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tiráž
vydává nezavislá nesdružená dobrovolná 

redakce, tajná sekce novus origo. sídlo 
je tajné, své názory nám můžete posílat na 
e-mail: nikohotonezajima@novusorigo.cz.

Grafika je páchána pod rouškou tmy, 
neznámou osobou, protože co je komu do 
toho?

redakce nezodpovidá za nesmysly psané 
v jednotlivých příspěvcích. názory v článcích, 
nemusí zastupovat názor celé skupiny. ale 
taky může.

předplatné neexistuje. za psychické 
újmy způsobené čtením dalších stránek 
nepřebíráme žádnou zodpovědnost.

kopírování vzhledu, obsahu, nebo používání 
„vyscreenovaných“ částí z magazínu, je přísně 
zakázáno. Dáváme do toho spoustu času, tak 
to laskavě sdílejte aspoň celé!
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ÚvoD
lucie čudová (lůca)

stálo to asi více sil než první číslo, ale 
podařilo se nám udělat i číslo dvě! vymyslet 
časopis je sice fajn, ale je těžké pak nějak 
přimět ostatní aby spolupracovali. „prosím, 
pošlete do neděle fotky“... v neděli „takže 
nikdo nic?“ a všichni „já zapomněl... zítra 
pošlu... neukázal se mi příspěvek“        

pomoc...
v únoru jsme měli trochu okurkovou sezonu. 

kromě bitvy byl hlavní cíl připravit vystoupení 
na ples pro Foltest a novou ohňovku. a tak se 
toto číslo bude točit hlavně kolem bitvy. 

naše vlastní akce jsou pro mě na jednu 
stranu super, na tu druhou je to děsný. když 
se pořádá akce, máme víc času být spolu 
(víc se pohádat), dělat nějaký blbiny. Já jsem 
na většině našich akcí pobíhala s foťákem 
a snažila se udělat report do novin a pro nás. 
i když jsem nebyla nucena být na jednom 
místě, jako lidi co byli třeba na vstupu, většinou 
jsem si za celý den nedošla ani na záchod. 
o jídle nemluvím. od loňského roku co jsem si 
pořídila svůj sen, koně, to je snad ještě horší. 
zajistit dovoz, odvoz, sbalit sebe, koně a věci 
na akci, je občas nad moje veškeré mozkové 
buňky a dost často na něco zapomenu. 
o tom záchodě a jídle přes den ani nemluvím, 

protože ne vždy se najde někdo kdo zůstane 
u koně a protože je to ještě takový “děcko” 
nemůžu ji nechat samotnou, protože by se 
zbláznila, že je tam sama. mimochodem se 
jmenuje mysti, abych jí nemusela popisovat 
jako “koně” (v soukromí má totiž víc zvířecích 
pojmenování, od kočičky, kdy jí mám ráda, po 
jisté rohaté zvíře, když mě štve      ).

takže bitevní, obrázkové, číslo právě 
vychází.
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ÚvoD
martin bahounek (bagy)

tak... Dobrý den, noc, atd... Říkají mi 
vedoucí... teda když se jim to hodí. Jinak to 
tak úplně nevypadá. 

nápad dělat časopis o tom co se děje 
v novus, mimo pohled diváka, je celkem 
kontroverzní věc a ventilovat ven věci co se 
nepovedly nebo nejsou úplně profi mi přišlo 
docela odvážné. nicméně to vypadá dobře 
a vtipně. člověk si i uvědomí co všechno se 
děje. když se to děje.

Do letošní zimní bitvy jsem se o průběh 
akcí staral já. letos poprvé jsem si dal volno 
a krom přípravy jsem si dal akci jako muflon. 
Dají to novusáci beze mě v pohodě, budou 
problémy? Dopadlo to dobře, a jak přesně to 
dopadlo se dozvíte na dalších stránkách.
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lůca: novus si prostě najde důvod proč 
se jít najíst. a když to platí skupina tak mají 
najednou všichni čas. a tak se dospělá 
část novus, alespoň podle občanek, sešla 
v neděli místo tréninku v jihlavské restauraci 
pod záminkou chystat bítvu.

předseda, martin bahounek, přišel skoro 
poslední a tak když zasedl jal se slova. 
„objednáme si hned nebo až to vyřešíme?“ 
hneD. Jednohlasně bylo odsouhlaseno 
objednání jídla. při čekání jsme tedy začali 
řešit nějaké drobnosti. kdo co bude mít na 
starost, co je potřeba vyřešit. scénář, hudba, 
kostýmy, stánky, rozpis vstupu, cedule, 
vstupenky, zrcadlo na rozbití. asi nemá cenu 

to více popisovat. když jsme to pořešili, 
nastala velká žranice a pak jsme se rozešli do 
svých domovů s tím, že si do středy všechno 
potvrdíme.

ve středu samozřejmě nikdo nic nepotvrdil, 
tak jsem začala já, že mám cedule 
a vstupenky hotový, načež se teda konečně 
ozvali i ostatní. v průběhu týdne sam dořešila 
scénář, který jsem jí zdatně připomínkovala, 
div mi ho nehodila na hlavu 

zrcadlo jsem sehnala ve stavebním bazaru, 
kulaté okno v kovovém rámu za 59kč. to 
jsem nastříkala na zlato a jak posloužilo. 

Já osobně jsem si šaty došívala ještě večer 
před bitvou. Jak jinak. látku jsem náhodou 
sehnala týden před a protože neumím šít na 
stroji, musela jsem to bastlit v ruce. ale řekla 
bych, že celkem dobrý 

sharrie: a teď ještě něco málo o korunkách, 
které (málem) nebyly.

nějakou dobu jsem přemýšlela, jak vlastně 
vymyslet kostým na ravennu. ve filmu měla 

pŘeDbitevní  
sChůze a pŘípravy
lůca, sharrie
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šatů několik a já neměla k dispozici doma 
v šatníku prakticky nic, co by ani zdaleka  
nějaký z nich připomínalo. po diskuzi s lůcou 
a pár novusačkami jsem se rozhodla, že to 
pojmu po svém. s lůcou jsme se předem 
dohodly, že korunky bychom chtěly obě 

stejné, jako měly královny ve filmu. ale 
jak to udělat? Dostala jsem nápad oslovit 
kamarádku mili Ježkovou, která se ve svém 
volném čase věnuje výrobě krásných korunek 
z květin a dalších materiálů. ta byla nápadem 
nadšená, byť mi předem avizovala, že je to 
pro ni opravdová výzva, ale pokusí se naše 
přání splnit. na korunky jsme čekaly celý 
leden. mili musela udělat několik modelů, než 
stvořila to, co jsme použily na bitvě. a nejlepší 
na tom všem bylo to, že až do posledního 
chvíle jsme je doma neměly! ale dopadlo 
to dobře. korunky dorazily poštou den před 
bitvou a my si oddechly, že tahle část plánů 
klapla.
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baGyho pohleD
letošní zimní bitvu jsem pojal spíš jako 

pozorovatel abych zjistil jestli by to šlo i beze 
mě. scénář bitvy měl na starost Fojcek se 
sam a přes počáteční nedodělky jsme to 
nakonec, společně s hlavními postavami, dali 
dohromady.

o přihlášené šermíře se staral Fojcek. bylo 
jich okolo 50. Účinkující, kolotoč, střelnici 
a stánkaře jsem si řešil sám, protože kontaktují 
mě. stánků bylo asi 10 a jen tak tak se tam 
vše vešlo.

v pátek jsem připravoval bojiště a prostor 
pro stánkaře. s pomocí, později přichozích, 
Fojcka, sam a Dana havlíčka. postavili 
jsme ohraničení bojiště, střechu pro stánek 
se šustím pro mamku a paní vinklerovou 
se sypanými čaji a kávou. vyndali  jsme 
stoly ze sálu pro kováře, ke vstupu a pro 
moderátora (Dragouuna - doplnila lůca     ).  
na plot nad hledištěm jsme pověsili trochu 

sněhu. tedy po opakovaných výzvách... 
„vyndejte ty ruce z kapes a pojďte něco 
dělat“. pan skácel (zbyňa) měl přijet také 
abychom se dohodli kde bude jaký stánek, 
střelnice a kolotoč. samozřejmě se po práci 
ozval až bylo vše hotovo a už bylo pozdě. 
Domluvíme to tedy v sobotu ráno.

v sobotu jsem plánoval nástup na plac 
okolo deváté. žel bohu telefon už o půl osmé 
a na něm stánkař s langoši, že už stojí před 
bránou a jestli někdo přijde. takže nástup! 
zaparkovat prvního stánkaře. kupodivu 
nebyl první pan král se šperky. otevřít sál 
se zázemím, donést potřebné kostýmy pro 
děcka a démony. přijel pan král. umístit 
dalšího stánkaře. zbyňa tu ještě není. přijíždí 
první šermující a další stánkaři.

už se sjíždí i další novusáci. rozdělení 
dalších úkolů. narazit pivo v zázemí a hurá 
s lůcou pro koně. po cestě pár telefonátů 
stánkařů kam se mají postavit... máte tam 
zbyňu. zbyňo starej se.

po příjezdu vše vypadá, že jede jak má. 

sestrovražDa 
a vítězství lásky
bagy, lůca, sharrie, sam, Fojcek, agnes (týmová práce)
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stánky stojí, šermíři se připravují. Fojcek se 
sam se strarají o nácvik. nejde nám proud ve 
stánku... zbyňo, nejde nám elektrika... Dobrý, 
máme několik zásuvek, jen zjistit jakej jistič je 
na jakou... Dobrý fungujem. vše připraveno. 
i zvuk a moderátor.

akce jede a já letos jako muflon sleduji 
z povzdálí. vše v pořádku jak má, akce jede 
podle plánu a žádný zádrhel. bitva, až na pár 
detailů, proběhla v pořádku, vystoupení fakíra 
a mysti s lůcou také.

ohňovku jsem neviděl, protože jsme jeli 
s koněm domů. po příjezdu je po akci, stánkaři 
balí... nezbyl na mně ani jeden bramborák, 
které jsme jako vždy dostali od stánkaře. 

sbaleno, tak hurá na after párty. nevím 
kolik šermířů zůstalo přes noc, ale bylo jich 
docela dost. Celkem klidná párty, skupinky 
popíjejících a bavících se šermířů. ani nevím 
v kolik jsem šel domů.

neděle ráno úklid. tentokrát sám, protože 
novus musí řádně potrénovat na následující 
vystoupení. rozloučení se zbylými šermíři.

zneužil jsem vlka na odvoz nádobí, sudů 
a várnic od jídla pro šermíře do světlé nad 
sázavou. Díky za pomoc.

uklidit nepořádek na letní scéně, nepořádek 
v sále a odpoledne po tréninku ještě vytřít.

hotovo, akce se zdařila.
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Jak to viDí lůCa
vzhledem k tomu, že u stříbrňáka (novusák, 

čili skupinový auto) pořád zlobilo turbo, 
musela jsem na odvoz mysti poprosit přítele, 
Jirku, o zapůjčení Caddyny. až zpětně mi 
dochází jaký bordel jsem si v tom udělala, 
protože jsem si věci pro sebe a mysti, dala 
do Forda s tím, že zatímco já budu v polné 
chystat potřebné a vyzvednu bagyho pro 
odvoz mysti (nemám totiž papíry na koňobus), 
Jirka do Forda přidá svojí zbroj, prý aby to 
nezatěžovalo Caddynku a ta uvezla koně. 
Faaaajn. Do Caddyny jsem sbalila pouze 
cedule s šipkama pro návštěvníky a stánkaře 
a pár dalších věcí a vyrazila do polný.

Cestou jsem teda nabrala sharrie. po 
příjezdu na místo jsem zhodnotila, že jsem 
měla víc věcí sbalit s sebou do Caddyny, 
no co už. když jsem viděla na plotě nad 
areálem vlající “sníh” z látek, jala mě trochu 
hrůza, jak se to bude líbit mysti. koňáci ví, že 
pro koně jsou tyhle vlající věci nebezpečný, 
třeba takový igelitový pytlík strašně rád žere  
koně      . ale snad to dáme. Jelikož jsem 
kromě cedulí nic neměla, šly jsme se sharrie 
rozvěsit cedule. polepily jsme každý potřebný 
sloup a vrátily se do areálu. postupně dorazili 
i ostatní. Jedna z bagyho instrukcí byla 
“vyndejte ruce z kapes a jděte něco dělat, 
už jsem to říkal včera” a pak jsme vyrazili pro 
mysti.

vzhledem k tomu, že zatím nemám ani 
vlastní vlek na koně, musím vždy otravovat 
martinku Davidovou, moderátorku většiny 
našich akcí. ta byla tentokrát hodně marod, 
takže jsme si vlek tak nějak ukradli sami. 
s jejím svolením samozřejmě. nakládání 
a cesta proběhly v pohodě. když jsem mysti 
vyložila na místě byla celá divá, kam jsem jí to 
zase dotáhla (14 dní před bitvou jsem jí táhla 
na jeden seminář, takže měla po 3 měsících 
výletní období). Dovedla jsem ji do areálu aby 
si to prohlédla, hned pos..la bojiště, prý to tu 
stojí za … 

bylo asi 12 hodin, o půl 1 nácvik. než 
jsem vytahala věci z auta byl nácvik, takže 
nenamalovaná, neoblečená, šup na koně, ať 
si to pochodí mezi lidma a víme tak nějak kdo 
a co. převyprávění děje od sam, bylo místy 
lehce zmatečné a dosti stručné, ale to hlavní 
se snad všichni dozvěděli. zbytek si musí 
odvelet sam s Fojckem v armádách. 
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po nácviku jsem nechala mysti hlídat od 
nováčka aničky, která se hlásila, že s koňmi 
pracuje. mysti je vlastně jedno kdo s ní je, 
i když si pozorně hlídala kam jdu. rychle 
ze sebe udělat člověka, teda spíš stříbrnou 
královnu. největší prča bylo lepení stříbrných 
fólií na ksicht. Drželo to všude jinde, jen ne 
na tváři a když jsem si nasadila “korunku” tak 
mi stejně většinu toho ta korunka zakryla 😀 
tvl kde mám kontaktní čočky??!! Doma na 
gauči.. “mami prosimtě, už jsi na cestě? ok, 
stav se mi prosimtě do Dmka a kup kontaktní 
čočky. Díík” to bylo asi hodinu před začátkem 
bitvy. 

se sharrie jsme si ještě musely zkusit 
“souboj”, protože ani jedna nešermuje 
a i když to bylo pár seků, byly jsme z toho 
trochu připokáklý 😀 a možná právě proto
jsem se hned zrakvila, strčila jsem ruku kam 
jsem neměla a kloub na prstě doznal lehkou 
úpravu. takže rychle ze sálu ven na podium, 
najít sašu, naší vrchní ošetřovatelku. rána to 
nebyla velká ale krve teklo jak z … no prostě 
hodně. saša na to chtěla dávat samozřejmě 
poctivě dezinfekci a gázu… s*r na to, rychle to 
zalep, musím se jít chystat - to bylo asi půl 3, 
čočky pořád nikde. ve 3 začínala bitva. Jupí. 
tak zase dolů, dodělat líčení, hurá čočky, tak 

zase nahoru, “Díky mami, ahoj mami” zase 
dolů, nasadit čočky. zase nahorů, jupí bitva 
začíná 😀 

Jestli mě netrefí tak už nikdy.
z toho stresu z přípravy jsem se trochu 

obávala abych nevynervovala i mysti. ale 
ta má očividně víc rozumu než já, tak se 
nervovala jen z nových věcí, jako byly létající 
šípy kolem ní (což viděla poprvé), hordy 
mlátících se blbounů v její blízkosti (to taky 
zažila takhle blízko poprvé). ale i když při 
tomhle všem trochu stepovala a dávala 
mi najevo, že se jí to moc nelíbí, neutekla, 
nikoho nezabila, nikoho nekopla i když jsme 
náhodou do někoho nacouvali, byla velice 
slušná, miláček 😀 

po bitvě jsem mysti odsedlala a letěla se 
převléct na naše “vystoupení”. vystoupení je 
záměrně v uvozovkách, protože bych tomu 
spíše říkala ukázka naší práce. tahle ukázka 
byla velice ukázková, jak jsem byla rozlítaná, 
navíc jsem si blbec den předtím hudbu 
upravovala, takže jsem dost improvizovala. 
není to výmluva, je to spíš sypání popelu 
na vlastní hlavu. ale mysti zvládla i mé 
rozporuplné požadavky a chvilková tápání. 
Děti si jí pak pohladily a měly jsme to za 
sebou. zase se převléct (bože po kolikáté už 
dneska???), lehce sbalit věci a šup s mysti 
zase domů. už na ní bylo vidět že toho má 
dost, všechny ty vjemy a hluk, i já jsem byla 
unavená, ale moje cesta nesměřovala domů 
a k plnýmu žlabu žrádla, její jo. a celkem jsem 
jí i ten žlab záviděla 😀 

po vyložení mysti a vrácení vozíku martince, 
zůstal Jirka v Jihlavě, já se vrátila s bagym do 
polné. tam jsem si v klidu sbalila všechny věci 
a usedla do kroužku anonymních alkoholiků 
(i když já jsem nepila, jela jsem ještě ten den 
domů) a asi do 10 hodin jsme se tak různě 
bavili. některé skupinky na sále byly hlučnější 
a veselejší, ale i o tom to je. Je potřeba se 
zahřát po tom chladném odpoledni. Já se 
zahřívala čajem. vlastně jsme byli asi jediná 
skupinka převážně z lidí co ještě ten den 
odjížděli, takže jsme si celkem rozuměli 😀 

a ráno trénink… neeee já nechci 😀 
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pohleD sharrie
ach, bitvy. někdy si říkám, jestli je mám 

milovat nebo je nenávidět. na jednu stranu 
je mám ráda, protože se na většině z nich 
sjede fajn parta lidí. na stranu druhou je 
s nimi pro mě spojena ne malá dávka stresu 
a mraky věcí na balení. ano, fakt nesnáším 
vození věcí sem a tam! ale kdo by to milovat, 
heh? Já, člověk ve spoustě případů spíše 
nespolečenský a milující svůj klid (asi se fakt 
začínám podobat čím dál víc svému tátovi!) 
a na bitvách? Jo, i tam je možné kupodivu mě 
najít a obzvlášť, když se to týká bitvy naší.

Druhá zimní bitva byla pro mě speciální. 
měla jsem se pohybovat prakticky v jejím 
středu, co by v roli královny ravenny a lůca 
měla ztvárnit mou milovanou sestřičku Freyu. 
tu roli jsem vzala s nadšením, především 
proto že šlo o postavu zápornou a v těch já 
se ráda vyžívám. když se mi dostal do ruky 
scénář inspirovaný filmem lovec: zimní válka, 
bylo rozhodnuto. #teamravenna

v den bitvy jsem vstávala brzy. musela jsem 
si pobalit všechny potřebné věci. Civil, kostým 
na ravennu, kostým na ohňovku. kvůli pár 
hodinám na bitvě jsem zase tahala obrovskou 
cestovní tašku, krabici s korunkami a tašku 
s kožešinami na démony. pak má člověk 
jezdit na lehko :-D naštěstí mi v téhle situaci 
pomohla lůca, která mě naložila a vyrazily 
jsme společně do polné.

na místě už se pohybovalo pár novusáků. 
areál byl nachystaný z předchozího dne, 
takže nás čekalo jen několik málo věcí 
ohledně organizace. po domluvě s ostatními 
co a jak jsme s lůcou vyrazily rozvěsit cedule 
pro návštěvníky a účinkující. samo sebou na 
to padla celá izolepa, z čehož jsme si dělaly 
srandu, že izolepy jsou v novus tak trochu 
nedostatkovým zbožím. lůca navíc prohlásila, 
„hele bagy měl si novou izolepu!“, a mávala 
s ní ve vzduchu.
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po návratu zpátky jsem zamířila do sálu 
za ostatními, kde jsem se začala pomalu 
převlékat do kostýmu ravenny a taky si 
dala něco k jídlu, protože hlad na bitvě je 
ten největší nepřítel. po dvanácté jsem se 
chystala na nácvik, který měli na starost sam 
s Fojckem. Ještě před odchodem na bojiště 
padla otázka, kdo na jaké straně bude bojovat. 
má sestrička Freya alias lůca vyfasovala 
plechovky (chápej jako „ty v brnění“). ke mně 
se přihlásili vikingové s tím, že budou bojovat 
na té straně „kde je větší výstřih“. byla jsem 
ráda, protože jsem si konečně připadala, že 
taky vypadám jako člověk a výstřih na mých 
šatech evidentně zaujal. Díky kluci vikingský 
za zvýšení ega :-D . odvyprávěný scénář 
bitvy byl pro některé lehký zmatek, ale většina 
z bojujících naznala, že jim stačí vědět, kdy 
se můžou vzájemně zmlátit :-D .

Do toho mi dorazili kamarádka magda 
s manželem, kteří nám slíbili, že celou akci 
zdokumentují fotkami. Já jim předala pár 
instrukcí, kam si mohou sednout, kde se 
schovat před zimou, kde mohou fotit a kde se 
v sálu najíst.

na starosti jsem měla ještě přípravu hudby 
pro bitvu, kterou jsem dovezla na flashce a tu 
předala Dragoooounovi. ten celou akci zvučil, 
takže jsme se jen domluvili, kde jakou hudbu 
během pustit. Jenže… ano, tady nastala 
komplikace. nebrala jsem hudbu na ohňovku, 
protože jsem počítala s tím, že ji má bagy ve 
stříbrňákovi na skupinové flashce, ale flashka 
se ve stříbrňákovi jaksi nenacházela. tak jsem 
začala shánět hudbu po všech novusácích. 
malá Šárka ji sice měla, ale soubor, který 
měla v telefonu, nefungoval. zbyňa hudbu měl 
neměl. petííí sice hudbu měl, ale má iphone. 
bagy mi nebral telefon. pak se naštěstí zjevila 
lůca a situaci dořešila.

pak už jen zbývalo dodělat si s lůcou líčení, 
nasadit si korunky a mohly jsme jít na to. 
obě jsme se domluvily, že je ještě potřeba si 
zkusit náš závěrečný souboj. tradičně jsme to 
dávaly na poslední chvíli, ale jelikož ani jedna 
z nás nešermuje, byl to spíše pokus o „epický 
souboj“. bohužel se mi nechtěně podařilo 
lůce hned zrakvit prst. super věc, když měla 
mít bílé rukavičky ke kostýmu a z prstu ji valila 
hromada krve. no nějak to dáme, lůco.

bitva začínala ve 3. honem šup nahoru  
zpátky na scénu. během bitvy jsem 
pochodovala po pódiu, hrála drsnou ravennu 
a pak najednou byl konec. lidi tleskali. Juchů. 
vrátila jsem se dolů do sálu ohřát a chystala 
se pomalu na ohňovku. stihla jsem ještě 
malou svačinkou, okouknout lůci vystoupení 
s mysti a pak se Šárkami a zbyňou chystala 
ohňovku. postupně se zjevovali i ostatní 
novusáci, co nám přišli pomoct. a šlo se na 
to.

závěr ohňovky byl opět speciální, protože se 
Dragoounovi nějakým záhadným způsobem 
podařilo, smíchat ohňovkovou hudbu s jeho 
hudbou. poslední dvě minuty do závěru 
jsme totiž slyšeli něco jiného než jsme zvyklí 
a netušili, co se děje. nicméně jsme jako 
správní proFíCi celou sestavu dojeli, aniž 
bychom ji vůbec přerušili. takže špatná 
hudba potřetí a snad už naposledy :-D holt 
máme na to asi štěstí nebo co.

pak už jen tedy zbývalo poklidit areál, 
ohňovku a unaveně se dobelhali dolů do 
sálu, kde jsme se s agnes, Šárkou, zbyňou 
a mirkou posadili do kroužku. postupně se 
náš kroužek „alkoholiků“ začal rozrůstat. 
povídali jsme si o všem možném. Já čekala 
na lůcu a jelo se domů.

tak a máme první akci za sebou! sláva!
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z pohleDu sam 
a FoJCka

sam: když mi přišla zpráva od bagyho 
„lůca viděla film…“, bylo mi jasné, že hned 
bude následovat „udělej scénář“. tak jsem 
si otevřela flašku vína, našla si ten film 
a dala se do práce. přišlo mi to jako děsná 
slátanina, ale na bitvu perfektní a začala 
jsem děj předělávat pro potřeby našeho 
scénáře. kdybych věděla, kolik k tomu budou 
mít bagy a lůca připomínek a kolikrát to 
budu předělávat, řekla bych jim rovnou, ať 
si trhnou... :D  ale nakonec jsme se dobrali 
finální verze, se kterou souhlasili všichni.

Den před bitvou jsme jeli já, Fojcek a jeho 
brácha Dan do polný pomoct bagymu postavit 
stánky, vynosit stoly, vytyčit bojiště atd. sice 
nám furt říkal, ať vyndáme ruce z kapes, ale 
byla taková kosa, že si je sám v kapsách taky 
zahříval. :D

v den D jsme jako tradičně přijeli pozdě, 
protože ranní káva a vykopávání dvou 
havlíčků z postele. ale jen asi o půl hodiny, 
což se u nás dá považovat za úspěch. 
tradičně jsme doma zapomněli skoro vše, 
co nebylo součástí kostýmů.. scénáře, pití 
na večer.. no klasika. přípravy byly trochu 
chaotické, ale řekla bych, že to bývá horší. 
po obědě jsme si na nácviku všichni prošli 
scénář, vysvětlili si role a začali se pomalu 
strojit a malovat. s Fojckem jsme hráli dvě 
z hlavních postav, bojovníky sáru a erika, kteří 
se postavili ledové královně a i přes zákaz se 
do sebe zamilovali a chtěli se vzít. nikdy bych 
nečekala, že donutit vlastního snoubence mi 
dát pusu „na jevišti“ bude takový problém. 
ale dopadlo to. v druhé půlce bitvy jsem si 
do něj mohla na oplátku i kopnout. 

Celkově se za nás bitva vydařila dobře, 
více méně i podle scénáře a lidem se to líbilo. 
následující program jsem bohužel neviděla, 
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tak nemůžu poreferovat. až večer na 
zakončení byla tradičně ohňovka. a jak tak 
bývá u novus zvykem, byl to neopakovatelný 
zážitek. tentokrát jsme měli hudbu správnou, 
ale Dragouuun nám ji omylem ke konci 

přepnul, takže jsme závěr motali na úplně 
jinou písničku. :D ale kupodivu to docela 
sedělo a kdo to nezná, by si ani nevšimnul, 
že to mělo být jinak. aspoň derniéra téhle 
ohňovky byla nezapomenutelná.

Fojcek: abych vyvrátil bagyho tvrzení 
o klidné party – party to byla, ale klidná určitě 
ne (no bývá to i divočejší). Jeden z šermířů 
měl s sebou kytaru a vyhrával a zpíval až 
do rána. my jsme zapluli do spacáků kolem 
půl 4, ale minimálně do 5 to tam ještě žilo. 
ale i tak jsme všichni ráno statečně vstali na 
trénink a drželi se zuby nehty. Já si to užil.
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Co na to skŘet 
aGnes

zimní bitva, no, kapitola sama o sobě 
jako každá akce kterou pořádáme. Jako 
vždy si vlachová dojela skoro k hotovému, 
protože si nikdy neumí vybrat místo bydliště  
blízko     . když jsem dojela, tak to byla  
taková klasika, přivítání se s přáteli, zjistím, 
co všechno se nestíhá a jde se připravovat. 

na této akci jsem byla v roli mini skřeta, 
hrozně se mi do toho nechtělo      , ale musela 
jsem (ty jsi normálně miniskřet, tak nedělej 
zagorku    ). sedla jsem si se Šárkou (od 
zbyni) a dělaly jsme ze sebe černé ksichty 
(ne nejsem rasista). matlaly jsme na sebe vše 
černé, co jsme měly po ruce, schytaly pár 
narážek na naši pleť a šlo se na akci. v bitvě 
jsem měla malý duel s jedním ze známých 

šermířů. skákala jsem na něj jak pominutá, 
sekala sekyrkou hlava nehlava, až pod mojí 
velkou tíhou a nánosem ran padl     . poté 
jsme se handrkovaly s lůcou a mysti, párkrát 
mi šlápla na nohu, vůbec jsem nevěděla, kam 
mám couvat, ale nakonec se naše minuta 
slávy povedla       . 

no... a pak ohňovka, klasika, domlouvali 
jsme se co a jak minutu před vstupem 
(doslova, nepřeháním), řekli jsme si kdo, kam, 
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co, jak a nakonec se i ohňovka bez problémů 
povedla      .

pak byl čas uklízení a vlastně všeho co 
není vůbec zajímavé. když bylo vše hotovo, 
se Šárkou (zase od zbyni) jsme si sedly 
doprostřed sálu, udělaly kroužek z židlí s tím,  

že jsme zvědavé kdo se k nám postupem 
času přidá. nakonec z malého kroužku o pár 
lidech, by se dal udělat klub anonymních 
alkoholiků. všichni se bavili, lidi co procházeli 
se vždy na chvíli zastavili, popovídali si, někteří 
odešli, někteří zůstali, přesně tak, jaká byla 
naše taktika. Jak všichni postupně odcházeli 
a jezdili domů, jsem se přesunula k jinačímu 
kruhu. no a nevím jestli jsem udělala dobře.  
tam se zpívalo, pilo (samozřejmě jen nealko), 
tancovalo, no prostě zábava jak má být. ani 
nevím jak se to stalo, ale najednou bylo 6 
hodin ráno, tak jsme to pomalu (opravdu 
pomalu) zabalili a šli spokojeně spinkat na 
zaprášené a tvrdé parkety  

po cca dvou hodinkách spánku jsem se 
vzbudila a najednou....sakra, já nemůžu mluvit. 
no jasné, že si vlachová vyřvala hlasivky     .   
Celé ráno jsem byla středem posměchů 
a narážek na různé hlodavce, ptala jsem se 
u každého kdo na místě zbyl o cucací bonbony 
na krk, což se nakonec povedlo    .nedělní 
trénink byl pro mne sice menším utrpením po 
záživné noci, ale zvládla jsem to. 

a to byl pohádky konec 
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zimní bitva
vÝběr z pŘíprav
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více na www.novusorigo.rajce.net za fotky děkujeme magdě a Davidovi 
Šotolovým. 
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zimní bitva
akCe
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více na www.novusorigo.rajce.net za fotky děkujeme magdě a Davidovi 
Šotolovým. 
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zimní bitva
Ftípky
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oDhaleno
zbyŇa a Jeho miláŠek pikao! ví o tom Šárka?
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začátkem února jsem měla možnost strávit 
den mezi členy spolku novus origo na zámku 
v polné, kde jsem, schovaná za fotoaparátem, 
dokumentovala spolkem pořádanou zimní 
bitvu a následný doprovodný program.

Celé odpoledne jsem si moc užila, baví 
mě zaznamenávat momentky, příběhy 
v příbězích, jedinečnou atmosféru nevšedních 
okamžiků. a musím před členy novus origo 
smeknout! Jako člověk, kterého organizování 
společenských událostí živí, jsem totiž na celou 
akci koukala jinýma očima. 

„komunikace s ostatními historickými 
skupinami, koordinace na místě, příprava 
občerstvení pro účastníky, adaptace příběhu, 
výběr hudby, choreografie…,“ můj mozek 
automaticky začal sepisovat body dlouhého 
seznamu úkolů, kterým museli organizátoři 

věnovat svůj čas. a o dalších hodinách 
věnovaných svým koníčkům svědčí jak 
skvostné kostýmy většiny účinkujících, tak 
ohnivá show novus origo. tohle se prostě 
nedělá pro peníze, takové akce se musí dělat 
srdcem! 

a co, krom již zmíněného, stálo za povšimnutí? 
že tahle parta má ve svých řadách hodně 
omladiny a své členy si vychovává od dětství, 
což je velmi sympatické. že po celou dobu na 
bitevním poli „vládla dobrá nálada“ a bavili se 
všichni – návštěvníci v zimních bundách i rytíři 
v lesklé zbroji. a že mrazivému počasí navzdory 
odcházeli všichni domů spokojení. nezbývá  
než novus origo poděkovat za pozvání 
a popřát, aby stejně pohodové a úspěšné byly 
i všechny jejich další akce!

možná někteří z vás už tuší, že to v novus 
není jednoduché. a jak by mohlo, je nás cca 15, 
různých věkových kategorií a různých povah. 
Co je ale většině společné, že jak po novus 
něco chcete, nějakou odezvu nebo aktivitu, je 
ticho. a to je dost divný, protože novus dokáže 
být ticho tak 5 minut když dostanou na stůl 
jídlo.

Do tohoto čísla jsem od každého požadovala 
jednu libovolnou fotku (proč, to se dozvíte o 
dvě stránky dále). Dotaz jsem na naší skupinu 
položila 13. února, poslední obrázek, po 
několika urgencích, dorazil 27. února.

Další ukázka je ve formě screenu. máme 2 
soukromé skupiny na fb. v jedné jsme všichni, 
i nováčci a v druhé pouze aktivní členové a 
řeší se jen vystoupení. bagy na to očividně 
zapomíná, ale jeho připomínka je také holý 
fakt....

reCenze
moC DěkuJeme
magda Šotolová

Jak to v novus (ne)FunGuJe
versus
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malé fotoalbum z akce na oslavu 5.výročí 
fungování skupiny synové bouře.

„pojďte, uděláme si aspoň jednu společnou 
fotku před a po!“ petí...

hector: „král v zámku, král v zámku. Já 
mám židli. Já mám židli!“

Cenu za nejlepšího tanečního partnera 
získávají křupky!

aspoň jednou normální fotka!

někdo: “petí, ty agnesiny šaty ti budou 
malý!”
petí: “nevadíííí!”

vÝroční party
synové bouŘe
sharrie
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v letošním roce máme asi největší nárust 
nováčku v jednu chvíli. uvidíme jak dlouho 
vydrží. hectora jsme si představili minule 
a dnes se podíváme kdo by se vám měl 

představovat na vystoupeních v roce 2023 a 
kdo mi poslal svojí fotku. to je tak když dáte v 
novus nějaký úkol.

pŘehleD členů

Martin „Bagy“ Bahounek
zakládající kmet

petr Jelínek „petí, petráš“
pokud mu nebudete rozumět, v 

klidu, my mu taky nerozumíme

anežka vlachová „agnes“
nesnáší když se jí říká anežko

hana zeithamová
známá jako „buchta“, prý se 

už vrátí z mateřský

lucie čudová „lůca“
prý ta co většinu s*re

Jan kloboučník „honzin“
máte-li přebytek jídla, zavolejte 

honzina

zbyněk skácel „zbyňa“
ten co nikde neodpovídá

vojtěch havlíček „Fojcek“
většina pojišťoven ho už 

odmítá pojistit

Šárka Foglová
ta od zbyni

zkuŠení členové
Řazeno oD Data vstupu Do skupiny
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Šárka vlachová „sharrie“
Jediná Šárka s přezdívkou

simona alešová „sam“
Co nesní honzín, o to se ráda 

postará sam

viktorie vaňková „viky“
vikouuuš, alias viktor

tomáš vávra „hector“

valerie Gottlerova

veronika kalistová

dan novák „dancek“

anička kalistová

patrik Cupák

Šárka vaněčková
„malá Šárka“ co vlastně malá 

není
soňa dvořáková

věčně zmatená

Bez Fotky s otazníkeM
saša niejadlíková

tomáš večeřa
tomáš kasl

václav klíma

nováčCi
ti Co slíbili že zůstanou a poslali Fotku.
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těsně než svět pohltil covid, mohli jsme 
s našimi blízkými, přáteli a lidmi od „fochu“ 
oslavit 10. narozeniny novus origo.

pojali jsme to myslím velkolepě. Dlouhé 
přípravy výzdoby, pečení dobrůtek na stoly, 
psaní našich řečí a proslovů.

snažili jsme se pozvat všechny s kým jsme 
kdy jako skupina spolupracovali, bývalé 
členy a současné přátele. pokud jsme na 
někoho zapomněli tak to neberte osobně. 
Je vás prostě tolik, že není v našich silách 
si pamatovat vše. někteří bohužel nedorazili, 
ať už z důvodu, že se jim nechtělo, nebo již 
probíhal covid, ale s těmi co dorazili to bylo 
báječné. aspoň za mě.

večerem provázel bagy, který je za tohle  
celé zodpovědný a do toho jsem mu 
přicmrndávala svými poznámkami já :D .  

promítali jsme fotky, videa. předávaly se 
prezenty současným i minulým členům. 
a samozřejmě se hodně bumbalo :D  .

pro mě to bylo z pódia takové zvláštní, mám 

pocit, že to rychle uteklo a vlastně jsem se 
s nikým pořádně nebavila. v lodičkách jsem 
si zničila prsty na nohách tak, že mi slezly 
nehty na palcích :D . ale jo stálo to za to.

mimochodem za 2 roky náš čeká 15let. 
takže už pomalu přemýšlíme jakou ji 
uděláme. Dorazíte? budeme se těšit. zatím 
se můžete pokochat jak to vypadalo při 
desátém výročí. více fotek najdete v albu na  
novusorigo.rajce.net

zpátky v čase - 2020
10 let novus oriGo
lůca
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