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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Nic nového se nedá do diáře psát ani v únoru. Nedovedu si představit, že by nás do konce
února opět povolili alespoň v minimálním rozsahu. Tím nám zřejmě padá jednodenní  výlet
13. února, následovat by měl dvojdeňák do ubytovny 12.-14. března, domnívám se, že při
nejlepší situaci bude místo něj jednodenní výlet 13. března.
Ovšem ti z vás, kdo mají chuť alespoň na trochu oddílové činnosti, mohou využít pozvánku
a zúčastnit se individuálního výletu, o kterém píšeme na níže na této stránce.
Březnové číslo kOKOsu vyjde v pondělí 8. března. Bude-li v té chvíli i oddílovka, těžko
říct. Odhadnout se neodvažuji vůbec nic.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

11. února – Cyril (11)
18. února – Adam (18)
27. února – Honza (6)

7. února – Veronika
19. února – Patrik
21. února – Lenka
24. února – Matěj, Matyáš
25. února – Liliana
26. února – Dorota
2. března – Anežka
7. března – Tomáš

Zprávy z oddílu
Počet členů
Žádné  schůzky,  žádná  změna.  Nikdo  nový  o  nás  v  lednu  zájem neprojevil,  ale  ani  mi
naštěstí nikdo nenapsal, že s oddílem končí, takže zatím zůstáváme na stejném.

Naše činnost v únoru
Naše  činnost  bude  nejspíše  pozastavená  i  v  únoru.  Abychom  však  zcela  nezapomněli,
rozhodli jsme se uspořádat takzvaný individuální výlet, což je výlet, který si každý z vás
může projít sám. Výlet byl zahájen v polovině ledna a někteří jej již prošli, ale pro ty ostatní
stále představuje oddílovou činnost, kterou můžete dělat v tého jinak oddílově hluché době.
Jak tedy takový výlet vypadá – začnete na stránce http://www.oddiloko.org/poklad/km.htm
a podle ní budete postupovat dále – stránka vám řekne, kde najít QR kód a s jeho pomocí se
dostanete na další stránku, která vás odkáže k dalšímu kódu a tak dále až se dostanete na
konec. Závěrečná stránka vám pak prozradí, jak prokázat své vítězství. Zároveň obsahuje
seznam osob, které do cíle již dorazily.
A jak dlouho bude tento výlet k dispozici? Asi nejméně do doby, než bude obnovena naše
pravidelná činnost. Pokud by do cíle došla větší část osob nebo pokud by se odklad počátku
činnosti dále významně protáhl, můžeme připravit další individuální výlet, aby celoroční hra
alespoň nějak pokračovala.

http://www.oddiloko.org/poklad/km.htm


-3-

Tábor
Podle informaci z Pionýra můžeme na táboře, pokud bude povolený, počítat s obdobnými
podmínkami,  jako  v  minulém  roce.  V průběhu  února  pravděpodobně  budeme  rozesílat
přihlášku na tábor a tak vás prosím o její vyplnění a odeslání zpět, abychom věděli s kým
můžeme počítat.

Bizon
Ozvěny měsíce

Individuální výlet
Abychom v době absence jiné činnosti oddílové akce alespoň nějak nasimulovali a doplnili
alespoň  nějaké  události
do celoroční hry, rozhodli
jsme  se  uspořádat
individuální  výlet,  tedy
výlet,  který  si  každý
projde sám. 
Výlet  je  kombinací
webových  stránek  a  QR
kódů  a  je  rozplánovaný
na zhruba tři vycházky, i
když pokud je mi známo,
někteří  z  těch,  kdo výlet
prošli,  jej  dokázali  projít
na dvě výpravy. 
Každopádně celá výprava
vede  na  území  Prahy  6,
která  je  naší  domovskou
městskou čtvrtí  a  tak  by
pro  většinu  z  vás  měla
být jednotlivá zastavení relativně snadno přístupná.
Zahájení  výletu je  na  stránce  http://www.oddiloko.org/poklad/km.htm odkud pokračujete
dále k cíli. Výlet jsme vyhlásili v půlce ledna a příjemně mě překvapilo, kolik jsem hned
dostal pozitivních odkazů. Bohužel od té doby bylo o weekendech horší počasí a tak se k
cíli zatím nedostal zdaleka každý. 
Takže vás ještě jednou vyzývám, pokud jste v Praze a nevíte, co dělat, vyrazte na oddílový
výlet a my budeme alespoň v myšlenkách s vámi.

(bi)

Bára s Johankou a Julinkou na jedné ze zastávek výletu.

http://www.oddiloko.org/poklad/km.htm
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Příroda v lednu
Borečka vzácná – návštěvník z jihu
České  středohoří,  kraj  vyhaslých  sopek  a  mnoha  hradů,  skrývá  jednu  snadno
přehlédnutelnou botanickou pozoruhodnost.  Je  jí  játrovka borečka  vzácná,  která  nesnáší
chlad. Její nejsevernější výskyt je znám z jižního Irska, nicméně vyskytuje se hlavně dále na

jih od Afriky až k Novém
Zélandu.  V  České
Republice  se  však
vyskytuje  pouze  na
jediném  místě  a  tím  je
vrchol  Boreč  nedaleko
Lovosic.  Důvodem  je
podivuhodná  vlastnost
tohoto  kopce.  Celý  totiž
funguje  jako  jakýsi
akumulátor  tepla.  Je
protkán  sítí  puklin,
kterými  proudí  vzduch.
Ten se otepluje od okolní
horniny  a  vychází  z
vrcholu  kopce  podstatně
ohřátý.  V  chladné  zimě
může  být  rozdíl  mezi

venkovním vzduchem a tím vystupujím z průduchů (takzvaných ventarol) až dvacet stupňů.
V jamách kolem těchto průduchů teplota tedy neklesá pod bod mrazu, sníh se tu nedrží a
přežívá  tu  i  jinak
teplomilná  Borečka
vzácná.  Dalším
důsledkem  proudění
vzduchu je také to, že z
otvorů  na  úpatí  kopce
vychází  chladný
vzduch. 
I  v  létě  Boreč  lecos
nabízí.  Je  tu  vyhlídka
na další špičaté vrcholy
Českého  středohoří  a
vykvétají  tu  kosatce
bezlisté  a  koniklece
otevřené  (ty  jsou  v
oplocené oblasti, aby je
neokusovala  lesní
zvěř).  Nejlepší  čas  na
návštěvu  je  však  tuhá,
zasněžená zima, kdy je nejlépe cítit ostrý rozdíl mezi teplotou vzduchu. Také  teď už víte, že
kromě  podivného  teplého  vzduchu  vám,  pokud  budete  pozorní,  neunikne  i  unikátní
rostlinka.                                                                                                                            (pr)

Zasněžený vrchol Boreč

Nenápadný lístek patří játrovce Borečce vzácné 



-5-

Oddílové nálezy
Překvapení na Hrázi
Běžnou součástí tábora je koupaní na Hrázi, což je koupaliště, které se nachází nedaleko od
našeho  tábořiště.
Táborníci se tam chodí
většinou  osvěžit  po
celodenním  programu,
který  je  plný  různých
her a aktivit.  Asi před
dvěma roky jsme se na
táboře,  skoro  jako
každý  den,  vydali  na
Hráz  se  před  večeří
vykoupat. Tentokrát se
tam  však  odehrálo
něco  neobvyklého  a
z koupaliště  se  vraceli
někteří  z  nás  o  něco
bohatší.
Tenkrát  byly  obzvlášť
horké dny a Hráz byla
celý  den  plná  lidí,
takže i když jsme přišli
v podvečer byla tam stále hlava na hlavě. Jako vždy jsme se šli koupat, děti dováděly a hrály
si  ve  vodě,  některé si  vzaly potápěčské brýle  a potápěly se.  Jedny brýle  si  mezi  sebou

střídaly  i  Terezka  a
Filip.  Je  pravda,  že
voda  na  Hrázi  není
příliš  průzračná,
dokonce  ani  azurově
modrá  a  žádné  ryby
v ní  neplavou,  to  jim
však  nebránilo
v ponorech  a
prozkoumávání  vody.
My,  kteří  jsme  se  jim
mohli  smát,  že  v té
vodě  nic  nenajdou  a
neuvidí,  jsme  se  brzo
smát  přestali.  V jednu
chvíli  se  totiž  Terezka
ponořila a když se opět
vynořila  držela  v ruce
pětistovku.  To  byl
nález!  Všichni  po

Terezce začali zvědavě pokukovat, ale nikdo se k penězům nehlásil. Lidé si jen mumlali, že
by chtěli mít taky takové štěstí. 

Z Hráze mnoho fotek není, tak alespoň pohled na cestu na koupaliště z roku 2020

Terezka a Filip byli spolu na táboře jen v roce 2019, tohle je jedna z mála fotek, kde
jsou oba. Filip je druhý zprava a Terezka šestá.
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Terezka si dala peníze na břeh a šla se opět s Filipem potápět. Vylovit takový obnos se jen
tak  někomu
nepodaří  a  všichni
jsme  z toho  byli
ještě  chvíli
překvapení.
Zanedlouho  jsme
však  byli
překvapení  ještě
víc, a to ve chvíli,
kdy  se  potopil  do
vody  Filip  a
vzápětí z ní vytáhl
pětistovku druhou!
Tomu  už  opravdu
nikdo  nemohl  ani
věřit.  Koupalištěm
projel  vzrušený
šum,  ale  opět  se
k penězům  nikdo
nepřihlásil. 
Bohužel,  pak  už

nikdo žádné další peníze nevylovil,  ačkoli se o to po vzoru dětí začali někteří lidé také
pokoušet.  To,  co  se
Terezce  a  Filipovi
povedlo  na  Hrázi
najít  nemá obdoby a
chce to notnou dávku
štěstí,  takže  pokud
jste ještě nikdy žádné
peníze  nenašli,  tak
nezoufejte,  protože
většina  z nás
táborníků  taky  ne.
Ale  kdo  ví?  Možná,
že  když  s námi
pojedete  v létě  na
tábor, tak si tam taky
něco vylovíte!

Ester

Další obrázek z tábora 2019, kde jsou zároveň Filip a Terezka

A ještě jednou, tábor 2019 a fotka, kde je zároveň Terezka a Filip
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Herní koutek
Where the water tastes like wine
Where the water tastes like wine je hra o tom že procházíte Amerikou, v období krize 30 let
a sbíráte příběhy. Celá  hra má mírně melancholický nádech.

Příběhy  sbíráte  tak,  že  na
mnoha místech na mapě jsou
místa,  kde  většinou  u
budovy  je  malý  obrázek
nebo  vejdete  do  města  a
máte  je  možnost
prozkoumat,  zde  jste
svědkem  nějaké  nevšední
události, tu potom převedete
na  příběh.  Dále  je  zde
doplňování příběhů, to je že
dojdete  na  místo  kde  nad
budovou  je  symbol  očička,
zde  potkáte  někoho  kdo

vypráví příběh, tento příběh je nějaký z těch, které jste již nalezli, ale je upravený, tuto verzi
začnete vyprávět místo originální. 
Vyprávění příběhů funguje tak, že po celé mapě naleznete cca 16 postav. Jim musíte podle
požadavku vyprávět typ příběhu, s každým správným příběhem dostanete jejich pozornost.
Pozornost  je  značena
otevírajícím  se  očičkem  na
vrchní  straně  obrazovky.
Pokud se očičko plně otevře,
řeknou  vám  kus  svého
životního  příběhu.  Na
vyprávění  příběhů  máte  ale
pouze  omezený  počet
pokusů,  potom  skončí  noc,
tato  osoba  vám  řekne,  kam
jde  dál  a  tam  je  můžete
znovu  potkat.  Jejich  příběh
potom  můžete  vyprávět
ostatním.  Jeden  příběh
nemůžete jedné postavě vyprávět víckrát. 
Máte zde taktéž mnoho způsobů pohybu chození, stopem a jízda vlakem. Vlakem dojedete
do města, odtud si koupíte lístek do jednoho z dalších měst. Jezdit stopem funguje tak, že
stopujete u silnic, po nějaké době vám může zastavit auto, které vás odveze kus cesty a pak
vás zase vysadí.
Dále  je  zde  vyčerpání,  hlad,  životy  a  peníze.  Hlad,  vyčerpání  i  životy  jsou  naprosto
nepodstatné, o ty přijdete při práci či při některých příbězích. Peníze jsou na nákup jídla a
lístků na vlak. Celá hra je doprovázena dobovou hudbou a velká část hry je i dabovaná.
Hra je i  celkem dlouhá, za mojí dobu hraní cca 4 hodin jsem našel pouze 41 z asi 247
příběhů.

Tomáš

Rozhraní vyprávění příběhů

Mapa hry
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Přehled pokladů
Hledání pokladů pomocí detektoru
  Dnes  se  budeme  v článku  věnovat  našim  amatérským  kolegům.  V současné  době  je
v Čechách oblíbený
způsob  hledání
„pokladů“, různých
archeologických
památek  apod.
pomocí  detektorů
kovů.  Detektor
dokáže  odhalit
kovové  předměty
pod  povrchem.
Pokud  byste  se
chtěli  věnovat
tomuto  koníčku,
pozor na zákony, u
nás  je  totiž
vyhledávání
archeologických
památek  pomocí
detektoru  zakázané.  A pokud  něco  takto  najdete,  nedostanete  nálezné.  Pokud  najdete
nějakou  historickou  památku  náhodou,  máte  nárok  na  nálezné.  To je  pojistka,  aby lidé
nálezy odevzdávali  a  nesnažili  se je  udat někde na černém trhu.  Z toho důvodu někteří

archeologové
zastávají názor, že by
i hledači s detektorem
měli  mít  nárok  na
odměnu. Někdy může
nálezce  prostě
schovat  detektor  a
tvrdit,  že  poklad
našel  jinak,  ale  asi
těžko  budete  tvrdit,
že  vás  náhodou
napadlo  vykopat
jámu  uprostřed  pole
zrovna na místě,  kde
bylo něco zakopáno. 
  Další  věc,  kterou
chtějí  archeologové
prosadit,  je  poučení

amatérských  hledačů,  že  je  mají  informovat,  když  se  zdá,  že  našli  něco zajímavého,  a
nepokoušet se to sami vyzvednout. U archeologických nálezů je důležité i místo a způsob
uložení, které se mohou neodborným vykopáním zničit.  Případně neumí odhadnout cenu
nálezu,  např. velmi  cennou takzvanou ptačí  sekerku kdosi  našel,  stoprocentně  s  pomocí
detektoru, avšak bez zájmu ji nechal ležet na pařezu. 

Ptačí sekerka v původním stavu

Ptačí sekerka po konzervaci.
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Tam ji náhodou nalezl člověk spolupracující s archeology, který pochopil, že jde o něco
mimořádného.   A
samotný  nalezený
předmět  se  může
neodborným
zásahem  poničit.
Příkladem byl třeba
nález šperku z doby
bronzové, který byl
uložen  v nádobě.
Nálezce
informoval,  že  v
Michnovce  na
Hradecku  něco
našel. Zavolal, aniž
se  nález  pokusil
vyzvednout.  Díky
tomu  se  podařilo
vytáhnout

keramickou nádobu, ve které byl složitý šperk z pozdní doby bronzové, sestávající z desítek
jantarových  a
kostěných  korálků.
Archeologové
nádobu  s
nevyjmutým
šperkem  nechali
vyšetřit  na  CT  ve
fakultní nemocnici a
díky  tomu  zjistili,
jak  šperk  vypadal.
Kdyby  muž  nález
vytáhl  sám,  zřejmě
by do muzea donesl
pouze  hromadu  nic
nevypovídajících
korálků. 

(kc)

Hledačí s detektorem kovů spolupracují s archeology.

Rentgenový snímek nálezu z Michnovky
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Hledači pokladů
Nová celoroční hra

V měsíci lednu již první z vás dokázali nalézt Krugerovy miliony,
státní poklad Jihoafrické Republiky Transvaal.

Bodování za leden a únor:
V lednu nula od nuly pošla, takže nechávám tabulku prázdnou a pořadí z minulého měsíce.

jméno body
měs.

body
obd.

družina jméno body
měs.

body
obd.

družina

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

Výsledky bodování družin:
Nula zůstává nulou i u soutěže družin.

pořadí název body měs. body cel
1. Orlíci (Pondělí) 0 80
2. Úterý 0 80

Celkové výsledky:
V  tabulce  celkových  výsledků  přidávám  výlet  těm,  o  kom  vím,  že  došel  na  konec
individuálního výletu. Jinak se nic nemění.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 207 2 Orlíci 9. Eliška 70 0 Orlíci
2. Julinka 163 2 Úterní 10. Iva 70 0 Orlíci
3. Johanka 160 2 Úterní 11. Marek 62 0 Orlíci
4. Bára 144 2 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
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 příliš napovídat, ale jeden z pojmů, který byste určitě měli znát je biotop.

Březen: V  březnu  bude  vaším  úkolem  poznat  šest  záhadných  obrázků,  které  jsou  zveřejněny  na
http://www.oddiloko.org/cojeto.htm . Poznávací část bude z oboru, který v oddíle běžně procvičujeme asi nejméně, a to
z geologie. Budete muset poznat několik hornin a nerostů a dokázat zodpovědět na několik otázek.

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 0+0

Lukáš 14 0+15 0+0 0+0 0+0

Míša 12 0+0 0+0 0+0 0+0

Vojta 4 0+14 0+0 0+0 0+0

Vilém 4 0+0 0+0 0+0 0+0

Štěpán 4 0+14 0+0 0+0 0+0

Miki 9 0+0 0+0 0+0 0+0

Bára 9 0+9 0+0 15+0 0+0

Johanka 6 0+4 0+0 15+0 0+0

Julinka 6 0+1 0+0 15+0 0+0

Iva 0 0+10 0+0 0+0 0+0

Eliška 0 0+10 0+0 0+0 0+0

Marek 0 0+2 0+0 0+0 0+0

Honza 0 0+1 0+0 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?

http://www.oddiloko.org/cojeto.htm
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Koutek zábavy
Podzimní běh soutěže o KOKOsový ořech – Výsledky
Kvůli koronavirové karanténě byla účast velice slabá, zde výsledky podzimního běhu.
1.-4. místo – Tomáš, Johanka, Julinka, Bára – 6 bodů
5. místo – Míša – 1bod

Jarní běh soutěže o kOKOsový ořech
Jaro 2021 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 červnové 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 našich šelem
Šelmy jsou u nás chráněné téměr všechny, vybral jsem z nich tři, které jsou u nás v současnosti asi
nejvzácnější.

Výsledky Pátého kola podzimního běhu: Naše chráněná území (Křivoklátsko, Český ráj, Šumava) výsledky neodevzdal
nikdo takže má Tomáš (6 bodů), Bára (6 bodů), Johanka (6 bodů) , Julinka (6 bodů) a Míša (1 bod)

Vtip nalezený na Internetu:
Pepíček prosí tátu: "Tati, kup mi buben."
"Nekoupím, budeš mě rušit při práci."
Pepíček: "Neboj, budu bubnovat jenom, když budeš spát."

www.vtipy.net
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