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Slovo 
redaktora 

Ahoj. Držíte v rukách první číslo 

v tomto školním roce. O 

prázdninách jsme byli na táboře. 

Téma bylo Hobit a všem 

zúčastněným se určitě líbil. V 

září jsme chystali pohádkový les, 

a potom jsme odjeli do Brna. Teď 

už snad bude časopis vycházet 

častěji. Užijte si číslo a hurá do 

čtení!  

Štěpán 

Časopis členů Turistického oddílu mládeže Nivnice 
www.tomnivnice.net, 
www.facebook.com/tomnivnice 
Redaktoři: Štěpán, Jenda, Adam, George, Mikrobobek 
Design: Štěpán 
Foto: Jiří Miškar, Zdeněk Gazdík 
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TÁBOR ☺ 
HOBIT ☺ 

PODHRADNÍ 
LHOTA ☺ 

 
Letos jsme s turisťákem potřetí byli na táboře v Rajnochovicích.  
Téma bylo HOBIT ANEB CESTA TAM A ZASE ZPÁTKY. My jsme byli 
trpaslíci. Ve stanu jsem spal s Matúškem Orlovským. Byl jsem v oranžové 
družině. Náš pokřik zněl:                

Oranžoví trpaslíci, to jsou správní bojovníci.  

      Na draka se vydáme, zlato zpátky získáme. 
Nejdříve jsme se seznámili s Bilbem a Gandalfem. Pozvali nás na hobití 
hostinu... mňam. Ráno jsme se vypravili na cestu za pokladem. Brzy jsme potkali 
zlobry, kterým jsme sebrali kouzelné kameny, a oni zkameněli. Na další cestě 
jsme narazili na Gluma. Bylo to v noci. Musel jsem mu dát hádanku. Je to slané, 

a když člověk chce, tak to spustí. Glum uhodl. Byla to slza. Ale přesto jsem získal 
kouzelný prsten. Když jsem si ho nasadil, tak jsem byl neviditelný. Potom jsme 
museli Glumovi a skřetům utéct z bludiště tunelů. Mě si dal k svačině skřet :-(  
Odpoledne jsme bojovali se skřety a vyhráli jsme s pomocí orlů. Dostali jsme se 
až do temného hvozdu. Tam na nás zaútočili pavouci. Chytali nás do svých sítí. 
V noci jsme se šťastně dostali až k drakovi  Šmakovi. Tomu jsme sebrali zlato. 
Drak byl veliký, měl ostré zuby a ohnivé oči. Když jsem šel ven z tunelu, drak 
zařval tak, že jsem poskočil a rychlo vyběhl. Drak vyletěl z hory, ale my jsme ho 
zasáhli oštěpama. Byla z toho veliká sláva. V hoře jsme našli Arcikam a v něm 
trička... modrá.... s drakem a trpaslíky :-) Večer nám na rozloučení udělal 
Gandalf  ohňostroj. 
Tábor byl superrrrr!!!!  
 
vymyslel a nadiktoval Jiřík – George 
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Pohádkový les 
Vstupenky prodávali Pat a Mat. Na ruku 

jsme dostali svítící náramek. K hradu nás 

zavédli krtek s myškou. :-D Pak jsme šli k 

loupežníkom sjet si na lanovce. Lanovku 

natáhl děda. Jenda byl indián. První kolo 

sem šel s maminkú, tátú a Aničků. Pak sem 

potkal Meta, dál sme šli spolu. Výborná byla 

perníková chaloupka a šmoulí mlýn. Na ten 

jsem se těšil nejvíc. Vypadávaly z něho 

lízátka. :-D  

Celé to bylo super. 

Jiřík – George 

 

V pátek náš dědeček natahl lanovku. Tak sme s Jirkú a Tomem Gazdíkem 

jezdili.  Lozili sme v bludišti. V sobotu sme tam šli s Jirkú a tátú hned ráno. Dělali 

sme šílené závody na kole a púšťali draky. Splnil sa mě sen. Dělat pohádkovú 

postavu. Už nekolik roků sem si to přál. Byl sem INDIÁN. Byl tam se mnú Mates 

a Jirka Charvát. Tee-pee večer 

krásně svítilo jak lampión. Všecky 

sem vítál v pidi indiánské vesničce. 

Všeci ňa chválili. Také sme si celú 

trasu s Matesem oběhli. ☺, do 

perníkovky sme si zaběhli pro "pár" 

skvělých kauflandských perníčků. 

Jenda – Johny 
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Brno a jeskyně 
V sobotu ráno jsme vyrazili vlakem do Brna. Jak jsme dojeli, tak jsme se 

ubytovali v klubovně a jeli jsme do Jungle parku. Aby ses mohl dostat do Jungle 

parku, musels přejet velkou lanovku. Já jsem šel druhou a třetí nejtěžší trasu, ale 

2. nejtěžší jsem nedokončil, protože protože jsem byl na hraně = nemohl jsem 

dosáhnút. :-D Ale to 

nevadí. Aj tak to bylo 

super.  

Pak jsme šli do Vida 

centrum a tam byly různé 

pokusy. Moc se mi líbilo, 

že z vrchu padaly kapky a 

vyrábělo to obrázky. 

Jednou to byl smajlík, 

podruhé zas mráček. 

Dělali tam dobré pokusy s elektrikú. Ještě bych tam chtěl jet a všecko si to 

vyzkúšat.  

Po cestě do klubovny jsme se stavili na Petrově. Noc v klubovně byla zajímavá. 

Spali jsme jak sardinky.  

Ráno jsme jeli na Macochu. V jeskyni to bylo nádherné. Byly tam stalaktity, 

pagody, jezírka, krápník, který vypadal jako anděl. Jeli jsme na lodičce a pán 

nám říkal, že pod nama jsou 4 metry lodiček, 2 metry lidí a 1 metr vody :-D. 

Propast byla megaveliká. Má 138 metrů. 

Cesta vlakem dom byla sranda. Pléskali jsme se do stehen a řvali jsme na celý 

vlak. 

Jiřík – George 
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Jeli jsme s turisťákem do Brna. Jeli jsme vlakem. První jsme šli do Jungle parku. 

Moseli jsme sa přepínat po jedné karabině. Jirka nás chvilku zdržál. A potom 

jsem lézl s Matesem. Byli tam tři lanovky. Na té poslední jsem sa vozíl jak pán. 

Eště jsem zapomněl, že tam aj zpátky jsme jeli na 

lanovce přes řeku Svratku. Měl jsem na hlavě 

Gopro. Potom sme sa odzbrojili od sedáků a šli na 

Vidu.  

Tam majú všelijaké pokusy. Měli tam takové dvě 

tyče a pyly spojené tyčú, která v sobě měla díry a 

padyly z ní kapky vody v určitém seskupení, takže 

jednúc ten tvar vypadal jak smajlík a podruhé jak 

mráček. Byli sme na přednášce. Měli tam pokusy 

s elektrikú. Třeba k rozsvícení jednoho blesku by 

bylo potřeba 3 miliardy lidí.  

Jeli sme na ubytování. Místnost byla pro 15 lidí a nás tam spalo třicet. Příští den 

jsme seli do Sloupsko-šošůských jeskyní. Oblékli sme sa do hnusných hader. 

Protože kdyby sme tam šli v oblečené, co sa v něm chodí na normální prohlídky, 

tak by bylo na odpis. Šli sme. První po normální trase a pak jsme zdolali asi 

patnáctimetrové schody a dvanáctimetrový žebř. Plazili sme sa nekdy po břuchu 

a nekdy, jak říká táta, sme tam mohli hrát aj basket. Byly tam různé kameně. 

Sem tam byly vyšlapané aj cestičky. Průvodce Kuba nám říkal, že do té jeskyně 

přitéká říčka a kdysi tam bylo tak strašně moc vody, že na stropě jeskyně byl 

dětský šlapací traktůrek. ☺ Mohli sme si pár kameňú vzít dom. Také, že sem si 

pár vzál. Bylo to pěkné. Na konci a na začátku nás fotili. Obě fotky sú na webu. 

Eště sme dostali pamětní listy. 

A pak sme jeli dom. Ve vlaku sme blbli s Ferú, Matesem, Jonášem a s Danem.  

Celý výlet byl fantastýko. 

 Jenda – Johny 
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A Aidam napsal o 
Šerchánově trase 

Nejdřív nás na Šerchánovu adrenalinovou trasu nechtěli pustit, ale nakonec 

jsme je přemluvili. Na tuto trasu šli: Štěpán, Šimon, Bobek, Chemik a já. Po 

vyškolení nás instruktor varoval, že je trasa opravdu těžká a zeptal se nás, jestli 

si to nechceme rozmyslet. My jsme ale nechtěli a hned po prvních dvou 

překážkách jsme se přesvědčili, že to těžké opravdu bude. Zádrhel byl na 

překážce č.6. Tam jsme měli sjet po lanovce a chytit se sítě. Štěpán se bohužel v 

půlce zasekl a museli jsme ho se Šimonem vytáhnout a při druhém pokusu se 

zasekl znovu, takže jsme radši zavolali instruktora. Ten nám pomohl a dál už to 

šlo bez problémů. U konce už jsme ale byli vyčerpaní, takže asi čtyři překážky 

před cílem jsme to vzdali a do konce došli jenom Chemik a Bobek. 

Byl to pro mě výborný zážitek.  
 
Aidam 
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Po stopách Nagela 
V neděli ráno jsme hned z Brna vyrazili na vlak do Moravského krasu. Po chvilce 

cesty a odpojení mladších jsme přijeli do vesnice Sloup. Hned od cesty jsme 

viděli, že všude kolem jsou suprové skály. Když jsme přišli k pokladně, zapsali 

jsme se a odešli jsme se převléct. Po převlečení už na nás čekali průvodci, kteří 

nám objasnili pravidla a ukázali mapy. Potom už jsme vyrazili. Po vstupu jsme 

chvilku šli po trase pro invalidy, ale jakmile jsme přišli ke starým schodům a 

sešli je, dostali jsme se k žebříku, po kterém jsme slezli do propasti. Tady už jsme 

se vydali na zážitkovou trasu. Bylo super, že jsme se hodně museli plazit, plížit, 

anebo třeba i lézt hlavou napřed do úzkých částí. Narazili jsme na hodně 

zajímavých věcí. Třeba jsme si mohli prohlédnout třeba mrtvého netopýra, 

zbytky voru jednoho speleologa anebo staré peníze, nalezené v jeskyních. Po 

třech hodinách, které uběhly jako jedna, jsme se začali vracet zpět, když jsme 

vylezli, byli jsme dost unavení. Celkově byl výlet super. 

Štěpán 

 



11 

 

Ftipy 

• Nad džunglú letí letadlo. Otec kanibal: „Když ten veliký pták 

spadne, tak sa jí jenom vnitřek.“ 

• „Neboj sa, pan doktor nic nedělá.“ „Tak proč jsme k něm chodili?“ 

• Bavíja sa dvá Skoti: „Včéra sme byli v ZOO a jednoho návštěvníka 

skoro zežrál tygr.“ „To ste jako moséli platit větší vstupné?“ „Né“ 

• „Tož co na tom bylo tak strašného?“ 

• „Jak sa smějú ufoni?“ „???????????????“ „Od ufa k ufu.“ 

• „Šéf nám zakázal v práci pit kafe a číst časopisy.“ „A co jako děláte 
teď?“ „Pijem čaj a čtem knížky.“ 

• Pán v zámečnictví: „Máte nějaký zámek?“ „Nemáme.“ „Tož proč 

máte otevřené?“ „Protože nemáme zámek.“ 

• „Bože, co je pro tebe chvilka?“ „To samé co sto roků.“ „A co je pro 
tebe okamžik?“ „To co tisíc roků.“ „A co je pro tebe koruna?“ 
„Stovka.“ „A co je pro tebe milion?“ „Deset korun.“ „Mohl bys ně na 
chvilku pošťat deset korun?“ „Počkaj okamžik…“ 

                                                                           Mikrobobek 
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Rošťáček 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomozte Rošťáčkovi otevřít trezor! 

Uhodněte známé české přísloví a 

odpověď napište na email 

stepanmatek@seznam.cz do 

1.12.2016. Výherce čeká odměna. 


