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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Oddílový leden nám přinese dva výlety,jedním bude setkání oddílů na Brdech hned v sobotu
14. ledna, jedná se o akci s dalšími oddíly a ocenili bychom, kdybyste její úspěch podpořili
vysokou  účastí.  Tím  druhým  pak  bude  výprava  do  Poděvous  27.-29.  ledna  2023  pod
vedením Hanky. Na obou akcích budete moci prožít další gurmánské příhody. 
Oddílovka bude 30. ledna a můžete se těšit na další číslo kOKOsu a na soutěž na téma
obratlovci. 

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

4. ledna – Hanka (52)
9. ledna – Anežka (27)
18. ledna – Lukáš (13)
22. ledna – Martin (11)
28. ledna – Ernest (8)
30. ledna – Bizon (52)

15. ledna – Alice

Zprávy z oddílu
Počet členů
V prosinci  se  počet  členů  nezměnil,  samozřejmě,  pokud  chcete  do  oddílu  pozvat  své
kamarády, bývá jaro tou nejlepší dobou pro začátek oddílové činnosti.

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 lze tentokrát doporučit hlavně dvojdenní výlet do Poděvous.

Tábor – dříve než se nadějeme
Dříve  než  se  nadějeme,  pojedeme společně  na  tábor.  Předpokládám,  že  jste  již  vesměs
rozhodnuti,  kdo na tábor pojedete,  abyste mohli prožít  obvyklou směs tradičních i zcela
nových her,  soutěží a dalších programů, které nás tam čekají.  V průběhu února budeme
rozdávat přihlášky a tak tu začínám zveřejňovat drobnosti, které mohou  třeba nalákat ty
nerozhodnuté z vás.

Bizon
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Ozvěny měsíce
Návštěva Vánočního programu na Grabštejně – 10.12.2022
Letošní  vánoční
akce opět vedla na
nějaké  velmi
pěkné  místo.
Vyrazili  jsme
společně
autobusem  z
Černého mostu na
celkem  vzdálený
hrad  severně  od
Liberce  zvaný
Grabštejn.
Hnedka potom, co
jsme vystoupili na
nádraží  z  vlaku
nás  čekal  výstup
nahoru  na  hrad.
Nebylo  příliš
teplo,   a  tak jsme
byli  rádi,  že  měla
otevřeno
hradní ,,hospůdka" a na nádvoří jsme si také prohlédli vánoční trhy. 

Potom,  co  jsme  se
nasytili,  jsme
vyrazili  na speciální
vánoční  prohlídku,
která  byla  vedena
formou  příběhu,
kterým nás provázeli
herci  převlečení  za
různé  obyvatele
hradu  19.  století.
Nejprve  na  nás
čekala  kuchařka,
která  nám  dala
ochutnat  cukroví  a
poslala  za  panem
správcem,  abychom
ho poprosili  o  další
suroviny  do
kuchyně.  Cestou  za
ním  jsme  dále

potkali dceru hraběnky, které jsme pomohli s vánočními dárky a v další místnosti už byl
správce, kterého se nám nakonec podařilo přesvědčit, aby uvolnil nějaké peníze na nákup
surovin na  cukroví. 

Výstup na návrší s hradem

Malování perníčků
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Správce nás pak poslal do kaple, abychom se vyzpovídali, ale v kapli nebyl jen kněz, ale i
varhanář,  se
kterým  kněz
opravoval varhany.
Vzhledem k tomu,
že  kuchařka,  která
měla  zpívat  na
večerní  mši  se
trochu přiopila, tak
jsme  pomohli
knězi a zazpívali si
s  ním  a  s
opravenými
varhany  vánoční
koledy.  Potom
jsme  pokračovali
do  jídelního  sálu,
kde  na  nás  čekala
hraběnka,  která
nám  ukázala
štědrovečerní
tabuli  a  dala  nám

ochutnat trochu vydry (aneb kuřete) a povyprávěla  o Vánocích na hradě.  Ve vedlejším
pokoji jsme si znova
popovídali  s
hraběnkou,  ale
jakože  už  po
Vánocích.  Ukázala
nám,  co  dostala  za
dárky a pak nám také
popřála  hezké
Vánoce  a  rozloučili
jsme se. 
S  prohlídkou  náš
výlet ještě neskončil,
protože  pod  hradem
ještě  následovala
krátká  Myšinkova
hra,  při  které  děti
dávaly  dohromady
různé  pranostiky  z
období  Vánoc.  Po
hře jsme už konečně
mohli trošku promrzlí vyrazit na vlak a vrátit se s hezkými vzpomínkami domů.

Mikuláš

Jednání s panem správcem

Myšinka vysvětluje hru na přiřazování pranostik
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Vánoční výlet – 17.12.2022
Po mnoha letech jsme se opět dočkali zasněženého Vánočního výletu. Přes četné nemoci
byla  účast  poměrně
hojná a to zejména ze
strany  vedoucích.
Celkem  se  nás  na
výletě  sešlo
devatenáct:  Bizon,
Hanka,  Myšinka,
Ariel,  Anežka,  Prtě,
Ester,  Lembas,
Piškot,  Mikuláš,
Míša,  Tomáš,  Adam,
Janis,  Lukáš,  Mára,
Ája,  Ernest  a  Pavlík.
Sjeli  jsme  se  na
konečné  tramvají  v
Šárce a  na  tradičním
místě  jsme  výlet
zahájili.  Vzhledem  k
letošnímu
celoročnímu  příběhu
šlo tentokrát o  pátrání po Vánočních zvycích jídelních a všeobecně Vánočních pokrmech. 

První  hra  patřila
Hance a cílem bylo
nasbírat  vhodné
houby  do
houbového  kuby,
ovšem  jen  takové,
které  jsou  jedlé  a
které  nejsou
podivně  upravené.
Opravdoví  mistři
tak dokázali přinést
zmutovanou
muchomůrku
zelenou.
Po  hře  jsme  se
museli  rozhodnout
pro  změnu  trasy,
protože v restauraci
Dívčí  Skok  měli
zavřeno a trochu se
ohřát  bylo

vzhledem k chladnému počasí záhodno. Zamířili jsme tedy do restaurace v Nebušicích.
Druhou hru měla na starosti Anežka a seznámila nás s pečenou husou, která se připravuje na
Vánoce v Německu, ve hře pak šlo o to trefit terč malým míčkem.

Lembas vysvětluje jak uvařit anglický puding

Obcházení hostu na francouzské hostině
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I  v  další  hře  šlo  pochopitelně  o tradici  jídelní  a  sice o přípravu Anglického Vánočního
pudinku.  Bylo
zapotřebí  sesbírat
lístky  s
ingrediencemi a pak
je  ve  správném
pořadí uvařit přesně
podle  anglických
tradic.  Naštěstí  jen
symbolicky.
Popošli  jsme  na
další  louku  a  tam
přišla  řada  na
Mikuláše.
Švýcarskou  tradicí
v některých krajích
je na Vánoce upéct
svého  psa  nebo
kočku.  Hra
spočívala v tom, že
děti  na  sebe  lákaly
vedoucí a musely je

odvést za sebou na určené místo aniž by je vedoucí dohonil.
To už jsme dorazili k altánku, kde normálně Vánoční výlety končí, a zde jsme se zastavili na
oběd. Po obědě byla s
hrou  řada  na  Ester.
Tentokrát  jsme  se
vypravili  do  Francie,
kde  se  tradičně
připravuje  vánoční
poleno,  tedy  sladká
nápodoba skutečného
špalku,  někdy  dosti
přesvědčivá.  Ve  hře
pak  děti  zjišťovaly,
který  předmět  na
stole  je  jídlo a co je
jen dekorace.
Zamířili jsme směren
na Nebušice a přímo
na  cestě  přišla  řada
na Prtě. Tradicí mezi
Americkými  Italy  je
připravit  hostinu  ze
sedmi různých chodů připravených z plodů moře. Ve hře pak šlo především o paměť a cílem
bylo co nejdříve přenést po paměti sedm názvů takových pokrmů.

Děti vyráží shánět sedmero pokrmů z plodů moře

Skládání pořadí správného jedení částí ovčí hlavy
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U odbočky k vyhlídce představil Ariel tradici z Norska, kde se připravuje pokrm z rozpůlené
sušené  a  pečené
ovčí  hlavy.  Tuto
hlavu je třeba sníst
v určeném pořadí a
právě určení tohoto
pořadí  bylo  cílem
hry.
Po   hře  jsme  se
zašli  podívat  na
Nebušickou
vyhlídku,  odkud je
vidět i naše skála se
stromkem  a  pak
jsme už na hřišti na
kraji  Nebušic  dali
poslední  dnešní
soutěž,  vedl  ji
Piškot  a  zamířili
jsme  do  Japonska.
Slavení  Vánoc  zde
sice nemá velkou tradici, ale před časem se tu podařil mistrovský kousek zdejšímu vedeni

KFC,  kdy  natolik
zpopularizovali  své
vánoční menu, že se
od té doby stalo pro
Japonce  tradicí  na
kterou  se  posílají
objednávky  měsíce
předem  a  stojí
dlouhé fronty. Cílem
hry  bylo  vydělat  si
dost peněz, abychom
si  takové  menu
mohli  zakoupit.
Bylo  možné
pracovat,  hrát
hazard,  půjčit  si  v
bance  nebo  prodat
různé  předměty,
hlavně  aby  bylo  na
vánoční menu.

Po hře jsme sestoupili do Nebušic, kde jsme se občerstvili a ohřáli ve zdejším pohostinství a
pak jsme vyrazili přes Šárecké údolí na skálu ke stromečku. Vzhledem k počtu osob a sněhu
bylo náročné se až do cíle dostat, ale i tak si každý odnesl svíčku a potěšil se pohledem na
svítící skálu. 

Z vyhlídky jsme mohli spatřit náš konečný cíl

Ohřáli jsme se v restauraci v Nebušicích
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A od stromečku jsme zamířili na metro a domů a doufali jsme, že se v pondělí na Vánoční
schůzce zase sejdeme.

Vánoční schůzka  - 19.12.2022
Jako každý rok, sešli
jsme se v pondělí po
Vánočním výletě  na
Vánoční  schůzce.
Ovšem  nemoci  si
vybraly  svou  daň  a
tak zatímco kluci se
tu sešli snad všichni,
děvčata jsme tu měli
jen mezi vedoucími. 
Začali  jsme  jako
obvykle  zdobením
klubovny  a
stromečku, pak jsme
jako  první  hru  dali
určování  vánočního
cukroví,  na  které  se
nedostalo  při
vánočním výletě. 
A  pak  jsme  se

zpěvem koled snažili přivolat ducha Vánoc. Což se k všeobecnému překvapení podařilo a
navíc  měli  zřejmě
letos ve Vánoční zemi
dosti volnou normu na
hodné děti, takže si na
své  přišli  i  Pavlík  a
Kristián  a  dokonce  v
pytli byly i balíčky pro
Miu. Po rozdání dárků
se s námi duch Vánoc
rozloučil a my jsme se
pustili  do  poslední
tradiční  hry  a  sice
vzpomínkové  hry  nad
fotografiemi  oddíl
proti  zapomnění.
Tentokrát  oddíl
opravdu  triumfoval  a
zapomnění  odešlo  s
jediným bodem.
Nu a to  už byl  konec
schůzky i konec oddílového činnosti v roce 2022.

(bi)

Svíčky na skále tentokrát svítily ve sněhu

Společná fotografie po odchodu od stromečku
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Zajímavé místo
Volfštejn a okolí
Asi deset kilometru severozápadně od Stříbra leží městečko Černošín, Městečko má nově
opravené  hřiště  i
kulturní  dům,
výstavný  barokně
přestavěný  kostel  i
vlastní  muzeum  a
infocentrum, ale jeho
obchod v hale z dob
socialismu  tak  nějak
zeje  prázdnotou,  ale
možná  je  to  jen
dojem  z  příliš  velké
haly.
Vyrazíte-li  z
městečka  po  žluté
turistické  značce  na
jihozápad  a  projdete
kolem  fotbalovéo
hřiště,  ocitnete  se  v
lese,  kde  najdete
přirodní  památku
Černošínský  bor,  která  chrání  borový  les  s  bohatstvím  květin,  mimo  jiné  zimostrázku
alpského nebo několika druhů hruštiček.

Po  dalším  půl  kilometru
se  cesta  zatáčí  kolem
nevelké  zříceniny  hradu.
Volfštejn  prošel  rukama
několika majitelů, aby se
poslední  počátkem
šestnáctého  století
odstěhovali  na  snad
pohodlnější  nedaleký
Třebel  (dnes  sotva
nalezitelný).  U  hradu  se
tak  jedinečně  zachovala
původní  dispozice  s
obrannou věží.  O historii
hradu si můžete přečíst na
tabuli,  která  stojí  pod
hradem.
Váš  výlet  může
pokračovat  návštěvou

přírodní rezervace Pod Volftejnem. Na kamenité vlhké louce zde na jaře kvetou různé druhy
orchidejí počínaje vstavačem kukačkou a na podzim zde kromě vcelku běžných ocůnů lze
najít hořeček drsný šturmův. 

Pod hradem si můžete přečíst ceduli o jeho historii

Zříceninu korunuje vysoká válcová věž.
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Pokud máte v okolí dostatek času, můžete z Volfštejna sestoupit do údolí Mže a Kosího
potoka,  kde
naleznete  jednu  za
starých  trampských
chatových  oblastí,
dnes již oblast čistě
chatařskou. 
Podél  Kosího
potoka  pak
dorazíme  do  vísky
se zbytky zříceniny
hradu Třebel. Místo
je rovněž významné
jako lokalita, kde se
za  třicetileté  války
odehrála  bitva,
známá jako bitva u
Třebele,  při  níž
císařská  vojska
zatlačila  Švédy  k
Tachovu a podařilo
se  jim  zajmout
švédský trén s  asi  čtyřmi stovkami koní.  Samotná zřícenina hrad v ničem nepřipomíná,

částečně se proměnil
ve  stodolu  a  zbytky
kamene byly použity
na  stavbu  okolních
domů.
K  Volfštejnu  a  do
Černošína  se  pak
nejlépe vrátíme přes
hřeben Vlčí hory po
modré  turistické
značce.  Je  zde
několik  vyhlídek  a
rovněž  známé
naleziště  minerálů
zejména  augitu  a
amfibolitu.
A to  jste  již  zpátky
na  žluté  turistické
značce odkud kolem
Volfštejna  můžete

sestoupit do Černošína. Doufám, že se vám výlet bude líbit.
(bi)

V době mojí návštěvy tu kvetly ocůny

Na místě hradu Třebel se tyčí stodola, která je v soukromém vlastnictví a nepřístupná
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Oddílové kulinářské zážitky
Vzpomínka na Kejdu
   Jídlo je pro mě extrémně důležitou součástí života. Máloco mě baví tak moc jako jídlo a v
oddíle jsem se již setkal s mnoha pokrmy, které by určitě stály za zmínku. Zde ovšem mou
lásku  k  jídlu  plně  přebíjí  má  špatná  paměť  a  nejsem si  schopen  skoro  na  žádné  jídlo
vzpomenout.  Však
jedno  jídlo  i  v  mé
paměti utkvělo.
   Psal se rok 2018 a já
jsem  byl  již  značně
zkušeným  členem
oddílu,  snad  ve  všech
směrech  kromě
jednoho.  Mé kulinářské
umění  nestálo  za  nic,
dokázal jsem udělat tak
maximálně  míchaná
vejce a to ještě nepříliš
dobře.  Rozhodně
netvrdím, že dnes bych
byl  kuchařem  o  moc
lepším,  ale  něco  málo
jsem  se  již  přiučil  a
míchaná  vejce  již
zvládnu dokonce i dobrá. Ovšem v roce 2018 jsem byl kuchařem bídným, tudíž byl pro mě
úkol vymyslet  jídlo na samostatné vaření značně obtížný.  I  rozhodl jsem se pro přístup
jednoduchý, nechal jsem si objednat vejce, cibuli, sýr a snad i další ingredience a s heslem
„v  jednoduchosti  je  krása“  jal  jsem  se  vyrábět  takzvanou  „Kejdu“.  Ona  Kejda  nebyla
skutečně  nic  obtížného,  všechny ingredience  jsem vzal  a  v  pořadí,  které  bych  již  dnes
pravděpodobně dokázal zvolit lepší, jsem je hodil na pánev a osmažil. Výsledek odpovídal
svému názvu, jednalo se o podivnou beztvarou hmotu, poměrně přijatelné chuti. Má paměť
mi  již  neslouží  dost  na  to  abych  si  dokázal  vzpomenout,  kdo  tehdy  samostatné  vaření
vyhrál, ale jednu věc si pamatuji. Kejda porazilo Adamovo delikátní maso. Proč tomu tak
bylo vědí dnes již snad jen někteří z vedoucích, kteří ten den jídlo hodnotili, teorie tvrdí, že
je to proto protože kus na vedoucovské ochutnání byl nedodělaný, nebo to možná bylo z
jiných důvodů.  Však pravda zůstává  stejná,  Kejda  s  heslem „v jednoduchosti  je  krása“
neprohrála a to je to jediné, co si Kejda mohla přát. 
     Jestli se skutečně vše stalo tak jak si pamatuji, nebo jestli vše bylo trochu nebo dokonce
úplně jinak, skutečně nevím a nejspíš se to nikdy nedozvíme. Avšak to, že Kejda existovala
a to, že heslo „v jednoduchosti je krása“ jí zajistilo neposlední místo je jisté a to je to hlavní
co je potřeba si zapamatovat.

(pi)

Piškotův tým na závěrečné fotografii samostatného vařeni 2018
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Herní koutek
Animal Crossing New Horizons
Před nějakou dobou jsem v této sekci představila mobilní verzi hry Animal Crossing. Nyní
se  vracím po  několika  letech,  abych  vám představila  verzi  na  jednu  z  nintendovských
vlastních konzolí, tedy Nintendo Switch. Konzole samotná byla vydána v roce 2017, hra, o
které je řeč, tedy Animal Crossing New Horizons pak na jaře roku 2020.
Pointa Animal Crossing zůstává stále stejná: hráč dorazí do neobydleného prostředí, v tomto
případě  opuštěný
ostrov,  a  postupně
jej  přestavuje  k
obrazu svému, staví
roztomilé  dekorace,
zve  vesničany
(antropomorfní
zvířátka)  k  usídlení
a  všeobecně  vede
poklidný a malebný
život.  Výhoda,
kterou  New
Horizons  má  oproti
své mobilní variaci,
je  větší  množství
zvířátek  s
unikátními vlastnostmi. Váš ostrov tak může navštívit  Celeste,  sovička, kterou následuje
meteorický roj, dráček Flick, který pro vás může vytvořit realistické modely hmyzu, a velmi
oblíbený lišák Redd, který prodává slavná umělecká díla – některá z nich jsou i pravá.
Hra  dosáhla  velkého  úspěchu  jak  z  komerčního  hlediska,  tak  z  hlediska  hodnocení.
Důležitým faktorem v jejím životě však bylo výše zmíněné datum vydaní. Bystřejší čtenář si
jistě povšimnul, že jaro 2020 je poznamenáno jistou o něco dramatičtější událostí, než pouze
novou hrou ze série Animal Crossing: pro velkou část světa znamenalo začátek pandemie
covidu 19. Tento fakt pravděpodobně poměrně nakopl prodej kopií hry v prvních měsících a
rozhodně  ovlivnil  způsob,  jakým s  ní  hráči  interagovali.  Hra  byla  zamýšlena k  hraní  v
krátkých  intervalech  pár  minut  jako  rychlé  odreagování,  nicméně  s  jistým  narušením
životního stylu  došlo  také  ke  změně  obvyklého hráčského chování  a  mnozí  hráli  hru  i
několik hodin denně a poměrně rychle vyčerpali dostupný obsah. Postupně však došlo k
vyrovnání těchto nesrovnalostí a hra si nadále žije svůj poklidný a malebný život.

Žába

Sovička Celeste
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Poklady kuchyně
Vánoční pokrmy - pokračování
  V oddíle přes Vánoce pochopitelně žádný výlet neproběhl,  tak se budeme ještě jednou
věnovat různým vánočním pokrmům.
  V mnoha zemích, kde se ve větší míře vyskytuje křesťanství, a tedy se tam slaví Vánoce,
se  uchytily  zvyky a  jídla  přivezená z Evropy,
ale  většinou  nějak  přizpůsobená  místním
chutím  a  zvyklostem.  Třeba  v Peru  je  sice
tradiční jídlo krocan, ale je nadívaný čerstvým
ovocem a servíruje se k němu jablečná omáčka,
salát  a  tzv.  tamales,  kukuřičné  listy  vařené  v
páře  a  plněné  mletým  masem  či  zeleninou.
Sladkou  tečkou  na  závěr  bývá  ovocný  koláč
nebo  marcipán.  Tradiční  je  v Peru  na  vánoce
pikantní horká čokoláda.
Podobně je krocan tradiční i v Brazílii, ale opět
obloha je uzpůsobena místním chutím.
  Na  Jamajce  zase  samozřejmě  bylo  nutno
přidat místní největší specialitu, tedy jamajský rum, takže proslulým vánočním pokrmem
Jamajky je ovocný dort. Sušené ovoce se nechá namočit do červeného vína a rumu měsíc
před Vánocemi, takže koláč je pak velmi vlhký a doslova nabitý alkoholickými příchutěmi.
  Zajímavým  případem  je  Japonsko,  kde  sice  nepřevládá  křesťanské  náboženství,  ale
Japonci si řekli, že je to hezký svátek, tak proč to nevyužít a díky zdařilé reklamní kampani
v sedmdesátých letech, se pro Japonce stalo obvyklým vánočním pokrmem smažené kuře z
KFC. Objednávají si  ho dokonce až dva měsíce předem. Navíc se tradičně 25. prosince

podává  bílý  houbovitý  dort  se
smetanou a jahodami.
  Na Vánoce jedí v Ghaně kukuřičnou
kaši,  guláš  z  okry,  rýži  a  sladké
brambory yam nebo  kaši  z  banánů
zvanou „Fufu“.
  V Botswaně je  vánoční  jídlo
podobné  tomu,  které  se  podává  při
jakékoli  významné  příležitosti  a
sestává  z  rýže,  salátu  a  smaženého
kuřete.
Křesťanské  komunity  v  Indii
připravují  na  Vánoce  sladkosti
od kidiyo (smažené  kuličky  z  těsta
obalené v moučkovém cukru)  až  po

sušenky a ovocné koláče.  Štědrá večeře obvykle obsahuje biryani (jídlo z pepře,  masa a
rýže), jehněčí, skopové na kari a další běžná indická jídla.
Vánoční večeře na Filipínách je velkolepou slavností včetně mnoha tradičních jídel. Jednou
z největších je pochoutka zvaná puto bumbong, sladká lepkavá směs černé a bílé rýže, která
se podává s máslem, cukrem a strouhaným kokosem.

(kc)

Kaše z banánů fufu v Ghaně

Sladká filipínská pochoutka z bílé a černé rýže puto bumbong
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Klub gurmánů
Zážitky z celoroční hry

V prosinci se gurmáni vypravili zkoumat chuť Vánočních jídel po celém světě a
tak okusili japonské vánoční menu v KFC, houbového kubu, sedmero mořských
pokrmů nebo norskou sušenou ovčí hlavu.
Mezidružinová soutěž

Ve čtvrtém kole  jste  sháněli  recept  na  gumbo.  Zatím ještě  nevím,  jak  se  která  družina  úkolu
zhostila.
Pro páté kolo zkuste najít recept na  pane carasau. Někteří z vás možná tuší o co se jedná a tak
budete mít úkol o kousek jednodušší.                                                                      (bi)

Bodování za listopad a prosinec:
Pochopitelně největší váhu mají účasti a to na obou prosincových výletech. Hranice pro
velký lístek je tentokrát 230,3 bodu a kvůli nemocem a následným účasťovým zaváháním to
vychází na pouhý jeden.

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Tomáš 159 329 Pařáti 13. Ája 81 126 Vlaštovky
2. Ernest 119 227 Zobáci 14. Eliška 35 124 Pařáti
3. Bára 96 226 Vlaštovky 15. Áňa 46 121 Vlaštovky
4. Mára 119 223 Zobáci 16. Barnabáš 50 110 Zobáci
5. Lukáš 72 189 Pařáti 17. Jožka 15 96 Vlaštovky
6. Martin 82 174 Zobáci 18. Mia 35 80 Vlaštovky
7. Pavlík 102 162 Zobáci 19. Kristián 31 76 Zobáci
8. Tonda 50 145 Zobáci 20. Adam 68 68 Host
9. Janis 54 138 Pařáti 21. Ricky 15 60 Vlaštovky
10. Eda 15 137 Zobáci 22. Mikeš 0 57 Host
11. Ben 86 134 Zobáci 23. Malvína 0 53 Host
12. Julča 50 128 Vlaštovky

Výsledky bodování družin:
Soutěž družin z října, kterou odevzdali Zobáci a Vlaštovky jim vynesla první místa, Pařáti
tentokrát zaváhali a jsou po zásluze poslední..

pořadí název body měs. body cel
1. Vlaštovky 65 195
2. Zobáci 60 240
3. Pařáti 50 210

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků ukazuje, že účast na výletech se bodově vyplatí. Pochopitelně
také účast na ostatních akcích v oddíle i účast v padesátce, zejména přinášecí.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 566 7 Pařáti 13. Janis 214 2 Pařáti
2. Mára 473 5 Zobáci 14. Ben 210 1 Zobáci
3. Lukáš 409 4 Pařáti 15. Áňa 185 0 Vlaštovky
4. Bára 387 4 Vlaštovky 16. Ája 171 1 Vlaštovky
5. Martin 329 3 Zobáci 17. Kristián 170 1 Zobáci
6. Ernest 328 3 Zobáci 18. Eliška 154 2 Pařáti
7. Pavlík 285 2 Zobáci 19. Mia 142 0 Vlaštovky
8. Tonda 280 4 Zobáci 20. Adam 119 3 Host
9. Julča 268 3 Vlaštovky 21. Ricky 105 0 Vlaštovky
10. Jožka 245 2 Vlaštovky 22. Mikeš 57 1 Host
11. Eda 240 3 Zobáci 23. Malvína 53 1 Host
12. Barnabáš 226 1 Zobáci 24. Marek 37 0 exZobáci
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Prémiová „50“  pro rok 2022/2023
Leden: Lednovým přinášecím úkolem je zápisník, přineste a ukažte zápisník, který máte pěkně zavedený se
všemi  náležitostmi  a
doplněnými  pamětními  lístky.
Pokud  zápisník  dosud  nemáte,
informujte  se  o  jeho  podobě  u
vašeho družinového vedoucího a
kamarádů, kteří jej zavedený již
mají. Odborný úkol pak bude z
poznávání hub, kterými jsme se
zabývali celý listopad.
Únor:  Přinášecím  úkolem  pro
měsíc únor je zodpovězení šesti
více či méně záludných otázek z
oddílové historie. Odpovědi na ně lze s trochou hledání najít na oddílových stránkách. Odborným úkolem
pak bude sada otázek z ekologie a ochrany životního prostředí, takže pokud víte, co je to biom nebo nika,
můžete být v klidu.

Přehled úkolů prémiové padesátky pro letošní rok:
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//
Souhrnné výsledky prémiové "50"
jméno září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Tomáš 0 0+22 0+15 0+25

Lukáš 14 0+17 0+15 0+0

Janis 5 0+11 0+6 0+0

Eliška 0 0+0 0+2 0+0

Mára 10 0+16 0+11 0+12

Martin 0 0+17 0+9 0+17

Marek 7 0+0 0+0 0+0

Ernest 2 0+9 0+3 0+3

Eda 0 0+7 15+3 0+0

Ben 0 15+1 0+3 20+1

Tonda 3 0+3 0+0 0+5

Kristián 0 0+1 0+0 0+1

Barnabáš 8 0+0 0+0 0+5

Pavel 0 0+6 15+0 20+4

Bára 14 0+6 0+0 0+12

Johanka 12 0+8 0+0 0+0

Julinka 3 0+5 0+0 0+0

Mia 0 0+2 0+0 0+5

Áňa 0 0+4 0+0 0+1

Ája 0 0+0 0+0 0+0

Ricky 0 0+0 0+0 0+0

Protože  se  letos  zabýváme  tématem  jídelním,  budete  muset  tentokrát  najít
odpovědi na otázky nějak spojené s potravou.
1)  Dříve  tradiční,  dnes  již  poněkud  zapomenutá  hra  se  nazývala  Ďábelská
hostina, zkuste zjistit, oč při ní šlo.
2) Samostatné vaření je tradiční táborový program již léta, z kterého roku je
poprvé dokumentovaný na fotografiích?
3) Kde jsme se zastavili na oběd na prvním výletě do Heřmanova Městce?
4)  Jaký  tradiční  pokrm  dodnes  připravuje  Myšinka  snad  na  každém
Velikonočním výletě?
5) Na jakém výletě si můžete pravidelně otestovat vaši chuť?
6) Čím se proslavila na jednom z táborů okroška?
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Koutek zábavy
Podzimní běh soutěže o KOKOsový ořech
Máme tu poslední kolo podzimního běhu, kdo ještě nemáte v osudí dost lístků, zodpovězte alespoň
otázky z tohoto kola a můžete se těšit na sladkou kokosovou odměnu.
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.

5. kolo – Z mapy do pusy
Tentokrát máte poznat trojici mapových značek. Vybral jsem takové, kde si dovedu obrájit spojení s
potravinami, jídlem a pitím. Zkuste je tedy také poznat. První dvě značky jsou na mapách červené,
poslední modrá.

Řešení čtvrtého kola:  Zvěřinové hody: Husa polní, čejka chocholatá, skřivan polní - řešení odevzdali Ben 6 bodů
(celkem 18), Mára 4 body (celkem 22), Janis 4 body (celkem 15), Tonda 4 body (celkem 16), Tomáš 6 bodů (celkem
12), dále má Johanka (celkem 6), Julča (celkem 6) a Lukáš (celkem 6 bodů).

Vtipy nalezené na Internetu:
"Pane vrchní, doneste mi krupicovou polévku, hovězí s rajskou omáčkou a knedlíkem a
k tomu třešňový kompot."
"Vy si ani nevyberete podle jídelního lístku?"
"Už jsem si vybral, podle ubrusu."

http:/www.nejvtipy.cz
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