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Kalendárium
Zapište si do diáře 
V oddílovém lednu nás čeká jen jeden výlet, bude jím 15. ledna mezioddílová soutěž Brdy,
kdy budeme na Hřebenech zápolit s dalšími oddíly. Vzhledem k tomu bych byl rád za co
nejhojnější a nejnadšenější účast. Následovat bude v neděli 16. ledna další herní neděle,
akce je určena pro vedoucí a starší děti s chutí hrát složitější deskové a stolní hry.
Hned  po  oddílovce  nás  čeká  o  pololetních  prázdninách  3.-6.  února  trojdenní  výlet  do
Poděvous. Výlet připravuje Hanka a můžete se těšit na dalšího z šéfů OJA.
31. ledna pak proběhne oddílovka s novým číslem kOKOsu a soutěží na téma obratlovci.
Myslím, že se již osvědčilo, když se oddílovek a společných soutěží účastní i Vlaštovky, byť
to není jejich termín schůzek.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

4. ledna – Hanka (51)
9. ledna – Anežka (26)
18. ledna – Lukáš (12)
30. ledna – Bizon (51)

15. ledna – Alice

Zprávy z oddílu
Počet členů
V měsíci prosinci jsme se setkali s bohatou účastí na obou výletech i na schůzkách. Na
výletě na Stránov se objevila i Ivina kamarádka Anička, která uvažuje o tom, že by s námi
případně jela častěji. Vítáme ji mezi námi a doufáme, že se opravdu do naší činnosti více
zapojí.

Tábor
S novým kalendářním rokem začínají vedoucí budovat program tábora. Očekávejte, že v
průběhu února budeme rozdávat přihlášky a budeme chtít, abyste je odevzdali do počátku
května.  Další  detaily  k  táborové  přípravě  budu  na  tomto  místě  zveřejňovat  pravidelně,
abyste věděli, na co se těšit.

Bizon
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Ozvěny měsíce
4. prosince 2021 – vánoční program na zámku Stránov
Na  výpravu  na  zámek  Stránov  se  nás  vypravilo  plných  osmnáct.  Kromě  vedoucích  a
pravidelných  účastníků  z
řad  dětí  jsme  tu  měli  i
Ivinu kamarádku Aničku. 
Dobrodružství  začalo
hned  na  počátku,  když
kvůli  napadanému  sněhu
a mrazu a výluce na trati
nabíral  vlak  zpoždění
minutu  za  minutou,  až
bylo  jasné,  že  objednaný
termín  prohlídky
nestihneme.  Ovšem
vzhledem  k  tomu,  že
zhoršená doprava postihla
nejen nás a že jsme se po
chvíli  snahy  na  zámek
dovolali, mohli jsme jít na
prohlídku o něco později,
v podstatě hned, co jsme
dorazili.
Prohlídka na Stránově nebyla  koncipována jako prohlídka zámku,  ale  spíše  jako příběh

odehrávající  se  v  době
Vánoční.  Na  úvod  nás
přivítal  pan  správce,
následovaný  kuchařem,
kuchtičkou,  služkou  a
nakonec  knížetem  a
kněžnou. Každý vyprávěl
a  hrál  kousek  příběhu,
který  se  postupně
spojoval.  Kromě  toho  si
děti  mohly  vyzkoušet
vykrajování  těsta,
vyráběly  si  vánoční
svíčky  a  pomáhaly  při
vánočních  věštbách,  jako
rozkrajování  jablíčka.  A
nakonec  jsme  skončili  u
betlému  a  stromečku  ve
vánočně  vyzdobené

zámecké kapli.
Po prohlídce jsme se naobědvali většinou z vlastních zásob, částečně z pochutin z nečetných
stánků. Tam nás zejména zaujal prodej domácích koláčků a buchet. 

Pomoc v kuchyni začínala rozválením těsta

Každý si mohl vyrobit svíčku, vlastně dvě
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V kostele  stojícím u  zámku nás  pak  čekalo  vyprávění  o  betlému a  kolem zámku byla
připravená  jednoduchá
hra, kde bylo skryté slovo
perníček.  Když  jsem  pak
chtěl  děti  u  cílové  cedule
vyfotografovat,  propadl
jsem se do sněhem zakryté
díry,  zřejmě  s  uzávěrem
vody,  nicméně  pád  zůstal
bez následku.
Ze  zámku  jsme  se  pak
vydali  na protější  vrch ke
zřícenině  Starý  Stránov,
což  bylo  nutné  zejména
proto,  že  některým  již
začala  být  značná  zima.
Zřícenina  sice  z  venku
vypadá  jako  hrad,  ale
zevnitř  v  ní  stojí  dva
soukromé rodinné domky.

Kromě zříceniny jsme navštívili i nedaleký židovský hřbitov a pak jsme se již obrátili k
nádraží a nechali se vlakem odvézt bez dalšího zpoždění domů.
Asi bych měl jako obvykle akci zhodnotit,  i  díky vysoké účasti jsme přesvědčen,  že se
jednalo  o  jednu  z  lepších
vánočních akcí a jsem rád za
každého, kdo se jí zúčastnil a
na  nějaký  další  Vánoční
program se vydáme zase příští
rok a já doufám, že v podobně
hojném počtu.

(bi)

Herní neděle 5. prosince
Po roční přestávce jsme opět
uspořádali  herní  neděli,  tedy
chvíli  pro  stolní  hry  určenou
zejména  vedoucím  a  starším
členům  oddílu.  Tentokrát  se
her  účastnili  Ariel,  Bizon,
Prtě,  Janis,  Tomáš a Piškot a
hlavní hrou akce byl tentokrát Galaxy Trucker.

(bi)

Vánoční výlet – 18.12. 2021
Náš Vánoční výlet vedl jako již tradičně do Šáreckého údolí a vzhledem k hojnější účasti
menších dětí jsme neušli příliš mnoho kilometrů, ale častěji hráli hry. Sešli jsme se v této
sestavě:  Bizon,  Hanka,  Ariel,  Anežka,  Prtě,  Ester,  Piškot,  Míša,  Mikuláš,  Tomáš,  Cyril,

Tady je pohled na zámek Stránov v zimním odění

A ještě společná fotka dětí ze Stránova
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Janis,  Eliška, Mára, Tonda, Eda, Bára, Ben, Ája, Julinka. Někteří z nás měli sraz již na
Dejvické a další se přidali až na zastávce tramvaje Divoká Šárka. 
Jakmile jsme byli všichni,
vyrazili  jsme  na  cestu.
Hned  po  prvních  pár
metrech  nám  Bizon
představil  celovýletovou
hru a její motivaci. Letos
jsme  vyšetřovali  ztrátu
vánočních  artefaktů.
Jednalo  se  například  o
kus  dřeva  z  Ježíškových
jesliček  nebo  pero  z
andělských křídel. 
Tyto  “relikvie“,  které  se
převážely  na  výstavu,
byly  nejspíše  po  cestě
ukradeny a naším úkolem
bylo  vše  vypátrat  a
ideálně  dopadnout
zločince  a  předměty
získat zpět. K dispozici byla mapka se zakresleným územím, kde pravděpodobně došlo k
loupeži, a po každé hře jsme na ní odkrývali nové důkazy, které vedly k našemu cíli. 

A  nyní  už  k  první
Piškotově  hře,  která  se
odehrála  o  kus  dále.  Při
ní  šlo  o  hledání  v
archivu,  který  však
hlídali  (jak  jinak)  zlí
archiváři.  Dále  pak  byla
Anežčina  hra  na  hledání
pera  z  andělských křídel
a po ní jsme se už pustili
do našich obědů. Na něj
pak  navazovaly  hned
další  dvě  hry,  z  nichž
jedna  byla  Esteřina  a
druha  Hančina.  Esteřina
hra  se  zakládala  na
zkoušce  čichu  a  děti
poznávaly  např.
vanilkový cukr nebo růži.

Hančina hra naopak prověřila znalost dřeva, protože bylo potřeba určit dřevo, ze kterého
byly vyrobeny Ježíškovy jesličky. A předposlední hra už byla moje. Při ní děti sestavovaly
rozstříhané kusy evangelia sv. Matouše a Lukáše, ve kterých se píše o narození Ježíška.
Vzhledem k tomu, že nás tlačil čas, se stihla už jen jedna další hra, a to Prtěcí na sledování
zločinců. 

První hra na prohledávání archivu

Určování dřeva, ze kterého je vyrobena Ježíškova kolíbka



-6-

Po všech  těchto  náročných  hrách  jsme  se  vydali  posilnit  do  hostince  Dívčí  skok  a  po
příjemném  občerstvení  a
nepříliš  příjemném
zážitku  s  obsluhou  jsme
za začínajícího šera začali
stoupat vzhůru do skal k
našemu vánočnímu místu
se  stromečkem.  Na cestě
jsme museli  dávat  dobrý
pozor,  protože  padla
úplná tma a na posledních
úsecích  cesty  by  bylo
potřeba  dbát  opatrnosti  i
ve dne. Jakmile jsme však
v  tichosti  a  bez
jakýchkoliv  potíží
dorazili  až  ke  stromku a
spatřili  skálu  s
rozsvícenými  svíčkami,
pohltila  nás  vánoční

atmosféra. Zazpívali jsme si koledy, rozdali si svíčky, které nám plápolaly na skále a pak už
se spokojeně vydali zpět do víru velkoměsta na Nádraží Veleslavín. 
No  a  jak  to  dopadlo  s
naším  pátráním  po
vánočních  artefaktech?
Samozřejmě,  že  dobře!
Všechny  ukradené
předměty  jsme  nalezli
ukryté ve sklepě u jedné
stařenky kdesi na samotě
u  lesa  a  předali  je  na
plánovanou výstavu. 

Mikuláš

Vánoční  schůzka
20. prosince 2021
V pondělí po Vánočním
výletě  jsme  se  tradičně
sešli na Vánoční schůzce
a  účast  byla  opravdu
hojná,  z  řad  dětí,  které
chodí  na  schůzky,  jsme  tu  nepotkali  pouze  Zuzku.  Ozdobili  jsme  stromeček,  ochutnali
cukroví, zazpívali si pár koled a Duch Vánoc přišel rozdávat dárky, kterých bylo tentokrát
opravdu hodně. Takže jsme se naposledy v tomto oddílovém roce všichni sešli a rozloučili
se s přáním krásného nového roku a mnoha dalších úspěšných akcí.

(bi)

Složit úryvky evangelií nebylo ani s pomocí jednoduché

A tady je závěr Vánočního výletu společná fotografie účastníků
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Moje začátky v oddíle
Piškot
      Jedna velká životní pravda říká, že si nemůžeme vybrat to, kam se narodíme. Toto
obecné  pravidlo  jsem
neporušil ani já a tudíž jsem
se  narodil  do  rodiny
pražského  vedoucího
turistického oddílu a tím byl
můj  osud  již  do  jisté  míry
určen.  Již  v  ranném  mládí
jsem  tedy  navštěvoval
některé  oddílové  akce,  ač
spíše  v  roli  všeobecně
oblíbeného hosta a od toho je
ještě  pěkný  kousek  cesty  k
tomu všeobecně oblíbenému
vedoucímu,  kterým  jsem
dnes.  Snad  čtenář  promine,
že  mé  vzpomínky  na  toto
období nejsou příliš detailní,
dalo  by  se  i  říci,  že  nejsou
vůbec  žádné.  Jistým způsobem jsem tedy vyrostl  v  oddíle  a  jakmile  jsem byl  schopen
dostatečně souvislé mluvy a chůze bez příliš častých pádů, byl jsem poslán na své první
výlety. 
    Má první vzpomínka z jakékoli  oddílové akce je z mého pátého roku života.  Touto

vzpomínkou je pětideňák léta páně
2007. Konkrétně tedy jedna hra. O
co  ve  hře  přesně  šlo  nejsem
schopen  vyložit,  jediné  co  si
pamatuji je to, že jsme museli přes
vysílačky komunikovat s postavou
nějakého  Janetzka  (způsob  psaní
jména jsem si musel vyhledat, celé
jméno zní:  profesor  Hans Wurts-
Janetzek). Zda-li mi paměť slouží,
vysílačky  bohužel  nefungovaly
příliš dobře a nebylo moc rozumět
ani  jedné  straně.  Do  vysílačky
jsem  se  marně  ptal  na  otázky,
neboť  z  druhé  strany  se  ozývalo
maximálně  tak  praskání.  Již
značně  frustrován  jsem  tedy  do

vysílačky pronesl, troufám si říci, že dnes již památná slova
 „Pane Janetzek víte, že jste trol?!“
Věda, že trol je mýtické stvoření neoplývající příliš velkou inteligencí. Pokud si pamatuji
správně, později jsem se dozvěděl, že tato věta byla jedna z mála, které bylo na druhé straně
rozumět.                                                                                                                       Piškot

Opravdu poprvé byl Piškot na oddílové akci 15.3.2003

Bohužel na fotkách z pětideňáku 2007 jsem Piškota našel jen na této
fotce, kdy nahlíží přes rameno svého bratra.
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Zajímavé místo
Zřícenina hradu Hus
Zhruba na půli cesty mezi Prachaticemi a Volary nachází se dvojice chráněných území podél řeky
Blanice.  Nedaleko  od  vsi
Kříšťanovice  tak  můžete
najít  PR  kaňon  Blanice,
rezervace  chrání
meandrující  koryto  řeky
Blanice  s  výskytem
perlorodky říční, které tvoří
v  této  oblasti  hluboké  a
divoké  údolí.  Řeka  je  sice
teoreticky sjízdná, ale mapy
jsou zde plné varování před
nebezpečnými  úseky  a  já
bych  se  sem  na  lodi  asi
nepouštěl. 
Na  jižním  okraji  rezervace
však  řeku  křižuje  modrá
turistická  značka  a  na  ní
můžeme  řeku  překročit
pohodlně  po  mostě,  nad
kterým  se  vypíná  skalní
ostroh obklopený meandrující řekou ze třech stran a na něm jsou k vidění zbytky hradu Hus. 

Hrad byl založen někdy
ve  čtrnáctém  století  na
ochranu  proti  nájezdům
z Bavor.  Později  se zde
usídlil loupežník Habart
Maršík z Hrádku a místo
ochrany hranic přepadal
kupce  a  tak  byl  hrad
roku  1441  dobyt  a
rozbořen. 
Z  hradu  samého  dnes
zbyly  jen  nepatrné
zbytky  hradebních  zdí
přilepené ke skále, které
sotva  dávají  odhadnout
skutečnou podobu hradu
a pak překvapivě vysoký
zbytek  rohové  zdi  v
podobě sloupu snad šest
metrů vysokého. 
Zřícenina  sama  na

archeologický průzkum ještě čeká,  v okolí  je údajně možné najít  v terénu i stopy po dobývání
hradu, ty jsem bohužel nenavštívil.
Každopádně hrad i divoký kaňon řeky stojí za návštěvu a myslím, že v podstatě v každé roční době.

(bi)

Podivný sloup představuje nejzachovalejší zbytek zdiva hradu Hus

Lávka přes Blanici a tok řeky s peřejemi
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Album zločinců
Mafie
  Zločinci se někdy spojují do zločineckých organizací a pak společně páchají zločiny. Tak jako
organizace OJO, proti které letos bojujeme. Různých zločineckých organizací a gangů je na světě
spousta, v našem článku se podíváme do historie a napíšeme si něco o té nejznámější, tedy o mafii.
Mimochodem,  ve  většině  států  je  považováno  členství  ve  zločinecké  organizaci  za  přitěžující
okolnost a na spáchání zločinu je pak vyšší trestní sazba, tak pozor.
  Mafie je tajná společnost vzniklá v polovině 19. století na Sicílii. Kořeny mafie, z nichž vyrůstala
bezohlednost, krvelačnost a ctižádostivost, má původ ve dvou tajných bratrstvech, která odpradávna
působí  v  okolí  Neapole  a  Palerma,
starobylých měst  u  Středozemního moře.
První  z  nich  byla  „la  Camórra“,  druhou
pak ctihodná společnost zvaná „la Mafia“.
Tyto  dvě  organizace  našly  vynikající
podmínky  k  rozvoji  právě  v  těchto
městech.  la  Camórra  vznikla  na  počátku
19. století jako tajná organizace, působila
v  Neapoli  a  jejím okolí  a  soustředila  se
především  na  boj  proti  státní  moci.  Na
počátku 20. století hrála již Camorra úlohu
jakési  stínové  vlády,  která  reagovala  na
potřeby  obyvatel  mnohem  aktivněji  než
církev  nebo  vláda.  Dnešní  Camorra  má
svou základnu v Neapoli. Italské policejní
agentury odhadují, že v současnosti v oblasti Campagnia v Itálii operuje téměř 6000 členů Camorry.
Mafie je mohutná zločinecká organizace, podobná neapolské camoře. Jejich zájmy se ale většinou
nekřížily, neboť mafie si za sféru vlivu vyvolila Palermo a západní Sicílii. Přijímání do Mafie se
dělo  rituálním způsobem.  Podmínkou  pro  přijetí  bylo  prokázat  nebojácnost  v  boji  dvou  osob.
Účelem Mafie od poslední třetiny 19. století již nejsou jen loupeže a krádeže, nýbrž absolutní moc v
kontrolovaných regionech, nezávislost na státní moci a jejích zákonech. Mlčenlivost (omerta) se
stala  nejen  povinností,  ale  i  ctí  rodiny.  Proti  vrahům a  jiným zločincům nesmí  vypovídat  ani
poškození  či  jiní  očití  svědkové.  Na  počátku  20.  století  ovládala  mafie  celý  západ  ostrova.
Podléhaly jí městské rady, dosazovala vedení podniků, rozhodovala o hospodaření statků. Příkazy
mafie se rovnaly zákonu. V současné době je sice moc mafie omezena, ale stále velmi aktivně
působí. Italské úřady odhadují, že na Sicílii je v současnosti asi 5000 členů sicilské mafie.
Odhaduje se, že roční obrat zločineckých skupin v Itálii činí na 160 miliard eur. Výrazné zisky
plynou  z  obchodu  s  drogami  nebo  z  vybírání  výpalného.  Ještě  v  roce  2004  platilo  až  80  %
podnikatelů  a  obchodníků  na  Sicílii  výpalné  výběrčímu  mafie,  kterému  se  říká  pizzo.  Díky
investicím se hodnota majetku mafie odhaduje až na 1,6 biliónu eur. Mafie také ovládla italský
zemědělský a potravinářský sektor. Peníze pak mafie dává do normálního oběhu a tak je legalizuje.
K jádru mafie má v současnosti v Itálii patřit přibližně 5 000 lidí a zhruba 20 000 sympatizantů.
Mafie má danou strukturu, většinou na základě rodin, či spíše rodinných klanů, ve kterých jsou i
určené a pojmenované funkce. Nejvyšší šéf je  Capo di Tuti capi (v překladu něco jako šéf šéfů)
neboli Don. Vedle různých dalších funkcí existuje i Capo di Capu Re (Král šéfa šéfů), což označuje
respektovaného starého nebo už vysloužilého člena, takže takový El Papá.
  Nejvíce se mafii podařilo rozšířit do USA, kam odešli italští přistěhovalci a někteří s sebou přinesli
i mafiánské praktitky a založili organizaci Cosa nostra (v překladu Naše věc), která se stala největší
a nejvlivnější zločineckou organizací v USA.

(kc)

Zatčení hlavního šéfa sicilské mafie
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Velké vyšetřování
Zprávy z vyšetřování

V měsíci prosinci jsme zasáhli proti lupičům z OJA,
když uloupili Vánoční relikvie cestující na výstavu
do Prahy. Památky se podařilo zachránit a zločince
porazit.

Bodování za Listopad a prosinec
Druhé bodovací období končí hojně navštíveným prosincem a tak si Tomáš udržel náskok
jen nepatrně. Hranice 70% bodů prvního je 189 bodů a velký lístek by dostalo plných osm
osob.

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Tomáš 134 270 Orlíci a 13. Lukáš 50 78 Orlíci a
2. Bára 156 269 Vlaštovky 14. Zuzka 23 74 Vlaštovky
3. Janis 155 241 Orlíci a 15. Vilém 30 51 Orlíci b
4. Julinka 151 232 Vlaštovky 16. Iva 50 50 Orlíci a
5. Ben 145 226 Orlíci b 17. Miki 30 45 Orlíci b
6. Johanka 108 213 Vlaštovky 18. Cyril 45 45 Host
7. Ája 133 198 Vlaštovky 19. Anička 20 20 Host
8. Mára 157 198 Orlíci b 20.
9. Tonda 106 157 Orlíci b 21.
10. Eda 93 133 Orlíci b 22.
11. Marek 46 97 Orlíci b 23.
12. Eliška 90 90 Orlíci a

Výsledky bodování družin:
V bodování družin se promítlo zejména pořadí na oddílovce, neboť účast byla všude vysoká
a žádná družina na účasti netratila.

pořadí název body měs. body cel
1. Orlíci a (Pondělí) 55 200
2. Vlaštovky 48 161
3. Orlíci b (Pondělí) 48 151

Celkové výsledky:
V tabulce celkových výsledků vidíte celkové součty za uplynulé čtyři měsíce a samozřejmě
i přehled účasti na výletech,  je vidět, že větší aktivita přináší samozřejmě i lepší výsledky.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 531 7 Orlíci a 14. Tonda 157 1 Orlíci b
2. Janis 410 6 Orlíci a 15. Lukáš 138 2 Orlíci a
3. Ben 401 4 Orlíci b 16. Mikeš 128 3 Host
4. Bára 376 5 Vlaštovky 17. Iva 113 2 Orlíci a
5. Mára 357 4 Orlíci b 18. Cyril 105 2 Host
6. Julinka 342 4 Vlaštovky 19. Miki 75 0 Orlíci b
7. Johanka 332 4 Vlaštovky 20. Malvína 68 2 Host
8. Ája 306 3 Vlaštovky 21. Vojta 56 0 Orlíci b
9. Eda 271 3 Orlíci b 22. Pepa 54 1 Host
10. Eliška 215 3 Orlíci a 23. Erik 48 1 Host
11. Marek 174 0 Orlíci b 24. Sandra 45 1 Host
12. Zuzka 156 0 Vlaštovky 25. Anička 20 0 Host
13. Vilém 156 1 Orlíci b
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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  v  minulých
letech.  Pro  ty,  kteří  neznají,  jak  padesátka
funguje, stručné vysvětlení naleznete v jiných
číslech kOKOsu.
Leden:  V měsíci lednu můžete získat body za
přinesení  zápisníku,  hodnotit  se  bude  úplnost
vašich záznamů za minulý rok. Poznávačka pak
bude  ze  znalosti  hub.  Bude  potřeba  houby
poznat a také vědět, zda se dají jíst. Při tom, jak
dobře jste znali houby na schůzkách, očekávám
vysoké výkony. 
Únor: V  únoru  musíte  zodpovědět  na  šest
záludných otázek z oddílové historie. Odpovědi
můžete  najít  mezi  fotografiemi  a  texty  na
oddílových  stránkách,  často  na  jejich  staré  verzi.  Odborný  test  bude  z  ochrany  přírody  a  ekologie,  nechci  příliš
napovídat, ale jeden z pojmů, který byste určitě měli znát je biom.

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+13 0+22 0+24

Lukáš 0 0+0 0+13 0+0

Janis 3 0+0 0+5 20+10

Eliška 4 0+2 0+0 0+0

Mára 4 0+3 20+6 20+12

Vojta 4 0+7 0+0 0+0

Vilém 4 0+5 0+6 0+0

Marek 0 0+2 0+6 0+1

Eda 0 0+1 25+0 0+3

Ben 0 25+1 15+6 20+0

Zuzka 4 0+3 0+6 0+8

Bára 3 0+0 15+8 20+11

Johanka 3 0+0 15+6 20+8

Julinka 2 0+0 15+0 20+6

Ája 0 0+3 20+0 0+8

Tonda 0 0+0 0+6 0+1

Záludné otázky z oddílové historie
1) Zákon jsme hájili již v jiné celoroční hře, kdy jsme pracovali pro jistou
fiktivní jihoamerickou zemi. Jak se tato země nazývala?
2)  Když  jsme  jeden  rok  poznávali  vynálezy  geniálního  profesora
Svergussona, střetli jsme se při tom s jeho zločinným konkurentem, jak se
tento zločinec nazýval?
3)Tohle  je  otázka,  na kterou budete  možná hledat  odpověď hůře.  Kdysi
vyšlo ke kOKOsu několik (asi dva) dílů jisté speciální vtipné přílohy pro
drsné, jak se tato příloha nazývala?
4)Na  táboře  následujícím  po  roce  „Velbloudí  stezkou“  jsme  na  závěr
dobývali pevnost lupičů, jak se tato pevnost nazývala?
5) Při celoroční hře „Biograf Svět“ jsme si hráli na natáčení filmů. Jedním z
nich byla i detektivka, zkuste zjistit, jak se tento film nazýval?
6) Další  střetnutí  se zločineckou organizací jsme měli  v době,  kdy jsme
zkoumali  činnost  tajemných  Iluminátů.  Jak  se  nazývala  zločinecká
organizace, proti které jsme Iluminátům nakonec pomáhali?
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Koutek zábavy
Podzimní běh soutěže o KOKOsový ořech – poslední kolo
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 (většinou jeden za jméno rodové a druhý za jméno
druhové), 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 našeho oddílu.

5. kolo – Pátrání mezi rostlinami
Tohle jsou rostliny, které se snažíme v naší přírodě omezit, případně se jich zcela zbavit, protože
jsou zavlečené z ciziny a u nás utlačují domácí druhy. První je strom, druhý je opravdu velká bylina
(i přes tři metry vysoká) a ani třetí byliny není úplný drobeček se vzrůstem kolem metru a půl.
Pokud je všechny poznáte oběma názvy, můžete získat posledních šest bodů tohoto běhu.

Výsledky čtvrtého kola: Pátrání mezi ptáky (straka obecná, havran polní, kavka obecná), výsledky odevzdal Mára 6
bodů (celkem 12) a Ben 6 bodů (celkem 16) dále má Zuzka (celkem 3 body) a Ája (celkem 3 body).

Vtipy nalezené na Internetu:
Je těžké hledat v tmavé místnosti černou kočku, zejména, pokud tam není.
Ale ještě těžší je hledat v temné místnosti černou mambu, zejména pokud tam je.

https://www.ivtipy.cz/

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo páté., Ročník 24. Tiskne Bizon. 
Na vydání tohoto čísla se podíleli: Bizon, Kocour, Piškot, Mikuláš
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