Měsíčník oddílu OkO
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Kalendárium
Zapište si do diáře
V oddílovém červnu nás již čeká jen výlet jednodenní a to 18. června, kdy se pod vedením
Ester vypravíme do okolí Štěchovic.
Měsíc a oddílový rok zakončíme 20. května, kdy proběhne oddílovka s letním číslem
kOKOsu a hrou na připomenutí letošního roku.
V pondělí 27. května proběhne společná návštěva botanické zahrady v mírně prodloužené
schůzce, detaily se dozvíte před akcí.
A nakonec 1. července odjedeme na tábor. Informace o odjezdu dostanete v průběhu června,
ale již teď můžete počítat s hlavním odjezdem v pátek v 16:00 na parkovišti na Kulaťáku.

Blahopřejeme
Narozeniny

Svátky

31. května – Marek (8)
3. června – Terezka (12)
14. června – Ester (22)
20. června – Lembas (22)
23. června – Ája (7)

13. června – Antonín
24. června – Jan
29. června – Petr a Pavel

Zprávy z oddílu
Počet členů
V měsíci květnu se do Orlíků b (taky byste si už mohli vymyslet vlastní jméno) přihlásili
dva noví členové Ernest a Pavlík, oba je mezi námi vítáme a doufáme, že jim oddílová
činnost vydrží i v novém oddílovém roce.

Pojeďte s námi na zkoušku
Pro účast hostů bude vhodný jednodenní výlet 18. června. Pokud tedy chcete oddílovou
činnost nezávazně ukázat někomu ze svých známých a kamarádů, máte v květnu tuto
příležitost. Rovněž bychom tu rádi pokud možno viděli hosty, kteří s námi mají jet na tábor,
ale naší činnosti se pravidelně neúčastní.

Tábor
Většina přihlášek je odevzdaná a peníze zaplacené, prosím ty, kdo se ještě k placení a nebo
dokonce přihlášce nedostali, aby tak co nejdříve učinili. Platbu prosím poukažte na
skupinové konto viz oddílové stránky - Kontakt. Cena 4000 Kč pro celý tábor nebo méně
dle dohody.

Bizon
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Ozvěny měsíce
29. dubna - 1. května - Novohradské hory
Těsně před začátkem května jsme vyrazili na dvoudeňák ven. Výlet jsme netrpělivě
očekávali,
protože
přinejmenším já považuji
tento typ výletů za nejlepší
a
nejzajímavější
část
oddílové činnosti. Tentokrát
jej vedl Lembas a zamířili
jsme
na
okraj
Novohradských hor.
Trochu nás zklamalo, že se
nás na výletě nakonec sešlo
jen pět. Ostatní se výletu
zalekli nebo jej vzdali pro
nemoc.
Bizon,
Ariel,
Lembas, Mikuláš a Tomáš
však v pátek večer společně
dorazili do Nových Hradů a
odtud pokračovali kolem
Zevlova mlýna a podél Lembas zahajuje výlet
Veveřského potoka do lesa, kde jsme se před začátkem rezervace uložili výše v lese k
noclehu.
Ráno jsme se sbalili a vyrazili podél Veveřského potoka mírně stoupající cestou dále.
Zajímavostí Lembasovy trasy bylo, že jsme mírně stoupali téměř celý výlet, vlastně až na
Kraví horu, ale to bych
přece jenom předbíhal.
Nejprve jsme pokračovali
podél
potoka
kolem
autocampu a osady Veveří
a kolem ohrady s kozami
dále. Na příhodném místě
v lese Lembas zahájil výlet
a vykládal o krutém
otrokáři a podvodníkovi
Lembínovi, který měl být
naším terčem na tomto
výletě. Vzhledem k tomu,
že zde děti reprezentoval
pouze Tomáš, vybrali
vedoucí ze svého středu
toho nejmladšího, tedy
U pramene v osadě Šejby
Mikuláše, aby se účastnil
soutěží. A první soutěží
bylo, zjistit v čem vlastně Lembínovy zločiny spočívají. V lese byla řada lístečků zločinů a
důkazů a úkolem bylo přinést vždy zločin a k němu co nejvíce důkazů. Po krutém boji
zvítězil Mikuláš.
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Za zaniklou vsí Jedlice jsme vyrazili přes návrší Vyhlídka a tam jsme u podivné chaty usedli
k vaření oběda. A rovněž
zde proběhla další hra skládání
dopisu
rozstříhaného
na
jednotlivé věty. I zde se
nakonec rychleji uplatnil
Mikuláš.
Sestoupili jsme do vsi
Šejby a zde jsme u
pramene načepovali vodu
na další část cesty. Po
chvilce nad mapou jsme
se rozhodli vyrazit na
NPP Hojná voda. V místě,
kde cesta vedla po
rakouských
hranicích
jsme se na chvíli zastavili
a Mikuláš se zde pokusil
Ariel v Čechách a Tomáš v Rakousku
přeskočit hraniční potok.
Bohužel byl zachycen zrádnou ostružinou a do potoka šlápl. Na hranicích NPP uvedl
Lembas hru, kde bylo cílem
postupnými dotazy určit,
který z předložených domů
je
hlavním
sídlem
Lembínovy
organizace.
Hádání nakonec dopadlo
lépe pro Mikuláše.
NPP Hojná voda je jednou z
nejstarších rezervací ve
Střední Evropě a obsahuje
bukový prales ponechaný
svému osudu. Je zde vidět,
že u nás ani divoce rostlý les
není
neprostupnou
houštinou. Zajímavá byla
cedule naučné stezky, kde
byla ukázaná mapa se Hledání Lembínova sídla na hranicích NPP Hojná voda
zaznamenanými
všemi
stromy s větším průměrem kmene než 15 cm. Když jsme se zorientovali v měřítku, ukázala
se velmi přesná.
Pokračovali jsme kolem bývalých vsí Lukov a Nové Hutě směrem na Hojnou Vodu. Na
louce nedaleko cesty jsme se zastavili na večeři, rozdělali oheň a upekli si buřty. Pak jsme
pokračovali přes Hojnou vodu vzhůru do sedla mezi Kraví a Kuní Horou, kde jsme chtěli
přenocovat. V sedle ještě Lembas uvedl poslední hru, jejímž cílem bylo sepsat motivační
dopis pro Lembína, aby našeho agenta přijal do své firmy. V podstatě šlo o to vzpomenout si
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na co nejvíce faktů o Lembínovi z informace, kterou Lembas uvedl dopoledne, když
zločince představoval.
Rozložili jsme se na sedlové rovince k noclehu a ráno jsme se sbalili a zahájili výstup na
Kraví
horu
kolem
skalního
útvaru
Napoleonova hlava, což
je veliký balvan, který
opravdu připomíná hlavu,
aby
byla
přisouzena
Napoleonovi, k tomu je
zapotřebí fantazie již více.
Na vrcholu Kraví Hory je
telekomunikační věž s
rozhlednou, kterou jsme
neopomněli navštívit.
Z Kraví Hory jsme
sestoupili do Dobré Vody,
kde jsme si prohlédli
mohutný poutní kostel a
pak jsme usedli v
nedalekém občerstvení s Skalní útvar Napoleonova hlava
velmi ochotnou paní a
majitelkou.
Po vypití limonády zbývalo jen sestoupit táhlým svahem do Horní Stropnice. Ve městě jsme
koupili bagety k obědu a
také jsme si prohlédli
historický kostel Svatého
Mikuláše a pak již byl čas
jít na autobus, protože jsme
se rozhodli kvůli nízké
účasti oběd nevařit a jet
domů o dvě hodiny dříve.
To bylo štěstí neboť nehoda
na trase objížďky náhradní
autobusové
dopravy
nedaleko Votic zdržela
dopravu o více než hodinu
a tak jsme získaný čas
dílem opět ztratili. Přesto
jsme domů dorazili dříve
než
bylo
původně
Poutní kostel v Dobré vodě působí mohutněji než ve skutečnosti je.
plánováno a výlet tak
skončil.
A co říci na závěr? Výlet byl velmi příjemný a pohodový, procházel zajímavými místy a
krásnou krajinou a jen je škoda, že se nás tu nesešlo přece jenom více.
(bi)
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Vysoký Vrch – 14. května 2022
V sobotu 14.5. jsme se ráno sešli v metru na Dejvické a vyrazili jsme na naší jednodenní
pouť na Vysoký vrch. Ze Zličína
jsme autobusem dojeli až do
Bratronic, kde naše cesta
oficiálně začala.
Z Bratronic jsme se vydali do
nedalekého lesa, kde Piškot,
který tento výlet vedl, začal
vysvětlovat jaký úkol dnes čeká
naši organizaci D.I.S.C.O. při
zatýkání dalších zločinců z řad
zlovolné skupiny OJO. Tentokrát
jsme se měli zaměřit na
zhýralého
synka
jednoho
z předáků této zločinecké bandy,
který pořádá nezřízené večírky,
které jsou plné nelegálních látek
Piškot vysvětluje výlet a první hru
a aktivit. Tento francouzský
padouch, Raphael Pischcau, měl dokonce sám takové látky vyrábět a distribuovat. Bylo tedy
jasné, že na Pischcaua si musíme posvítit. Nejlepší způsob, jak se k němu probojovat se
jevilo vetřít se nenápadně na jednu z jeho upadlých zábav, kterou zrovna pořádal.
Proplížení se na tuto party tedy
bylo naším prvním úkolem.
Vedoucí
představovali
již
značně unavené stráže, kteří
hlídali vstup na večírek. Děti
kolem nich musely proběhnout
ve chvíli, kdy se na ně stráž
zrovna nedívala. Pokud se na
ně stráž podívala, bylo nutné
ztuhnout a předstírat sochu,
která strážcům nebyla nikterak
podezřelá. Nakonec se všem
podařilo se nepozorovaně
proplížit, takže jsme se mohli
vydat dále na cestu směrem na
Vysoký vrch.
Hra na pátrání na večírku
Dál v lese nás čekala další hra.
Když jsme se dostali na večírek, bylo potřeba se nenápadně vmísit do davu hostů, ale
zároveň pokračovat v pátrání. Abychom nebyli nápadní, popíjeli jsme jako všichni ostatní
hosté večírku. Nápoje, které jsme konzumovali, představovaly lístečky, které děti sbíraly.
Na lístečkách byl napsaný negativní a pozitivní vliv konkrétních tekutin, úkolem bylo
nasbírat co nejvíce pozitivních bodů, ale zároveň nebylo přípustné u sebe mít nasbíraných
více lístečků, než které dávaly dohromady negativní součet deset. Mezi sbírajícími dětmi
chodili vedoucí, kteří je náhodně mohli pozvat na „panáka“, tedy mohli jim dát lísteček
s negativním číslem 8. Ten, kdo měl totiž u sebe příliš mnoho lístečků s negativními body
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byl již natolik opilý, že nebyl schopen na večírku pátrat. I zde se nám nakonec podařilo se
zdárně začlenit, a tudíž jsme mohli pokračovat lesem v našem putování.
V lese také následoval oběd a
krátký odpočinek, po kterém
jsme se vydali na další cestu.
Následovala další hra, při které
jsme se měli proplížit do
Pischcauovy tajné laboratoře,
kde mělo docházet k vaření
nelegálních látek. Úkolem dětí
bylo pomocí potravinářských
barviv a vody namíchat barvy,
které by byly co nejvíce podobné
látkám
nalezeným
v inkriminované
laboratoři.
Zejména Eliščina skupina při
tomto úkolu zaznamenala veliký
úspěch, jelikož se jim dařilo Míchání barev v tajné laboratoři
trefovat jednotlivé odstíny velice
přesně.
Po této hře jsme se museli doslova vyšplhat na dominantu tamějšího lesa – rozhlednu
Vysoký vrch. Tato dřevěná rozhledna měří téměř 10 metrů a nachází se v nadmořské výšce
486 metrů nad mořem, takže je z ní výhled na okolí vskutku velkolepý.
Poté, co jsme se pokochali krásou české krajiny, vydali jsme se na sestup směrem do
přilehlé vesnice. Cestou nás však ještě čekaly další hry. V sídle, kde se pořádala
Pischcauova party, se nacházela
chodba, kterou jsme potřebovali projít.
Bohužel pro nás se v ní nacházely
obrazy
nevhodné
pro
slušnou
společnost. Naším úkolem tedy bylo ji
poslepu co nejrychleji projít jen za
pomocí slovní navigace.
Projít chodbou nakonec nebyl takový
problém a v průběhu naší další cesty
jsme
hráli
jednu
z oblíbených
oddílových stálic – zmizík. Tato hra
však může být zejména v málo
členitém terénu značně náročná, což se
také mnohokrát během jejího hraní
Pátrání poslepu
prokázalo.
Poslední hru, kterou jsme si na výletě zahráli, byla na hledání rozdílu ve vzezření
vedoucích. Děti si vedoucí nejprve dobře prohlédly a ti se pak vzdálili, aby udělali drobné
úpravy na svém vzhledu nebo oděvu. Úkolem dětí bylo všechny změny na vedoucích najít.
Po této hře se již náš výlet chýlil ke konci. Dorazili jsme do nedaleké vesnice, kde jsme
počkali na autobus směr Praha. Celkově byl výlet myslím dosti vydařený. Počasí nám přálo,
viděli jsme zajímavou přírodu, podívali jsme na rozhlednu a k tomu všemu jsme si zahráli
hodně her. Nezbývá nám než se těšit na další výlet.
Ester
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Českým Rájem na Trosky – 27.-29. května 2022
Počasí v pátek při odjezdu nebylo z nejlepších a předpověď také nehýřila optimismem a tak
nás nepřekvapilo, že jsme z
Prahy nakonec odjeli jen v
pěti. Bizon, Myšinka, Ariel,
Ester a Tomáš vystoupili v
Turnově a odebrali se do
tamní Billy na nákup
potravin.
Tím a večeří jsme naplnili
čekání na další vlak, který
nás těsně před setměním
dovezl do Hrubé Skály a
my jsme vystoupali po
modré turistické značce
kousek nad ves a na hřebeni
nad rybníkem Žantov I.
jsme s obtížemi, leč přece
našli místa na stavbu Pohled z Mariánské vyhlídky na hrozící mraky
pařenišť a uložili se ke
spánku.
Ráno jsme se probudili spolu s drobným deštěm, který nás mírně obtěžoval první část cesty.
Vyšli jsme po modré značce k rozcestí Osudová a odtud po neznačené spojce na žlutou
turistickou trasu. Po ní jsme
šli
kolem
symbolického
hřbitova
horolezců
přes
Mariánskou a Zámeckou
vyhlídku k zámku Hrubá
Skála.
Ještě na žluté značce Ariel
vysvětlil, jakého zločince
budeme honit a čím se zabývá.
Osoba s přezdívkou AIrel
vlastní firmu napojenou na
OJO, která se zabývá zdánlivě
zcela legálním podnikáním v
oboru
vývoje
umělé
inteligence. Naším cílem bylo
nejprve se tedy naučit dost o
Ariel vysvětluje hru na odhad ceny domů
umělé inteligenci, aby nás v
jeho firmě přijali, abychom
pak jako zaměstnanci zjistili, zda je s jeho podnikáním opravdu vše tak v pořádku, jak se
tváří.
Prvním úkolem bylo odhalit algoritmus, podle kterého se určuje cena domů a tím se naučit
úlohu umělé inteligence zvanou regrese.
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Na zámku Hrubá Skála jsme navštívili tamní věž, která je veřejně přístupná a pak jsme
prošli úzkými chodbami Myší díry a kolem Adamova lože dále k Arboretu Bukovina.
Arboretum v sobě skrývá sbírku různých dřevin s převahou douglasky tisolisté a je
obnovováno podle původního arboreta založeného zde kolem roku 1860. V arboretu jsme
nabrali vodu a krátce za
ním jsme uvařili oběd.
Také tu proběhla hra, kde
bylo
naším
úkolem
sestavit algoritmus, který
co nejlépe odpoví na
neznámé otázky tak, že
budeme
vycházet
ze
způsobů, jak odpovídá na
otázky známé. To nám
mělo
osvětlit
další
principy vývoje umělé
inteligence.
Pokračovali
jsme
po
modré a zelené turistické
značce a místy po
neznačené cestě kolem
Drahoňovická skalní brána
Drahoňovické
skalní
brány a údolím potoka Čertoryje kolem Krčkovického Pohádkového domku, k Věžickému
rybníku.
To jsem vynechal další hru, kde Ariel rozdal různě barevné kartičky v podivných nejasných
barvách a měli jsme je co
nejlépe rozdělit do skupin.
Pokud se nepletu, mělo to
reprezentovat
úlohu
AI
zvanou klasifikace.
Od Věžického rybníka jsme
pokračovali k replice hradiště
Semín, což je obrovskou
dřvěnou palisádou obehnaný
komerční výstavní prostor,
předtím jsme však měli v
údolí možnost pozorovat
kvetoucí ďáblíky bahenní.
Od hradiště jsme přešli k
nepatrným zbytkům hrádku
Nebákov, kde jsme hráli další
soutěž. Tou bylo poznat Podivné policejní auto u Pohádkového domku začalo po přiblížení houkat
obrázek
z
nepatrného
množství odhalených částí. Bylo to těžké a většinu obrázků neodhadl vůbec nikdo.
Dále jsme zamířili podél rybníku Nebákov po neznačené cestě k rybníku Doly, kde jsme
opustili CHKO a tak jsme si dovolili na příhodném místě rozdělat oheň a opéci buřty k
večeři.
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Po večeři jsme podnikli výstup na návrší nad potokem, kde však byl les vykácen, ale v jeho
zbytku se nám podařilo
rozložit se k noclehu.
Ráno jsme se zabalili a kolem
Hrdoňovické pískovny jsme
dorazili do údolí potoka,
kudy vedla naše další cesta.
Překonávání
potoka
se
tentokrát stalo osudným
Arielovi, když podklouzl a
namočil si botu. Přesto nebo
proto
hned
na
místě
překonání uvedl další hru,
kterou byla pantomima s
předváděním matematických,
programátorských
a
kancelářských pojmů, což se
ukázalo docela náročné.
Pohled na naše nocležiště
Dále jsme šli neznačenými
cestami k nepřístupnému skalnímu městu Apolena a podél něj po zelené turistické značce k
hradu Trosky. Nejprve jsme
se občerstvili v občerstvení
pod hradem a pak jsme
vyrazili na prohlídku hradu.
Hrad je sice zajímavý, ale
prochází se individuálně a
cedule nejsou právě dobře
psané. Navíc nás protivný
pokladní nenechal uložit si u
něj batohy, takže jsme
prohlídku absolvovali s
plným nákladem.
Z hradu jsme vyrazili do
Křenovského šenku, kde
jsme se naobědvali a pak jen
zbývalo dojít na autobus. U
autobusu
Ariel
uvedl
Poslední pohled na Trosky a jedeme domů.
poslední hru, kdy bylo naším
úkolem zjistit, jak AIrel používá svého algoritmu k obcházení zákonů o osobních údajích.
Autobus nás s přestupem v Turnově dovezl domů a tím výlet skončil. Počasí nakonec bylo
lepší než říkala předpověď a déšť téměř nepřišel, je tedy škoda, že se někteří výletu zalekli.
Doufám, že se na podzimním výletě ven ukáže i někdo jiný z dětí než Tomáš.
(bi)
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Moje začátky v oddíle
Ariel
Do oddílu jsem se přihlásil na konci první třídy, tedy asi v sedmi letech. Přitáhl mě tam spolužák
(taky Martin) ze školy Na Dlouhém Lánu. Tehdy jsme měli klubovnu hned vedle školy, a značná
část dětí se nabírala právě z této školy (pamatuju si, že Bizon dělal nábor i přímo ve třídě v průběhu
školního dne). Já jsem ten rok stihnul už jenom poslední jednodenní výlet, na kterém jsem se na
nádraží cestou zpátky ztratil.
Podařilo se mi vystoupit z vlaku
na druhou stranu než ostatním, a
než jsem vlak obešel, tak už byli
pryč.
I přesto jsem do oddílu chodil i
další rok, kdy začali chodit Mirek
a další Martin (který později
získal přezdívku Letadlo), a
společně jsme utvořili skupinku
Dráčků. Oba dva byli velmi
výrazné osobnosti, o Mirkovi
jsem dokonce psal v některém z
předchozích
vzpomínkových
článků.
Z těchto dob si nepamatuju skoro
nic, ostatně je to už 25 let. V
Hledat v archivu obrázky z dávných let je vždycky problém, protože tehdy
se fotografovalo méně a fotky jsou navíc vesměs uložené v Poděvousech, prvních letech jsem se neúčastnil
aktivně,
jezdil
jsem
kde k nim nemám rychlý přístup. Jednou z nejstarších Arielových tak
oddílových fotografií však bude tato z podzimu 1997, mimochodem, 4 především na jednodenní výlety,
osoby z této fotografie, včetně Ariela, s oddílem stále spolupracují.
a nejel jsem ani na tábor, protože
jsem v té době měl už dva jiné
tábory, na které jsem jezdil už několik let.
První tábor, kterého jsem se zúčastnil, byl v roce 2001, a byl to zároveň první tábor na louce v
Bukové. Tehdy jsme ještě neměli dovoleno skladovat podsady ve stodole, a tak se vždy v pátek
večer po příjezdu do Poděvous nakládal valník (všechny podsady a tyče byly v Poděvouské
stodole), a v sobotu ráno se zase vykládal na tábořišti. Tábor vypadal velmi podobně jako současný
tábor, jenom s pár drobnými rozdíly. Například jsme neměli luxusní latrínu s prkýnkem, ale
klasickou dřevěnou latrínu, což byl dlouhý kmen, na kterém se velmi špatně sedělo. Taky jsme měli
jednodušší konstrukci kuchyňské střechy, místo latí tam byly kulatiny. Ty byly bohužel celkem
křivé, takže plachta nešla vypnout, a při deštích se v plachtě tvořili boule plné vody, které musel
neustále někdo vylévat, jinak svou vahou trhaly plachtu. Taky úkoly fungovaly jinak, i když seznam
úkolů byl velmi podobný tomu dnešnímu (až na pár podivných úkolů, jako “přineste živou rybu”,
které nikdy nikdo nesplnil). Úkoly se totiž mohly plnit kdykoliv, takže v prvních dnech tábora si
každý splnil těch pár úkolů, co uměl (pro mě to byl přeskok tyče snožmo), a pak už nic nedělal.
Další rok se do oddílu přidal i můj mladší bratr, který ovšem v oddílu vydržel asi půl roku. Podařilo
se mu nicméně stihnout nejméně obsazený výlet v historii - byl jsem tam jenom já, on a Bizon (pro
srovnání na nejobsazenějším výletě v historii bylo tuším 23 dětí). Byl to taky poslední rok, co jsem
se účastnil celého programu, protože následující rok v lednu jsem se odstěhoval do Německa, kde
jsem bydlel asi dva a půl roku. Německo je poměrně blízko, takže jsem se nějakých akcí (a
především táborů) stále účastnil, ale byl to pár výletů za rok. Když jsem se nadobro přestěhoval
zpět, tak už jsem přešel do role vedoucího.

Ariel
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Herní koutek
Triviador
Tradiční úkol napsat článek o nějaké hře nyní padl na mě. A jako tuto hru jsem si zvolil
poměrně
známý
Triviador
(Dobyvatel). Jedná se o soutěžní
vědomostní hru na ovládnutí
světa. Ve hře je více herních
módů, ale premisa je v každé
z nich zhruba stejná. Ve hře
pomocí odpovídání na otázky
dobýváte svět. Existuje několik
map, které jsou rozděleny podle
jazyka, tudíž, když hrajete
německy, hrajete na mapě
Německa, pokud česky tak
Triviador na mapě světa
Česka a tak dále.
Nejzákladnější z herních módů probíhá takto: každý hráč má nejprve na mapu, složenou
z několika regionů, umístěnou svou základnu a následně všichni dostávají otázky, otázky se
ptají na číslo a následně dostávají hráči podle správnosti své odpovědi možnost táhnout.
Hráč který odpověděl
nejsprávněji tak táhne
v kole dvakrát, druhý poté
jednou a třetí netáhne.
Takhle postupně zaplňují
políčka na mapě, až je
zaplní všechny, potom
následuje druhá fáze.
Druhá fáze je
konfrontační. Zde hráči
zabírají políčka ostatních
hráčů. Poté, co hráč
vybere
soupeřovo
políčko,
dostanou
oba
Otázka s číselnou odpovědí
hráči otázku a čtyři
možnosti, zde se hodnotí pouze správnost a když oba hráči odpoví správně přecházejí na
další otázku, která je tentokrát opět číselná a hráč s nejbližším číslem správné odpovědi
vyhrává a následně buď zabírá pole nebo naopak své pole ubrání. Když nějaký hráč zabere
základnu protihráče, tak s ní získá také všechna protihráčova políčka. Vítězí ten, kdo má na
konci hry nejvíce bodů. Za každé políčko z první fáze má hráč 200 bodů, za každé dobyté
políčka 400 bodů a za základnu 1000 bodů.
Ve hře jsou i jiné horní módy, které jsou pravidly v podstatě stejné, liší se především
zabíráním v první fázi.
Piškot
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Album zločinců
Největší světové loupeže
Dnes se podíváme na zločince, kteří provedli největší světové loupeže. Často to byly celkem
jednoduché akce, které ale vynesly obrovské peníze.
Jako například vykradení Bostonského muzea, kde
se počítá, že lup byl za 300 milionů dolarů. V noci
18. března 1990 vnikají do bostonského muzea dva
muži v policejních uniformách. Strážcům vysvětlí,
že přijeli kvůli nočnímu hlášení, místo toho je však
bez použití zbraní spoutají, vyřadí z provozu
bezpečnostní systém a ukradnou jedenáct vzácných
obrazů, mezi nimi i díla Rembrandta van Rijna či
Jana Vermeera, a jednu vázu. Největší loupež obrazů
v historii, která přišla na tři sta milionů dolarů, trvala
méně než hodinu a půl. Odborníci se přitom
domnívají, že lupiči byli v podstatě amatéři, protože
se při vyřezávání obrazů z rámů nesnažili
minimalizovat jejich poškození a na místě nechali i
cennější díla. Na dopadení lupičů či nalezení obrazů
byla vypsána odměna pět milionů dolarů a do akce
bylo nasazeno třicet detektivů. Bez úspěchu. Prázdné
rámy po uloupených obrazech visí v muzeu dodnes.
Podobně jednoduše proběhla i loupež v bance
v Knightsbridge, která vynesla 111 milionů dolarů. Ukradený Rembrandtův obraz
Vše vypadalo jako běžná návštěva spořádaných
klientů. Dva muži, kteří vešli 12. července 1987 do banky v Knightsbridge v centru Londýna, si
přece chtěli jen pronajmout bezpečnostní schránku! Jenže jakmile se ocitli v bankovním sklepení,
vytáhli zbraně a zneškodnili manažera i ochranku. O pronájem své schránky najednou přestali mít
zájem, zato provětrali úschovy ostatních zákazníků. Měli na to spoustu času, protože na dveře
vyvěsili upozornění, že je banka dočasně
uzavřená. Až hodinu poté, co lupiči odjeli, se
jednomu ze strážců podařilo vyprostit se z
pout a spustit alarm. Policii se na místě
podařilo nalézt otisk prstu a identifikovat jeho
majitele Valeria Vicceie. Po dlouhém
sledování se podařilo usvědčit jeho i
komplice. Viccei ve vězení napsal o loupeži
úspěšnou knihu.
To mnohem více práce dalo lupičům
vykradení brazilské centrální banky, které
vyneslo skoro 70 milionů dolarů. Vyhloubili
dvě stě metrů dlouhý tunel pod dvěma
Tunel do banky
domovními bloky a vloupali se jím do
centrální banky. Na loupež se vzhledem k tomu, že se úspěšně vyhnuli všem bezpečnostním
senzorům, přišlo až druhý den. Tunel procházel v hloubce čtyř metrů a lupiči, jejichž počet se
odhaduje na deset až dvacet osob, ho z pronajatého domu kutali čtyři měsíce. Pikantní byla
skutečnost, že peníze nebyly pojištěné, protože podle banky bylo riziko krádeže zcela zanedbatelné.
I když se o dva měsíce později podařilo policii část bandy pochytat, bankovky jsou
neidentifikovatelné a nedohledatelné. Nebyly totiž srovnány podle čísel.

(kc)
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Velké vyšetřování
Zprávy z vyšetřování
V květnu jsme nejprve zasáhli proti krutém
Lembínovi, který týral děti a dělal z nich své otroky.
Při našem druhém případu uvízl v síti D.I.S.C.O.
Raphaël Pishcau, který financoval své bujaré
večírky z výroby a prodeje drog.
Nakonec jsme se zaměřili na zločince známého jako AIrel, který své zločiny skrýval pod
pláštíkem vývoje umělé inteligence.

Bodování za květen a červen
Letos se do prodlouženého května vešly mimořádně tři výlety. Účast na nich rozhodla o
pořadí v tomto měsíci.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

jméno body měs. body obd. družina
Tomáš
133
133
Orlíci a
Janis
102
102
Orlíci a
Ben
96
96
Orlíci b
Marek
96
96
Orlíci b
Mára
87
87
Orlíci b
Ernest
81
81
Orlíci b
Eliška
78
78
Orlíci a
Tonda
60
60
Orlíci b
Kristián
57
57
Orlíci b
Pavlík
45
45
Orlíci b
Julinka
45
45
Vlaštovky
Ája
45
45
Vlaštovky

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

jméno body měs. body obd. družina
Bára
45
45
Vlaštovky
Eda
40
40
Orlíci b
Johanka
30
30
Vlaštovky
Barnabáš
30
30
Orlíci b
Eliška
30
30
Orlíci a
Vilém
15
15
Orlíci b
Iva
0
0
Orlíci a

Výsledky bodování družin:
Vzhledem k účasti na výletech a oddílovce vypadají výsledky tak, jak vypadají.
pořadí
1.
2.
3.

název
Orlíci a (Pondělí)
Orlíci b (Pondělí)
Vlaštovky

body měs.
55
50
30

body cel
440
366
311

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků se velmi mírně přesypala v závislosti na výsledcích v měsíci a
účasti na výletech.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

jméno body výlety družina
jméno body výlety družina
Tomáš
1120
14
Orlíci a 16. Malvína
206
5
Host
Mára
818
7
Orlíci b 17. Barnabáš 216
1
Orlíci b
Janis
773
10
Orlíci a 18. Kristián
177
1
Orlíci b
Ben
730
6
Orlíci b 19. Cyril
165
3
Host
Bára
617
6
Vlaštovky 20. Zuzka
156
0
Vlaštovky
Julinka
591
5
Vlaštovky 21. Iva
143
2
Orlíci a
Ája
563
5
Vlaštovky 22. Miki
135
0
Orlíci b
Johanka 545
5
Vlaštovky 23. Ernest
81
1
Orlíci b
Eda
542
5
Orlíci b 24. Vojta
56
0
Orlíci b
Eliška
502
4
Orlíci a 25. Pepa
54
1
Host
Marek
459
1
Orlíci b 26. Erik
48
1
Host
Tonda
419
2
Orlíci b 27. Pavlík
45
0
Orlíci b
Vilém
337
2
Orlíci b 28. Sandra
45
1
Host
Lukáš
319
2
Orlíci a 29. Anička
20
0
Host
Mikeš
260
6
Host
30. 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.
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
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
Tonda
Barnabáš

září
22
0
3
4
4
4
4
0
0
0
4
3
3
2
0
0
0

říjen
0+13
0+0
0+0
0+2
0+3
0+7
0+5
0+2
0+1
25+1
0+3
0+0
0+0
0+0
0+3
0+0
0+0

listopad prosinec
0+22
0+24
0+13
0+0
0+5
20+10
0+0
0+0
20+6
20+12
0+0
0+0
0+6
0+0
0+6
0+1
25+0
0+3
15+6
20+0
0+6
0+8
15+8
20+11
15+6
20+8
15+0
20+6
20+0
0+8
0+6
0+1
0+0
0+0

leden
0+25
0+19
0+11
0+12
0+17
0+0
0+11
0+18
0+0
0+0
0+0
0+10
0+9
0+10
0+8
0+0
0+0

únor
0+21
0+11
0+16
0+11
0+14
0+0
0+8
0+0
0+4
20+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0

březen
0+21
0+16
0+0
0+6
25+7
0+0
0+0
0+4
0+3
15+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0

duben
0+14
0+0
12+6
0+0
12+11
0+0
0+0
0+2
6+2
0+0
0+0
0+6
0+0
0+2
0+0
0+4
0+2

květen
0+2
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
10+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0

červen
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Koutek zábavy
Jarní běh soutěže o kOKOsový ořech – páté a poslední kolo
Loučíme se tímto číslem s naší soutěží poslední sadou obrázků. Na červnové oddílovce pak provedeme
vylosování a rozdání odměn.

5. kolo – Pátrání mezi hmyzem
Tentokrát jsem zvolil zločince vskutku nebezpečné, máte tu tři zástupce hmyzu, se kterými se setkat
pokud možno nechcete, protože se brání nebo dokonce útočí a setkání s nimi je nepříjemné. Na
obrázcích jsou přibližně v životní velikosti. A co bych vám ještě poradil? Ten poslední je největší a
nejklidnější.

Výsledky čtvrtého kola jarního běhu: Pátrání po plazech (Zmije obecná, užovka obojková, slepýš křehký), výsledky
odevzdal Tonda 6 bodů (celkem24 bodů), Mára 6 bodů (celkem22 bodů), Janis 4 body (celkem 13), Ben 6 bodů
(celkem 12) a Tomáš 6 bodů., celkem 12 dále má Bára (celkem 10), Julinka (celkem 10) a Johanka (celkem 10),
Barnabáš (celkem 6), dále má Lukáš (6 bodů)

Vtip nalezený na Internetu:
Na mořskou pláž vyleze z vody potápěč a nese v náručí obrovskou perlu.
„Kde jste to vzal?” diví se lidé na pláži.
„Tam dole na dně je jich spousta,” vysvětluje šťastný potápěč.
Lidé se hned nahrnou do obchodu s potápěčskými potřebami a skoupí všechny skafandry
a kyslíkové bomby.
„Tedy, pane vedoucí, to byla zase dneska tržba, viďte?” povídá prodavačka.
„Ano, to byla,” přitaká vedoucí, „ostatně jako vždycky, když se brácha projde ve
skafandru po pláži s tou skleněnou koulí.”
https://www.ivtipy.cz/

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