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LAKROS
Co je to????
Lakros vznikl pravděpodobně v Severní Americe v oblasti Velkých
jezer již před několika stoletími. Tento sport byl založen
indiánským kmenem Irokézů, kteří ho nazývali „tewaarathon“
(mohawkština).
Algonkinští
indiáni
mu
říkali
„bagattaway“
(odžibwejština), což v překladu znamená „malý bratr války“. Lakros
sloužil indiánům jako alternativa k válce při řešení sporů, ale i k
udržení kondice. Označení lacrosse vymysleli až francouzští
misionáři. Tento název má původ ve francouzském „la crosse“
(„biskupská berla“), neboť původní indiánská lakrosová hůl svým
zahnutím připomínala misionářům berlu biskupa.
Šimon

Jak se nám líbí?????
Lakros nás baví. Máme ho rádi. Je to výborná hra. Bazzi asi dvakrát
spadl při hře a skoro si zlomil koleno, protože mu děcka hodily
míček pod nohy.
Jenda
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Vandrácká 50
Na schůzce před Vandrácků nám Míša řekl, že kdo chce tak může jít s
turisťákem. Těm co se rozhodli, že půjdou, Míša řekl, že se mají
zaregistrovat na trasu 20 kilometrů v 9:00, jít poslední a posbírat
vtipy. Přišel jsem jenom já, Štěpán a Šimon. Nešel s námi ani Míša.
Čekali jsme do 9:45 a pak nám jedna paní řekla, že vtipy posbírá
ona a my už máme jít. Cesta ke Korytné proběhla dobře až na to, že
když se přeskakovala říka, tak jsem skočil do největšího bahna.
Když jsme šli na Hrabinu, tak na jednom vtipu byla nakreslená
červená šipka, která nás trochu zmátla, ale šli jsme dál a najednou
na jednom vtipu bylo napsané vandrácká 50, takže jsme si mysleli,
že jdeme trasu 50 kilometrů. Třikrát jsme utíkali tam a zpátky a
zjišťovali jsme, jak to teda je. Bohužel jsme to nezjistili, takže
jsme museli zavolat Šimonovu taťkovi a ten nám řekl, že máme jít po
vtipech dál. Úspěšně jsme došli na kontrolu a z tama jsme šli na
Lubnou. Cestou k ní jsme sice zabloudili, ale nakonec jsme tam
došli. Tam jsme si chvíli odpočinuli a vrátili jsme se do Nivnice.
Počet účastníků:
20 km
35 km
46 km
50 km
50 km cyklo
65 km cyklo
celkem
Z Nivnice

601
178
3
70
38
12
902
349

Nejvzdálenější účastník: Ústí nad Labem
Nejstarší účastník: 1938
Nejmladší účastník: 20
Aidam, Štěpán
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Horník
Horník je rubrika, která nás bude provázet po horách známých i
neznámých.
Dnes to bude Malý Roudný. Tento 711 m vysoký stratovulkán (to je
odborný název pro normální sopku) leží jen 1,6 km na jihozápad od
Velkého Roudného (je to jeho vedlejší kráter).
Na vrchol, který leží mezi obcemi Roudno, Volárka a Křišťanovice,
nevede ž á d n á značená stezka, ale není tam ani ž á d n á
rezervace, takže se tam může jít kamakoliv. Malý Roudný je podle
fotek zalesněný, ale podle mapy nikoli a v textových zdrojích je
opomínán a já jsem tam nebyl, takže nevím. Ale co vím, je to, že na
vrcholu není žádná stavba, jen vrcholová kniha, takže to vypadá
zajímavě.
Bobek
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V neděli 27.4.jsme na kolech jeli na Bukotkinův memoriál, který se
konal v Suché Lozi. Byl to závod, který byl rozdělený na dvě
kategorie s různými úkoly: zatloukání hřebíků, zdravověda, střelba
z luku, paměť atd. Když jsme doběhli do cíle, tak jsme vypili dva
hrnky vody a šli jsme na start, kde bylo vyhlášení, po kterém jsme
jeli domů.
Aidam

Jefim Jegorovič Bukotkin byl sovětský seržant. Při obraně děla byl
postřelen. Na kraji vesnice ho Němci zaživa polili benzínem a
zapálili. Nad znetvořeným tělem syna se po pár dnech skláněl jeho
otec, který s ním bojoval u stejného pluku. Bukotkinovo tělo bylo
převezeno později do společného hrobu 98 sovětských vojáků v Uh.
Brodě.
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Vtipy
Byl jsem dobrý v matematice, dokud se nepřidala čísla.
Lidský mozek je úžasná věc. Začíná pracovat ve chvíli,
kdy se narodíte, a nikdy se nezastaví. Tedy dokud
nepromluvíte na veřejnosti.
Nekraďte! To je úkol vlády.
Mám fotografickou paměť, ale nikdy nebyla vyvolaná.
Jsem ninja
Nejsi
Viděl jsi, co jsem právě udělal???
Ne
Tak vidíš
„Babka, máte satelit?“
„Né, šak čo by som sa mala teliť, čo som krava?"
Pepíček: „Tatínku, dnes jsem ušetřil 10 korun!"
„Jo, a jak?"
„Běžel jsem celou cestu do školy za autobusem."
„Tak zítra běž za taxíkem, ušetříš dvě stě!"
Turecký host v Tatrách práší z okna koberec.
Jde okolo bača, zastaví se a říká: „Tak co, Aladine,
nestartuje?"
Co sa stane z ovečky, když ji uříznete nožičky?
Obláček

Chemik
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HISTORIE TOM
Kapitola 2. Střídání vedoucích
V roce 1967 přešel kroužek do Tělovýchovné jednoty v Nivnici a
zároveň byl registrován jako TOM 7004. Po obnovení KČT v roce 1990
byl zaregistrován jako odbor KČT 63 001.
Po odchodu uč. Jiřího Stojana – Kida do důchodu přebírá vedení
oddílu v roce 1991 ing. Jiří Bršlica. Činnost oddílu se zmenšila na
minimum až do r. 1994, kdy se do vedení na dva roky zapojují
manželé Lenka a Ladislav Miškarovi. Od roku 1994 pracují s dětmi
také Ondřej Miškar — Skipin, Zdeněk Gazdík — Tarzan a Jiří Miškar —
Míša. Zavádí se smíšený oddíl. Počet členů je 20-25, z toho asi
polovina děvčat.
Štěpán
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V sobotu 29. března jsme se s turisťákem vydali na výlet do Brna.
Z Nivnice jsme jeli autobusem do Uh.Brodu a z Uh. Brodu jsme
pokračovali vlakem do BRNA. Ve vlaku jsme hráli Story Cube´ a
zažili jsme spoustu legrace. Bohužel nás však nenavštívila paní
s cukrátkama, prostě tentokrát NEJEZDILA . V Brně jsme naskočili
na trolejbus a ten nás dovezl před JUNGLE PARK. Před vstupem jsme
posvačili, abychom načerpali síly na zdolávání překážek. Protože
ještě neměli otevřeno, hráli
jsme na hoňku. Když otevřeli,
rozdělili
jsme
se,
skoro
všichni
šli
na
ZÁKLADNÍ
TRASU. Jirka a Bobek šli na
Bálúovu Junior trasu a Chemik
měřil své schopnosti na Šer
Chánově adrenalinové trase.
Všichni jsme překážky zdolali
a všem se nám to líbilo.
Hned jak jsme vyšli z JUNGLE PARKU, tak jsme šli
na autobusovou zastávku, ale páčka zjistil, že
si v JUNGLE PARKU zapomněl bundu. Tak se pro ni
vracel. Už jsme si mysleli, že nám ujede
autobus, ale na poslední chvíli to stihl.
Autobusem jsme jeli do brněnského podzemí. Tam
jsme museli ještě chvilku čekat, než budeme moct
jít dovnitř. Tak jsme se šli ještě podívat na
radnicu. Tam nám Míša vyprávěl pověst o
Brněnském drakovi a o Brněnském kole.
Pak už přišel čas, abychom šli do toho podzemí.
V podzemí si nás vzala průvodkyně a provedla nás celým podzemím.
Prošli jsme sklepy pro ty, kdo prodávali nahoře na Zelném trhu.
Prošli jsme mučírnou a sedli jsme si na hřebíky poseté křeslo.
Chemik šel ukázkově na pranýř a někdo šel do klece bláznů. Pak jsme
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vyšli z podzemí a hlasovali jsme, jestli půjdeme do kostnice pod
kostelem svatého Jakuba nebo do Vaňkovky. Vyhrála Vaňkovka.

Šli jsme teda do té Vaňkovky a tam skoro všichni pojedli
v McDonaldu. A pak šli všichni nakupovat. Pak jsme šli do vlaku a
ten nás odvezl do Brodu. V Brodě jsme se všichni (až na bratry
Bobkovy) všichni rozdělili do dvou autobusů a ty nás odvezli dom.
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Hodnocení
Anketa:
Co se líbilo:
Lán sentrrr (Bobkova výslovnost)
Jungle park
Všechno
Co se nelíbilo:
Strašně moc betonu
Vaňkovka
Cesta vlakem

Hodnocení :
Marek, Honza
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