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Kalendárium
Zapište si do diáře 
V pondělí 27. června nás čeká speciální oddílovka s návštěvou botanické zahrady. Bude
společná pro všechny a bude to poslední oddílová akce před létem.
V pátek 1. července bude zahájen náš tábor. Poběží tři týdny, i když někteří z vás se jej
budou účastnit kratší dobu. Tábor skončí 23. července.
Pokud se vám v létě zasteskne po oddílové činnosti, můžete se v pondělky 25.7., 1.8., 8.8.,
15.8. a 29.8. stavit v 16:00 u klubovny na letní schůzku. Pokud o vás budu předem vědět,
mohu vymyslet program přesně pro vás, jinak vyrazíme někam do blízké přírody podívat se
co v druhé polovině léta roste a kvete a zahrajeme si tam nějakou herní klasiku.
Nový oddílový rok bude zahájen na oddílovce v pondělí 5. září. Dozvíte se o nové celoroční
hře, zasoutěžíte si na téma minulého oddílového roku, proběhne padesátka ze znalostí bylin
a získáte zářijové číslo kOKOsu. Od dalšího týdne pak poběží družinové schůzky.
Výlety v září plánujeme zatím 10. září 2022 a vícedeňák ven  23.-25. září 2022, do diáře si
je zatím nepište, mohou se změnit.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

23. června – Ája (7)
17. července – Piškot (20)
18. července – Kapybara (28)
23. července – Ben (8)
24. července – Eliška (11)
25. července – Eda (9)
11. srpna – Žába (25)
17. srpna – Tonda (9)
21. srpna – Johanka a Julinka (7)
31. srpna – Prtě (24)

24. června – Jan
29. června – Petr a Pavel
5. července – Cyril a Metoděj
5. srpna – Kristián
11. srpna – Zuzana
15. srpna – Hana
21. srpna – Johana
23. srpna – Sandra

Zprávy z oddílu
Počet členů
V měsíci  květnu  jsme  zaznamenali  návštěvu  hostů,  kteří  s  námi  pojedou  na  tábor,  na
jednodeňáku do Štěchovic a navíc zde byl jako host Márův kamarád Martin a jeho bratr
Ondra, které tímto zdravím a doufám, že by od září mohli do oddílu začít chodit.

Tábor
Už je to tady, tábor se blíží a bude už coby nejbližší oddílová akce. Takže vedoucí finišují
poslední přípravy a i vy si shánějte poslední  věci, které vám snad ještě chybí, abyste si
tábor mohli co nejúplněji užít. Máme pro vás připravené tři neděle her a soutěží a jen na vás
záleží, co si z toho odnesete a jak se vám tam bude líbit.

Bizon
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Ozvěny měsíce
18. června – okolí Štěchovic
Tentokrát se moje výzvy k hojné účasti neminuly účinkem a do Štěchovic vyrazilo celkem
čtrnáct  dětí,  které
doplňovalo  pět
vedoucích.  Bizon,
Hanka, Ariel, Ester a
Lembas tu  byli  jako
vedoucí  a  Tomáš,
Janis,  Terka,  Mára,
jeho spolužák Martin
s  bratrem  Ondrou,
Bára, Julča, Johanka,
Malvína,  Ivča,
Ernest,  Barnabáš  a
Ben tu byli jako děti.
Když  jsme  všichni
našli  na
Smíchovském
nádraží  stanoviště
autobusu,  zdálo  se,
že  na  cestu  do
Štěchovic  vyráží
více lidí a budeme rádi, když se do autobusu dostaneme. Nastoupit se nám podařilo, ale

naprostá  většina
stála. To bylo zvláště
nepříjemné  díky
tomu,  že cesta  podél
Vltavy  byla
mnohokrát překopána
a  doprava  jela  jen
kyvadlově  a  ve
stojícím  autobuse  se
teplota  zvedala
nepříjemně vysoko. 
Se  zpožděním  jsme
dorazili do Štěchovic
a  vyrazili  jsme  po
zelené  turistické
značce přes obec až k
usedlosti  Na
Papoušku.  Tam jsme
se  posadili  a  Ester
nám  vyprávěla,  že

dnes budeme vyšetřovat a zkoumat činnost známé Instagramové influencerky a podvodnice
s kryptoměnami vystupující pod přezdívkou Crypster.

Ester uvádí účastníky výletu do příběhu influencerky Crypster

Skládáním obrázku jsme dokázali manipulaci s NFT kódem
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O pár kroků dál proběhla první soutěž. Vzhledem k tomu, že Crypster se zapojuje i  do
spekulací  s  NFT
obrázky,  museli  jsme
odhalit její podvod tím,
že  složíme  jeden  z
jejích  obrázků.
Ano,jednalo se o hru na
skládání  rozstříhaných
obrázků.
Pokračovali  jsme  dále
po zelené značce lesem
kolem vrcholu Homole
směrem ke Slapům. Po
cestě nás zaujali motýli
běloskvrnáči
pampeliškoví a děti pak
zejména hojně rostoucí
lesní  jahody.  Kolem
poledního  jsme  se
zastavili  na  další  hru.
Tentokrát šlo o to zjistit

o  Crypster  co  nejvíce  informací,  aby  si  nás  zařadila  do  blízkých  přátel.  Jednalo  se  o
paměťovou hru, kdy děti v lese hledaly a snažily se zapamatovat fakta, která jsou o Crypster
známá. 
Po hře jsme usedli k obědu. V té chvíli  jsem zjistili,  že některé děti  si  s sebou nevzaly
dostatek pití a tak jsme
si  cestu  mírně
prodloužili  návštěvou
benzínové pumpy,  kde
jsme  dokoupili
chybějící nápoje.
Nedaleko od nákupiště
jsme  se  napojili  na
žlutou  turistickou
značku a po ní jsme šli
pod vysílač na Červené
hoře.  U  odbočky  k
vysílači  jsme  se
zastavili  na  další  hru.
Naším  cílem  bylo
poškodit pověst falešné
kryptoměny OJOcoinu,
aby ji nikdo nekupoval.
Herně  pak  šlo  o
sestavování lístečků vedle sebe do co nejdelší řady po způsobu domina. 
Pokračovali jsme po žluté turistické značce na křižovatku Pod Homolí, kde jsme změnili
barvu značky na červenou. Usedli jsme ve zdejším altánu a pustili se do další hry. 

Shánění a zjišťování informací o Crypster

Sestavování antireklam na OJOcoin
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Tentokrát  se  jednalo  o  to  vylákat  Crypster  na  fingovanou  párty,  kde  ji  budeme  moci
zatknout.  Úkolem  dětí
bylo sebrat šest lístečků
ze kterých se  sestavuje
program  párty.  Lístky
představovaly  hosty,
místo,  nápoje,  hudbu,
občerstvení  a  výzdobu
na  párty,  lístečky měly
hodnotu od 3 do -3 a ty
nejcennější  byly
opravdu  vzácné.  Tak
tedy  každý  musel  vzít
zavděk  s  některými
lístky  se  zápornou
hodnotou  a  mnohé
párty  měly  zápornou
hodnotu  i  v  celkovém
součtu.
Z  rozcestí  jsme  po
červené  značce
sestoupili  do  Štěchovic.  Neudělali  jsme  si  odbočku  k  horní  nádrži  přečerpávací  vodní

elektrárny Homole,
která byla na kopci
nad námi a jen jsme
sestoupili  prudkou
stezkou do obce.
Ještě nám zbyl  čas
zastavit se na napití
v  občerstvení  na
zastávce  a  pak nás
již  autobus  bez
nadbytečného
dobrodružství  a
zdržení  odvezl  do
Prahy,  kde jsme se
postupně rozešli.
A jak výlet nakonec
zhodnotit.  V  lese
nás horko ani příliš
netrápilo  a  účast
byla vysoká, byť se
nedá říci, že by zde

nikdo nechyběl. Takže na dalším výletě v září se snad sejdeme v podobně hojném nebo ještě
hojnějším počtu.

(bi)

U altánu jsme se zastavili na další hru

Vyrážíme na poslední úsek cesty
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Moje začátky v oddíle
Bizon
Jak to tak vypadá, jsem v oddíle v tuto chvíli již jediný, kdo pamatuje události roku 1990, kdy jsme
se rozhodli oddíl založit.
Vzhledem k tomu, že tehdy již mi bylo osmnáct let, je zřejmé, že OkO nebylo můj první oddíl,
pokud  se  dobře  pamatuji,  tak
kolem  třetí  třídy  jsem  krátce
vstoupil  do  oddílu,  který  se
jmenoval tuším že Poustevníci,
tam jsem vydržel necelý rok a
přestoupil do nově založeného
oddílu Rezekvítek, asi po dvou
letech  jsem  z  něj  pak  kvůli
osobním  sporům  a
pravděpodobně i aktivní snaze
dálavanských  vedoucích  a
členů přešel do oddílu Dálava
a  tam  jsem  prožil  poslední
dětská  a  první  vedoucovská
léta.  Přílišné  množství
vedoucích  a  částečně  také
neshody  mezi  Klokanem  a
Slimejšem  o  stylu  vedení
oddílu pak vyústily v to, že se
Klokan  rozhodl  pokusit  se  o
založení nového oddílu a mě v
tomto  bodě  požádal  o
spolupráci.
Na skupině tehdy bylo oddílů
více, spojili jsme se tedy s Evou a Lukášem (později Jablíčkem), kteří se náhle ocitli v oddílech bez
dalších  vedoucích  a  zbytky  jejich  oddílů  (Klokánci  a  Tropiko)  jsme  spojili  do  nového oddílu,
kterým je OkO. Naší myšlenkou bylo tehdy poněkud upozadit soutěžení ve prospěch poznávací a
další hrací činnosti a hrám, kde je důležitá spolupráce. Vzhledem k přirozené soutěživosti zejména
některých dětí to nikdy tak úplně  nefungovalo.
V prvních letech dělal hlavního vedoucího Klokan, ale po dvou letech oddíl opustil  a založil si
rodinu a tak jsem se stal hlavním vedoucím oddílu OkO a jsem jím vlastně dosud. Práci vedoucího a
zejména hlavního vedoucího jsem se učil tak nějak za pochodu a protože oddíl stále existuje, svědčí
to buď o tom, že to nedělám až tak špatně nebo o tom, že jsem příliš zatvrzelý a dokážu táhnout
oddíl ať se to komu líbí nebo ne.

(bi)

Od samého počátku oddílu jsem to byl já, kdo fotografoval a tak jsem se před
objektiv dostával jen velmí vzácně, tahle fotka je asi mojí nejstarší oddílovou
fotografií  a  pochází  z  výletu  na  Zbraslav  na  jaře  1993,  což  byl  podle
informací,  které  jsem k tomu nalezl,  poslední  výlet,  kde  byl  Klokan jako
vedoucí.
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Herní koutek
Evoluce v krabici
Evoluce v krabici je velmi jednoduchá desková hra pro děti od zhruba deseti let a dospělé o
putování  pravěkou  krajinou  a  jezení
mamutů.  Dva  až  pět  hráčů  se  v  ní
snaží  projít  evolučním žebříčkem  od
pračlověka  až  do  člověka  dnešního
typu.  Tento  evoluční  proces  většinou
zvládnete  cca  do  hodiny  i  s  velmi
krátkou přípravou.
Hra  se  hraje  na  čtvercovém  území
tvořeném  64  kartičkami  mamutů.
Kartičky jsou oboustranné, přičemž z
jedné strany je mamut a z druhé typ
krajiny.  Hráči,  kteří  představují
pravěké tlupy, migrují mezi krajinami
a po cestě loví mamuty. Migrace a lov mamutů jsou nejzákladnějšími a nejdůležitějšími (a
také skoro  jedinými)  mechanikami ve hře.  Migrace probíhá naprosto nekomplikovaně a
bezbolestně. Hráč stojí na kartičce krajiny a v ruce má karty, které mu umožňují pohnout se

na určitý typ krajiny.  Na začátku kola se může
rozhodnout  otočit  dvě  kartičky  mamutů  na
krajinu,  nebo  jednu  kartičku  krajiny  zpět  na
mamuta  (na  začátku  hry  jsou  všechny  kartičky
otočeny mamutem nahoru).  Pokud má vhodnou
kartu v ruce a v jednom ze čtyř směrů (nelze se
pohybovat po diagonále) je odpovídající kartička
krajiny, může na danou kartičku migrovat. Mezi
kartičkami  krajiny  se  samozřejmě  nacházejí
kartičky  mamutů,  ty  hráč  během  migrace
přeskakuje a tím mamuty loví.  Lov mamutů je
zásadní v tom, že čím více mamutů ulovíte, tím
výš se posunete na evolučním žebříčku, a tedy i
směrem k vítězství. Chytrý hráč se tedy po území
pohybuje  tak,  aby  při  migraci  přeskočil  co

nejvíce  políček  mamutů.  Při  postupu  na  evolučním žebříčku  hráči  také  dostávají  určité
výhody, které jim buď pomáhají, nebo škodí ostatním hráčům.
Evoluce  v  krabici  není  nijak  intelektuálně  náročná  hra,  ale  aby  člověk  zvolil  efektivní
strategii, musí umět přemýšlet dopředu a nebát se ublížit ostatním tlupám. Není příliš dlouhá
a je velmi skladná, takže se dá doporučit třeba na delší výlety nebo dovolené.

Lembas
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Zajímavé místo
Klášter Teplá
Pokud  byste  rádi  navštívili  zajímavé  a  nepříliš  známé  místo  s jedinečnou  atmosférou
v Česku,  zajeďte  se
podívat  do
premonstrátského
kláštera  Teplá
nedaleko  Mariánských
Lázní  založeného
českým  šlechticem  bl.
Hroznatou  roku  1993.
Tento  klášter  je
pozoruhodný, jak svou
historií,  tak  i  svým
umístěním. Nachází se
totiž v oblasti s nepříliš
vysokou  hustotou
zalidnění.  Kolem  se
nacházejí  převážně
louky  a  pastviny  a
najednou se před vámi
tyčí dvě veliké věže románsko-gotického klášterního kostela Zvěstování Páně postaveného

již  na  počátku  13.  stol.
V tomto  již  barokně
vybaveném kostele se nachází
hrob  zakladatele  kláštera  bl.
Hroznaty  a  také  zde  můžeme
spatřit  jedno  z nejstarších
použití  křížové  klenby  na
našem  území.  Hned  vedle
kostela  se  nachází  klášterní
knihovna,  která  je  druhou
největší  klášterní  knihovnou
v Česku  hned  po  knihovně
v Praze na Strahově a obsahuje
některé  velmi  vzácné  svazky.
Klášterní areál však netvoří jen
kostel,  knihovna  a  další

přilehlé budovy, ale také i park s rybníkem a nedávno vybudovaným hřbitovem. V klášteře,
který  dříve  býval  kulturním  a  duchovním  centrem  regionu  nyní  žije  5  premonstrátů
(řeholníků), kteří se snaží pokračovat v tradici premonstrátského řádu – zajišťují především
duchovní péči pro okolní sídla. 

Mikuláš

Klášter Teplá

Knihovna kláštera v Teplé
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Album zločinců
Vězení
  Když už je zločinec dopaden, co s ním? Zavřít do vězení, pokud možno tak, aby nemohl utéct.
Dnes se podíváme na největší a nejstřeženější věznice, kde končí nejnebezpečnější zločinci.
  Věznice ADX Florence, která od roku
1994  funguje  v  americkém  Coloradu,
vznikla  jako  zařízení  se
„supermaximální“  ostrahou. Přebývají
tam  vězni  odsouzení  na  doživotí  bez
jakékoliv  šance  na  prominutí  trestu  –
většina usvědčených teroristů narozených
v USA končí právě ve Florence. Trestanci
žijí v celách o rozměrech 3,5 × 2 m a ven
se dívají malým průzorem o šířce 10 cm.
Zdi jsou z betonu a zamřížovaný vchod
cely  kryje  ještě  maličká,  opět  silně
zabezpečená  mezichodba.  Vybavení
samotky  sestává  z  pryčny,  záchodu  s
umyvadlem, sprchového koutu a malého
betonového  sloupku  místo  sedátka.  Pokud  se  vězni  chovají  slušně,  dostanou  také  černobílou
televizi. 
  Přímo v centru Paříže se nachází vězení Maison d’arret de la Santé. Jeho brány se otevřely již v
roce 1867 a pojme až dva tisíce vězňů. Od svého založení zažil žalář bezpočet pokusů o útěk, ale
pouze dva úspěšné: Roku 1927 unikl z jeho zdí na základě falešné propustky Léon Daudet a v roce
1986 „unesla“ svého manžela Nadine Vaujourová, která si pro něj přiletěla helikoptérou. Ostatní
snahy byly zmařeny a nezřídka skončily smrtí vězňů. Do Maison d’arret de la Santé se umisťují
nejtěžší francouzští zločinci, jako třeba Pavel Gorgulov, vrah prezidenta Paula Doumera. Pro tyto

„hvězdy“ má věznice dokonce zřízenu
VIP sekci. 
  Největší  a  nejstarší  věznice  indické
Bombaje  nese  název Arthur  Road
Jail a  první  trestance  přijala  v  roce
1926. Žalář  s  maximální  ostrahou
proslul mimo jiné tím, že z něj za 93 let
existence  ještě  nikdo
nepláchl. Neproniknutelné  zabezpečení
mu  postupem  času  vyneslo  status
centrální věznice indické metropole a s
ním  i  prestiž  –  pro  vězně  to  však
znamenalo  zhoršování
podmínek. Komplex  je  totiž

dimenzován zhruba na 800 trestanců, ale v celách jich běžně přebývá víc než dva tisíce. I proto je
Arthur Road Jail terčem ostré kritiky organizací bojujících za základní lidská práva.
  Vězení Jejího Veličenstva Belmarsh v jihovýchodním Londýně funguje od roku 1991 a vzniklo na
pozemcích bývalé továrny na zbraně a munici. Jde o nejstřeženější vězení v Británii určené pro
vězně „kategorie A“ – tedy vesměs nejnebezpečnější zločince a teroristy. 
  A jak je to u nás? Nejstřeženější věznicí u nás jsou  Valdice na Jičínsku, kam jsou umisťováni
doživotně odsouzení vězni a vězni, u kterých je potřeba nejvyšší ostraha. Největší vězení je v Plzni
Na borech.  
 Takže vidíte, že dopadený zločinec to nemá lehké, raději zločiny nepáchat.                                (kc)

ADX Florence

Věznice Na borech
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Velké vyšetřování
Zprávy z vyšetřování

Poslední z šéfů organizace OJO, kterého jsme zatkli,
byla  podvodnice  spekulující  s  kryptoměnami  a
Instagramová  influencerka  známá  pod  přezdívkou
Crypster.

Bodování za květen a červen
Poměrně krátký červen přinesl bohatě obsazený výlet do Štěchovic a z něj také pochází
většina bodů. Ovšem v součtu se nižší květnovou účast napravit nepodařilo.

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Tomáš 124 257 Orlíci a 13. Kristián 19 76 Orlíci b
2. Mára 105 192 Orlíci b 14. Pavlík 30 75 Orlíci b
3. Janis 86 188 Orlíci a 15. Eda 34 74 Orlíci b
4. Ernest 93 174 Orlíci b 16. Ája 15 60 Vlaštovky
5. Ben 66 162 Orlíci b 17. Vilém 42 57 Orlíci b
6. Barnabáš 112 142 Orlíci b 18. Terka 57 57 Host
7. Eliška 35 128 Orlíci a 19. Martin 54 54 Host
8. Bára 81 126 Vlaštovky 20. Lukáš 15 45 Orlíci a
9. Johanka 69 114 Vlaštovky 21. Ondra 42 42 Host
10. Julinka 66 111 Vlaštovky 22. Ivča 42 42 Host
11. Marek 15 111 Orlíci b 23. Erik 15 15 Host
12. Tonda 21 81 Orlíci b 24. Iva 0 0 Orlíci a

Výsledky bodování družin:
Neúčast Vlaštovek na oddílovce i následné úterní schůzce je bohužel stále nechává vzadu.

pořadí název body měs. body cel
1. Orlíci a (Pondělí) 45 485
2. Orlíci b (Pondělí) 40 406
3. Vlaštovky 30 341

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 1244 15 Orlíci a 18. Kristián 196 1 Orlíci b
2. Mára 923 8 Orlíci b 19. Ernest 174 2 Orlíci b
3. Janis 859 11 Orlíci a 20. Cyril 165 3 Host
4. Ben 796 7 Orlíci b 21. Zuzka 156 0 Vlaštovky
5. Bára 698 7 Vlaštovky 22. Iva 143 2 Orlíci a
6. Julinka 657 6 Vlaštovky 23. Miki 135 0 Orlíci b
7. Johanka 629 6 Vlaštovky 24. Pavlík 75 0 Orlíci b
8. Ája 578 5 Vlaštovky 25. Erik 63 1 Host
9. Eda 576 5 Orlíci b 26. Vojta 56 0 Orlíci b
10. Eliška 552 4 Orlíci a 27. Terka 57 1 Host
11. Marek 474 1 Orlíci b 28. Martin 54 1 Host
12. Tonda 440 2 Orlíci b 29. Pepa 54 1 Host
13. Vilém 379 2 Orlíci b 30. Sandra 45 1 Host
14. Lukáš 334 2 Orlíci a 31. Ondra 42 1 Host
15. Barnabáš 328 2 Orlíci b 32. Ivča 42 1 Host
16. Mikeš 260 6 Host 33. Anička 20 0 Host
17. Malvína 242 6 Host 34. 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 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 0+2 0+19

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

Janis 3 0+0 0+5 20+10 0+11 0+16 0+0 12+6 0+0 20+0

Eliška 4 0+2 0+0 0+0 0+12 0+11 0+6 0+0 0+0 0+5

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

Vojta 4 0+7 0+0 0+0 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 0+0 0+12

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

Eda 0 0+1 25+0 0+3 0+0 0+4 0+3 6+2 10+0 0+4

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

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

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

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

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

Ája 0 0+3 20+0 0+8 0+8 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

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

Barnabáš 0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+2 0+0 0+10

Kristián 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+4

Ernest 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+3
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Koutek zábavy
Jarní běh soutěže o kOKOsový ořech – výsledky
Na letní oddílové schůzce nás čeká losování odměn. Tento běh soutěže měl velmi dobrou
účast a tak jsme zvědaví na koho se usměje štěstí.
1. Tonda – 30 bodů – 6 lístků
2.Mára – 28 bodů – 5 lístků
3. Janis – 19 bodů – 3 lístky
4. Ben – 18 bodů – 3 lístky
5. Tomáš  - 18 bodů – 3 lístky
6. Julinka – 10 bodů – 2 lístky
7. Johanka – 10 bodů – 2 lístky
8. Bára – 10 bodů – 2 lístky
9. Barnabáš – 9 bodů – 1 lístek
10. Lukáš – 6 bodů – 1 lístek

Výsledky  Pátého  kola  jarního  běhu:
Pátrání mezi hmyzem (vosa útočná (uznával
jsem i obecná), Komár pisklavý (uznal jsem i
jeho poddruh komár obtížný), sršeň obecná),
výsledky odevzdal Tonda 6 bodů (celkem30
bodů),  Janis  6  body  (celkem 19),  Mára   6
bodů (celkem28), Ben 6 bodů (celkem 18) a
Tomáš 6 bodů (celkem 18) a Barnabáš 3 body
(celkem  9),  dále  má  Bára  (celkem  10),
Julinka (celkem 10) a Johanka (celkem 10),
Lukáš (6 bodů)

Vtip nalezený na Internetu:
Soudce k obžalovanému: „Vy tedy tvrdíte, že u souseda na zahradě je několik vašich
slepic. Z toho usuzujete, že vám je krade? A co byste řekl tomu, že i na mém dvoře je
několik slepic podobných vašim?”
„Ani bych se nedivil, mně se slepice ztratily už vícekrát!”

https://www.ivtipy.cz/

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