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Kalendárium
Zapište si do diáře 
V oddílovém únoru  nás čekají dva vícedenní výlety s ubytováním. Hned po oddílovce se
pod vedení Hanky vypravíme o pololetních prázdninách na trojdenní výlet do Poděvous 3.-
6.  února.  Povedeme zátah na dalšího z  členů OJO.  Zločince bychom měli  zatýkat  i  na
dalším výletě 25.-27. února, který povede Mikuláš a místo zatím není pevně určeno.
28. února pak proběhne oddílovka s novým číslem kOKOsu a soutěží na téma památky.
Doufám,  že  se  oddílovky a  společných soutěží  zúčastní  i  Vlaštovky,  byť to  není  jejich
termín schůzek.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

11. února – Cyril (12)
18. února – Adam (19)

7. února – Veronika
19. února – Patrik
25. února - Liliana

Zprávy z oddílu
Počet členů
V měsíci lednu získali Orlíci b dva nové členy Barnabáše a Kristiána. Vítáme je mezi námi
a doufáme, že se jim v oddíle bude líbit. Stále však potřebujeme nové členy nebo členky do
Vlaštovek i Orlíků a.

Pojeďte s námi na zkoušku
Pokud  máte  kamaráda  nebo  známého,  který  by  případně  uvažoval  o  oddílové  činnosti,
můžete jej pozvat nezávazně na kterýkoliv z výletů. Myslím, že oba výlety jsou pro nováčky
vhodné, pokud vydrží několik dní bez rodičů.

Tábor
Přihláška na tábor je hotová a bude rozdávána a rozesílána v průběhu února. Co nejdříve
zvažte vaši účast, všechny vás tam rádi uvidíme. A pochopitelně počítáme i s účastí několika
hostů.

Bizon
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Ozvěny měsíce
15. ledna 2022 – Setkání oddílů na Brdech
S roční přestávkou se uskutečnilo setkání oddílů na Brdech.  Akci tentokrát  připravovali
Makaróni  a sešla  se to
řada  oddílů.  My  jsme
měli  na  rozdíl  od
prosincových akcí účast
mírně  méně  početnou,
ale  to  naštěstí  moc
nevadilo. Celkem nás tu
bylo  osm  Bizon,
Hanka,  Ariel,  Tomáš.
Mikeš,  Malvína,  Eda a
Ája. 
Celá  výprava  se  sešla
na  nádraží  Smíchov,
kde  nám bylo  v  hrané
scénce  sděleno,  že
jakýsi  profesor  ztratil
recept  na  elixír  proti
zapomětlivosti  a  že  se
více  dozvíme  v
Dobřichovicích.
V Dobřichovicích jsme zjistili, že profesor ukryl části receptu a rovněž suroviny různě po

světě  a  dostali  jsme  tři
šifry,  které  nám  měly
poradit,  kudy  dále.
Luštění šifer bylo nejvíce
na Bizonovi, ale se svou
troškou do mlýna přispěl
každý.  Výsledkem  byla
básnička,  která  nás
poslala  poprosit  o  mapu
v  pokladně  na  nádraží.
Mapu  jsme  získali  a
vyrazili  jsme  vzhůru  do
kopce  nad
Dobřichovicemi  k
prvnímu úkolu. 
Podle  mapy  se  zde
nacházelo  Huronské
jezero,  kde  nás  čekali
huronští  indiáni a naším

cílem bylo překřičet jednu z jejich žen, což se měřilo mikrofonem zaznamenávajícím, kolik
decibelů kdo uřval.  Za pomoc jsme získali  bramboru a stránku z deníku s návodem na
lektvar. 

Eda s Mikešem a s fotbalovým míčem

Psí spřežení vyráží na cestu
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O kousek výše bylo stanoviště brazilské, úkolem zde bylo obkopat fotbalový míč po určené
dráze,  toho  se  ujali
Mikeš  s  Edou  a
odměnou nám byla  hrst
fazolí a nezbytný deník.
Pohledem na mapu jsme
zjistili,  že  jedno  z
dalších  míst  je
pojmenováno  podle
novozélandského  kopce
s  nejdelším  názvem  na
světě,  Tomáš  si  název
ihned vyhledal a začal se
ho  učit  nazpaměť,  což
sice  nebylo  nutné,  ale
jistě vtipné. 
Před  Novým  Zélandem
nás   ovšem  čekal  Jižní
Pól,  kde  jsme  museli
odtáhnou  jako  psi  s

hlasitým štěkáním na bobech toho nejmenšího z nás (Áju)  k místu, kde ležela surovina (čaj)
a stránka deníku.
A pak jsme konečně dorazili na Místo, kde Tagatea, muž s velkými koleny, který se z hor
klouzal,  na hory šplhal  a
hory polykal, známý jako
Zeměžrout,  hrál  na  svoji
flétnu  pro  svou
milovanou.  Na  tomto
místě  byl  úkol  na
Novozélandské  motivy,
kdy jsme  museli  secvičit
a předvést  zdejší  národní
tanec  Haku.  Také  zde
hořel  oheň a  mohli  jsme
si opéct buřty k obědu. Za
předvedený  tanec  jsme
obdrželi  ovoce  kiwi  a
návod.
Na  vyhlídce  nad  údolím
bylo  místo  s  hrou
motivovanou  Evropou
označené  jako  Alpy.
Naším úkolem bylo poznávat evropské státy podle více nebo méně nápovědných obrázků.
Neuspěli  jsme  ve  všem,  ale  celkem jsme  se  drželi.  Za  soutěž  jsme  získali  čokoládu  a
tentokrát jsme si na stránku deníku museli počkat až do cíle.

Pomalu se cesta obrací dolů a začínáme scházet z hřebene Hřebenů

Práce s čínskými hůlkami
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Posledním místem byla Lhasa v Tibetu a posledním úkolem bylo přendavání fazolí z misky
do  misky  pomocí
čínských  hůlek.
Většina  z  nás
prokázala  přiměřenou
obratnost  a  meditační
sílu  a tak jsme získali
trochu  rýže  a  stránku
návodu.
Nyní  zbývalo  dojít  k
lesnímu  divadlu  u
Řevnic.  Cesta  zde  jak
známo křižuje silnici a
tak  jsme  zvolili  radši
cestu lesem. U divadla
nás  nečekaně  čekal
ještě  jeden úkol  a  tím
byl  štafetový  běh  s
odměnou  poslední
stránky  z  deníku  a
kostky  cukru.  Také

jsme si vyžádali alpskou stránku deníku. A pak jsme museli umíchat lektvar podle návodu.
Vznikla  podivná
hmota  z  brambor,
kiwi a fazolí, ale což,
my   jsme  to  jíst
neměli. 
Pak  jsme  jen  chvíli
čekali na ostatní a na
vyhodnocení  a
ačkoliv  jsme
nevyhráli,  nebyli
jsme  ani  poslední.
Zbývalo  jen  přejít
Řevnice na nádraží a
vydat se vlakem zpět
do Prahy.
A  jako  obvykle
zbývá  napsat  nějaké
slovo  závěrem.  Přes
nízkou  účast
způsobenou převážně
nemocemi proběhla akce bez potíží, naše skupina prošla trasu v pohodě a pobavili jsme se
při plnění úkolů. Takže je možná škoda, že nás nebylo více, ale celkově jsme si výlet užili a
s ostatními oddíly se na Brdech setkáme za rok.

(bi)

Malvína při závěrečné štafetě

Odevzdávání umíchaných lektvarů
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Moje začátky v oddíle
Ester
Do oddílu jsem nastoupila v roce 2011, když mi bylo jedenáct let spolu s mým starším

bratrem  Uroborem.
Některé jeho členy jsme
oba znali už ze základní
školy, jinak však pro nás
byla  oddílová  činnost
velkou  neznámou.  Sice
jsem dříve velmi krátce
navštěvovali  skauta  a
každý  rok  jezdili  na
tábory,  ale  chod
turistického oddílu jako
je  OkO,  byl  pro  nás
novinkou.  Zejména  pak
poznávání  přírody,
výlety  během  školního
roku,  kroužky  a  úkoly
na táboře a mnohé další
věci.
Pamatuji  si,  že  v  tom
roce  bylo  téma  s

názvem Velbloudí stezkou, které se odehrávalo v prostředí Blízkého východu. Přiznám se,
že mnoho z motivace ani samotných výletů si nepamatuji.
Na co už mám mnohem jasnější vzpomínky je můj první tábor s oddílem, který se odehrál v
roce  2012,  a  který  nesl
název  Lupiči  z  Báb  el
Bakara.  Naší  motivací
bylo  nalézt  uneseného
syna  francouzského
obchodníka  a  porazit
nezvedené lupiče.
Jedna  z  her,  kterou  si
dodnes  pamatuji,  byla
ochutnávková  dražba.
Tuto  hru  vedl  myslím
Myšinka, který nakoupil
různé pochutiny a při hře
pokaždé  někomu  z
jednotlivých  týmů
zavázal  oči  a  dal  mu
nějaké  jídlo  ochutnat.
Pokud  dotyčný  jídlo
uhádl,  pak  dostal  tým
bod. Každý tým měl také přiřazen určitý počet bodů, za který mohl jednotlivé produkty
koupit, pokud vyhrál v dražbě.

13. září 2011 – fotka ze schůzky je asi první fotkou Ester v oddíle

Listopadový výlet do Čáslavi byl pro Ester prvním výletem
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 Tato hra byla trošku ruleta, protože pokud jste například jako Piškot a nemáte rádi sušené
ovoce,  tak  se  vám
klidně mohlo stát,  že
jste  jako  on  jedno
takové  ovoce  při
ochutnávání
nedobrovolně snědli. 
Další ochutnávku měl
Prtě,  se  kterým jsem
byla  v  týmu,  který
dostal  ochutnat
limonádu  7up.
Nemohl  se  však
rozhodnout,  jestli  je
to právě zmíněný 7up
nebo Sprite.  Myšinka
ho  nutil  přesně  říct,
která  z  těchto  dvou
limonád to  byla,  řka,
že obě chutnají úplně
jinak. Prtě se nakonec
trefil správně a náš tým dostal bod. Pak se přistoupilo k dražbě, která byla tentokrát celkem
vyostřená, jelikož každý chtěl limonádu pro sebe. Náš tým nakonec v dražbě uspěl a za

nemalý  počet  bodů
jsme  nápoj  získali.  O
to  větší  byl  náš  šok,
když  nám  Myšinka
místo  velké  láhve  s
limonádou  dal  malou
plechovčičku  tohoto
moku  pro  tříčlenný
tým.
Další  jídlo,  které  jsme
vydražili,  a  na  které
jsem  se  speciálně
těšila,  byl  kandovaný
zázvor.  Bohužel,
neprozřetelně  jsem  ho
tenkrát  nechala
otevřený  přes  noc  v
jídelně  a  ráno  po
probuzení už tam zbyl
pouze  prázdný

pytlíček. Nejsem si jistá kdo, ale někdo nám ho pod rouškou noci drze snědl.
Dnes jsem v oddíle už pár let jako vedoucí a začínám přemýšlet,  že nějakou podobnou
ochutnávací hru pro děti také připravím.

Ester

Obrázek s Ester při vzpomínané ochutnávkové dražbě.

A tady závěr tábora, kdy se chystáme zaútočit na lupiče, Ester je zcela vpravo
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Zajímavé místo
Pastýřská stěna
Asi nebudu sám, kdo za poslední rok navštívil o něco méně zajímavých míst než obvykle.
Proto jsem se rozhodl napsat o místě, které jsem navštívil před osmi lety: ferrata Pastýřská

stěna v Děčíně. Pro ty, co
nevědí,  ferrata je lezecká
cesta po skále, která je po
celé  délce  opatřená
lanem,  ke  kterému  se
lezec  připne  za  pomoci
ferratového  postroje.
Díky tomu je lezení zcela
bezpečné,  a  jednoduché
připnutí k lanu zvládnou i
děti  bez  jakéhokoliv
tréninku.
V  Čechách  máme  ferrat
mnoho,  o  ferratě  na
Slánské hoře už jsem před
pár  lety  psal,  ale
Pastýřská stěna mezi nimi
vyniká.  Nachází  se
uprostřed  Děčína,  na

stejném kopci jako Děčínská zoo, přímo vedle hlavní silnice (na výletě do Děčína před pár
lety jsme procházeli asi 200 metrů od ferraty, ale nevšimli jsme si jí). Přímo pod ferratou se
nachází  půjčovna  vybavení,  kde  lze  zároveň  objednat  průvodce,  který  vás  po  ferratě
provede. Díky tomu je Pastýřská stěna ideálním místem pro úplné začátečníky, kteří ještě
žádnou ferratu nikdy nezdolali. Pokud máte ale vlastní vybavení a nepotřebuje průvodce, je
vstup na ferratu zcela zdarma.
Nicméně Pastýřská stěna nabízí mnohé i pro zkušenější lezce. Aktuálně se na ní nachází 14
cest různých obtížností, takže projít všechny cesty není ani za jednu návštěvu možné. Na
vrcholu kopce se pak cesty spojují na vyhlídce, odkud je vidět Děčínský zámek. Na jedné z
cest je postavený žebříkový most mezi dvěma skalními stěnami.
V okolí Děčína se pak nachází několik dalších ferrat, například nedávno otevřená Vinařská
ferrata v centru Ústí nad Labem.

Ariel

Pohled na Pastýřskou stěnu z druhé strany řeky
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Album zločinců
Al Capone
Al  Capone:  „Namířenou  pistolí  a  laskavým  slovem  dosáhnete  mnohem  víc  než  jen  laskavým
slovem.“ 
  V minulém článku jsme se dozvěděli o jedné z největších zločineckých organizací, o mafii. Mafie
se z Itálie rozšířila do Spojených států, kde se v první polovině
20. století stala obrovskou organizací. Jedním z jejích hlavních
představitelů  byl  Al  Capone.  Přestože  to  asi  nebyl  úplně
největší  z  bossů  americké  mafie,  byl  nejznámější  a  stal  se
symbolem mafiánského bosse.
Alphonse  Capone  (ital.  Alfonso  Capone,  zkráceně  Al)  se
narodil italským rodičům v Brooklynu dne 17. ledna 1899. Jeho
otec  Gabriele  Capone  byl  holič  a  matka  Teresina  Raiola
pracovala jako švadlena. Dva z Alphonsových bratrů, Ralph a
Frank,  se  k  němu  připojili  v  kriminální  činnosti,  ostatní  4
sourozenci si většinou změnili jména a s těmito záležitostmi nechtěli mít nic společného, jeden z
bratrů se stal agentem FBI.
  Ve škole Alphonse Capone absolvoval pouze několik tříd, jeho docházka však byla nevalná, proto

2x propadl. Ze školy ho vyhodili, protože zbil
svou  učitelku.  Po  odchodu  ze  školy  se  živil
příležitostnými pracemi a postupně byl členem
několika  brooklynských  pouličních  gangů.
Zaměstnal  ho  brooklynský  gangster  Frankie
Yale. Pracoval v jeho podniku jako barman a
vyhazovač. Tam také přišel ke svým jizvám na
levé  tváři,  podle  kterých  dostal  přezdívku
“Scarface”. Pořezal ho Frank Gallucio poté, co
měl Al Capone nevhodné poznámky vůči jeho
sestře.  Al  Capone  se  pak  musel  omluvit  a
Gallucio mu zaplatil za zranění odškodnění. V
pozdější  době  Al  Capone  Gallucia  dokonce
zaměstnával.
  Al Capone se pak přestěhoval  do Chicaga,
kde  pracoval  pro  místní  mafiánskou
organizaci, v té době byla zavedena prohibice,

tedy zákaz  alkoholu,  což  vedlo  k obrovskému černému obchodu s  alkoholem,  to  byla  jedna  z
činností, kterou měl Al Capone na starosti. V březnu 1925 odešel na odpočinek tehdejší boss mafie
a  organizaci  předal  Al  Caponemu.  Al  Capone  si  získal  pověst  chladnokrevného  a  brutálního
člověka, který se vyznal v boji s nožem, uměl dobře střílet a nevyhýbal se ani pěstním konfliktům.
Na veřejnosti si však budoval pověst úspěšného obchodníka se starým nábytkem, který rád a hodně
rozdával chudým a potřebným, zvláště podporoval své krajany Italy. Jeho organizace byla v té době
obrovská a bohatá.
  Mafie  se  nechovala brutálně jen k lidem okolo,  ale  tvrdé boje probíhaly i  uvnitř  organizace.
Jedním z příkladů je tzv. Masakr na den sv. Valentýna. Dne 14. února 1929 měl Al Capone nařídit
popravu několika mužů konkurenčního gangu. Nabídli  jim předání  nákladu whisky.  K předání
mělo dojít 14. února 1929 dopoledne v jedné garáži. A jak to celé dopadlo a jestli byl za tento zločin
Al Capone odsouzen se dozvíme v příštím čísle.

(kc)

Al Capone

Al Capone se snaží vyvolat dojem normálního spořádaného
občana.
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Velké vyšetřování
Zprávy z vyšetřování

V měsíci  lednu  se  žádné  pátrání  po  zločincích  z
organizace OJO neuskutečnilo.

Bodování za leden a únor
Leden byl spíše rozpačitý a především nemocný a tak výsledky nejvíce odráží, kdo se stihl
dostat na výlet a na jednotlivé schůzky. Mezi stejně účastnými pak mohou menší rozdíl
tvořit body z padesátky.

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Tomáš 115 115 Orlíci a 13. Lukáš 34 34 Orlíci a
2. Ája 98 98 Vlaštovky 14. Janis 26 26 Orlíci a
3. Eda 75 75 Orlíci b 15. Bára 25 25 Vlaštovky
4. Eliška 57 57 Orlíci a 16. Miki 15 15 Orlíci b
5. Mára 62 62 Orlíci b 17. Kristián 15 15 Orlíci b
6. Marek 48 48 Orlíci b 18. Barnabáš 15 15 Orlíci b
7. Ben 45 45 Orlíci b 19. Tonda 15 15 Orlíci b
8. Malvína 45 45 Host 20. Zuzka 0 0 Vlaštovky
9. Mikeš 45 45 Host 21. Iva 0 0 Orlíci a
10. Vilém 41 41 Orlíci b 22.
11. Julinka 40 40 Vlaštovky 23.
12. Johanka 39 39 Vlaštovky

Výsledky bodování družin:
V bodování družin se promítlo zejména pořadí na oddílovce, neboť na všech schůzkách i na
výletě se z každé družiny našel alespoň někdo.

pořadí název body měs. body cel
1. Orlíci a (Pondělí) 45 245
2. Orlíci b (Pondělí) 40 191
3. Vlaštovky 35 196

Celkové výsledky:
V tabulce celkových výsledků vidíte celkové součty za uplynulé 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 646 8 Orlíci a 15. Lukáš 172 2 Orlíci a
2. Ben 446 4 Orlíci b 16. Zuzka 156 0 Vlaštovky
3. Janis 436 6 Orlíci a 17. Malvína 113 3 Host
4. Mára 419 4 Orlíci b 18. Iva 113 2 Orlíci a
5. Ája 404 4 Vlaštovky 19. Cyril 105 2 Host
6. Bára 401 5 Vlaštovky 20. Miki 90 0 Orlíci b
7. Julinka 382 4 Vlaštovky 21. Vojta 56 0 Orlíci b
8. Johanka 371 4 Vlaštovky 22. Pepa 54 1 Host
9. Eda 346 4 Orlíci b 23. Erik 48 1 Host
10. Eliška 272 3 Orlíci a 24. Sandra 45 1 Host
11. Marek 222 0 Orlíci b 25. Anička 20 0 Host
12. Vilém 197 1 Orlíci b 26. Kristián 15 0 Orlíci b
13. Mikeš 173 4 Host 27. Barnabáš 15 0 Orlíci b
14. Tonda 172 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.
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.
Březen: V březnu bude vaším úkolem poznat
šest záhadných obrázků, které jsou zveřejněny
na  http://www.oddiloko.org/cojeto.htm.
Poznávací část bude z oboru, který v oddíle procvičujeme asi nejméně, a to z geologie. Budete muset poznat několik
hornin a nerostů a dokázat zodpovědět na několik otázek k jejich  původu.

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 0+25

Lukáš 0 0+0 0+13 0+0 0+19

Janis 3 0+0 0+5 20+10 0+11

Eliška 4 0+2 0+0 0+0 0+12

Mára 4 0+3 20+6 20+12 0+17

Vojta 4 0+7 0+0 0+0 0+0

Vilém 4 0+5 0+6 0+0 0+11

Marek 0 0+2 0+6 0+1 0+18

Eda 0 0+1 25+0 0+3 0+0

Ben 0 25+1 15+6 20+0 0+0

Zuzka 4 0+3 0+6 0+8 0+0

Bára 3 0+0 15+8 20+11 0+10

Johanka 3 0+0 15+6 20+8 0+9

Julinka 2 0+0 15+0 20+6 0+10

Ája 0 0+3 20+0 0+8 0+8

Tonda 0 0+0 0+6 0+1 0+0

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?

http://www.oddiloko.org/cojeto.htm
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Koutek zábavy
Podzimní běh soutěže o kOKOsový ořech – výsledky
Do uzávěrky jsem získal  tyto body,  jelikož  je  čas  do okamžiku rozdávání  kOKOsu,  možná se
skutečné výsledky budou mírně lišit:
1. Ben – 16 bodů (3 lístky)
2. Mára – 12 bodů (2 lístky)
3.-4. Zuzka, Ája – 3 body (0 lístků)
všichni ostatní neodevzdali nic.

Jarní běh soutěže o kOKOsový ořech – první kolo
Se stejnými pravidly začínáme jarní běh soutěže pro dalších pět čísel kOKOsu. Opět budete poznávat tři
obrázky a za každý můžete získat až dva body, tedy celkem 6 bodů za měsíc a 30 bodů za celý běh. Za
každých 5 bodů pak získáváte jeden lístek do osudí na závěrečné slosování sladkých odmměn s příchutí
kokosu.
A kdo  vám  může  s  odpověďmi  pomáhat?  Kdokoliv  s  výjimkou  vedoucích  našeho  oddílu.  Univerzitní
profesor,  poslanec  parlamentu  nebo  kopáč  u  cesty  a  samozřejmě  též  vaši  rodiče.  Pokud  ovšem nejsou
vedoucími našeho oddílu.
1. kolo – Pátrání po květinách
Jak se zima táhne,  už se těším na jako a tak vám přináším několik květin,  které jsou podobně
nedočkavé a je možné, že se jich už v únoru dočkáme. První má květy žluté a druhé dvě bílé i když
ta třetí má na okvětních lístcích žluté tečky.

Výsledky pátého kola podzimníího běhu:  Pátrání mezi rostlinami (trnovník akát,  bolševník velkolepý, netýkavka
žláznatá), výsledky neodevzdal do uzávěrky nikdo Mára má (celkem 12) a Ben (celkem 16), Zuzka (celkem 3 body) a
Ája (celkem 3 body).

Vtipy nalezené na Internetu:
Docent při zkoušce studentovi: „Je pravda, že francouzsky umíte výborně, ale dnešní zkouška byla ze
španělštiny!”
„Promiňte, pane docente, včera večer jsem se přehmátnul, když jsem v knihovničce hledal učebnici.”

https://www.ivtipy.cz/
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