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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Oddílový listopad začíná 25.-30. 10. (což spadá již do listopadového bodovacího období)
pětideňákem v Poděvousech, pod vedením Prtěte. Byli bychom vděčni za hojnou účast, ale
odjíždíme  již  zítra.  Druhým listopadovým výletem je  11.-13.  11.  výlet  pod  společným
vedením Ariela a Žáby do DDM v Heřmanově Městci. 
Oddílovka bude 28. listopadu a můžete se těšit na další číslo kOKOsu a na soutěž na téma
houby. 

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

28. října – Mates (19)
20. listopadu – Kristián (8)
20. listopadu – Pepa a Sandra (11)
24. listopadu – Pavlík (7)
26. listopadu – Ivča (10)
30. listopadu – Vilém (10)

11. listopadu – Martin
25. listopadu – Kateřina
30. listopadu – Ondřej

Zprávy z oddílu
Počet členů
Na výletě  na  lomy Amerika  přibyl  do  oddílu  Adam,  který  se  bohužel  nemůže  účastnit
schůzek, ale počítá s výlety a tímto jej mezi námi vítám.

Pojeďte s     námi na zkoušku  
Pokud by naše akce chtěli navštívit hosté nebo si naši bývalí členové chtěli připomenout
naši  činnost  příležitostnou  návštěvou,  rádi  jim  účast  na  našich  akcích  umožníme.  Pro
návštěvu hostů je vhodný pětideňák 25.-30.10. a návštěva je možná i na dvojdenním výletě
do ubytovny 11.-13. listopadu.

Internet – Fotky ze schůzek
Zkusili jsme vymyslet nové umístění pro fotografie ze schůzek, v prvním přiblížení jsou
schůzky mezi ostatními výlety.  Fotografií  ze schůzek není mnoho vzhledem k tomu, že
nestíhám zároveň schůzku vést a fotografovat, ale přece jenom se nějaké najdou a zaslouží
si, abyste se na ně mohli podívat.

Bizon
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Ozvěny měsíce
Z Kravař do Benešova nad Ploučnicí – 30.9.-2.10.2022
Předpověď  počasí  nebyla  příliš  optimistická  a  tak  se  asi  nemůžeme  moc  divit,  že  od
pondělka do pátku se
počet  účastníků
výletu  smrsknul  na
pouhých pět. Nakonec
autobusem  z
Holešovic  do  České
Lípy odjeli jen Bizon,
Myšinka,  Mikuláš,
Tomáš  a  Mára,
kterého  musím  jako
nového  účastníka
tohoto  typu  výletů
zvláště pochválit.
Po  přestupu  v  České
Lípě nás vlak vyložil
v  zastávce  Kravaře  a
tak  jsme  se  v
houstnoucím  šeru
odebrali  prohlédnout
si  toto  historické
městečko, nejprve jsme obešli kostel zezadu, abychom viděli historické stodolové hradby a
můstek přes Bobří potok se sochou Svatého Jana Nepomuckého, na náměstí jsme pak viděli

zdejší  Mariánský
sloup  a  návštěvu
Kravař jsme zakončili
u Vísecké rychty, kde
je  přes  den  otevřena
expozice  lidového
umění. 
Zelená  turistická
značka  nás  pak  po
chvíli zavedla do lesa
na  počátku  Bobří
soutěsky, kde jsme po
chvíli  hledání  nalezli
dostatečně  přijatelné
místo  k  noclehu,
postavili  jsme
pařeniště a šli spát.
Ráno  po  probuzení
jsme vyrazili  dále do

soutěsky. Bobří potok zde překlenují tři mosty a než by je někdo opravoval, radši byla cesta
označena na vlastní nebezpečí a turistická značka přeložena přes kopec Starosti, my jsme se
však nezalekli a vyrazili do údolí. 

Historický mostek v Kravařích jsme navštívili za houstnoucího šera.

Naše první nocležiště ráno než ostatní vstali.
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Z prvního (a třetího) mostu zbyla jen kovová konstrukce, ale oba se daly snadno obejít po
kamenech  v  korytě
potoka  tak,  že
konstrukce  mostu
sloužila  jako  zábradlí.
Po pěšině podél potoka
jsme  došli  až  ke
druhému  mostu,  který
byl překvapivě pevný a
opravený.  Za  ním  nás
čekalo  asi  nejhorší
přelézání  přes
popadané  klády  na
tomto  úseku  a  pak  tu
byla  kovová
konstrukce  třetího
mostu.  Opět  vhodná k
podlezení  po
kamenech.  Tím  jsme
obtížný  úsek  údolí
definitivně překonali  a
za chvíli jsme byli u turistického přístřešku u Bobřího vodopádu. Vodopád neleží přímo na
bobřím potoce, ale na jeho přítoku. 

Prolezli jsme vodopád a
okolí  a  také  jsme  měl
příležitost  konečně
zahájit  výlet.  Tentokrát
se Klub Gurmánů vydal
shánět  roti  sans  pareil
neboli  neporovnatelnou
pečeni,  recept  z
navzájem  nadívaných
sedmnácti  druhů ptáků.
Toho  se  také  týkala
většina her na výletě. V
první  hře,  která  se
několikrát  opakovala,
bylo  úkolem  sebrat
kartičky a srovnat ptáky
na nich podle velikosti s
pár  doplňkovými
pravidly.

Od vodopádu jsme se vypravili na vlastní PP Bobří Soutěska, která obsahuje další vodopád,
tentokrát  přímo  na  Bobřím  potoce.  A za  soutěskou  nás  čekal  výstup  směrem  k  Velké
Javorské a přes ni k Havranímu vrchu. Pod Havraním vrchem jsou patrné zbytky opuštěné
vesnice Havraní. Tam jsme přešli na modrou turistickou značku a po ní jsme vystoupali k

Podcházení třetího mostu v Bobří soutězce

Bobří vodopád jsme si důkladně prolezli
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rozhledně  na  Strážném  Vrchu.  Počasí,  které  ráno  ještě  ukázalo  trochu  sluníčka  se  zde
změnilo na studený vítr a nízké mraky nás připravily o potěšení z dalekého rozhledu. 

U  nedalekého
Zvonkového  kamene
jsme rozdělali oheň a
opekli  si  na  něm
buřty.  To  již  začínal
déšť  a  tak  jsme  po
obědě  zamířili  do
Merboltic,  kde  jsme
se  dočetli  o  kozí
farmě,  kde  jsme
doufali nakoupit sýry
a  jogurty  a  nalézt
útulek před deštěm. 
Kluzká tráva u vstupu
do  vsi  mě  dostala  a
utrpěl  jsem  pád  do
bahna,  ještě  že  tu
měli  rozumně
přístupný  potok.  Na
farmě bohužel zůstalo

jen  u  nákupu výtečných domácích  sýrů  a  před  sílícím deštěm jsme se  museli  skrýt  na
autobusové zastávce.  Dvě hodiny deště jsme naplnili  nejprve soutěží  ve skládání dětské
skládačky Uupsta a pak
hraním triviadoru. 
Po dvou hodinách však
déšť  ustal  a  obloha  se
postupně  projasnila.
Vyrazili  jsme  tedy  na
další  cestu  z  Merbotic
do  Valkeřic  už  bez
deště.  Pro  nás  tak
čekání  představovalo
hlavně  časovou  ztrátu,
kterou  jsme  však
částečně  předvídali  a
jen  jsme  vynechali
rozhlednu  na  Kohoutu.
Rozhlednu si neodpustil
pouze  Myšinka  a  když
nás dohnal, jeho dojmy
potvrdily,  že  vynechat
rozhlednu bylo správné rozhodnutí. 
Po jezdecké stezce jsme sestoupili prudkou lesní cestou do Františkova nad Ploučnicí, kde
jsme nabrali vodu na pití a vaření a vypravili se směrem k hradu Ostrý hledat místo na
nocleh. 

Rozhledna na Strážném vrchu proti šedé obloze

U Zvonkového kamene jsme se zastavili na oběd
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Les ovšem nebyl ke stavbě pařenišť vhodný a tak jsme se po kratším váhání rozložili na
tribuně  místního
fotbalového  hřiště,
které bylo hned vedle
lesa. Uvařili jsme zde
večeři  a  proběhla
další soutěž – hledání
ptáků  skrytých  v
obrázku.  Potom jsme
se rozložili na zemi a
spokojeně  usnuli.  V
noci  nás  vzbudila
siréna z Františkova a
ráno  nás  z  postele
vytáhl  zvuk
lajnovačky,  ale  jinak
byla  noc  vcelku
příjemná. 
Zabalili  jsme  si  a
odešli  na  hrad  Ostrý
posnídat.  Na  hradě
také proběhla hra na stavění speciální pece na neporovnatelnou pečeni. Pak jsme se odebrali
ke skalnímu útvaru Dračí vejce a kolem něj jsme po pěšině sestoupili na zelenou turistickou
značku.  Z  té  jsme  hned  odbočili,  podívat  se  na  Františkovský  vodopád.  Je  to  nepříliš

vydatný, ale asi čtyři
metr vysoký vodopád
na přítoku Ploučnice.
U  vodopádu  se
Márovi podařil objev,
když  našel  v  listí
lezoucího mloka.
Další  cesta  nás
zavedla do Benešova
nad  Ploučnicí,  kde
jsme měli ve zdejším
zámeckém  komplexu
zamluvenou
prohlídku  Horního  a
Dolního  zámku.
Zavazadla  jsme
zanechali  v pokladně
a vyrazili  nejprve na
prohlídku  okolí
zámků.  Potom  jsme

absolvovali  dvojitou  prohlídku.  Zvláštností  Benešova  je  totiž  komplex asi  pěti  menších
zámků postavených v jednotném renesančním slohu. Dva z nich jsou veřejnosti přístupné a
oba jsme navštívili.

V neděli jsme posnídali na zřícenině hradu Ostrý

U Františkovského vodopádu jsme zahlédli mloka
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Prohlídku  nemohu hodnotit,  dozvěděli  jsme  se  různé  zajímavosti,  nicméně  v  některých
bodech  zde  byly  i
ohromující
nepřesnosti.  V
průběhu  prohlídky  se
původně  jasno
změnilo  na  zataženo,
na  náměstí  jsme
nakoupili vodu a pití a
vydali  se  na  druhý
břeh  Ploučnice  na
altán  Ploučnické
vyhlídky,  kde  jsme
nalezli  azyl  před
přicházejícím  deštěm.
Ten nás naštěstí zasáhl
jen okrajem a tak jsme
altánu  využili  k
vyhlídce na Benešov a
k uvaření oběda. Také
tu proběhla  závěrečná
hra na seřazování ptáků v co nejkratším čase.

Po  obědě  jsme
sestoupili  na
nádraží  a  s
přestupem v Děčíně
jsme  odjeli  do
Prahy,  kde  jsme  se
na nádraží Podbaba
rozloučili. 
Tím výlet skončil a
mě  zbývá  sepsat
nějaké  závěrečné
zhodnocení.
Osobně musím říci,
že mě výlet potěšil,
prošli jsme krásnou
krajinou  okraje
Českého
Středohoří,  viděli
jsme  zajímavosti
přírodní i historické

a ani to počasí nebylo tak strašné, jak předpověď původně slibovala. Takže kdo tu nebyl, má
čeho litovat a já jen doufám, že na dalších výletech se nás sejde více.

(bi)

Na nádvoří Dolního zámku ještě svítilo slunce

Vaření oběda na Ploučnické vyhlídce
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15. října 2022 – Lomy Amerika
Na výlet, který měl vést na lomy Amerika se nás vypravilo 13. Z dětí tu byl Tomáš, Pavlík,
Barney,  Lukáš,
Tonda  a  nově
příchozí Adam a z
vedoucích  Bizon,
Hanka,  Piškot,
Prtě, Ariel, Ester a
Lembas. 
Počasí  se  ráno
příliš  neukázalo a
už  od  srazu
pršelo,  přesto
jsme však vyrazili
vlakem  do
Řevnice,  odkud,
jsme  chtěli  odjet
autobusem  do
Mořiny.  Bohužel
autobus, který nás
měl  odvézt,
provedl  nečekaný
manévr  a  odjel  o
několik minut dřív, bez nás. Nepřemýšleli jsme dlouho a nasedli na další vlak, který vedl do
Srbska s plánem jít pouze na Malou Ameriku a přes Karlštejn do Zadní Třebaně. 

Na  nádraží  v
Srbsku  nás
přivítaly  déšť  a
vzdálená  mlha,
která se zvedala
z  podzimních
kopců  Českého
Krasu. Piškot tu
zahájil  výlet  a
vysvětlil,  že
cílem  bude
rozmrazit  a
sníst  mamuta.
První  hru  jsme
dali  hned  za
Srbskem  u
vstupu  do  lesa,
úkolem  bylo
pronést
zapálenou
svíčku  po

určené trase. Nakonec hry se ukázalo (dle motivace), že rozmrazené mamutí maso je hnusná

V první soutěži šlo o nošení svíčky na čas, Adam se pekelně soustředí, aby svíčka nezhasla.

Tomáš s Pavlíkem se snaží ochránit slona před krutými pytláky
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břečka a bude nutno mamuta tedy naklonovat. No a pak jsme šli dál, déšť postupně ustal a
už bylo pouze zataženo. 

U  Kubrychtovy
boudy  je  malý
prudký  svah,
který  se  notně
rozbahnil,  což
vedlo k tomu, že
se  několik  lidí
přerazilo  a
zabahnilo.
Kousek dál jsme
pak  dali  další
hru,  úkolem
bylo  prokázat,
že  dokážeme
ochránit  slona,
což  v  praxi
znamenalo
chránit
trojnožku  před
vedoucovskou
střelbou.

Trojnožka byla docela pevná a shodit jí papírovou koulí nebylo zcela snadné. Následně se
role  ještě
prohodily. 
Cesta  vedla  dál
skrz  zlaté
podzimní  lesy,
další  zastávka  se
odehrála zhruba v
místech,  kde  z
červené  značky
zatáčí  cesta  na
Malou  Ameriku.
Stojí  tu  malá
chatka,  na  jejímž
suchém  zápraží
jsme  se  posadili
na  oběd.  Po jídle
se odehrála hra na
skládání  DNA,
naštěstí  pouze
jako  obrázku  a
nikoliv  s  pomocí
bioinformatických algoritmů, i tak byl černobílý obrázek dvoušroubovice dost složitý. 

Posezení na oběd u chatky.

Odcházíme od vyhlídky na Malou Ameriku



-10-

Pak už jsme došli až na Malou Ameriku, kde jsme spočítali,  že navštívit ještě některý z
dalších  lomů
bohužel  vskutku
nestihneme  a
vyrazili  jsme
směrem  na
Karlštějn.  V  lese
se  odehrála  ještě
rychlá  hra  na
trefování  stromu
papírovou  koulí,
což  mělo
představovat
vkládání  mamutí
genetické
informace  do
sloní buňky. 
Dub Sedmi Bratří
se  nejprve  děti
pokusily obejmout
(úspěšně),
následně  se
rozpršelo  a  tak  jsme  využili  zdejší  přístřešek,  kde  Piškot  nasadil  poslední  hru,  hledání
přílohy  k  mamutovi.  Prakticky  bylo  úkolem  poznat  podle  chuti  potraviny  jako  rohlík,

chipsy,
polomáčené
sušenky  a
podobně. 
Cesta  dál  vedla
kolem Karlštejna a
na  vyhlídku  na
Císařské  louce.
Odtud  jsme  už
došli  jen do Zadní
Třebaně,  kde jsme
chvíli  času  využili
na občerstvení se v
nádražní
restauraci. 
Pak už nás jen vlak
odvezl  na  Hlavní
Nádraží a výlet byl
zakončen.  Sice  na
začátku  trochu

pršelo a nepodařilo se nám stihnout náš původní cíl, stejně byl výlet však příjemný a kdo
nejel prohloupil.

(pr)

Lukáš se snaží trefit strom co nejvíce ranami.

Při ochutnávání měli hráči pochopitelně zavázané oči.
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Zajímavé místo
Česká Kanada

Mezi krásné oblasti české přírody se řadí přírodní park Česká Kanada, nacházející se mezi
jižními  Čechami  a  západní  Moravou  na  hranicích  s  Rakouskem.  Oblast  je  tvořena
především rozlehlými lesy, podle kterých získala svůj název, a dále pak rybníky a žulovými
balvany. Ač se zde nachází pár vrcholů, jako třeba Vysoký kámen s nadmořskou výškou 738
metrů, je celý přírodní park velmi rovný, a tedy ideální nejen pro pěší turistiku, ale i jízdu na
kole. A právě cykloturistika je ve zdejším kraji velmi oblíbená, takže pokud patříte mezi
milovníky cyklistických výletů, mohu Českou Kanadu jedině doporučit, ale i pěšky se dá

dojít kamkoliv. 
Mezi  největší  přírodní
zajímavosti  celé  České
Kanady  patří  různé  skalní
útvary, které rozhodně stojí za
návštěvu.  Zmínit  lze  třeba
takzvaný  Kamenný  stůl  nebo
viklan  Trkal,  který  se  ale  už
neviklá,  protože  spadl,  když
ho  děti  na  školním  výletě  v
roce  1910  vychýlily  z  jeho
přírodního těžiště.  Mezi  další
možnosti trávení volného času
patří koupání se v některém z

mnoha rybníků, které v České Kanadě najdeme. To je ale aktivitou především pro léto. V
zimě bychom v oblasti zase našly mnoho běžkařských tras.
Kdo na výletě kromě toulek přírodou hledá i stopy lidské civilizace, nebude v České Kanadě
zklamán.   Nejvýraznější  člověkem stvořenou památkou je  zřícenina  hradu Landštejn ze
třináctého  století  poblíž  hranice  s  Rakouskem.  Nedaleko  České  Kanady  je  pak  město
Jindřichův Hradec s krásným historickým centrem, to je ale možná už výlet na jindy.

Lembas

Česká Kanada

Landštejn
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Herní koutek
Fish & Katz
Také  vás  již  nebaví  prožívat  existenci  v  roli
nicotného člověka? Představa zprostit se svojí
dosavadní tělesné schránky a prožít svůj život
bez  starosti  o  svůj  finanční  stav?  Stolní  hra
"Fish & Katz" vás přesvědčí, že převtělení do
kočičího  majitele  restaurace  je  tou  nejlepší
volbou alternativního bytí.
Jedná  se  o  karetní  hru  pro  2-6  hráčů  s
jednoduchou  premisou.  Jste  kočičím
šéfkuchařem  a  na  trhu  s  rybami  se  snažíte
ukořistit  nejlepší  ryby  pro  svou  restauraci.
Autentický  kočičí  zážitek  zajišťují  kočičí
tlapky, které si každý hráč navleče na prst.  S
nasazenými tlapkami jdou hráči na trh, kde se
vyloží tolik karet ryb, jaký je počet hráčů +1.
Každá  ryba  má  jinou  bodovou  hodnotu  od
jedné  do tří.  Cílem hry  je  získat  6  bodů.  Po

prohlédnutí  si  nabídky  všichni
hráči  najednou  ukážou  na  rybu,
kterou by si chtěli koupit, pokud
na  ni  ukazují  samotní,  stává  se
karta  jejich.  Pokud  ovšem
ukazuje 2 a víc hráčů na stejnou
kartu,  ani  jeden  z  nich  rybu
nezískává.  V  momentě  co  hráč
koupí  3  ryby  stejného  druhu,
získává  jejich  bodovou  hodnotu.
Prostá hra pro zkrácení dlouhých
temných zimních večerů. 

(ad)
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Poklady kuchyně
Rôti sans pareil a mamut
  Na výletě ven do okolí Benešova nad Ploučnicí jsme se seznámili se zajímavou historickou
osobností,  byl to francouzský
gurmán  Alexandre  Balthazar
Laurent  Grimod  de  La
Reynière,  který  se  narodil
v Paříži  roku  1758.  Byl  to
právník, novinář,  spisovatel  a
především  velký  gurmán,
který  vydal  tzv.  Almanach
gurmánů,  jehož  podtitul  je
„průvodce  ve  způsobu
přípravy vynikajícího jídla“ a
je  předchůdcem  různých
gastronomických  průvodců.
Také  sestavil  degustační
porotu, která se scházela a posuzovala jídlo z různých restaurací a cukráren.
  Na  výletě  jsme  se  setkali  s jeho  návrhem  na  jídlo  zvané  Rôti  sans  pareil,  tedy
neporovnatelná pečeně.  Jedná se o recept na nadívanou drůbež skládající  se z 17 ptáků,

začíná  se  velkým dropem,  pak krocan,
husa,  bažant,  slepice,  kachna,  perlička,
čírka,  sluka,  koroptev,  kulík,  čejka,
křepelka, drozd, skřivan, strnad a pěnice.
Není  však  zcela  jisté,  zda  tuto  pečeni
vůbec někdo někdy vytvořil,  možná se
jedná jen o teoretický recept. V současné
době  je  známý  a  opravdu  používaný
recept na jídlo zvané turducken, což je
krocan  nadívaný  kachnou  nadívanou
kuřetem a peče se ve Spojených státech.
  Na dalším výletě se řešilo, zda by bylo
možné použít maso ze zmrzlých mamutů
na výrobu jídla, v tomto případě steaků.

Ve věčně zmrzlé půdě na Sibiři se zachovali mamuti, kteří tam před tisíci lety zamrzli a
zůstali  celou  dobu.  A protože  na  pohled  vypadají  mimořádně  zachovale  a  mražení  se
používá  jako metoda  uchování  masa,  už  více  lidí  napadlo,  zda by nebylo možné  maso
z těchto mamutů jíst. Tak bohužel ne. I při zmražení dochází v mase k procesům, při kterých
se maso kazí,  ale jsou velmi zpomalené, takže v mrazáku můžete uchovat maso několik
měsíců, ale maximum se udává 1 rok, pak už není dobré. A při zmražení několik tisíc let se
z masa po rozmražení stane nepoužitelná nechutná kaše. 

(kc)

Přehled ptáků tvořících neporovnatelnou pečení

Turducken
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Klub gurmánů
Zážitky z celoroční hry

V měsíci říjnu se Gurmáni nejprve pokusili upéct neporovnatelnou pečeni podle
starého gurmánského receptu z Almanachu Gurmánů. 
Na druhé výpravě pak Klub Gurmánů zkoumal, jak asi chutnal steak z mamuta
a jak by bylo možné se k němu v současnosti dostat.

Mezidružinová soutěž
A nadchází již třetí kolo mezidružinové soutěže. Zatím ještě nevím, kdo všechno odevzdal recept na
polévku  ramen z druhého kola, ale je mou milou povinností vyhlásit další úkol této kulinářské
soutěže. 
Úkolem družin na listopad je zjistit recept na další tajemný pokrm a tím je  svíčková a jen bych
upozornil, že ji gurmáni jistě nevyrábí vysypáním z pytlíku od Vitany.                                          (bi)

Bodování za září a říjen:
Největší váhu v říjnu přináší oba výlety a pro bodovací období to je celá trojice výletů, samozřejmě
též pomůže aktivita v padesátce a naopak uškodí zaváhání kvůli nemocem. Hranicí pro velký lístek
je 175 bodů a budou tentokrát 3.

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Mára 135 250 Zobáci 13. Kristián 46 94 Zobáci
2. Tomáš 153 237 Pařáti 14. Ben 61 76 Zobáci
3. Lukáš 119 220 Pařáti 15. Janis 41 76 Pařáti
4. Bára 51 161 Vlaštovky 16. Áňa 34 64 Vlaštovky
5. Martin 77 155 Zobáci 17. Mia 47 62 Vlaštovky
6. Jožka 53 149 Vlaštovky 18. Adam 51 51 Host
7. Julča 50 140 Vlaštovky 19. Ricky 45 45 Vlaštovky
8. Tonda 72 135 Zobáci 20. Ája 45 45 Vlaštovky
9. Pavlík 93 123 Zobáci 21. Marek 0 37 Zobáci
10. Barnabáš 78 116 Zobáci 22. Eliška 15 30 Pařáti
11. Eda 52 103 Zobáci 23.
12. Ernest 69 101 Zobáci

Výsledky bodování družin:
Soutěž družin ze září, kterou jediní odevzdali Zobáci, je vynesla na první místo, Vlaštovky naopak
na konci měsíce pro nemoc zcela vynechaly činnost.

pořadí název body měs. body cel
1. Zobáci 65 40
2. Pařáti 50 40
3. Vlaštovky 30 40

Celkové výsledky:
Tabulka  celkových výsledků zatím ještě  nepřináší  nic  nového.  Podívejte  se  však na  to,  kdo se
účastní výletů a tím stoupá v celkovém pořadí.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Mára 250 2 Zobáci 13. Kristián 94 1 Zobáci
2. Tomáš 237 3 Pařáti 14. Ben 76 0 Zobáci
3. Lukáš 220 2 Pařáti 15. Janis 76 0 Pařáti
4. Bára 161 1 Vlaštovky 16. Áňa 64 0 Vlaštovky
5. Martin 155 1 Zobáci 17. Mia 62 0 Vlaštovky
6. Jožka 149 1 Vlaštovky 18. Adam 51 1 Host
7. Julča 140 1 Vlaštovky 19. Ricky 45 0 Vlaštovky
8. Tonda 135 2 Zobáci 20. Ája 45 0 Vlaštovky
9. Pavlík 123 1 Zobáci 21. Marek 37 0 Zobáci
10. Barnabáš 116 1 Zobáci 22. Eliška 30 0 Pařáti
11. Eda 103 1 Zobáci 23.
12. Ernest 101 0 Zobáci
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Prémiová „50“  pro rok 2022/2023
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.
Prosinec: Přinášecí úkol na prosinec je tradičně přinesení Vánoční ozdoby do Vánoční oddílové schůzky,
která  bude  19.  prosince.  Podmínka  je  tentokrát  upravena  tak,  že  máte  přinést  vlastnoručně  vyrobenou
ozdobu, která bude připomínat téma letošního oddílového roku. Odborný úkol  pak bude z práce s mapou a
znalosti mapových značek. Stále platí, že pro účely úkolu jsou používané mapy KČT s červeným pruhem.

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 0+22

Lukáš 14 0+17

Janis 5 0+11

Eliška 0 0+0

Mára 10 0+16

Martin 0 0+17

Marek 7 0+0

Ernest 2 0+9

Eda 0 0+7

Ben 0 15+1

Tonda 3 0+3

Kristián 0 0+1

Barnabáš 8 0+0

Pavel 0 0+6

Bára 14 0+6

Johanka 12 0+8

Julinka 3 0+5

Mia 0 0+2

Áňa 0 0+4

Ája 0 0+0

Ricky 0 0+0
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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.

3. kolo – Zvěřinové hody
Ve třetím kole se setkáte se třemi zvířaty, která se loví, aby se pak ocitla na talíři. Pokud je poznáte,
odpověď se správným přírodovědným dvousložkovým názvem mi pošlete nebo přineste. A drobná
nápověda, zvířata jsou řazena od největšího po nejmenší.

Ŕěšení  druhého  kola:  Jedlé  houby:  Bedla  vysoká,  muchomůrka  růžovka,  václavka  obecná  (též  smrková),  řešení
odevzdali Ben 6 bodů (celkem 6), Mára 6 bodů (celkem 12), Tonda 6 bodů (celkem 12), Tomáš 6 bodů (celkem 6), Janis
5 bodů (celkem 11) dále má  a Lukáš 6 bodů.

Vtipy nalezené na Internetu:
„V naší restauraci mají jako specialitu hlemýždě!" sděluje kamarád.
„Fakt?"
„Jo, včera mě jeden z nich obsluhoval."

http:/www.nejvtipy.cz

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