtvrtého kola podzimního běhu: (Buk lesní, dub zimní, bříza bělokorá (bradavičnatá)) výsledky odevzdal
Tomáš (6 bodů, celkem 6), dále má má Bára (6 bodů), Johanka (6 bodů) , Julinka (6 bodů) a Míša (1 bod)

Vtip nalezený na Internetu:
"Pane řediteli, my máme týdně tolik porad a schůzí, že nám vůbec nezbývá čas na práci."
"Ano, správně! Tenhle problém musíme vyřešit, uděláme si o tom tedy poradu."

www.nejvtipy.cz

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo páté., Ročník 23. Tiskne Bizon. 
Na vydání tohoto čísla se podíleli: Bizon, Kocour, Piškot
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