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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Začíná nový oddílový rok a tak hned v září máte možnost navštívit dva výlety. První z nich
bude jednodenní 11. září a pod vedením Adama zahájíme naše vyšetřování. Bude následovat
pod Myšinkovým vedením dvojdeňák ven 24.-26.  září.  Jednodenní  výlet  je  vhodný pro
každého, na dvojdeňák ven bereme děti od druhé třídy.
Oddílovka  bude  4.  a  5.  října  a  můžete  se  těšit  na  další  číslo  kOKOsu a  na  soutěž  na
poznávání stromů a keřů.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

22. září – Míša (18)
30. září – Hanka (10)
1. října – Malvína (8)

29. září - Michal
5. října - Eliška

Zprávy z oddílu
Počet členů
Po příjemném přírůstku členů na počátku minulého roku nezbývá než doufat, že i letos se
objeví další nováčci. Nezakrývám, že by se nám hodilo získat ještě další děti a to zejména
do úterní družiny. 

Pojeďte s     námi na zkoušku  
Jako v minulých letech i letos zveme na naše výlety libovolné příležitostné hosty, kteří by si
chtěli naši činnost vyzkoušet a snad případně i začít do oddílu chodit. Pro návštěvu hostů je
zvláště vhodný jednodenní výlet 11.9., kdy dojde k zahájení celého oddílového roku, pokud
to nestihnou, mohou zkusit výlet za měsíc tedy 9.10.

Příspěvky
I na oddílový rok 2021-2022 od každého z vás budeme chtít 600 korun jako příspěvky na
činnost oddílu, za příspěvky se tisknou kOKOsy a platí registrační poplatek oddílu. Prosím,
odevzdejte  příspěvky  co  nejdříve.  Příspěvky  odevzdávejte  nejlépe  Hance  nebo  svému
družinovému vedoucímu. 

Bizon
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Ozvěny léta
Buková 2021 – Pátrání po Svatém Grálu
Asi již to tušíte, protože ta zpráva proběhla všemi novinami, Svatý grál byl nalezen. Možná
jste četli různé spekulace
a výmysly o tom, co se
při  pátrání  stalo,  ale  já
Vám  napíšu,  jak  to
doopravdy bylo.
Jak  pravděpodobně
tušíte,  Svatým  Grálem
se  nazývá  pohár,  ze
kterého  Ježíš  pil  při
Poslední  večeři.  Naše
pátrání  tak  začalo  v
Palestině,  kde  celý
příběh  započal.  Zjistili
jsme,  že  prvotní
křesťané,  následovníci
Ježíše  Krista  Grál
uchovávali  jako
významnou  památku  a
když  se  centrum
křesťanství  přesunulo  z  Palestiny  do  Říma,  přenesli  pohár  tam.  Zde  však  byli  křesťané
pronásledováni a tak vzácnou relikvii ukryli kdesi v Římských katakombách a zřejmě ti,

kdo  o  jejím  uložení
věděli,  následně
zahynuli a místo úkrytu
grálu  zůstalo
tajemstvím. Podařilo se
nám najít  jisté stopy a
toto  místo  nalézt,
jenomže  jsme  zjistili,
že  nás  zde  někdo
předběhl.
Někdy ve čtvrtém nebo
pátém století po Kristu,
vyrazili  na  úspěšnou
výpravu  za  Svatým
grálem  rytíři
kruhového  stolu  krále
Artuše.  Začali  jsme
tedy  pátrat  nanovo,
odkrývali nános času v

legendách a pověstech a nakonec jsme zjistili, že král Artuš postavil pro Grál mocný hrad a
připravil  k  němu  cestu,  která  měla  prokázat  že  ten,  kdo  jí  projde,  oplývá  rytířskými
ctnostmi. Našli jsme místo úkrytu i dávný mechanismus, bohužel věkem poškozený a i zde
nás ke Grálu někdo předešel.

V Římských katakombách Grál nalezl již král Artuš

Snažíme se aktivovat mechanismus, který má odhalit ukrytý Svatý Grál
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Zakladatel templářského řádu, Hugo z Payns zde počátkem dvanáctého století pohár nalezl a
učinil  z  něj  středobod
Templářského  pokladu
a tam zůstal Grál ukryt
po  dvě  století.  Když
však  byl  počátkem
století  čtrnáctého
Templářský  řád  zrušen
a  zničen,  bylo
rozhodnuto  ukrýt  Grál
v templářských hradech
na  území  Českého
království.  Jenže  posel
s pokladem na Moravu
nedojel,  byl  na  cestě
raněn a zemřel na tvrzi
zemana  Vojslava  z
Krchleb,  kterému  Grál
předal.  Vojslav  pohár
zakopal  na  své  tvrzi  a
přestavěl ji v kamennou pevnost známou dnes pod jménem Hrádek Lacembok. A tak jsme
opravdu vyrazili na Lacembok a zde se nám podařilo vykopat truhlici s prastarým pohárem,
Svatým Grálem.
To byl tedy příběh, který jsme na táboře poznávali a nyní k tomu, co se na táboře odehrálo.

Buková 2.-24. července 2021
Již na samém srazu jsme
prožili  první  táborovou
příhodu, kdy minibus po
příjezdu  na  místo  srazu
zjistil,  že  má  prázdnou
pneumatiku  a  tak  jsme
museli  čekat  na  příjezd
náhradního  vozu.  Pak
jsme  se  již  bez  dalších
příhod  dopravili  na
tábořiště, nanosili věci do
stodoly  a  odebrali  se  k
přespání do Poděvous. 
Hned  ráno  jsme  se  na
tábořiště  vrátili,  přivítali
se  s  našimi  účastníky  z
Merklína a začali vynášet
věci ze stodoly, třídit je a
roznášet  po  louce  a  pak

stloukat podsady a postupně stavět stany, aby do večera byly všechny obytné stany pod
střechou. 

A Grál byl na Lacemboku konečně nalezen

Na začátku stavby tábora jsou stlučeny podsady a chystají se stanové plachty
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Neděla patřila stavbě kuchyně a technických stanů a večer jsme u zahajovacího slavnostního
ohně zahájili tábor a náš
letošní  příběh.
Pochopitelně  zde  letos
proběhla  i  soutěž  s
otázkami  na  události
uplynulých výletů právě
skončeného  oddílového
roku.  Byla  rovněž
oznámená  celotáborová
hra, cílem bylo prokázat
co  nejvíce  své
schopnosti  v  šesti
vybraných ctnostech.
Posledním dnem stavby
pak  bylo  pondělí,  kdy
jsme  dokončovali  a
dostavovali  například
přístřešek  u  kuchyně  a
odpoledne pak proběhla
soutěž  na  průzkum
okolí, kterou připravila Ester, ale protože se pro nemoc nemohla prvních dvou týdnů tábora
zúčastnit, organizovali jsme ji podle jejích pokynů. Děti si měly zapamatovat obrázky z na

různých  místech
rozmístěných  papírů  a
po  kraji  se  pohybovali
vedoucí,  kteří  se  je
snažili  zmást,  zejména
se vyznamenal Lembas,
který  chtěl  po  dětech
odpovědi  z  Izraelské
historie.  Večer  pak
proběhla  další  hra,
cílem  bylo  odhalit
táborový  zákoník,
respektive jeho pravidla
v  překladu  do
maďarštiny.
V  úterý  ráno  byla
zahájena ranní hra,  kde
šlo o hledání pokladů v
okolí  tábora  podle

různých indicií a dopoledne pak první sada kroužků. Lembas se pokoušel o další variantu
lembasu, Statkářka vyráběla hru Skákání a Prtě odešel do lesa stavět domečky pro skřítky.
Odpoledne patřilo Bizonově terénně deskové hře na Starověký Řím, kde měly různé strany
různé role a různé podmínky vítězství.  Večer pak patřil  Statkářčině hře,  kde bylo cílem
odhalit skrytý obrázek. 

Na Lembasově kroužku se pekl lembas

Zahajovací oheň zahájil táborový program
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Středeční dopoledne patřilo hrám na louce a odpoledne nás vzal Lembas do lesa na soutěž,
kde  vedoucí  představovali
pronásledované  křesťany a
děti je měly buď odvést do
bezpečí  nebo  zatknout.
Večer se pak děti pustily do
přípravy divadel.
Ve čtvrtek jsme vyráželi na
Samostatné  chození,
tentokrát  do  lesa  mezi
Merklínem  a  Soběkurami.
Bohužel  vyšla  předpověď,
která  slibovala  odpolední
déšť  a  tak  jsme  se  večer
vraceli  do  tábora,  někteří
značně promoklí. 
Páteční   dopoledne
proběhly další hry na louce
a  odpoledne  jsme  se  v

mírném  mrholení  vypravili  do  Římských  katakomb  hledat  Svatý  Grál.  Večer  se  pak
uskutečnilo  táborové
kasino. 
Sobota  byla  převážně
věnovaná  kroužkům,
dopoledne  to  byly
kroužky  odborné:
Lembas  vykládal  o
práci  s  mapou  a
buzolou, Prtě vyrazil na
přírodovědnou výpravu
a Statkářka vyprávěla o
zdravovědě, tentokrát s
pomocí  resuscitační
loutky  Anduly.
Odpoledne  již  byly
kroužky  standardní,
Ariel  si  sehnal
pazourek  a  spolu  s
dětmi  se  pokoušel  o
výrobu  pazourkového
nože, Statkářka pekla v kuchyňské troubě koláče a Adam hrál hry na louce. Večer konečně
přišla  jediná  dnešní  soutěž,  byl  jí  Bizonův  test  o  králi  Artušovi,  kdy  šlo  o  to  nejlépe
odhadnout, jak určitý příběh probíhá v Artušovských legendách.

Tým odvádí Žábu, nelze poznat zda do bezpečí či do vězení.

U jedné z otázek samostatného chození.
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V nedělním dopoledni jsme se opět sešli u kroužků, Adam tentokrát vařil polévku z kopřiv,
Hanka vyráběla šperky z korálků, Lembas hrál kuličky a Piškot se odvážně ujal vaření a

zavařování  džemů.
Kvůli  dešti  jsme
vyměnili  odpolední
a večerní program a
tak  odpoledne
proběhla  soutěž  na
odhalování pravdy v
pověstech, kdy měly
skupiny  za  úkol
podívat  se  na
nějakou pověst nebo
pohádku  a  pokusit
se  ji  vědecky
vysvětlit.  Večer  se
odehrála  další
Esteřina  soutěž
realizovaná
ostatními,  hledání
hradu Tintagel. Děti
šly po určené trase a

snažily se tam splnit úkoly a vrátit se do tábora co nejrychleji. K nejzajímavějším patřil úkol
vyrobit pro unaveného Lembase židli.
Pondělí patřilo OkOspOrtu. Opět jsme zápolili v mnoha sportovních disciplínách a musím
prohlásit,  že  na
rozdíl  od  loňska
jsme  tentokrát
neměli žádný vážný
úraz.  Proběhly
standardní
disciplíny  jako
přespolní  běh,  hod
oštěpem  nebo
střelnice  a  letošní
specialitou  byla
poprava,  kdy
vedoucí  házeli
papírové  koule  na
dítě  se  zavázanýma
očima,  které  se
bránilo  pouze
poklicí  a  letošní
novinkou  byla
lukostřelba.  Večer
pak přišly poklidnější večerní kroužky. Bizon zkoušel práci s detektorem kovů, Statkářka

Kroužek na výrobu šperků z korálků.

Soutěž OkOspOrtu přezdívaná poprava
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malovala na kameny, Adam hrál karetní hry a Žába se pustila do oblíbeného ochutnávání
přírody.

V  úterý  dopoledne  v
rámci  dalšího  běhu
kroužků vyrazila Hanka
na  houby,  Žába  se
pustila  do  výroby
takzvaných  divných
šperků  a  Arielův  tým
vyráběl  deskovou  hru.
Odpoledne  pak  uvedl
Ariel  hru  na  hledání
hradu Camelot  –  cílem
bylo  postupným
měněním  jména
Camelot dojít ke jménu
jistého  skutečnéhé
hradu. Pro některé bylo
složité  pochopit,  co  to
znamená  jedna  změna,
ale  s  nápovědami

nakonec všichni došli k cíli. Večer se pak týmy pustily do další přípravy divadel.
Středeční  dopoledne
patřilo  Adamově
soutěži,  kde  šlo  o  to
ochránit památky před
vandaly.  Odpoledne
měla  Anežka  terénně
deskovou  hru  na
motivy  kolonizace
Marsu, kde se hledalo
posvátné  kopí.  Večer
se  odehrál  slavnostní
oheň  se  Statkářčinou
písničkovou  soutěží
oheň bohužel přerušil
déšť, který také zrušil
plánovanou noční hru.
Ve  čtvrtek  dopoledne
jsme se sešli u dalších
odborných  kroužků,
Bizon  hledal  a  lovil
bezobratlé, Prtě předváděl a vysvětloval některé aspekty dobré a špatné interpretace grafů a
statistiky,  Piškot  s  Lembasovou  pomocí  ukazoval  práci  s  ohněm,  při  které  příležitosti
vypotřebovali velké množstív antiCovidu, který je prakticky lihem a Anežka vyráběla ptačí
krmítka. Odpoledne konečně proběhla očekávaná divadla. Mikuláš s Julinkou, Mikešem,
Matějem a Johankou  hráli pohádku, Jak víla Amálka našla kámen Mutáček.

Statkářčin tým na kroužcích pekl koláče.

Anežčina hra na hledání Svatého kopí
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Iva s Natálkou, Pepou, Malvínou a Markem pohádku O Červené Karkulce, Cyril, Lukáš,
Eliška,  Sandra  a  Ivča
pohádku  O  Dlouhém,
Širokém  a
Bystrozrakém a Tomáš,
Honza,  Bára a Zdeňka
pohádku  O  Šípkové
Růžence.  Večer
proběha  další  soutěž
připravovaná  Ester  a
prováděná  námi
ostatními,  tentokrát  se
jednalo  o   poznávání
slova  podle
nápovědných  obrázků.
Cílem  bylo  slovo
odhalit  co  nejdříve,
nicméně  řešení  nebylo
vždy  na  první  pohled
patrné. 
Dopolední hry na louce
nám umožnily  připravit  se  na  další  výpravu za  Svatým Grálem,  když  jsme však prošli
všechny úkoly připravené králem Artušem, zjistili jsme, že Grál před námi již vyzvedl Hugo

z  Payns,  nicméně
pro  všechny  zde
čekala  odměna  v
podobě  placek  se
symbolem tábora.
Dalším  programem
mírně  zamíchal
očekávaný  déšť.  V
sobotu  dopoledne
postupně  odjeli  ti,
kdo s námi byli jen
na  čtrnáct  dní  a
zároveň  probíhaly
další  kroužky,
Bizon  vyráběl
takzvané domky pro
hmyz,  Prtě  pekl  na
ohni  a  Piškot  učil
děti  střílet  z  luku.
Na  odpoledne  byly

přesunuty hry na louce, ovšem očekávaný déšť nakonec nedorazil v hrozivé podobě. Zato
dorazila konečně Ester. Večerní soutěž uvedl Adam, šlo zde o předvádění fotek ze starších
fotokronik.

Jedním z divadel byla pohádka o Dlouhém, Širokém a Bystrorakém.

Tady je společná fotografie tábora v maximálním počtu účastníků
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V nedělním dopoledni se pak odehrála Piškotova soutěž, kde nejprve proběhl test znalostí o
Templářích  a  pak
zkouška  z  různých
rytířských  dovedností.
Nejzajímavější  byl
test,  kdy děti  nesměly
symbolicky  porušit
šestici  smrtelných
hříchů  i  když  k  tomu
byly  přímo  vyzývány.
Dlužno přiznat, že jim
bylo  nejprve
vysvětleno, jaké hříchy
to  jsou  a  tak  měly
možnost  se  pasti
vyhnout  a
nepropadnout
například  lenosti  nebo
obžerství.  Odpoledne
proběhlo  přesunuté
samostatné  vaření,

počasí nás tentokrát opravdu nedostihlo a tak se všem dařilo rozumně uvařit. Pravdou je, že
tým  Pepy,  Mikeše,
Sandry  a  Zdeňky
bohužel část jídla snědl
dříve  než  mohlo  být
vyhodnoceno  a  že
Mikulášovo  (a  Bářino
a  Johančino  a  Ivčino)
jídlo,  vyhodnocené
jako  nejlepší,  kvůli
horkému  pekáči
skončilo  částečně  na
zemi, ale i tak je třeba
přiznat,  že  výsledky
byly  vcelku  úspěšné.
Včetně  hory  kroket,
které  ke  svému  jídlu
vyhotovili vedoucí pod
Adamovým vedením.
V  pondělí  dopoledne
uvedl svou hru Ariel, šlo o stavění osady, kdy děti sbíraly suroviny, stavěly stavby, které je
měnily na jiné suroviny a s jejich pomocí pak stavěly hrady a kostely a jiné bodované
stavby. Při odpolední hře pod Hančiným vedením jsme hráli na Templářské banky, kdy děti
převážely mezi městy zlato a drahokamy a vedoucí se je  snažili  zastavit.  Večer  pak při
Anežčině hře bylo úkolem okouzlit dámy co nejvhodnějším darem podle jimi vyjádřených
přání.

Mikulášův tým zvládl Samostatné vaření nejlépe.

Ve hře na odhalování pojmů šlo o  poznání slov podle obrázků.
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Posledním soutěžním dnem bylo úterý. Dopoledne ještě proběhly poslední kroužky, Bizon
vařil  v  Setonově  hrnci,
Ester vyráběla různé věci z
vlny  a  Anežka  zdobila
květináče  ubrouskovou
technikou.  Odpoledne  nás
vzal Prtě na soutěž do esa,
cílem  bylo  předávání
zprávy  různými  způsoby,
ale vždy tak, aby ji zachytil
jen člen týmu a ne špeh z
týmu sousedního.  Poslední
soutěž  pak  patřila
Lembasovi a šlo v ní o to
vyhledat  v  archivu,  komu
mohl  být  v  Čechách  Grál
předán.  Někteří  zde
projevili  překvapivé
neznalosti,  když  po  celém
táboře nevěděli, kdo jsou to
Templáři. 
Dopoledne ještě proběhly hry na louce a odpoledne byl náš úkol jasný, dostat se na hrádek

Lacembok  a  tam  se
pokusit  najít  zakopaný
Svatý Grál. Po cestě jsme
se museli bránit úkladům
Čech,  jako  jsou  zvědaví
vesničané,  mravenci,
myslivci  nebo  divoká
prasata.  A  na  hradě  se
nám  opravdu  podařilo
najít zakopanou truhlici a
v  ní  pohár,  který  zřejmě
je  oním svatý  grálem.  S
pomocí  Mikulášova  a
Cyrilova  táty  jsme  se
dopravili  na  tábořiště  a
tady  jsme  si  k  večeři
opekli buřty a šli spát.
Ve  čtvrtek  dopoledne  se
nevstává  a  tak  jsme  se

sešli až před obědem, abychom odpoledne začali s bouráním některých zbytečných stanů a
přípravou  závěrečného  slavnostního  ohně.  Ten  večer  opravdu  zaplál  a  bez  přerušování
počasím  jsme  si  konečně  mohli  posedět,  vyhodnotit  celý  tábor,  zahrát  si  na  kytaru  a
zazpívat.
Zbytek tábora již proběhl v duchu čistě pracovním. V pátek jsme zbořili a do stodoly složili
co se dalo, tady téměř vše s výjimkou obývaných stanů a v sobotu jsme složili i ty, zahrabali

Ariel při hře zvolil metodu samolepek

Závěr ohně patřil povídání a vzpomínání
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odpadové jámy, douklidili tábořiště a odjeli do Prahy s vědomím, že i tentokrát si můžeme
tábor připsat k úspěšným a vydařeným.

(bi)

Celkové výsledky:
Letos jsme neměli  na táboře družiny,  ale skupiny se generovaly vždy znovu na základě
výsledků  předchozích
her.  To  vedlo  k
většímu  vyrovnání
výsledků,  nicméně  i
tak ukázalo favority a
nefavority  a  zároveň
opět  zdůraznilo
důležitost  úkolů  i
když stále platí, že ti,
kdo  jsou  vepředu  v
úkolech,  bývají
vepředu i v bodech za
soutěže.
Výsledky  tábora  jsou
součtem  bodů  za
soutěže  a  úkoly  a  v
této tabulce si můžete
najít,  jak jste  v  které
části byli úspěšní. Pro
zajímavost  loňský
nejlepší výkon byl 512 bodů. Jinak upozorňuji, že body pro ty, kdo nás opustili před koncem
tábora,  nebyly  letos  doplňovány a body za úkoly jim také zůstaly na úrovni,  kdy tábor
opustili.

Jméno Body Úkoly Součet Jméno Body Úkoly Součet

1. Mikuláš 386 216 602 11. Sandra 284 32 316

2. Tomáš 406 188 594 12. Iva 302 8 310

3. Cyril 393 182 575 13. Julinka 305 0 305

4. Mikeš 371 60 431 14. Lukáš 245 44 289

5. Pepa 319 70 389 15. Zdeňka 258 26 284

6. Honza 318 52 370 16. Marek 259 4 263

7. Malvína 330 22 352 17. Matěj 221 24 245

8. Ivča 325 20 345 18. Natálka 193 22 215

9. Bára 322 12 334 19. Eliška 195 8 203

10. Johanka 318 0 318

(bi)

Nástěnka celotáborové hry (stav při Samostatném vaření)
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Závěr individuálních výletů
V průběhu léta jsme se letos na Létu s Okem nesešli, nicméně byl jsem definitivně odstranit

zastavení individuálních
výletů  a  tak  se
naposledy k  této  formě
činnosti,  kterou,
doufám,  již  nebudeme
potřebovat, vracím. 
Jak  asi  víte,  uspořádali
jsme v letošním jaře tři
individuální  výlety,  při
kterých jste mohli projít
přírodní   zajímavosti
Prahy 6 a Tuchoměřic a
odhalit  tři  ztracené
poklady.
Pro  tento  účel  bylo
rozmístěno  celkem
třináct QR kódů a bylo
sepsáno  osmnáct
webových  stránek.

Potěšilo  mě,  že  jste  na  výlety  vyrazili  a  poklady našli,  i  když  možná  účast  mohla  být
hojnější.  A
překvapilo  mě,  že
většina kódů zůstala
bez dalších oprav na
svém  místě.  Pouze
jediný  kód  –
umístěný  na  PP
Pecka – jsem musel
opravovat  a  to
zhruba  čtyřikrát  a
když  jsem  jej  šel
sbírat,  opět  tam
nebyl,  všechny
ostatní  na  svém
místě  vydržely  bez
nutnosti oprav.
Takže  jsem  rád,
pokud  se  vám
takováto
improvizovaná
činnost v těžké době líbila a osobně budu rád, když již nebude něco podobného potřeba, ale
kdyby ano, jsme připraveni.

(bi)

A ještě závěr tábora, poslední večeře je tradičně grilování.

Strom s kódem nedaleko od Tuchoměrického buku, těsně před sundáním kódu
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Seznam výletů a dalších mimoschůzkových akcí pro rok 2021/22
11.9.2021 – jednodenní výlet
24.-27.9. 2021 – vícedenní výlet ven
9.10. 2020 – jednodenní výlet
26.-31.10. 2021 – pětideňák do Poděvous (Tradiční akce o podzimních prázdninách)
19.-21.11. 2021 – vícedenní výlet do ubytovny
4.12.  2021 –  speciální  akce  –  návštěva  vánočního  programu na  některém zámku nebo
skanzenu
5.12. 2021  herní neděle
18.12. 2021 – Vánoční výlet 
15.1.2022 – Brdy, soutěž mezi oddíly
16.1. 2022– herní neděle
3.-6.2. 2022 – vícedenní výlet do Poděvous
25.-27.2. 2022 – vícedenní výlet do ubytovny 
26.3.2022 – jednodenní výlet
14.-18.4. 2022 – Velikonoce (akce počítá s účastí členů jakékoliv věkové kategorie)
29.4.-1.5. 2022 – vícedenní výlet ven
14.5. 2022 – jednodenní výlet
27.-29.5. 2022 – vícedenní výlet ven
18.6. 2022 – jednodenní výlet

1.7.-23.7. 2022 – letní stanový tábor 

Témata oddílovek pro rok 2021/22: 6.9. – historie minulého roku a oddílu vůbec, 4.10. – stromy a
keře, 1.11. – mapové značky a mapa vůbec, 29.11. – houby, 20.12. – Vánoční, 3.1. – ekologie, 31.1.
–  obratlovci,  28.2. –  památky,  28.3. –  zdravověda,  25.4. –  bezobratlí,  30.5.  –  byliny,  20.6. –
závěrečná, 27.6. – návštěva botanické zahrady

Oddílové schůzky jsou vždy v čase schůzek (16:00-18:00) v klubovně. Konec schůzky zůstává beze
změny. Pro  případ jiné organizace družin bude režim oddílovek upřesněn.

Informace k     letošnímu oddílovému programu:  
Opět jsme pro vás připravili více než šestnáct mimoschůzkových akcí v obdobné sestavě jako loni.
Jako  každý  rok  nám  termíny  pohyblivých  svátků  a  prázdnin  mírně  zamíchaly  kaleidoskopem
oddílovek i výletů, ale výsledek je stále podobný. Věnujte, prosím, pozornost táboru.
Z bodovacího hlediska jsme přistoupili k následující variantě bodování: 

1) Měsíce z bodovacího hlediska se ne zcela  shodují  s měsíci  kalendářními,  počítá  se vždy
úsek mezi dvěma oddílovkami.

2) Pokud jsou v měsíci dva plnohodnotné výlety, získává každý body z toho lepšího a za druhý
získává doplňkových 20 bodů.

3) Pokud je v měsíci jeden plnohodnotný výlet a jedna mimořádná akce,  doplňuje účast na
mimořádné akci  z hlediska  bodování  družin  účast  na  výletě,  nikoliv  však,  pochopitelně,
body do bodování jednotlivců.

4) Družinové schůzky družina pořádá každý týden, kromě případů, kdy je v termínu schůzky
jiná akce nebo volný den. Za měsíc se pak počítá tolik schůzek, kolik nejméně schůzek
některá družina dokázala uskutečnit. Členům družin, které uskutečnily více než minimum
schůzek, se pak počítá minimum nejúspěšnějších výsledků.

Těšíme se na vás na co nejvíce výletech a dalších akcích a doufáme, že si i letošní rok dobře užijete.
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Velké vyšetřování
Nová celoroční hra

Vzhledem  k  tomu,  že  se  ve  světě  objevila  velmi  nebezpečná
zločinecká  organizace  vystupující  pod  názvem  OJO,  bylo
požádáno  Detektivní  Informační  Sdružení  –
Celosvětové  Oddělení,  mezinárodní  organizace
nejzkušenějších  vyšetřovatelů,  aby  podnikla  velké

vyšetřování a pečlivé pátrání a zasloužila se o likvidaci  těchto kriminálníků.
Tento úkol rádi přijímáme a pustíme se do zkoumání činnosti OJO a s trochou
štěstí zatkneme všechny její šéfy.

Prémiová „50“  pro rok 2021/2022
jako každý rok je tu pro vás prémiová padesátka a letos se setkáte se stejnými podmínkami plnění
úkolů jako loni. Pro ty, kteří neznají, jak padesátka funguje, stručné vysvětlení: 
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.
Září:  Protože se na začátku roku ještě rozkoukáváte, úkol na přinesení v tomto měsíci ještě není
vyhlášen. Poznávačka bude věnována tématu, kterým jsme se v oddíle zabývali koncem minulého
roku, a to jsou byliny.
Říjen: Úkolem k přinesení jsou tentokrát opět papírové koule. Pokud chcete až 25 bodů, vyrobte 5
papírových koulí v co nejlepší kvalitě. Na táboře je viděla většina z vás, takže byste měli vědět jak
na to,  ale pokud si  neumíte poradit  s jejich výrobou, požádejte svého družinového vedoucího o
vysvětlení. Kvalita koulí se hodnotí. Zkouška znalostí je pak z poznávání obratlovců, to jest ryb,
obojživelníků, plazů, ptáků  a savců.

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)
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Koutek zábavy
Podzimní běh soutěže o KOKOsový ořech
Podzim 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.
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.
1. kolo – pátrání po houbách
Tak první kolo pátrání vám přináší několik obrázků hub, mohu vám prozradit,  že všechny jsou
právě ty, po kterých houbaři v lese pátrají.

Vtipy nalezené na Internetu:
V jednom malém městě povolal právník k soudu jako svědka jednu starou paní. Když složila přísahu, ptá
se jí: "Paní Čermáková, znáte mne?"
"Ale ano, samozřejmě. Znám vás od plenek. A abych pravdu řekla, jste pro mne velikým zklamáním.
Lžete, zahýbáte své ženě, manipulujete lidmi, pomlouváte je. Myslíte si, že jste velké zvíře, a přitom jste
tak pitomý, že vám nedojde, že z vás nikdy nebude nic než mizerný maloměstský právník."
Právník vytřeštil oči.
Když se vzpamatoval z prvního šoku, rychle se ptá: "Paní Čermáková, znáte právníka žalovaného?"
"Ano, znám pana Vorlíčka ještě z doby, kdy neuměl chodit. Občas jsem ho jeho rodičům hlídala. A i v
něm jsem se zklamala. Je to lenoch, udavač a piják. Nedokáže s nikým slušně vycházet a jeho právnické
znalosti jsou tak mizerné, že bez uplácení ještě nikdy nic nedokázal."
V tu chvíli soudce zabušil kladívkem a vyžádal si ticho v soudní síni.
Zavolal si oba právníky k sobě a povídá jim tiše: "Pánové, jestli se jeden z vás zeptá té paní, jestli mě
zná, dám vás okamžitě zavřít pro pohrdání soudem!"

http://ntx.cz

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo první., Ročník 24. Tiskne Bizon. 
Na vydání tohoto čísla se podíleli: Bizon, Kocour, Prtě
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