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Kalendárium
Zapište si do diáře 
V pondělí 28. června vyrazíme společně do botanické zahrady v Troji.
V diáři na letošní oddílový rok nám pak zbývá již pouze tábor. Nicméně, kdo se na tábor
dosud nepřihlásil, už to nestihne.
V létě se můžeme tři pondělky setkat na schůzkách léta s Okem. Z organizačních důvodů se
letos  stihneme  setkat  jen  26.7.,  16.8.  nebo  30.8.  Sraz  je  16:00  u  klubovny  a  můžeme
očekávat kratší výlet do Šáreckého údolí.
Nový oddílový rok začne v pondělí 6.9.2021 na oddílové schůzce. Předběžně počítáme s
prvními výlety 11.9. a 24.-26.9. termíny se mohou ještě změnit.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

17. července – Piškot (19)
18. července – Kapybara (27)
21. července – Zdeňka (7)
24. července – Eliška (10)
11. srpna – Žába (24)
21. srpna – Johanka a Julinka (6)
31. srpna – Prtě (23)

24. června – Jan
29. června – Petr a Pavel
5. července – Cyril a Metoděj
13. července – Markéta
15. srpna – Hana
21. srpna – Johanka
23. srpna – Sandra

Zprávy z oddílu
Tábor
Tábor je už za rohem. Vedoucí finišují poslední detaily přípravy. Při tom se nám snaží vláda
házet klacky pod nohy a mění pravidla, za kterých na tábor budeme moci jet.
V současnosti to vypadá, že na tábor bude potřeba test a to buď PCR test starý nejvýše týden
nebo antigenní test starý  nejvýše tři dny. Případně absolvování očkování nebo prodělání
nemoci.
Zároveň pro ty, kdo měli jen antigenní test, bude zapotřebí se přetestovat v průběhu tábora,
samotesty pro tento účel máme zajištěné.

Bizon
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Ozvěny měsíce
4.-6. června 2021 - Výprava na Divokou Oslavu
Na hlavním nádraží v Praze se nás onoho dne sešlo 9, jmenovitě Bizon, Myšinka, Prtě,
Ester, Lembas, Piškot,
Mikuláš,  Tomáš  a
Lukáš.  Vlak  nás  po
čtyrech  hodinách
zavezl  do  nádraží
Rapotice, což je obec
přesně  na  pomezí
kraje  Vysočina  a
Jihomoravského.
Odsud  jsme  vyrazili
po silnici vstříc lesům
na  okraji  přírodní
rezervace  Údolí
Oslavy  a  Chvojnice.
Při  cestě  ještě
Myšinka  představil
motivaci,  kterou bylo
pátrání  po  zlatých
amerických pokladech
ve  spolupráci  s  FBI.
Zdejší lesy jsou bohužel notně poškozené kůrovcovou kalamitou a tak chvíli trvalo nalézt
vhodné místo na spaní. Počasí nám přálo a tak jedna ze skupinek ani nestavěla pařeniště (a

také  nebylo
potřeba). 
Ráno  jsme  zabalili
náš  tábor  a  za
snídaní  vyrazili  na
více  oku  lahodící
lokalitu,  vyhlídku
nepříliš  kreativně
nazvanou panorama.
Zde jsme pojedli při
výhledu na klikatící
se  řeku  Oslavu.
Přírodovědcům
udělal radost středně
velký brouk roháček
kozlík.  Po  jídle  nás
cesta  zavedla  k
opuštěnému  lomu,
kde podle některých
zpráv  roste

velevzácná orchidej Jazýček jadranský, nám se však její výskyt potvrdit nepodařilo. 

Ukládáme se ke spánku v pátek večer

Odpočinek u naleziště vzácných orchidejí.
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Místo  něj  jsme  si  prohlédli  jiné  vzácnější  rostliny  jako  je  okrotice  bílá  nebo  kamejka
modronachová.
Dalším  cílem  byla
zřícenina  hradu
Levnov,  která  se
tyčí  nad  soutokem
Chvojnice  s
Oslavou.  Zde
Myšinka  uvedl
celovýletovou  hru.
Cílem každého kola
bylo  posbírat  tři
kartičky agentů FBI
a  následně  se
rozhodout,  zda
jejich  schopnosti
jsou dostatečné pro
vyřešení  aktuální
mise.  Kdo  se  hnal
do akce, aniž by byl
dost  schopný,  se
dostal  až  na  kobereček  k  veliteli  a  byl  mu  stržen  bod.  Hry  se  účastnily  i  dva  týmy
vedoucích.
Od hradu se slezlo do údolí řeky. Tato část rezervace je plná bývalých trampských osad,

jaké  může  našinec
(čtěte  Pražák)  znát
například  z  okolí
Sázavy nebo Kocáby.
Již  zde  jsme  museli
šplhat  na  jedno
krkolomné  schodiště
nad  řekou.  Slunce
docela pálilo, naštěstí
jsme  u  studny  v
osadě  mohli  doplnit
vodu.
Další  zříceninou,  se
kterou jsme se střetli,
byl  hrádek  Kraví
hora,  kde  jsme
odehráli  další  tah
celovýletové hry. Zde
se  už  začal  ozývat
hlad  a  tak  bylo

rozhodnuto udělat  oběd hned po slezení zpátky k řece.  Uvařili  jsme těstoviny a nádobí
opláchli v proudící Oslavě. 

Zastávka na hradě Kraví Hora

Start jednoho kola celovýletové hry na hranici NPR Divoká Oslava
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Vítaným zpestřením se stal stánek s občerstvením, kde bylo možné dát si chlazené pití nebo
třeba  kávu.
Vzhledem  k  tomu,
že  zima  opravdu
nebyla,  leckdo
limonádou nepohrdl.
Další úsek cesty také
vedl  přes  oblast
nazvanou  „Údolí
strašné  žízně“.  Ještě
před  tímto  zajímavě
nazvaným  místem
nás  jakožto  Pražáky
pobavil  místní
ukazatel,  který
ukazoval na rozličné
světové  lokality  a
pod šipkou na Prahu
měl  poznámku
„darmožrouti“,  aby
nám to  však  nebylo
líto, šipka na Brusel

pravila „extra darmožrouti“ a aby to nebylo líto ani našim Belgickým přátelům, na opačnou
stranu ukazovala šipka s nápisem „Papua-Nová Guinea, Lidožrouti“. 
Údolím  Strašné
žizně  jsme  vyšli  z
trampských osad. Na
hranicích  národní
přírodní  rezervace
Divoká Oslava jsme
dali  další  tah  a  pak
už  vyrazili  do
přírodně
nejzajímavějších
části  celé  cesty.
Cesta  nad  Divokou
Oslavou  je  úzká  a
vede  nad  prudkým
údolím,  které  spadá
do řeky. Zde se také
nachází  další
zřícenina hradu a to
Lamberk.  Tam  se
však  obloha  náhle
zatáhla a bílá oblaka nahradila temná bouřná mračna. Hustý déšť spojený s hromobitím trval
snad hodinu. Za tu dobu stihlo promoknout mnoho pláštěnek i deštníků. 

Lužní les v údolí Oslavy

Stezka podél Oslavy vedla po kamenech.
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Na druhou stranu, když se konečně vyčasilo a my se vydali dál, naskytl se nám pohled na
mlžná  mračna
stoupající  z  říčního
údolí.  Chtěli  jsme
ještě  navštívit
pramen  Bumbálek,
ale ukázalo se,  že se
nejedná  o  vhodný
zdroj  vody.  Na  noc
jsme  se  uložili  v
listnatém  lese  u
potoka  za  okrajem
rezervace.  S  radostí
jsme  si  nad  malým
ohýnkem  opekli
klobásy  a  uložili  se
ke  spánku.  Dnes  již
stavěli  střechu
všichni a bylo proč, k
ránu  pršelo.  Tento
déšť však brzy přešel

a zbytek dne byl krásný. 
Právě  v  neděli  nás
čekala
nejdobrodružnější
část  údolí.  Cesta  tu
vedla  po  skalách  a
kamenech,  přičemž
na některých místech
bylo  nutno  lézt  s
pomocí řetězů. Řeka
je  tu  skutečně
divoká,  plná
kamenitých  peřejí.
Ke konci údolí skály
vystřídal  divoký
lužní les.
Za rezervací se udál
poslední  tah.  Vodu
na cestu zpátky jsme
doplnili  v  chladivé
studánce  U
Velkopolského  mlýna.  Od  ní  to  už  byla  jen  chvíle,  než  jsme  dorazili  do  Náměšti  nad
Oslavou. Městečko se pyšní zámkem, jehož návštěva však vzhledem k opatřením proti viru
nebyla možná. Alespoň jsme si dali chutný oběd v místním obchodě s kebaby. Pak jsme již
jen nastoupili do vlaku a vyrazili domů. 
Cesta podél Oslavy byla dobrodružná a každý, kdo s námi nejel, může jen litovat.          (pr)

Další pohled na výpravu v údolí Oslavy

Místy byla cesta vybavená řetězy na přidržování se.
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Medník 19. června 2021
Poslední letošní výlet vedl na Medník a začátek Posázavské stezky. Kvůli velmi teplému
počasí  nás
vyrazilo  poměrně
málo.  Se
zpožděním
způsobeným
výlukou  nás  v
Petrově  u  Prahy
vystoupilo z vlaku
jen  osm:  Hanka,
Bizon,  Ariel,  Prtě,
Lembas,  Tomáš,
Vojta  a  Mára.
Spolu  s  námi
vystoupilo  i  velké
množství  dalších
lidí,  nicméně,
když  jsme došli  k
lesu  a  začali  po
naučné  stezce
stoupat  do  svahu
Medníku,  zbyli
jsme téměř sami.
Lembas  zde  začal  vyprávět,  o  čem výlet  bude.  Výlet  měl  původně  vést  Adam,  ale  ze

zdravotních  důvodů
předal  vedení
Lembasovi.
Motivací  výletu
byla  takzvaná
Carská  Fabergého
vejce.  Jedná  se  o
sbírku  unikátních
šperků a hodinářské
práce  v  podobě
vajec  vyrobených
koncem
devatenáctého  a
začátkem dvacátého
století  pro  Carskou
rodinu.  Po  revoluci
byla  část  vajec
rozprodána  a  do
dnešního  dne  není
znám  osud  osmi  z

přibližně padesáti vajec.

Lembas představuje téma výletu.

Zastávka na oběd.
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Po vysvětlení výletu jsme se vydali po naučné stezce do svahu Medníku a pak po příčné
cestě  k  vyhlídce.
Po  cestě  uvedl
Lembas  první  hru
a  sice  přenášení
„vajec“  přes
překážky  pomocí
lžíce. Protože bylo
nečekaně  málo
dětí,  musel  ve
hrách  většinou
zaskakovat některý
z vedoucích.
Co  se  týká
přírody,  neviděli
jsme  na  Medníku
ty  nejzajímavější
rostliny,  protože
kvetou v březnu a
naopak  lilie
zlatohlavé  ještě
nebyly  rozkvetlé.
Chvíli jsme si odpočinuli v altánu nad vyhlídkou a pokračovali jsme ve výstupu úbočím
Medníku po naučné stezce. Výstup byl náročný i když Vilém předváděl svou energii tím, že

se  pokoušel  do
svahu vyběhnout. 
Po  výstupu  na
návrší  jsme
vynechali výstup na
vrchol  kopce  a
nedaleko  v  lese
jsme  si  sedli  na
klády k obědu.
Po obědě nás čekala
jen  cesta  dolů.  Na
rovnějším  úseku
cesty  jsme  hráli
další  hru,  tentokrát
šlo  o  předávání
vajec,  cílem  bylo
přehodit si míček ve
dvojici  na  co
největší vzdálenost.
Sestoupili  jsme  na

posázavskou stezku, kde bylo lidí přece jen více než nahoře na Medníku a došli až k ústí
potůčku v takzvané Roklině, který je využíván okolními chatami jako zdroj vody, vydali
jsme se roklí kus proti proudu, na výpravu podél potoka a zase zpět, a tam Lembas uvedl

Hra na házení s vejci, zastoupenými zde míčky.

Tomáš vede Viléma se zavázanýma očima.
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další hru, tentokrát šlo o cestu ve tmě, takže jednoho hráče se zavázanýma očima navigoval
jeho kolega jen za pomoci doteků na zádech nebo ramenou. 

Po  hře  jsme
pokračovali  podél
Sázavy  a  na
vhodném místě jsme
využili blízké řeky k
namočení  a
ochlazení  nohou  a
posezení  s
odpočinkem. Jelikož
jsme  se  dohodli,  že
vzhledem k počasí a
možnému  zpoždění
vlaku  pojedeme  o
vlak  dříve,   vyrazili
jsme na další cestu.
Těsně  před
Pikovicemi  pak
proběhla  poslední
hra,  jakési
zjednodušené

piškvorky zpestřené tím, že se hrály pomocí karet na herní desce vyznačené provázky.
Po  hře  jsme  si
zašli  do  zdejší
cukrárny  na
zmrzlinu  a
chlazené nápoje a
pak  již  byl  čas
nastoupit  do
vlaku a vydat se k
domovu.  Cesta
tentokrát
proběhla  bez
podstatného
zpoždění  a  tak
jsme se rozloučili
na  Dejvické
zhruba  o  hodinu
dříve. 
Zbývá  výlet  na
závěr  zhodnotit.
Přes horké počasí
byl  výlet
příjemný, zahráli jsme si pár her, viděli zajímavá místa a upřímně myslím, že vás tu mohlo
být více, ale i tak to byl pěkný závěr složitějšího oddílového roku.

(bi)

Marek s Vilémem zkouší hloubku pomocí klacku.

Pole na piškvorky bylo mírně nepřehledné.
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Herní koutek
Vikingové
Vikingové je nepříliš náročná desková pro děti od zhruba 10 let i dospělé. 2 až 4 hráči se v
ní  v  roli
vikingských
osadníků  snaží
osídlovat ostrovy a
odrážet nájezdníky.
Jedna  hra  trvá
přibližně 60 minut.
Herní principy jsou
poměrně
jednoduché  a
základní
mechanika
pokládání  dílků  na
plochu  se  částečně
podobá  známé  hře
Carcassonne.  Hra
se dělí na 6 kol ve
kterých  hráči
postupně  přikládají
kartičky na hrací plochu a tím tvoří ostrovy, na které pokládají figurky osadníků. Každý
hráč  má  vlastní  hrací  plochu,  na  které  ostrovy  tvoří,  na  rozdíl  od  výše  zmíněného
Carcassonne se tedy hráči při pokládání dílků neovlivňují. Soupeření mezi hráči začíná totiž
o krok dříve. Jaké kartičky budou hráči pokládat, se vylosuje předem, a kartičky se společně

s  osadníky seřadí
na plánu. Hráči si
postupně  od
začínajícího hráče
vybírají,  kterou
kartičku si  budou
chtít koupit – aby
totiž hráč kartičku
získal,  musí
odevzdat  předem
určený  obnos
zlatých  (herní
měny).  Kartiček
jsou  dva  typy
(ostrovy  a  lodě),
zatímco  typů
osadníku  je  šest.
Pomocí  kartiček

ostrovů tvoří hráč ostrovy, na které pak pokládá osadníky, zatímco lodě přinášejí buď body,
nebo  zlaté.  Asi  nejdůležitější  částí  strategie  je  volba  typu  osadníků.  Díky  bojovníkům
získává hráč odměny za poražení lodí. 

Pohled na obsah krabice hry.

Pohled na rozehranou hru
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Pokud má hráč na plánu loď, ale žádného bojovníka, co by jí odrazil, má z toho naopak
nevýhody, proto je
důležité  bojovníky
a  lodě  správně
kombinovat.
Zlatníci,  jak  už
název  napovídá,
přinášejí  zlato  do
hráčovy  zásoby.
Námořníci
pomáhají  s
osidlováním
ostrovů  osadníky,
zatímco  rybáři
všechny  osadníky
krmí.  Šlechtici  a
zvědové  jsou
pouze od toho, aby

hráči přinášeli body. Vyhrává ten hráč, který má na konci hry největší počet bodů a ty se
získávají během tzv. velkých vyhodnocení. Na
konci každého kola proběhne vyhodnocení. U
prvního,  třetího  a  pátého  kola  je  to  „malé
vyhodnocení“  a  hráč  získává  zlato.  U
„velkých  hodnocení“  v  druhém,  čtvrtém  a
šestém kole  mu osadníci  přinášejí  body.  Na
konci  šestého  kola  je  pak  kromě  velkého
vyhodnocení  i  závěrečné  vyhodnocení,  kdy
hráči získávají body nejen za své osadníky, ale
i  za  své  ostrovy.  Dále  je  při  závěrečném
vyhodnocení důležité, aby měli hráči dostatek
rybářů  a  odrazili  každou  loď,  jinak  získají
mínusové body. Pak se všechny body sečtou a
hráč  s  nejvyšším  počtem  bodů  se  stává
vítězem.

Lembas

Jiný pohled na rozbalenou hru

Krabice s hrou
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Přehled pokladů
Fabergého neboli carská vejce
   Peter Carl  Fabergé (1846–1920) byl  potomkem francouzské klenotnické rodiny,  jeho
předkové museli  kvůli  protestantskému vyznání  odejít  z  Francie  a  nakonec se usadili  v
Rusku. V roce 1885 si u
něj  zakoupil  ruský  car
Alexandr  III.   pro  svou
manželku carevnu Marii
Fjodorovnu  první  z
nádherných
velikonočních  vajíček.
Navenek  jednoduchý
model  z  bílého
smaltovaného  zlata  v
sobě  skrýval  mnohem
hlubší  smysl.  Vnitřní
stranu  vajíčka  totiž
tvořila  zlatá  skořápka  –
žloutek,  v  němž  seděla
zlatá slepička, a v té se
nacházela  replika  ruské  imperiální  koruny  ozdobená  rubínovým  přívěskem.  Vajíčka  o
průměrné velikosti 10–15 centimetrů vyráběli klenotníci po dobu delší než rok z porcelánu,

slonové  kosti,
případně  z  křišťálu.
K  jejich  zdobení
používali  zlato
kombinované  s
perlami a drahokamy.
Všechna  vajíčka  ve
svých  útrobách
ukrývala  důmyslná
překvapení.  Každý
kus  byl  vyroben
pouze  v  jednom
provedení  a  svou
podobou  sledoval
většinou  konkrétní
událost  spojenou  s
historií  nebo
současností

vládnoucího rodu Romanovců. Vrcholu dosáhla firma Fabergé v roce 1913, kdy celé Rusko
slavilo společně s carem a jeho rodinou třísté výročí trvání dynastie Romanovců.  Při  té
příležitosti  vyrobila jubilejní  vajíčko s  osmnácti  miniaturami ruských vládců od prvního
Romanovce na ruském trůně Michaila Fjodoroviče přes Petra Velikého a Kateřinu II. až po
Mikuláše II.

Vejce s kočárem

Vejce s lodí



-13-

Sedm vajec si objednal majitel zlatých dolů Alexander Kelch z Moskvy, po jednom vejci
koupili  mj.  anglická
vévodkyně  z
Marlborough,  ruský
kníže  Jusupov,  bankéř
Rothschild  a
petrolejářský  magnát
švédského  původu
Emmanuel Nobel.
Brzy  po  roce  1917  byl
větší  počet  Fabergého
vajec z carských a jiných
sbírek odvezen z  Ruska
a vejce se dostala se do
majetku  soukromých
osob.  První  sbírku
shromáždil  americký
tiskový magnát Malcolm
S.  Forbes;  sbírku  po
Forbesově  smrti  koupil
ruský  oligarcha  Viktor  Vekselberg;  v  současnosti  jsou  nejatraktivnějšími  exponáty

Vekselbergem založeného
Muzea  Fabergé  v
Petrohradu. Další z těchto
vajec  byla  v  posledních
letech  vydražena  za
vysoké  částky  v  různých
aukcích.  Je  doloženo,  že
celkem bylo vyrobeno 71
vajec,  historikům  umění
jsou  známi  majitelé  či
známo  místo  uložení  43
vajec.
|V  roce  1989  Fabergého
potomci  prodali  firmu
firmě  Viktor  Mayer,
sídlící  v  německém
Pforzheimu.  Klenotnická
společnost  navázala  na
slavnou  tradici  ruského
podniku a vedle drobných

šperků na bázi Fabergého vajíček vyrobila v roce 1990 u příležitosti udělení Nobelovy ceny
míru  bývalému ruskému prezidentovi  Michailu Gorbačovovi  první  novodobé Fabergého
vajíčko v historii.

(kc)

První vejce bylo ještě celkem nenápedné

Carská rodina s jedním z vajec
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Hledači pokladů
Nová celoroční hra

Spolu  s  FBI  jsme se  vydali  pátrat  po  ztraceném zlatu z  doby
války Severu proti Jihu.
Pátrali jsme po ztracených Carských Fabergeho vejcích, která se
nám nakonec podařilo nalézt v chodbách pod Petrohradem.

Bodování za květen a červen
Bodování běží  stále v improvizovaném duchu.  Každopádně výsledky zachycují  zejména
vaši účast od doby, kdy jsme byli opět povoleni. Lístečky za bodování letos nerozdáváme.

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Mára 110 215 Orlíci 10. Míša 30 108 Úterní
2. Tomáš 120 165 Orlíci 11. Bára 15 98 Úterní
3. Vojta 55 157 Orlíci 12. Iva 45 90 Orlíci
4. Vilém 97 150 Orlíci 13. Honza 54 84 Orlíci
5. Lukáš 90 135 Orlíci 14. Mikuláš 54 54 Host
6. Eliška 58 130 Orlíci 15. Malvína 0 48 Host
7. Julinka 30 128 Úterní 16. Mikeš 0 45 Host
8. Johanka 30 128 Úterní 17. Ivča 0 39 Host
9. Marek ml. 56 110 Orlíci

Výsledky bodování družin:
Bodování družin odráží neúčast Úterní družiny na schůzkách v čase oddílovky a červnových
výletech.

pořadí název body měs. body cel
1. Orlíci (Pondělí) 45 165
2. Úterý 20 140

Celkové výsledky:
Celkové výsledky jsou pochopitelně  rovněž troskou obvyklých výsledků,  zachycují  vaši
účast na výletech. Po prázdninách snad bude možné začít s normálním bodováním.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 372 5 Orlíci 11. Iva 160 1 Orlíci
2. Julinka 291 5 Úterní 12. Honza 145 0 Orlíci
3. Johanka 288 5 Úterní 13. Marek ml. 125 1 Orlíci
4. Mára 277 5 Orlíci 14. Štěpán 108 0 Orlíci
5. Vojta 265 1 Orlíci 15. Mikuláš 54 1 Host
6. Lukáš 254 1 Orlíci 16. Malvína 48 1 Host
7. Bára 242 5 Úterní 17. Mikeš 45 1 Host
8. Míša 234 2 Úterní 18. Ivča 39 1 Host
9. Eliška 200 1 Orlíci 19. Miki 24 0 nezařazen
10. Vilém 184 3 Orlíci
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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 0+25

Lukáš 14 0+15 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+15

Míša 12 0+0 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 0+10

Vilém 4 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+13

Štěpán 4 0+14 0+0 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 0+0

Bára 9 0+9 0+0 15+0 0+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 0+0

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

Eliška 0 0+10 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+13

Marek 0 0+2 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+11

Honza 0 0+1 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+9

Marek ml. 0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+10
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Koutek zábavy
Jarní běh soutěže o kOKOsový ořech
Tak a je tu konec jarního běhu, výsledky nejsou nijak omračující a účast nebyla z největších.
1) Mára – 16 bodů – 3 lístky
2. a 3.) Tomáš, Míša – 6 bodů – 1 lístek

Výsledky pátého kola jarního běhu: Cesty za poklady (Muzeum, Hrad nebo zámek přístupný veřejnosti,  Hradiště)
výsledky neodevzdal nikdo Marek má (celkem 16), Tomáš má (celkem 6) a Míša má (celkem 6)

Vtip nalezený na Internetu:
Nesmělý mladík sedí v letadle vedle hezké dívky a neví, jak začít rozhovor. Konečně se zeptá:
„Taky letíte tímhle letadlem, slečno?"

www.vtipy.net

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

Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 20.6.2021. Vyšlo dne 21.6.2021 v počtu 1 pdf souboru a 20 výtisků.
***************** První číslo čtyřiadvacátého ročníku vyjde 6.9.2021  *****************

Telefonní číslo redakce: 606 468 693, e-mail: dengst@post.cz 

Posezení na břehu Oslavy
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