Měsíčník oddílu OkO

Číslo táborové Ročník 22.
tábor
Vyšlo: 29.6.2020
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Kalendárium
Zapište si do diáře
Tábor již je v plném proudu a doufám, že jej úspěšně dovedeme do finiše.
Pokud by Vám táborové setkání nestačilo, budeme se moci sejít některé letní pondělky (20.7., 3.8.,
10.8., 17.8. a 31.8) v 16:00 u klubovny.
Nový oddílový rok začne až v pondělí 7. září oddílovou schůzkou od 16-ti hodin. Vyjde zde rovněž
první číslo 23. ročníku kOKOsu.
První výlety v novém roce jsou plánované na 12. září jednodenní a na 25.-28. září trojdenní ven.
Tyto termíny se ještě mohou změnit.

Blahopřejeme
Narozeniny
17. července – Piškot (18)
18. července – Kapybara (26)
24. července – Eliška (9)
26. července – David (12)
31. srpna – Prtě (22)

Svátky
5. července – Cyril a Metoděj
13. července – Markéta
15. srpna – Hana

Zprávy z oddílu
Tábor
Letošní oddílový rok byl pro oddíl z mnoha
důvodů složitější a tak mě těší, že se nás na
táboře sešlo tolik, ba dokonce jsme museli
několik dětí odmítat.
Pochopitelně
nemohu
předbíhat
do
budoucnosti a tak jen doufám, že se nám tábor
podaří dovést ke zdárnému konci bez větších
zádrhelů a že příští rok budeme mít činnost
podobně bohatou jako v normálních letech a
nebude tentokrát přerušena událostmi,které
nedokážeme ovlivnit.
Rád bych poděkoval všem, kdo se v uplynulém
oddílovém roce účastnili oddílové činnosti a
rád bych i na tomto místě přivítal ty z vás, kteří
jsou s námi nově a pozval bych je a vyzval,
aby se účastnili naší činnosti i přes rok.
Protože výlety a schůzky nabízí zase něco
trochu jiného než tábor, ale myslím, že to stojí
za to a navíc tím získáte drobný nástin toho, o
čem bude příští tábor.

Rytina zničení Leviathana

Bizon
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Ozvěny měsíce
Přípravka 20. června 2020
Vzhledem k organizačním složitostem letošního roku se přípravka odehrála trochu
zrychleně a táborovou
poradu
jsme
pak
uspořádali
až
následujícího
dne
v
Praze.
Dvěma auty nás na
tábořiště přijelo devět:
Bizon, Hanka, Prtě,
Piškot a Ariel, Anežka,
Žába, Lembas a Adam.
Bizon se předtím ještě
stavil v Poděvousech pro
nářadí a tak ji nezbývalo,
než se pustit do práce.
Počasí nás až zhruba do
Holýšova
osvěžovalo
deštěm, ale na tábořišti
již nepršelo, pouze byla Z počátku kopání latriny
tráva a všechno ostatní
poněkud mokré. Rozdělili jsme si práci tak, že Hanka s Anežkou kopaly díry na kuchyň,
Adam s Piškotem vsakovačku, Žába s Arielem odpadovku a Bizon s Prtětem a Lembasem
latrinu.
Přesto, že vrchní vrstva
půdy byla vlhká, záhy
jsme se přes spleť
kořenů dostali do suché
a tvrdé části. Nicméně
je třeba přiznat, že
kopací
výkon
vedoucích je velký a za
pár hodin byla práce v
uspokojivé
podobě
dokončená.
Hanka s Anežkou ještě
stihly dojít na Hráz
dohodnout
letošní
režim koupání, kdy
bychom
měli
na
koupaliště
docházet
Kopání odpadovky
mimo otvírací hodiny
pro veřejnost. Přitom byly překvapené výběhem pro býky hned na kraji cesty, na louce, kde
jsme loni hráli hru na krávy. Zdá se, že mnoho cest do okolí nám už na tábořišti nezbylo,
snad nikdo nepřeruší cestu kolem bobří hráze do lesa.
Po práci jsme se opět rozjeli domů s tím, že v pátek začne ta opravdová stavba.
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Dolní Šárka 22.června 2020
Na závěrečnou schůzku obvykle chodíme do botanické zahrady, ale věrni liteře opatření,
zamířili
jsme
tentokrát jen do lesů a
skalek na přírodní
památce Dolní Šárka.
Schůzky se tentokrát
účastnili jen Bizon,
Tomáš
a
Lukáš,
vzhledem ke školním
povinnostem a dosud
ne zcela obnovené
účasti.
Dojeli
jsme
autobusem k Matěji a
sestoupili po červené
turistické značce k
první části PP Dolní
Šárka. Tady jsme
kromě
zvonků
broskvolistých
a Na PP Dolní Šárka
kakostu
krvavého
našli například zlatohlávka tmavého.
Vrátili jsme se na
červenou
turistickou
značku a došli na
druhou stranu údolí na
další a rozlehlejší část
přírodní památky. Tady
jsme prošli po skalnaté
louce, kde mimo jiné
roste známá bělozářka
liliovitá, nicméně zde
již opravdu dokvétala,
Zato
nás
zaujaly
nápadně žluté květy
rmenu
(nověji
marunku) barvířského a
také četné hvězdičky
hvozdíků. Dorazili jsme
na horní okraj památky,
Rmen barvířský (cota tinctoria) nově systematici zařadili do rodu marunek
kde nám cestu přehradil
plot a bylo třeba se vrátit zpět do údolí a odtud nahoru k Matěji a pak zase dolů do Podbaby
na tramvaj.
Tady jsme se po příjemně prožité schůzce rozešli a rozešli se s tím, že již v pátek vyrážíme
na tábor.
(bi)
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Celotáborová hra
Dračí rituál
Draci a jejich lidští služebníci provádí jakýsi rituál. Zatím nevíme, oč se jedná, ale jasné je,
že tomu musíme zabránit. Stupnice stavu rituálu ukazuje, jak moc se draci přiblížili
dokončení rituálu a tím i svému vítězství. Pokud stupnice dostoupá na konec, draci
započnou poslední fázi rituálu a my prohrajeme.
V průběhu vaší přípravy a misí budete moci snížit stav rituálu. Za každé snížení stavu
rituálu získá družina medaili. Družina s nejvyšším počtem medailí získá v případě našeho
vítězství odměnu za tým, který nejvíce přispěl k porážce zlých draků.
Abychom porazili draky provádějící rituál je zapotřebí být připraveni. Každá družina na
základě výsledků soutěží získá body připravenosti. Ty dohromady dávají celkovou
připravenost družiny. Družina s nejvíce body připravenosti získá v případě našeho vítězství
odměnu za nejlépe připravený tým.
1. - 8P
2. - 7P
3. - 6P
4. - 5P

Příprava týmů
Body připravenosti se investují do přípravy týmů. Tato příprava je jednak diplomatická a
jednak technická.

Diplomatická příprava
Podařilo se nám zjistit, že se do rituálu nespojili všichni draci, dokonce i jednotlivé dračí
dvory jsou rozpolcené. Na
plánu jsou zobrazeny ty dračí
dvory, které jsme průběhu
roku poznali (a některé, které
jsme poznat mohli). Týmy
kontaktují dračí dvory a
pokusí se spojit s draky, kteří
s
rituálem
nesouhlasí.
Spojenectví každého dračího
dvora může mít v jedné chvíli
přislíbené jen jedna družina.
Pokud má družina kontakty
na tři dračí dvory, které jsou
zároveň spojené i navzájem,
může toto spojenectví využít
a snížit tak úroveň rituálu o 1.
V té chvíli spojenectví mizí a Známé dračí dvory, kde budeme hledat spojence
může se je pokusit získat jiná
nebo i ta samá družina. Nicméně podruhé je zapotřebí do spojenectví investovat značně více
(dvojnásobek).
První investice do spojenectví draků stojí 2P, druhá 4P, třetí 8P a případná čtvrtá 16P. Body
není zapotřebí investovat najednou.
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Technická příprava
Pro boj s dračími spojenci na misích je zapotřebí vymyslet a vytvořit některé výrobky a
vynálezy, abyste zvýšili vaši šanci v boji.
Vylepšení

Cena (P)

efekt

Kožená zbroj

4

Zvýší počet životů o 2

Zesílení zbroje

8

Zvýší počet životů o další 2

Ocelová střela

6

Zesílí zranění všech střel týmu o 1

Očarovaná střela

6

Zesílí zranění všech střel týmu o 1

Výzvědný systém

6

Prozradí počet a výzbroj nepřátel

Taktický výcvik

6

Dovolí týmu vybírat si misi

Štít

4

Osoby vybavená štítem může odrážet střely

Paralyzační střely

8

Jeden člen týmu je vybaven paralyzační municí místo běžné,
nepřítel zasažený paralyzační střelou zůstane na místě a počítá
do 15. Paralyzační střela nijak nezraňuje, ale paralyzovaný
nepřítel může být normálně trefen.

Smrtící střela

6

Jedna střela týmu je označená jako smrtící. Nepřítel zasažený
střelou je automaticky vyřazen a poslán na znovuoživení.
Nefunguje na netvora.

Lékárnička

8

3x za misi může osoba vybavená lékárničkou vyléčit sebe nebo
jiného člena týmu do plného počtu životů

Kouzlo: oživení

8

Jedenkrát za misi může tým oživit padlého člena týmu s plným
počtem životů

Kouzlo: nalákání

8

Jedenkrát za misi donutí nepřátele útočit výhradně na toho, kdo
kouzlo sešle. Kouzlo trvá, dokud není osoba vyřazena nebo
dokud se nepřátelé neobnoví

Kouzlo:
ohnivá 8
koule (fireball)

Jedenkrát za misi sešli na jednoho nepřítele, ten je zraněn o 3,
všichni nepřátelé v jeho blízkosti (2m) jsou zraněni o 1.
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Mise
Proti dračímu rituálu je třeba zasahovat i aktivně, k tomu slouží mise. Vždy jsou předem
známy 4 mise, o nich se ví typ mise a odměna. Odměnou může být pokles rituálu nebo
jednorázová pomoc do některé příští mise.
Pokud tým misi nezvládne, může využít získanou medaili a misi zopakovat. Každou medaili
lze takto použít jen jednou.
V základu mají hráči 3 životy a papírová koule zraňuje za 1. Nepřátelé v závislosti na
konkrétní misi.
Název typu mise

Popis úkolu

Dobývání

Zlikvidujte všechny nepřátele v určeném území.

Kód

Vyluštěte šifru pod útokem nepřátel

Profesor

Vyveďte stařičkého profesora drakologie z území, aby nepřišel k úhoně.

Těžba

Nasbírejte alespoň dvanáct magických krystalů.

Výsadek

Projděte těžce bráněným územím.

Netvor

Zničte netvora – jeden z nepřátel je mimořádně silný (odolný), zlikvidujte
jej.

Odměny za mise a jejich funkci se dozvíte až bude tato odměna v nabídce.
(bi)

Reliéf s drakem Tiámat
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Origami – složte si sami
Netopýr
Při hledání létajících tvorů mi padl do oka tento jednoduchý netopýr, je to skládačka vhodná
pro každého, která neobsahuje žádné složitější sklady.
1) čtverec papíru přeložte napůl.
2) Vzniklý trojúhelník znovu složte napůl a rozložte.
3) Přeponu trojúhelníka přeložte vzhůru podle obrázku.
4) Zbylou špičku zahněte dolů, bude tvořit netopýrovu hlavu.
5) Celou skládačku přeložte tak, aby sklad hlavy zůstal na povrchu.
6) Podle naznačených čar složte chlopně vzhůru.
7) Chlopně přeložte do boku.
8) A složte dopředu dolů.
9) Pokud jsme všechno udělali správně, rozložíme chlopně
10) a vznikne docela přesvědčivý netopýr.

Tak nějak vypadá výsledný netopýr
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Návodů na netopýry je na Internetu několik a to i na ty opravdu jednoduché, mě se nakonec
nejvíc líbit tento, kterého mohou podle mě skládat i ty nejmenší děti bez výraznější pomoci,
to se vám na táboře může hodit například při plnění úkolů.
(bi)
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Dračí příběhy
Mořští draci
V historii máme mnoho legend o dracích žijících v mořích a oceánech. Patrně proto, že
tam bylo spousta místa, moře se často chová divoce a bouřlivě a možná mohlo dojít k nálezu
koster
vodních
dinosaurů, kteří měli
obrovské rozměry a
draky
připomínali.
Tady zmíníme jen
některé z nich.
Jörmungandr
(Midgardsormr) je v
severské
mytologii
mořský had, který se
spolu
s
vlkem
Fenrirem a ženou Hel
narodil v Jötunheimu
Lokimu
a
obryni
Angrbodě.
Podle
věštby
představoval
pro Ásy i lidi velkou
hrozbu, proto ho Ódin Jörmungandr
hodil do moře. V moři vyrostl tak, že obepíná celý Midgard (je také nazýván Had Midgard)
a zakusuje se do vlastního ocasu, čímž se dostáváme k legendě o Uroborovi, což je had
nebo drak zakusující se do vlastního ocasu, symbolizující cyklickou podstatu věcí. Had je
hlavním protivníkem boha Thóra.
Z
babylonsko-sumerského
prostředí pochází pověsti o bohyni
Tiámat představující slaný oceán
a je často zobrazována jako
pětihlavý drak. Babyloňané věřili,
že naše planeta byla na začátku
plná vody a proto ji nazvali
Tiamat, teprve když se setkala se
sladkou vodou (ztotožnění boha
Absú), se na ní vytvořila pevnina.
Tiámat je považována za první
bytost na světě, ze které vzešlo
všechno živé a skrz nichž se
zrodily další generace bohů.
V židovské
kultuře
vznikla
legenda o Leviathanovi, který je
zmiňován i v biblickém Starém
zákoně, jedná se obecně o
mořskou příšeru a je zpodobňován
Středověký obrázek Urobora
různě, od draka či hada až po
velrybu.
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Jeho předchůdcem byl Lotan. Dle křesťanské interpretace se Leviatan často považuje za
vodní příšeru, jakéhosi
silného tvora, který
vzbuzuje strach. Toto
slovo bylo také použito
pro
Boží
odpůrce,
například
Ďábla
–
biblickou
duchovní
bytost, nebo egyptského
krále. Někteří bibličtí
učenci
považují
Leviatana za alegorii sil
chaosu, které existovaly
před stvořením světa. V
Bibli se praví: „Ty silou
svou rozdělil jsi moře, a
zdrtil hlavy draků ve
vodách.“ a „Ty jsi zdrtil
Filipínský vodní had Bakunawa s tlamou jako jezero.
hlavy Leviatanovi, dal
jsi jej za pokrm stvořením divočiny.“ Bůh vzal pak zpět vodu a zničil mořské monstrum
Leviatana, aby mohl přetvořit Zemi k obrazu svému.
Z
exotičtějších
oblastí
je
třeba
filipínská legenda o
drakovihadovi
nazývaném
Bakunawa, který je
zodpovědný
za
měsíční
cyklus,
zemětřesení, déšť a
vítr.
V oblasti Amazonie
nacházíme pověst o
Yacumama, což je
matka všeho vodního
Obrovský vodní had Yacumama se někdy považuje za kryptida, tedy živočicha, který
a
je
také
skutečně žije, jen dosud nebyl objeven.
zpodobňována jako
had či drak. V této oblasti bývá zvykem před vstupem na loď zatroubit na mušli, což má
Yacumama přilákat, pokud se neobjeví, tak je asi daleko a je možné bezpečně vyplout. Na
severu mají pro změnu indiáni z kmene Čerokí podobnou pověst o obří pijavici žijící v
místní řece.
(kc)
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Koutek zábavy
Omalovánka draka

Vtipy nalezené na Internetu:
„Loni v létě jsme jeli se školou do Berlína na tukany,” chlubí se kamarádce na táboře
Paty.
„A to vaše učitelka nevěděla, že tukani v Německu nežijou?”
Na vojenském táboře přiběhne chlapec za vedoucím: „Pane vedoucí, pane vedoucí! Petr
mi odjistil granát, co jsem si přivezl z domova.”
„A kde je teď?”
„Někde v tom kráteru, který tam po něm zbyl.”
https://www.ivtipy.cz/
kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo táborové., Ročník 22. Tiskne Bizon.
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