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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Do říjnového bodovacího období spadá pouze jeden výlet a to jednodeňák 10.10.2020, který
povede  Piškot  a  ukáže  nám  oblast  lomů  Amerika  v  Českém  krasu.  Hned  po  konci
bodovacího období pak plánujeme tradiční pětideňák do Poděvous 27.10. – 1.11. 2020 výlet
je ohrožen karanténními opatřeními, takže uvidíme.
Oddílovka bude 26. října a 3. listopadu a můžete se těšit na další číslo kOKOsu a na soutěž
na práci s mapou a poznávání mapových značek.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

1. října – Malvína (7)
16. října – Rachel (14)
18.října – Vojta (9)

5. října – Eliška
15. října – Tereza
18. října – Lukáš
19. října – Michaela

Zprávy z oddílu
Počet členů
V září nás potěšil  příliv nových členů do pondělní  družiny,  vítám tak mezi námi Vojtu,
Honzu, Viléma, Štěpána, Marka a Ivu. Zároveň doufám že v oddíle vydrží a začnou jezdit
na výlety a vytvoří tak konečně další generaci oddílových členů.

Naše činnost v době koronavirových opatření
Je těžké psát cokoliv jistého, protože opatření se vyvíjejí a mění a nevíme, kdy nás některé z
nich zasáhne doopravdy. V současnosti stále splňujeme limity, které jsou na volnočasové
aktivity kladeny, tedy schůzky se do deseti osob vejdou i kdybychom museli jít do klubovny
a jednodenní výlet se vejde do dvaceti osob. 
Jak to bude s výlety do ubytoven zjistíme za čtrnáct dní. Obecně platí, že naše výlety se do
dvaceti osob vejdou.
Drobná organizační opatření zmiňuji i jinde v kOKOse, zejména na stránce s bodováním. 
Připomínám nutnost nosit s sebou všude roušku, to se má týkat i  případných schůzek v
klubovně,  kterým se  zatím pokusíme  vyhnout,  pokud  počasí  dovolí,  a  cest  dopravními
prostředky.
O případných změnách budeme informovat na oddílových stránkách, jakmile budeme vědět
něco nového.

Bizon
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Ozvěny měsíce
Výlet 12.9. - Libický luh
  V sobotu  jsme  se  sešli  na  prvním výletě  letošního  oddílového  roku  a  vydali  se  pod
Lembasovým velením
hledat  první  ztracený
poklad.  Z ostatních
vedoucích  se
účastnili:  Bizon,
Hanka,  Myšinka,
Ariel,  Anežka,  Prtě,
Piškot  a  Adam,  za
děti:  Tomáš,  Míša  a
sesterské  trio  Bára,
Johanka  a  Jůlinka.
Vystoupili  jsme
v Libicích   a  kolem
památníku  sv.
Vojtěcha  jsme  se
vydali  do  lužních
lesů.   Po  vstupů  do
lesů  nás  Lembas
seznámil  s motivací,
jako  první  ztracený
poklad vybral legendární pečeť čínských císařů. Tu první dal podle legend vyrobit první

čínský  císař
z velkého  kusu
jadeitu  a  byl  na  ní
nápis  “Poté,  co
dostal  nebeský
mandát,  může  císař
žít dlouho a blaze.”
Během  pozdější
historie  pečeť
několikrát zmizela a
zase se objevila,  až
nakonec  se  ztratila
definitivně. 
Nejprve  jsme  se
museli  dozvědět
něco  o  výrobě
pečeti a pocvičit se,
v první  hře  tedy
musely  děti  splnit
několik  úkolů,  jako

složit skládačku, poznat rozdíly mezi obrázky a zapamatovat si obrázky v řadě.
 V další hře bylo úkolem přenést obrázek, tedy jeden z členů týmu obrázek viděl a měl ho
popsat dalšímu členovi, který ho kreslil.  

Lembas vysvětluje o čem výlet bude

Hledání rozdílů na obrázcích.
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  Mezi hrami jsme procházeli za krásného počasí místními lesy, z velké části se jedná o lužní
lesy,  na  tabulích
naučné  stezky
jsme  viděli
jednak,  co  zde
roste a žije a také
fotky,  jak  to
vypadá,  když
jsou  tyto  lužní
lesy  zaplavené
vodou.  Ze
zajímavých
květin  jsme
viděli  např.
kvetoucí ocúny.
  Během  cesty
jsme  také  hráli
oblíbenou
pochodovou  hru
zmizík.  Naštěstí
se  nikdo
„neschoval“  do
žádné z tůní a jezírek, které jsme cestou míjeli.

  Z Libického  luhu
jsme  se  plynule
přesunuli  do
Veltrubského  luhu,
podobného  lužního
lesa,  kde  slepé
rameno  Labe  tvoří
zajímavá  zákoutí,
která  jsme  si
prohlédli.   Tam  se
konala  i  další  hra,
kdy  jsme  hledali
obrázky  vzácných
předmětů.  A  tak  se
nám  v zapomenuté
hrobce  mongolského
nájezdníka  podařilo
objevit  hledanou
pečeť.  Naše
organizace  tedy

zaznamenala první úspěch a máme první vzácný exponát do našeho muzea.  A tak jsme
mohli vítězně odejít na vlak, který nás dovezl do Prahy. 

(kc)

Na cestě u kukuřičného pole

Závěrečná hra na prohledávání mongolské hrobky.
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25.-28.září 2020 – trojdenní výlet ven – Slavkovský les
Hned na úvod si připadám jako moderátor z proslulého rádia Jerevan, protože výlet nebyl
trojdenní  ale  jen
jedenapůldenní,  nevedl
ho  Ariel,  ale  já  a
většina  trasy  nevedla
Slavkovským  lesem,
ale  Doupovskými
horami.  To  ovšem nic
nemění  na  tom,  že
jsme si výlet i tak užili
a  nasbírali  jsme
dostatek zážitků.
Jak jsem již  předeslal,
kvůli  vytrvalému dešti
jsme na výlet odjížděli
až v sobotu 26.9. večer,
vlak  nás  odvezl  do
Ostrova nad Ohří,  kde
jsme  stále  ještě  za
deště  vystoupili  a
vydali  se  po  žluté
turistické značce směrem na vrch Zřícenina kolem zříceniny loveckého zámečku. Bylo nás
pouhých pět, samí zkušení turisté, Bizon, Myšinka, Prtě, Piškot a Tomáš. 

K noclehu jsme se
uložili  v  smrkové
zóně  mezi  žlutou
značkou  a
Mořicovským
rybníkem  a
deštivou  noc  jsme
přečkali poměrně v
suchu.
Ráno již nepršelo a
tak,  když  jsme  se
vzbudili  a  obuli  si
provlhlé  boty,
mohli jsme vyrazit
dále  přes
křižovatku  na
Zemské  stezce  do
osady  Stráň.  Tady
se  projevila
základní  teplotní
vlastnost  tohoto

dne a sice zima při zastávce a značné teplo při výstupu do kopce, kterých bylo poměrně
hojně. 

V sobotu večer jsme procházeli kolem zříceniny loveckého zámečku za vytrvalého
deště.

V umělé jeskyni začíná pramen minerálky a stéká do údolí
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Nad Strání jsme chvíli obdivovali pohled na kopce s čepicemi mraků a pak jsme sestoupili
do  údolí  Ohře  do
Kyselky.  Lázně
Kyselka  jsou  v
dezolátním  stavu  s
rozpadlými  střechami,
ale  optimismu  může
dodat  fakt,  že  se  již
začaly  opravovat  a
věřím, že nabudou své
bývalé  elegance.  Po
kratším  váhání  jsme
zvolili cestu z Kyselky
na  rozhlednu  Bučina.
Kolem  Ottova
pramene  a  Mattoniho
vodopádu  –  oba  jsou
prameny  proslulé
Mattoniho kyselky. 
Po  místním  značení  i
neznačených  cestách

jsme od pramene vystoupali  k  žluté a červené turistické značce a po nich k rozhledně.
Rozhledna byla postavená jako součást lázní pro vycházky lázeňských hostů, pak z ní byla
pozorovací  věž  ve  vojenském  prostoru  a  po  jeho  zmenšení  se  vrátila  do  užívání  pro
veřejnost.
U  rozhledny  jsme
se  zastavili  na
uvaření  oběda.
Také zde víceméně
dozrálo  rozhodnutí
vrátit  se  domů  již
tento večer (hlavně
kvůli  provlhlým
botám a očekávané
mrazivé  noci).
Následkem  toho
byla  odpolední
cesta  náročnější  a
celkově  jsme  za
den  ušli  kolem 25
kilometrů,  ale
myslím,  že  se
návrat  i  tak
vyplatil.
Od rozhledny jsme
pokračovali po žluté značce až na hranici  vojenského újezdu, který stále zabírá většinu
Doupovských hor. Dalším zajímavým bodem výletu byla NPP Skalky skřítků. 

Rozhledna Bučina vybavená solárními panely.

K vaření oběda jsme využili lavičky u rozhledny.
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Jedná se o skalní stěnu s otvory nejasného původu, které byly připisovány činnosti skřítků.
V současnosti jsou na
skále  umístěny  sošky
skřítků  různé
umělecké  úrovně  a
různého  zpracování
zjevně  umístěné
místními  nadšenci  a
dětmi.
K Ohři jsme opět sešli
v  obci  Dubina  a
pokračovali  jsme  po
červené značce na PP
Šemnická  skála,
výrazné  skalisko  nad
vsí  Šemnice.  Ta  už
leží  v  CHKO
Slavkovský les. 
Vylezli jsme na vrchol
a opět jsme sestoupili
po  žluté  turistické
značce ke kapli panny Marie u bývalého Štiklova mlýna a pak jsme zahájili poslední výstup

ke zřícenině a vesnici
Andělská Hora.
Hrad Andělská hora je
středně  rozsáhlá
zřícenina  s  nápadným
vysílačem  umístěným
v  hlavní  budově  a
shodou okolností byla
i  nejvyšším  bodem
celého výletu.  Obloha
se  nad  Andělskou
horou  najednou
protrhala  a  jasná
obloha  po  studeném
dni  je  neklamnou
známkou  nadcházející
ledové noci. 
My jsme však využili
měkkého  večerního

světla k několika fotografiím a odešli na autobus do nedaleké vesnice Olšová vrata. Místní
autobus nás zavezl do Karlových Varů, kde jsme museli přejít několik metrů na autobusový
terminál a odtud jsme odjeli do Prahy a výlet tak skončil.
Kvůli počasí se podzimní výprava ven uskutečnila v omezené podobě, ale myslím, že i tak
stál výlet za to. A nám zbývá jen doufat, že v květnu další výpravě ven už nic nezabrání.

(bi)

NPP Skalky skřítků

Na Andělské hoře se začala obloha protrhávat.
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Oddílové nálezy
Houby
  Když jdete do lesa, co tam můžete najít, no jistě, houby. Na většině našich výletů dětem
spíše  doporučujeme  houby
nehledat  a  hlavně  nesbírat,
protože  bez  vhodné  nádoby  to
většinou skončí  tragickou kaší,
která  zapatlá  celý  batoh.  Ale
jednou  jsme  na  výletě  houby
naopak  hledali,  i  když  také
nesbírali.  Téma  roku  byly
vynálezy prof. Svergussona, 27.
září  2008  jsme  se  vydali  na
speciální  výlet,  vedl  ho
Myšinka a jeli jsme na přírodní
památku  Luční,  což  je  přísně
chráněná  hráz  rybníka,  kde  se
vyskytuje  velké  množství  hub,
často vzácných a unikátních.
 Vyjeli  jsme  ve  složení  Bizon,  Myšinka,  Hanka,  Hroch,  Ariel,  Kapybara,  Alakudoza,
Anežka, Žába, Robert, Prtě, Lembas, Piškot a maličký Tomáš. 

 Měli  jsme  domluveného  průvodce,
mykologa RNDr. Pavla Špinara, který
se o tuto památku stará a pořádá tam
výpravy  a  přednášky.  Po  příjezdu
jsme  se  s ním setkali  a  začal  velmi
zajímavý  a  docela  náročný  výklad.
Přestože  to  prý  byl  rok  na  houby
méně hojný, měla jsem pocit, že nám
skoro  na  každém  kroku  nějakou
houbu  ukázal.  Viděli  jsme  různé
houby  rostoucí  na  dřevě,  několik
druhů čirůvek, hřib Kluzákův a jemu
velmi podobný moravský hřib, který
dokážou  odlišit  jen  profesionální
mykologové. Také jsme se dozvěděli,
že u zvláště vzácných hub jsou někdy

umístěny  špatné  cedulky  se  jménem,  aby  zmátly  případné  nenechavce,  kteří  by  chtěli
vzácnou houbu ukrást. Také si pamatuji, že říkal, že podhoubí, pokud není nějak zničené,
vydrží v zemi mnoho let a že plodnice z něj nemusí i několik let vyrůst . A to jsme se právě
přesvědčili  na  tomto  výletě  a  s tím  souvisí  oddílový  nález.  Prtěti  se  během  prohlídky
podařilo nalézt velmi vzácný druh ryzce, který tam prý už osm let nikdo neviděl, a trochu se
obávali, že se už neobjeví. Pan mykolog nad tímto nálezem hlasitě zajásal. Trochu nás pak
zaskočil, když se na houbu vrhnul a vytrhnul jí. Pak nám vysvětlil, že jí potřebuje do sbírek
a kdoví, kdy zase vyroste, ale je v klidu, protože podhoubí tam tedy stále je. Takže náš nález
pomohl přírodovědné sbírce.

(kc)

Naše výprava cestou k NPP Luční

Ryzec bažinný před utržením.
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Čínská císařská pečeť
  Na prvním výletě jsme pátrali po ztracené pečeti čínských císařů. Prvním císařem Číny byl
Čchin Š'-chuang-ti (v jiném přepisu Qin Shi Huang), který sjednotil čínskou říši v roce 221
př.n.l.
Tento císař na jednu stranu prováděl celkem potřebné a užitečné reformy, vybudoval řadu
silničních spojení.  Velmi důležitá je  jeho reforma písma,  vah a měr a kodifikace práva.
Reformy velmi napomohly rozvoji hospodářství a kulturní výměně během tohoto období.
Pro zajištění severní hranice byly tisíce otroků a zločinců poslány vybudovat obrannou zeď,
dnes známou Velkou čínskou zeď. Na druhou stranu vládl velmi tvrdě a pro upevnění své
vlády nechal např.  spálit  všechny knihy v říši a popravit učence (i  s rodinami),  kteří se
odvážili  vystoupit  proti  jeho autokratické vládě. Tento čin má dnes za následek, že jsou
zničeny všechny historické záznamy z období před státem Čchin. Následující rok nechal

císař zazdít zaživa na 460 konfuciánských učenců.
Císař věřil tomu, že by se mohl stát nesmrtelným, a
pátral  po  prostředku  nesmrtelnosti,  který  mu
nabídla v roce 210 př.  n.  l.  skupina lékařů.  Lék
obsahoval rtuť a císař na následky otravy zemřel.
  A tento  císař  nechal  vyrobit  tu  slavnou  první
pečeť. Pověst praví, že muž s příjmením He našel
v horách u města Chu kus neopracovaného jadeitu.
Muž tento kousek jadeitu donesl do Chu, kde ho
předložil králi. Král požádal svého klenotníka, aby
tento kousek prozkoumal. Klenotník mu ale řekl,
že  má  v  rukou  zcela  obyčejný  kámen  bez
sebemenší  hodnoty.  Král  se  domníval,  že  se  ho
muž pokusil  oklamat,  a  tak mu uťal  levou nohu
jako trest. Jak král zemřel, potrestaný muž se vrátil
a  předložil  kámen  novému  králi.  Scénář  se
opakoval. Legenda má více verzí. Podle jedné se
zmrzačený muž vrátil na úpatí pohoří v Chu a tři
dny a tři noci plakal, plakal až tak intenzivně, až se
jeho slzy vyčerpaly a místo nich mu z očí kapala
krev. Když o tom král slyšel, myslel si, že se muž
až příliš trápí nad svou ztrátou. Vyslal za ním své

služebníky, aby se ho na to zeptali. Muž jim řekl, že pláče, protože byl označen za lháře.
Když se to král dozvěděl, nechal kámen rozřezat a vyleštit, aby získal jeho vnitřní poklad. 
  Když se stal Qin Shi Huang císařem, padl mu kámen do rukou a nechal vytvořit dědičnou
pečeť říše. Existuje historická fráze “shou mingy u tian, ji shou yong chang“ (   受命 於 天, 

  既 壽 壽), která znamená: “Poté, co dostal nebeský mandát, může císař žít dlouho a blaze.”
Během další historie se pečeť několikrát ztratila a zase našla, až nakonec zmizela. Různé
zdroje její zmizení řadí do období mezi koncem dynastie Tang a koncem dynastie Yuan. Se
začátkem dynastie Ming je jasné, že pečeť byla ztracena definitivně.

(kc)

Jeden z portrétů císaře Quin Shi Huang
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Hledači pokladů
Nová celoroční hra

V měsíci  září  jsme  hledali  a  nalezli  původní  císařskou  pečeť
Čínského císaře vyřezanou z jednoho velikého kusu nefritu. Dále
jsme zahájili pátrání po pokladech z měděného svitku, nicméně
zde  došlo  pouze  k  průzkumu  krajiny  a  zjišťování  důležitých
orientačních bodů.

Bodování za září a říjen:
První měsíc je poněkud rozbíhací, účast na schůzkách je dobrá, ale někteří z Vás přišli v
průběhu měsíce a účast na výletech je tak nějak částečná. 
Naše bodování je v současnosti v mírně provizorním stavu mimo jiné i díky pokračujícím
opatřením. Každopádně nejsou hodnoceny soutěže na schůzkách, pouze účast 15 body, což
se týká i oddílovky, výlety byly bodovány standardně a stejně tak i padesátka. 

jméno body
měs.

body
obd.

družina jméno body
měs.

body
obd.

družina

1. Tomáš 141 141 Orlíci 9. Vilém 34 34 Orlíci
2. Julinka 102 102 Úterní 10. Honza 30 30 Orlíci
3. Johanka 96 96 Úterní 11. Marek 30 30 Orlíci
4. Míša 96 96 Úterní 12. Miki 24 24 Úterní
5. Bára 90 90 Úterní 13. Eliška 15 15 Orlíci
6. Lukáš 59 59 Orlíci 14. Iva 15 15 Orlíci
7. Štěpán 49 49 Orlíci 15.
8. Vojta 49 49 Orlíci 16.

Výsledky bodování družin:
Bodování družin je také zjednodušené, dokud nezačnou probíhat soutěže na oddílovkách
obdrží obě družiny 15 bodů za oddílovku a 10 za schůzku nebo počítaný výlet, pokud se jej
alespoň jeden člen družiny zúčastnil.

pořadí název body měs. body cel
1. Orlíci (Pondělí) 45 45
2. Úterý 45 45

Celkové výsledky:
Tabulka  celkových  výsledků  nepřináší  nic  nového.  Ale  můžete  zde  zhodnotit  účast  na
výletech a díky aktuální úpravě platí více než dříve, že více výletů znamená lepší výsledek..

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 141 2 Orlíci 9. Vilém 34 0 Orlíci
2. Julinka 102 1 Úterní 10. Honza 30 0 Orlíci
3. Johanka 96 1 Úterní 11. Marek 30 0 Orlíci
4. Míša 96 1 Úterní 12. Miki 24 0 Úterní
5. Bára 90 1 Úterní 13. Eliška 15 0 Orlíci
6. Lukáš 59 0 Orlíci 14. Iva 15 0 Orlíci
7. Štěpán 49 0 Orlíci 15.
8. Vojta 49 0 Orlíci 16.
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Prémiová „50“  pro rok 2020/2021
jako každý rok je tu pro vás prémiová padesátka a letos se setkáte se stejnými podmínkami plnění úkolů jako loni. Pro
ty, kteří neznají, jak padesátka funguje, stručné vysvětlení: 
Princip padesátky: každý měsíc jsou vyhlášeny dva úkoly, z každého z nich může být bodový zisk až 25 bodů. První z
nich je pak na přinesení, druhý poznávací. Když si to spočtete, tak pokud se budete snažit, můžete získat do jednoho
dvojměsíčního bodovacího období až 100 bodů, což už v prostředí vyrovnaných výsledků hraje roli
Kdy plnit padesátku? Odborné nebo poznávací úkoly je možno stejně jako loni možno plnit každou oddílovou schůzku
plus na většině vícedenních výletů a na vybraných jednodeňácích, důležité je na výletech si o plnění požádat. Co se týká
přinášecích úkolů, tady je situace mírně jiná. Termín odevzdání je od oddílovky v tomto měsíci do poslední oddílové
akce před oddílovou schůzkou (tj. na výletě nebo družinovce), z čehož vyplývá, že je můžete nosit skoro celý měsíc.
Informace v této rubrice budou i s aktuálními podmínkami pro plnění úkolů na příští měsíc. Pozor, měsíce oddílové
nemusí  přesně  korespondovat  s měsíci  kalendářními.  Termín  je  od  oddílovky  do  oddílovky.  Řiďte  se  přehledem
oddílovek z tohoto čísla.
Říjen: Úkolem k přinesení jsou tentokrát opět papírové koule. Pokud chcete až 25 bodů, vyrobte 5 papírových koulí
v co nejlepší kvalitě. Na táboře je viděla většina z vás, takže byste měli vědět jak na to, ale pokud si neumíte poradit
s jejich výrobou, požádejte svého družinového vedoucího o vysvětlení. Kvalita koulí se hodnotí. Zkouška znalostí je
pak z poznávání obratlovců, to jest ryb, obojživelníků, plazů, ptáků  a savců.
Listopad: Na listopad máte termín na přinesení do výletu 20.-22.11. a máte tentokrát nosit co nejhezčí vylisované
podzimní  listy.  Listy budou vyhodnoceny v rámci  tradiční  soutěže o nejkrásnější  list  podzimu.  Noste a snažte se.
Poznávačku očekávejte z dřevin tedy stromů a keřů, dělali jsme je celý minulý měsíc a tak to snad pro vás nebude
problém.

Přehled úkolů prémiové padesátky pro letošní rok:
září byliny //
říjen papírové koule // ryby, obojživelníci, plazi, savci, ptáci // 
listopad soutěž „nejkrásnější list podzimu“// dřeviny // 
prosinec 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 Kokosy // uzle //
červen 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 22

Lukáš 14

Míša 12

Vojta 4

Vilém 4

Štěpán 4

Miki 9

Bára 9

Johanka 6

Julinka 6
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Koutek zábavy
Podzimní běh soutěže o KOKOsový ořech
Podzim 2020 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.
2. kolo – poklady z motýlího světa
Následující  trojice  obrázků  patří  našim  motýlům,  první  z  nich  je  opravdu  vzácný,  dokonce
považovaný u nás  za vyhynulého,  druhého stále  můžete vidět,  patří  k našim největším denním
motýlům, ale patří mezi ohrožené druhy a třetí dosud ohrožen není a je zde místo svého příbuzného
vyhynulého  druhu.  Pokuste  se  tedy  poznat  tuto  trojici  motýlů  a  získat  body  do  letošního
kOKOsového ořechu.

Výsledky prvního kola podzimního běhu: (Koniklec jarní, prstnatec májový, upolín nejvyšší) výsledky odevzdala Míša
(1 bod)

Vtipy nalezené na Internetu:
Volá fotbalista otci:
"Ahoj tati, dneska jsem dal 2 góly!"
"No, to jo super a kolik to skončilo?"
"1:1"

http://ntx.cz

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo druhé., Ročník 23. Tiskne Bizon. 
Na vydání tohoto čísla se podíleli: Bizon, Kocour, Prtě

Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 6.9.2020. Vyšlo dne 5.10.2020 v počtu 20 výtisků a pdf souboru.
***************** Třetí číslo třiadvacátého ročníku vyjde 26.10.2020  *****************
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