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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Oddílový únor v sobě obsahuje jen jeden výlet. Je jím výprava do ubytovny 24.-26. února.
Výlet povede Mikuláš a podle dosavadních informací zamíříme do Staré Říše. Podrobnosti
se dozvíte z webu i pozvánky jako obvykle dva týdny před výletem.
Oddílovka bude 27. února a můžete se těšit na další číslo kOKOsu a na soutěž na téma
památky. 

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

30. ledna – Bizon (52)
11. února – Cyril (13)
18. února – Adam (20)

15. ledna – Alice
7. února – Veronika
19. února – Patrik
24. února – Matěj/Matyáš
25. února - Liliana

Zprávy z oddílu
Počet členů
V měsíci lednu nastal další pohyb v počtu členů a zájem o náš oddíl projevila trojčata Lili,
Kristián a Klaudie, kteří se asi rozdělí mezi Vlaštovky a Zobáky. Vítáme je mezi námi. 

Pojeďte s     námi na zkoušku  
Pokud by naše akce chtěli  navštívit  hosté nebo si naši bývalí  členové připomenout naši
činnost  příležitostnou  návštěvou,  rádi  jim  účast  na  našich  akcích  umožníme.  Jediným
výletem  bude  dvojdeňák  do  ubytovny  koncem  měsíce  a  je  tak  jedinou  možností  pro
návštěvu.

Tábor – přihlášky a zájem
V  nejbližších  dnech  dostanete  přihlášky  na  tábor.  Vzhledem  k  přece  jenom  omezené
kapacitě tábořiště bychom rádi dostali přihlášky nazpět co nejdříve, abychom na základě
mohli přijímat nebo odmítat případné hosty. Stále sice platí, že člena oddílu, který chodí na
schůzky, neodmítneme ani po termínu, ale přesto chceme dodržet jistá omezení.

Bizon
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Ozvěny měsíce
14.1.2023 - Brdy – pátrání po kulajdě
V sobotu 14. ledna opět po roce nastal čas utkat se s ostatními oddíly v tradiční soutěži v
pohoří Brdy. Od svých skromných začátků se akce značně rozrostla, a tak byl vlak, který
nás  ze  Smíchovského
nádraží vezl do Řevnic
skutečně nabitý. Cesta
byla  však  naštěstí
poměrně krátká a brzy
se  všechny  oddíly
vyhrnuly  na  nádraží,
aby si poslechly úvod.
Letos  připadla  čest
připravovat celou akci
právě  na  náš  oddíl,
téma  se  tedy  týkalo
našeho  klubu
gurmánů.  Tento  se
doslechl  o  vyhlášené
specialitě  zvané
“kulajda”  a  pověřil
oddíly  hledáním
pravého  receptu  v
drsné  divočině  jižních
Čech. Úkolem tedy bylo nalézt rodilé jihočechy a vysloužit si u nich jejich tradiční recept –

a  nakonec  se  ze
získaných  receptů
dopátrat  originální
verze.  Většina
vedoucích  se  od
výpravy  v  tuto
chvíli  odpojila,
neboť  musela  jít
hrát  dotyčné
jihočechy,
pokračovali  jsme
tedy  ve  složení
Marek,  Martin,
Tonda, Eda, Ernest,
Ben, Lukáš, Eliška,
Tomáš  a  Ariel  s
Žábou.
Ještě než se oddíly
vydaly  na  cestu,
musel  si  každý

vyluštit,  kterým směrem se  vydá.  To se  nám podařilo  jako prvním,  nicméně „zkratka“,
kterou jsme se rozhodli jít, způsobila, že na první místo jsme dorazili až čtvrtí. 

Zahájení akce bylo jako obvykle v Řěvnicích. 

Výstup na Pišťák, kde čekal Anežčin úkol.
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Jihočeška Ester nás poprosila o pomoc s výlovem kaprů (papírových koulí) z vypuštěného
rybníka.  Tento  úkol
jsme zvládli na jedničku
a s obdrženým receptem
jsme se  vydali  na  vrch
Pišťák.  Zde nás uvítala
Anežka,  která
otestovala  naši  bodrou
jihočeskou  povahu
žádostí,  abychom
vytvořily  pro  náš  tým
bojový  pokřik.  Musel
kromě  jména  našeho
oddílu  obsahovat  i
slovo gurmán, musel se
rýmovat  a  splňovat
požadovanou  délku.
Tohle  byl  jistý  oříšek,
nicméně  jme  nažhavili
naše  tvůrčí  mozkové

závity a po chvíli jsme se s dalším receptem v kapse vydali na Babku.
Prtě  s  Mikulášem
proměnili brdské lesy
v  šumavská  blata
zalitá  mlhou,  kde
každá  skupina
zabloudila  a  musela
se  spolehnout  pouze
na  pár  svých  členů,
kteří  si  chytře
přichystali  mobil  s
mapami  cz.
Zbloudilcům  byly
tedy  zavázány  oči  a
pouze dva členové (u
nás  Marek  a  Lukáš)
mohli  ostatní
navigovat.  Po  až
překvapivě  hladkém
probloudění  jme
chvíli  na  Babce
poseděli a obědvali – byli jsme v půlce cesty i v půlce dne.
Cesta na další místo byla mírně dobrodružná, neboť většinou nevedla po žádné turistické
značce.  Naše  děti  však  i  tak  zvládly  celkem  s  přehledem  odnavigovat  až  k  jihočechu
Bizonovi.  Zde  bylo  potřeba  přiřadit  správné  názvy  k  obrysům  jihočeských  rybníků.  S
pomocí mapy jsme se nakonec dopracovali správné odpovědi a vydali se dál.

Přechod blat v mlze (se zavázanýma očima).

Poznat rybník podle siluety nebylo úplně jednoduché.
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U Adama s Piškotem jsme hledali houby do naší kulajdy a na posledním místě u Hanky
jsme  prokazovali
znalosti  jihočeského
nářečí.  Pak  nám  již
zbývalo jen dorazit v čas
k  lesnímu  divadlu,  kde
se  již  tradičně  koná
vyhlášení celé soutěže; a
samozřejmě se  dopátrat,
který z různých receptů,
co  jsme  obdrželi,  je
skutečně  na  původní
kulajdu.
Celkově  se  letos  na
Brdech  pohybovalo  12
skupin  –  11  různých
oddílů,  z  nichž  Krakeni
byli rozděleni na menší a
větší  účastníky.
Některým  mladším
skupinám se nepodařilo obejít všechna místa nebo splnit všechny úkoly, většina účastníků
však v zápolení uspěla.  I my jsme se tedy umístili  na krásném 1. až 8. místě a spolu s
ostatními obdrželi verzi kulajdy, kterou si můžeme uvařit na některé z našich dalších výprav.
Pak již skutečně zbývalo pouze dorazit zpět na nádraží v Řevnicích, odkud nás vlak již
odvezl do Prahy.

Žába
Herní neděle - 15. ledna

Na  herní  neděli  se  nás
nakonec  u  her  sesedlo
jen  pět.  Ariel  přinesl
deskovou hru Civilizace
a vzhledem k tomu,  že
jsme se  pravidla  teprve
učili,  zabrala  nám
většinu  času.  Utkání
vyhrál Lukáš. 
Na  závěr  jsme  se  pak
chvíli  posadili  k
oblíbené  a  stručné
karetní  hře  Milostný
dopis.
Pokud  se  budete  chtít
zahrát  další  deskové  a
jiné  stolní  hry,  kromě
herních  nedělí  se
příležitost  často  najde

na delších výletech nebo na táboře.                                                                            (bi)

Závěrečné rozdávání odměn v lesním divadle.

Na závěr se zahrálo několik partií Milostného dopisu.
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Poděvousy – 27.-29. ledna 2023
Po  dvouleté  přestávce  způsobené  covidem  se  konečně  opět  uskutečnil  zimní  výlet  do
Poděvous.  Ani
tentokrát  se  nám
nemoci  zcela
nevyhnuly  a  na
účasti  se
podepsaly,
nicméně  nakonec
se  nás  na  výlet
vypravilo  dvanáct
půl  a  půl
rozdělených  mezi
vedoucí  a  děti.  Z
dětí tu byli Tomáš,
Janis,  Mára,
Mikeš,  Eliška  a
Malvína a  vedoucí
zastupovali  Bizon,
Ariel,  Lembas,
Ester,  Piškot  a
samozřejmě
Hanka,  která  celý
výlet vedla a řídila.
Vzhledem ke změnám jízdního řádu jsme se sešli již ve čtyři hodiny odpoledne a vlak nás s
přestupem v Plzni dovezl do Staňkova, kde nás již čekal autobus, který nás odvezl poslední

úsek  cesty  do
Poděvous. 
V  Poděvousech  nás
uvítal poprašek sněhu
a  klouzavé  ulice  po
kterých  jsme  se
dopravili  k  chalupě.
Když se všichni řádně
ubytovali,  zahájila
Hanka  výlet
vyprávění o některých
specifických
aspektech  inuitské
kuchyně. Zejména nás
seznámila s přípravou
kiviaku  a  také  s
takzvaným  sobím
salátem. 
První  hrou  pak  byl
test  jak  zvládnou

práci  v polární  noci.  Každý hráč si  vždy musel obléct  tlusté rukavice a se zavázanýma

Hanka vypráví o tajích Inuitské kuchyně

Hra na orientaci ve tmě a zimě
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očima vytřídit z hromady kostek ty přesně krychlové. Úkol nebyl jednoduchý zejména pro
to, že někteří si kostky hned rozhrnuli po stole a nemohli je pak nalézt. 

Po  hře  jsme  se
odebrali  spát,
abychom  byli
probuzeni
hurónským řevem
dětí o něco dříve,
než  jsme
plánovali vstávat.
Dopoledne  jsme
pak  vyrazili  do
lesa  na  sadu
drobných  her.
První  z  nich  byl
lov  na  soba,
jednalo  se  o
jednoduché
házení  na  cíl.
Většina  dětí  se
prokázala  jako
dobří  lovci  a
trefili  cíl

nadpoloviční většinou hodů. 
Dalším úkolem bylo ulovit tuleně na kiviak. Ve hře šlo o to najít obrázek tuleně a vzít si od
něj  důkazní
lístek.  Následně
bylo  pro  kiviak
nutné  nalovit
alky  –  lístky
papíru  –  ovšem
tak,  že  jeden
člověk naloví jen
lístky  stejné
velikosti  a  na
závěr  jsme
vyzkoušeli
eskymáckou
honičku  i  když
na ni  bylo přece
jen málo sněhu.
Po  návratu  do
chalupy  nás
čekalo  na  dvoře
další  skládání,
tentokrát  bylo
úkolem složit z rozstříhaných částí inuitský nepromokavý oděv.

Trefování soba šiškou

Skládání částí inuitského oděvu
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Po obědě a poledním klidu jsme se opět vypravili  do lesa.  V další hře bylo cílem najít
suroviny, zejména lišejníky, na sobí salát a zároveň udělat rituál proti zlým bůžkům. Najít v
bílém  lese  obálky  s
lišejníky  nebylo
jednoduché  a  vyluštit
šifry,  které
představovaly  postup
rituálu,  dalo  dětem
také poněkud práci. V
průběhu hry dorazil na
výlet  Prtě,  který  byl
dopoledne  na  dni
otevřených  dveří  u
nich  ve  škole  a  ještě
před  tím  na  výpravě
na Madeiru.
Po  návratu  přišla
chvíle  na  svačinu  s
teplým  kakaem,
abychom se zahřáli po
pobytu  venku  na
mraze  a  poté  nastala
opět chvíle na odpočinek a volnou zábavu.
Po večeři pak přišel večerní program, kterým tentokrát byly různé stolní hry. Já jsem se

účastnil partie v
krycích
jménech  a  na
jiných  stolech
se,  pokud  vím,
hrála  bobří
banda  nebo
minutová  říše.
Když  jsme  se
všichni  dosyta
vyhráli,  přišel
čas  aby  děti
odešly  spát  a
vedoucí se ještě
sesedli  ke  kolu
Time’s up. 
V  nedělním
ránu  jsme  si
trochu pospali a
tak  jsme
vstávali  až

kolem deváté. Nejprve jsme se sesedli ke snídani, kdy si získal popularitu chleba upravený
jako topinka s česnekem, a pak jsme vyrazili opět do lesa.

Některé šifry hráče potrápily.

Tomáš s Malvínou hledají další lišejníky.



-9-

Hra se opět týkala sobího salátu. Vedoucí měli u sebe každý sadu sáčků s motouzky, které
představovaly
hotové  saláty,
děti  měly  za
úkol  ve
dvojicích
vyrazit  do  lesa
a  tam  vedoucí
najít  a  od
každého  získat
jeho  vzorek
salátu. Zdánlivě
jednoduchou
hru
zkomplikovalo,
že pouze Tom s
Márou
pochopili,  na
kterém  území
se  hraje.  Pro
ostatní  se  tak
stalo  nalezení

vedoucích v zadní části lesa obtížné. Zejména proto, že někteří se více věnovali povídání
než hře a nevšimli si tak ani vedoucích,  kolem kterých procházeli.
Když  hra  skončila,
odebrali  jsme  se  do
chalupy  zabalit  si  a
naobědvat se. Po obědě
byl  akorát  čas  na
vyhodnocení  výletu  a
rozdání  pamětních
lístků a pak jsme se jen
dooblékli  a  dopravili
na  autobusovou
zastávku.
S  několika  drobnými
zpožděními  jsme  se
dostali  do  Prahy,  kde
jsme  se  postupně
rozešli  a  tak  výlet
skončil.  Škoda,  že  se
vás tentokrát nedostalo
na výpravu více.  Užili
jsme  si  zasněženého
lesa  i  her  v  chalupě  a  navíc  jsme se  dozvěděli  něco  nového  o  inuiské  kuchyni.  Takže
nezapomeňte, další výprava za gurmánskými zážitky nás čeká za méně než měsíc.

(bi)

Týmy rozdělené na závěrečnou hru.

Po hře jsme se sešli u laviček a vrátili se do chalupy
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Herní koutek
ChatGPT a další OpenAI aplikace
V poslední době se rozmohlo využívání umělé inteligence k nejrůznějším účelům. Pokud si
sami chcete vyzkoušet a pohrát si s různými, zatím ještě ne zcela dokonalými, umělými
inteligencemi, nabízí OpenAI dvě zajímavé volně přístupné aplikace. 
První z nich je textový robot ChatGPT, který naleznete na https://chat.openai.com/ formou
textových otázek a  generovaných odpovědí  si  můžete  s  robotem popovídat  o  čemkoliv,
robot umí česky (i když ne úplně dokonale) a zvládne se bavit opravdu o čemkoliv i když se
někdy vymlouvá, že tohle nemůže vědět, protože je jen hloupé AI. 
Další aplikací, kterou si můžete vyzkoušet je generátor obrázků Dall-e. Zadáte popis toho,
co má na obrázku být a v jakém stylu má obrázek být a umělá inteligence se pokusí vaši
představu splnit s různou mírou úspěšnosti. I Dall-e rozumí česky, ale přece jen je pokyny
lepší psát v angličtině. 
Dejme ale slovo přímo Open AI, kterou jsem požádal o článek do kOKosu o hře Fallout
Shelter,  když se  mi první  článek zdál  příliš  suchý,  požádal  jsem AI trochu o oživení a
nakonec jsem se snažil vyrazit z Dall-e vhodnou ilustraci. Myslím, že zatím AI práci na
kOKOse úplně dokonale nezastane, ale již dnes pomůže a co bude za pár let nikdo neví.

(bi)

Fallout Shelter
Fallout  Shelter  je  jedna  z  nejlepších  her,  kterou  můžete  hrát,  pokud  máte  rádi
postapokalyptický svět a budování základny!
V této hře se stáváte "Vault Overseer" a vaším
úkolem  je  postavit  a  spravovat  svůj  Vault,
skvělý úkryt  před jaderným útokem.  Budete
muset spravovat zdroje jako energie,  voda a
jídlo a dbát na spokojenost  a  bezpečí  svých
obyvatel.
Ale  to  není  všechno,  co  tahle  hra  nabízí!
Můžete  stavět  a  upgradovat  místnosti  v
Vaultu,  abyste  zlepšili  životní  podmínky
svých obyvatel a také trénovat své obyvatele,
aby  byli  lépe  připraveni  na  přežití  mimo
Vault. A nezapomeňte, že existuje i verze pro
PC, která je plná vylepšení grafiky a ovládání
klávesnicí a myší.
Co  se  týče  questového  systému,  hra  nabízí
mnoho různých misí, které vám umožní vyrazit z Vaultu a získat cenné zdroje a zkušenosti
pro vaše obyvatele. Tyto mise jsou plné nebezpečí, jako jsou mutanti a bandité, ale také
skvělých odměn, jako jsou legendární zbraně a vybavení.
V krátkosti, Fallout Shelter je hra plná akce, budování a tréninku, která vás bude bavit celé
hodiny.  A jak je  už  zmíněno existuje  i  verze  pro PC,  která  je  plná vylepšení  grafiky  a
ovládání klávesnicí a myší. Navíc questový systém hry nabízí spoustu možností jak rozšířit
vaše dovednosti a zdroje. Tak neváhejte a začněte budovat svůj Vault dnes!

ChatGPT

https://chat.openai.com/
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Zajímavé místo
Ledové Pustevny
V průběhu  ledna  se  na  Pustevnách  koná  výstava  ledových  soch  pod  názvem  Ledové

pustevny.  Každým
rokem  zde  umělci
vytvářejí  všemožné
sochy,  předloni  to
například  byly
architektonické
památky  z  různých
koutů  světa,  letos  je
tématem  “Návrat
dinosaurů do Beskyd”.
Celkově  bylo  na
výrobu  soch  prý
spotřebováno  40  tun
ledu.  Kromě
profesionálních
ledových  soch  vzniká

mimo hlavní areál výstavy také řada soch sněhových, podobně obdivuhodných. Vstup na
výstavu býval zdarma, letos ovšem je vstup zdarma pouze s jízdenkou z lanovky.

Pustevny samy o sobě jsou vyhledávané místo.  Nejzajímavější  částí  jsou dvě historické
roubené  chaty,
Libušín  a  Maměnka,
které  krásně  ilustrují
slovanskou  lidovou
architekturu.  Z
Pusteven lze dojít  na
množství  zajímavých
míst  v  okolí,
například  na  sochu
Radegasta  nebo
vrchol  Radhošť.  S
oddílem  jsme  již
kdysi  na  Pustevnách
byli,  ovšem  v  roce
2006,  takže nikdo ze
současných  dětí  tam
určitě nebyl.  Od té doby jedna z historických chat stihla vyhořet a byla v podstatě celá
znovu postavena. Lanovka také již od té doby prošla rekonstrukcí - tehdy vypadala jako
projekt místních nadšenců, který pod námi musí spadnout.

Ariel
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Oddílové kulinářské zážitky
Příliš velké plány
Za tu dobu,  co jsem v oddíle jsem měla příležitost  vařit  mnoho jídel.  Většinou v rámci
samostatného vaření na ohni v polních podmínkách, ale i na mateřinkách v lesích, kde byly
podmínky  neméně  zálesácké.  Poslední  roky  se  také  nachomýtnu  v táborové  kuchyni,
zejména, když si děti vaří na samostatném vaření a vedoucí si připravují svojí vlastní večeři.
Také pravidelně asistuji o výroby proslulých kynutých knedlíků s povidly. 
Ve všech těchto případech se nám většinou stane,  že se řeší nějaký kuchařský problém.
Nepamatuji si, že by něco šlo
zcela  hladce  od  začátku  až
dokonce  (počínaje  nejistotou
o  nedostatečně  vykynutém
těstě, výlovem kuřecího masa
k večeři, které spadlo do řeky
při jejím přechodu konče). 
V drtivé většině případů však
vždycky  všechno  dobře
dopadne.  Snad  až  na  jeden
případ,  kdy  jsme  spolu  byli
na  samostatné  vaření  ve
skupince s Piškotem. Tenkrát
jsem  byla  přesvědčená,  že
jídlo,  které  vaříme  musí  být
hlavně originální,  proto jsem
vymyslela,  že  budeme  dělat
„něco  jako  sushi“.  To
spočívalo  v tom,  že  jsme
usmažili  řízky,  uvařili  rýži  a
zabalili to dohromady do čínského zelí. Nebo alespoň taková byla moje představa, která se
od reality dosti vzdalovala. Udělat řízky na ohni a uvařit rýži pro nás nebyl velký problém,
horší bylo, že na nás a oheň celou dobu lilo. Celkově tedy vaření trvalo strašně dlouho, bylo
to takové celé matla patla, a když jsme konečně měli hotovo, tak si pamatuji, že už jsem
umírala hlady. V tu chvíli však nastal ten kámen úrazu. Když jsem chtěla řízek a rýži zabalit
do zelí  ve stylu sushi,  tak jsem zjistila,  že to nejde,  protože to  celé nedrží  dohromady.
Nakonec  tedy byla  rýže  a  řízky zelím jen  nějak  přikryté.  Nevím,  jak  je  to  možné,  ale
navzdory vydatnému dešti, bylo naše jídlo extrémně suché, zejména rýže a salát, protože
nás nenapadlo zalít pokrm nějakou omáčkou nebo alespoň dresingem. Také když jsme se na
jídlo hladově vrhli, tak ze salátu, který jsme jistě neumyli, začali vylézat pavouci. A zde
přichází vhod staré, ale pravdivé pořekadlo, že hlad je nejlepší kuchař, protože jídlo jsme
tenkrát hladově snědli a nic z výše zmíněného nám chuť nikterak nezkazilo!
Vedoucí však, bohužel, nebyli tak zaslepeni hladem jako my, takže náš pokrm ohodnotili
zcela  objektivně.  Zkrátka  a  dobře  jsme  skončili  na  posledním  místě.  Tak  už  to  se
samostatným vařením bývá, tenhle rok jsem byla poslední, ale myslím, že ten následující
jsem zase byla první. Proto si z kuchařských nezdarů nic nedělejte, protože časem se vaše
nabyté zkušenosti v kuchyni jistě zúročí.

(es)

Podle  popisu se  jedná  o  tento pokrm z  léta  roku 2014,  nebylo to  jediné
deštivé  samostatné  vaření,  naopak  déšť  při  tomto  programu býval  skoro
pravidlem.
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Poklady kuchyně
Kulajda a sobí salát
  V půlce ledna se nejprve konal tradiční výlet Přechod Brd, který je setkáním a soutěží
různých oddílů. Protože jsme letos byli my organizátory, byla motivace Brd odvozena z naší
celoroční hry, takže úkolem bylo sehnat recept na kulajdu.  Kulajda je tradiční česká bílá
polévka původem z jižních Čech, která se skládá ze smetany, hub, vajíčka, brambor, kopru a
dalšího koření. Proto se celý výlet točil kolem Jižních Čech. Na výletě jsme poznali několik
receptů na kulajdu, liší se třeba kořením, houbami nebo tím, jaké vajíčko se přidává, zda na

tvrdo, míchané nebo ztracené. A také
jsem zjistila, jak vznikl název kulajda,
je  to odvozeno od nářečního slovesa
zakulat  resp.  zakudlit  —  „zahustit
moukou“;  jde  o  variantu  výrazu
zakvedlat, jehož kořen je odvozen od
německého quirlen — „kvedlat“.
Na  konci  ledna  jsme  se  vydali  na
zimní výlet do Poděvous. Proto jsem
zvolila  motivaci  inuitské  kuchyně.
Různé  kmeny  Inuitů  (dříve
Eskymáků)  žijí  v oblastech  Sibiře,
Kanady  a  Grónska.  Hlavním
problémem  jejich  jídelníčku  je
nedostatek  rostlinné  stravy,  protože

v těchto oblastech toho moc neroste. Samozřejmě dnes už není problém věci dovážet a tak
dnes už Inuité žijí většinou jinak, než jejich předkové. Ale my se budeme věnovat jídelníčku
v původní  podobě.  Hlavní  složkou bylo  vždy maso,  protože lov  byl  jediným způsobem
obživy.  Především maso  tuleňů,  sobů,  velryb,  ryb  a  ptáků.  Z rostlinné  stravy  jen  malé
doplňky hlavně bobule, které rostou během krátkého léta. Kvůli nedostatku rostlinné stravy
Inuité  konzumují  hodně  syrového  masa,  protože  z něho  se  dají  získat  vitamíny  včetně
vitamínu C, které by se tepelnou úpravou zničily. Příkladem je třeba  Muktuk – mražené
nakrájené  kusy velrybí kůže  a velrybího tuku,  i  další  syrové  maso  je  často  podáváno
zmražené, třeba ze soba karibu, ovce nebo pižmoně. Jedno z nejznámějších jídel je kiviak,
což je mrož naplněný asi 500 alkouny malými. Ti se dávají vcelku včetně zobáků a peří.
Mrož se pak nechá 3-18 měsíců odležet, během té doby dojde k fermentaci. Tento pokrm
pak představuje zdroj vitamínů na celou zimu. My na výletě jsme se seznámili blíže s jiným
pokrmem a to je sobí salát, sobí žaludek je naplněn lišejníky, bobulemi a dalšími rostlinami,
v žaludku se smísí se žaludečními šťávami a tímto vznikne pikantní salát.

(kc)

Jedna z mnoha podob kulajdy.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sal%C3%A1t_(pokrm)
https://cs.wikipedia.org/wiki/Umami
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDalude%C4%8Dn%C3%AD_%C5%A1%C5%A5%C3%A1va
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaludek
https://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bobule
https://cs.wikipedia.org/wiki/Li%C5%A1ejn%C3%ADky
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDaludek
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Klub gurmánů
Zážitky z celoroční hry

V lednu nejprve gurmáni hledali pravý originální recept na jihočeskou kulajdu,
na   závěr  měsíce  se  pak  vydali  ochutnat  salát  z  lišejníků  a  další  příklady
Inuitské kuchyně.
Mezidružinová soutěž

Ve čtvrtém kole jste sháněli recept na pane carasau. Zatím ještě nevím jak se která družina úkolu
zhostila.
Pro páté kolo zkuste najít recept na fugu. Pokud se vám ho ovšem podaří nalézt.                          

(bi)

Bodování za leden a únor:
Leden byl stižený nemocemi, horami a následnou neúčastí, pochopitelně tak největší dávka
bodů patří těm, kdo byli na obou výletech

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Mára 141 141 Zobáci 14. Mikeš 39 39 Host
2. Tomáš 132 132 Pařáti 15. Malvína 33 33 Host
3. Ben 98 98 Zobáci 16. Ája 29 29 Vlaštovky
4. Ernest 95 95 Zobáci 17. Ricky 26 26 Vlaštovky
5. Martin 88 88 Zobáci 18. Áňa 24 24 Vlaštovky
6. Eda 87 87 Zobáci 19. Mia 22 22 Vlaštovky
7. Eliška 87 87 Pařáti 20. Lili 15 15 Vlaštovky
8. Tonda 71 71 Zobáci 21. Kristiánek 15 15 Zobáci
9. Janis 69 69 Pařáti 22. Klaudie 15 15 Vlaštovky
10. Lukáš 60 60 Pařáti 23. Julča 15 15 Vlaštovky
11. Barnabáš 56 56 Zobáci 24. Jožka 15 15 Vlaštovky
12. Kristián 49 49 Zobáci 25. Bára 15 15 Vlaštovky
13. Pavlík 43 43 Zobáci

Výsledky bodování družin:
Soutěž družin z října, kterou odevzdali Zobáci a Pařáti jim vynesla první místa, Vlaštovky
tentokrát nejen nedodaly recept, ale ještě nemoci ovlivnily jejich účast a tak jsou na konci.

pořadí název body měs. body cel
1. Zobáci 52 292
2. Pařáti 52 262
3. Vlaštovky 20 215

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 698 9 Pařáti 15. Eliška 241 4 Pařáti
2. Mára 614 7 Zobáci 16. Kristián 219 1 Zobáci
3. Lukáš 469 5 Pařáti 17. Áňa 209 0 Vlaštovky
4. Ernest 423 4 Zobáci 18. Ája 200 1 Vlaštovky
5. Martin 417 4 Zobáci 19. Mia 164 0 Vlaštovky
6. Bára 402 4 Vlaštovky 20. Ricky 131 0 Vlaštovky
7. Tonda 351 5 Zobáci 21. Adam 119 3 Host
8. Pavlík 328 2 Zobáci 22. Mikeš 96 2 Host
9. Eda 327 4 Zobáci 23. Malvína 86 2 Host
10. Ben 308 2 Zobáci 24. Marek 37 0 exZobáci
11. Julča 283 3 Vlaštovky 25. Lili 15 0 Vlaštovky
12. Janis 283 3 Pařáti 26. Kristiánek 15 0 Zobáci
13. Barnabáš 282 1 Zobáci 27. Klaudie 15 0 Vlaštovky
14. Jožka 260 2 Vlaštovky
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Prémiová „50“  pro rok 2022/2023
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.
Březen:  V měsíci březnu je pro
vás  přinášecím  úkolem  „Co  je
to?“  Na  oddílových  stránkách
http://www.oddiloko.org/cojeto.htm naleznete  šest  záhadných  obrázků,  které  musíte  zkusit  poznat.
Poznávačka je pak naopak poměrně složitá a bude se věnovat  oblasti,  kterou v oddíle procvičujeme jen
okrajově a tou je geologie. Pokuste se poznat žulu a pískovec a zjistit, jak se od sebe liší nerost a hornina,
rozhodně vám to pomůže.

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 0+25

Lukáš 14 0+17 0+15 0+0 0+0

Janis 5 0+11 0+6 0+0 0+0

Eliška 0 0+0 0+2 0+0 0+7

Mára 10 0+16 0+11 0+12 15+13

Martin 0 0+17 0+9 0+17 0+13

Marek 7 0+0 0+0 0+0 0+0

Ernest 2 0+9 0+3 0+3 0+5

Eda 0 0+7 15+3 0+0 0+12

Ben 0 15+1 0+3 20+1 0+8

Tonda 3 0+3 0+0 0+5 0+11

Kristián 0 0+1 0+0 0+1 0+4

Barnabáš 8 0+0 0+0 0+5 0+11

Pavel 0 0+6 15+0 20+4 0+13

Bára 14 0+6 0+0 0+12 0+0

Johanka 12 0+8 0+0 0+0 0+0

Julinka 3 0+5 0+0 0+0 0+0

Mia 0 0+2 0+0 0+5 0+7

Áňa 0 0+4 0+0 0+1 0+9

Ája 0 0+0 0+0 0+0 0+14

Ricky 0 0+0 0+0 0+0 0+11

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?

http://www.oddiloko.org/cojeto.htm
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Koutek zábavy
Podzimní běh soutěže o KOKOsový ořech - výsledky
1. Mára 25 bodů = 5 lístků
2. Ben 18 bodů = 3 lístky
3. Tonda 16 bodů = 3 lístky
4. Janis 15 bodů = 3 lístky
5. Tomáš 12 bodů = 2 lístky
6.-8. Johanka, Julča, Lukáš 6 bodů = 1 lístek

Jarní běh soutěže o KOKOsový ořech
Začíná jarní běh naší soutěže o kOKOsový ořech. Se stejnými pravidly jako vždy (najděte si letošní
první číslo) poznávejte trojici obrázků a v červnu můžete získat sladkou odměnu.
Řešení můžete hledat kdekoliv a u kohokoliv, jedinou výjimkou je, že se nesmíte ptát žádného z
vedoucích oddílu.

1. kolo – Neobvyklé ovoce
Dnes jsem si pro vás připravil něco speciálního. Jedná se o trojici plodů, které se dají a jíst a jedí,
ale  přece  jen  jsou  poněkud  neobvyklé.  A abych  vám první  úkol  ještě  více  usnadnil,  stačí  mi
tentokrát i jen název příslušného ovoce, nemusíte (ale můžete) uvést název rostliny z které pochází.
A pokud nechcete hledat na Internetu barevný obrázek, tak první je žluté, druhé oranžové a třetí
převážně červené.

Řešení  pátého kola podzimního běhu:  Z mapy do pusy: restaurace,  veřejné tábořiště,  minerální  pramen -  řešení
odevzdal Mára 3 body (celkam 25), takže má Ben (celkem 18), Janis (celkem 15), Tonda (celkem 16), Tomáš  (celkem
12), Johanka (celkem 6), Julča (celkem 6) a Lukáš (celkem 6 bodů).

Vtipy nalezené na Internetu:
Když  se  kuchař  jedné  restaurace  dozvěděl,  že  v  sousední  restauraci  získali  nového
kuchaře, rozhodl se ho pozvat na skleničku. Když se setkali, kuchař z druhé restaurace se
ho  zeptal:  "A co  máte  ve  vaší  restauraci  nejlepšího?"  A kuchař  první  restaurace
odpověděl: "Máme skvělého kuchaře."

https://chat.openai.com/
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