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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Hned po oddílovce vyrazíme na vánoční akci 4.12. zatím plánujeme návštěvu vánočního
programu na zámku Stránov. Pokud by akce byla zrušena, proběhne ve stejném termínu
normální výlet. 18. 12. pak proběhne Vánoční výlet, tradičně zamíříme do Šárky, kde se
odehraje velká hra na téma související s celoroční motivací. 
20. prosince nás čeká Vánoční oddílová schůzka. Proběhne od 16:00 do 18:00 a přineste na
ni případné dárky pro vaše kamarády z oddílu. Také zde očekáváme vydání Vánočního čísla
kOKOsu.
3.  ledna  pak  proběhne  běžná  oddílovka  s  novým  číslem  kOKOsu  a  soutěží  na  téma
ekologie.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

30. listopadu – Vilém (9)
4. prosince – Mára (9)
9. prosince – Mikuláš (17)
15. prosince – Myšinka (40)
22. prosince – Tomáš (15)

30. listopadu – Ondřej
1. prosince  - Iva
4. prosince – Barbora
6. prosince – Mikuláš
10. prosince – Julie
13. prosince – Lucie
19. prosince – Ester
21. prosince – Natálie
24. prosince – Adam
30. prosince - David

Zprávy z oddílu
Počet členů
Měsíc listopad přinesl spíše nižší účast stávajících dětí, ale i tak se k nám přidal Tonda,
kterého tímto vítám mezi námi a doufám, že jej uvidíme i na výletech. Stále platí, že by se
nám ještě několik dalších dětí hodilo a to do všech družin.

Úterní družina
Úterní družina se rozhodla vystupovat pod názvem Vlaštovky, vzhledem  tomu, že se po
diskusi  děvčata  usnesla  jednomyslně,  myslím,  že  máme nový  název  družiny  a  přejeme
Vlaštovkám mnoho oddílových let.

Internet – fotografie ze schůzek
Na Internetu jsou umístěné i fotografie ze schůzek. Po chvilce rozhodování jsem je všechny
umístil na jednu stránku a nedělím je podle jednotlivých schůzek. Fotky jsou zejména ze
schůzek mladší pondělní družiny a z úterka a dosti náhodně podle toho, co se mi zrovna
podařilo  vyfotit.  Fotky najdete  na:  https://www.oddiloko.org/obrs/fotky/ted/obrs/rok2021-
2022/schuzky/ . Pochopitelně jsou fotky běžně přístupné i z http://ted.oddiloko.org. 

Bizon

https://www.oddiloko.org/obrs/fotky/ted/obrs/rok2021-2022/schuzky/
https://www.oddiloko.org/obrs/fotky/ted/obrs/rok2021-2022/schuzky/
http://ted.oddiloko.org/
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Ozvěny měsíce
19.-21. listopadu 2021 - Česká Kamenice
Listopadový výlet vedl do města tří CHKO, České Kamenice. Pro ubytování jsme zvolili
ubytovnu  při  zdejší
sportovní  hale  a
doufám, že příště se
nám  podaří  opět
sehnat  ubytování  v
nějakém  DDM,
vybavení  ubytovny
nebylo tak docela na
požadované výši.
Na  výlet  nás
vyrazilo  deset
(Bizon,  Ariel,
Hanka, Piškot, Míša,
Tomáš,  Janis,  Bára,
Johanka  a  Julinka),
protože si karantény
vybraly  mezi  dětmi
svou  daň.  Jako
jedenáctý  pak  za
námi  dorazil  Prtě  v
pátek pozdě večer. Cesta proběhla včetně rychlého přestupu bez nehod, České Dráhy na nás

počkaly a tak jsme již
kolem  osmé  byli  v
ubytovně. Zde jsme k
našemu  překvapení
zjistili,  že  tu  jsou
kromě  nás  ubytovaní
ještě  lesní  dělníci,
naštěstí jsme si s nimi
překáželi  jen
minimálně.
Po ubytování jsme se
sešli  v  jídelně  na
první hru. Cílem bylo
určit, čím se zabývají
jednotliví  vědci.  Děti
dostaly lístky, kde byl
vždy jeden z vědců a
obor,  který  k  němu
patří  a  na  druhém
lístku  zhruba  čtyři

pojmy z  jeho vědecké profese.  Hra byla složitá  a nikdo z  dětí  nedokázal složit  dvojice
plnohodnotně.

Hra na srovnávání vědců a jejich oborů výzkumu

Zamlženým lesem prochází strážný Piškot.
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V sobotu nás čekal celodenní výlet. Počasí sice nebylo úplně nejlepší, ale aspoň nepřišel
plný  déšť.
Autobusem  jsme
dojeli  na  rozcestí
Křížový buk a odtud
jsme  se  vydali  po
červené  turistické
značce  vzhůru  k
Zlatému  vrchu.
Kopce  se  ztrácely  v
mlze  nebo  spíše  v
nízkých  mracích,  les
kolem  nás  byl
zamlžený  a
výstupem  mlha
houstla.  Krátce  po
vstupu  do  lesa  jsme
hráli  první  hru  –
cílem  dětí  bylo
uniknout  z  vězení.
Strážný,  kterého hrál

Piškot, obcházel  pravidelně trasu a úkolem dětí bylo jeho pohyb vysledovat a hýbat se jen,
když k nim nebyl obrácen čelem. 
Na Zlatém vrchu byla mlha tak hustá,  že jsme téměř neviděli čedičové varhany na jeho
vrcholové partii a ani
jsme  nezabočili  k
vyhlídce  na  jeho
úbočí.  Naším dalším
cílem bylo rašeliniště
Noldenteich.  Po
cestě  jsme  zahráli
další hru a to hru na
záchranu  vědců.
Cílem  dětí  bylo
zachránit  co  nejvíce
vědců  unesených
Hugo  Prtěm,  ale
každý  vědec
omezoval  bojové
schopnosti agentů.
Po  hře  nás  ovšem
cesta  zavedla  do
oblasti, kde se kácely
kůrovcové  smrky  a
cesty byly katastrofálně rozbahněné. Zhruba u Junkova rybníka jsme tak cestu opustili a
vydali se napříč lesem a vlhkou loukou, což vedlo mimo jiné i k tomu, že Míša málem
ztratila botu, když jí uvízla v bažině.

Vrchol Zlatého vrchu se ztrácel v mlze

K obědu jsme usedli u rybnika s rašeliništěm Noldenteich
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U rašeliniště Noldenteich jsme usedli na kládách k obědu a po obědě jsme došli na modrou
turistickou značku a
po ní k takzvanému
bratrskému  oltáři,
což  je  ve  skalách
ukrytý  oltář
využívaný  podle
pověsti  tou
náboženskou
menšinou,  která
byla  zrovna
pronásledovaná. Zde
také  proběhla  další
hra,  děti  měly  za
úkol  nosit  věci
podle  popisu,
hodnotila  se  však
nikoliv rychlost,  ale
originalita
doneseného.
Od  Bratrského
oltáře  jsme došli  k  vyhlídce  Jehla,  která  je  vybudovaná  na  čedičovém skalisku a  skýtá
výhled na Českou Kamenici a okolí. Vzhledem k tomu, že se mlha zvedla, mohli jsme si
prohlédnout město pod námi i krajinu za ním.

Z  vyhlídky  jsme
sestoupili  přímo  do
města  a  po zastávce
na  nákupu  jsme  se
vrátili  do  ubytovny.
Tam  jsme  se
převlékli do suchého
a  pak  nastala  další
hra.  Tentokrát  šlo  o
to  vyslechnout
prezentaci Huga Prtě
o  tom,  jak  chce
ovládnout svět, a pak
zodpovědět  několik
zapeklitých  otázek
na  fakta  z  této
prezentace.  Zjistili
jsme,  že  Hugo  Prť
chce  vypěstovat
rostliny jejichž vůně

by dokázala ovládnout lidskou mysl.
Poslední hru dnešního dne jsme odehráli po večeři, jednalo se o kvizovou hru motivovanou
snahou ochránit vědeckou laboratoř před problémy. 

Hra na přinášení věcí podle přání vědců.

Pohled na Českou Kamenici z vyhlídky Jehla, uprostřed kopec s hradem Kamenice
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V rámci  hry  bylo  třeba  odpovědět  na  otázky  z  nejrůznějších  oborů  Nevěřili  byste,  jak
člověka  dokáže
potrápit  test  na
znalost těstovin. 
V  neděli  jsme  po
snídani  vyrazili  na
výpravu  na
nedalekou  zříceninu
hradu  Kamenice.
Jedná  se  o  zbytek
hradního  tělesa,  do
kterého je vestavěna
dřevěná  rozhledna.
U  hradu  proběhla
další  hra  s  cílem
sestavit  pomocí
provázků  a  lístečků
kruhové  plazmidy
pro  editaci  DNA.
Sestoupili jsme dolů
a odehráli další hru,

kde šlo o to po paměti přenést špatně srozumitelný text.
Po  návratu  do
ubytovny  jsme  si
zabalili  a  naobědvali
se,  pak  jsme  ještě
vyhlásili  letošní
nejkrásnější  list
podzimu  a  pak  jsme
vyrazili  na  vlak  a  s
přestupem  domů  do
Prahy.
Výlet  bych  hodnotil
jako vydařený, prošli
jsme  se
atmosférickou
krajinou  Lužických
hor,  navštívili
zříceninu  hradu  a
zahráli si několik her.
Je škoda, že někteří z
vás nemohli na výlet
jet, protože byl jistě vydařený a zajímavý, ale nebojte se další výlety nás čekají.

(bi)

Poznávací hra se hrála na pokoji číslo 5.

Zahájení hry u zříceniny hradu Kamenice
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Herní koutek
Stump
Nacházíte se venku a nudíte se? Běžné karetní, či deskové hry jsou pro vás moc složité? V
tom  případě  pro  vás
mám  jednoznačné
řešení,  hra  stump.
Jedná  se  o
outdoorovou  hru,  při
které  se  hráči  snaží
přitlouct  soupeřův
hřebík  do
pařezu/špalku.
Zapotřebí  je  pouze
pařez,  hřebíky  a
kladivo.  Hráči  se
postaví  kolem  špalku
a každému je přidělen
jeden hřebík,  který  si
lehce  přitluče  do
špalku.  Dále  na  řadu
přichází  kladivo.
Každý  z  účastněných
ho  postupně  vyhodí
do vzduchu, kde se musí otočit o 360°, následně ho chytí a jedním čistým pohybem se
pokusí dát co nejšikovnější ránu do soupeřova hřebíku tak, aby jej zatloukl co nejhlouběji.
Držitel kladiva má pouze jeden pokus na ránu a v případě, že se netrefí musí kladivo kolovat
dál. V momentě, kdy vám někdo zatluče celý hřebík, vypadáváte ze hry, avšak máte jednu
poslední  ránu,  jako možnost  odplaty.  Poslední  komu zbyde  nezatlučený hřebík  vyhrává
předem určenou cenu.

Adam

Ze hry Stump
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Zajímavé místo
Manětínská oblast tmavé oblohy
V České Republice  máme tři  území,  dohodnuté jako oblasti  tmavé oblohy.  Dvě z  nich nikoho
nepřekvapí,  leží  v  málo
obydlených  hraničních
horách,  třetí  je  však  na
první  pohled  poněkud
překvapivé,  neboť  se
nachází jen asi 20 km na
sever od Plzně. Jedná se o
kraj lesů v okolí městečka
Manětín.  Zdejší  obce  se
dohodly,  že  v  noci
zkrátka  nebudou  příliš
svítit  a  vzhledem  k
řídkému  osídlení  tak
vznikla  oblast  tmavé
oblohy srovnatelná s těmi
zbývajícími  dvěmi.
Manětínsko  ovšem
nestojí  za  navštívení  jen
kvůli  obloze.  Jedná  se  o
řídce  osídlenou  oblast  s
několika  velkými  lesy.
Prvně je tu údolí řeky Střely, jehož jižní část do oblasti Tmavé oblohy spadá. Jedná se o krásné,
místy skalnaté, údolí řeky, v jehož prostředku se tyčí hrad a klášter Rabštejn nad Střelou.  Celá

oblast  lesů  okolo  je
chráněna jako přírodní park
Horní  Střela.  U  Manětína
pak  začíná  další  přírodní
park a to Manětínská. Jedná
se,  řekl  bych  až  o
neuvěřitelně  velký,  les.
Uvnitř  najdeme  tu  a  tam
zbytky vesnic, podobně jako
v  příhraničních  horách  (též
vznikly vysídlením po druhé
světové válce). V sadu jedné
takové  bývalé  vesnice  je
mimochodem  zřízeno
oficiální bivakovací místo s
přespávacím  přístřeškem,
nicméně  jeho  střecha
poněkud  protéká.  Nad
Manětínem  je  také  možné
navštívit  stolové  hory

Kozelka a Chlumská Hora.
Návštěva tohoto kraje dozajista stojí za to. Je to kus řídce osídlené přírody v oblasti, která by vás
hned tak nenapadla. Osobně jsem zde byl na třídenní zářijové výpravě a myslím, že je to vhodný
způsob, jak si tento poklidný kraj vychutnat.                                                                                  (pr)

Pohled přes Manětínskou na Chlumskou horu a lesy kolem Střely

Cesta podél Střely
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Album zločinců
Smírčí kříže
  Letos se zajímáme o zločince a zločiny a víte, že když jdeme na výletě po krajině, můžeme
poznat místa,  kde se v minulosti  pravděpodobně stal zločin? Určitě jsme si na výletech
všimli,  že  někdy  jsou  v  krajině  vytesané
kamenné kříže, křížky a kapličky. Ty mohou
označovat  místo,  kde  se  v  minulosti  stal
nějaký  zločin,  nejpravděpodobněji  vražda.
Středověké  trestní  právo  kopírovalo  vývoj
středověké společnosti,  takže z počátečního
názoru  "smrt  pachatele  za  smrt  oběti"  se
kolem r. 1300 začal měnit také způsob řešení
sporů týkajících se viny a trestu. Důkladněji
se  začaly  zkoumat  příčiny  trestného  činu,
nebo zločinu, posuzovat okolnosti, zvažovat
psychický stav útočníka,  pohnutky,  zda čin
byl např. spáchán v afektu apod. Uplatňování
tohoto  pokrokovějšího  trestního  práva,
spojeného právě s počátkem používání smírčích křížů, pak vydrželo až do 16.  století,  v
některých oblastech Evropy však byly dozvuky patrné až do století  devatenáctého. Jeho
podstatou bylo, že toto nové právo stanovilo, že např. vrah, ani po usvědčení, nemusel být

vždy  jen  popraven.  Začala  se  prosazovat
snaha vyřešit provinění jiným, pro zločince,
pozůstalé  i  společnost  optimálnějším
způsobem.  Většinou  musel  uhradit  náklady
pohřbu  oběti,  soudní  výlohy,  musel  složit
určitou  sumu  peněz  na  výživu  a  výchovu
pozůstalých  dětí  oběti  apod.  Rodině  oběti
musela  být  jako  výraz  pokání  předána
dohodnutá  finanční  částka,  tzv.  „hlavné“,
coby ekvivalent za hlavu zabitého, případně
jiné  další  materiální  vyrovnání.  Při

společném jednání  o  podmínkách uzavírané vzájemné dohody mezi poškozenou stranou
(pozůstalými) a pachatelem bylo dbáno na to, aby se obě strany smířily a zavázaly se dále
již o žádnou pomstu neusilovat.
Další částí pokání mohla být pěšky a naboso uskutečněná pouť do některého z tehdejších
poutních míst,  nejčastěji  šlo o Jeruzalém, Řím a Santiago di Compostella ve Španělsku.
Navíc  byl  pachatel  na  místě  vraždy,  jako  výraz  pokání,  povinen  postavit  vlastnoručně
vytesaný kamenný kříž, nebo kapličku.
Kamenný kříž na místě vraždy pak zajišťoval upomínku na tragickou událost, byl dokladem
pokání  a  smíření  (s  pozůstalými,  ale  i  s  Bohem),  všechny  kolemjdoucí  měl  přimět  k
modlitbě za duši oběti. 
O všech těchto jednáních byly vedeny zápisy, mnohé z nich se dochovaly až do současné
doby. Jak je vidět, takový trest za zločin, to byl doslova "soubor opatření" , ze kterého měli
alespoň nějaké odškodnění  nejen poškození  pozůstalí,  ale  prospěch i  obec a  církev a v
konečném důsledku tedy i celá společnost.

(kc)

Smírčí kříž

Smírčí kříž
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Velké vyšetřování
Zprávy z vyšetřování

V  měsíci  listopadu  jsme  se  zúčastnili  vědecké
konference a při  té  příležitosti  jsme překazili  plán
RNDr.  Huga Prtě na ovládnutí  světa pomocí vůně
rostlin ovládající lidskou mysl.

Bodování za listopad a prosinec
Druhé bodovací období začíná ve složité době plné karantén a dalších problémů. Díky tomu
jsou výsledky zatím ponekud chudší, roli hraje zejména účast na jediném výletě a také účast
na přinášecí padesátce, která byla tentokrát obsazena poměrně hojně.

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Tomáš 136 136 Orlíci a 13. Lukáš 28 28 Orlíci a
2. Bára 113 113 Vlaštovky 14. Vilém 21 21 Orlíci b
3. Johanka 105 105 Vlaštovky 15. Miki 15 15 Orlíci b
4. Janis 86 86 Orlíci a 16. Eliška 0 0 Orlíci a
5. Julinka 81 81 Vlaštovky 17. Iva 0 0 Orlíci a
6. Ben 81 81 Orlíci b 18.
7. Ája 65 65 Vlaštovky 19.
8. Zuzka 51 51 Vlaštovky 20.
9. Marek 51 51 Orlíci b 21.
10. Tonda 51 51 Orlíci b 22.
11. Mára 41 41 Orlíci b 23.
12. Eda 40 40 Orlíci b

Výsledky bodování družin:
V bodování družin se promítlo zejména pořadí na oddílovce, ale také to, že z Orlíků b se na
výlet nedostal nikdo.
pořadí název body měs. body cel

1. Orlíci a (Pondělí) 55 145
2. Vlaštovky 45 113
3. Orlíci b (Pondělí) 40 103

Celkové výsledky:
V tabulce celkových výsledků vidíte celkové součty za uplynulé tři měsíce, je vidět, že větší
aktivita přináší samozřejmě i lepší výsledky.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 397 5 Orlíci a 13. Vilém 126 1 Orlíci b
2. Ben 256 2 Orlíci b 14. Eliška 125 2 Orlíci a
3. Janis 255 4 Orlíci a 15. Lukáš 88 1 Orlíci a
4. Johanka 224 3 Vlaštovky 16. Malvína 68 2 Host
5. Bára 220 3 Vlaštovky 17. Iva 63 1 Orlíci a
6. Mára 200 2 Orlíci b 18. Cyril 60 1 Host
7. Julinka 191 2 Vlaštovky 19. Vojta 56 0 Orlíci b
8. Eda 178 2 Orlíci b 20. Pepa 54 1 Host
9. Ája 173 1 Vlaštovky 21. Tonda 51 0 Orlíci b
10. Zuzka 133 0 Vlaštovky 22. Erik 48 1 Host
11. Marek 128 0 Orlíci b 23. Sandra 45 1 Host
12. Mikeš 128 3 Host 24. Miki 45 0 Orlíci b
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Prémiová „50“  pro rok 2021/2022
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 prvního čísla.
Prosinec:  Prosincový úkol na přinesení je termínovaný do Vánoční schůzky a vaším úkolem je přinést vlastnoručně
vyrobenou vánoční  ozdobu.  Nepočítají  se  do toho ozdoby vyráběné v rámci  školních  hodin nebo jiných  kroužků.
Prosincová poznávačka bude zaměřena na práci s mapou a buzolou. Pomůže vám znát mapové značky, ale na 25 bodů
to stačit nebude.
Leden: V měsíci lednu můžete získat body za přinesení zápisníku, hodnotit se bude úplnost vašich záznamů za minulý
rok. Poznávačka pak  bude ze znalosti hub. Bude potřeba houby poznat a také vědět, zda se dají jíst. Při tom, jak dobře
jste znali houby na schůzkách, očekávám vysoké výkony. 

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 0+13 0+22

Lukáš 0 0+0 0+13

Janis 3 0+0 0+5

Eliška 4 0+2 0+0

Mára 4 0+3 20+6

Vojta 4 0+7 0+0

Vilém 4 0+5 0+6

Marek 0 0+2 0+6

Eda 0 0+1 25+0

Ben 0 25+1 15+6

Zuzka 4 0+3 0+6

Bára 3 0+0 15+8

Johanka 3 0+0 15+6

Julinka 2 0+0 15+0

Ája 0 0+3 20+0

Tonda 0 0+0 0+6
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Koutek zábavy
Podzimní běh soutěže o KOKOsový ořech
Podzim 2021 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 (většinou jeden za jméno rodové a druhý za jméno
druhové), 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.

4. kolo – Pátrání mezi ptáky
Mezi zločinci pochopitelně nemůže chybět jeden z těchto obrázků, nejproslulejší zloděj ptačí říše,
zbylí dva jsou jeho blízcí příbuzní, koneckonců je jistě důležité prověřit celou rodinu. A mohu vám
prozradit, že rozdíl mezi barevným a nebarevným kOKOsem u této rodiny není velký.

Výsledky druhého kola:  Pátrání mezi savci (myš domácí, potkan obecný, liška obecná), výsledky odevzdala Ája 3
body (celkem 3) a Ben 6 bodů (celkem 10) dále má Zuzka (celkem 3 body) a Mára (celkem 6 bodů).

Vtipy nalezené na Internetu:
Tak si, Milane, představ, že jsem včera rozbil zrcadlo, no víš,  co to znamená, že budu mít sedm let
neštěstí. Jenže mám dobrýho právníka a ten si myslí, že by to mohl zajistit tak na pět.

https://www.ivtipy.cz/

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo čtvrté., Ročník 24. Tiskne Bizon. 
Na vydání tohoto čísla se podíleli: Bizon, Kocour, Prtě, Adam
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