
Měsíčník oddílu OkO

Číslo táborové Ročník 24.
tábor
Vyšlo: 3.7.2022



-2-

Kalendárium
Zapište si do diáře 
Pokud se vám v létě zasteskne po oddílové činnosti, můžete se v pondělky 25.7., 1.8., 8.8., a
29.8. stavit v 16:00 u klubovny na letní schůzku. Pokud o vás budu předem vědět, mohu
vymyslet program přesně pro vás, jinak vyrazíme někam do blízké přírody podívat se, co v
druhé polovině léta roste a kvete a zahrajeme si tam případně nějakou herní klasiku.
Nový  oddílový  rok  bude  zahájen  na  oddílovce  v  pondělí  5.  září.  Dozvíte  se  o  nové
celoroční  hře,  zasoutěžíte si  na  téma minulého oddílového roku,  proběhne padesátka ze
znalostí  bylin  a získáte  zářijové číslo kOKOsu.  Od dalšího týdne pak poběží družinové
schůzky.
Výlety v září plánujeme předběžně 10. září 2022 a vícedeňák ven  23.-25. září 2022, do
diáře si je zatím nepište, mohou se změnit.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

17. července – Piškot (20)
18. července – Kapybara (28)
23. července – Ben (8)
24. července – Eliška (11)
25. července – Eda (9)
11. srpna – Žába (25)
17. srpna – Tonda (9)
21. srpna – Johanka a Julinka (7)
31. srpna – Prtě (24)

5. července – Cyril a Metoděj
5. srpna – Kristián
11. srpna – Zuzana
15. srpna – Hana
21. srpna – Johana
23. srpna – Sandra

Zprávy z oddílu
Tábor
Tak  a  jsme  na  táboře,  doufám,  že  nám  počasí  dovolí  uskutečnit  všechny  hry  a  další
programy,  které pro vás  byly připraveny.  A vy
máte jen jediný úkol. A tím je bavit se. Nenechat
si zkazit náladu drobnými starostmi, nepokládat
drobné  starosti  za  velké  a  snažit  se  najít  na
táboře to nejlepší.
I když vám v některé hře uteče vítězství, i když
se  vám nepodaří  nějaký  výrobek  podle  vašich
představ, i když vám nateče do stanu, pokoušou
vás  mravenci  a  komáři,  snažte  se  především
užívat si těch zábavných a zajímavých chvil a já
si jsem jistý, že za chvíli pro vás budou důležité jen ty a zbytek nebudete vůbec vnímat.
Takže ať jste na táboře jakkoliv dlouho. Hlavním úkolem každého je ten čas využít ke hrám
a zábavě a potěšení. Takže hbitě do toho a užívejte tábora.

Bizon

Stockholm
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Ozvěny měsíce
23.-26. června – přípravka
Jak všichni víte nebo alespoň tušíte, tábor se nepostaví mávnutím kouzelného proutku, ale
celkem  náročnou  a
vyčerpávající  prací.  A
abychom si tu práci alespoň
trochu  usnadnili,  jezdíme
každý  rok  před  táborem  do
Poděvous  vykonat  kopáčské
práce,  neboť  jámy  můžeme
na  tábořišti  nechat  bez
starosti  týden  o  samotě.
Přípravky se v poslední době
účastní především vedoucí  a
její  součástí  je  i  závěrečná
porada,  kdy  společně
prohlédneme  již  kompletní
program tábora.
Letos  se  nás  na  přípravku
dostalo  o  něco  méně  než  v
minulých  letech,  protože
někteří jsou v zahraničí a jiní mají další povinnosti. I tak jsme se v sobotu ráno sešli na
tábořišti v sedmi, což více než stačí na všechny potřebné činnosti. Ester s Piškotem kopali

vsakovačku, na odpadovku byli
přiděleni  Mikuláš  a  Tomáš
(který je sice oficiálně dítě, ale
sil na kopání má dostatek) a k
latrině  se  dostali  Bizon  s
Arielem,  Hanka  pak  hloubila
díry na kuchyňské sloupy. Přes
noční  déšť  byla  půda  kromě
vrchního  centimetru  suchá  a
kopala  se  odpovídajícně  k
tomu. Když bylo hotovo, odjeli
jsme  všichni  z  tábořiště.
Ověřili jsme při tom, že letos je
výrazně  lepší  cesta  od  Hráze
než od Bukové. 
V  Poděvousech  jsme  se
naobědvali  a  pak  jsme  celé

odpoledne s vyloučením Tomáše rokovali nad programem připravovaného tábora. K tomu
se  k  nám vzdáleně  připojili  i  Statkářka,  Anežka  a  Prtě.  Doladili  jsme  poslední  detaily
programu, dohodli se, co ještě chybí dokoupit a dovyrobit a po skončení porady  Ester s
Arielem odjeli na noc domů.
My jsme ještě v neděli dopoledne navštívili Holýšov a nakoupili potraviny na začátek tábora
a tím přípravka vlastně skončila a je čas zahájit tábor.

(bi)

Ariel hloubí budoucí latrinu

Piškot s Ester nad vsakovací jamou
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27. června  - Botanická zahrada
Letos se nás na tradiční závěrečnou schůzku nevypravilo mnoho. Školní besídky a nemoci si

zřejmě  vybraly  svou
daň.  U  klubovny  nás
bylo  5  a  když  se  v
Podbabě  k  Bizonovi,
Piškotovi,  Janisovi,
Bárnymu  a  Pavlíkovi
přidal  Mára,  dosáhli
jsme konečného stavu
šesti osob. 
Přívozem  jsme
překonali  Vltavu  a  v
Podhoří  jsme  chytili
autobus  k  Botanické
zahradě. Hlavní vchod
do venkovní  expozice
se  stále  přestavuje  a
tak jsme museli jít  až
skoro  ke  kapli  Svaté
Kláry,  kde  je  otevřen

vchod náhradní.
Vzhledem k horkému počasí jsme nejprve zamířili ke stánku s občerstvením, ale k našemu
překvapení letos nebyl otevřen a tak jsme si museli nápoje koupit ve vedlejší vinotéce. K
našemu dalšímu překvapení neměli aktivovaný stroj na ledovou tříšť, zřejmě rekonstrukce
zahrady sahá hluboko.
S pitím jsme na chvíli
usedli u houpacích sítí
a  pak  jsme se  vydali
kolem  svatojánského
dubu nahoru do horní
části expozice.
Tady  nás  čekala  asi
nejzajímavější  část,
kterou  byla  vodní
nádrž  se  želvami
nádhernými.  Nalezli
jsme  asi  tři  jedince,
nicméně  velmi
pravděpodobně jich tu
je  více.  Na  vodní
nádrž navazuje umělé
rašeliniště, ale zrovna
jsme  se  strefili  mezi
dvě  vegetační  období
a mnoho toho zde tentokrát nekvetlo.

Odpočinek na houpacích sítích

Stoupáme kolem Svatojánského dubu
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Další naší zastávkou byla expozice mexické pouště, kde naopak kvetlo bohatství květů a
ještě  bylo  možné  si
poušť projít po mnoha
stezkách. 
Z  pouště  jsme  se
odebrali  k  dvojici
teepee,  která  značila
expozici  exotických
užitkových  rostlin.
Myslím,  že  i  tato
výstava  bude
potřebovat ještě chvíli
růst, ale i tak jsme tu
mohli  vidět  například
podzemnici  olejnou  a
další  u  nás  běžně
nepěstované rostliny.
Opět  jsme  sestoupili
dolů  a  tentokrát  jsme
si zakoupili  nanuky a
pak  jsme  přešli  přes
expozici směrem k vinici a kapli Svaté Kláry. Zvažovali jsme cestu přes vinici, ale zjistili

jsme,  že  i  tady  jsou
cesty  přehrazeny
plechovou  ohradou  a
tak  jsme  se  pokochali
vyhlídkou  a  zamířili
zpátky  dolů  na
autobus.  Ten  nás
zavezl k přívozu a přes
přívoz  jsme  se  dostali
k  dalšímu  autobusu  a
odtud ke klubovně.
Prošli  jsme  si
botanickou  zahradu  a
vzhledem  k  mírně
prodloužené  schůzce
jsme měli  na  vše  dost
času  a  mohli  jsme
navštívit  i  horní  část
zahrady.  Škoda že  nás
na  rozloučení  s

oddílovým rokem nebylo více, ale i tak jsme si botanickou zahradu užili.
(bi)

Odcházíme z expozice užitkových rostlin

Cesta přívozem nazpět do Podbaby
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Origami – složte si sami
Liška
Liška  je  symbolem  chytrosti,  lstivosti  i  zlodějství,  jiné  národy  ji  pokládají  za  symbol
bohatství  a
úspěchu  nebo
štěstí.  Při  letošní
táborové  hře
budeme  zasahovat
proti  zločincům  a
budeme potřebovat
štěstí  i  chytrost,
takže  jaké  jiné
zvíře  na  skládání
zvolit. 
Skládačka  je
tentokrát  velmi
jednoduchá,  jedna
z  nejjednodušších,
co  jsme  kdy  v
kOKOse  měli,
takže  pokud  se  ji
budete  pokoušet
použít  v
táborových
úkolech, dosáhnete jen ne nejnižší hranici, ale zase je to, myslím, jistota pro každého.
Pokud na skládání zvolíte oranžový papír, bude lištička vypadat ještě liškovitěji.

1) Ke skládání použijeme čtverec papíru, výsledná velikost skládačky je zhruba poloviční.
2) Čtverec přehněte úhlopříčně, rozložte a znovu přehněte úhlopříčně ve směru kolmém k
původnímu přehybu.
3) oba ostré rohy trojúhelníka přeložte ke středové linii, čímž vytvoříte čtverec poloviční
než původní papír.
4) čtverec přehnete podle středového skladu.
5) Na straně s třemi chlopněmi přehnete první dvě zhruba ke středu trojúhelníku. Pokud
zahnete  méně,  bude  výsledek připomínat  více  starou  lišku,  pokud více,  získáte  podobu
fenka, na polovině máme lišče.
6)horní část prostřední chlopně zploštěte a tím vytvarujete liščí obličej.
7) zbylý zadní roh ohněte a tím vytvarujete liščí ocas.
8) po domalování obličeje máte hotovou lištičku.

(bi)

Pohled na hned dvě lišky složené podle tohoto návodu
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Celotáborová hra – válka proti zločinu
Kromě zatýkání  již  působících zločinců,  jako například členů OJO,  je  dobré předcházet
vzniku  nových  zločinců.  Je  dobře  známo,  že  některé  životní  podmínky  více  či  méně
ovlivňují  šanci,  že se  osoba rozhodne pro dráhu zločinu.  Vaším cílem bude zjistit,  jaké
podmínky to jsou, a pomocí návrhů zákonů je zlepšit tak, aby už žádná podobná organizace
jako OJO nemohla vzniknout.

Země
Herním plánem je  12 zemí,  ze  kterých pocházejí  zločinci  z  OJO,  každý pochází  z  jiné
evropské země. U každé země je uvedena sada socio-ekonomických parametrů, které jsou
ohodnocené stupněm 1 až 5 (jako známky ve škole, tzn. 1 nejlepší, 5 nejhorší).

Zdravotnictví
Jak se říká, zdraví máme jen jedno. Nemoc může postihnout každého, ať se
snaží sebevíc. Nemocný člověk je pak zpravidla odkázán na pomoc okolí, v
moderních státech tuto pomoc obstarává zdravotnický systém. Odepřením

přístupu ke zdravotnické péči pak dochází ke zbytečným tragédiím.

Diskriminace
Lidé se bojí toho, co je jiné. A často se strach změní v nenávist, zvlášť když je
nenávist tolerovaná. Skupiny obyvatel, které jsou považované za “jiné”, se pak

setkávají s mnohem horším zacházením od většiny společnosti.

Justiční systém
Zákony jsou potřeba, abychom se navzájem nesežrali, ale sebelepší zákony

nepomohou, když nejsou vymáhány policií a soudem. Když lze zákony
beztrestně porušovat, tak na tom vydělá ten, kdo porušuje zákony nejvíc.

Chudoba
Ne každému se v životě daří, a tak někteří skončí v dluzích. Důvodů je mnoho,
od nemocí, po závislosti, nezodpovědné utrácení, nebo prostě blbá náhoda. Z
takové situace se velmi těžko dostává bez pomoci. A kdo se chudý narodí, pak

už chudý zůstane.

Školství
Téměř vždy platí, že čím lepší vzdělání člověk dosáhne, tím lépe se bude mít.
Nicméně dosažené vzdělání nezávisí jenom na píli a talentu žáka, ale i na úsilí

učitelů, vybavení škol a dostupnosti stipendií.

Svoboda
Svobodu bereme za samozřejmost, dokud o ni nepřijdeme. Vždyť každý

člověk se rodí svobodný, dokud mu zákony nezačnou zakazovat. Ale svoboda
jednoho musí končit tam, kde začínají práva druhého. Jinak to není svoboda,

ale útlak. 

Tisk a média
Svět je obrovský a informací je příliš mnoho. Naprostá většina informací se k

nám dostane skrz nějaká média - ať už tradiční nebo sociální. Média (hlavně ta
sociální) se ale ne vždy snaží podat nejlepší informace, ale spíš udržet

pozornost a zobrazit více reklam.

Infrastruktura
Lidi, zboží, elektřina, voda - to všechno je potřeba přepravovat. K tomu slouží
infrastruktura - silnice, koleje, mosty, elektrická síť, vodovody a kanalizace.
Infrastruktura je drahá a těžko zpeněžitelná, takže ji většinou provozuje stát

jako službu občanům.

Znečištění
Už od dob prvních měst se lidé museli vypořádat s odpadem, který vznikal v

obrovském množství. V moderní době musíme řešit některé nové druhy
znečištění, jako mikroplasty, olovo, nebo mikročástice prachu, které se v

lidském těle usazují navždy, a mají devastující účinky na naše zdraví.
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Každá země je jiná, a tak je zločin v různých zemích způsoben různými parametry. Z každé
země pochází jeden zločinec, a jeho životní příběh prozrazuje, které parametry jsou v dané
zemi důležité.

Průběh hry
Hráči jsou rozděleni do skupin po 4
na celou hru. V první části tahu hrají
každý za sebe, podle individuálního
pořadí v soutěži. V druhé části pak
hraje skupina dohromady, a využívá
všechny  svoje  karty  a  informace
dohromady.

Každý tah má dvě části: 
    1. Nákup
        a.  Rozloží  se  20  různých
kartiček zákonů
        b. V pořadí ze soutěží si hráči
vyberou buď kartu zákona, nebo jednu informaci o jednom ze zločinců.
        c. Každá skupina dostane jednu informaci navíc
    2. Reformy
        a. V pořadí ze soutěží může každá skupina navrhnout reformy v některé zemi. Předloží

několik  kartiček  zákonů,  které  mají
dohromady  vyrovnaný  nebo  kladný
rozpočet  (počet  ikonek  eura  na  spodní
části  karty).  Pokud  navržené  reformy
celkově  zlepší  situaci  (tedy  zlepší
parametry,  které  jsou  v  dané  zemi
důležité), tak budou přijaty. To znamená,
že se hodnoty parametrů upraví na nové
hodnoty,  kartičky  zákonů  skupina
odevzdá  a  získává  vítězný  bod.  Další
reformy  pak  musí  pracovat  s  těmito

novými parametry. Reformy mohou změnit hodnotu parametru až na 0 a 6, ale ne dál.

Karty zákonů
Karty zákonů obsahují  několik ikonek. Ikonka parametru znamená, že daný parametr se
zlepší (tzn. sníží se známka o 1). Ikona s minusem naopak znamená zhoršení, tedy známka
se zvedne o jedna. Více stejných ikonek pak znamená zlepšení nebo zhoršení o více stupňů.

Informace
Každý ze zločinců má 4 informace o svém životě. Každá z těchto informací naznačuje jeden
parametr, který je pro zločin v dané zemi důležitý. Teoreticky je možné hrát celou hru bez
informací, ale velmi pravděpodobně budete jen naslepo zkoušet změny.

Ariel

Brusel

Řím
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Album zločinců
Tresty za zločiny
  Zločinec je dopaden, co následuje. Tedy v první řadě soud, nestačí zločince zatknout, musí
být shromážděny nezvratné
důkazy,  že  zatčený  se
zločinu  dopustil.  V našem
právním  řádu  platí  tzv.
presumce  neviny,  tedy  na
člověka musí být pohlíženo
jako  na  nevinného,  dokud
není  soudem  pravomocně
odsouzen.  Souzený  má  u
soudu  právo  na  obhájce,
kterého  si  buď  vybere
nebo, pokud např. nemá na
jeho  zaplacení,  je  mu
přidělen.  Pokud  je  tedy
prokázáno,  že  souzený
skutečně čin spáchal, soud
mu určí trest. V trestním zákoníku jsou pro různé zločiny určeny hranice, ve kterých by se
trest měl pohybovat a soud určí výši trestu v těchto hranicích. Může totiž přihlédnout jak
k polehčujícím okolnostem, tak naopak i k přitěžujícím a podle toho nastavit výši trestu.

Maximální výše trestu je
u  nás  20  let,  ale  je
možné  ve  výjimečných
případech  udělit  i  trest
doživotní,  to  se  děje
v případech,  kdy  je
jasné,  že  pachatel  se
nenapraví  a  po
propuštění  by  byl  opět
nebezpečný.
   Trestem  nemusí  být
hned zavření do vězení,
náš  právní  řád  zná
několik  typů  trestů:
odnětí  svobody,  domácí
vězení,  obecně
prospěšné  práce,

propadnutí  majetku,  peněžitý  trest,  propadnutí  věci  nebo jiné  majetkové hodnoty,  zákaz
činnosti, zákaz pobytu, zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce, ztráta
čestných titulů nebo vyznamenání, ztráta vojenské hodnosti, vyhoštění. Tresty mohou být
kombinované, třeba vězení a zároveň propadnutí majetku, když je prokázáno, že majetek
získal právě trestnou činností. 

Vězení

Pohled do soudní síně
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  V případě  vězení,  tedy  trestu  odnětí  svobody,  lze  udělit  trest  podmíněně.  U  méně
závažných
trestných činů, kde
je  sazba  méně  než
tři  roky a  je  velká
pravděpodobnost,
že  pachatel  bude
žít slušně, je možné
trest  odložit,
většinou  na  1-3
roky  a  pokud
dotyčný  tzv.
v podmínce  nic
neprovede,  tak  do
vězení nejde. To se
využívá  hodně
třeba  u  trestných

činů tzv. z nedbalosti,  tedy situace, kdy pachatel spáchá trestný čin neúmyslně a je tedy
velká  šance,  že  na
svobodě nebude páchat
další trestnou činnost.
  Podle  závažnosti
trestného  činu  a
nebezpečnosti
pachatele  se  rozlišují
věznice,  kam  je
umístěn.  Zákon  zná
celkem  čtyři typy
věznice podle  přísnosti
režimu.  Konkrétně  jde
o věznice  s  dohledem,
s dozorem, s ostrahou a
se  zvýšenou  ostrahou.
O  zařazení
obžalovaného  do
konkrétního  typu
věznice  rozhoduje
soud. Věznice s nejvyšší ostrahou je u nás ve Valdicích. 

(kc)

Věznice ve Valdicích

Věznice Mírov

http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/typy-veznic
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/typy-veznic
http://www.trestni-rizeni.com/dokumenty/typy-veznic
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Koutek zábavy
Omalovánka – detektiv a zločinec

         

Vtip nalezený na Internetu:
Mafie si najme účetního, který je němý a hluchý, aby nemohl nic prozradit, kdyby
byly trable s policií. Obchody zdárně kvetou, až jednou se z konta ztratí
padesát tisíc dolarů. Mafiáni seženou chlápka, který umí znakovou řeč, a jdou za
účetním. Mafiáni se ptají, kde jsou ty peníze. Chlápek tlumočí účetnímu. Ten mu
znakovou řečí říká:
"Já nevím, moje knihy jsou v pořádku."
Chlápek říká mafiánovi:
"Říká, že o ničem neví, že má knihy v pořádku."
"Řekni mu, že když se nepřizná, zastřelíme ho."
Chlápek vyřizuje a účetní znovu, že o ničem neví.
"Říká, že fakt o ničem neví."
Mafián vytáhne pistoli a říká:
"Řekni mu, že má poslední šanci se přiznat a zachránit si život."
Chlápek vyřizuje. Účetní na něj znakovou řečí:
"Ať mě nezabíjí! Peníze jsou na zahradě mezi dvěma jabloněmi u plotu."
Chlápek vyřizuje:
"Říká, že nic neví."

https://g.cz/
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