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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Oddílový říjen začíná dvojdeňákem ven 30.9.-2.10., kdy se pod vedením Bizona projdeme
podzimní  přírodou z  Kravař  do Benešova nad Ploučnicí.  15.10.  pak bude pod vedením
Piškotovým jednodenní výlet,  místo dosud nebylo ohlášeno.  A konečně 25.-30. 10. (což
spadá již do listopadového bodovacího období) pod vedením Prtěte proběhne pětideňák v
Poděvousech. 
16.10.  je  plánovaná  herní  neděle,  tady  setkání  nad  deskovými  a  karetními  hrami,  je
koncipována především pro starší děti, detaily se dozvíte na pozvánce.
Oddílovka bude 24. října a můžete se těšit na další číslo kOKOsu a na soutěž na práci s
mapou a poznávání mapových značek.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

30. září – Hanka (10)
1. října – Malvína (9)
16. října – Rachel (16)
28. října – Mates (19)

29. září – Michal 
5. října – Eliška 
15. října – Tereza
18. října – Lukáš
19. října – Michaela

Zprávy z oddílu
Počet členů
Do Vlaštovek začala chodit  dvě nová děvčata,  tímto tedy vítám mezi námi Miu a Áňu,
rovněž  vítáme v  Zobácích  Martina,  který  již  byl  na  jaře  na  výletě  a  nyní  začal  chodit
pravidelně . Stále však přijímáme a hledáme nové členy, kteří by se s námi chtěli účastnit
schůzek a výletů.
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, případně se po nějaké
době  do oddílu  omezeně  vrátit.  Pro  návštěvu hostů  je  zvláště  vhodný jednodenní  výlet
15.10., pokud by někdo chtěl zkusit delší akci, očekávejte 25.-30.10. pětideňák.
Příspěvky
I  na tento oddílový rok od každého z vás chceme 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.
Z družinových kruhů
Jak  jsem  již  ohlašoval,  po  roce  mě  přestalo  bavit  označování  odštěpků  družin  Orlíci
písmeny, a proto pokud si tyto družiny nezvolí vlastní jména, budou nadále označováni jako
Pařáti a Zobáci, abych toho Orlíka pěkně rozdělil.

Bizon
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Ozvěny měsíce
17. září 2022 – Černolice, rozhledna Korunka
Na prvním letošním výletu jsme se jako Klub gurmánů vydali do okolí Brd hledat pravé
trampské delikatesy. 
Ráno jsme se  sešli  na
Dejvické  v celkem
hojném  počtu  a
vyrazili  jsme  na  naši
cestu. Vrcholem výletu
měla  být  návštěva
rozhledny  Korunka,
než  jsme  se  k ní  však
dostali čekala nás cesta
lesem  a  také  pár  her.
Výlet byl pod vedením
Prtěte, který nám hned
u  první  hry  vysvětlil,
že  Klub  gurmánů  se
rozhodl  degustovat
trampská jídla, a proto
se  musí  vydat  přímo
mezi  trampy.  V první
hře  jsme  tedy  museli  nalézt  známé  trampské  osady,  které  se  pomyslně  nacházely  na

papírkách v lese. Prtě
vždycky  zavolal
název  osady  nebo
nápovědu  k názvu  a
my,  gurmáni,  se
museli, co nejrychleji
k danému  místu
dostat.
 Po zdárném nalezení
osad  jsme  se  vydali
na  další  cestu,  která
se  však  ukázala  býti
poněkud  deštivá.  I
déšť  se  nám  však
podařilo  překonat  a
na  Černolických
skalách jsme si mohli
dát  zasloužený  oběd,
při  kterém  se  nám
naskytl  malebný

výhled na okolí.

Prtě vypráví, o čem výlet tentokrát bude

Děti se snaží uhodnout podle popisu trampské přezdívky.
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Po obědě nás čekala další hra, při které se rozdělili gurmáni na skupinky, ve kterých vždy
jeden  popisoval
trampskou  přezdívku,
kterou  měl  zbytek
skupinky  uhádnout.  I
zde  jsme  byli  úspěšní,
a  tak  jsme  se  mohli
vydat  na  blízkou
rozhlednu  Korunka.
Tato  30  metrů  vysoká
konstrukce  je  místní
naprostou  novinkou,
jelikož  byla  otevřena
teprve  v květnu  2022.
Bohužel,  když  jsme  ji
navštěvovali  my,  tak
zrovna  vydatně pršelo,
ale  to  nám  dojem
z rozhledny  nikterak
nezkazilo  a  někteří

gurmáni si koupili v místní samoobslužné ledničce za odměnu něco dobrého. 
Následovala  další  hra,  kde  se  musel  najít  k názvu  známé  trampské  písně  odpovídající
obrázek,  který  by  ji
vystihl.  V tuto chvíli  se
už  počasí  celkem
umoudřilo, a tak jsme se
vydali  k vyhlídce
Hvíždinec,  kde  se
konala  závěrečná  hra
výletu.  Gurmáni  měli
omezený čas na to, aby
si  prohlédli  chutné
trampské  konzervy  a
zapamatovali  si  jejich
názvy,  které  pak
diktovali  vedoucím.
Jelikož  se  už  gurmáni
těšili  na  degustaci
daných  pokrmů,  tak
zapojili veškeré úsilí ke
zdárnému splnění jejich
úkolu. Prtě pak za odměnu ohřál na vařiči fazole s párkem v konzervě, známý to trampský
pokrm, na který se všichni hladově vrhli. 
Pak už následovala cesta na vlak, při které konečně, po celém deštivém dni, začalo svítit
slunce.  To už jsme se,  ale vraceli do Prahy s myšlenkami na další  nadpozemsky chutné
pokrmy, které tento rok jako Klub gurmánů zajisté poznáme a ochutnáme. 

(es)

Rozhlednu Korunka jsme navštívili asi v nejdeštivější chvíli dne.

Hra na hledání trampských písní podle obrázku
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Herní koutek
Heroforge
O heroforge jsem se dozvěděl od Tomáše a jistě o něm od něj někteří z vás také slyšeli. Není
to  ani  tolik  hra  jako
nástroj k různým hrám.
Jedná  se  o  webovou
aplikaci  k  vytváření
rozličných  figurek,
původně  nejspíše
zamýšlenou  jako
nástroj,  kterým  si
můžete  vyrobit  svou
figurku  například  pro
Dungeons and dragons.
Základní  neplacená
verze  umožňuje
vytvořit  z  mnoha
různých  kousků  zhruba  humanoidní  postavu.  Můžete  jí  vybrat  tvar  obličeje,  tělesné
proporce,  vybavení držené v rukou, oblečení složené z mnoha různých částí  a podobně.
Následně je možné postavě nastavit pózu, tedy přesněji vybrat jednu z předpřipravených póz
a tu následně upravit. Takto vytvoření hrdinové mohou pocházet z různých žánrů, jsou tu
rekvizity pro fantasy, sci-fi i běžný život. Heroforge standardně počítá s vytvářením zhruba

lidských  tvarů,  nicméně
někteří  nalezli  zalíbení
ve  využívání  různých
zvláštností a triků v této
aplikaci  k  vytváření
roztodivných  figurek.
Každý  musí  nějak
vydělávat a  heroforge je
možné  si  tak  měsíčně
platit.  To  otevírá  další
možnosti,  jako například
vytvářet  z  figurek  různé
scény a portréty. Bohužel
poměrně  hodně  peněz
stojí  i  koupení

vytvořených  figurek  a  to  i  jen  jako  počítačový  model,  který  si  člověk  může  následně
vytisknout na vlastní 3D tiskárně. Heroforge zdarma tak může sloužit především jako cesta,
jak  si  vyrobit  ilustrace  postav,  které  si  člověk  vymyslí  pro  své  rozličné  světy,  knihy a
příběhy. Výroba takových postav je navíc docela zábavná.

(pr)

Ovládací rozhraní

Výroba scén je součástí placeného obsahu
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Oddílové kulinářské zážitky
Táborové vaření
  Nebudu  v tomto  článku  vzpomínat  na  konkrétní  jídlo,  ale  spíše  na  oddílové,  hlavně
táborové,  začátky
s vařením.  Když  jsem
začala jezdit na tábory,
nebyla  jsem  nijak
zkušená  kuchařka
obecně  a  zjistila  jsem,
že  táborové  vaření  je
úplně  něco  jiného.
Začínala  jsem ještě  na
tábořišti v Chudenicích,
ale  kuchyň  byla  svým
uspořádáním  dost
podobná.  Jedna
odlišnost byla v tom, že
se  nepoužívala
kamínka,  ale  vařilo  se
ve  dvou  pařácích,  což
bylo  náročnější,
protože  hodně  jídel,
třeba  omáčky,  se
v pařáku  připaluje.  A to  nemluvím  o  krupicové  kaši,  které  jsem  se  díky  tomu  dlouho
vyhýbala, protože mytí připálené krupicové kaše v pařáku je zážitek vhodný jen jako trest za

černou  za  něco
opravdu ošklivého. 
  V té  době  více
vařily  děti,  což  bylo
na  jednu  stranu
dobře,  že  si  to
vyzkoušely,  na
druhou  stranu
pamatuju  oběd  ve
čtyři. Jídel bylo méně
a  více  se  opakovala.
Nutno  poznamenat,
že  na  táboře  bývalo
méně  lidí,  pro  skoro
třicet  lidí  je  vaření
složitější.  Obecně  se
člověk  musí  naučit
odhadovat  čas,  třeba
nezapomenout, že do

délky vaření je potřeba započítat i zatápění. A také množství jídla.

Výsledek  samostatného vaření  na  táboře  2004 dvojice  Martin  (dnes  známý jako
Ariel) a Mirek, o kterém jste slyšeli v historkách u táborového ohně

Samostatná vaření 1998, to je opravdu dávno.
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  Další drobná, leč významná změna bylo skladování jídla ve skladovém stanu. Dříve bylo
jídlo  na  policích  v kuchyni,  kde  je  dnes  jen  nádobí.  V té  době  se  nedělal  velký  nákup
v Makru a potraviny se nakupovaly více průběžně. Možná jste slyšeli o příhodě, kdy byly na
policích  složené
okurky ve skleněných
sklenicích  a  police
spadly.  Okurky  se
rozbily  a  Myšinku
nenapadlo  nic
lepšího,  než  začít
volat:  „Rabování,
rabování!“.  No  a
někteří  chytráci  se
opravdu  vrhli  do
kuchyně  a  začali
tahat  okurky  ze
střepů,  takže  místo
úklidu  jsme  museli
odhánět šílence.
  Co  se  týče
táborového  vaření,
musím  zmínit  ještě
jednu  věc,  jen  tak
obecně,  a  to  je
samostatné vaření. Musím říci, že dětské vaření prošlo velkým vývojem, v dávných dobách

šlo  hlavně  o  to,  uvařit
poživatelné jídlo a vedoucí
museli  kontrolovat
především  zdravotní
nezávadnost,  aby  někdo
nepojídal syrové maso. To
je  zcela  nesrovnatelné
s dnešními  kulinářskými
výtvory. Je pravda, že byly
doby, kdy se zpracovávalo
celé  kuře,  což  je
v některých  směrech
složitější,  dost  často  to
vedlo  k tomu,  že  někteří
jen  okrájeli  část  masa  a
zbytek  vyhodili,  takže
jsme  nakonec  přešli  na
dnešní kuřecí prsní řízky.

  Tak doufám, že s táborovým vařením budeme mít nadále jen veselé a příjemné zážitky.
(kc)

Tábor 2000, Samostatné vaření, uprostřed jistě poznáte Statkářku

Rok 2001 – poprvé v Bukové a pohled na táborovou kuchyni v její víceméně
současné podobě.



-8-

Poklady kuchyně
Trampský guláš
  Na  prvním výletě  Klub  gurmánů  pátral  po  receptu  na  trampský guláš  a  tak  jsme se
vypravili  do
trampských  osad
pátrat  po  starých
trampech.  Kdo
vlastně  jsou
trampové?  Trampské
hnutí  je  česká
zvláštnost,  první
trampové  se  u  nás
objevují  po  roce
1918,  vznikli  zřejmě
ze  skautů,  kterým
nevyhovoval přísný a
svázaný  řád
skautských
organizací,  ale  měli
rádi  přírodu  a
táboření.  Jako  vzory
si  brali  různé  knihy
především
z Divokého západu, od Jacka Londona, E.T. Setona apod. 

  Výraz  tramp
znamená  tulák,
v původním významu
i  sezónní  dělník,
v Americe  by
českému výrazu spíše
odpovídalo  hobo.
Podobně  se  objevuje
výraz  vandr  a
případně čundr.
  Důležitým základem
trampingu byl vztah a
úcta  k přírodě,  po
pravém  trampovi
nikdy  nesměly  zůstat

odpadky, nezahlazená ohniště apod. 
  Trampové si postupně zakládali osady, kde stavěli malé chatičky, první osady vznikaly
podél Vltavy a Sázavy a na Brdech. Každá osada měla své jméno, vlajku a znak, který
trampové  nosili  na  rukávu,  tzv.  domovenku.  To  však  byla  jediná  organizace,  která  se
v trampingu vyskytla, jinak trampové vždy odmítali jakoukoliv organizovanost a především
jakýkoliv dohled státu.

Vaření na kotlíku na dvojdeňáku ven

Kotlík s porcí trampského guláše



-9-

  K trampingu  patřilo  i  vaření,  především  vaření  na  kotlíku  v přírodě,  takže  většina
trampských  receptů
jsou jídla, která se dají
uvařit  na  ohni.
Receptů  na  trampské
guláše  je  samozřejmě
obrovské  množství,
tady  zmíním  jen
jeden,  ale
nezapomeňte,  že
k trampskému  vaření
patří  také
experimentování a tak
si  recept  můžete
upravit podle svého.

Guláš
Cibuli nakrájíme na drobné kostičky a osmažíme na oleji  dozlatova.  Přidáme na kostky
nakrájené  hovězí  maso  a
zprudka je i s cibulí po dobu
asi  2  -  4  minut  opékáme za
stálého míchání.
Posolíme,  zasypeme  sladkou
paprikou,  zalijeme  vařicí
vodou  a  dusíme  zhruba  40
minut.  Přidáme  houby,
klobásu  nakrájenou  na
kolečka  a  syrové  brambory
nakrájené na menší kostky.
Vše spolu dusíme do změknutí brambor.

(kc)

Klub gurmánů
Zážitky z celoroční hry

V měsíci  září  se  Gurmáni  vypravili  do  českých trampských
osad  a  hledali  zde  nejstaršího  z  trampů,  aby  okusili  jeho
proslavený trampský guláš.

Další pohled na guláš v kotlíku
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Mezidružinová soutěž
Připomínám mezidružinovou soutěž, kde máte úkol, který by měla družina splnit do další
oddílovky. Tím úkolem je sehnat co nejpřesnější recept a všeobecné informace o určeném
jídle. Recept musí donést před oddílovkou, respektive na její začátek a tentokrát si přejeme
dodání písemné, nikoliv elektronické. Hodnotí se kvalita dodaného receptu. 
Zatím nevím, jak jste si poradili s korejskou nakládanou zeleninou kimčchi, ale již tu máme
další úkol.
Vaším  druhým  úkolem  je  zjistit  a  sepsat,  jaký  pokrm  se  skrývá  pod  názvem  ramen
pochopitelně včetně receptu. Takže hledejte a odevzdávejte, listopadová oddílovka tu bude
dříve než myslíte.                                                                                                               (bi)

Bodování za září a říjen:
A máme tu první měsíc, měsíc rozjížděcí, kde největší váhu bodů přináší jednodeňák na
rozhlednu Korunka a samozřejmě také účast na schůzkách a padesátka na oddílovce

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Mára 115 115 Zobáci 13. Janis 35 35 Pařáti
2. Bára 110 110 Vlaštovky 14. Ernest 32 32 Zobáci
3. Lukáš 101 101 Pařáti 15. Pavlík 30 30 Zobáci
4. Jožka 96 96 Vlaštovky 16. Áňa 30 30 Vlaštovky
5. Julča 90 90 Vlaštovky 17. Mia 15 15 Vlaštovky
6. Tomáš 84 84 Pařáti 18. Ben 15 15 Zobáci
7. Martin 78 78 Zobáci 19. Eliška 15 15 Pařáti
8. Tonda 63 63 Zobáci 20. Ája 0 0 Vlaštovky
9. Eda 51 51 Zobáci 21.
10. Kristián 48 48 Zobáci 22.
11. Barnabáš 38 38 Zobáci 23.
12. Marek 37 37 Zobáci

Výsledky bodování družin:
Jelikož soutěž družin bude vyhodnocená až na oddílovce, máme tu vyrovnané výsledky, kdy
všichni získali za vysokou účast shodné body.

pořadí název body měs. body cel
1. Vlaštovky 40 40
2. Zobáci 40 40
3. Pařáti 40 40

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků zatím ještě nepřináší nic nového. Ale můžete zde zhodnotit
účast na výletě a samozřejmě jako vždy platí, že více výletů znamená lepší šanci na lepší
výsledek.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Mára 115 1 Zobáci 13. Janis 35 0 Pařáti
2. Bára 110 1 Vlaštovky 14. Ernest 32 0 Zobáci
3. Lukáš 101 1 Pařáti 15. Pavlík 30 0 Zobáci
4. Jožka 96 1 Vlaštovky 16. Áňa 30 0 Vlaštovky
5. Julča 90 1 Vlaštovky 17. Mia 15 0 Vlaštovky
6. Tomáš 84 1 Pařáti 18. Ben 15 0 Zobáci
7. Martin 78 1 Zobáci 19. Eliška 15 0 Pařáti
8. Tonda 63 1 Zobáci 20. Ája 0 0 Vlaštovky
9. Eda 51 1 Zobáci 21.
10. Kristián 48 1 Zobáci 22.
11. Barnabáš 38 0 Zobáci 23.
12. Marek 37 0 Zobáci
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Prémiová „50“  pro rok 2022/2023
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 ze zářijového čísla. 
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.
Listopad: V listopadu vás čeká přinesení listu do soutěže „O nejkrásnější list podzimu“ Do oddílovky 28.11.
přineste jeden co nejhezčí vylisovaný list, který jste v průběhu tohoto podzimu někde nalezli. Poznávačka
pak bude ze znalosti dřevin, tedy stromů a keřů, kde zužitkujete vaše znalosti získané v oddíle v minulých
měsících. Nezapomeňte, že poznávačku bude možné plnit i na pětideňáku a listopadovém dvojdeňáku.

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)
Souhrnné výsledky prémiové "50"
jméno září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Tomáš 0

Lukáš 14

Janis 5

Eliška 0

Mára 10

Martin 0

Marek 7

Ernest 2

Eda 0

Ben 0

Tonda 3

Kristián 0

Barnabáš 8

Bára 14

Johanka 12

Julinka 3
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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.
2. kolo – Jedlé houby
Pro druhé kolo jsem připravil výběr jedlých hub, ale nenajdete tu žádné hříbky, ale houby, které
praví gurmáni rovněž ocení. Pro houbaře mezi vámi nebude problém je poznat, na obrázku jsou
seřazené  od té  největší.  A protože  víte,  že  jsou  jedlé,  jistě  si  je  nespletete  s  jejich  jedovatými
příbuznými.

Ŕěšení prvního kola: Chutné plody: Jahodník lesní (též obecný), brusnice borůvka, ostružiník maliník, řešení odevzdali
Tonda 6 bodů, Mára 6 bodů a Janis 6 bodů.

Vtipy nalezené na Internetu:
"Pane  vrchní,  ten  řízek  byl  vynikající,  řekněte  prosím  panu  vedoucímu,  že  jsem
spokojen."
"Ne tak nahlas, omylem jsem vám přinesl jeho porci!"

http:/www.nejvtipy.cz

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

Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 25.9.2022. Vyšlo dne 26.9.2022 v počtu 20 výtisků a pdf souboru.
***************** Třetí číslo pětadvacátého ročníku vyjde 24.10.2022  *****************

Telefonní číslo redakce: 606 468 693, e-mail: dengst@post.cz 
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