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Kalendárium
Zapište si do diáře 
V květnu omezení stále pokračují, optimisticky předpokládám, že pokud bychom se mohli
řídit nadějnějšími vyjádřeními našich státníků, tak by se něco mohlo otevřít v půlce května a
je možné, že by tentokrát pod otevření spadala i oddílová činnost. Pokud k tomu dojde,
očekávejte výlety a schůzky podle možností.
Zatím  vyhlašujeme  třetí  individuální  výlet,  detaily  se  dozvíte  pod  odkazem  z  úvodní
oddílové  stránky  a  nebo  rovnou  na  http://www.oddiloko.org/poklad/go.htm  .  A  odtud
můžete vyrazit za dalším dobrodružstvím
Další kOKOs vyjde v pondělí 31. května a jak to bude se schůzkou nedá se v tuto chvíli
odhadnout.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

29. dubna – Natálka (10)
2. května – Verča (10)
11. května – Ariel (31)
21.května – Lili (10)
25. května – Bára (7)

25. dubna – Marek
21. května – Monika
26. května – Filip
29. května - Maxmilián

Zprávy z oddílu
Naše činnost v květnu
Jak to bude v květnu zatím nevíme. Optimisticky očekávám, že bychom mohli být otevření
někdy kolem půlky května,  ale  kdo ví.  Zatím tedy máme individuální  výlety.  Dneškem
zahajuji třetí z nich. Všechny tři výlety najdete odkazem z úvodní stránky našich stránek,
pokud jste ještě nevyrazili, máte možnost projít se pražskou přírodou a uvidět jarní květiny a
kromě toho se dozvědět i něco o zajímavých historických pokladech.
Začali jsme s viceméně pravidelnými online schůzkami pro ty trochu starší děti. Konají se v
pondělí od 16:00 a k přístupu na ně je zapotřebí připojit se přes počítač, tablet nebo mobil
nestačí.

Tábor
V dubnu jsme dostali  další  táborové přihlášky,  prosím všechny,  kdo by rádi  na tábor –
pokud bude – jeli, aby nám co nejdříve dali vědět, nejlépe prostřednictvím přihlášky. To se
týká zejména těch s nimiž nejsme v kontaktu pravidelněji.
Vedoucí na svých pondělních poradách řeší táborový program, takže táborová výprava za
historickým pokladem čeká jen na to, až budeme opravdu povoleni.

Bizon
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Ozvěny měsíce
Dubnová setkání
Duben byl druhým měsícem druhého individuálního výletu a počasí se udržovalo ve své
proměnlivosti.  I  tak
jsme  dosáhli  několika
úspěšných  nálezů.
Bohužel  se  s  vámi
nemohu  podělit  o
mnoho  příhod  z
pátrání, protože si výlet
každý  procházel
individuálně  a  bez  mé
přítomnosti. 
Jako  jediné  setkání
jsem  se  na  tomto
výletě,  který  vede  po
mých  oblíbených
místech  v  Šáreckém
údolí,  potkal  s
výpravou  Báry,
Johanky  a  Julinky,
když pátraly po čtvrtém
postupovém  bodě  s
mírně zapeklitější hádankou. Jenomže jsme se jenom minuli, pozdravili a zase šli každý
svou cestou, protože bylo již později odpoledne. 

Již  dvakrát  se  nám
podařilo  setkat  se  na
online schůzkách. Sice
pouze v nízkém počtu a
ne  všichni  se  připojili
úspěšně, ale i tak bylo
příjemné se slyšet. Zde
patří  největší  dík
Arielovi,  který  ovládl
simulátor  deskových
her  Tabletopia  a
dokázal  sestavit  pro
schůzku hry, které jsme
pak  prostřednictvím
simulátoru  hráli.
Jednalo  se  o  v  zásadě
jednoduché  hry,  kdy

bylo cílem pohybovat se po herním plánu a poznávat obrázky na kartičkách s doplňkovými
možnostmi ovlivňujícími pohyb figurky, ale hru pochopili a ovládli všichni zúčastnění. 
V  online  schůzkách  budeme  pokračovat,  dokud  se  nám  nenabídne  možnost  setkat  se
doopravdy, a s trochou štěstí se nás sejde více.

(bi)

Bára , Johanka a Julinka ve finále druhého individuálního výletu.

Pohled na virtuální stůl s rozehranou hrou na online schůzce
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Zajímavé místo
Kopec konikleců
Zrovna  touto  dobou  (když  je  tepleji  i  dříve)  vykvétají  na  některých  kopcích  Českého
Středohoří  koniklece,
které  skoro  nikde
jinde  v  České
Republice  nenajdete.
Jedná se o Koniklece
otevřené  (Pulsatilla
patens).  Oproti
běžnějším koniklecům
lučním  se  vyznačují
otevřenějším, větším a
světlejším  květem.  V
Čechách  jsou
chráněny jako kriticky
ohrožený druh. Stejně
jako  mnohé  jiné
vzácné  rostliny  si
zvykly  na  život  na
pastvinách  a  v
důsledku  se  s
úbytkem  pastevectví
koz a ovcí začal vytrácet i tento koniklec. 
Nejbohatší lokalitou v celých Čechách je přírodní rezervace Holý vrch u Hlinné. Jedná se o

skalnatý  kopec  nad
obcí Hlinná nedaleko
Litoměřic.  Cesta  na
něj  je  velice  příkrá,
jak  už  tak  bývá  u
sopečných  svahů
Českého  Středohoří
běžné.  Jeho  vrcholek
tvoří  pastviny,  ze
kterých  tu  a  tam
vykukují  tmavé
čedičové skály. Zdejší
populace  koniklece
otevřeného  prý  čítá
kolem  několika
stovek  kusů.  Jejich
hledání  navíc  není
(alespoň  letos)  příliš
složité,  protože  jsou
chráněné  drátěnými

klíckami před kozami, jejich pastva je pro jejich populaci jinak zásadní. Kromě nich se tu
vyskytuje i početná populace podstatně běžnějšího koniklece lučního. 

Holý vrch pokrývají louky a skály.

Koniklec otevřený
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Toto  soužití  dalo  vzniknout  další  zajímavosti,  kterou  je  takzvaný  koniklec  Hackelův
(pulsatilla  x
Hackelii),  jak
napovídá  písmeno  x
v  latinském  názvu
jedná  se  o  křížence
těchto dvou druhů.  
Z  Holého  vrchu  lze
po  pastvinách  a
loukách  přejít  na
přírodní  památku
Hradiště, která nabízí
další výhledy a prý i
jeden  trs  koniklece
otevřeného. Takto tu
lze  udělat  příjemný
vycházkový  okruh.
Koho láká delší výlet
může  vyrazit  i  na
nedalekou  přírodní
památku  Plešivec.
Tento kopec je pokryt suťovým mořem (skrz které přímo vede turistická značka). Na jeho

úpatí  se  nachází  několik
ledových jam, kde se drží
sníh i do pozdního jara. V
okolí  se  nachází  i
rozhledna  Varhošť  nebo
překrásná  skalní  vyhlídka
Krkavčí skála. 
Dlouho  potom,  co
odkvetou  koniklece  a
stromy  zabarví  kraj  do
zelené,  je  botanicky
zajímavé  navštívit  i
nedalekou  památku
Babinské  louky.  Zatímco
na jaře je zde možné vidět
typické  orchideje
podmáčených luk  jako  je
prstantec  májový  nebo
prstnatec fuchsův (a  snad

prý i vstavač mužský), v srpnu tu rozkvétá kriticky ohrožený Zvonovec liliolistý.
České Středohoří  je  krásné v každém ročním období a Holý vrch u Hlinné si  návštěvu
dozajista zaslouží. 

(pr)

Trs violek trojbarevných na Krkavčí skále

Vyhlídka z Krkavčí skály
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Oddílové nálezy
Paní Krtková
Není to  příliš  dávno,  co Ariel  při  samostatném chození našel  v Bukové psa.  Nebo snad
možná  našel  pes
Ariela.  Tak  či  tak,
vzniklo  nezlomné
spojení  mezi
člověkem  a
zvířetem,  protože
daný pes se rozhodl
Ariela  následovat.
Z počátku  si  z toho
nikdo příliš nedělal,
psí chování je přeci
občas  pro  lidský
mozek  jen  těžko
pochopitelné.
Zkrátka  jsme
očekávali,  že
jakmile fence dojde,
že  odchází  pryč
z vesnice,  hned  se
vrátí  zpět  a  na
Ariela rychle zapomene. Jak jsme se tenkrát mýlili. Buková byla dávno z dohledu, ale pes
stále běhal kolem svého nového kamaráda. V ten moment nám začalo pomalu docházet, že

se  nové  členky
výpravy  tak
snadno
nezbavíme,  a tak
jsme se jí  snažili
vymyslet  jméno.
Ukázalo se však,
že  vymýšlení
psích  jmen
nepatří mezi naše
silné  stránky,
jenže  pak  se
fenka  rozhodla,
že nejlepší nápad
bude  pořádně  se
vyválet v mrtvém
krtkovi.  Ač
celkem nechutné,
na  výpravu  tato
scéna  poměrně
zapůsobila  a

hned jsme měli o jméně jasno. Od té chvíle jsem jí říkali paní Krtková. 

V archivu jsem našel jen tuto fotku Paní Krtkové.

Na samostatném chození rostly bohatě náprstníky.
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Paní Krtková byla velmi milým a přátelským psem, mezi její stinné stránky však patřila
neodbytnost
(přece  jenom  ji
na  výlet  nikdo
nezval a za tábor
nezaplatila)  a
sebevražedné
sklony.  Šli  jsme
totiž  po  okraji
poměrně
frekventované
silnice  a  paní
Krtková  se
každému
projíždějícímu
autu  vydala
neohroženě
vstříc.
Pomyšlení  na
vlastní
smrtelnost  ji
očividně

netrápilo a jen zázrakem a duchapřítomností řidičů tuto část cesty přežila ve zdraví. Později
pro  ni  dokonce
Ariel  vytvořil
vodítko,  aby  se
podobné  situace
neopakovaly  a
když  se  skupiny
rozdělily,  vzal  ji
s sebou.  Nakonec
se  mu  podařilo  i
dohledat,  že  paní
Krtková  patří  na
Hráz, odkud velmi
ráda utíká, a vrátil
ji  jejímu
původnímu
majiteli.  Tento
příběh  měl  tedy
šťastný konec.

Lembas

Večer na Samostatném chození, to už byl pes bezpečně u svých majitelů

Ráno na Samostatném chození
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Přehled pokladů
Tři bratři
  Na druhém individuálním výletě jsme pátrali  po šperku zvaném Tři bratři.  Klenot byl
objednán vévodou Janem Statečným z
Burgundska  a  byl  jedním  z
nejcennějších korunovačních  klenotů
Burgundska  .  Vytvořil  jej  pařížský
zlatník  Herman Ruissel  v  roce  1389;
vyúčtování a potvrzení o díle lze nalézt
v  archivu  departementu  Côte-d'Or  v
Dijonu.
 Původně  byl  vyrobený  jako  spona
nebo přívěsek na rameno, sestával ze
tří  obdélníkových  červených  spinelů
po  70  karátech  v  trojúhelníkovém
uspořádání, oddělených třemi kulatými
bílými  perlami  po  10–12  karátech,  a
další 18–20 karátová perla zavěšená na
nejnižším spinelu. Uprostřed přívěsku
byl tmavomodrý diamant o hmotnosti
asi 30 karátů ve tvaru pyramidy nebo
osmistěnu.  Vzhledem  k  tomu,  že
existuje málo důkazů o diamantovém
broušení  před  rokem  1400,  je
pravděpodobné,  že  klenotník  pouze
diamant  vložil  do  šperku nebroušený.  Předpokládá se,  že  šperk  se  během let  nezměnil,

pouze  je  známo,  že  byl  v roce  1623
opraven. 
V Burgunsku byl  šperk asi  100 let,  až  do
roku  1476,  kdy  v  průběhu  války  byl
tehdejší  burgundský  vévoda  Karel
přepaden,  musel  ve  spěchu  prchnout  a
zanechat  za  sebou  řadu  drahocenností
včetně  Tří  bratří  a  šperk  získalo  město
Basilej.  To  nechalo  šperk  ocenit  u
Benátského experta a nechalo pořídit  jeho
akvarelovou miniaturu,  která je  nejstarším
vyobrazením Tří bratrů. Ta je vystavena v
Basilejském historickém muzeu. V příštích
letech  byl  klenot  uschován,  protože
zástupci města se obávali, že Habsburkové -
dědici  burgundského  vévodství  -  budou
požadovat  zpět  věci,  které  považovali  za

ukradené Karlovi. Klenot byl konečně uveden na trh v roce 1502 a v roce 1504 Basilej šperk
prodala Aušburgskému bankéři a obchodníkovi Jacobu Fuggerovi, jednomu z nejbohatších
jedinců  historie.  Fugger  chtěl  šperk  prodat  císaři  Maxmiliánovi  I.  Habsburskému,  ale
jednání zkrachovalo na nesmírné požadované ceně. 

Akvarelová miniatura Tří braří z Basileje

Rabování tábora Karla Burgundského u Grandsonu
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Fuggerové se pak pokusili prodat šperk dalším evropským monarchům a odmítli nabídku
sultána Sulejmana Nádherného, neboť chtěli, aby šperk zůstal v křesťanských rukách. Když

pak  nedokázali  ke  koupi
přesvědčit  panovníky  z
kontinentu,  obrátili  se  na
Jindřicha  VIII.  Anglického,
vyjednávání  se  táhlo  až  do
jeho smrti a nakonec byl šperk
vnucen  roku  1551  jeho
nástupci,  čtrnáctiletému
Edwardovi  VI.  jako  součást
vyrovnání dluhu, který Anglie
u Fuggerů měla.
Tři bratři se tak stali součástí
Anglických korunních klenotů
a  oblíbili  si  je  zejména
Alžběta  I.  a  Jakub  I,  jako
skotský  král  VI.,  kteří  šperk
nosí  i  na  oficiálních
portrétech. Ke konci své vlády
nechal  Jakub  šperk  znovu
zasadit,  královský  šperkař
tehdy ocenil samotný diamant
ve  středu  šperku  na  7000
liber,  což  v  dnešní  době
odpovídá zhruba 30 milionům
korun. 
Jakubovým  nástupcem  byl
Karel  I.,  který  vedl  dlouhé

spory s Parlamentem, které vedly k Anglické občanské válce a následně Karlově popravě, to
však s  osudem Tří  bratrů  souvisí  jen okrajově.  Jedním z  bodů sporu mezi  Karlem I.  a
Parlamentem bylo "božské královské právo", díky němuž pohlížel na korunní šperky jako
na svůj osobní majetek, který může kdykoliv prodat.  Tři bratry tak nejprve v roce 1626
zastavil a vykoupil je až v roce 1639 a když monarchie po roce 1640 spěla k bankrotu,
poslal  na  kontinent  svou manželku  Henriettu  Marii,  aby prodala,  co  může  z  korunních
klenotů. Od té doby není již o klenotu nic známo. 

(kc)

Alžběta I, královna Anglie se šperkem připnutým na šatech
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Hledači pokladů
Nová celoroční hra

Po  Krugerových  Milionech  a  Třech  Bratrech  nás  čeká  další
výprava za pokladem, pokud jej někdo nalezne, příští měsíc zde
napíšu více.

Bodování za březen a duben:
Ani v dubnu jsme se neviděli  a  nikdo nezískal  ani body za padesátku,  takže nechávám
tabulku prázdnou a pořadí z minulého období.

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 3 Orlíci 9. Eliška 70 0 Orlíci
2. Julinka 163 3 Úterní 10. Iva 70 1 Orlíci
3. Johanka 160 3 Úterní 11. Marek 62 2 Orlíci
4. Bára 144 3 Úterní 12. Honza 61 0 Orlíci
5. Míša 126 1 Úterní 13. Vilém 34 1 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
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.
Květen: V květnu je přinášecí padesátka jednoduchá, přineste všechna čísla kOKOsu tohoto ročníku, které máte doma
jistě vzorně uložená a získáte za ně body v závislosti na počtu a stavu donesených. Vzhledem k onlinovitosti tohoto
ročníku jich není mnoho. Odborný test pak proběhne z uzlů, předpokládám, že si uzlování na schůzkách pravidelně
cvičíte a tak pro vás nebude problém uvázat  alespoň některé z uzlů základní šestky. Uvázání všech šesti  vám pak
přinese plný počet bodů.
Červen: V červnu bude poznávací úkol z bezobralých, což je téma, které bychom v oddíle probírali v průběhu dubna a
tak vám jistě poznání pár běžných i méně běžných bezobratlých nebude přinášet problémy, zvláště proto, že tentokrát
ani nebudu chtít určení řádu. Přinášecí úkol na závěr roku je herbář. Pro zisk plného počtu bodů potřebujete donést 5
vylisovaných, nalepených a správně určených bylin .

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 0+0 0+0 0+0

Lukáš 14 0+15 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

Míša 12 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

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

Vilém 4 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

Štěpán 4 0+14 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

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

Bára 9 0+9 0+0 15+0 0+0 0+0 0+0 0+0

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

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

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

Eliška 0 0+10 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

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

Honza 0 0+1 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
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Koutek zábavy
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.

4. kolo – poklady našich ptáků
Ptáky jsem tentokrát vybíral opět mezi našimi ohroženými druhy, první je vyhlášen jako kriticky
ohrožený, druzí dva jako silně ohrožení. Přesto věřím, že se vám podaří je poznat a poslat mi jejich
jména.

Výsledky třetího  kola  jarního  běhu:  Poklady na  našich  hradech  (Bečov  nad  Teplou,  Karlštejn,  Národní  Muzeum)
výsledky odevzdal Marek 6 bodů (celkem 12)

Vtip nalezený na Internetu:
Pepíček šel na očkování, a křičí přes celou ordinaci.
Tatínek ho uklidňuje: "Kluku, nekřič, vždyť ani nevíš proti čemu tě očkují."
"Vím. Proti mé vůli!"

www.vtipy.net
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