
 



2 
 

Obsah 

• Startuje nový rok 

• Tábor 

• Horník 

• Noční hra 

• Uzlař 

• Vtipy 

• Osmisměrka 

• Rošťáček 

 

 

 

Časopis členů Turistického oddílu mládeže Nivnice 
www.tomnivnice.net, 
www.facebook.com/tomnivnice 
Redaktoři: Štěpán, Aidam, Honza, Chemik, Bobek, 
Jenda 
Design: Štěpán 
Foto: Jiří Miškar



3 
 

Startuje nový rok 
Přichází nový rok a s ním i pár 

novinek. Bude to nová rubrika (Uzlař) 

a také pár změn. Časopis bude 

dvouměsíčník a vždy předem řekneme 

datum, kdy vyjde a datum uzávěrky. 

Všechny články posílejte na emailovou 

adresu: rostaktomcz@seznam.cz 

 

A teď něco o celoroční hře: 

Celoroční hrou bude Carcassonne 

upravené na jeden rok. Za pomoc, zápis 

na web, stránku do časopisu atd. se 

budou získávat diamanty. Za 10 

diamantů bude možné koupit jednu kartu 

krajiny. Poté hra pokračuje jako 

normální Carcassonne, ale za uzavírání 

měst a cest budeme dostávat také 

diamanty. 
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Téma letošního tábora byla Pevnost 

Boyard. Když jsme přijeli na 

tábořiště, vybalili jsme se, a potom 

nás zavolal pan Pastelka, ať jdeme 

s ním, že se ze světa ztrácí barvy. 

Potom jsme šli za ředitelem a ten nám 

řekl, že jsme na pevnosti Boyard a že 

všechno co nám pan Pastelka napovídal, 

byly jenom lži. Byli jsme rozděleni do 

5 družstev – Červení, Oranžoví, Modří, 

Zelení a Žlutí.  Celý tábor jsme 

získávali indície za plnění 

Boyardových úkolů a hádanek otce Fury 

(Jury). Poslední den jsme měli získat 

klíče k pokladu. 

Adam a Štěpán 
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Sněžka                
Nejvyšší hora ČR (1603,3 m.n.m.) leží na hranici České republiky a 

Rzecipospolitej Polskej, v Národním parku Krkonoše (KRNAP) 

 

Hora má tvar trojbokého jehlanu svažujícího se do Obřího lomu, Jeleního lomu 

a lomu Lomničky. Za tento svůj tvar vděčí ledovci, jenž se zde nacházel zhruba 

před 600 000 – 250 000 let. 

 

Na vrcholu hory se nachází několik staveb: 

 

kaple sv. Vavřince    Polská bouda                                Česká poštovna 

 

Já jsem byl na Sněžce kdysi dávno. Jediné, co si výrazně pamatuju, byl šok na 

vrcholu z té zástavby. 

Rozhodně jsou i lepší hory, jako třeba Plechý, o kterém bych chtěl psát 

v Horníkovi příště. 

Bobek 
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NOČNÍ HRA 
 

Velká noční hra byla dobrá. Vyráželi jsme z klubovny a šli 

jsme na Jamy. A po cestě nám Míša vykládal o tom, jak 

vědci mají pěknou záhadu. Ve vesmíru asi jsou Marťani. 

A neví, jestli to na druhou stranu není nějaký plyn. V tom 

vesmíru bylo velké zelené světlo.  

Došli jsme na Jamy a tam jsme dostaly úkol. Musíte se 

tiše přiblížit k náramku a vzít si ho. U ohně byl Drob. Když 

na tebe posvítil, tak tě zastřelil. Mrtví museli jít k ohni. A 

mě nikdo neulovil. A já jsem neulovil ani jeden náramek. 

JENDA MIŠKAR 
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Uzlař 
Katovská smyčka 

 

Nejprve si uzlovačku ohneme do tvaru písmene Z. 

 

Nyní konec A ovineme 3-13 krát kolem onoho Z.                      

 

A nakonec prostrčíme konec A vzniklým otvorem a utáhneme. 

 

 

Bobek 

A 

A 

A 
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VTIPY 
"Pepíčku, proč dáváš té slepici žrát čokoládu?" ptá se maminka. 

 Pepíček odpoví: "Aby snášela kinder vajíčko!" 

 

"Sire, dnes je velmi krásný den." 

"Mám vám přinést toaletní papír?" 

"Ale Jean, to přece nemá žádnou souvislost." 

"Ale má sire. Včera jste říkal, že se z těch mých hloupých otázek jednoho 

krásného dne poserete." 

 

Sedí doma blondýnka, a když se vrátí manžel z práce, tak se ptá: "Proč 

brečíš?" a ona odpoví: "No, já jsem upustila kostky ledu na zem, tak jsem je 

opláchla horkou vodou a teď je nemůžu najít." 

 

HÁDAJÍ SE: 

Wikipedie: "Já VÍM všechno!" 

Google: "já NAJDU všechno!" 

Facebook: "Já ZNÁM VŠECHNY!" 

Internet: "Beze mě jste všichni namydlení!" 

Elektřina: "A tak se uklidníme, jo?!" 

 

Přijde babička k doktorovi. Doktor se jí ptá: "Proč máte na břiše 

brýle?" 

"Vždyť jste mi řekl, že mám slepé střevo." 
Štěpán 
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Osmisměrka 
 

Y L K R A V K C 

T I E T K L A M 

S B K T N U T Í 

R I Z E A P R R 

P Š C H R D L O 

A E L A B O L A 

S K H S R O N O 

M A L T A N N E 

  

ALOBAL 

BRANKA 

HRDLO 

IBIŠEK 

KLNE 

KVARK 

LETADLO 

MALTA 

MÍR 

NOREK 

PIKT 

PRAHA 

PRSTY 

RIZE 

TNUTÍ 

TROL 

Bobek 
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