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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Začíná nový oddílový rok a v oddílovém září proběhne pod vedením Prtěte jednodenní výlet
17. září. Byl bych rád, kdyby se prvního jednodeňáku zúčastnilo co nejvíce z vás. Krátce po
říjnové oddílovce pak vyrazíme na dvojdenní výlet ven 30.9. - 2.10. tentokrát pod vedením
Bizona. Výlety ven jsou přístupné všem od druhé třídy a vhodné pro všechny, kdo vydrží
chvíli chodit venku s batohem.
Oddílovka bude 26. září a můžete se těšit na další číslo kOKOsu a na soutěž na poznávání
stromů a keřů.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

12. září – Janis (13)
22. září – Míša (19)
23. září – Zuzka (8)
30. září – Hanka (10)
1. října – Malvína (9)

29. září – Michal 
5. října – Eliška 

Zprávy z oddílu
Počet členů
Loňský rok jsme končili s dlouho nevídaným počtem členů, čemuž i odpovídala nebývale
vysoká  účast  na  táboře.  Pochopitelně  zatím  netuším,  kdo  všechno  se  do  oddílu  po
prázdninách opravdu vrátí a kdo ze zájemců, kteří nás oslovili, opravdu dorazí, ale zdá se,
že ani nadcházející rok nebude na děti chudý. Nezakrývám, že by se nám hodilo získat ještě
další děti a to zejména do Vlaštovek. 

Pojeďte s     námi na zkoušku  
Jako v minulých letech i letos zveme na naše výlety libovolné příležitostné hosty, kteří by si
chtěli naši činnost vyzkoušet a snad případně i začít do oddílu chodit. Pro návštěvu hostů je
zvláště vhodný jednodenní výlet 17.9., kdy dojde k zahájení celého oddílového roku, pokud
to nestihnou, mohou zkusit výlet za měsíc tedy 15.10.

Příspěvky
I na tento oddílový rok od každého z vás budeme chtít 600 korun jako příspěvky na činnost
oddílu,  za  příspěvky  se  tisknou  kOKOsy  a  platí  registrační  poplatek  oddílu.  Prosím,
odevzdejte  příspěvky  co  nejdříve.  Příspěvky  odevzdávejte  nejlépe  Hance  nebo  svému
družinovému vedoucímu. Přivítal bych odevzdání příspěvků do konce října.
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Tábor – ztráta zbylých odměn
Když jsem po táboře uklízel doma věci, zjistil jsem, že v kufříku, kde byly uloženy zbylé

táborové odměny, které si u
závěrečného  ohně  nikdo
nevybral,  zhruba  polovina
věcí  chybí.  Vzhledem  k
tomu, že jsem kufřík viděl
otevřený naposledy u ohně,
kdy  jsem  tam  odměny
vracel,  nemohu  přesněji
určit,  kdy  ke  ztrátě  došlo.
Předpokládám,  že  se
někomu  kufřík  otevřel  a
vysypal  a  on  nebo  někdo
další pak věci někam uložil.
Protože  nejde  snadno
prohlédnout  všechny
táborové věci uskladněné v
Poděvousech,  rád  bych
poprosil  vás,  kdo  jste  byli

na konci tábora, o spolupráci. Postrádáme mimo jiné SWAT čínalegové policejní autíčko
nebo Rubikovy hlavolamy. Pokud jste je někdo v posledních dnech tábora, například při
nakládání a odvozu věcí, zahlédl, prosím, dejte nám  zprávu.

Bizon
Ozvěny léta

Buková 2022 – OJO vrací úder
Původně  to  měla  být
oslava,  nepřetržitá  párty
oslavující  vítězství  nad
OJO  -  jednou  z
nejzákeřnějších
zločineckých  organizací.
Jenomže jsme byli zrazeni
a  doběhnuti,  činnost
D.I.S.C.O.  byla
pozastavena  a  právníci
OJO  zajistili  propuštění
svých klientů a navíc naše
postavení  před  soud.
Jenže  my  jsme  se
nevzdali.  Oběhali  jsme
úřady  a  vymohli  si
obnovení  činnosti  a  dále
jsme vyšetřovali  a pátrali
a zkoumali až jsme měli dostatek důkazů a přesvědčili jsme soud na naši stranu.

Náročný přesun zachráněného olympijského zrcadla

Soudní jednání OJO vs D.I.S.C.O. bylo velmi napínavé a náročné
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A pak  jsme  museli  překazit  OJO  jejich  poslední  plán,  kdy  se  snažili  zničit  Evropské
památky, pokud jim Evropa nebude po vůli, jenže i tady jsme zvítězili, s jedinou výjimkou
jsme  uspěli  a  nádavkem jsme nebezpečné  uprchlé  zločince  opět  zatkli.  A co  bylo  dál?
Vděčná Evropská Unie nám umožnila uspořádat dlouho očekávanou párty.
Jistě jste již pochopili, že toto je ve stručnosti sepsaný příběh, který jsme na táboře prožívali
a podrobnější vzpomínky na táborové soutěže a hry si můžete přečíst v následujícím článku.

Buková 1.-23. července 2022
Tábor letos začal i skončil deštěm, v jeho průběhu pak pršelo značně méně, jen v průběhu

samostatného  chození,
kde  to  snad  ani  jinak
nejde.
Dorazili  jsme  tedy  na
tábořiště v pátek večer,
urychleně jsme vynosili
věci  do  stodoly  a
mikrobus  udělal  ještě
jednu  otočku  v
Poděvousech,  kde
vyložil  děti,  které  tu
první  noc  přespávají  a
naopak  odvezl  většinu
táborového  vybavení
tam uskladněného. Vše
jsme  vyložili  do
stodoly, stodolu zamkli
a  odebrali  se  rovněž
přenocovat  do

Poděvous. 
V  sobotu  ráno  jsme  se
všichni  dopravili  na
tábořiště  a  nastala  velká
stavba. Ta se jako obvykle
sestávala z nošení všeho ze
stodoly  a  následného
stloukání  podsad a  stavění
stanů  tak,  aby  večer  již
všichni pokud možno spali
ve  svém.  Práci  letos
poněkud  zkomplikovalo
Mikulášovo  pracovní
nasazení,  při  kterém  záhy
po sobě přerazil dvě ze tří
palic,  čímž  práci  poněkud
zkomplikoval. Ovšem díky
Statkářčině rychlé cestě do
OBI se podařilo alespoň jednu vrátit do práce hned a druhou další den.

Tábor začíná vynášením podsad ze stodoly.

V první hře jsme získávali informace a plnili úkoly v okolí tábora
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A tím dalším dnem byla neděle, kde jsme stavěli  zejména kuchyň a technické stany a jako
obvykle  nás  večer
čekal  zahajovací
táborový  oheň.
Tentokrát  jsme  se  na
něm dozvěděli, že nás
místo očekávané párty
čeká  další  složité
vyšetřování.
V  pondělí  dopoledne
se  ještě  stavělo  a
pracovalo a odpoledne
již  čekala  první
soutěž,  kde  bylo
úkolem  získat
informace,  kdo  naši
základnu  sleduje.
Večer se pak odehrála
hra,  ve  které  vedoucí
předváděli  různé
scénky z táborového života a děti měly poznat, kde byly překročeny ustanovení táborového
zákoníku. Nutno říci, že role zlobivých dětí si vedoucí náležitě užili.
Úterek byl zahájen prvním z běhů kroužků. Piškot střílel z luku, Mikuláš stavěl domečky

pro  skřítky,  Lembas
zkoušel  stavět  pec  a
Ariel vyrábět pemikam.
Odpolední  soutěž  nás
pak  zavedla  na  úřad,
kde  úkolem  dětí  bylo
odhalit  úřední
proceduru  a  pomocí
spousty  razítek  a
formulářů  nakonec
získat  povolení  k
obnovení  detektivní
činnosti.  Večer  jsme
pak  museli  srovnat
kartotéční  lístky  ve
starém  archivu  podle
komplikovaných
pravidel.  A  abych
nezapomněl,  v  úterý

ráno  také  začala  ranní  hra  tentokrát  organizovaná  Lembasem,  kde  si  dvojice  musela
pantomimou předat popis vylosovaného známého zločince.
Ve středu dopoledne se hrály hry na louce a v lese a odpolední pátrací hra organizovaná
Mikulášem byla přerušena útokem vos, které nás vyhnaly ze spodního lesa. Večer pak byl
zahájen nácvik divadel.

Arielův kroužek suší maso na výrobu pemikamu

Terčina skupina na Samostatném chození na kótě „V Americe“
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Ve čtvrtek proběhlo samostatné chození. Bylo původně naplánované s přespáváním, ale déšť
v jeho průběhu a i  déšť
plánovaný  na  noc  nás
přiměl vrátit se večer na
tábor.  Na  samostatné
chození  jsme  tentokrát
vyrazili  do  okolí
Křížového vrchu u Stoda
a měl bych připomenout,
že teprve tady se k nám
přidala  Ivanka,  která
byla  na  začátku  tábora
nemocná. 
Po  dopoledni
věnovaném odpočinku a
hrám  jsme  odpoledne
vyrazili  do  lesa  na  hru,
kde  Lembas  učil  děti
pracovat  s  důkazy,  ve
skutečnosti  šlo  o  plnění

úkolů  a  následné  sestavování  řad  pojmů.  Večer  pak proběhlo  klasické  táborové  kasino.
Letos ze strany hráčů poměrně úspěšné neboť tři děti odešly s více penězi než do kasina
přinesly. Tento den nás také opustil Eda, který tu byl na pouhý necelý týden.
V  sobotu  Edu
následovali  Ernest  a
Ben, zatímco dopoledne
probíhaly  odborné
programy,  kde  Ester
učila  děti  vázat  uzly,
Lembas zapalovat oheň,
Bizon  lovil  a  poznával
bezobratlé a zbytek dětí
se  s  Mikulášem
zúčastnil  zajímavého
pokusu  o  změření
průtoku  Merklínky.
Výsledek  sice  nevím,
ale  vím,  že  se  všichni
vrátili  rozesmátí  a
zabahnění.  Odpoledne
byly  kroužky,  kdy
Hanka  vyráběla  šperky
z korálků, Statkářka pekla v kuchyni bublaninu, Lembas hrál discgolf a Mikuláš vyrazil na
výpravu  k  srbickému  kostelu  Svatého  Víta,  odkud  měl  půjčené  klíče  a  tedy  umožnil
prohlídku této jinak vzácně přístupné historické památky. Večer pak Statkářka uspořádala
soutěž, které prověřila především znalost klasických lidových písní. 

Skládání obrázku na soutěži v horním lese

Kasino prověřuje štěstí a hráčské umění a je doplněno podivnými převleky
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Neděle byla zahájena dalšími kroužky Hanka tentokrát odešla do lesa hledat houby, Ariel
vyráběl hru, Bizon pekl
houstičky  a
nejúspěšnější  tentokrát
byla  Statkářka,  která
učila  děti  hrát
jednoduché  klasické
hry  z  doby  mládí
našich  rodičů  a
dětských  babiček.  Ten
den  také  na  tábor
dorazil Adam a hned se
ujal  hry,  kde  šlo  o  to
srovnávat  pravou  a
falešnou  fotografii
zachycující  zločiny
OJO.  Hra  byla
komplikovaná
probíháním  zónou
bráněnou krutostřelci s

papírovými koulemi. Večer pak proběhla další Mikulášova soutěž, tentokrát šlo o to vložit
svůj vliv do různých států tak, aby v nich byl hráč nejmocnější. Hra byla komplikována
osobními  souboji  s
oživováním  pomocí
otázek  na  různá
záludná  fakta  o
státech Evropy.
V pondělí jsme se pak
dočkali  dalšího
klasického  programu
a  sice  OkOspOrtu.
Většina disciplín byla
klasická,  známá  z
minulých  let,
specialitou  tentokrát
bylo  podlézání  pod
velmi  nízkou
překážkou.  Večer  nás
pak  čekala  sada
kroužků.  Bizon
vyrazil  na  mírně
přírodovědnou
vycházku do okolí, Ester vyráběla náramky z gumiček, Adam hrál karetní hry a Mikuláš učil
děti hrát šachy.
V úterý jsme opět začínali s kroužky, tentokrát Adam vařil boršč, Piškot se pustil do výroby
zavařenin, Ariel se pokoušel vyrobit novou konstrukci lavice a Ester vyrazila malovat do
plenéru. Odpoledne proběhla soutěž, kde měly děti odhalit zkorumpované politiky. Nejprve

Lov bezobratlých patří k tradičním odborným programům

Navlékání korálků zaměstnalo ruce i hlavu
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měly  zjistit,  jaké  úplatky  politici  přijali  a  pak  měly  dokázat,  který  politik  přijal  jaký
úplatek .Večer byl pak vyhrazen na přípravu divadel.
Ve  středu  dopoledne
měla  Statkářka
soutěž,  kde  bylo
cílem  družin  dostat
papírové  koule  na
území  hájené  další
družinou.  Odpoledne
Ester  v  lese
uspořádala  soutěž,
kde  měly  děti  zničit
kompromitující
materiály  zfalšované
OJO  s  cílem  nás
zničit.  A večer zaplál
slavnostní  oheň.  U
něj  proběhla  hra
Věřte-Nevěřte,  kdy
vedoucí  vyprávěli
příhody  z  minulosti
oddílu,  z  nichž
některé byly vymyšlené a děti měly za úkol určit, které se opravdu odehrály. V průběhu
soutěže na tábor dorazil Prtě. Po ohni proběhla ještě krátká noční hra, kde děti hledaly na

táboře  vedoucí  a
získávala  od  nich
„důkazy“.
Ve čtvrtek na dalších
odborných kroužcích
vyrazil Prtě zkoumat
okolní biotopy, Ariel
učil  děti  šifry  a
Hanka měla vyprávět
o  astronomii.
Program byl bohužel
narušen  návštěvou
velmi  komisní,
nepříjemné  a  mírně
zmatené  dvojice
hygieniček,  která
nám  zabrala  většinu
dopoledne.
Odpoledne  proběhla
divadla  s  trojicí

vcelku úspěšných představení z nichž se nám nejvíce líbila pohádka O Popelce. Večer pak
Ariel uvedl soutěž na téma odposlouchání síťové komunikace, kterou však děti tak docela
nepochytily.

Ivanka na překážkové dráze zastupuje fotografie z OkOspOrtu

Piškot vařil na kroužku marmeládu z blum a z ořechů, obě nám chutnaly
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V pátek nás pak čekala závěrečná hra první části, kde měl proběhnout soud mezi OJO a
D.I.S.C.O..  V
odpolední  části
musely  děti  obejít
místa  v  okolí  a
posbírat  tam  ukryté
důkazy  a  večer  pak
proběhl  samotný
soud.  Vzhledem  k
tomu, že důkazy byly
předložené  tak,  jak
jsme  se  dozvěděli  v
dřívější  Lembasově
hře,  podařilo  se
přesvědčit  soud,  že
opravdoví  zločinci
jsou  OJO  a  že  je
třeba  neuváženě
propuštěné  zločince
opět zatknout.
V sobotu nás opustili

Statkářka,  Naty a Marek,  ale zbytek tábora zůstal  rozšířený o v pátek přibyvší  Anežku.
Sobotní  dopoledne
bylo  věnované
kroužkům,  kde
Lembas  vařil
mongolské  jídlo
vařené  horkými
kameny,  Ester
malovala  na  vázičky,
Anežka zkoušela  hru
rollors  a  Hanka
zkoušela  vybloudit  v
takzvané  karetní
únikovce.  A
odpoledne  nastala
další  tradice,
tentokrát  samostatné
vaření.  Letos  zde
dalo  počasí  pokoj  a
všechny týmy mohly
svá  jídla  připravovat
v klidu a suchu. Snad i proto byla všechna jídla dobře dovařena a vcelku úspěšná.
Další sada kroužků nás čekala v neděli dopoledne. Bizon vyráběl obrázky z nalepených
květin, Ester stavěla v lese přístřešek, Adam se pokoušel vyrobit komunitní zahrádku a Prtě
zúročil svůj půlroční pobyt v Itálii  a učil děti vyrábět domácí pesto (zde se vyznamenal
Lukáš, který hodnotně nahradil mixér) a nakonec uvařil deset druhů těstovin naráz. 

Adam vypráví matoucí historku z oddílové historie

Macecha Eliška plánuje něco proti Popelce



-10-

Odpoledne  proběhla  Anežčina  hra,  kde  jsme  odhalili,  že  OJO  se  podezřele  zajímá  o
historické
památky,  což  nám
potvrdila  i  večerní
hra, kde bylo nutné
si zprávu od agenta
předat po paměti.
V  pondělí
dopoledne
připravoval  hru
Piškot a jednalo se
o  drsný  bojový
výcvik  agentů,
kteří  museli  po
vyřazení  provádět
řadu cviků, aby se
mohli vrátit do hry.
Odpoledne
proběhla  v  lese
Arielova  soutěž  s
obchodováním  na
černém  trhu,  kde
se  vedoucí  museli
uchýlit  k  výrobě
náhradních  peněz,  neboť  původně  naprojektované  množství  nestačilo.  Večer  pak  Bizon
uvedl karetní hru Ovlivnění, které se bohužel stihlo jen jedno kolo. Na žádosti hráčů jsme

tuto  hru  rovněž
zveřejnili  v  sekci
Návody  na  oddílových
stránkách,  takže  kdo
chce,  může  si  ji
stáhnout,  vytisknout  a
zahrát.
V  úterý  nás  čekaly  už
poslední  kroužky,
Mikuláš  zde  zkoušel
vaření  v  Setonově
hrnci,  Hanka  hrála
petanque,  Lembas  hrál
karetní  hry,  tentokrát
Ascension,  a  Anežka
zkoušela  vyrobit  ruční
tkalcovský  stav.  V
Prtěcí  odpolední  hře
bylo  motivací

proniknout v převleku na poradu šéfů OJO kdesi v Sardinské divočině a večer Adam uvedl
hru, kde bylo cílem odhalit agenty mezi ostatními hráči.

A tady je pohled na účastníky tábora před koncem první části: zleva tu jsou: Ester, Hanka,
Adam,  Malvína,  Prtě,  Eliška,  Ivča,  Sandra,  Pepa,  Statkářka,  Julča,  Naty,  Piškot,  Bára,
Jožka, Terka, Tomáš, Marek, Mikeš, Ariel, Mára, Bizon, Janis, Lembas, Lukáš, Mikuláš na
fotce chybí Ben, Ernest a Eda, kteří již odjeli a Anežka, která ještě nedorazila.

Při samostatném vaření se všechny týmy pustí do kuchtění na ohni
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A ve  středu pak proběhla závěrečná hra, jelikož se šéfové OJO rozhodli vydírat Evropské
státy  tím,  že  zničí  jejich
významná  místa,  bylo
třeba  tato  místa  a
památky zachránit a členy
OJO zatknout.  A to se i
podařilo, v sérii her jsme
se  přenesli  do  Itálie,
Francie,  Dánska,
Chorvatska  a  dalších
lokalit  a  všude  jsme
překazili  zločinecké
plány. Dlužno přiznat, že
jsme poněkud neuspěli  v
jediném  případě,  kdy  se
díky  poněkud  zbrklé
snaze  nepodařilo  odjistit
bombu,  která  následně
vyhodila  do  povětří
Tower  Bridge  i  s  našimi
rádobypyrotechniky a zatčeným zločincem, ale ve všech ostatních případech jsme uspěli. A
tak jsme se večer mohli pohostit na odkládané párty.

Ve  čtvrtek  dopoledne
tradičně  není  budíček  a
vstává  se  jak  kdo  chce,
často až na oběd. To bylo
letos  zkomplikované  tím,
že se děti vesměs rozhodly
přespat  před  stany  místo
ve  stanech  a  tak  se
vzájemně  o  něco  více
budily.  Odpoledne  se  pak
děti  pustily  do  výroby
slavnostního  ohně  a
vedoucí  do  přípravy  jeho
programu  a  počítání
výsledků  a  večer  u  ohně
pak proběhlo vyhodnocení
celého tábora  a  rozdávání
odměn. 
A v pátek a sobotu jsme už

jen bourali, balili, nosili a uklízeli, abychom mohli spokojeně odjet do Prahy. V pátek večer
nás ještě čekalo grilování jakožto poslední večeře tábora a noc nám zpestřila asi nejsilnější
letošní  bouřka,  ale  nakonec  jsme  vše  stihli  odvozit  a  složit,  abychom se  mohli  nechat
mikrobusem odvézt domů.
Takže tábor 2022 je – a to úspěšně – za námi, a těšíme se na tábor 2023.

(bi)

Při  závěrečném  ohni  jde  hlavně  o  vzpomínání  a  vyhodnocení  tábora,  zde
Lembas vyhodnocuje ranní hru

Náročná hra na výcvik agentů, v pozadí Lembas dohlíží na cvičící děti
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Celkové výsledky:
Stejně jako v minulém roce jsme neměli na táboře družiny, ale skupiny se generovaly vždy
znovu  na  základě
výsledků
předchozích  her.  To
vedlo  k  většímu
vyrovnání  výsledků,
nicméně  i  tak
ukázalo  favority  a
nefavority a zároveň
opět  zdůraznilo
důležitost  úkolů,  i
když stále platí, že ti,
kdo  jsou  vepředu  v
úkolech,  bývají
vepředu  i  v  bodech
za soutěže.
Výsledky tábora jsou
součtem  bodů  za
soutěže  a  úkoly  a  v
této  tabulce  si
můžete najít, jak jste
v  které  části  byli  úspěšní.  Pro  zajímavost  loňský  nejlepší  výkon  byl  602  bodů.  Jinak
upozorňuji,  že  body pro ty,  kdo nás  opustili  před koncem tábora  nebo dorazili  později,
nebyly letos doplňovány a body za úkoly jim také zůstaly na úrovni, kdy tábor opustili.

Jméno Body Úkoly Součet Jméno Body Úkoly Součet

1. Tomáš 456 202 658 11. Sandra 314 44 358

2. Lukáš 343 104 447 12. Bára 318 24 342

3. Terka 401 78 479 13. Julinka 280 12 292

4. Mikeš 364 80 444 14. Ivča 268 20 285

5. Malvína 354 52 406 15. Marek 238 38 276

6. Mára 345 50 395 16. Naty 238 6 244

7. Pepa 339 50 384 17. Ernest 122 4 126

8. Eliška 344 28 377 18. Ben 110 10 120

9. Janis 311 62 373 19. Eda 60 6 64

10. Johanka 321 48 364

(bi)

Nástěnka celotáborové hry, nejvíce reforem prosadila a vyhrála Lukášova skupina



-13-

Seznam výletů a dalších akcí pro rok 2022/23
17.9.2022 – jednodenní výlet
30.9.-2.10. 2022 – vícedenní výlet ven
15.10. 2022 – jednodenní výlet
16.10. 2022  herní neděle
25.-30.10. 2022 – pětideňák do Poděvous (Tradiční akce o podzimních prázdninách)
11.-13.11. 2022– vícedenní výlet do ubytovny
10.12.  2022 – speciální  akce – návštěva vánočního programu na některém zámku nebo
skanzenu
17.12. 2022 – Vánoční výlet 
14.1.2023 – Brdy, soutěž mezi oddíly
15.1. 2023– herní neděle
27.-29.1. 2023 – vícedenní výlet do Poděvous
24.-26.2. 2023 – vícedenní výlet do ubytovny 
25.3.2023 – jednodenní výlet
6.-10.4. 2023 – Velikonoce (akce počítá s účastí členů jakékoliv věkové kategorie)
22.4.2023 – jednodenní výlet
5.5.-8.5. 2023 – vícedenní výlet ven
20.5. 2023 – jednodenní výlet
2.-4.6. 2023– vícedenní výlet ven
17.6. 2023 – jednodenní výlet
30.6.-22.7. 2023 – letní stanový tábor 

Témata a termíny oddílovek pro rok 2022/23: 5.9. – historie minulého roku a oddílu vůbec, 26.9.
– stromy a keře, 24.10. – mapové značky a mapa vůbec, 28.11. – houby, 19.12. – Vánoční, 9.1. –
ekologie, 30.1. – obratlovci, 27.2. – památky, 27.3. – zdravověda, 24.4. – bezobratlí, 29.5. – byliny,
19.6. – závěrečná, 26.6. – návštěva botanické zahrady

Oddílové schůzky jsou vždy v pondělí (16:00-18:30) v klubovně. Schůzky pokrývají časově obě
pondělní schůzky, ale počítá se, že pro každého platí  čas jeho schůzky a jeho začátek a konec
schůzky zůstává beze změny. U případné účasti Vlaštovek záleží příchod i odchod na nich. První a
poslední půlhodina oddílovky jsou vyhrazeny pro plnění padesátky.
Doplňující informace k     letošnímu oddílovému programu:  
Opět jsme pro vás připravili více než šestnáct mimoschůzkových akcí v obdobné sestavě jako loni.
Jako  každý  rok  nám  termíny  pohyblivých  svátků  a  prázdnin  mírně  zamíchaly  kaleidoskopem
oddílovek i výletů, ale výsledek je stále podobný.
Z bodovacího hlediska používáme k následující variantě bodování: 

1. Měsíce z bodovacího hlediska se ne zcela  shodují  s měsíci  kalendářními,  počítá se vždy
úsek mezi dvěma oddílovkami.

2. Pokud jsou v měsíci dva plnohodnotné výlety, získává každý body z toho lepšího a za druhý
získává doplňkových 20 bodů.

3. Pokud je v měsíci  jeden plnohodnotný výlet  a jedna mimořádná akce, doplňuje účast na
mimořádné akci  z hlediska  bodování  družin  účast  na  výletě,  nikoliv  však,  pochopitelně,
body do bodování jednotlivců.

4. Družinové schůzky družina pořádá každý týden, kromě případů, kdy je v termínu schůzky
jiná akce nebo volný den. Za měsíc se pak počítá tolik schůzek, kolik nejméně schůzek
některá  družina dokázala  uskutečnit.  Schůzky nejsou soutěžní  a  za každou počítáme 15
bodů.
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Účast na výletech
Byl bych velmi rád, kdyby se každý zúčastnil všech výletů pro jeho věkovou kategorii, nicméně
jsme si  vědomi,  že ne každý má vždy čas.  Proto jsme se dohodli,  že za dobrou účast budeme
považovat osm a více výletů. Myslím že je to v moci a silách každého, aby tuto minimální účast
dokázal  splnit.  Ty,  kteří  to  nedokážou  (a  nebudeme  vědět  o  opravdu  objektivních  příčinách),
nemůžeme nijak trestat, ale budeme jejich „lenost“ zmiňovat.

Klub gurmánů
Nová celoroční hra

Jsou dost bohatí, aby mohli cestovat, kam si jen přejí a dopřát
si,  co  hrdlo  ráčí,  ale  zase  ne  tolik,  aby  na  ně  byla  upřena
pozornost  celého světa.  A už ochutnali  většinu toho,  co svět
nabízí.  A  mají  chuť  vyzkoušet  a  ochutnat  to,  co  dosud
neochutnali, sníst, co dosud nesnědli, a najít takové jídlo, které
je opět dokáže zaujmout a překvapit. Říkají si Klub gurmánů a

cestují po světě za nevšedními kulinářskými zážitky. A my letos budeme prožívat jejich
příhody a dobrodružství. 
Mezidružinová soutěž
Letos vás  čeká mírně změněný režim oddílovek,  kde hlavní  změnou je,  že  jsme z  nich
tentokrát odstranili mezidružinovou soutěž a nahradili jí hrou družinově smíšených týmů.
Ale mezidružinové zápolení tím nekončí, místo toho má každá družina úkol, který musí
splnit  do  další  oddílovky.  Tím  úkolem  je  sehnat  co  nejpřesnější  recept  a  všeobecné
informace  o určeném jídle.  Recept  musí  donést  před oddílovkou a  tentokrát  si  přejeme
dodání písemné, nikoliv elektronické. Hodnotí se kvalita dodaného receptu, 
Vaším prvním úkolem je sehnat recept a informace o pokrmu zvaném kimčchi (též případně
kimči nebo kimchi). Takže hledejte a odevzdávejte, říjnová oddílovka se nezadržitelně blíží.

Prémiová „50“  pro rok 2022/2023
Jako  každý  rok  je  tu  pro  vás  prémiová  padesátka  a  letos  se  setkáte  s  podobnými
podmínkami úkolů jako v minulých letech, nicméně letos jsme do úkolů zanesli drobné
změny. Protože však ne každý z vás přesně ví, o čem padesátka je, pokusím se o mírně
obšírnější vysvětlení.
Princip padesátky: každý měsíc jsou vyhlášeny dva úkoly, z každého z nich může být
bodový zisk až 25 bodů. První z nich je pak na přinesení,  druhý poznávací.  Když si to
spočtete, tak pokud se budete snažit, můžete získat do jednoho dvojměsíčního bodovacího
období až 100 bodů, což už v prostředí vyrovnaných výsledků hraje roli. Poznávací úkoly
jsou zpravidla brané jako velmi náročné, tedy pokud dosáhnete aspoň deseti bodů, patříte
mezi ty opravdu dobré, ale každý získaný bod je úspěchem.
Hodnocení  a  provedení  padesátky:  Tady  se  pokusím  sepsat  a  vysvětlit,  jak  vlastně
padesátku sestavujeme a zejména hodnotíme. Zkusím hodnocení rozdělit do skupin, kde se
hodnotí  stejným principem, abych léta používané způsoby sepsal a kodifikoval.

1. Poznávací úkoly – u většiny poznávacích úkolů uvidíte obrázky dvanácti (u památek
deseti)  poznávaných  objektů,  většinou  jsou  řazeny  od  nejjednoduššího  k
nejobtížnějšímu  a  získáváte  body  za  každý  poznaný,  přičemž  obtížnější  obrázky
mívají bohatší hodnocení. Zpravidla je napočítáno více bodů než cílových 25, takže
je drobný prostor pro případné chyby
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2. Testové úkoly – u práce s mapou a ekologie je poznávání obrázků nahrazeno sadou
otázek, které nejsou nutně řazeny od nejjednodušší,  každá otázka má svůj možný
bodový zisk, což dohromady dává zase o kousek více než 25 bodů.

3. Šestičetné úkoly – týká se znalosti uzlů, oddílových tradic a historie a úkolu „Co je
to?“ Vždy první správně vykonaný úkol je za 2 body, druhý za 3 body a každý další
za 5, což opět dává maximálních 25 bodů

4. Přines více – týká se papírových koulí,  herbáře a geosbírky.  Za každý přinesený
objekt máte nárok na poměrnou část z 25 bodů. U koulí to je tedy 5 bodů za kouli, u
geosbírky a (foto)herbáře dokonce 8 bodů. Jenomže ve všech případech se hodnotí
kvalita. Dostanete tedy 2 nebo 3 body, když přinesete „něco“, další body za to, když
je vámi donesená věc správně vyrobená a upravená podle požadavku úkolu. 

5. Ostatní přinášení – ostatní úkoly po vás chtějí přinést jednu věc, zpravidla dáváme 15
bodů každému,  kdo si vzpomene a věc přinese a zbylých deset bodů pak zohledňuje
zajímavost a kvalitu příslušné přinesené věci opět podle podmínek příslušného úkolu.
Za zvláště odbyté věci může být i méně než zmiňovaných 15 bodů.

Pozor, pro přinášecí padesátku bývají automaticky hůře hodnocené věci, kde je zřejmé, že
jsou vyráběné pro jiný účel než padesátku (třeba školní úkol) a odevzdané, jen aby se znovu
zhodnotily.
Kdy plnit  padesátku?  Odborné  nebo poznávací  úkoly  je  možno  stejně  jako loni  plnit
každou  oddílovou  schůzku  plus  na  většině  výletů,  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 tohoto čísla. Kvůli zkrácení termínu proto v září
ještě přinášecí úkol nemáme.
Září: Protože se na začátku roku ještě rozkoukáváte, úkol na přinesení v tomto měsíci ještě
není  vyhlášen.  Poznávačka  bude  věnována  tématu,  kterým  jsme  se  v oddíle  zabývali
koncem minulého roku, a to jsou byliny.
Říjen:  Úkolem k přinesení jsou tentokrát opět papírové koule. Pokud chcete až 25 bodů,
vyrobte 5 papírových koulí v co nejlepší kvalitě. Na táboře je viděla většina z vás a pokud si
neumíte poradit s jejich výrobou, byl na oddílových stránkách v sekci Návody publikován
podrobný návod. Kvalita koulí se hodnotí. Zkouška znalostí je pak z poznávání obratlovců,
to jest ryb, obojživelníků, plazů, ptáků  a savců.
Přehled úkolů prémiové padesátky pro letošní rok:
září byliny //
říjen papírové koule // ryby, obojživelníci, plazi, savci, ptáci // 
listopad soutěž „nejkrásnější list podzimu“// dřeviny // 
prosinec tématická 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 podivuhodnost // uzle //
červen (foto) herbář //motýli, brouci, ostatní hmyz, ostatní bezobratlí//

(My+Bi)
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Koutek zábavy
Podzimní běh soutěže o KOKOsový ořech
Podzim 2022 přináší další kolo tradiční soutěže pro děti i pro vedoucí.  Pravidla zůstávají stejná
jako v minulých letech.
Každý měsíc zde bude zveřejněna trojice obrázků, vaším cílem je poznat, co na obrázcích je, za
každý  obrázek  vždy  můžete  získat  dva  body,  celkem  tedy  6  bodů  v  jednom  čísle  kOKOsu.
Odpovědi  je  třeba odevzdat  do začátku oddílovky,  na které vyjde další  číslo  kOKOsu.  Po pěti
kolech  se  vám body sečtou  a  za  každých  pět  bodů získáte  jeden lístek  do  osudí.  Na únorové
oddílovce pak budou vylosovány z tohoto osudí tři ceny, ostatní, kdo měli v osudí aspoň lístek,
zpravidla dostanou drobnější ceny.
Řešení můžete hledat kdekoliv a u kohokoliv, jedinou výjimkou je, že se nesmíte ptát žádného z
vedoucích oddílu.
1. kolo – Chutné plody
V prvním kole po vás chci poznat trojici rostlin, které všechny mají chutné plody, jistě to pro vás
bude snadné. První a poslední má plody červené, prostřední tmavomodré. A nezapomeňte, že chci
od vás dvousložkový název rostliny ne název plodu. 

Vtipy nalezené na Internetu:
"Pane vrchní, dal bych si biftek."
"Nemáme."
"Tak řízek."
"Nemáme."
"Tak omeletu."
"Také nemáme."
"V tom případě mi podejte můj kabát."
"Bohužel, ten už také nemáme!"

http:/www.nejvtipy.cz

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo první., Ročník 25. Tiskne Bizon. 
Na vydání tohoto čísla se podíleli: Bizon, Kocour, Prtě

Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 4.9.2022. Vyšlo dne 5.9.2022 v počtu 20 výtisků a pdf souboru.
***************** Druhé číslo pětadvacátého ročníku vyjde 26.9.2022  *****************
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