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Z Archivu
Vánoční speciální akce – každoročně od roku 2007
O letní poradě v roce 2007 přišel Myšinka s nápadem rozšířit oddílové tradice o další akci,
kterou  by  mohla   být
návštěva  Vánočního
programu  ve  Skanzenu
Rožnov  pod  Radhoštěm.
První  Vánoční  akce  byla
opravdu  monstrózní  podnik,
kdy jsme jeli nočním vlakem
na  Moravu,  za  rozbřesku
navštívili  Český   Polský
Těšín a pak jsme strávili den
v  Rožnovském  Skanzenu  a
vraceli  se  zase
mnohahodinovou  cestou  do
pozdních  hodin  domů.
Zároveň  to  byla  akce
zajímavá a  všechny tehdejší
účastníky bavila a tedy jsme
se  rozhodli,  že  ji  za  rok  v
dalším  skanzenu
zopakujeme.
Návštěva skanzenu ve Strážnici v roce 2008 byla možná o kousek slabší, ale stále  zajímavá
a utvrdila novou tradici. 
V roce 2009 jsme nebyli tak docela ve Skanzenu, ale navštívili jsme Ratibořický zámek a

Babiččino  údolí,  akci  opět
považuji  za  velice
povedenou.  Následoval rok
2010,  kdy  jsme  navštívili
betlém  v  Třebechovicích
pod  Orebem  a  poněkud
slabší  program  v
soukromém  skanzenu
Krňovice. V roce 2011 nás
čekal program na Šrámkově
statku v Pileticích a zámek
Hrádek  U  Nechanic,
přiznám se, že ze statku si
už  nic  nevybavuji,
prohlídka  vánočně
vyzdobeného  zámku  byla
zajímavá,  ale  víceméně
standardní. 

V roce 2012 jsme navštívili  železniční muzeum a skanzen Zubrnice,  ani  zde mi detaily
programu  příliš  v  paměti  neutkvěly,  pamatuji  si  vystoupení  folklórního  souboru  v

Fotografie  z  Rožnova  s  tisícilitrovým  demižonem na  slivovici  už  byla  v
kOKOse vícekrát, ale nedokážu odolat tomu, abych ji zveřejnil znovu.

Vystoupení v Zubrnickém kostele
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Zubrnickém kostele. Následující rok 2013 jsme navštívili Vánoční program v Novém Městě
nad Metují, tady si vzpomínám spíše na návštěvu městského muzea.
V roce 2014 jsme nejprve jeli
řepnou úzkokolejkou v Kolíně
a  pak  jsme  se  přesunuli  do
zámku  Karlova  Koruna  v
Chlumci nad Cidlinou. Z mého
hlediska  byla  rozhodně
zajímavější  cesta  historickou
úzkokolejkou.  V  roce  2015
jsme  vyrazili  na  Potštejnský
zámek,  kde  byl  připraven
program  pro  děti,  bohužel  z
našich dětí se ti mladší tehdy na
výlet  nevypravili,  takže  se  za
nás dětského programu účastnil
nejvíce již ne tak malý Max.
V  roce  2016  nás  čekalo
muzeum v Kolíně a program na
tvrzi Nebovidy. Mě osobně přišel nejzajímavější Polepský vodopád, kolem kterého jsme
procházeli a kde jsme obědvali a který je ve zdejší rovinaté oblasti opravdu raritou. V roce

2017  jsme  se  vrátili  ke
skanzenům  a  navštívili  jsme
Skanzen  na  Veselém  Kopci.
Program byl vcelku standardní a
sněhový  poprašek  dodal  výletu
mokré  boty  a  Vánoční
atmosféru.
V  roce  2018  jsme  vyrazili  na
zámek Sychrov a Dlaskův statek
v Dolánkách u Turnova. Osobně
mám  na  tuto  Vánoční  akci
vzpomínky  spíše  horší,  protože
prohlídku  na  Sychrově  jsme
absolvovali  s  náhradním  a  ne
moc  dobrým  průvodcem  a  v
Dolánkách  chyběl  očekávaný
vánoční  trh.  Snad  i  proto  byla

Vánoční akce v roce 2019 velmi slabě navštívená, jejím cílem byl skanzen v Kouřimi a
program s různými postavami adventního folklóru byl zajímavý a rozhodně za návštěvu stál.
S roční přestávkou je tu rok 2021, návštěvu zámku na Stránově bych zase řadil k tomu
lepšímu,  co  vánoční  programy  skýtaly,  navíc  hojná  účast  dovolila  využít  prohlídky  s
hranými scénkami naplno. 
Tak a kam vyrazíme v roce 2022 uvidíme až za rok.

(bi)

Ŕepná drážka u Kolína

A to už jsme na Stránově, přes nutné roušky jsme si prohlídku užili
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Jak plynul rok
Aneb od ledna do prosince s oddílem OkO ve zkratce
Tento  rok  začal  uprostřed  nejpřísnějšího  lockdownu,  takže  jsme  nemohli  pořádat  žádné
normální akce. Místo toho pro nás Bizon připravil tři individuální výlety, které si každý
mohl projít  sám. První dva nás
provedly  po  Praze  6,  po
oddílově  významných  místech,
především  po  lokacích,  které
často  navštěvujeme  na
schůzkách. Poslední pak vedl do
Tuchoměřic,  kde  také  někteří
členové oddílu bydlí, a nemohli
se dostat na první dva výlety.
Taky  jsme  zkoušeli  online
schůzky,  kde  jsem  připravil
několik  her  v  programu
Tabletopia,  které  jsme  si  pak
společně  zahráli  přes  internet.
Bohužel nás to napadlo celkem
pozdě, takže jsme se sešli jen asi
třikrát,  než  skončil  lockdown a
zahájili  jsme  zase  normální
oddílovou činnost.

První výlet pak proběhl na konci května do České krasu, kde jsme se pod vedením Žáby
vypravili  do  Japonska  hledat
zrcadlo  Jata  no  Kagami.  Na
výletě jsme navštívili  Bubovické
vodopády,  které  jsou  obvykle
vyschlé,  nicméně  nám  se
poštěstilo a zrovna na nich voda
byla.  Také  jsme  tam  potkali
Tomáše,  který  zrovna  byl  na
školním výletě do úplně stejného
místa. Zrcadlo, které jsme hledali,
bylo unikátní tím, že se nesmělo
fotografovat, takže jsme dlouhou
dobu  ani  nevěděli,  jak  vlastně
vypadá.

Na  začátku  června  proběhl
klasický  výlet  ven,  letos  pod

vedením Myšinky.  Myšinka  nás  vzal  na  divokou  Oslavu  (bohužel  tím  myslel  řeku  na
Moravě).  Počasí  nám vyšlo krásně,  a  navštívili  jsme dvě zříceniny,  Lamberk a Levnov.
Pátrali jsme společně s FBI po zlatém pokladu Konfederace, který chtěla americká vláda
využít k vylepšení rozpočtu.

Na individuálních výletech byly děti bez vedoucích, ale aspoň mi někteří
posílali fotky.

Na výletě do Českého krasu se nás sešlo hodně
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V půlce června Lembas vedl poslední výlet v roce, a stejně jako vloni do Posázaví. Jelikož
jsme trefili zrovna jeden z nejteplejších dní v roce, tak se zúčastnilo jen pár dětí. Nicméně v

lesích  u  řeky  nám  teplo
nevadilo, prošli jsme si vrchol
Medník  a  kus  posázavské
stezky.  Ve  hrách  jsme  pátrali
po  Carských  Fabergeho
vejcích,  což  je  sada
šperkovních vajec vyrobených
pro ruskou carskou rodinu.

Na  závěr  roku  jsme  pak
hledali  nejslavnější  ztracený
poklad  -  Svatý  Grál.  Jako
obvykle jsme tábor pořádali v
Bukové,  letos  to  byl  dvacátý
tábor  na  tomhle  tábořišti.
Letos nám vyšlo počasí velmi
pěkně,  pršelo  jen  na  začátku
tábora.  Jeden  z  největších

dešťů  vyšel  ovšem na  Samostatné  chození,  když  jsme  všichni  byli  v  lese  zcela  mimo
tábořiště.  Na konci  tábora  jsme pořádali  ještě  další  výpravu do lesů,  když jsme hledali
samotný Svatý Grál. Pomocí detektoru kovů se nám podařilo najít Grál zakopaný na hradě
Lacembok.

V září  pak začal nový školní
rok a s  ním i  nová celoroční
hra  -  tentokrát  se  v  roli
mezinárodních  vyšetřovatelů
snažíme  rozbít  zločineckou
organizaci  jménem  OJO
(jméno je španělské, vyslovuje
se  tedy  “ocho”).  Hned  na
prvním výletě se nám podařilo
zatknout  jednoho  člena,
Adamoviče  Nemakačenka.
Bohužel  nebyl  příliš
významným  členem,  protože
se  z  veškeré  zadané  zločinné
práce ufláknul. Stalo se tak na
výletě  do  Jílového  u  Prahy,
kde  jsme  také  navštívili
unikátní  štolu  Halíře  -  vrstvy  rohovce  se  zde  nacházejí  v  úhlu  téměř  45°,  čímž  tvoří
přirozenou klenbu, a štola nepotřebuje žádné výztuhy.

Na  výletě  na  Divokou  Oslavu  jsme  navštívili  dokonce  3  zříceniny,  na
Kraví horu Ariel v textu zapomněl

V červnu u Sázavy nás bylo méně, ale i tak jsme si výlet užili
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Další  zločinec,  kterého jsme vyjeli  zatknout,  byl  pochybný podnikatel  Zelený Klobouk.
Odhalili jsme, že rád cestuje letadlem, a tak jsme se v celovýletové hře snažili odhadnou,
kam  poletí  příště.  Stalo  se  tak  na  Myšinkově  výletě  do  Mladečských  jeskyní.  Kromě

samotných  jeskyní  jsme
navštívili  arboretum  Bílá
Lhota, a synagogu v Úsově.

Na  začátku  října  proběhl
jednodenní  výlet  s  největší
účastí za dlouhá léta - přijelo
celkem  15  dětí.  Navštívili
jsme parazoo ve Vlašimi, což
je  miniaturní  zoo,  kde  jsou
umístěná  různě  zraněná
zvířata  z  blízké  záchranné
stanice, která už není možné
vypustit  do  přírody.  S
parazoo souvisela  i  zločinka
Ropucha, která unášela lidi a
mstila  se  jim  za  zraněná
zvířata.  Tu  se  nám nakonec

podařilo úspěšně zadržet.

O  podzimních  prázdninách  jsme,  po  vynechaném  roce,  pokračovali  s  tradičním
pětideňákem. Výletu se
kromě dětí  zúčastnila  i
moje  potkanice  Katara,
která  měla  předepsaná
antibiotika,  a  tak
nemohla  zůstat  doma.
Vedle  tradičního
programu  jsme
navštívili  “těšovický
stonehenge”,  zajímavé
kamenné  útvary,  které
si  místní  zemědělec
staví  na  svých  polích.
Příběhem  pětiděňáku
bylo zatčení zakladatele
organizace  OJO,
přezdívaného  El  Papá,
který  v  organizaci
zastával  spíše
symbolické místo, protože kvůli věku a neschopnosti přijmout novou dobu pomalu ztrácel
na významu.

Jedna z táborových her, je odtud vidět, že nás bylo opravdu hodně.

A tady jsme v arboretu Bílá Lhota na podzimním dvojdeňáku ven
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Po pětideňáku následoval další vícedenní výlet, tentokrát jsme pod vedením Prtěte vyjeli do
České  Kamenice
navštívit  místní
čedičové  skály.  Místo
známé  Panské  skály
jsme se ale šli podívat
na Zlaté varhany, méně
známé  ale  neméně
úchvatné  čedičové
varhany  kousek  od
České  kamenice.
Zatýkali  jsme  zde
šíleného  vědce  Hugo
Prtě,  který  se  snažil
ovládnou  nejchytřejší
vědce  světa  pomocí
vůně rostlin.

V  prosinci  pak
proběhla  klasická
vánoční akce, při které
navštěvujeme vždy nějaký zámek nebo skanzen s vánočním programem. Letos jsme zvolili

zámek  Stránov,  kde
probíhala  kostýmovaná
prohlídka,  kde  si  mimo
jiné  děti  vyzkoušeli
výrobu  cukroví  nebo
vánočních  ozdob.  Kvůli
sněhové  kalamitě  jsme
ale  na  místo dorazili  se
značným  zpožděním,
takže jsme kromě zámku
došli  jenom  k  místní
zřícenině,  do  které  jsou
ovšem zezadu vestavěné
obytné domy.

A posledním výletem v
roce  jako  vždy  byl
Vánoční  výlet,  který
vede do Šárky a končí u

oddílového stromečku (stromeček je mimochodem jen malý kousek cesty od místa,  kde
končil první individuální výlet). Tentokrát jsme nezatýkali žádného konkrétního zločince,
ale hledali jsme ukradené vánoční artefakty, které původně měly být vystavené na vánoční
výstavě na pražském výstavišti.

Ariel

Žába vysvětluje pravidla hry v zámeckém parku ve Vlašimi

Dolmen v Těšovickém Stonehenge, který jsme navštívili na pětideňáku.
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Origami – složte si sami
Hvězdička
Tenhle návod není příliš složitý a navíc jsem se při jeho přípravě naučil vytvořit ze čtverce
papíru pravidelný pětiúhelník,  což jsem dosud neuměl.  Návod je proto rozdělen na dvě
části, nejprve vyrobíme pětiúhelník a následně z něj složíme hvězdičku.
Pětiúhelník
1) Čtverec papíru přeložte napůl.
2) Levý dolní roh vzniklého obdélníku
složte vzhůru a zase rozložte.
3)  Totéž  udělejte  s  pravým  horním
rohem.
4) K průsečíku skladů přeložte pravý
dolní roh.
5) Vzniklou chlopeň přeložte napůl.
6)  Levou  dolní  hranu  přiložte  ke
vzniklé straně.
7) podle této strany skládačku přeložte
dozadu.
8) Na místě dle obrázku odstřihněte.
9) Po rozložení máte pětiúhelník.
(návod na tradiční skládání převzat ze
stránky paperkavaii.com)

Pěticípá hvězdička
Ke skládání použijeme pravidelný pětiúhelník papíru buď vyrobený pomocí šablony nebo
pomocí předešlého návodu.
1) Vytvořte sklady dle obrázku pětinásobným přeložením a rozložením pětiúhelníku napůl
(Pokud jste pětiúhelník vytvářeli podle návodu, máte již pravděpodobně hotovo.
2)Spodní stranu pětiúhelníku přeložte vzhůru tak, aby rohy ležely na dvou liniích vedoucích
z horních bočních rohů pětiúhelníku podle obrázku a zase rozložte.
3) zopakujte na ostatních stranách pětiúhelníku.
4)  Podle  vzniklých  linií  přeložte  dvě  sousedící  strany  a  složte  tak,  aby  výsledný  roh
ukazoval vlevo.
5) Rozložte a opakujte na zbylých dvojících stran, abyste dostali pět pomocných skladů dle
obrázku.
6)-8)  Tohle  je  jediný trochu složitější  krok,  přeložte  a  složte  všechny rohy a  pomocí  v
minulém kroku vyrobených skladů je složte do sebe a vytvořte pěticípou hvězdičku. Při
správném a  opatrném postupu vám v  jednu  chvíli  do  sebe  chlopně  a  cípy  zapadnou a
hvězdička se sama složí.
9) Skládačku otočte a přeložte chlopeň cípu.
10) Totéž opakujte u ostatních cípů, u posledního to může být mírně náročnější, protože se
vám budou plést
11) A máte výslednou hvězdičku.
Fotografie  postupu  z:  https://www.homemade-gifts-made-easy.com/5-pointed-origami-
star.html 

(bi)

Tak vypadal výsledek mého skládání

https://www.homemade-gifts-made-easy.com/5-pointed-origami-star.html
https://www.homemade-gifts-made-easy.com/5-pointed-origami-star.html
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Album zločinců
Největší zločin spojený s vánocemi
   Období vánoc je všeobecně považováno za období klidu a míru, samozřejmě, že zločiny
se dějí i o vánocích, ale je jich přece jen méně. Ovšem jeden z
největších  a  nejodpornějších  se  podle  legendy  stal  hned  na
počátku,  tedy  v  době  narození  Ježíše.  Podle  Matoušova
evangelia,  které  popisuje  narození  malého  Ježíška,  přišli  do
Betléma najít novorozeného krále Židů a mesiáše  mudrcové z
Východu,  tradičně  nepřesně  označovaní  jako  Tři  králové,  a
přinesla mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Až později vznikla
tradice, že byli tři, že to byli králové a jejich jména – Kašpar,
Melichar  a  Baltazar,  v  Novém  zákoně  se  tyto  údaje
nevyskytují. V té době byl židovským králem Herodes Veliký ,
známý také jako Herodes I. Ukrutný (snad 73 př. n. l. – 4 př. n.
l.).  Je  znám  především  díky  tomu,  že  nechal  přestavět
Jeruzalémský  chrám.  Herodes  byl  schopný  vojevůdce  a
administrátor, spojenec Říma. Jeho krutý způsob vlády se přenesl do biblické tradice. V roce
40  př.  n.  l.  jej  římský  senát  formálně  jmenoval  králem  Judska.   Králem  Judeje  byl

pravděpodobně v letech 37 -
4  př.  n.  l.  Herodes  je  v
evangelijním  podání
postavou negativní, byl však
jedním  z  největších
panovníků ve Středomoří v
té  době.  Herodes  byl
Idumejec  (jeho  otec  byl
Antipatros),  svou  moc
legitimizoval  sňatkem  s
hasmoneovskou  princeznou
Mariamné,  kterou  později
dal  i  se  syny  zabít.  A  k
tomuto muži, který se bál o
svou vládu, přišli mudrcové
a ptali se „Kde je ten právě

narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli  jsme se mu poklonit.“
Herodes  se  vyděsil,  že  přijde  o své postavení  a  poslal  mudrce,  aby zjistili,  kde se dítě
nachází a oznámili mu to. Ti sice malého Ježíška našli, ale Herodovi to neřekli. Herodes se
rozlítil a nechal zabít všechny chlapce mladší 2 let v Betlémě. Ježíšek tomu unikl, protože
Josef byl ve snu varován a utekl s Ježíškem i Marií do Egypta. Církev uctívá tyto zabité děti
jako mučedníky, neboť je považuje za první oběti pronásledování kvůli Ježíši Kristu.  V
západní liturgické tradici připadá svátek Mláďátek na 28. prosince.  Svatým Neviňátkům
byly zasvěcovány i kostely, například v Praze Betlémská kaple.

(kc)

Herodes Veliký

Josef utíká s Marií a Ježíškem do Egypta
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Koutek zábavy

Vtipy nalezené na Internetu:
Vlčák se dívá na vánočně vyzdobenou jedličku v obýváku a zasněně si povzdechne:
„Můj pán je jednoduše nejlepší.  Který pes může říct,  že má doma záchod,  a ještě s
elektrickým osvětlením?”

Muž se ptá své manželky, co by si přála k Vánocům? Ta mu odvětí: „Nevím.“ Uběhne
pár dní a oba sedí pod štědrovečerním stromkem a rozbalují dárečky. Žena se pustí do
vybalování, když tu na ní z lesklého papíru vypadne špinavý, rezavý, kus plechu. -„Co je
to?“ nechápe manželka. -„Nevím.“ muž na to.

Ptá se matka svého syna: „Kdo tě naučil říkat slovo zatraceně?”
„Ježíšek.”
„Nelži.”
„Přísahám. Když nesl dárky do pokoje, praštil se o stůl a řekl právě tohle.”

https://czechtheworld.com/nejlepsi-vanocni-vtipy/

Vánoční zamyšlení
Rok se s rokem sešel a já píšu Vánoční zamyšlení v o něco příznivější situaci než byla před
rokem.
Uplynulý oddílový rok nebyl  jednoduchý a zejména v první  polovině roku přinesl  přerušení
činnosti,  které  jsme se  jen pracně naučili  alespoň nějak překlenout.  Pak přišel  tábor  s
jednou  z  nejpočetnějších  (možná  vůbec  nejpočetnější)  účastí  v  historii  oddílu  a  nový
oddílový rok, kdy jsme po letech odvážně začali pracovat dokonce se třemi družinami, které
všechny mají nové členy a jsou dostatečně početné pro samostatnou činnost. 
Od podzimu jsme uskutečnili  všechny plánované akce ve víceméně normálním režimu a v
některých případech s opravdu hojnou účastí. Takže bych tento rok rád označil za úspěšný.
A co si přát dále. Oddílu přeji, aby jeho činnost probíhala bez přerušení a s hojnou účastí i v
příštím roce, aby přišli noví členové a neodcházeli staří. A za sebe bych si přál, aby se našel
mezi  vedoucími další  odvážlivec,  který se spolu se mnou ujme a částečně ze mě sejme
vedení schůzek.
Tak a  to je  vše pro tento kalendářní  rok,  přeji  všem Šťastný a Veselý  a v  roce 2022
pokračujeme.

Bizon

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo Vánoční speciální., Ročník 24. Tiskne Bizon. 
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