Měsíčník oddílu OkO

Číslo 2. Ročník 24.
říjen
Vyšlo: 4.10.2021
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Kalendárium
Zapište si do diáře
Říjnový jednodeňák bude pod Žábiným vedením 9.10., povede do Vlašimi a je koncipován
jako pochodově nenáročný. A pak se již všichni těšíme na pětideňák 26.-31. 10. pod
Bizonovým vedením zamíříme jako vždy do Poděvous a čeká nás řada tradičních i nových
programů, soutěží i her.
Oddílovka bude 4. a 5. října a můžete se těšit na další číslo kOKOsu a na soutěž na práci s
mapou a poznávání mapových značek.

Blahopřejeme
Narozeniny

Svátky

1. října – Malvína (8)
16. října – Rachel (15)
18. října – Vojta (10)

5. října – Eliška
15. října – Tereza
18. října – Lukáš
19. října – Michaela

Zprávy z oddílu
Počet členů
I letos nám začátek roku přinesl několik nových dětí, dokonce jsme mohli sáhnout k
rozdělení pondělní družiny, i když zde hrály hlavní roli časové dispozice. Vítám mezi námi
Janise, Edu, Bena, Zuzku a Áju a tajně doufám, že jimi nárůst nových členů nekončí. Stále
ještě přijímají členy všechny družiny.

Pojeďte s námi na zkoušku
Jako v minulých letech i letos zveme na naše výlety libovolné příležitostné hosty, tedy děti,
které by si chtěly naši činnost vyzkoušet a snad případně i začít do oddílu chodit. Pro
návštěvu hostů je zvláště vhodný jednodenní výlet 9.10. a pak také pětideňák, kam je ovšem
nutné se předem včas přihlásit.

Příspěvky
Znovu připomínám příspěvky,na oddílový rok 2021-2022, od každého z vás budeme chtít
600 korun. Za příspěvky se tisknou kOKOsy a platí registrační poplatek oddílu. Prosím,
odevzdejte příspěvky do konce října. Příspěvky odevzdávejte nejlépe Hance nebo svému
družinovému vedoucímu.

Bizon
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Ozvěny měsíce
11. září 2021 – Jílové u Prahy – Grybla – Vlčí rokle
První výlet letošního roku byl natolik brzo po začátku, že zřejmě ještě ne všichni byli
dostatečně
zorganizovaní, aby se
dokázali
zúčastnit
výletu a tak Tomáš,
Janis a Mikeš tvořili
jediné
účastníky
výpravy. Z vedoucích
tu potom byli Bizon,
Hanka,
Myšinka,
Ariel, Piškot, Lembas,
Adam a Mikuláš.
Adam nás tentokrát
zavedl do bývalé
hornické krajiny u
řeky Sázavy. Vlak
jsme
opustili
v
Jílovém
u
Prahy
zároveň s početnou
skupinou
skautek, Na začátku výletu jsme absolvovali prohlídku štoly Halíře
abychom se nepletli, vyrazili jsme po chvíli hledání cesty po červené značce směrem ke
štole Halíře.
Štolu náš oddíl již před
delším časem navštívil,
ale vzhledem k tomu, že
jsme dychtivě očekávali
možnost prohlídek, která
nám byla v nedávné
minulosti upřená, bez
váhání jsme zaplatili
vstupné a absolvovali
návštěvu štoly
s
výkladem. Tato štola je
pouze
zbytek
po
průzkumné ražbě na
konci čtyřicátých lete
dvacátého století a nikdy
se zde zlato doopravdy
netěžilo.
Štola
má
typický kosočtverečný
Hra na procházení zahradou plnou pastí
průřez.
Ještě před prohlídkou Adam uvedl výlet s tím, že musíme zatknout zločince známého jako
Adamovič Nemakačenko a zjistit, jaké jsou jeho plány. Na první hru jsme si chvilku
počkali, protože po prohlídce jsme vyrazili po červené turistické značce do svahu Kněží
hory.
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První hra nás čekala na lesní rovince a cílem zde bylo objevit a zapamatovat si cestu
zahradou plnou pastí.
Na vrcholu Kněží hory
jsme usedli v altánku k
obědu a pak nás značka
dovedla
mírným
výstupem k vyhlídce na
Panské Skále na okraji
PR Grybla. Zatímco
někteří vedoucí se
kochali vyhlídkou a
sledovali
sportovní
utkání, Adam uvedl
další hru. Tentokrát se
jednalo o přenášení
textu po paměti a
protože hra potřebovala
nejméně
dvojice,
zapojil se do hry i
V lese pod Kněží horou
Mikuláš. Ve hře se
zjistilo, že hledaný
zločinec připravuje ovládnutí světa.
Naše další cesta vedla po
modré a následně žluté
značce směrem na Vlčí
rokli. Zde došlo na
poslední hru, kde vedoucí
bránili zločincovo sídlo a
děti
měly
za
úkol
proniknout dovnitř a sebrat
co
nejvíce
důkazů
představovaných
červenými lístky. Čtyři
vedoucí obíhali hromádku
lístků a děti musely najít
mezeru a proběhnout mezi
nimi.
Po hře jsme se pustili do Vlčí
rokle, což je rokle plná
velikých žulových balvanů, Vedoucí v roli strážných obchází hromadu dokumentů
pod kterými je slyšet potok.
Bohužel zrovna ve chvíli, když jsme byli v rokli, začalo mírně pršet a tak jsme si přírodní
zajímavost nestihli dostatečně prolézt.
Žlutá značka nás zavedla do Prosečnice, kde jsme navštívili místní bufet a pak jsme došli na nádraží
a odjeli vlakem domů.
Výlet měl bohužel nízkou účast, což je škoda, protože jinak se jednalo o nenáročnou cestu přes lesy,
počasí nás celkem podrželo a přece jenom je vás v oddíle na schůzkách více než jste tady předvedli.
(bi)
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24.-26.9.2021 Litovel – Mladeč – Bílá Lhota - Úsov
První vícedenní výlet ven letošního roku nás zavedl do Litovelského Pomoraví, kde jsme
měli
možnost
prohlédnout si plno
zajímavých míst a
dále pokračovat v
naší misi – zatýkání
zločinců
z
řad
nebezpečně skupiny
OJO.
V pátek jsme se sešli
na Dejvické odkud
jsme se vypravili na
Hlavní nádraží. Odtud
nás vlak zavezl až do
Litovle. Při příjezdu
byl již večer a tma, a
tak jsme se vydali
rovnou do nejbližšího
lesa, kde jsme našli
vhodné místo na Ranní probuzení první den výletu
přespání. Než jsme se
utábořili, museli jsme jít ve tmě podél řeky Moravy a kus cesty temným lesem, což bylo
velmi dobrodružné.
Druhý den ráno
jsme se sbalili,
nasnídali a posléze
vydali na cestu
rovnou na první
zajímavé
místo
našeho putování –
Mladečské jeskyně.
Tato jeskyně byla
znovuobjevena v
19. století a nachází
se v obci Mladeč.
Je
zajímavá
četnými
nálezy
kosterních
pozůstatků mnoha
živočichů.
Na
vlastí oči jsme si
zde
při
Stalagmit Egyptská mumie je symbolem Mladečských jeskyní
komentované
prohlídce
mohli
prohlédnout například kostru medvěda, soba, hyeny, lebku mamuta a obratle užovek. V
jeskyni se také našli lidské kostry, které patří mezi nejstarší ve střední Evropě.
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Lidem z dob pradávných tato jeskyně sloužila jako místo pro rituály nebo jako pohřebiště.
Při prohlídce jsme také
viděli
mnoho
geologicky zajímavých
útvarů, které často
svým
tvarem
připomínaly
různé
předměty,
například
balvan ve tvaru hřibu,
krápník vypadající jako
trpaslík nebo stalagmit
připomínající mumii.
Po prohlídce jeskyně
jsme se vydali na další
cestu lesem kolem
Čertova mostu, kde
nám Myšinka vysvětlil,
jakého
dalšího
zloducha musí naše
Při přechodu jedné z místních vyvěraček
organizace D.I.S.C.O
dopadnout.
Hledaný
zločinec má přezdívku Zelený Klobouk a je to pochybný podnikatel s nekalými byznysy. Ty
mu ale nedávno zkrachovaly, takže se přesunul do Evropy, kde se snaží obnovit svou síť
podnikání. Při svých
cestách po Evropě byl
spatřen při cestování
komerčními lety, které
musel začít využívat
místo
nákladných
soukromých letů, na
které
již
nemá
finanční prostředky.
Myšinka nám zároveň
vysvětlil pravidla a
motivaci průběžné hry
výletu. Vždy nám
ukáže
kartičku
s
místem,
kde
byl
Zelený
Klobouk
naposledy
spatřen.
My budeme muset
najít
odpovídající Deikasnea se podle modrých lusků nazývá prsty mrtvého muže
kartičku/y,
které
znázorňují místo, kam se Zelený Klobouk vydal následně. Toto místo ale není náhodné, v
přesunech Klobouka je přesný systém, který musíme odhalit, abychom ho mohli dopadnout.
Myšinka nám s každým dalším kolem dával nápovědy, které nám měly pomoci k odhalení
tohoto klíče.
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Nakonec se ukázalo, že Zelený Klobouk se vždy přesouvá z místa, kde je letiště na místo,
kde letiště není a
naopak.
První tah průběžné
hry se odehrál u
zříceniny
Rytířské
síně, což byly zbytky
stavby v romantickém
stylu, která měla
původně
podobu
antického
chrámu.
Cestou k tomuto
místu jsme měli ještě
možnost si projít
jeskyni
zvanou
Podkova,
která
vznikla propojením
dvou slepých chodeb,
které
dohromady
tvoří
tvar
právě
Zastávka nedaleko louky s ocůny.
podkovy.
Průchod touto jeskyní byl také velmi dobrodružný, protože v ní nebylo žádné osvětlení a
kameny v ní byly velice kluzké.
Další zastávka na
naší cestě byla v
Arboretu Bílá Lhota,
což je park, který je
národní
přírodní
památkou a kde roste
mnoho zajímavých a
vzácných
druhů
stromů. Arboretem
nás provedla milá
paní, která nám
ukázala
nejzajímavější
exempláře parku a
řekla nám i něco k
samotné
historii
tohoto místa a jeho
vlastníků z rodiny
Riedlovy.
Na vrcholu kopce Bradlec
Po návštěvě Arboreta
jsme si na nedalekém odpočívadle uvařili párky k obědu. Po obědě následoval další tah
průběžné hry. Po hře jsme se vydali na cestu přes blízkou obec Řimice, kde jsme viděli
zdejší pravoslavný kostel sv. Ludmily.
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Z Řimic jsme pokračovali dál směrem k lesům. Cestou jsme nabrali v hospodě vodu a
koupili
si
malé
občerstvení.
Poté
jsme šli dál do lesa,
kde také proběhla
další hra. Měli jsme
za úkol získat v
přesném
časovém
limitu informace od
konkurenční
agentury.
Museli
jsme tedy přesně
odhadnout
daný
časový úsek, při
kterém jsme mohli
sbírat kartičky s
informacemi.
Naše
cesta
pokračovalo dál, ale
jelikož
se
už
Opouštíme CHKO Litovelské Pomoraví
smrákalo a bylo
pozdě, začali jsme se poohlížet po vhodném místě na přespání. Nakonec jsme našli příhodný
smrkový les, kde jsme postavili pařeniště a uvařili si na vařičích večeři. Po večeři jsme byli
již značně unavení, a
tak jsme si šli po
dlouhém dni dopřát
zaslouženého
odpočinku.
Druhý den ráno po
snídani jsme se
vydali do Úsova.
Cestou tam jsme
ještě stihli zdolat
kopec Bradlec, který
sice
není
nijak
závratně vysoký, ale
výšlap na něj je dosti
prudký. Z Bradlece
jsme došli až na
hranice Litovelského
Pomoraví,
odkud
jsme se po silnici Na Židovském hřbitově v Úsově
dostali až do Úsova,
kde jsme měli za cíl navštívit místní zámek. Nejdříve však bylo v plánu navštívit tamější
synagogu a židovský hřbitov. V Úsově totiž před válkou žila početná židovská menšina, o
jejíž historii a kultuře jsme se mnoho dozvěděli právě ve zdejší synagoze, která dnes slouží
jako muzeum.
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Ze synagogy jsme si to zamířili rovnou do Levandulového bistra na oběd. Tento podnik je
zajímavý
tím,
že
vyrábí téměř všechny
své
speciality
s
příchutí levandule. Po
dobrém obědě nás už
čekal zlatý hřeb výletu
– prohlídka zámku
Úsov. Zde jsme si
prošli
strašidelný
labyrint a výstavu
středověkých strojů. V
samotném zámku se
nacházela
expozice
lesnictví a lovu. V
expozici
bylo
nespočet vycpaných
zvířat,
které
sám
ulovil bývalý majitel
Chvilka odpočinku před synagogou v Úsově
kníže z Lichtenštejna.
Mohli jsme tak vidět
exotická zvířata až z Afriky, ale i naši středoevropskou zvířenu.
Po prohlídce hradu
následovala
poslední
průběžná hra, po které
jsme se vydali na
autobus a poté vlakem
až do Prahy. Zločince
Zeleného Klobouka se
nám naštěstí podařilo
dopadnout. Tomášovi se
dokonce
podařilo
rozlousknout
systém,
podle
kterého
se
Klobouk pohyboval po
Evropě. Bodově se zase
vedlo lépe Lukášovi,
takže celý výlet skončil
remízou.
Tentokrát jsme tedy naší Poobědvali jsme v levandulovém bistru v Úsově
misi splnili a cestou
jsme si prohlédli krásnou krajinu Litovelského Pomoraví, která je dosti rovinatá, a tedy
dobře schůdná. Také jsme měli na začátek podzimu velmi vydařené počasí, takže celkově
vzato byl výlet velmi příjemná procházka. Nezbývá než se těšit na další vícedenní výlet ven,
který nás čeká příští rok.
Ester
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Moje začátky v oddíle
Hanka
Na úvod svého vzpomínkového článku musím poznamenat, že na rozdíl od prakticky všech
současných vedoucích,
jsem jako dítě neprošla
Okem ani podobným
oddílem. Sice jsem
chodila do oddílu
vzdáleně podobného,
ale měli jsme jen
schůzky,
nebyl
zaměřen na přírodu a
tábor jsme měli jen
jednou na 14 dní.
Takže oddílová činnost
jako výlety, celoroční
hry, tábor a podobně
pro mě byla dost
neznámá. O Oku jsem Hanka na svém prvním výletě v Poděvousech, musím říci, že fotodokumentace z
tohoto roku je velice chudá a téměř všechny tyto fotky můžete vidět na stránkách
se
dozvěděla
z oddílu
vyprávění
Bizona,
který byl můj spolužák na vysoké. Jak píšu, neměla jsem s ničím takovým zkušenost, ale
znělo to dost zajímavě. Jak možná víte, Oko založili čtyři vedoucí, kteří vyrostli v Dálavě,
což byl podobný oddíl, dnes už bohužel nepracující, a chtěli si založit oddíl vlastní, byli to
Bizon, Klokan, Jablíčko a Eva. Někteří jste je mohli vidět na některých akcích, možná
pamatujete
Jáchyma,
Evina syna. Eva a
Klokan
postupně
odpadli, když založili
rodiny a ve vedení zbyli
Bizon a Jablíčko, jenže i
Jablíčko přestával stíhat
a rozhodl se skončit. A
tak Bizon oslovil mě,
jestli bych nepomohla s
vedením oddílu, ze
začátku hlavně schůzek.
A Myšinka byl ve 14
letech povýšen do role
Tohle je z výletu do Srbska, soutěž se zápasem na kládě, v modré bundě opět dalšího
vedoucího,
Hanka
pochopitelně
ale
v
tomto věku nemohl vést
schůzky sám. No a tak jsem se začala učit práci vedoucího. Ten rok, kdy jsem přišla do
oddílu, byl rok 1996/97 a tématem byly Objevitelské cesty, byli jsme námořníci, kteří si
postupně zvyšují kvalifikaci, aby se na konci, tedy na táboře, mohli vydat na cestu do
Nového světa.
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Prvním výletem, na který jsem jela, byl únorový výlet do Poděvous. A v létě se pak konal
tábor Nový svět. Jak už
jsem zmiňovala, většina
věcí na táboře pro mě
byla novinkou, třeba
ubytování ve stanu s
podsadou.
Mimochodem v tom
stanu
bydlím
na
táborech dodnes, akorát
že dříve jsme v něm
bydleli
společně
s
Bizonem,
dneska
nechápu, jak se nám
tam vešly věci. Spousta
táborových zážitků se Oblíbenou hrou na táboře bylo dle kroniky ringo
mi za ty roky slívá
dohromady, co se nedá z prvního tábora zapomenout, byla záchrana zraněného domorodce.
Toho představoval Myšinka a děti měly ukázat, co umějí ze zdravovědy. Bylo to jednak
fiasko a jednak fraška.
Místo první pomoci si
někteří
klekli
a
lamentovali.
Pak
vytvořili něco jako
nosítka, ale nemohli
ho na ně dostat, tak ho
tam dokouleli, jenže
při zvedání jim spadl,
protože zvedli jen
jednu stranu, tak ho
navalili znovu a nesli,
bohužel hlava nebyla
na
nosítkách
a
bouchala
o
zem.
Myšinka
úpěnlivě
Hanka na táboře odpočívá ve stanu, mimochodem, tuto fotku jsme našel v archivu, ale
prosil, aby ho nechali
na webu ji jako jedinou nenajdete
zemřít, ale to ne, dál
surově zachraňovali.
Z dětí, které prošly oddílem v počátečních rocích, si asi nejvíc pamatuji dračici Lucku,
Nikitu a později jejího bratra Mirka, Berušku a pak dvě děti, které znáte i vy, dnešní vedoucí
Ariela a Statkářku.
(kc)
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Herní koutek
Foldit
Dnešní herní koutek je sice o hře, ovšem o něco více je anekdotou o řešením jednoho
vědeckého
problému.
Zásadním
stavebním materiálem života jsou
bílkoviny (učeně říkáme proteiny).
Bílkovina je vlastně dlouhý řetěz jehož
články jsou aminokyseliny, těch je
dvacet různých a jednotlivé bílkoviny
se tak liší délkou a pořadím těchto
článků. Po vytvoření se tento řetěz
dokáže smotat do tvaru, který zcela jistě
záleží na pořadí v jakém jsou do něj
aminokyseliny
zařazeny.
Tvar
bílkoviny je pochopitelně zásadní pro
její funkci a vlastnosti, není tedy
žádným překvapením, že vědce velice
Struktura apoptosomu, bílkoviny, která se podílí na buněčné
zajímá jaký tvar ta, která bílkovina má. sebevraždě
Bohužel odhadnout tento tvar jen ze
znalosti pořadí aminokyselin je těžké. Řešení tvaru bílkovin je velké množství práce a
existuje na něj celá řada metod. Někdy je možné si bílkoviny vytvořit a pomocí nesmírně
chytrých metod se přímo podívat jak
přesně vypadají, jindy toto možné není a
je nutné zkoušet odhadovat. Největší
úspěch na tomto poli nahlásil teprve před
pár měsící Google a jeho umělá
inteligence AlphaFold. Existují však i
podstatně exotičtější přístupy.
Jedním z těchto divočejších nápadů, je
projekt, který vznikl v roce 2008. Tehdy
byla vytvořena hra nazvná foldit. Hráči v
ní upravují strkuturu bílkoviny a odhadují
její skutečný tvar, tak aby dostali co
možná nejlepší skóre. Hráči mezi sebou
mohou také tvořit týmy, které řeší
Prostředí hry foldit
struktury společnou silou. Ukazuje se, že
lidská intuice a trocha tréninku dokáže stále divy. Již několikrát v historii hráči folditu
dokázali předčít počítačové algoritmy a v roce 2011 se napříkald s pomocí hry povedlo
dořešit přesný tvar jedné z bílkovin u opičího viru podobného HIV. Abych pravdu řekl, já
osobně jsem foldit nezkoušel (zatím) a pouze jsem se o něm učil ve škole. Je
pravděpodobné, že foldit není zrovna budoucnost odhalování struktur proteinů, stejně nám
však ukazuje, jak mocná dokáže být lidská intuice a jak netradiční přístup k řešení problému
může občas vést k nečekaným úspěchům.
(pr)
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Album zločinců
První zločinec
Jak se právě dozvídáte, v letošním roce budeme vyšetřovat závažné zločiny a především
chytat velmi nebezpečné zločince. Abychom na to byli připraveni, podíváme se trochu do
historie na velké nebo známé zločince a
budeme se snažit najít poučení z těchto
starých případů, jednak abychom se
dozvěděli více o zločincích, ale také o
metodách, které vedly k jejich dopadení.
Takže na začátku se podíváme na toho,
kdo je označován jako první zločinec a je
přímo jejich symbolem, tedy na Kaina.
Kain byl podle 4. kapitoly biblické knihy
Genesis nejstarší syn prvních lidí Adama a
Evy. Jeho mladším bratrem byl Ábel. Kain
se věnoval zemědělství, zatímco Abel byl
pastevec. V té době bylo zvykem uctívat
Boha oběťmi. Při jednom takovém obřadu
obětoval Kain
Hospodinovi svoje
zemědělské výpěstky a Ábel zvíře ze
svého stáda. Hospodin však přijal jen Umělecké vyobrazení Kaina a Abela
Ábelovu oběť a Kainovu ne, což Kaina
hrozně urazilo. Je zajímavé, že v Bibli není přesně vysvětleno, proč vlastně Hospodin
Kainovu oběť nepřijal, našla jsem několik výkladů, asi
nejvíce se mi líbil a připadal mi nejlogičtější ten, že Kain
byl zlý člověk a Hospodin se ho snažil změnit, protože když
viděl, jak je Kain rozlobený, tak mu řekl: „Proč se zlobíš?
Proč máš zkřivenou tvář? Copak tě nepřijmu, když budeš
jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře, pak ve
dveřích číhá hřích a dychtí po tobě. Ty ale máš nad ním
panovat.“
Kain byl ale stále naštvaný a nakonec ho jeho vztek dovedl
k tomu, že když byl na poli sám s Ábelem, tak svého bratra
zabil. Co se týká vyšetřování, tak tady se asi moc
nepoučíme, jednak vyšetřovatelem je vševědoucí Bůh,
jednak ani podezřelých se tehdy na světě moc
nevyskytovalo, takže to bylo rychlé. Kain se sice u výslechu
Další umělecké zpracování tématu
snaží zapírat a tvrdí, že neví, co se stalo, použije známou
větu, že není strážcem bratra svého. Hospodin mu však říká, že krev jeho bratra k němu volá
ze země, což bychom mohli považovat za prvního předchůdce forezních metod ve
vyšetřování zločinů, kdy přítomnost krve na místě zločinu, případně na šatech apod je
častým důkazem o zločincově vině. V té době ještě neexistovaly soudy, ani trestní zákoník,
a tak trest určuje Hospodin a je jím vyhnanství. Hospodin nechce přistoupit na trest smrti a
tak Kaina označí znamením (Kainovo znamení) a zakáže, aby ho kdokoliv zabil.
(kc)
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Velké vyšetřování
Zprávy z vyšetřování
Nejprve se nám podařilo zadržet šéfa organizace
OJO jménem Adamovič Nemakačenko a překazit
jeho blíže nespecifikované plány na ovládnutí světa.
Následně jsme zatkli zločince známého jako Zelený
Klobouk, když jsme jej pronásledovali po mnoha
Evropských letištích.

Bodování za září a říjen:
První měsíc je poněkud rozbíhací, účast na schůzkách je kolísavá, a někteří z Vás přišli v
průběhu měsíce a účast na výletech je tak nějak částečná a týká se zatím jen starších.
Naše bodování necháváme pro letošek v upraveném stavu. Nejsou hodnoceny soutěže na
schůzkách, pouze účast 15 body, což se týká i oddílovky, výlety byly bodovány standardně a
stejně tak i padesátka.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jméno body měs. body obd.
Tomáš
123
123
Janis
71
71
Lukáš
60
60
Mikeš
51
51
Johanka
48
48
Bára
48
48
Julinka
47
47
Marek
45
45

družina
Orlíci a
Orlíci a
Orlíci a
Host
Úterní
Úterní
Úterní
Orlíci b

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

jméno body měs. body obd.
Zuzka
34
34
Mára
34
34
Vojta
34
34
Ben
30
30
Eda
30
30
Vilém
19
19
Eliška
19
19
Ája
15
15

družina
Úterní
Orlíci b
Orlíci b
Orlíci b
Orlíci b
Orlíci b
Orlíci a
Úterní

Výsledky bodování družin:
V bodování družin pokud proběhne soutěž obdrží za oddílovku družiny 15, 10, 5 bodů podle
pořadí a 10 za schůzku nebo počítaný výlet, pokud se jej alespoň jeden člen družiny
zúčastnil. Tím pádem Pondělní pozdější schůzka jediná získává body za výlety.
pořadí
název
body měs. body cel
1.
Orlíci a (Pondělí)
45
45
2.
Úterý
28
28
3.
Orlíci b (Pondělí)
28
28

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků nepřináší nic nového. Ale můžete zde zhodnotit účast na
výletech a samozřejmě jako vždy platí, že více výletů znamená lepší výsledek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jméno body výlety družina
jméno body výlety družina
Tomáš
123
2
Orlíci a 9. Zuzka
34
0
Úterní
Janis
71
1
Orlíci a 10. Mára
34
0
Orlíci b
Lukáš
60
1
Orlíci a 11. Vojta
34
0
Orlíci b
Mikeš
51
1
Host
12. Ben
30
0
Orlíci b
Johanka 48
0
Úterní 13. Eda
30
0
Orlíci b
Bára
48
0
Úterní 14. Vilém
19
0
Orlíci b
Julinka
47
0
Úterní 15. Eliška
19
0
Orlíci a
Marek
45
0
Orlíci b 16. Ája
15
0
Úterní
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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 prvního čísla.
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.
Listopad: Na listopad máte termín na přinesení do výletu 19.-21.11. a máte tentokrát nosit co nejhezčí vylisované
podzimní listy. Listy budou vyhodnoceny v rámci tradiční soutěže o nejkrásnější list podzimu. Noste a snažte se.
Poznávačku očekávejte z dřevin tedy stromů a keřů, dělali jsme je celý minulý měsíc a tak to snad pro vás nebude
problém.

Přehled úkolů prémiové padesátky pro letošní rok:
září
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

byliny //
papírové koule // ryby, obojživelníci, plazi, savci, ptáci //
soutěž „nejkrásnější list podzimu“// dřeviny //
vánoční ozdoba// mapa a buzola //
zápisník // houby //
oddílová historie a tradice // ochrana přírody a ekologie //
„co je to?“//geologie //
geosbírka // stavební slohy a památky //
Kokosy // uzle //
herbář //motýli, brouci, ostatní hmyz, ostatní bezobratlí//

(My+Bi)

Souhrnné výsledky prémiové "50"
jméno
Tomáš
Lukáš
Janis
Eliška
Mára
Vojta
Vilém
Marek
Eda
Ben
Zuzka
Bára
Johanka
Julinka
Ája

září
22
0
3
4
4
4
4
0
0
0
4
3
3
2
0

říjen

listopad prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

červen
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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.

2. kolo – Pátrání mezi brouky
Vaším úkolem je vypátrat tyto zločince z řad brouků. Jedná se o trojici brouků považovaných za
škodlivé. První z nich je ve skutečnosti nejmenší, dlouhý jen několik milimetrů, druhý je velký
mírně přes jeden centimetr a třetí může dosáhnout i dvou centimetrů.

Výsledky prvního kola: Pátrání po houbách (hřib hnědý, hřib smrkový, křemenáč březový), výsledky neodevzdal
nikdo

Vtipy nalezené na Internetu:
Jde muž v noci po ulici a přepadnou ho dva lupiči: „Dej nám peněženku a hodinky, nebo
tě zbijeme!”
Chlap zaujme bojový postoj a řekne: „Ovládám džudo, karate, kung-fu...”
Lupiči se dají na útěk a muž dopoví: „A ještě tři další japonská slova.”
https://www.ivtipy.cz/

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo druhé., Ročník 24. Tiskne Bizon.
Na vydání tohoto čísla se podíleli: Bizon, Kocour, Prtě, Ester
Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 3.10.2021. Vyšlo dne 4.10.2021 v počtu 20 výtisků a pdf souboru.
***************** Třetí číslo čtyřiadvacátého ročníku vyjde 1.11.2021 *****************
Telefonní číslo redakce: 606 468 693, e-mail: dengst@post.cz

