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Kalendárium
Zapište si do diáře 
V oddílovém květnu nás tentokrát čekají dokonce tři výlety. Hned po oddílovce vyrazíme na
dvojdeňák  ven  do  Novohradských  hor,  výlet  povede  Lembas  a  jistě  zatkneme  dalšího
zločince z OJO, později v květnu nás pak čekají další dva zátahy na zločince z OJO a to
jednodenní  výlet  14.  května  pod  vedením Piškota  a  dvojdeňák  ven  27.-29.  května  pod
vedením Ariela. Zatím není známý cíl výletu, pozvánky dostanete normální cestou.
Měsíc  zakončíme  30.  května,  kdy  proběhne  oddílovka  s  červnovým číslem kOKOsu a
soutěží na téma byliny.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

29. dubna – Natálka (11)
11. května – Ariel (32)
25. května – Bára (8)
31. května – Marek (8)

25. dubna - Marek
26. května – Filip
28. května – Vilém
29. května – Maxmilián

Zprávy z oddílu
Počet členů
V měsíci  dubnu  jsme  nezaznamenali  žádného  nového  člena  ani  hosta,  počet  členů  tak
zůstává nezměněn. Potěšilo nás, že se o účast na táboře přihlásili někteří z hostů, kteří s
námi jezdili dříve.

Pojeďte s     námi na zkoušku  
Pro účast hostů bude vhodný jednodenní výlet 14. května. Pokud tedy chcete oddílovou
činnost  nezávazně  ukázat  někomu ze  svých  známých  a  kamarádů,  máte  v  květnu  tuto
příležitost.

Tábor
Je nezbytně nutné, aby všichni, kdo chtějí jet na tábor, odevzdali přihlášku, v současnosti
sice očekáváme vysokou účast, ale nemáme ji ještě potvrzenou a neradi bychom zjistili, že
se někdo z členů, kteří chodí i na schůzky na tábor nevejde jen proto, že zapomněl přinést
včas přihlášku.

Bizon
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Ozvěny měsíce
14.-18. dubna - Strážnice
Po dvou letech se pět uskutečnil Velikonoční výlet a bohužel ani tentokrát zde nebyla účast
právě nejvyšší, částečně
díky  nemocem  a
částečně kvůli  tomu, že
mnozí  z  Vás  mají  na
Velikonoce  jiné  zájmy
než oddílový výlet.
Z  Prahy  do  Strážnice
nás  vyrazilo  devět  ve
čtvrtek ráno a ve čtvrtek
večer  se  přidal  desátý
účastník, který měl ještě
dopoledne  školu.  Cesta
vlakem  proběhla  přes
několik  výluk  na  trase
bez  větších  zádrhelů  a
tak  jsme  stanuli  ve
Strážnici  v  časném
odpoledni. 
Ubytovali  jsme  se  v
místním DDM, kde jediný problém představovala omezeně vybavená kuchyňka a vyrazili
na vycházku do nedalekého Petrova. Šli jsme přes Strážnici a podél Baťova kanálu až k
Petrovskému přístavu. Počasí bylo tento den ještě teplé a slunečné.
U mostu přes  kanál  na  půli  cesty  Hanka vysvětlila,  že  budeme tentokrát  honit  známou

podvodnici  a
defraudantku Hannelore
Pracháčovou-
Mamonovou a Myšinka
k  tomu   vysvětlil
pravidla  příležitostné
celovýletové kartičkové
hry,  ve  které  se
odhalovala  korupce  v
různých  Evropských
zemích.
Naše cesta po hře vedla
do Petrovského přístavu
a  pak  do  středu  vsi  k
místnímu  sirnému
prameni  a  nakonec  do
místní části Plže, kde se
nachází  vinné  sklípky,
které  jsou  památkově

chráněné.  Nakoupili  jsme korbáčiky a  turistické   známky a   vrátili  jsme se  vlakem do
Strážnice. 

Zahájení výletu u Baťova kanálu

Sklípky v Petrově - Plžích
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Večer dorazil Piškot a bylo nás tedy deset,  kromě Piškota ještě Bizon, Myšinka, Hanka,
Ariel,  Míša,  Tomáš,
Janis,  Mikeš  a
Malvína.  Večer  v
DDM  jsme  se
navečeřeli  a  odešli
spát.
Páteční  den  sliboval
déšť ráno a k večeru a
tak  jsme  po  chvíli
kombinování  zvolili
variantu  s  pozdějším
odjezdem a návštěvou
hory  Velká  Javořina,
což slibovalo nejlepší
využití  nabízeného
počasí.  Plán  se  nám
vyplatil a většinu dne
jsme  měli  ne  přímo
slunečno,  ale
rozhodně  občasné

dubnové slunce mezi mraky svou sílu ukázalo. Vyráželi jsme ze stanice Vápenky a stoupali
jsme delší, ale pozvolnější cestou po žluté turistické značce ke kamenné boudě. Na kládě
kousek za boudou jsme se naobědvali a pokračovali ve výstupu. Po cestě jsme hráli hru, kdy
vedoucí zadávali dětem různé úkoly, které děti musely co nejrychleji splnit.
Velká Javořina se tyčí na Slovenské hranici a na vrcholu stojí televizní vysílač. Vzhledem k
tomu, že temeno hory
je holé, skýtá výhledy
na  všechny  strany.  Z
Velké  Javořiny  jsme
sestupovali  po
červené  turistické
značce  směrem  na
západ.  Na  horním
kraji lesa nás potěšily
tisíce  sněženek,  které
zde  pokrývaly zem a
díky  vyšší  poloze
byly  ještě  v  plném
květu. Po značce jsme
pokračovali  až  ke
křižovatce se zelenou
turistickou  značkou,
ta  nás  zavedla  na
Šibenický  vrch  a
odtud jsme sestoupili
po loukách a sjezdovce do Nové Lhoty a odtud s přestupem na vlak zpět do Strážnice. 

Tah kartičkové hry v ubytovně v DDM

Krátký pohled na Slovensko ze slovenské strany Velké Javořiny



-5-

Večerní program patřil Piškotovi a byla to populární pantomima. Úkolem bylo předvádět
slova  volně
související  se
zločinem a zločinci.
Nejhorší  počasí  nás
potkalo  v  sobotu.
Celý  den  bylo
zataženo a  teplota  se
s  obtížemi  přehoupla
přes  šest  stupňů.
Proto  byl  naším
prvním cílem skanzen
ve  Strážnici.  Toto
muzeum  jsme  již
kdysi  navštívili  v
rámci Vánoční akce a
dnes jsme tedy šli na
prohlídku  jarní.
Zvolili  jsme  okruh  s
výkladem o zvycích v
průběhu  lidského

života. Na jednotlivých zastaveních nám tak kromě popisu staveb průvodkyně vyprávěla o
tom, jaké zvyklosti a lidové obřady se pojily s narozením, svatbou a smrtí. 
Po Skanzenu jsme odjeli autobusem do zastávky Tvarožná Lhota – Lučina a po obědě jsme
se  vydali  na  Národní
přírodní  rezervaci
Čertoryje.  Pochopitelně
louky  měly  spíše  zimní
ráz  s  nesměle  se
probouzejícími  fialkami
a  prvosenkami.  Na
bohatství  kosatců  a
orchidejí  bychom  si
museli  měsíc  počkat,
tolik  času  jsme  však
pochopitelně  neměli.
Hlavním programem dne
byl  tradiční  sázkový
megakvíz,  kde  zápasil
Tomáš proti zbytku dětí a
podle  očekávání  i  tak
zvítězil. Krátký výlet byl
zajímavý  i  přes  to,  že
botanické  bohatství  bylo  relativně  chudé,  ale  aspoň se  děti  mohly  seznámit  s  jednou z
nejbohatších orchidejových lokalit u nás.

Zastávka na plnění úkolu – stavbu trojnožek

Malvína předvádí slovo při večerní hře
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Večerním programem byl Hančin test ze znalostí o místech,kde podvodnice Pracháčová-
Mamonová  chystá
své  podvody,  což
byly  různé  známé
Evropské  lokality.  K
testu  jsme  s
úspěchem  využili
promítacího  zařízení
v DDM.
Po  delší  diskusi  nad
předpovědí  počasí
jsme  se  pro  neděli
rozhodli  pro  velmi
krátký výlet do okolí
Horního  Němčí.
Vystoupili  jsme  na
zastávce  Horní
Němčí,  rozcestí
Javořina  a  nejprve
jsme se zašli  podívat
na  PP Za  lesem.  Na
louce zde kvetou šafrány bělokvěté, nicméně letos již byly odkvetlé a na zdejší hořce asi
bylo ještě brzo. Zamířili jsme tedy zpět k Hornímu Němčí a na Přírodní Rezervaci Drahy

jsme usedli k obědu a
jali  se  hledat
nejčasnější  orchidej
vstavač  bledý.  Naše
snaha  byla
korunována  dílčím
úspěchem,  protože
vstavače jsme nalezli,
nicméně do květu jim
přece jen ještě trocha
chyběla. Z PR Drahy
jsme pokračovali přes
kraj  Horního  Němčí
směrem k vrchu Kolo
po neznačené cestě, v
jednom místě zaniklé
v křoví.
Na  Kole  jsme  se
zastavili  na  hru,
cílem  bylo  najít  v

lese ukryté vedoucí a získat od nich lístky se jmény politiků,  které hledaná podvodnice
uplatila, aby jí s podvody pomohli. 
Z Kola jsme sestoupili do Boršic u Blatnice, kde jsme nastoupili na autobus a nechali se
odvézt s několika přestupy do Strážnice.

Na prohlídce Strážnického skanzenu

Nedělní výlet vedl na rezervaci Drahy (za plotem)
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Večer  Myšinka  zorganizoval  malování  a  zdobení  vajec.  Přesto,  že  letos  mnohá  vejce
popraskala, ozdobená
vypadala  hezky
všechna.
Pondělek  byl
věnován cestě domů.
Ovšem  nikoliv
přímo,  ale  se
zastávkou  v  Brně,
kde  jsme  uložili
batohy  do  úschovny
a pak jsme se vydali
nejprve  na  PR
Kamenný  vrch,  kde
je  louka  s  bohatou
populací  koniklece
velkokvětého.
Většina jich sice byla
již  odkvetlých,  ale  i
tak se našel dostatek
opožděných  květů

pro nadšené fotografy. 
Hlavním programem pak byla prohlídka vily Stiassny. Jednalo se o obytný dům židovského
továrníka s textilem, který
byl  zvenku  postaven  v
moderním úsporném stylu
a  vevnitř  vybaven  téměř
zámecky. Vybavení vily se
zachovalo  mimo  jiné  i
proto,  že  později  dům
sloužil  pro  ubytování
politiků,  takže  zde
pobýval i Fidel Castro ale
i  většina  našich
prezidentů.
Po prohlídce vily jsme na
její  rozlehlé  zahradě
poobědvali naše malovaná
vajíčka a  pak jsme se  již
rozjeli  domů,  kam  jsme
dorazili  bez  zpoždění,
dokonce  v
několikaminutovém předstihu.
A co  říci  závěrem,  vlastně  to  samé  co  na  začátku,  Velikonoce  nás  zavedly  na  řadu
zajímavých míst a viděli jsme mnoho zajímavého, nemohu však zakrýt, že účast byla nižší,
než bychom si přáli.

(bi)

Na vrcholu Kolo

U skříně na klobouky ve vile Stiassni
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Moje začátky v oddíle
Lembas
Někdy mě samotného až překvapí,  jak dobrá moje jinak celkem mizerná paměť je.  Jindy jsem
zděšen, že události, které si pamatuji, se
odehrály zcela jinak. Tento článek bude
tak nějak o obojím. 
Můj první přímý kontakt s oddílem byl,
věřím, v květnu 2008. Bylo to již velmi
dávno  a  výletu  jsem  se  vlastně  ani
nezúčastnil.  Pouze  jsem  se  přijel
podívat (ne sám, ale už nevím s kým),
protože  to  bylo  kousek  od  Bavorova,
kde jsem byl tenkrát u babičky. O tom si
však pouze pamatuji, že se to stalo a nic
víc. Tím moje slavná paměť (nebo spíše
její nedostatek) končí. 
Mnohem konkrétnější vzpomínky mám
na  svůj  druhý  výlet.  To  bylo  v  září
2008,  což  si  dokonce  pamatuju.
Nevzpomenu  si,  kdy  mám  zkoušku  z
matiky,  ale který měsíc byl můj druhý
výlet dohromady dám. Lidská paměť je opravdu zázrak. Také si dobře pamatuji, že jsme ten rok
poznávali různé vynálezy profesora Svergussona. A právě na výletě do NPP Luční (ok, to už jsem si

musel  dohledat)  šlo  o  vynález  na  focení
zvířat  „Foto  Natural“.  Nějak  jsme  tam
chodili  po  lese  a  něco  fotili  a  byla  tam
nějaká  soutěž  a  ty  fotky  se  nějak
vyhodnocovaly. Myslím, že jsme nevyhráli,
tedy  alespoň  já  ne.  A  možná  se  ptáte:
“Ehm... a co přesně je na tom zajímavého?”
Není to pravda. Takhle ten výlet neproběhl.
Žádnou část jsem si nevymyslel, ale to, co
jsem  tu  popsal,  se  nestalo.  Mé  vnímání
reality a světa kolem mě se dnes sesypalo
jako domeček z karet. Tenkrát v NPP Luční
šlo o vynález na sbírání hub, Luční je totiž
houbová rezervace. Vynález Foto Natural a
s  ním  spojená  fotosoutěž,  kterou  jsem
mimochodem  vskutku  nevyhrál,  byly
součástí  výletu do Děčína  a  místní  zoo o

dobrého půl roku později. Nejdivnější mi přijde, že nemám absolutně žádnou vzpomínku na zoo v
Děčíně a vlastně ani na Děčín samotný. Pod hrozbou mučení bych byl schopný tvrdit, že jsem tam v
roce 2009 nebyl. Ale oddílové stránky hovoří jasně. Byl jsem nejen v Děčíně, ale ještě na dalších
dvou výletech v tom roce. Ani na ty nemám žádnou vzpomínku. Ještě včera jsem byl přesvědčen, že
vím až překvapivě přesně, co se tenkrát stalo, ale faktem je, že nevím vůbec nic.
Závěr, který bych na tomto místě udělal je ten, že mi nesmíte věřit vzpomínky starší než dva týdny
ale raději ani ty ne. Stále na svůj druhý výlet rád vzpomínám, přestože mám o tehdejších událostech
velmi nepřesnou představu.

Lembas

Lembas nás prvně navštívil na výletě do Blatné, tady drží tyč a je k
nám zády, nicméně jsem si jist, že je to on.

Výřez z fotografie z výletu na NPP Luční, Lembas sedí vpravo
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Album zločinců
Největší podvod v     našich dějinách – prodej Karlštejna  
  Na velikonočním výletě jsme se seznámili s podvodnicí z organizace OJO, která se snaží pomocí
různých triků a podvodů získat peníze. V historii máme i skutečné podobné výtečníky, asi největším
byl u nás Harry Jelínek. 
 Narodil  se  do  rodiny  vlašimského lékaře Karla  Jelínka.  Jeho  otec  měl  ve Vlašimi zavedenou
lékařskou praxi a kromě toho byl zámeckým lékařem Auerspergů. Spolu se syny Auerspergů se v
mládí  učil  angličtinu  a
francouzštinu.  Studoval
s nevalným  prospěchem,  na
přání otce začal s medicínou, ale
nedokončil jí, což mu nebránilo
ve  vhodných  chvílích  používat
titul  doktor.  V Praze na  konci
20. let 20. století vedl poměrně
nákladný  život  a  živil  se  jako
příležitostný gigolo.  V  roce
1928, kdy otec zjistil, že studia
medicíny nepokračují a zastavil
přísun  peněz,  si  otevřel  firmu
pro  obchod  se starožitnostmi  a
uměleckými  předměty,  ve
kterém prodával mnoho  padělků. Tento podnik působil v podstatě nezákonně až do roku 1937. Za
tu dobu bylo na něho podáno 501 žalob pro podvody. Nicméně soudnímu postihu podvodník unikal.
Také rád závodil na motorkách, kde se seznámil s  Jiřím Kristianem Lobkowiczem. S jeho pomocí
pak  uskutečnil  největší  podvod  v historii.  Pomáhal  Lobkowiczovi  při  jednáních  s americkým
průmyslníkem,  kterému  chtěli  Lobkowiczové  prodat  část  roudnické  galerie.  Při  jednáních  se
průmyslník zmínil, že by rád koupil staré šlechtické sídlo, čím starší, tím lepší. Namluvili mu, že
Jelínek vlastní hrad Karlštejn. Kastelána přesvědčili, že na hradě se bude natáčet film, proto ho na
několik dní uzavřeli, najali herce, objednali občerstvení a pozvali průmyslníka na prohlídku. Ten
byl nadšen a zaplatil zálohu na prodej. Jelínkovi se hodilo, že průmyslník chtěl koupi z reklamních
důvodů  prozatím  utajit,  takže  hrozilo  menší  nebezpečí  prozrazení.  Jak  se  o  podvodu  nakonec
dozvěděl se přesně neví, traduje se, že mu ještě prodal jachtu, kterou měl jen půjčenou a když se jí
pravý majitel  začal  dožadovat,  ověřil  si  obchodník konečně i  koupi  Karlštejna.  Protože by mu
taková ostuda mohla poškodit  pověst,   nepodal na Jelínka trestní oznámení,  takže dotyčný opět
unikl soudu. 
 Podvody a podvůdky, které Harry Jelínek páchal, by mohly působit i celkem úsměvně, bohužel on
sám byl příznivcem nacistické ideologie a během války aktivním nacistou. V létě 1933 při návštěvě
Berlína absolvoval první kontakty s nacisty a v roce 1936 se nechal naverbovat jako agent tajnou
službou SD, pro kterou potom pracoval i během Protektorátu. Od začátku Protektorátu otevřeně
podporoval okupaci a spolupracoval kromě SS i s gestapem. Během války vydával časopisy a knihy
s  nacistickou  a  protižidovskou  tématikou.  Na  konci  Protektorátu  se  prokazoval  českým
obchodníkům jako příslušník gestapa a pod různými záminkami je okrádal o zboží. Dne 17. dubna
1945 utekl do Bavorska. Údajně žil ve Spolkové republice Německo a zemřel v roce 1982 v Itálii.

(kc)

Harry Jelinek
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Velké vyšetřování
Zprávy z vyšetřování

V  dubnu  jsme  konečně  zasáhli  proti  známé
podvodnici  a  finanční  expertce  OJO  Hannelore
Pracháčové-Mamonové,  která  dotačními  podvody
získávala  pro  OJO peníze  na  jejich  další  činnost,
podařilo se nám sehnat důkazy a překazit její další

zisky.

Bodování za březen a duben
Velikonoční výlet byl tentokrát jediný a tak není divu, že slabá účast na něm posunula do
popředí ty, kteří se tam přece jenom objevili.  A do pořadí zasáhly i nemoci, kterých bylo v
březnu i dubnu požehnaně.

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Tomáš 98 203 Orlíci a 13. Ben 15 60 Orlíci b
2. Mára 56 169 Orlíci b 14. Johanka 15 45 Vlaštovky
3. Barnabáš 48 141 Orlíci b 15. Vilém 15 45 Orlíci b
4. Janis 69 141 Orlíci a 16. Mikeš 36 36 Host
5. Marek 47 96 Orlíci b 17. Malvína 42 42 Host
6. Tonda 49 94 Orlíci b 18. Miki 0 15 Orlíci b
7. Bára 36 81 Vlaštovky 19. Ája 0 15 Vlaštovky
8. Eliška 45 81 Orlíci a 20. Iva 15 15 Orlíci a
9. Julinka 32 77 Vlaštovky 21.
10. Kristián 45 75 Orlíci b 22.
11. Eda 47 65 Orlíci b 23.
12. Lukáš 30 61 Orlíci a

Výsledky bodování družin:
Vzhledem k tomu, že Vlaštovky byly od půlky dubna nemocné,  je  jejich bodová ztráta
pochopitelná. A nikdo z Orlíků b se neobjevil na Velikonocích a tedy i oni tratí neúčastné
body.

pořadí název body měs. body cel
1. Orlíci a (Pondělí) 45 385
2. Orlíci b (Pondělí) 30 316
3. Vlaštovky 15 281

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků se přesypala v závislosti na výsledcích v měsíci a účasti na
výletě.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 987 11 Orlíci a 15. Mikeš 260 6 Host
2. Mára 719 6 Orlíci b 16. Malvína 206 5 Host
3. Janis 659 9 Orlíci a 17. Barnabáš 186 1 Orlíci b
4. Ben 634 5 Orlíci b 18. Cyril 165 3 Host
5. Bára 572 6 Vlaštovky 19. Zuzka 156 0 Vlaštovky
6. Julinka 546 5 Vlaštovky 20. Iva 143 2 Orlíci a
7. Ája 518 5 Vlaštovky 21. Miki 135 0 Orlíci b
8. Johanka 515 5 Vlaštovky 22. Kristián 120 0 Orlíci b
9. Eda 496 5 Orlíci b 23. Vojta 56 0 Orlíci b
10. Eliška 424 3 Orlíci a 24. Pepa 54 1 Host
11. Marek 363 0 Orlíci b 25. Erik 48 1 Host
12. Tonda 359 2 Orlíci b 26. Sandra 45 1 Host
13. Vilém 322 2 Orlíci b 27. Anička 20 0 Host
14. Lukáš 289 2 Orlíci a 28. Charlotta 15 0 Host
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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.
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.
Květen: V květnu je přinášecí padesátka jednoduchá, přineste všechna čísla kOKOsu tohoto ročníku, které máte doma
jistě vzorně uložená a získáte za ně body v závislosti na počtu a stavu donesených. Odborný test pak proběhne z uzlů,
uzlování na schůzkách v poslední době necvičíme, ale třeba někdo z vás alespoň některý uzel dokáže.
Červen: V červnu bude poznávací úkol z bezobratlých, což je téma, které jsme v oddíle probírali v průběhu dubna a tak
vám jistě poznání pár běžných i méně běžných bezobratlých nebude přinášet problémy, zvláště proto, že tentokrát ani
nebudu chtít určení řádu. Přinášecí úkol na závěr roku je herbář.  Pro zisk plného počtu bodů potřebujete donést 5
vylisovaných, nalepených a správně určených bylin . Úkol můžete splnit také za pomoci fotografií, nemusíte rostliny
trhat. Fotoherbářové položky můžete poslat i elektronicky. Opět platí, že rostliny musí být poznatelné a správně určené.

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 0+21 0+21 0+14

Lukáš 0 0+0 0+13 0+0 0+19 0+11 0+16 0+0

Janis 3 0+0 0+5 20+10 0+11 0+16 0+0 0+6

Eliška 4 0+2 0+0 0+0 0+12 0+11 0+6 0+0

Mára 4 0+3 20+6 20+12 0+17 0+14 25+7 0+11

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

Vilém 4 0+5 0+6 0+0 0+11 0+8 0+0 0+0

Marek 0 0+2 0+6 0+1 0+18 0+0 0+4 0+2

Eda 0 0+1 25+0 0+3 0+0 0+4 0+3 0+2

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

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

Bára 3 0+0 15+8 20+11 0+10 0+0 0+0 0+6

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

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

Ája 0 0+3 20+0 0+8 0+8 0+0 0+0 0+0

Tonda 0 0+0 0+6 0+1 0+0 0+0 0+0 0+4

Barnabáš 0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+2
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Koutek zábavy
Jarní běh soutěže o kOKOsový ořech – třetí 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 odměn 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.

4. kolo – Pátrání po plazech
Říká se, že na Svatého Jiří, vylézají ze země hadi a štíři. To má znamenat, že kolem Svatého Jiří je
konečně dost trvale teplo, aby se v našich končinách začali objevovat hadi a jiní plazi. Svatého Jiří
bylo včera a jistě víte, že na Velikonocích jsme již nějaké plazy v přírodě viděli  - poznáte však tuto
trojici, kterou bychom možná mohli zahlédnout v nadcházejících dnech?
Jen napovím,  že  u nás  můžete  vzácně  vidět  všechny tři,  tvor  na  posledním obrázku je  z  nich
nejmenší a vidíte jej zdaleka nejčastěji.

Výsledky třetího kola jarního běhu: Vězení na hradech (Bezděz, Brno-Špilberk, Loket), výsledky odevzdal Tonda 6
bodů (celkem18 bodů), Mára 6 bodů (celkem16 bodů),  Bára 6 bodů (celkem 10), Julinka 6 bodů (celkem 10) a Johanka
6 body (celkem 10), Janis 6 bodů (celkem 9), Barnabáš 6 bodů (celkem 6), Tomáš 6 bodů (celkem 6), dále má Lukáš (6
bodů) a Ben (6 bodů)

Vtip nalezený na Internetu:
Obviněný: „Proč jste raději poškozeného kulturně nepoprosil, aby přestal mluvit sprostě,
kouřit,  že  vám  vadí  jeho  zápach  alkoholu  a  cigaretový  dým,  který  vám  foukal  do
obličeje, místo toho, že jste ho udeřil do obličeje, shodil na zem, kopal do něj nohama a
nakonec jste ho shodil do potoka?”
„Já se nejdříve pokusil vysvětlovat, jak jste uváděl, ale on na mě zařval, že to musím
zkrátit.”

https://www.ivtipy.cz/

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo deváté., Ročník 24. Tiskne Bizon. 
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