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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Do  diáře  si  můžete  napsat  dvojdeňák  ven  na  Jižní  Moravu,  který  proběhne  hned  po
oddílovce 4.-6. června pod vedením Myšinky. Výlet je vhodný pro děti od druhé třídy, které
vydrží  chodit  s  batohem.  Následovat  bude 19.5.  jednodenní  výlet  pod vedením Adama,
detaily se dozvíte 14 dní před akcí.
Stále ještě jsou rozvěšené individuální výlety, takže, kdo jste tam ještě nebyl, můžete vyrazit
a najít samostatně některé poklady. Výlety budou ukončeny cca v polovině června.
Další kOKOs vyjde v pondělí 21. června na závěrečné schůzce. V pondělí 28. června pak
vyrazíme společně do botanické zahrady v Troji.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

25. května – Bára (7)
3. června – Terka (11)
5. června – Matylda (16)
14. června – Ester (21)
20. června – Lembas (21)

1. června – Laura
24. června – Jan
29. června – Petr a Pavel

Zprávy z oddílu
Klubovna
Proběhla  další  fáze  rekonstrukce  klubovny,  oprava  zdi  pod  oknem,  rekonstrukce  bude
završená jejím vymalováním a od září se budeme moci scházet v klubovně snad v novém,
čistém a suchém.

Tábor
Táborové přihlášky se nám pěkně vrší.  V této chvíli  již  máme přihlášeno dětí  tolik,  že
nemůžeme  brát  další  osoby  kromě  výjimečných  případů,  tedy  zejména  případné  účasti
schůzkových členů oddílu. To se týká i našich hostů z minulých let, kteří dosud přihlášku
neodevzdali. 

Bizon
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Ozvěny měsíce
Začátek měsíce a třetí individuální výlet
Květnová oddílová schůzka ještě proběhla jako online setkání a stejně tak i schůzka třetího
května,  ale  od  dalšího
týdne  již  začaly
normální  schůzky,  což
nastalo  vlastně  dříve,
než  jsme  nakonec
čekali. 
Na  online  schůzkách
opět  Ariel  připravoval
deskové  hry  s  pomocí
simulátoru  deskových
her.  Příjemně  mě
překvapilo,  že  je
prakticky  všichni
dokázali  pochopit  a
simulátor  deskových
her  ovládnout.  Ve
hrách  vždy  šlo  o
poznávání  přírody
nebo památek a postup
na herním plánu. 
Online schůzek se účastnily různé osoby, nicméně neviděli jsme tam ani zdaleka všechny, o

to  více  nás  potěšilo,
když  jsme  na
schůzkách  a  výletě
měli vysokou účast a s
jedinou výjimkou jsme
se  setkali  s  každým,
kdo  do  oddílu  na
podzim chodil. 
A to  se  ve  vyprávění
dostávám  k  třetímu
individuálnímu  výletu,
který  jsme  vyhlásili  u
příležitosti  květnové
oddílovky. Bylo na něj
méně  času  a  schůzky
začaly  nakonec  dříve,
než  jsme  si  původně
mysleli a tak jej dosud
dokázal  projít  pouze
Mára,  ale  jelikož  je

výlet stále aktivní, je možné, že se o něj ještě pokusí i někdo další. A kdyby ne, tak můžeme
být rádi, že je možné se scházet a výletovat normálním způsobem.

(bi)

První schůzka po dlouhé době vyšla i co se týká počasí.

Mára v závěru třetího individuálního výletu.
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Český Kras – 22. května 2021
Po nekonečně dlouhé pauze byla znovu povolena oddílová činnost,  a tak jsme mohli ke

konci  května
znovu  vyrazit  na
oddílový  výlet,
který  měla  ve  své
režii  tentokrát
Žába.  Účast  byla
na  počet  dětí
vskutku hojná, což
nás všechny velice
těšilo. 
Ráno  jsme  se  z
Dejvické  vypravili
na vlakové nádraží,
odkud jsme jeli na
jihozápad od Prahy
do  vesnice  zvané
Srbsko,  kde  měl
náš  výlet  začínat.
Tam  nám  také
Žába vysvětlila, co
je  motivací  jejího

výletu. I když jsme dlouho žádný výlet neměli, tak zůstává faktem, že jsme známí hledači
pokladů a starodávných artefaktů. Tentokrát jsme měli v Japonsku nalézt zrcadlo Jata no
Kagami,  které  má
být  uloženo  ve
svatyni Ise, která je
zasvěcena  bohyni
Amaterasu.
 Když byl znám cíl
naší  pouti,  mohli
jsme  vydat  na
cestu  malebnou
krajinou  Českého
Krasu,  ač  místy
velmi  bahnitou.
Počasí  bylo  sice
chvílemi  skoro  až
aprílové  (zejména
když  padaly
kroupy),  ale
celkově  nám
docela přálo. 
Nejprve  jsme  šli
kolem  řeky
Berounky směrem k obci Hostim. 

Žába vysvětluje první hru na prokázání znalostí japonštiny

V této hře šlo o předávání slova pomocí kreslení na záda.
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Na první zastávce hrály děti hru na tichou poštou, která ale byla značně ztížená faktem, že
se  předávala
japonská  jména.
Pro  hledače
pokladů  to  však
nebyl problém, se
kterým  by  se
neuměli
popasovat,  ačkoli
někteří,  jako
například  Mikeš
se  už  v  průběhu
hry  nemohli
dočkat  svačiny,
což mu ztěžovalo
soustředění. 
Po  hře  jsme  se
vydali  dále  na
cestu  a  zastavili
jsme  se  až  na
oběd,  kde  byla
také  druhá  hra.
Opět  se  jednalo  o  tichou  poštu,  ale  tentokrát  byla  malinko  netypická,  na  rozdíl  od  té

předchozí.
Zrcadlo,  které
jsme  hledali,  totiž
nesmí  být
vyfoceno,  a  proto
se vlastně pořádně
neví,  jak  vypadá.
Děti  tedy  dostali
zadané  obrázky,
které  si  měli  ve
vláčku  kreslit  na
záda  a  zjistit  tak
další  indicie.  Je
pravda,  že  tento
úkol se ukázal být
těžším,  ale  i  tak
jsme  se  s  ním
dokázali
vypořádat.  V
následující  hře
bylo  za  úkol

zjistit, kde se námi hledané zrcadlo nalézá. V další hře Žába ukázala dětem obrázek a ty
měly mezi dalšími obrázky pověšenými v lese najít ten, který je stejný. 

Na rozcestí propadlé vody Žába vysvětluje hru na hledání zrcadla.

Žába drží obrázek a cílem bylo najít v lese stejný.
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Po hře jsme pokračovali dál v naší výpravě.  Šli  jsme podél Bubovických vodopádů,  ve
kterých  byla  tento
rok  dokonce  voda,
což  jsme  v  těchto
končinách  viděli
jen  málokrát.  Voda
nám také posloužila
při  další  hře,  při
které  se  měly
očistit  posvátné
předměty.  Bohužel,
hry  u  vody  jsou
často  rizikové,
tentokrát  se  však
vše  obešlo  bez
vážnějších  havárií.
Snad  jen  Marek
ozkoušel  ve  vodě
své  nepromokavé
boty.
Cesta  dál  byla
velmi  bahnitá  a

kluzká. Několikrát jsme překračovali potok po provizorních lávkách, ale nutno dodat, že
jsme  se  všichni
dostali na druhý břeh
bez  úhony.  Při
poslední hře jsme se
měli  nenápadně
přiblížit  k  zrcadlu
okolo  hlídače.  Role
hlídače  se  zhostila
Žába,  která  stála  k
dětem zády a ty k ní
měly  co  nejrychleji
dostat. Pokud se však
Žába  otočila  musely
se  zastavit  a  zůstat
bez hnutí stát. 
Po  poslední  hře  už
nezbývalo  než  se
vydat zpět do Srbska
na  vlak,  který  nás
odvezl zpět do Prahy.
Celý výlet byl velmi vydařený, zvlášť díky hojné účasti. Nezbývá než doufat, že na dalším
výletě se nás zase sejde hodně na další výpravě za ztracenými poklady.

Ester

Společná fotografie našeho týmu u Bubovických vodopádů

Při závěrečné hře musely děti stát nehnutě než se Žába otočila.
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Zajímavé místo
Hobitín
Je na vašem seznamu, co chcete stihnout před smrtí, návštěva Hobitína na Novém Zélandu?

Cesta na Nový Zéland
by  vás  stála  obě
ledviny?  V  takovém
případě  pro  vás  mám
řešení.  Jedná  se  o
fanoušky  postavenou
podobiznu v Orlických
horách.  V  Šedivinách
během  šesti  let
nadšenci  vystavěli  již
tři  hobití  nory,
hospůdku  Zelený  drak
a  obydlí  U  Sudů,  ve
kterém  si  lze
potenciálně  dohodnout
přespání.  Za
dobrovolné  vstupné
člověk  může  zažít

trochu Středozemě i u nás v České republice. Drobnou nevýhodou je otevírací doba, jelikož
je o víkendech vždy zavřeno, je tedy zapotřebí si vzít den volna během pracovního týdne.
Pro nadšence Tolkiena je to ovšem velmi výhodná nabídka.

Adam
Olickohorský Hobitín jsme celkem nedávno (Velikonoce 2018) navštívili i s oddílem, většina
současných  členů  tehdy
sice v oddíle ještě nebyla,
nicméně  považuji  za
nutné  to  zmínit,  i  kdyby
jen  proto,  abych
zdůraznil,  že na výletech
s  oddílem  se  dostaneme
na  rozličná  zajímavá
místa. 
Zkrátka  a  dobře,  na
výlety  se  vyplatí  jezdit
jestli  chcete  hrát  různé
hry, dostat se na zajímavá
místa  a  zažít  zajímavé
zážitky  s  vašimi
kamarády  z  oddílu.  A
pokud nechcete ani jedno
z  toho,  tak  mě  zajímá,
proč  vlastně  do  oddílu
chodíte.

(bi)

Hobitín

Velikonoce 2018
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Oddílové nálezy
Pila
Piškot nám v lednovém čísle vyprávěl o nalezené sekryře, já bych zde navázal vyprávěním o
pile, kterou jsem kdysi
našel.  Příběh  začal  na
táboře, kde jsem tehdy
byl  ještě  jako  dítě
(nevím přesně, který to
byl  tábor,  ale  nejspíš
2003  nebo  2004),  ale
hlavně tam byl Mirek.
Nejstarší  děti  byly
pověřené  sehnáním
soušky  na  oheň.  Já
jsem  se  tomu  nějak
vyhnul,  takže  do  lesa
odešel  Mirek  s
Quintusem. Jak už se u
starších  dětí  stává,
chtěli  se  předvést,  tak
vzali  co  největší
soušku,  kterou  našli.
Když se s ní vrátili do
tábora, Quintus se podezřele uchechtával, a my jsme si krátce na to všimli, že jim chybí pila.
Po chvíli dotazování z Mirka vypadlo, že kláda byla příliš těžká, a špatně se nesla společně s
pilou. Nechtěl ale pilu jen tak nechat v lese, aby ji nikdo neukradl. Proto se rozhodl pilu
“schovat do potoka”, což v jeho provedení bylo hození pily do potoka z mostu.
V té době jsme ještě využívali potok ke koupání, protože tehdy byl potok ještě relativně
čistý. Až o pár let později při rekonstrukci hráze Kacerny se hladina rybníka zvedla, a v naší
části potoka zůstala v podstatě stojatá voda. Jelikož pila na dně potoka není úplně bezpečná,
tak jsme se vydali pilu hledat. Mirek označil přibližně místo, kam pilu hodil, a tam jsme
prohledávali dno. Samozřejmě jsme nenašli nic, takže jsme vyznačili zónu, kam při koupání
nikdo nemá vstupovat, a pilu jsme prohlásili za ztracenou.
Samozřejmě Mirek si špatně pamatoval, kam pilu hodil, takže asi o týden později se mi
podařilo pilu najít, když jsem v “bezpečné” části potoka kopnul bosou nohou do zubů pily.

Ariel

Tak nějak to v té době vypadalo pod mostem.
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Přehled pokladů
Posvátné zrcadlo jata no kagami
  Na  výletě  jsme  byli  požádáni  o  pomoc  japonskou  císařskou  rodinou.  Rodina  vlastní

několik posvátných předmětů, mezi nimi také zrcadlo jata no
kagami, které se ztratilo. Zrod japonského císařství je úzce
spjat s bohyní Amaterasu. Amaterasu no Ómikami (天照) je
japonská sluneční bohyně. Patří k nejdůležitějším božstvům
panteonu šintó. Amaterasu se podle mýtu narodila společně
se svými bratry Susanooem a Cukujomim, když se Izanagi
koupal  v  řece  po  návštěvě  podsvětí.  Amaterasu  vládla  na
nebeské výšině Takamanohara.  Když ji  ale přišel  navštívit
Susanoo,  začal  provádět  různé  nepravosti.  Amaterasu  jej
dlouho  omlouvala,  ale  když  do  jejího  paláce  shodil
nebeského grošáka stáhnutého z kůže, utekla a schovala se
do jeskyně. To ale způsobilo, že na nebi i na zemi zavládla
tma a chlad. Ostatní božstva přemýšlela, jak ji vylákat ven,
až nakonec uspořádala před jeskyní oslavu, když Amaterasu
vyhlédla  ven,  ukázali  jí  zrcadlo,  když  zahlédla  poprvé  v
životě svou zářící podobu, byla velmi překvapena a vylezla z
jeskyně. Vchod za ní okamžitě zavřel Tadžikara-ó (Tajikara-
o).  Amaterasu se pak rozhodla vrátit  do paláce a svět  byl

zachráněn a opět začalo střídání noci a dne. Její vnuk Hikoho no Ninigi sestoupil podle
příkazu bohů do Velké země četných ostrovů, dostal na cestu posvátnou šňůru s korálky
Yasakani  no  Magatama,  meč  Kusanagi  a  zrcadlo  Yata  no  Kagami.  O  zrcadlu  mu  prý
Amaterasu řekla: „Toto zrcadlo si vezmi jako moji duši a uctívej ho, jako bys uctíval mne
samotnou!“ Všechny tři poklady pak získal pravnuk Hikoho no Ninigiho – první japonský
císař Džimmu, zakladatel dodnes vládnoucí dynastie. (Nejdéle sloužícím byl předposlední
císař Hirohito.) 
  Dárky  Amaterasu  jsou  dodnes  třemi  posvátnými  symboly  japonské  císařské  moci  a
zároveň  důležitou  součástí  korunovace.  Přesto  se  o  nich  téměř  nic  neví.  Nikdy  nebyl
zveřejněn jediný snímek. Není známo, jak vypadají a z čeho jsou zhotoveny. Nikdo jiný než
císař a několik vybraných kněží s nimi nesmí přijít do styku. Při korunovaci jsou pečlivě
zakryty a mimo tento slavnostní okamžik je každý z těchto posvátných předmětů uložen na
jiném místě. Zrcadlo je uloženo již nejméně šestnáct století ve svatyni v Ise. Vstoupit do
vnitřní svatyně (Naikú) smí však pouze císař, běžní návštěvníci nespatří tuto svatyni ani z
dálky, neboť je obehnána čtyřnásobným oplocením, v jehož středu jsou umístěny ještě další
svatyně.  I  za první  vnější  hradbu mají  přístup jen šintoističtí  kněží.  Posvátné zrcadlo je
přenášeno - ovšem stále pečlivě zabalené - na nové místo každých 20 let. Po uplynutí této
doby se totiž všechny svatyně zboří a opodál se postaví do detailu stejné. Tento starý zvyk
má symbolizovat  stále  se  obnovující  sílu  bohyně Slunce Amaterasu.  Navštívíme-li  dnes
šintoistickou  svatyni,  zjistíme,  že  mezi  nejvíce  uctívané  předměty  patří  zrcátka,  která
připomínající právě bohyni slunce Amaterasu. Malá zrcátka najdeme i v mnoha japonských
rodinách, kde se jich například užívá při obřadech na uctění památky předků jednotlivých
rodin.

(kc)

Džimmu, první císař
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Hledači pokladů
Nová celoroční hra

Na třetím individuálním výletě někteří nalezli ztracenou oltářní
desku z Ghentského oltáře Spravedliví soudci.
Dále  jsme  se  vypravili  do  Japonska  hledat  uloupený  císařský
artefakt zrcadlo Jata no Kagami.

Bodování za květen a červen
Opět se nám rozbíhá bodování a to stále v té mírně omezené formě, kterou jsem deklaroval
počátkem roku, tedy bodování schůzek bez rozlišování podle soutěží. Výsledky tak tvoří
body  ze  schůzek  a  pak  připočtení  výletu.  Znamená  to,  že  účast  na  všech  schůzkách  a
vítězství na výletě přináší zasloužené vítězství v tomto měsíci.

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Mára 105 105 Orlíci 9. Vilém 53 53 Orlíci
2. Vojta 102 102 Orlíci 10. Malvína 48 48 Host
3. Julinka 98 98 Úterní 11. Mikeš 45 45 Host
4. Johanka 98 98 Úterní 12. Lukáš 45 45 Orlíci
5. Bára 83 83 Úterní 13. Iva 45 45 Orlíci
6. Míša 78 78 Úterní 14. Tomáš 45 45 Orlíci
7. Eliška 72 72 Orlíci 15. Ivča 39 39 Host
8. Marek ml. 54 54 neurčeno 16. Honza 30 30 Orlíci

Výsledky bodování družin:
Vzhledem k  situaci  jsem se  rozhodl  soutěž  družin  nehodnotit  a  body  družin  zachycují
zejména vaši účast, kde se vždy alespoň někdo z družiny výletu zúčastnil.
pořadí název body měs. body cel

1. Orlíci (Pondělí) 60 120
2. Úterý 60 120

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků zachycuje zejména vaše úspěchy výletové, počet výletů je dán
součtem absolvovaných individuálních a skutečných výletů

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Julinka 261 4 Orlíci 10. Iva 115 0 Orlíci
2. Johanka 258 4 Úterní 11. Štěpán 108 0 Orlíci
3. Tomáš 252 3 Úterní 12. Honza 91 0 Orlíci
4. Bára 227 4 Úterní 13. Vilém 87 2 Orlíci
5. Vojta 210 1 Orlíci 14. Marek ml. 69 1 nezařazen
6. Míša 204 2 Úterní 15. Malvína 48 1 Host
7. Marek 167 4 Orlíci 16. Mikeš 45 1 Host
8. Lukáš 164 0 Orlíci 17. Ivča 39 1 Host
9. Eliška 142 1 Orlíci 18. Miki 24 0 nezařazen
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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.
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 0+0

Lukáš 14 0+15 0+0 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 0+0

Vojta 4 0+14 0+0 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 0+0

Štěpán 4 0+14 0+0 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 0+0

Bára 9 0+9 0+0 15+0 0+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 0+0

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

Eliška 0 0+10 0+0 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 0+0

Honza 0 0+1 0+0 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.

5. kolo – cesty za poklady
Tentokrát pro vás mám tři obrázky mapových značek, které souvisí s místy, kde byste mohli najít
poklady. Myslím, že pro vás nebude problém je určit.  Všechny značky jsou v podobě, která se
používá na turistických mapách KČT s červeným pruhem.

Výsledky čtvrtého kola jarního běhu: Poklady našich ptáků (Jeřáb popelavý, sova pálená, dudek chocholatý) výsledky
odevzdal Marek 4 body (celkem 16), Tomáš 6 bodů (celkem 6) a Míša 6 bodů (celkem 6)

Vtip nalezený na Internetu:
Pepíček sedí ve vlaku a žvýká žvýkačku. 
Přisedne si k němu stará paní. Po 5 minutách mu stařenka řekne: "To je od tebe moc hezké, že
mi tu tolik věcí vyprávíš, ale já jsem hluchá."

www.vtipy.net
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