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Drazí přátelé 
Je to už deset let, co oddílová loď brázdí oceánem reality vstříc všelikým dobrodružstvím. 

Deset let od doby, kdy se zrodila myšlenka a počala se naplňovat tak důležitými činy a skutky. 
Deset let od doby, kdy se ve Smetanových sadech sešly první děti, aby počaly dráhu života 
dnes již velmi vyspělého a významného oddílu TOM Medvědí stopa Holešov. 

Když v těchto deseti letech spočítáme skutečný čas strávený na palubě, tedy čas 
oddílových akcí, táborů, výletů, schůzek a jiných podniků dopočítáme se přibližného čísla 700 
dní, což jsou skoro dva roky…. A proto jsem si dovolil naše malé výročí nazvat právě „Dva 
roky prázdnin“. 

Dostává se vám do rukou prémiové číslo oddílového BrumBáce, číslo 10, věnované právě 
této desetileté historii. Ve vzpomínkách lidí, kteří jsou součástí této historie, ať už od počátku 
nebo se nalodili během plavby, si na několika  následujících stranách připomeneme slovem i 
obrazem některé klíčové události, které oddíl utvářely, či mu dávaly další směr jeho vývoje. 
Berte prosím v úvahu, že jsou to milníky volené zcela subjektivně (byť ve snaze o 
objektivnost), takže je možné, že jiný člověk volil by třeba jinak 

Události si nejprve připomeneme jen v bodech, přehledně, na dalších stranách pak 
podrobněji.  

Vítám vás tedy na stránkách nového BrumBáce a přeji vám příjemné čtení vyvolávající 
plno nezapomenutelných vzpomínek, které jsme na naši společné plavbě prožili. Kéž vás nabijí 
do dalších dní, tak jako nabíjejí mě… 

Šk. 
 

Důležité vývojové mezníky a významné činy ve zkratce: 

 1999 -  1. schůzka 29.9. ve Smetanových sadech 

 2000 – Vstup pod ochranná křídla holešovského KČT 

 2001 – Vstup do Asociace TOM dne 1.1.2001 

 2002 – 1. uvedení hry „Indiánské totemy“   

 2003 – 1. lakrosový turnaj  

 2004 – 1. putovní tábor  - včetně zmínky o všech konaných táborech 

 2005 – Založili jsme lakrosový klub Iktočante Holešov  

 2006 – Náborová výstava „Tomíci 5 let v Holešově“  

 2007  - Nová klubovna – Hájenka v zámeckém parku  

       1. samostatný stanový tábor  - včetně zmínky o všech konaných táborech 

      Bambiriáda Zlín  

 2008 – Celostátní soutěž oddílů TOM „21“ – 4. místo 

       Založení občanského sdružení SKŘÍTEK  

 2009 – Pořadatelství celostátní akce KUKLA  

      Včetně loňských ročníků 

 2009 - 10. narozeniny – malé přání 
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Psal se den 29.9.1999… 

…byla to středa a ve Smetanových sadech, kde se konala první schůzka, se sešlo 18 dětí! 
„Tolik dětí jsem vážně nečekal a bylo velmi těžké je zvládnout sám (Marcimu totiž začaly 

taneční). Řečeno upřímně, nezvládl jsem. Chvíli jsme seděli ve smetánkách a hráli hru na 
seznámení. Pak chtěly jít děcka na hřiště, a tak jsme šli. Tam jsme hráli na honěnou. V průběhu 
jsem si dělal seznam zájemců a psal si adresy. Taky jsme se byli podívat na naši klubovnu, což 
byla jedna místnost v domě Jednoty bratrské, kterou jsem domlouval dříve s majitelem. Mohli 
jsme se tam vždy ve středu scházet.“ (citace z kroniky Společenstva) 

Jak dále říká kronika, tak v květnu roku 2000 se počet oddílových členů ustálil na 5 
chlapců, které jsme se staršími vzali mezi sebe a začali jsme jezdit ven, především na chatu 
pana Františka Hostaši, předsedy holešovského Klubu českých turistů, kterou nám vždy 
ochotně pro naše akce zapůjčil. 

Pak přišel tábor, na který jsem byl přizván fryštáckými tomíky z TOM Černý delfín jako 
tvůrce celotáborové hry. Společně s Ivou Sadilovou jsme připravili „Tajemné putování“ 
motivované Jiráskovými pověstmi českými. 

Co bylo dál dá se vyčíst z následujícího článku, který jsme o našich začátcích publikovali 
v asociačním časopise Tomík (duben 2001). 
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Indiánské Totemy – mezioddílová bojová 24 hodinová hra 
 
„Indiánské totemy“ jest hrou, která měla v letoším roce 

2009 už své osmé pokračování. Poprvé jsme ji uskutečnili 
v roce 2002 na základně holešovských skautů, na Kašavě za 
účasti týmů TOM Černý delfín Fryšták, TOM Pawnee 
Bystřice.p.Host., holešovských skautů a Medvědí stopy. Pro 
další ročníky jsme pak využívali další základny jako např. 

Ochozy u Bílavska, Rajnochovice nebo třeba Nejdek. Z týmů zůstali věrni pouze bystřičtí 
tomíci, pro které má tato hra pevné místo v oddílovém kalendáři stejně jako pro nás. 

Tradičně bylo s touto akcí spojeno i pečení selátka, které bylo vždy zamýšleno jako 
hostina na počest vítězného týmu. V posledních letech jsme 
však od tohoto zvyku upustili a 
na počest vítězů (většinou 
všichni, neboť týmy jsou 
namixované z obou oddílů) 
opékáme naložené masíčko. 

Tato hra má u nás v oddíle 
už svoji velkou tradici a 
oddíloví členové jí žijí dlouho před jejím konáním, stejně jako 
kamarádi z Bystřice. 

 

Velký lakrosový turnaj  
„Velký lakrosový turnaj (Memoriál Vladimíra Šimečka) 

zažil úspěšnou premiéru, což mi určitě dají za pravdu všichni ti, 
kdož si 17. května  tohoto roku udělali čas a přišli se podívat 
do žopského areálu. V rovných i méně rovných zápasech tam 
bylo k vidění vše od tradičního, tvrdého, indiánského lakrosu až po novější a techničtější styly 
hry. V exhibicích bylo možno spatřit také ukázky boxlakrosu a fieldlakrosu (mužů i žen), které 
u nás zatím nemají příliš velké rozšíření. Předvedl je pro nás teprve nedávno narozený LKK 

Kroměříž (lakrosový klub) a patří jim za to náš velký dík. 
Lakrosový turnaj se tedy stal příjemnou minulostí 

našeho oddílu, čemuž pomohlo i krásné třetí místo mladých 
(1. skončili  Divočáci z Divok, 2. místo patří LKK Kroměříž), 
ale také vítězství dospělých, kteří zdolali jak tým Meat 
z Holešova, tak i LKK Kroměříž. Všem ještě jednou děkujeme! 

Na závěr bych také rád poděkoval celému 
organizačnímu týmu, který přípravě i průběhu celého turnaje věnoval spoustu času a sil a 
taky všem mladým tomíkům za jejich pomoc. Poděkovat musím i všem rodičům, kteří svou 
přítomností výrazně ovlivnili návštěvnost turnaje a organizátorům tak přinesli pocit 
uspokojení z dobře vykonané akce. 

Tímto budiž učiněna definitivní tečka za Velkým lakrosovým 
turnajem 2003.“     (kronikový zápis) 

  
Lakrosový turnaj jsme pak 

ještě uspořádali v roce 2004 a 
2005 a oba měli velkou 
návštěvnost i úspěch.  

Pak se lakros v Holešově 
začal vyvíjet profesionálním směrem, ale u toho už jsme 
nebyli sami… 
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Putovní tábory  
Éra putovních táborů započala v roce 2004 prvním putováním krajem Jeseníků. Byla to 

cesta pojatá jako „stylový vandr“, tudíž putování ve fantasy 
kostýmech v duchu naší oblíbené hry „Dračí doupě“, která měla 
svůj příběh, své hry a bitvy o hrady. Putování přírodou, spaní pod 
plachtovým přístřeškem nebo pod hvězdami, koupání v krásných 

potocích či zatopených lomech a 
samozřejmě příběhy z hrdinských 
časů z reálnými přesahy, to vše nám učarovalo tak, že muselo 
jasně následovat pokračování. 

V roce 2005 jsme tedy vyrazili na putování druhé, přes 
celou zemi do národního parku Českosaské Švýcarsko. Tam 
jsme prochodili, co jsme mohli a co nešlo po suchu, to jsme 

zvládli po vodě. Opět jsme putovali v kostýmech a prožili 
krásné dny plné her a příběhů. Pihou bylo snad jen 
malé vystoupení našich ranně pubertálních hochů 
způsobené „Zaplovou znalostí jízdního řádu a odjezdů 
autobusů do Žop“, kterému se dnes už jen od plic 
zasmějeme. Nepřízeň počasí ukončila náš „puťák“ o 
něco dříve, ale zážitky společných dní i kouzelné krajiny 
Sokolího hnízda, Pravčické brány, Divoké soutěsky, 
kempu v Mezní louce, či dětské léčebny v Jetřichovicích přetrvávají, uložené hluboko 
v našich srdcích. 

 Tradice putování pokračovala ještě v roce 2006, kdy nás 
s otevřenou náručí přivítala krajina Novohradských hor. Bylo 
tak trochu „zvláštní“, neboť jsme ho rozdělili na dvě části, část 
suchozemskou a vodní. Osmidenní putování po turisticky ne 
příliš navštěvované krajině jsme si opět vychutnali až do dna. 
Stavba lesní přehrádky, kouzelná přírodní zákoutí, koupání ve 

vodopádu nebo kobylky na másle, to jsou jen drobné 
útržky, které mi vyvstávají v myšlenkách na pěší dny. 
Pak jsme dorazili do Rybníka, přejeli vlakem do 
Vyššího Brodu a započalo se naše první oddílové 
vodácké dobrodružství, královna českých řek – 
Vltava. Přes Rožmberk, Český Krumlov a Zlatou 
Korunu jsme po pěti dnech dopluli do Boršova 

nedaleko Českých Budějovic. Nebylo to jen o vodě, prošli jsme si památky, navštívili otáčivé 
divadlo v Krumlově, nacpali se plackama pod Dívčím kamenem, no prostě akce to byla 
skvělá, kouzelná, monstrózní, prostě mega a stala se novou tradicí oddílu. 

Šk. 
A co k puťákům říká Iktome: 

„Vždy byl puťák velmi žádanou akcí i 
méně aktivními členy oddílu, protože 
brouzdat temnými lesy, hvozdy, dívat 
se v noci na velký měsíc a hvězdy, 
být v pospolitosti s těmi nejdražšími 
si přál zažít snad každý. Byly to dny, 
kdy problémy šly stranou a člověk si 
jen užíval všeho toho dobrého, 
co ještě v nenarušené přírodě mohl 
potkat.“  
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LK Iktočante Holešov – lakros v našem oddíle 
„Už je to hodně let, na které vzpomínám se slzou v oku a pán Bůh mi potvrdí, že to není 

ani v písmenku nadlehčené. Byl to čas, kdy nás bylo málo, kdy jsme chodili ještě na základní 
školu a problémy kde nic tu nic. Schůzky byly pohodové, Kuba si 
nás vždy získal a každého bavilo všechno, co bylo v plánu.  

Jeden čas jsme pořád hrávali lakros před domovem 
důchodců na louce. Bylo to tím, že jsme chtěli nebo taky Kuba 
sem tam neměl nic nachystaného na schůzku, a tak nám stejně 
nic jiného nezbylo☺. Vždycky jsme si donesli z klubovny dvě 
židle a lakrosky a už se hrálo.  

Jednou jel Kuba s holešovským gymnáziem na 
třídenní výlet a vzal s sebou lakrosky, což bylo pro vývoj 
lakrosu v Holešově rozhodující. Nabralo se několik kluků, 
se kterými jsme začali hrávat nejprve na louce, jako vždy, 
a později v tělocvičně v areálu TyMy centra. Zanedlouho 
Kuba objevil pána jménem Aleš Herzog, který mu sdělil, 
že v lakrose existují ligy, turnaje, jiné lakrosky, které jsme 
doposud nepoužívali a z minuty na minutu jsme byli 

přihlášeni do Moravské lakrosové ligy, kterou tehdy tvořily čtyři týmy, tedy s námi už pět.  
Za čtyři roky, co hrajeme Český lakros na ligové úrovni, a za tři roky, co máme na 

starost celou organizaci Moravské ligy (MLL), jsme  zvedli její úroveň tak, že v ní už není pět 
týmů, ale šestnáct a je rozdělená na první a druhou. Náš tým pojmenovaný Iktočante Holešov 
začíná získávat cenné úspěchy na turnajích, kde za poslední rok neskončil hůře než na 4. 
místě (ze 16 týmů minimálně). Vyhrát se nám povedlo zatím jen jednou, na konci letošních 
prázdnin na turnaji v Chropyni, nicméně 6. místo z Mistrovství republiky, které jsme obsadili 
jak vloni, tak i letos, to asi stejně nepřebije. Doufáme, že na úspěchy navážeme i v této sezoně. 

Dva roky válčí ve druhé lize také holešovský dívčí tým Iktočante Winyan (ženy), který 
jsme založili, ale ten má ještě všechno před sebou. Trénujeme každý čtvrtek na fotbalovém 
hřišti v Tučapech vždy od 16:00 (pokud by se našli zájemci, jsou vítáni). 

A na závěr ještě dva důležité weby, které by správný lakrosák prostě měl znát: 
www.iktocante.info - fotky, články, dobré odkazy, www.baxparta.cz - internetové centrum 
Českého lakrosu, kde najdete úplně všechno… 

iKi 
Náborová výstava „Tomíci 5 let v Holešově“ 

Podíváme-li se dnes nazpět, musíme zcela objektivně 
dospět k názoru, že tato událost byla pro další vývoj oddílu 
naprosto zásadní a započala skutečně Novou éru. Ať už ji 
chceme hodnotit jakkoliv, znamenala konec „starých časů“ 
malého oddílu a nastartovala „nové časy“ oddílu velkého. Nu 
posuďte sami z následujícího článku: 

„Na přelomu února a března 2006 se ve vestibulu 
holešovského kina Svět konala výstava, která měla na několika panelech plných fotografií 
ukázat holešovské veřejnosti bohatou činnost našeho oddílu. Asi nejdůležitějším motivem pro 
její uspořádání byl fakt, že jsme měli narozeniny a chtěli jsme je náležitě oslavit, což, dlužno 
říci, se nám povedlo. Dalším, však o nic méně důležitým motivem, byl nábor nových dětí, 
jelikož celých 5 let se oddílové členstvo měnilo jen zřídka a nepatrně, a tak nám, tehdy ještě 
malí tomíci, dorostli do věku, kdy už by měli sami přebírat otěže vedení další „generace“ dětí. 
I tento cíl byl ke spokojenosti nás organizátorů naplněn… 

…Bylo nás 19 je nás 45. Pro náš klidný a pohodlný oddíl TOM 19132 Medvědí stopa 
Holešov začala nová éra bouřlivé existence, v níž, jak pevně věřím, budeme s to naplnit dny 
nás všech, především však všech nových, alespoň tak bohatě jako tomu bylo doposud. Ba 
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dokonce bohatěji!!!!! Neboť to, co dříve leželo na bedrech dvou, tří lidí se dnes může rozložit 
na bedra početné skupinky vedoucích a rádců, kteří za ta léta činnosti v oddíle získali spousty 
cenných zkušeností. Přišel čas je uplatnit! Je na nás všech, abychom oddílu Medvědí stopa 
udělili nový rozměr a obohatili jeho činnost o nové dosud nevídané podniky. Malou částí 
tohoto nového rozměru by měl být i oddílový časopis, od kterého si slibujeme, že bude 
zviditelněním naší pupeční šňůry, která nás všechny spojuje. Věřím, že bude společným 
příspěvkem do historie našich životů. …“       (úvodník v Brumbáci č. 1, duben 2006) 

 Po zářijovém náboru, téhož roku, který probíhal 
tak, že jsme v kostýmech a se zástavou Rijanu 
obcházeli holešovské školy, přišel další přírůstkový 
boom, o kterém mluví BrumBác č. 2, prosinec 2006:  

„Všechno to začalo v září, když do oddílu přišly 
další nové děti. Na první schůzku to bylo jen kolem 10-ti 
dětí, ale už na tu další jich přišlo rovných 30. Takové 
číslo nám může závidět leckterý jiný oddíl v České 
republice. Tento fakt odstartoval spoustu změn, kterými během posledního půlroku oddíl 

prošel a stále prochází. Spousta věcí oddílového 
života dostala novou tvář a my jsme společně 
vstoupili na cestu, která je pro mnohé z nás velkou 
výzvou…“ 

 Členská základna se tedy suma sumárum od 
březnové výstavy do konce září rozrostla z 19 členů 
na úctyhodných 69 lidí a řečeno slovníkem pohádek: 
„…to se teprve začaly dít věci!!!“ 
 

Nová klubovna – Hájenka v zámeckém parku  
„Na vědomost se dává, že se nám podařilo získat 

ohromnou věc. Hájenka v zámeckém parku se stává na 
nějaký čas naším novým útočištěm a zároveň velkou 
výzvou. MKS Holešov nám ji nabídlo do opatrování, 
abychom do ní vnesli tak potřebný život. Čeká nás určitě 
běh na dlouhou trať s opravami a úpravami, které začnou 
v nejbližších dnech. Chtěli bychom co nejdříve hájenku 
zpřístupnit natolik, abychom do ní mohli přestěhovat naši 
dosavadní klubovnu na kovárně…“       (BrumBác č.3, duben 2007) 

…To se nám taky na jaře roku 2008 povedlo. Od té doby jsme na nové klubovně strávili 
spousty hodin práce, kterou jsme odvedli nejen v sestavě vedoucích za pomoci oddílových 
dětí, ale z velké části i za obrovské pracovní podpory a pomoci ze strany rodičů. Jsem 
opravdu moc rád, že se takhle dokážeme spojit pro společnou věc a věřím, že to potrvá i 

nadále. Za to patří všem velikánské DÍKY!!!!!! 
V části objektu jsme opravili elektriku, celou 

hájenku jsme vymalovali, udělala se nová kuchyň a 
podlahy. To vše z grantu, který získalo SVČ Holešov od 
Nestlé (180 000,-Kč). Nejeden víkend jsme věnovali 
přípravě dřeva, úpravě okolí, zahrádkaření a dalším 
podobným činnostem.V loňském roce se z peněz dalších 
povedených projektů, které zajistila Simča (cca 
175 000,- Kč) začal budovat odkalovací rybník a 

biozahrada s venkovní učebnou. V dubnu jsme hájence oblékli nový kabátek (spolu s Klubem 
umění a řemesel). Práce by měly finišovat na podzim tohoto roku, a pak…??? 
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…pak přijdou práce další a další, a tak by to mělo být, neboť o prostor kolem nás 
bychom měli pečovat. Je to vztah, čím větší péči mu věnujeme, tím krásnější pocity z něj 
máme. Větší problém než v chuti do práce však vidím v nedostatku času (ale kdo ho má, že..), 
a taky samozřejmě financí, což je pro nás jako pro nevýdělečný oddíl poněkud složitější. 
Nicméně máme víru a naše myšlenky (nebo alespoň ty mé) už směřují k cíli roku 2010, 
kterým je nová střecha. Uděláme pro to, co bude v našich silách!!!!!!!!!! 

 
1. samostatný stanový tábor   

První tábor jsme uskutečnili v roce 2007 na tábořišti Devítka u Hronova. S motivací 
hledání skupiny ztracených azerotských rytířů krále Asgeira Dobrotivého.  

O rok později jsme se vydali do Petrovic nedaleko Blanska. Tábor nesl název „Stroj 
času“. Účastníci se díky stroji času podívali do různých období naší historie. 

Letos jsme vyrazili k Jindřichovu Hradci k vesnice Hůrky, kde nás historický parní vlak 
zavezl do zlatokopeckého města Dawson city prožít „Zlatou horečku“. 
 

Bambiriáda Zlín 
„Jedním z tradičních měst, kde se Bambiriáda konala 

byl Zlín, kam se vypravili členové našeho oddílu TOM 
Medvědí stopa Holešov s hrdou povinností reprezentace 
Asociace TOM ČR v našem kraji. Smyslem Bambiriády je 
připomínat možnosti, které pro smysluplné trávení volného 
času nabízejí dětská sdružení a zdůraznit i význam tisíců 
dobrovolníků, kteří v nich věnují svůj volný čas mimoškolní 
výchově nejmladší generace.  

Na Zlínském velkém náměstí a v přilehlém parku Komenského prezentovalo 18 sdružení 
našeho kraje, které se svou různorodou činností věnují práci s dětmi a s mládeží. Náš stánek 
číslo „18“ byl umístěn v parku a nabízel příchozím dětem možnost proplout do dávné historie 
hrdinných rytířů a prokázat odvahu a statečnost na osvědčené „Rytířské stezce“. Ta se 
skládala z několika úkolů, které prověřily schopnosti dětí jako vytrvalost, přesnost v míření, 
obratnost a sílu. Neb řečeno jinými slovy cestou po provázku se zavázanýma očima, přes 
krmení tříhlavé saně, balancováním na jednoduchých i složitých lanových lávkách až 
k samotnému vyvrcholení naší rytířské stezky – rytířskému souboji v kolbišti. 

Poté nás čekala dosti rušná a divoká noc v parku 
Komenského, kde jsme hlídali své věci. Kolem se ozývající 
rozbíjení skla, ničení stánků, které patřily jiným 
„bambiriádníkům“ jenom dokazovalo, že akce jako Bambiriáda 
se smyslem nabídnout mladým lidem možnosti 
PLNOHODNOTNÉHO trávení volného času má svůj 
opodstatněný význam. Vše uklidnil až zásah policejní jednotky. 

Ráno pak vypadalo o mnoho klidněji. Do parku prosvítalo sluníčko a pekárna byla blíž, 
než jsme čekali. Program Bambiriády začínal v 9,00 hod. a byla očekávána velká návštěva 
dětí. Tato vize se také naplnila a celý den jsme se prakticky nezastavili. Náš program jsme 
ukončili přesně v 17,00 hod. a hluboce jsme si vydechli. A to byl konec povedené zlínské 
Bambiriády, které se v konečném součtu zúčastnilo 1847 dětí jako soutěžících, 802 dětí jako 
vystupujících na pódiu zlínského náměstí, nespočet rodičů a 214 pořadatelů.“ 
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Celostátní soutěž oddílů TOM -  „21“  
„Minulý víkend nás vynesl až do hvězdného nebe celé Asociace TOM. Náš oddíl se totiž 

přihlásil do celospolkové hry pod názvem „Jedenadvacítka“, která hodnotí činnost oddílů v 
jedenadvaceti různých oblastech, jako např. pravidelné schůzky, netradiční akce, pomoc 
městu, spolupráce s jinými spolky, ekonomická soběstačnost atd. V kategorii velkých oddílů, 

kam náš oddíl bezesporu patří, jsme se dostali mezi 
pět nejlepších oddílů v republice. A právě minulý 
víkend jsme byli na velkém finále až v dalekém Sloupu 
v Čechách nedaleko České Lípy, kde náš tým ve 
složení Petr Němčík, Petr Šperling, Milan Hnila, 
Dominik Ehrlich a Libor Novák hájil barvy našeho 
oddílu i našeho města. Utkali jsme se se zástupci 
takových oddílů jako jsou Zlaté šípy z Valašského 
Meziříčí, Kamarádi Pacov nebo Kadeti z Červeného 
Kostelce, což jsou oddíly s minimálně třicetiletou 
tradicí. Ve Sloupu nás čekala spousta disciplín a her, 
které naše vyslance prověřily v rozličných 
dovednostech. Vyráběli a zdobili papírovou raketu, 

kterou následně i odpalovali, ze špejlí a provázků vyráběli most, běhali 
pro čísla, vařili na ohni, poznávali přírodniny apod. V konečném 
součtu nám o dva vousy uteklo třetí místo, takže jsme skončili čtvrtí, 
což myslím v celostátním měřítku není vůbec zlé, ba naopak! 

Dlužno ještě dodat, že náš tým byl věkově nejmladší, a tak 
můžeme stejnou sestavu poslat i za dva roky, kdy proběhne další kolo 
této soutěže (pokud se do finále opět dostaneme). 

Závěrem článku bych ještě rád veřejně poděkoval nejen našim 
oddílovým reprezentantům, kteří se za nás za všechny potili ve Sloupu 
a vyhráli nám nový stan, ale především celému kolektivu vedoucích oddílu Medvědí stopa 
Holešov, který zajišťuje bohatou celoroční činnost, díky které jsme se do velkého finále vůbec 
dostali.“         (BrumBác č.8,  říjen 2008) 
 
Založení občanského sdružení SKŘÍTEK 

Tento čin byl původně plánován až jako dárek k 10. 
výročí, ale vloni v říjnu jsme si prostě řekli: „kdo jiný, než my 
a kdy jindy než teď“… a bylo to. Jako dárek k výročí si teď 
můžeme dát 2 úspěšné kurzy, které budou mít určitě 
pokračování….  

Skřítek je občanským sdružením usilujícím o všestranný 
rozvoj osobnosti člověka metodou zážitkové pedagogiky. Je 
snahou o uplatnění našich zkušeností získaných za dlouhé roky práce s lidmi. Chceme 
zdůrazňovat hodnoty posilující mezilidské soužití a nutnost harmonického vztahu mezi 
člověkem a přírodou, jakožto podstatné veličiny pro kladný vývoj naší moderní uspěchané 
společnosti. Tohoto cíle se snažíme dosáhnout prostřednictvím různě zaměřených  kurzů, 
jejichž čas je naplněn hrami, pohybem, tvořivými aktivitami, komunikací i osobním 

zamyšlením, často v přírodním prostředí. 
Navozováním silných zážitků a intenzivních 

mezilidských vztahů pomáháme každému v sobě 
nalézat skryté a netušené zdroje energie, 
sebedůvěry a spontánní tvořivosti, které jsou 
nezbytné pro aktivní a zodpovědný postoj k 
životu, společnosti i svému životnímu prostředí. 



     strana  
 

TOM Medvědí stopa Holešov  LISTOPAD - PROSINEC 2008 

10

Pořadatelství celostátní akce KUKLA  
Psal se rok 2007, když jsme se s oddílovými nadšenci pro 

irskou muziku rozhodli vyrazit na asociační akci Kukla 
(přehlídka umělecké činnosti oddílů TOM) do Poděbrad. 
Trénovali jsme jak to jen šlo, nervovali se s rytmem, se 
zpomalováním v průběhu písně, s nedostatečnou rychlostí 
našeho hraní…, nicméně na Kuklu jsme přesto vyjeli a vyhráli 
jsme svou kategorii „hudba a zpěv“ na plné čáře v bouřlivých 
ovacích celého publika… 

Psal se rok 2008, když jsme se rozhodli, motivovaní 
úspěchem roku předchozího, zopakovat svou účast na Kukle, 
tentokrát v Praze-Dubeč a tentokrát v kategorii „výtvarno“. 
Na schůzkách a po víkendech uhnětli jsme svého Valina 
(nezaměňovat, prosím, s Golemem) a s touto dva metry 
dlouhou sádrovou plastikou jsme vyrazili vlakem do Prahy. 
Domů jsme přivezli krásné 3. místo. 

Psal se rok 2008, když jsme byli v Praze na Kukle, byl 
večer a nás napadla velkolepá myšlenka uspořádat Kuklu v našem Holešově. S přítomnými 
vedoucími jsme se dohodli, že by to určitě stálo za to. „Je to výzva“,  řekli jsme si. Tomáš 
Novotný (náčelník asociace) náš nápad přivítal s povděkem, a tak se pomalu začalo 
s přípravami… 

Psal se rok 2009, únor, když vznikl tento článek: 
„Více než 230 tomíků z 20 oddílů z různých koutů naší krásné domoviny se o víkendu 6.-

8.2. sešlo v našem městě, aby se navzájem podělili o svá umělecká dílka, která si pro tuto 
soutěžní přehlídku s názvem „Kukla“ a podtitulem „Svátek Múz“ nacvičili. Na pódiu 
místního kina se během sobotního dne odehrálo 9 divadelních představení, 9 vystoupení 
plných hudby, zpěvu nebo tance, shlédli jsme 3 vítězné filmy a také vyslechli vítězná psaná 
dílka. V předsálí pak byla vystavena díla výtvarná, keramická i fotografie a vše bylo 
provoněno soutěžními bábovkami kategorie „kulinářský um“. Kromě všech soutěžících jsme 
měli tu čest přivítat u nás i celé náčelnictvo Asociace TOM, které k nám přijelo na poradu 
i na představení. 

Myslím, že klání to bylo pohledné a bylo na co se dívat. Za všechny uveďme například 
vítěze TOM Klubka z Šenova, kteří si odvezli Kuklu za divadelní představení, TOM Pawnee 
Bystřice p. Host., jež byli nejoriginálnější dle filmové múzy, TOM Datyňáček z Havířova si 
odvezl cenu za psaný text, Krokodýlí mažoretky z Ostravy, odjížděly s Kuklou za nejlepší 
taneční výstup nebo „valmezští“ TOM Zlaté šípy bodovali nejlépe v kategorii „fotografie“. 
Nádhernou tečkou za celým dnem byl pak večerní karneval v místní Sokolovně. Byl přátelský 
a plný všelikých masek, jak jsme si přáli. Dokonce se i soutěžilo, naučili jsme se jeden 

indiánský tanec a bylo rozdáno několik sladkých 
i slaných cen. 
Svátek Múz, největší a nejnáročnější akce v historii našeho 
oddílu, je úspěšně za námi a velký dík patří organizačnímu 
týmu oddílových členů, včetně našich nejmenších a rodičů, 
kteří byli do organizace této akce zapojeni.“  

 Píše se rok 2009 a Kukla v Holešově je minulostí, když 
píšu tyhle řádky. Vzpomínám na ni nesmírně rád, neboť mužská ješitnost 
mi velí uchovávat dlouho události, které okolí hodnotilo jako velmi 
zdařilé. Ze všech koutů byla kvitována s povděkem. Zprávy o holešovské 
Kukle vyšly také v několika významných periodikách jako jsou časopis 
Turista či Inspiromat (vydává NIDM), ale také Holešovsko a konečně 
časopis Tomík. 

Bylo nám ctí a velkým potěšením pořádat tuto krásnou akci!“ 
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Seznam členů oddílu od roku 1999-2009 
  Jméno a příjmení přezdívka členství    Jméno a příjmení přezdívka členství 
1. Jakub Šneidr   1999…  57. Jan Holčák   2006-2007 
2. Júlia Mudruňková   1999…  58. Michal Janečka   2006-2007 
3. Simona Němčíková   1999…  59. Petr Smolka   2006-2008 
4. Zdeněk Hanzlík   1999-2003  60. Lukáš Kopčo   2006… 
5. Lukáš Ustohal   1999-2000  61. Jakub Pospíšilík Nezmar 2006… 
6. Marek Ustohal   1999-2000  62. Andrej Lomaka   2006-2007 
7. Petr Bozděch  Maka 2000…  63. Milan Hnila Hilan 2006… 
8. Petr Němčík  Iktome 2000…  64. Tomáš Huml   2006 
9. Lenka Bubeníková   1999-2000  65. Marie Konečná   2006 

10. Jakub Thér   2000-2003  66. Karel Sedlář   2006 
11. Lucka Bakalová   2000-2001  67. Oldřich Ponížil   2006 
12. Roman Herman   2000-2001  68. Martina Bouchalová   2006… 
13. Hana Bubeníková   2000-2001   69. Jaroslav Radecki Hrabě 2006… 
14. Kristýna Keglerová   2000-2001   70. Filip Lakomý   2006-2008 
15. Monika Soukupová   2000-2001   71. Markéta Chrobáková   2006… 
16. Monika Teterová   2000-2001  72. Hanka Stiborová   2006… 
17. Pavel Krejčí    2000-2002  73. Pepa Dujka   2006 
18. Kateřina Šneidrová   2001…  74. Jiří Mikulčík Mikeš 2006… 
19. Zdeněk Pospíšil   2001-2002  75. Aleš Vydra   2006… 
20. Petr Sedláček Míša 2001-2002  76. Peťa Šperling Špejla 2006… 
21. Martin Šneidr Šincek 2002…  77. Alena Šperlingová   2006-2008 
22. Jan Šípek Starosta 2002-2003  78. Jirka Orálek Jersey 2006… 
23. Lucie Trhlíková   2002-2008  79. Ondra Jemelík   2006… 
24. Eva Hlavizňová   2002-2005  80. Bětka Melicharová   2006-2009 
25. Ondřej Novák   2002-2005  81. Jiří Polepil Striga 2006… 
26. Pavel Novák Neználek 2002…  82. Jitka Hrnčiříková  Kadlecová 2006… 
27. Lukáš Krejčí   2002-2005  83. Sam Harmoš   2007 
28. Petr Lánský Bruča 2002…  84. Mira Barot Miroň 2007… 
29. Filip Svrček   2002-2003  85. Jirka Botos Botaska 2007... 
30. Jiří Kadlec Sréééc 2002…  86. Aneta Brhelová   2007… 
31. Pavel Paseka   2003…  87. Dominik Ehrlich Domino 2007… 
32. Erik Wohland   2003-2006  88. Nikol Fridrichová   2007… 
33. Martina Šípková   2003-2005  89. Petr Gajdoš   2007… 
34. Tomáš Světlík Tata 2003-2008  90. Peťka Hofmanová   2007-2008 
35. Martin Zapletal Zapla 2004-2005  91. Martina Gajdošová st.   2007-2008 
36. Vlasta Mudruňková   2004-2005  92. Martinka Gajdošová ml.   2007… 
37. Aleš Soukup LuLu 2004…  93. Petra Juráňová   2007-2007 
38. Jaroslav Burian   2005…  94. Katka Miková Kufr 2007… 
39. Jan Kaul Dilgo 2005…  95. Monika Němcová   2007 
40. Míša Kaulová  Miška 2005…  96. Libor Novák   2007… 
41. Jan Loučka Hakl 2005…  97. Honza Soukup   2007 
42. Petra Křížová Gauby 2005…  98. Marie Stavinohová   2008… 
43. Viktor Hublík   2006-2008  99. Nikol Zlámalová   2007 
44. Emil Gajdoš   2006…  100. Šterbáková Aneta   2007 
45. Kristýna Ťopková Krista 2006-2008  101. Vyležíková Míša Páca 2008… 
46. Martin Kříž Birs 2006…  102. Křepelková Šárka   2008… 
47. Jindřiška Svobodová Iny 2006-2007  103. Doležalová Lucie Luccc 2008… 
48. Míša Dvořáková Masák 2006-2008  104. Lánský Ondřej   2008… 
49. Míša Ondráčková Freckle 2006-2008  105. Pacíková Jolanka Jo 2008… 
50. Dominika Tupá Domča 2006-2008  106. Pavelková Radka   2008… 
51. Jan Valášek Valin 2006…  107. Uruba Ladislav   2008… 
52. Dana Jahodová Danča 2006-2007  108. Zmeškal Martin   2008… 
53. Tereza Němcová Terka 2006-2007  109. Michálek Jan   2008-2009 
54. Milan Vyoral   2006-2007  110. Polepilová Jana   2009… 
55. Jakub Gajdoš Pepe 2006…  111. Jelínek Petr Jelen 2009… 
56. Jakub Ehrlich   2006…  112. Jemelík David   2009… 

modré označení a tečky znamená aktuální člen (2006…) 
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Trocha poezie: 
Dobré časy 

 
Je páteční čas, schůzka se blíží, 

dnes všechna trápení a vše, co mě tíží, 
se beze zbytku mezi kamarády rozplyne, 

tak dobře mi je ve stopě, tak dobře, jak jinde ne. 
 

Každý pátek odpoledne těším se jako malej, 
až před hodinou třetí obklíčí mě zámecká alej, 
pěšinou její spěchám k naší klubovně v parku, 

tam mám svou nejdražší oddílovou partu. 
 

Kluci i holky každého věku 
sejdou se tady, aby spolu žili, 
jediné, co je pěkně k vzteku, 

že nutné je, aby se zase rozloučili. 
 

Dvě hodiny společně prožijí v radosti, 
a potom domů odkráčejí, 

nemají na dlouho nijaké starosti, 
smíchem loučí se se zámeckou alejí. 

 
Závěrečné slovo oddílové hlavy: 

Je to jen pár kamenů z celé té hory oddílových zážitků a akcí, které jsme vám v tomto 
čísle BrumBáce chtěli přiblížit. Oddílový rok je bohatý v každém období a celé desetiletí už 
by stačilo bezmála na knihu, kdybychom měli napsat o všem, co jsem prožili. Co se tedy 
neobjevilo na stránkách tohoto čísla, to máte možnost shlédnout alespoň v obrazové podobě 
na výstavě, kterou jsme pro vás připravili v prostorách naší klubovny na hájence… 

…píše se den 18.9.2009… jsme tady, abychom si uvědomili, že 
jsme rádi za to všechno, co bylo, a abychom se ujistili, že naše cesta vede dál…… 

 
 

„Na světě nic není krásnějšího a důležitějšího 
než láska k lidem, pokora a úcta ke všemu 

stvoření. Kéž jsou naše další roky poslem těchto 
hodnot. Vše nejlepší k narozeninám…“ 

 
„Děkuji, drazí přátelé, za společnou tvorbu kapitol našeho 
oddílového příběhu. Děkuji vám za vše, co děláte pro mě i pro oddíl.  
Bez vás by to byl prázdný příběh… Děkuji z hloubi svého srdce! “ 
 

 
 

BrumBác – vydává skupinka oddílových nadšenců   
Adresa redakce: redakce.medvedistopa@centrum.cz 
Oddílové webové stránky: www.medvedistopa.cz 

den vydání: 18.9.2009            s radostí zpracovala redakce  


