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A  tak  končí  další  rok.  Jeho  konec 
jsme  oslavili  vzdáním  díků  zemi, 
rostlinám,  zvěři  a  lidskému  umu,  že 
můžeme díky nim dále žít a radovat 
se  ze  života  v  krajině,  kterou  jsme 
přivedli  znova k životu,  která znova 
dýchá, které jsme se snad už stali I 
součástí, když jsme do ní vložili tolik 
tvrdé práce...

A tak je další úkol za Vámi i za námi. Opět jste se ho zhostili tak, jak se patří, 
přestože se nám opět nesešla kompletní sbírka od všech. To však nevadí. Opozdilce 
sice lehce postihneme, ale nic fatálního Vás, co jste nestihli úkoly dodělat a poslat 
nepostihne.

Ale již k výběru toho nejlepšího, co jste nám zaslali!

Mudrlanti
V první  části třetích Mudrlantů jste měli  za úkol nalézt nějakou vaši  oblíbenou 
památku, najít si ji, poučit se o ní a vynaložit snahu o její zvelebení.

Hrad Hoštejn
Na hradě žil v roce 1278 Boreš mladší ze Šumburka se svou ženou a dvěma dětmi. 



Hrad Hoštejn

Boreš  hrad  založil,  aby  mohl  válčit 
proti  Václavu  II.  Proto nechal  BOreš 
hrad  postavit  tak  vysoko.  To  ale 
vadilo jeho dětem, když šly od svých 
kamarádů. Děti měly 3 místnosti. Kuba 
měl  pokoj  a  to  dětstský,  tam,  kde 
spal.  Mařenka  měla  také  jen  jeden 
pokoj, ale větší než Kuba, protože jeho 
otec říkal, že si musí zvykat na špatné 
podmínky.  Dokonce  měl  i  okna  beze 
skla.  Za  to  Mařenku  maminka  učila 
číst,  vařit,  vyšívat,  plést a další  dívčí 
práce. Ta třetí místnost byla místnost, kde děti trávily nejvíce času.

Žena Boreše se jmenovala Antoanetta. Byla velmi vzdělaná. Uměla vařit, vyšívat a 
dokonce i číst. To neuměla každá žena. Měla ráda své děti a svého muže.

Boreš uměl velmi dobře šermovat. Chtěl vyhrát nad Václavem II.

Život na hradě, myslím, vypadal asi takto:

Ráno se děti probudily, maminka s nimi a začala učit Mařenku. Tatínek Boreš začal 
učit Jakuba šermovat a lovit zvěř. Po vyučování se šli všichni najíst dobrého oběda. 
Po  obědě  si  šli  všichni  odpočinout.  Po  odpočinku  se  šly  děti  hrát  do  vesnice. 
Maminka si povídala se služebnictvem a tatínek vyhlížel nepřátele, aby nenapadali 
jeho hrad. Večer šly děti spát a tatínek s maminkou si povídali o dni, který prožili.

Podnikli jsme malou výpravu na zřiceninu hradu Hoštejn. Počasí bylo sice slunné, ale 
byl  silný  vítr.  Po  cestě  a  na  hradě  jsme  sbírali  odpadky.  Pak  jsme  si  sedli  u 
památníku, řekli si něco zajímavého o historii a hradu a zahráli si pár her. Cestou 
zpět jsme sledovali projevy přírody - první kočičky, káňata, zelená tráva.

Janča G. a Anička - Tuláci Kosov

Je libo něco z drsné historie Tišnova?

Stínadlo
Nedaleko krčmy Humpolecké, na bývalém popravišti - stínadle - stojí nyní dům č. 
275,  který  tam  postavil  místní  občan  Ladislav  Jedon.  Dnes  je  v  něm  umístěna 
mateřská školka na Dvořákově ulici. Ještě za mého mládí stávala v těchto místech 
pěkná barokní boží muka s obrazem Krista. Říkalo se tam U Stínadla, protože se 



Tišnovský kostel

tam  kdysi  za  starých  časů  popravovalo 
mečem.  Kamenný  popravní  stůl  tvořil 
fundament pozdější  boží muky.  Pod základy 
popravního  kvádru  odkryli  dělníci  při  bourání 
výklenek  a  v  něm  kosti  ženy  a  dítěte.  Na 
lebce ženy byly ještě zachovány jako smola 
černé  vlasy.  Studenti  odnesli  tyto 
pozůstatky  do  gymnázia  pro  zjištění  data 
dávné tragédie. Potom byly kosti odevzdány 
půdě hřbitova. Byly to pozůstatky nešťastné 
Roziny Čermákové, sličné dcery lazebníka od 
Korábova  mlýna.  Byla  popravena  I  se  svým 
nemanželským  "parchantem"  za  zradu 
učiněnou  jejím  milým  a  otcem  jejího  dítěte, 
Janem  Soběhrdlů  z  gruntu  za  vodou  pod 
obecním  mlýnem.  Tak  krutě  se  pomstili 
Tišnovští v době pobělohorkské na nevinné Rozině a jejím dítěti, když pravý viník se 
z ciziny již nevrátil. Byla to poslední poprava ženy v Tišnově a konec popravování na 

stínadle vůbec. Abatyše kláštera Voršila 
Gambsová zrušila popravy na stínadle a na 
jeho  místě  postavila  a  s  velkou  slávou 
vysvětila boží muku.

text & obrázek Prťka - Gingo2

Mlýn v údolí říčky Libochůvky
Starý mlýn, o kterém budu psát, najdete v 
údolí  říčky  Libochůvky.  Je  to  na  Jižní 
Moravě  asi  deset kilometrů  od  Tišnova. 
Mlýn se jmenuje Falcův nebo Falcovy. Už 
300 let patří  rodině Hlouškově.  A proto 
ho znají  lidé  v  okolí  jako Hlouškův mlýn. 
Nachází  se  tu  i  pomník  Cyrila  Hlouška, 
který zahynul v první světové válce. Mlýn 
už dlouho nemele. Poslední zmínka o tom, 
že  by  fungoval,  je  z  roku 1936.  Teď  je 
mlýn  zchátralý  a  některé  budovy  se 



rozapdají.  Majitelé  zatím jenom opravili  střechu  v  roce 1998.  Od  roku 2006 je 
rozbitý už I jez, od kterého vede k mlýnu náhon. Kdyby měl mlýn zase fungovat, 
musel by se opravit jez a vyčistit náhon. Hlavně ale je potřeba opravit mlýn.

Bětka - Švestky

A druhá část? Kdo chtěl, tak tvořil nové svátky, slavnosti, festivaly nebo přejímal, 
vylepšoval a doplňoval ty staré... zkrátka se slavil...

Novoroční podnik
Jako  slavnost  jsme  si  zvolili  Novoroční 
podnik.  Ten  jsme  nevymýšleli,  ale  vybrali 
jsme si je j ztradičních oddílových podniků. 
Pro  Novoroční  podnik  jsme  se  rozhodli, 
protože se nám moc líbí a protože se koná 
v  této  době  a  váže  se  také  na  příchod 
nového roku.

Na  Novoroční  podnik  se  scházíme  v 
klubovně odpoledne poslední den vánočních 
prázdnin.  Kromě  členů  oddílu  jsou  zvání  I 
vysloužilci, rodiče a další hosté.

Legenda: Před šestnácti lety, když byl náš 
oddíl  ještě  pionýrským  oddílem  mladých 
ochránců  přírody,  se  tehdejší  členové  a 
vedoucí  rozhodli  vstoupit  do  Hnutí 
Brontosaurus  a  stát  se  Brontosauřím 
dětským oddílem. Celý rok se každý snažil 
svou prací pro přírodu a aktivní činností v oddíle přispět k napnutí co nejvíce plachet 
a  vlajek  na  oddílové  BRĎOlodi,  aby  oddíl  do  Hnutí  mohl  vplout  pod  "napnutými 
plachtami". Podařilo se a 2.1.1991 náš oddíl vstoupil do Hnutí Brontosaurus. Od té 
doby je Novoroční podnik zároveň druhými oddílovými narozeninami.

Rituál:  V  klubovně  rozsvítíme  náš  slavnostní  oddílový  táborový  oheň.  Zpíváme, 
povídáme si a hrajeme hry jako u táborobého ohně. Prohlížíme oddílové kroniky nebo 
družinové archívy. Také je vyhodnoceno Letos naposled, což je soutěž v otužilosti 
a všímavosti a váže se hlavně ke konci kalendářního roku. Naší nejtradičnější hrou na 
Novoročním podniku je Boj o čokoládu. Je to hra napínavá I veselá zároveň. Cílem je 



sníst co nejvíce čokolády, ale jíst se může jen příborem, v rukavicích, s čepicí na 
hlavě  a šálou  kolem krku.  Pokusit  se něco ukořistit  může jen ten,  komu padne 
šestka.  Ostatní  hážou  dál  a  padne-li  šestka  někomu  jinému,  akčně  vyrazí 
předchozího vystřídat.

Tradičním pitím je bylinkový čaj z bylinek nysbíraných na táboře, tradičním jídlem 
obvykle jednohubky nebo topinky.

Vlčí Stopa

Svátek sněhu
Kdy: 23.1.

Proč: V roce 1907 n. l.si už lidé začínali myslet, že zima snad už vůbec nebude. A 
právě 23.1. napadl první pořádný sníh.

Co se udělá: V plavkách se jde ven, tam se chvíli válí ve sněhu, a když už to nejde 
dál vydržet, jde se ohřát do tepla. Poté se konečně dobře obleče a jde se opět ven. 
Tam se dělá soutěž o nejoriginálnější sněhovou sochu. Vítěz může všem za odměnu 
dopřát pořádnou sněhovou spršku a poražení se nesmí bránit.

Co se jí: Ovocný koláč s obrovskou kupou šlehačky, která znázorňuje sníh.

Amazonka - Švestky

Vikingská slavnost
Kdy naši osadu napadli nepřátelské kmeny 
z nepřátelskch zemí, naši osadu obléhali 5 
dní a 5 nocí. Ten 5. den byl odpor zlomen a 
proto se na počest tohoto vtězství slaví 
každý rok tato slavnost. 

Pokrm - Nadívačka na divoko

Holub  nadívan  slepicí,  který  je  nadívaný 
psem.  Pes  je  nadívaný  krávů  a  kráva  je 
nadívaná  slonem.  Celé  to  je  polété 
kečupem

Vikingské hody 

Hody zahájí největší, nejuznávanější vůdce 
naší vikingské země. Ahmed iberfahrad iben 



Raschield. Slavíme, hodujeme zabíjíme prase. Slaví se 5 dní a 5 nocí. Jí se prasečí 
rypáček. Popíjí se vikingské pivo.

Vydry - Lužice

Na vlastní kůži
V tomto úkolu, který byl zaměřený na vaši jednotlivou praktickou činnost, jste nám 
měli prozradit něco z vašeho rodinného stříbra v podobě receptu či nějakého zvyku

Dagmarské brambory
15 brambor, 2 klobásy, 2 vařená vejce, sůl, pepř, nastrouhaný sýr, vajíčko, mléko.

Brambory oloupeme a nakrájíme na plátky. Plech vymastíme olejem. Na plech dáváme 
vrstvu  brambor,  klobás  a  vajíček.  Osolíme,  opepříme.  Vše  zalijeme  mlékem  s 
nastrouhaným sýrem a jedním vajíčkem. Pečeme 40 minut v troubě.

Adéla - Šťopky

Naše rodinná tradice
Naše babička, když byla malá, tak při sváteční příležitosti dostávala jedno speciální 
jídlo. Byla to rajská omáčka, knedlík a kuře plněné nádivkou. K tomu pili čevené víno. 
Jen děti pili víno naředěné vodou. A to byla jejich tradice.

David Kolesík - Vlkánci

Výsledková listina
Tramtadadadaradará!!! Ratata, už výsledky buší na vrata!

Starší
UDER 2. úkol UDER Celkem

Vydry 10 Gingo2 28

Gingo2 8 Vydry 15

Umpalumpové 8

Čajkovice 2



Mladší
UDER 3. úkol UDER celkem

Tuláci Kosov 12 Bystré Potůčky 94

Vlčí Stopa 10 Tuláci Kosov 79

Vlkánci 10 Vlčí Stopa 77

Stromíci 8 Vlkánci 42

Švestky 6 Švestky 36

Šťopky 5 Šťopky 35

Jako  obvykle  vyzýváme  opozdilce,  aby 
ještě  dodali  své  výtvory  a  výplody. 
Nekousneme  je  ani  jim  nic  neuděláme, 
anóbrž  vše  pečlivě  zvážíme  a 
ohodnotíme... 

... a zahrneme do výsledků ...

Hurikáni 35

Stromíci 29

Žabičky 24

Rafani 17

Bufeťáci 17

RAMPPRTI 15

Hawkey 8

Lvíčata 2

Jednotlivci
Na tomto místě se sluší připomenout, že máte obrovskou šanci dohnat UDERy, 
které  jsou  na  čele  a  to  prostým doposláním  jednotlivých  úkolů  pro  jednotlivce! 
Neváhejte,  sice  to  vypadá,  že  náskok  první  trojky  je  veliký,  ale  příště,  při 
vyhodnocování již čtvrtého úkolu už může být situace zcela jiná! Jedině poctivá 
práce vede k cíli! A vy na špici si zase nemyslete, že už se nemusíte snažit! Abyste 
se v cíli  nedivili!  No a poslední velikou šanci k ovlivnění pořadí budete mít v rámci 
páteční hry na Setkání BRĎO, které bude už 27. - 29. dubna v Mikulčicích!

UDER KDO Korálky

Vlčí Stopa Datlík 2

Prvosenka 2



Vlkánci David 2

Michal S. 2

Monika S. 2

Pavel Marek 3

Tuláci Kosov Šárka 2

Anička 3

Švestky Amazonka 3

Jiskřička 2

Martin 2

Šťopky Miňonka 2

Adélka 3

Nezapomeňte, že korálky se Vám sčítají a spolu s body ze stezeke na Dni Země v 
Mikulčicích  máte  šanci  získat  nejvyšších  met,  jako  je  světoznámé  a  všemi 
univerzitami a školami uznávané vyznamenání BRĎák roku, proto se snažte.

A to je tedy pro dnešek fše. Jako obvykle jste nám dali zabrat, ale jelikož jede část 
ÚUDERu na hory a druhá bude odpočívat, tak nám to ani tak nevadí. Doufáme, že 
taky nebudete sedět doma a využijete jarních prázdnin, ať už je máte kdykoli, pokud 
jste je měli, doufáme, že jste je nepromarnili :-)

Ještě jednou připomínám, že Setkání BRĎO v Mikulčicích, na kterém bude soutěž 
ukončena, bude 27. - 29.4. a už teď můžeme prozradit, že nezůstaneme loňskému 
programu nic dlužní! A uzávěrka 4. úkolu je 9.3.2007! Ctibor & Jerry.


