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Kalendárium
Zapište si do diáře 
V oddílovém  dubnu   nás  čeká  velikonoční  výlet  v  termínu  14.-18.  dubna.  Povede  do
Strážnice a připravuje jej Myšinka. Jedná se o výlet zpravidla turisticky náročnější, nicméně
skutečná náročnost bude přizpůsobena věku a schopnostem účastníků.
Hned po květnové oddílovce nás bude čekat dvojdenní výlet ven 29. dubna – 1. května pod
vedením Lembase.
Oddílovka nás čeká 25. dubna, proběhne na ní rozdávání květnového kOKOsu a soutěž z
poznávání breberek a pišišvorů … tedy, respektive, bezobratlých..

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

5. dubna – Statkářka (35)
24. dubna – Mikeš (11)
29. dubna – Natálka (11)

4. dubna – Ivana
23. dubna – Vojtěch
24. dubna – Jiří
25. dubna - Marek

Zprávy z oddílu
Počet členů
V měsíci březnu jsme nové děti nezaznamenali, ale také nás nepostihla žádná ztráta. Stále
tak platí, že potřebujeme nové členy a to zejména do Vlaštovek.

Tábor
V průběhu dubna byste měli odevzdat vaše přihlášky na tábor, týká se to zejména těch, kdo
nemohou jet na celý tábor, protože pro ně bude potřeba připravit individuální organizační
harmonogram. 
Vedoucí se sešli na táborové poradě a sestavili dosavadní přípravu do kostry táborového
programu a zbytek jara  budou dolaďovat,  shánět  a  vyrábět  všechno,  co bude na táboře
potřeba. Takže jeďte v počtu hojném, aby se nám práce vložená do přípravy vrátila v tom, že
vás táborový program potěší.

Bizon
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Ozvěny měsíce
26. března 2022 – Senohraby
Nevím, proč to tak je, ale střídají se nám bohatě a chudě obsazené výlety. Výprava do okolí
Senohrab  tak  patřila  k
těm  s  menší  účastí,  což
však  nebránilo  tomu,
abychom si  výlet  všichni
dobře užili. To však patří
až  na  konec  článku,  měl
bych asi  začít  tím, že na
výlet  se  nás  vypravilo
pouhých  devět  Bizon,
Ariel,  Anežka,  Lembas,
Mikuláš,  Tomáš,  Janis,
Mára a Barnabáš. 
Vlak nás po krátké cestě
vyložil  v  Senohrabech  a
my  jsme  se  vydali  do
údolí  potoka  Mnichovky,
kde  Anežka  vyložila,  že
tentokrát  bude  naším
soupeřem  jakási
rádobyvědkyně Eliška Králová, která se možná dopustila padělání středověkého rukopisu a
dalších podobných zločinů. Cílem první hry však bylo zjistit, čím se vlastně tato vědkyně

zabývá.  Po  vyplnění
tajenky  vyšlo  těm,  kdo
poznají  srnce  a  sojku
slovo „rukopisy“.
Pokračovali  jsme  v
pohodovém  tempu  podél
potoka  pod  zříceninu
hradu  Zlenice.  Tady  jsme
se  zastavili  na  další  hry.
Šlo o srovnávání iluminací
v rukopisech. V první hře
jsme  iluminaci
rekonstruovali,  zde  šlo  o
skládačku  rozstřihaného
obrázku.  Ve  druhé  hře
jsme  pak  museli  poznat,
co je na obrázku za chybu.
Anežka  za  tím  účelem
připravila  řadu  obrázků  s

drobnou nebo méně drobnou úpravou a úkolem bylo tuto úpravu odhalit.

Anežka ukazuje příklad Iluminace, kterou bylo následně třeba složit

Děti prohledávají kartotéční lístky rozházené po lese
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Po hrách jsme od potoka vystoupali ke zřícenině Zlenice a tady jsme usoudili, že již je čas
na oběd. Po obědě jsme došli prohlédnout si horní část zříceniny a když jsme opět sestoupili
dolů, tak jsme se pustili do další hry. Jejím úkolem bylo prohlédnout kartotéku a na lístcích
najít  relevantní  prameny,
tedy  takové,  které  jsou
novější  než  stáří
posuzovaného rukopisu.
Naše další cesta vedla po
neznačené  cestě  přes
návrší Hláska až k modré
turistické  značce.  Tady
Anežka uvedla další hru a
to na přenášení informací.
Úkolem dětí bylo vždy ve
dvojici  přenést  tenisák
tak,  aby  se  ho  dotýkali
oba,  ale  ne  rukou,
respektive  dlaní.
Vzhledem  k  počtu  dětí
bylo  možné  vyzkoušet
všechny možné dvojice.
V  průběhu  další  cesty
jsme si ještě zahráli zmizík a pak jsme přešli přes Senohraby na jejich druhý konec, kde

jsme  vystoupali  ke
zbytkům  zříceniny  Ježovy
zničené  při  stavbě
železnice.  Tady  uvedla
Anežka  dvě  poslední  hry.
Nejprve  hru,  kde  bylo
cílem srovnat obrázky, jak
za  sebou  chronologicky
patří.
A  pak  přišel  čas  na
poslední  hru,  kdy  bylo
potřeba  Elišku  Královou
ztrapnit  ve  vědecké
diskusi.  Děti  měly
připravené  argumenty
odpovídající  našim
zjištěním  a  Anežka  vždy
pronesla  nějaké  tvrzení  a
cílem  bylo  ze  sady

argumentů najít ten, který to tvrzení nejlépe vyvracel. 
A to  už  byl  závěr  výletu.  Po  hře  jsme  jen  došli  na  Senohrabské  nádraží  a  nechali  se
pohodlně odvézt do Prahy a tím výlet za slunečného jarního počasí skončil.

(bi)

Hra na přenášení informací

Závěrečný souboj argumentů
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Zajímavé místo
Klokočské skály v     Českém ráji  
Na konci ledna se mi naskytla příležitost znovu navštívit město Turnov, které se nachází
v těsné  blízkosti  Českého
ráje.  Právě  v CHKO  Český
ráj  se  také nachází  zajímavé
místo,  které  nese  název
Klokočské skály. 
Jedná se o přírodní rezervaci
v Jičínské  pahorkatině,  jejíž
dominantu  tvoří  pískovcové
skály,  které se zde nacházejí
již od druhohor. Pískovce zde
vytváří  různé  skalní  útvary,
průchody,  jeskyně  a
výklenky.  Průchody  mezi
skálami jsou volně průchozí,
vedou jimi stezky, které jsou
však  někdy  těžko  průchozí,
protože jsou úzké a pokud je
mokro, tak jsou velmi kluzké.
Kromě procházek mezi skálami se můžete na místě pokochat scenérií  z jejich vrcholků.

Pokud se vydáte z centra Turnova
na  sever  po  červené  turistické
značce, dojdete až k naučné stezce
Klokočské  skály.  Zde  se  můžete
na informačních tabulích dozvědět
více  o  zdejším  geologickém
působení, místní přírodě, ale i jak
lidé  dříve  využívali  pískovcové
skály  například  k broušení  kola.
Cestou po naučné stezce si můžete
zajít  na  skok  na  vyhlídku
Zdenčina  skála.  Zde  se  vám
naskytne malebný výhled na údolí
a  celé  Klokočské  skály  v jejich
plné šíři. 
Zpět  na  naučné  stezce  vás  však
velkolepý  výhled  také  nemine.

Celou dobu totiž půjdete po úpatí pískovcových skal. Před vámi nebude nic než údolí a
vrcholky stromů. Pokud máte velký strach z výšek doporučuji vám jít spíše lesem, protože
tahle cesta může způsobovat závratě!
Pokud půjdete dál dojdete až ke Klokočským průchodům a stejnou cestou dále až do obce
Klokočí. Pokud se však vydáte z naučné stezky jihovýchodně po žluté značce, dostanete se
až ke starobylé zřícenině hradu Rotštejn, která se nachází v těsném sousedství se známým
vrcholem Kozákov. To už je ale zase jiné zajímavé místo.

Ester

Vyhlídka Zdenčina skála

Pohled na Klokočské skály



-6-

Origami – Složte si sami
Vlaštovka
Jak jsem již psal v jiném kOKOse, jsem rád, že si úterní družina našla nové jméno a tak na
jejich počest, ale pro všechny ostatní tu dnes ukazuji návod na skládačku vlaštovky. A tím
nemyslím papírového házecího letadla, ale origami ptáčka. A pokud si i pondělní družiny
najdou vlastní jména, může být příští origami návod jejich.
Hned na úvod se musím přiznat, že jsem na vlaštovku našel přijatelně vypadající návody
dva, ale ten první mě po dlouhé době dostal a nebyl jsem se schopen přes jeden z kroků
dostat a pochopit, jak se to vlastně má skládat. Musel jsem tedy ustoupit k druhému, který je
znatelně jednodušší a návod jasnější.

1) Čtverec papíru přeložíme úhlopříčně.
2)  Vzniklý  trojúhelník
přeložíme  napůl  podle
obrázku
3) Levou horní chlopeň
zvedneme
4)  a  opatrně  rozložíme
a zploštíme až vznikne
čtverec.
5) skládačku otočíme
6) a postup zopakujeme
se zbývající chlopní.
7) složíme a rozložíme
u  vrchního  čtverce
hrany ke středu a horní
špičku podle obrázku
8)  Spodní  cíp
zvedneme a vytáhneme
nahoru
9)  S  využitím
připravených  skladů
složíme do protáhlého kosočtverce
10) skládačku otočíme
11) a postup zopakujeme na druhé straně
12) všechny čtyři dolní cípy přeložíme ke středu
13) na obou stranách přeložíme jednu vrstvu skládačky vlevo.
14) Vnitřním protiskladem v rozích složíme horní cípy vpravo a vlevo a vytvarujeme tak
křídla
15) vrchní spodní cíp přeložíme nahoru.
16) pak jej přeložíme napůl dolů
17 a zhruba ve dvou pětinách znovu nahoru, aby cíp vytvářel zobáček.
18) skládačku otočíme
19) spodní cíp nastřihneme
20) Nastřihnuté cípy přeložíme od sebe
21) a máme vlaštovku

(bi)

Tak dopadl můj pokus o složení vlaštovky podle tohoto návodu
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Herní koutek
Hardspace: Shipbreaker
Tato hra je rozhodně jednou z divnějších počítačových her, kterou jsem za poslední dobu
hrál. Ve hře se ocitnete v roli
dělníka,  který  má  na  starost
rozebírání starých vesmírných
lodí.  Máte  k  dispozici
plazmovou  řezačku  a  jakýsi
manipulátor,  jejichž  pomocí
se  snažíte  loď  rozdělit  na
malé  kousky  a  roztřídit  do
kontejnerů  (na  jedno  místo
dáváte elektroniku a vybavení
interiéru,  na  jiné  zase  velké
panely  z  jednolitých
materiálů).  To  samozřejmě
není  jen  tak,  na  lodi  se
nachází  spoustu  částí,  které
nelze  rozříznout,  nebo  třeba
při rozříznutí začnou hořet. Reaktory zase musíte hodit do kontejneru rychle po odpojení od
lodi,  jinak se  přehřejí  a  vybuchnou.  Do toho se  pohybujete  v podstatě  volném vesmíru
pomocí jetpacku, který je celkem neohrabaný a jeho plné ovládnutí vám nějaký čas zabere.
Postupně během vaší kariéry se dostáváte ke stále složitějším lodím a komplikovanějším

herním  mechanikám,  jako
například  dekomprese,  která
dokáže  vystřelit  volně  ležící
předměty  vysokou  rychlostí,
takže něco zničí; nebo trubky s
chladící  kapalinou,  které  při
sebemenším poškození zmrazí
všechno  okolo  sebe,  včetně
vás.  Lodě stejné  třídy  jsou si
velmi  podobné,  nicméně
umístění jednotlivých systémů
se často liší, takže i známá loď
vás občas dokáže překvapit.
Hrou vás také provází příběh,

ve kterém se vaše postava snaží splatit obrovský dluh, a váš zaměstnavatel vám neustále
hází klacky pod nohy. Hra je nicméně stále v režimu předběžného přístupu, a z příběhu jsou
dostupné pouze dvě ze tří kapitol.
Hardspace:  Shipbreaker  je  zkrátka  hra  s  velmi  originálním  nápadem,  kterou  rozhodně
doporučuji k vyzkoušení. Jako snad u žádné jiné hry je zde velmi výrazně vidět, jak se ve
hře zlepšujete - na konci dokážete loď rozebrat třeba třikrát rychleji a bez chyb, což je velmi
uspokojující pocit.

Ariel

Odřezávání venkovní konstrukce od lodi

Loď po chvilce rozebírání
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Album zločinců
Současná mafie v USA aneb zhoubný vliv sociálních sítí
  V minulém článku jsme se věnovali „zlaté éře“ mafie v USA, tedy především období prohibice,
reprezentované  nejznámějším  mafiánem  Al  Caponem.  Jak  to  vypadá  s mafií  v dnešní  době?
Samozřejmě, že i v dnešní době mafie v USA operuje, ale už je jen stínem své bývalé slávy. Jedním
z důvodů je  asimilace  italoameričanů do společnosti,  tam,  kde ve  třicátých letech  se  jednalo  o
přistěhovalce či jejich děti, dnes už je to několikátá generace narozená v USA. „Pět zločineckých
rodin, které po celá desetiletí ovládaly newyorskou italsko-americkou mafii, jsou už jen stíny svého
bývalého já,“ uvedl předloni ve své knize specialista na trestní právo James B. Jacobs s tím, že v
řadách mafie chybějí „houževnatí“ mladí jedinci. Kromě „famílie“ Colombo v New Yorku operují
také klany Gambino, Lucchese, Genovese a Bonanno.
„Svět, v němž se mafiánské rodiny staly mocnými, je z velké části pryč. Před padesáti lety měla
většina velkých amerických měst známé italské čtvrti. Klany najímaly dospívající chlapce, často
italské přistěhovalce, na drobné práce a ty nejslibnější rekrutovaly,“ líčil Jacobs. Navíc současná
generace mafiánů je také méně loajální a už se neřídí takzvanou omertou – částí kodexu mafie,
podle  kterého  je  člen
organizace  povinen  vůči
úřadům  a  policii  zachovávat
mlčení  o  všech  aktivitách
organizace a jejích členech.  A
stejně jako všude jinde, i mezi
mladými mafiány je rozšířené
používání  moderních
technologií a sociální sítě, což
ovšem  může  být  pro  mafii
problém. Jak si posteskl  jeden
ze starých členů mafie: „Jsou
měkčí,  hloupější  a  ne  tak
loajální  jako  v  minulosti.
Neustále  něco  píšou  na
telefonech,“  i jiní starší mafiáni si stěžují, že nemohou odejít na odpočinek, protože nemají vhodné
mladé nástupce. 
  O vlivu sociálních sítí mluví i FBI, třeba v případu mafiána z klanu Colombo Ralpha DiMattea,
kterému se podařilo  uniknout  hromadnému zadržení  v New Yorku. Jeho syn ho však den poté
vyfotil v bazénu na Floridě a snímek umístil na Twitter. FBI pak dokázala lokalizovat jeho polohu.
  Další případ bylo dopadení  člena kalábrijské mafie ’Ndrangheta v Karibiku.
Marc Biart byl na útěku před italskou justicí od roku 2014. V Dominikánské republice se snažil žít
nenápadným životem a prakticky se nestýkal s tamní italskou komunitou. Se svou manželkou ale
vedl pořady o vaření na YouTube. Ačkoliv na záběrech nikdy neukázal svůj obličej, vyšetřovatele
zaujalo jeho tetování, které bylo na videích vidět a sledováním digitálních stop se jim podařilo
zjistit, kde hledaný muž bydlí.

(kc)

Zatčení mafiána v Karibiku
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Velké vyšetřování
Zprávy z vyšetřování

V měsíci  březnu  jsme  zasáhli  proti  padělatelce  a
falzifikátorce  historických  listin  Elišce  Králové  a
zatkli ji za její zločiny.

Bodování za březen a duben
Na jediném březnovém výletě se ukázalo jen málo dětí a protože patří mezi ty aktivnější i
jinak, není divu, že je účast vynesla do předních pozic. V souboji o první místo však hrála
roli i účast na schůzkách a padesátka.

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Mára 113 113 Orlíci b 13. Kristián 30 30 Orlíci b
2. Tomáš 103 103 Orlíci a 14. Vilém 30 30 Orlíci b
3. Barnabáš 93 93 Orlíci b 15. Eda 18 18 Orlíci b
4. Janis 72 72 Orlíci a 16. Miki 15 15 Orlíci b
5. Marek 49 49 Orlíci b 17. Ája 15 15 Vlaštovky
6. Julinka 45 45 Vlaštovky 18. Iva 0 0 Orlíci a
7. Ben 45 45 Orlíci b 19.
8. Bára 45 45 Vlaštovky 20.
9. Tonda 45 45 Orlíci b 21.
10. Eliška 36 36 Orlíci a 22.
11. Lukáš 31 31 Orlíci a 23.
12. Johanka 30 30 Vlaštovky

Výsledky bodování družin:
Na výsledky má samozřejmě vliv soutěž na oddílovce, ale také neúčast Vlaštovek na výletě
do Senohrab..

pořadí název body měs. body cel
1. Orlíci a (Pondělí) 45 340
2. Orlíci b (Pondělí) 40 286
3. Vlaštovky 25 266

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků se přesypala v závislosti na výsledcích v měsíci a účasti na
výletě.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 889 10 Orlíci a 15. Mikeš 224 5 Host
2. Mára 663 6 Orlíci b 16. Cyril 165 3 Host
3. Ben 619 5 Orlíci b 17. Malvína 164 4 Host
4. Janis 590 8 Orlíci a 18. Zuzka 156 0 Vlaštovky
5. Bára 536 6 Vlaštovky 19. Barnabáš 138 1 Orlíci b
6. Ája 518 5 Vlaštovky 20. Miki 135 0 Orlíci b
7. Julinka 514 5 Vlaštovky 21. Iva 128 2 Orlíci a
8. Johanka 500 5 Vlaštovky 22. Vojta 56 0 Orlíci b
9. Eda 449 5 Orlíci b 23. Pepa 54 1 Host
10. Eliška 379 3 Orlíci a 24. Erik 48 1 Host
11. Marek 316 0 Orlíci b 25. Kristián 75 0 Orlíci b
12. Tonda 310 2 Orlíci b 26. Sandra 45 1 Host
13. Vilém 307 2 Orlíci b 27. Anička 20 0 Host
14. Lukáš 259 2 Orlíci a 28. Charlotta 15 0 Host



-11-

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 v
minulých letech. Pro ty, kteří neznají, jak padesátka funguje, stručné vysvětlení naleznete v jiných číslech kOKOsu.
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.
Duben:  Je na čase udělat si vlastní oddílovou geologickou sbírku. K tomu má sloužit přinášecí padesátka. Najděte,
pokuste se určit a přineste až tři horniny nebo nerosty. Poznávačka pak bude z památek. Tentokrát neplánuji žádnou
speciální novinku, ale myslím, že znát všechny památky, které v oddíle tak nějak poznáváme je už tak celkem náročnou
záležitostí.
Květen: V květnu je přinášecí padesátka jednoduchá, přineste všechna čísla kOKOsu tohoto ročníku, které máte doma
jistě vzorně uložená a získáte za ně body v závislosti na počtu a stavu donesených. Odborný test pak proběhne z uzlů,
uzlování na schůzkách v poslední době necvičíme, ale třeba někdo z vás alespoň některý uzel dokáže.

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 0+24 0+25 0+21 0+21

Lukáš 0 0+0 0+13 0+0 0+19 0+11 0+16

Janis 3 0+0 0+5 20+10 0+11 0+16 0+0

Eliška 4 0+2 0+0 0+0 0+12 0+11 0+6

Mára 4 0+3 20+6 20+12 0+17 0+14 25+7

Vojta 4 0+7 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

Vilém 4 0+5 0+6 0+0 0+11 0+8 0+0

Marek 0 0+2 0+6 0+1 0+18 0+0 0+4

Eda 0 0+1 25+0 0+3 0+0 0+4 0+3

Ben 0 25+1 15+6 20+0 0+0 20+0 15+0

Zuzka 4 0+3 0+6 0+8 0+0 0+0 0+0

Bára 3 0+0 15+8 20+11 0+10 0+0 0+0

Johanka 3 0+0 15+6 20+8 0+9 0+0 0+0

Julinka 2 0+0 15+0 20+6 0+10 0+0 0+0

Ája 0 0+3 20+0 0+8 0+8 0+0 0+0

Tonda 0 0+0 0+6 0+1 0+0 0+0 0+0
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Koutek zábavy
Jarní běh soutěže o kOKOsový ořech – třetí kolo
Se stejnými pravidly začínáme jarní běh soutěže pro dalších pět čísel kOKOsu. Opět budete poznávat tři
obrázky a za každý můžete získat až dva body, tedy celkem 6 bodů za měsíc a 30 bodů za celý běh. Za
každých 5 bodů pak získáváte  jeden lístek do osudí  na závěrečné slosování  sladkých odměn s  příchutí
kokosu.
A kdo  vám  může  s  odpověďmi  pomáhat?  Kdokoliv  s  výjimkou  vedoucích  našeho  oddílu.  Univerzitní
profesor,  poslanec  parlamentu  nebo  kopáč  u  cesty  a  samozřejmě  též  vaši  rodiče.  Pokud  ovšem nejsou
vedoucími našeho oddílu.

3. kolo – Vězení na hradech
Pro tentokrát jsem zvolil obrázky tří hradů. Všechny v určité době sloužily jako vězení nebo na nich
byl někdo významný vězněn. Dnes ovšem všechny tři jde navštívit turisticky, protože jsou na nich
výstavy a muzea.

Výsledky druhého kola jarního běhu:  Pátrání  po  ptácích  (čáp  bílý,  jiřička  obecná,  vlaštovka obecná),  výsledky
odevzdal Tonda 6 bodů (celkem12 bodů), Mára 6 bodů (celkem10 bodů),  Bára 4 body (celkem 4), Julinka 4 body
(celkem 4) a Johanka 4 body (celkem 4), dále má Lukáš (6 bodů) a Ben (4 body)

Vtip nalezený na Internetu:
Jistý politik si jde v bance vybrat šek, ale zapomněl si všechny doklady. Pokladní mu samozřejmě odmítá
obnos vydat.
„Vždyť mě přece znáte z médií!" argumentuje politik. „Pane, včera tu byl známý gymnasta a přesvědčil
nás až tehdy, když udělal několik přemetů za sebou. Pak jsme mu teprve ve stejné záležitosti vyhověli."
„Ale  já  nevím,  čím  bych  já  vás  mohl  přesvědčit.  Napadají  mě  jen  samé  nesmysly,  hlouposti  a
zbytečnosti..."
„Stačí, jste to vy. Dejte sem ten šek..."

https://www.vtipy.net

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo osmé., Ročník 24. Tiskne Bizon. 
Na vydání tohoto čísla se podíleli: Bizon, Kocour, Ester, Ariel

Redakční uzávěrka tohoto čísla byla 27.3.2022. Vyšlo dne 28.3.2022 v počtu 20 výtisků a pdf souboru.
***************** Deváté číslo čtyřiadvacátého ročníku vyjde 25.4.2022  *****************
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