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Úvodní slovo aneb „Proč časopis až po 7 měsících?“ 

rvní číslo časopisu vzniklo z velké euforie, kterou zapříčinila výstava a 
s ní spojený nábor v únoru tohoto roku, kdy se nám podařilo rozšířit naše 
řady o hodně nových lidiček (z 20 členů asi na 45). Jenomže, jak už to bývá, 

 vním úspěchu se nepodařilo navázat. Na časopis se myslelo, ale nikdo 
nás nebyl natolik zapálený něco začít. Bylo to způsobeno hlavně tím, že 
avní tvůrce časopisu končil první část vysoké školy a nikdo jiný nebyl. Na časopis prostě 
zbýval čas. ALE TEĎ SE TO ZMĚNÍ!!!  

Všechno to začalo v září, když do oddílu přišly další nové děti. Na první schůzku to bylo 
n kolem 10-ti dětí, ale už na tu další jich přišlo rovných 30. Takové číslo nám může závidět 
ckterý jiný oddíl v České republice. Tento fakt odstartoval spoustu změn, kterými během 
sledního půlroku oddíl prošel a stále prochází. Spousta věcí oddílového života dostala 
vou tvář a my jsme společně vstoupili na cestu, která je pro mnohé z nás velkou výzvou. 

otřeba časopisu tak dostala nové a důležité opodstatnění. Měl by totiž sloužit jako 
formační zdroj pro oddílové členy, tak také pro jejich rodiče, aby všichni věděli, co se 
oddílovém životě dělo, děje a v dalších dnech našich prostých životů dít bude.  

V posledních měsících jsme se zúčastnili několika kurzů jako např. LTŠ (letní táborová 
ola instruktorů), kde se byli školit Valin, Neználek a Iktome, 12 zástupců oddílu se 
častnilo akce CVVZ (Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností) v Ostravě (bližší info 
nitř časopisu) atd. Od různých jiných oddílů a lidí jsme tedy načerpali mnoho inspirací, 
eré bychom v následujícím období rádi probudili k životu i v oddíle našem, a to hlavně pro 
dost nás všech. Věřte, že toho nového se chystá dosti a dosti. O tom všem bychom vás rádi 
ostřednictvím tohoto malého časopisu pravidelně informovali. 

To jsou tedy hlavní důvody, proč se někteří odvážlivci domluvili na obnově oddílového 
ozdělili jsme si v naší malé „redakci“ funkce a v sestavě Iktome, Kuba, a Dilgo si 

ali na starost život této bezpochyby super věci. Takže nám držte palce, abychom vydrželi, a 
y toto číslo nebylo zase na dlouhou dobu poslední. Tak čtěte!!!!    

         Iktome a Šk. 

dálosti dní budoucích:       
 SO 16.12.2006 – VÝPRAVA ZA MRAVENCI – aneb společenstvo průsvitných 

křídel – výlet do přírodovědeckého centra Jezírko za poznáním 
některých tajemství přírody. (akce pro celý oddíl) 

 ČT 28.12.2006 – PROCHÁZKA ZIMNÍ PŘÍRODOU – sraz 9:00 u klubovny. 
(akce pro celý oddíl) 

 
V  velo

 SO 24.2. – PÁ 2.3.2007 – JARNÍ PRÁZDNINY – TOMácká chata Kam
Starší členové oddílu pojedou na vlastní školení, kde si po 

me, 
 do 

informováni. Není možné vše předpokládat s naprostou přesností. Díky za pochopení. 
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 PÁ 19.1. – NE 21.1.2007  – KUKLA – Poděbrady 
Víkendovka plná umění, ve které se náš oddíl zúčastní programů

ýtvarno a hudba + zpěv. Držte nám palce. (akce pro chy) 

énka  

skupinách budou připravovat programy pro ostatní. Uvidí
jak se nám to podaří uskutečnit a taky trošku nahlédnout
psychiky mladšího dítěte. (akce pro celý oddíl) 

 SO 3.3.2007 – COUNTRYBÁL – Bystřice pod Hostýnem  
Tradiční veselice bystřických tomíků v duchu country.  
(akce pro velochy)  

 

Poznámka: O případných změnách tohoto plánu, např. přibivších akcích, budete včas 
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Události dní minulých:  

Kusalíno (5.-8.5.2006) 
Byl krásný jarní den, kytičky voněly, ptáčci zpívali a Medvědí stopa se vydala za 

dobrodružstvím na chatu Kusalíno. Sešli jsme se v Holešově na vlakovém nádraží, kde už 
čekali rodiče, děti a vůbec skoro všichni z oddílu. Milanova maminka přinesla plnou igelitku 
bonbónů všeho druhu, a protože Emil je jedním z nejspolehlivějších členů oddílu, byl sladký 
poklad uložen právě k 
němu, stejně jako sladkosti 
které přinesla Honzíkova 
maminka a které byly 
původně svěřeny mně s 
Miškou (maminka nejspíš 
věděla, že u nás budou v 
těch nejlepších rukách:). Pak 
se děti rozloučily a mohlo se 
vyrazit. Vlakem jsme dojeli 
až do Vsetína, tam jsme si 
chvilku počkali na autobus 
MHD, který nás odvezl na 
zastávku, kde už čekal 
Neználek a Iktome, jehož 
palec zkrácený o nějaký ten 

etr (při nehodě s 
ovský zájem. Nicméně jsme pokračovali dál štěrkovou cestou m

 tak znaven, že už svou krosnu dál nem

milim
nožem) sklidil obr ezi 
chatami. Malý Kuba byl po cestování vlakem ohl nést, 

 na 
rtech jeho batůžek říjemná, ovšem jen do té doby, než jsme 

 cílem. Co se dalo dělat. 
 

mohli 
počinout. 

ná jen 
 tam s 

 a Tata. 
 a protože 
éčka, ale 

Medvědí stopa, tak jsme šli 
eště na procházku a cestou 

ískaná. Došli jsme 
na louku, kde nám Kuba 

 
doby 

o, že
poslední u strom
ukázal, tak

večeři. Sam ích, že to budou p  oni, běželi co to šlo, 
avšak Kubo řečku, 
Kuba začal eslyšel, tak jsme až u 

a proto sháněl někoho, kdo by mu s ní pomohl. Vyhlédl si Neználka, který s úsměvem
převzal. Cesta lesem byla p

spatřili óóóóbrovský kopec, jenž byl překážkou v putování za naším
Z plných sil jsme se pustili do zdolávání K2. Nějaký čas to trvalo, než jsme se vyškrábali

nahoru na louku a 
jsme si konečně od
Chata už byla vzdále

ří sepár metrů a někte
radostí rozběhli. V
čekala Danča, Stréc
Ubytovali jsme se,
nejsme žádný b

 cíli nás 

j
se hrála p

vysvětlil pravidla 
kterou jsme do té 
neznali a t

hry,

 prý kdo bude 
u, na který 

 ten bude dělat 
ozřejmě všichni se strachem v oč rávě
vu lest nikdo neprohlédl. Zatím co jsme utíkali abychom nevyfasovali va
odpočítávat, no a protože ho nikdo, až na pár opozdilců, n
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stromu

 

poledním klidu nás čekala brigáda na louce pod chatou. Děti 

c
silnější oddílová část v čele s Kubou vyrazili už o půl sedmé do
malochů byla však vzhůru už kolem osmé , jakoby se jich noční
se nám „větším“ vůbec nelíbilo. A protože se nám už nepoda
holky (Míša-Freckle, Masák 
a já)rozhodly, že se půjdeme 
umýt, Honza při tomhle 
nápadu kroutil hlavou a 
díval se na nás jak na 
debily. Nakonec jsme si 
umyly jenom vlasy (voda 
měla maximálně 5°C). 
Růžovce při tom spadl do 
studánky hrnek na vodu, 
myslely jsme, že to 
nepraskne tak jsme to 
nikomu neřekly (pěkně 

 zjistili, že tato hra byla jen záminkou, aby nás mohl všechny vyřadit z pískané. Když 
jsme přišli zpátky do chaty, už se stmívalo a v domnění, že jsou děti unavené jsme je poslali 
do postýlek. S čím však nikdo nepočítal bylo to, že jim zbude dost sil, aby mohly řádit až do 

pozdních večerních hodin. 

se všichni mohli utlouct. Po 
běhaly jako mravenečci. Po práci už mohl konečně začít dlouho očekávaný turnaj. Rozdělili 
jsme se do tří skupin: holky, kluci a chlapi. Turnaj probíhal v poklidu, ale pak se musel turnaj 
pro nepřízeň počasí odložit na další den, kdy už se počasí díky bohu zlepšilo….. 

Po skvělé večeři nás už nemohlo potkat nic lepšího, než Mikeš s kytarou. Otevřel 
zpěvníky a hrál písničku za písničkou, což bylo zlatým hřebem sobotního večera. Pak jsme si 
popřáli dobrou noc, dětičky šly do hajan a spinkaly jak andílci, stejně jako my. V neděli ráno 

vička , i díky tomu , že naše 
 Vsetína do obchodu.Většina 
 pochod vůbec netýkal ,  což 
řilo usnout, tak jsme se my 

naivní představa). Nakonec 
se stejně Danča před TATou 
prořekla a ten si pak 
Růžovku zavolal na 
„kobereček“. Mezitím přišli naši šikovní kluci z nákupu ve Vsetíně a donesli nám výbornou 
snídani:vánočky, kakao, makovec-tvarohový,  ořechový a makový. Chalupou prostupovala 
příjemná pohoda a nicnedělání, kterou Kuba rázně ukončil tím, že zavelel „Pojďme uklízet 
větve!“. Dopoledne jsme tedy uklízeli tamější sad, čistili ho od větví a přitom chystali kluci 

No a od brzkých hodin 
ranních pak na novo. Bylo 
nemožné spát dlouho. To se 
taky projevilo na délce a 
intenzitě jejich rozcvičky. 
Nasnídaní a rozcvičení jsme
se sešli venku před chatou. 
Dopolední úkol zněl: najít si 
hůl na turnaj ve skalním 
golfu a tak se děti s 
nadšením rozprchly do lesa 
a celé dopoledne si 
opracovávaly hole. Mezitím 
Tata a Emil (naše skvělé 
„maminy“) vykouzlili 
famózní gulášek, po kterém 

jsme měli kvůli noční akci posunutý budíček , byla zrušena roz
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dřevo na táborák. Na oběd byla čočková polévka, kterou jsme
bohužel neochutnaly, protože jsme daly přednost opalování, n
nevychutnali. Kvůli službě v kuchyni jsem se musela po chv
kuchyně). TATA pak všem odvážlivcům udělal čočkovou pl
dohrát golfový turnaj, ale mně už se moc 
nechtělo, takže jsme se s Míšou a dalšími 
rozhodly zůstat v chatě. Když se golfisti 
vrátili, pyšně nám hlásili své 
výsledky(„vyhrál Hakl a Iktome byl 
druhý“). Kluci se rozhodli pro další využití 
golfových holí. Šli si zahrát hokej. Bohužel 
nemůžu popsat sled událostí v tomhle utkání 
(..“které se zvrhlo v bezhlavé rubání..“), 
protože jsem hrála s Terkou, Birsem, 
Jindřiškou a dalšími BANG. Večer jsme 

 (já, Míša, Masák a Danča) 
icméně kluci si ji taky moc 

íli přesunout za Emilem (do 
acku. Odpoledne se měl jít 

opekli pár špekáčků a chlebů a TATA Terce 
dokonce opekl (vegetariánský) okurek.  

U ohně se hrálo a zpívalo (a všem se 
to líbilo). Kuba pak šel malochům 
povyprávět pohádku o taxikářovi, byla 
trochu hrubá tak asi proto se Kubík (ne 
Šneidr) počůral. Pak jsme se seskupili 
kolem ohně, kde Míša vyučovala Pavlíka a 
MAKU otvírání kofoly: „CPA“. K spánku 
jsem se uložila i s Míšou k Terce a Strécovi 
do jejich komnaty. Ráno přiběhl Kuba plný 
energie a zvolal: „Vstávat! V
před chatu. A svižným tempem
šli uklízet. Kluci mezitím vy
konečné dílo stálo za to. Po 
jsme dorazili tak akorát, abyc
a dohromady jsme nakoupili 
narazili  na „ čoko-čoko-čokolád
(který jí mezitím čórl zmrzku) 
směr Holešov. V rodném mě
neopomněl pochlubit se svým
domovům. 

napsali společným
 

6.-7.10.06 
A bylo to tu!! Bude mi ctí napsat tu článek o výborné akci, která započala už v pátek 

na schůzce.. V pátek ještě před 14:00 jsme dorazili na kovárnu s Valinem. Začali jsme tam 
chystat věci a já jsem upaloval mapu. Jak jsem to dodělal, vzal jsem flašku od vína a šel jsem 
to hodit do Rusavy a byl jsem hrozně zvědavý jestli pro to děti vlezou hned nebo nebudou do 
té vody chtít. Když. Vlezl jsem do Rusavy, nainstaloval jsem to tam a bylo to. Valin mezitím 
objel další tři stanoviště a společně i s dětmi jsme se sešli na kovárně.  Až se všichni 

šichni povinně na rozcvičku!“ všichni pěkně natěšení vyběhli 
 vyběhli na kopec. Po snídani jsme si sbalili své saky paky a 

mýšleli básničku do kroniky, zprvu se jim moc nedařilo, ale 
obědě jsme udělali pár společných fotek a šlo se. Do Vsetína 
hom mohli zajít do Kauflandu. Chytla nás ice-creamová mánie 
tak 7 litrů zmrzky, kterou si nejvíce užil Pavlík. Cestou jsme 

a dům“, který si Míša pod nátlakem ostatních, hlavně Pavla 
musela vyfotit-dost hrubý. Pak už jsme sedli na vlak a jeli 

stě nás už čekali (jenom někteří) rodičové, kterým se Iktouš 
 zraněním. Všichni jsme se rozloučili a vydali se ke svým 

Pro TOM Medvědí stopu 
i silami Freckle, Masák, Jindřiška a Domča 

Zámek 
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uklidnili, přečetl jsem jim dopis od posla A
skupina musí vydat hledat ztracenou mapu po
A tak tedy vyrazilo se. První část mapy by
odvážných a odhodlaných hrdinů získala ma
rychle. První díl mapy byl tedy v našich rukou
hledat dál. Zanedlouho jsme uviděli muže 
schovaná za lanovým můstkem, který jsme mu
se bez váhání vrhli na n

zerotského království. Ve zprávě bylo, že se 
dle které se potom dostanou na zámek ke králi. 
la hlídána zlým duchem. Avšak skupina plná 

pu a ducha zahnala zpátky do pekel velice 
. Jenomže části byly 4 a tak se skupina vydala 
v černém plášti, který nám řekl, že další je 

seli zdolat, pokud jsme chtěli mapu. Všichni 
ebezpečný úkol a taktéž mapu získali. Protože nebylo moc času, 

museli ašeho ztraceného společníka Valina, který si jen 
ámil nám, že další část mapy bude velmi těžké 

u jsme na kovárně úspěšně složili a dohodli se, že naše dobrodružství bude 
pokračovat další den a to v sobotu.  

Ke kovárně došli snad všichni  
králi. Cesta utíkala celk e když vtom se zjistilo, 

e poslední a tedy nejdůležitější část mapy je ztracena. Začali jsme rychle hledat, ale bohužel 
neúspěšně. Vydali jsme se tedy dál ale moc jsme li ohromné 
štěstí, když jsme se chtěli vrátit na kovárnu, proto a přespání 
v noci venku. Na cestě jsme potkali králova posla i, že pokud 
chceme předstoupit před krále, musíme odev  Byla už 
tma a tak to mělo tu správnou atmosféru. Dě královou 
komnatou si mohli sundat šátky z očí. V tu ch ta zraku 
jim při

jsme pospíchat a cestou jsme potkali n
tak seděl na stromě a kochal se přírodou. Ozn
získat. Střeží ji sebranka 
nějakých banditů, kteří 
okrádají pocestné. Plížili 
jsme se abychom se dostali 
co nejblíž, ale bohužel si nás 
jeden z nich všiml a Valina 
chladnokrevně zapíchl 
mečem. Ještě, že jsem u sebe 
choval Azerotský meč a 
většinu banditů zabil. Ale to 
už všichni utíkali co jim 
nohy stačili s předposledním 
kouskem mapy pryč od 
tábora. Za chvíli jsem je 
doběhl a pokusili jsme dát 
mapu dohromady. Zapadala 
do sebe, ale pořád nám 
poslední část chyběla. Hnali jsme co nám nohy stačili pro poslední kousek. Ten byl však 
schovaný na dně řeky Rusavy. Odhodlaně jsme vytáhli starou skleněnou láhev a v ní poslední 
útržek. Map

a tak jsme Jindřiška, Valin, Neználek a já mohli vyrazit
em rychlse skupinou na dlouhou cestu k Panu 

ž
 nedoufali. Naštěstí jsme mě
že nikdo nebyl připravený n

a jeho Kata. Ti nám oznámil
zdat jeden svůj smysl – a to byl zrak.
ti přišli asi za půl hodiny a až před 

víli netušili, kde právě jsou a proto ztrá
nesla velké překvapení. Pan král je všechny přivítal a jmenoval svého hlavního posla 

Jakuba. Ten všem přiblížil pravidla celoroční hry a bodování. Dále představil 3 nejlepší 
rytíře, kteří budou doprovázet 3 skupinky po objevování Země Azerotu. Každá skupinka 
postupně předstoupila a poklekla před králem a poté se všichni odebrali na velkou hostinu, 
kterou oficiálně započala celoroční hra. Všichni se bavili, hodovali, pili a seznamovali se 
s novými společníky. To už ale byl čas jít spát a všichni ulehli do svých spacáčků a usnuli 
s krásným zážitkem s celého namáhavého dne.  

Ráno, když Slunce vstávalo, se všichni začali balit a taky pomáhat uklízet. Začali jsme 
také pouštět první děti domů. Až jsme všechno uklidili a odvezli na kovárnu, rozešli jsme se 
před zámkem a krásnými vzpomínkami z bezpochyby výborné akce.  

       
       Pro TOM Medvědí stopu napsal Iktome 
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Kaménka 
                       26.10. – 29.10. 2006 
A bylo to tu!!! Přišli podzimní prázdniny a TOM Medvědí stopa 

vyjela daleko předaleko na chatu Kaménka někde v Oderských horách. 
Sraz jsme měli na 9:10 ráno ve čtvrtek 26.10. Bylo krásné ráno a do 

vlaku nás nastoupilo přes 30. Všichni se těšili a cesta 
vlakem byla celkem namáhavá, protože vlaky byly přeplněné a my jsme 
museli stát. když jsme dorazili na takové malinké nádraží, čekal už na nás 
Stréééc, který se n
mohlo vyrazit d
vyplňovaly r
z ničeho nic 
jeli den 

před námi připravit všechny 
nezbytné věci.  

A 
s kapac

 

o divočiny. Chata byla od nádraží asi 4 kilometry a tak cestu 
ůzné hry pro zabavení. Proto cesta utíkala docela rychle 
jsme stáli před velkou chatou a z ní nám už mávali ti, co tam 

tak na chatě 

zerotského království a snažili jsme se také zakreslovat mapu, kudy 

vali a 
znými 

hra  
li moc rádi, že celodenní pochod zvládli. Jakmile se 

objevovatelé osprc se zpívání než na 
dveře zaklepala ve ivot na chatě.  

A byla tu 8:00 a rozcvičkou 
v 8:01. Tento den jsm i se konala tzv. Netradiční 
olympi ko např.: Skok za roh, běh 

a nás už moc těšil. Po naložení většiny batohů na vozík se 

itou pro 25 lidí nás 
najednou bylo 42, ale vlezli 
jsme se tam úplně v pohodě 
a družinky si v jídelně mohli 
hned vymýšlet svůj název, 
erb a také pokřik, který je 
bude provázet 
dobrodružstvími po celý rok. 
Nakonec se vše podařilo a 
po představení všech 
skupinek se svým jménem, 
erbem a pokřikem se mohlo 
večeřet jídlo co nám udělal 
TATA a jeho pomocníci v kuchyni. Po večeři se zpívali naše nejoblíbenější písničky z našeho 
vlastního zpěvníčku. Den to byl velice náročný a tak děti pomalu odpadávaly do svých 
postýlek, ale hrálo se až do 22:00 – večerka pro všechny.  

Další den začal budíčkem v 8:00 a už v 8:01 začínala rozcvička. 
Široko daleko kolem chaty byly louky, a tak jsme se rozběhli po planině 
abychom pozdravili vycházející sluníčko. Rozcvičku jsme  zakončili 
lovením divoké zvěře v místním lomu, kde se to jen hemžilo žirafami, lvy, 
pštrosy a jinými. Po výborné snídani jsme se vydali objevovat krajinu 
A
procházíme. Tyto mapy byly poté vysoce ohodnoceny staršími vedoucími a 
to u všech skupinek. Cestou nás ale potkali bandité, kteří 

nám unesli 4 průzkumníky (starší vedoucí), které jsme ale vystopo
naš ůli se zraněními ale za to živými. Cestou jsme se zase bavili r

mi aby nám cesta utíkala rychleji. Zpátky na základnu jsme dorazili před
večerem a všichni by

hovali následovala večeře a po ní za
čerka, která ukončila veškerý páteční ž
sobota. Den opět začal budíčkem b 

e hráli hry kolem chaty a hned po snídan
áda. Byl to takový osmiboj v netradičních dovednostech ja
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s matra

následně z nich dělají 
vzácné lektvary. Nabídli jsme se, že jim 
pomůžeme sbírat. A tak děti běhali do 6ti 
různě vzdálených míst za druidy, aby je 
poprosili o květinu pro překupníky. 
Nakonec byli návštěvníci velice potěšeni 
kolik květin jim sběratelé dokázali přinést. 
Tuto náročnou hru vyhráli ti nejlepší 
běhavci, kteří tak získali první azerotské 
peníze pro svou skupinku. Ale to už se 
blížil poslední večer na Kaménce, který byl 
zakončený celkovým vyhodnocováním a 
zpíváním.  

V neděli byla rozcvička v balení si 
batohů a uklízením chaty aby se mohlo 
v 10:00 vyrazit na nádraží. Ve vlaku jsme si 

ochyby nejvíc ocenil skvělý klučina Jirka 
al nějaké jeho příběhy. V jeho 8mi letech se na něj málokdo 

využijeme. Dom
nějak kolem obě
vydali domů za m
jim povykládal
prožili Podzimní
 
 

také v Holešovsku číslo 22 (vyšlo 30. listopadu 2006).  Na této akci jsme se dostali do světa 
kouzelníků, válečníků, kupců, zpěváků no prostě dokázali jsme se převtělit do mnoha postav a 
zažít opravdu nezapomenutelné chvíle. Hráli jsme mnoho různých her, při kterých jsme okusili 
hořký pocit prohry, ale také ten sladký pocit vítězství. Řekněme si po pravdě, co to s námi 
udělá, když se před 40 kamarády řekne naše jméno v souvislosti nejlepšího umístění v nějaké 
hře či jiné činnosti. Za tyto zážitky bych chtěl poděkovat Tatovi, Birsovi, Haklovi, Strécovi, 
Mikešovi, Dilgovi no prostě všem co se dětem nějak věnovali. Ale přátelé, hlavně největší dík 
patři Kubovi, bez kterého by Kaménka asi ani nebyla. Také se můžete těšit na video z této 
skvělé akce, na kterém už pilně pracuje oddílové filmové studio. 

cí, držení se co nejdéle v objetí stromu (samozřejmě nad zemí) atd. Vítězové byli 
odměněni různými sladkostmi a velkou veřejnou pochvalou. Po obědě tu byla další hra, která 

měla u dětí úspěch. Pořádal se totiž turnaj 
v Sumu. V této hře byl člověk zamotaný do 
matrace a soupeři se snažili srazit k zemi co 
největším nárazem. Tuto hru vyhráli ti 
největší svalíci a také dostali parádní 
odměnu. Po krátké pauze se dalo na 
vědomost, že k nám přijeli kupci, kteří 
vykupují květiny a 

vykládali příběhy z dávných d
Polepil, který nám také povyklád
hrabe v jeho úžasných 
vypravěčských schopnostech, 

ob, které bezp

které v oddílu určitě nějak 
ů jsme dorazili 
da a všichni se 
aminkami, aby 

i, jak krásně 
 prázdniny.  

Pro TOM Medvědí stopa napsal  
Iktome 

 
Malý doplněk…. 

Tento článek můžete najít 
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RINGO   
d Hostýnem  
06 

m úkolem a to napsat článek o našem klání 
na obyčejném volejbalovém hřišti s ringem 
e stočené do kolečka). Bohužel jsem nikdy 

dem vás upozorňuji, že čtení tohoto článku 
lnost, bolest zubů, nechuť k životu, padání 
znovu a důrazně upozorňuji, že čtení tohoto 

pod Hostýnem v tělocvičně místní základní 
u a to z 11 velochů a z 11 malochů. Sraz byl 
ože jak jste zajisté téměř všichni správně 
u několikanásobnou výstrahu přišlo několik 
í. Prvním opozdilcem byl Mikeš a tak díky 

s Valinem takové  štěstí už bohužel neměli a 

raději vzali s sebou), jsme se 
rozdělili na dvě skupinky. 

Bystřice po
2.12.20

Ahoj lidičky. Byl jsem pověřen nesnadný
na turnaji v ringu. Nikoli však boxerském, ale 
(malá kulatá věc vypadající jako kus tlusté hadic
nic podobného nepsal a asi dlouho nebudu. Pře
muže mít vedlejší nežádoucí účinky jako nevo
vlasu, v horších případech celých údů. Proto vás 
článku je výhradně na vlastní nebezpečí. 

Turnaj v ringu se letos konal v Bystřici 
školy. Naše výprava se skládala z 22 členů oddíl
v 7:45 na holešovském vlakovém nádraží, prot
uhodli, hodlali jsme cestovat vlakem. I přes Tatov
lidí pozdě. Ty čekala odměna v podobě klikován
Tatově dobrosrdečnosti dostal jen 5 kliků. Maka 
čekala je mnohem větší dřina. 

Po zakoupení lístku a 
úspěšném naložení všech 
osob do vlaku (ta paní s nůší 
sice tvrdila že k nám nepatří, 
ale v té rychlosti jsme ji 

Dospěl

historkám našeho 
nejzkušenějšího válečníka 
Lorda Strigy. 

Při příjezdu do 
Bystřice se určili lidé, kteří 
kontrolovali, aby nám nikdo nezapomněl vystoupit a n tem z vlaku. 
Kupodivu tuto pomoc využili více starší než naši  benjamínci. Seř e se před nádražní 
halou a snažili jsme se dopravit k tělocvičně v jakém kontrolovaném chumlu. Bohužel díky 
nahodilému výskytu našich prcků v okolí kolem 5 m  dobře 
kontrolovat tvar naší skupinky. Naštěstí nám v tomto pomohl chodník a ploty rodinných 
domků.  

Jakmile jsme dorazili na místo zjistil
zamčené. Po krátké úvaze, a ještě kratším te
vchodu, kterým jsme se už dovnitř dostali. 
vkusně zařízenou lavečkami a věšáky na ob
obsah nám zůstal neznámý. Nikdo neví jak, 

í zůstali na chodbě a 
Já s dětmi a Lucií jsme se 
usadili na sedačkách. Cesta 
nám příjemně utíkala 
obzvláště díky barvitým 

ěkteří li dě pomáha
adili jsm

 ně
etrů se nám nedařilo příliš

i jsme nemilou věc, a to že jsou hlavní dveře 
lefonátu se Zdeňou, jsme se vydali k zadnímu 
Dostali jsme vlastní šatnu v klasickém stylu, 
lečení. Dominantou místnosti byl koš, jehož 

ale dostali se k nám i dva členové bystřického 
oddílu a byli evidentně zmateni, že jsou s naprosto jinou skupinou lidí, než byli před 
vchodem do budovy. Po převlečení, které nám zpestřily slečny svými lehce obnaženými 
křivkami, jsme se odebrali na hřiště, kde jsme se rozdělili do týmů a trochu se rozcvičili. 
Vytvořili jsme dvě družstva starších ve složení : 1) Iktome, Maka, Míša, Lucie, Já a 2) Tata, 
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Mikeš, Terka, Neználek, Valin a jedno družstvo mladších Nezmar, Jirka, Filip, Lukáš, Aleš, 
Honza, Peťa. Sehráli jsme celkem 4 zápasy a to všechny s Pionýrama a s TOM Pawnee. 
Druhé družstvo hrálo dva zápasy s Bystřicí a jeden se Salesianama a prckové hráli 3 zápasy. 

e mezi jednotlivými ho času, tak
zabavit. A dělali jsme to jako p i, nic inteligentního ani 
smysluplného. Prostě jsme lo nás, že bychom 
mohli někoho trochu zchla lin. Když jsme se 
snažili uniknout jeho hněvu, napadla nás vynikající skrýš - sprcha. Naneštěstí se Maka tak 

třásl, že hýždí zapnul sprchu 

historku. Skupinka 

se nade mnou.  

3. místo. To nám dodalo novou energii a chtěli jsme znovu 
iště jsme zastrašili protivníka naším hrůzostrašným válečným 

ků bylo vidět zděšení, strach, úzkost a potřeba si odskočit. 
ylo vyrovnané. Chvíli se nám nedařilo, ale tuto kletbu, na nás 

em, jsme prolomili a dovedli jsme náš boj k zdárnému konci. 
klání ukončeno a už zbývalo jen počkat na vyhlášení a ověšení 

čil na 3. místě z 8, za které jsme dostali Toffife. První dvě 
třičáci. Druhá skvadra velochů obsadila hezké 5 místo. Maloši 

stě, přestože členové ostatních týmů byli alespoň o hlavu 
ětší zkušenosti. Za toto skvělé umístění patří malochům 

brali do šaten, sbalili se a vydali na nádraží. Tam jsme si dali 
 za umístění v soutěži a lahodné moky z místního nápojového 

a nás čekala uvítací delegace rodičů, která se nemohla dočkat svých 
droboti  akce a za sebe můžu říct, že se těším na další turnaj. 

utkáními měli hodně volné
raví čistokrevní puberťác
likož měla tělocvična 2 pat

Jelikož jsm  jsme se snažili 

se bavili. Je ra, napad
dit čistou pramenitou vodou. První obětí byl Va

a my měli mokré zadky i 
bez Valdova přičinění. 
Polévání jsme si ještě 
párkrát zkusili, ale už to 
nebylo takové jako prve. A 
přidám k dobru ještě jednu 

nejmladších členek oddílu, 
které raději nebudu 
jmenovat, se mě pokusily 
umučit, zmlátit a uběhat 
k smrti. Naštěstí jsem je na 
kolenou odprosil a smilovali 

Po odehrání našeho 
předposledního zápasu jsme 

zjistili, že budeme bojovat o 
bojovat. Po nastoupení na hř
pokřikem a na tvářích našich so
Zápas začal pozvolna a skóre b
uvalenou soupeřovým šaman
Tím bylo naše celodopolední 
vavříny. Náš RULEZZZ tým skon
místa obsadili, jako vždy, bys
se umístili na vynikajícím 3. mí
větší a měli s ringem daleko v
nehynoucí sláva.  

Po vyhlášení jsme se ode
delikatesy, které jsme dostali
automatu. V Holešově n

n. Byla to velice vydařená
 

          Váš Honza 
Poznámka redakce: 
Další fotky z oddílových akcí jako i další informace o bohaté oddílové 
činnosti můžete průběžně sledovat na našich webových stránkách 
www.tom.medvedistopa.zde.cz. Určitě vám doporučujeme tam občas zavítat, 
popřípadě se zapojit do diskuze v návštěvní knize či v novém oddílovém fóru. 
Bude dobré, když se naučíme spolu komunikovat i touto cestou, protože 
někdy se může stát, že se z nějakých důvodů nějaký čas nepotkáme, tak ať 
jste v obraze. Také tam můžete sdělit své případné připomínky, výtky či 
pochvaly, neboť všichni cítíme, že je to občas nutné! 
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Hraničářův deník – II. 
 

Nahlédněte spolu s námi do hraničářova deníku a učte se s námi poznávat a znát
přírodu a život matičky Země. Bude se vám to jistě hodit do různých oddílových aktivit a

 
 

her, kt  

 
  
 

o  
řeknou, které zvíře tudy procházelo a kam mělo namířen
kamarádů a jestli byli malí nebo velcí. Pojďme se naučit jak roz
 

Liška obecná

eré na zimní období chystáme. Toto okénko jistě ocení i starší oddíloví členové,
především hraničáři samotní, kteří jistě opráší své znalosti do cechovních zkoušek.  

V prvním čísle našeho časopisu jsme se podívali do jarní říše květin, ale jaro je dávno
pryč a vlády nad světem se brzy ujme paní Zima. Přijde čas, kdy život kolem nás usne
zaslouženým zimním odpočinkem. Květin tedy moc nespatříme, zato však jakmile napadne

 života. Rozličné stopy nám
o, prozradí nám kolik mělo 
umět tajemství stop. 

krásný bílý sníh, všude na něm bude znát známky zimníh

 - (latinsky Vulpes vulpes) 
Vyskytuje se po celé Evropě, 

severní Africe i v Asii. Ráda se 
pohybuje v lese, parcích a 
křovinných úborech. 

Liška je aktivní večer a v noci, 
kdy loví obratlovce do velikosti 
husy a zajíce, především však ty 
malé - hlodavce. Mimo to si

pochutná i na lesních plodech. V době, kdy má liška 
mláďata se její plachá a opatrná povaha mění v 
odvážnější. V tomto období dokáže napadnou i psa, 

i 
 
 

 

který se objeví v blízkosti její nory. Lišky žiji v 
naprosté většině případů samotářsky. Jediné období, 
kdy se lišky sblíží je období páření. Samec však záhy 
od své družky odchází a o mláďata se stará matka. 
Tento lstivý a loupeživý tvor díky vynikajícímu sluchu zraku i čichu snadno uteče našim očím, 
takže ho jen málokdy zahlédneme. 

 Liška je také výtečný lovec. Málokdy se stane, že ji vyhlídnutá kořist uteče. Ráda s
smlsne na koroptvičce, zajíci či malých hlodavcích. Nepohrdne ani lesními plody.
Neobyčejnou drzost těchto zvířat znají především obyvatelé vesnických stavení, kterým lišky
za týden vylovily jejich malý domácí chov drůbeže.  

 

Zajíc polní - (latinsky Lepus europaeus) 

ice má mláďata několikrát do 

Na polích, mezích a při 
okrajích lesů žije zajíc polní. 
Tvarem těla připomíná králíka. 
Nevyhrabává však žádné nory ani 
doupata, jeho pelech je mělký. 
Sam
roka. Rodí je osrstěná a vidoucí. 
Před nepřáteli se zajíci zachraňují 

rychlým během a kličkováním.  
 Zajíci jsou významnou lovnou zvěří. Po většinu 

roku jsou však hájeni. Loví se jen na podzim.  
 Zajíců v posledních letech stále ubývá. Příčinou je 

odstranění mezí a nadměrné používání chemických přípravků na polích a lukách.  
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Veverka obecná - (latinsky Sciurus vulgaris)
 

Veverky se u nás vyskytují téměř všude, od 
nížin až po podhorské oblasti. Zdá se, že se z 

častěji do městských 
 
, 

poč

volné přírody stahují stále 
parků, kde mají dostatek
potravy nejen přirozené
ale můžeme vidět i veverky 
loudící u laviček s lidmi, 
kteří právě konzumují svoji 
svačinu. Při skoku ze 

stromu na strom může překonat vzdálenost až 4 metry. I na zemi si však 
íná velmi obratně. Jak zemi tak na stromech sbírá semena a pupeny 

jehličnatých i listnatých stromů. Nepohrdne ani hmyzem, houbami nebo 
ptačími vejci. Patří mezi hlodavce, kteří si na zimu ukládají potravu. 
Žije většinou v páru. 
 
 

Prase divoké - (latinsky Sus scrofa) 

 
 

Původně se divočáci vyskytovali po celé Evropě
a Asii, v minulých stoletích však byl tento druh

 

téměř vyhuben. K ná
po druhé světové 
šelem (kromě člov
těchto letech se n
přemnožením. M
můžeme vidět před
lesích s hustým pod

s přemnožená, lze říci, že je viděl 
otiž dokáží žít skrytým způsobem 
redátorů, tedy i člověka. Přes den se 
ští nebo v rákosí u rybníku, aktivní 

 válení se v bahnitých tůních. Po 
ět obalené vrstvou bláta, které po 

adné koupeli se vydá pro něco k 

 další zemědělské plodiny. Prase divoké lze 

 
m se začali opět rozšiřovat až 

válce. Díky nedostatku velkých 
ěka) se začali rychle množit. V 
ejen naše země potýká s jejich 
enší i větší tlupy divočáků 
evším v rozsáhlejších smíšených 
rostem a to po celé republice. 

I když jsou tato zvířata u ná
málokdo. I takto velká zvířata t
života a ubrání se tak před zraky p
divoké prase ukrývá v hustém hou
je teprve navečer. Jeho vášní je
takovéto koupeli ho můžeme vid
zaschnutí tvoří krunýř. Po důkl
snědku, například pro kořínky, různé plody a semena. Velmi oblíbenou 
pochoutkou je kukuřice a
považovat za velmi chytré a učenlivé zvíře, které se může stát 

domácím mazlíčkem stejně dobře jako pes, či kočka.  
 
 

Lasice kolčava - (latinsky Mustela nivalis) 
 a 

pokrajích lesů a pob

žství potravy. Lidským sídlům se 
. 

U nás se vyskytuje všude tam, kde žijí myši
hraboši. Zdržuje se v křovinách mezi poli, na 

líž stavení, v dutinách a skrýších, 
které si sama 
nevyhrabává. Ráda 
obsazuje hraboší nory. 
Pokud jde o množství, je 
lasice kolčava mezi 
našimi šelmami nejpočetně
až na 100 ha, podle mno

nevyhýbá, byť ji málokdo spatřil

jší. Její lovecké území se odhaduje 

TOM Medvědí stopa Holešov  PROSINEC 2006 



     strana  13
 

… zprávy z Medvědího brlohu 
rádi,  
eme, že TOM Medvědí stopa se 

chystá založit v  
moct chodit  
velká spous  kamarády přijdete 
zahrát do v
kde vám n
poradí s vý
samozřejmě

vysvětlí a zahrají ji s vámi. Chce to jen
času a chuti a pro nás trochu peněz, a

nformovat!!! 

  "An
  "Zavolej hasiče. T

A co takhle tro
trovi Petrovi 

(Oddílový Klub deskových her) 
Drazí přátelé a kama

S radostí Vám oznamuj
lastní Klub deskových her, kam si budete

 zahrát nějaké super hry, kterých je na světě
ta. Představte si, že si s

yhřáté kovárny, 
aši specialisté 
běrem her a 
 vám hru 

 pro vás trochu 
ť vám můžeme 

nabídnout co nejrozmanitější výběr. Takže brzy Ahoj u 
nás v brlohu!! Oficiálně startujeme od 1.1.2007. Budeme vás včas i
 

 

    

"Jeane, pohár vody, prosím." 
  "Zde, pane." 

  "Děkuji, Jeane. Jeanee, další pohár 
vody, prosím." 
  "Zde, pane." 

  "Děkuji, Jeane. Jeane, ještě jeden pohár 
vody, prosím." 
  "Zde, pane." 

  "Děkuji, Jeane. Jeane?" 
o, pane." 
ohle sami neuhasíme." 

 
 
 
 
 
 
 

 

šku hrátek s jazykem? 
 

O Kmo  

ře Petře, toho vepře přepepříte, tak 

O 

 

Kmotře Petře, nepřepepřete mi toho vepře, jak mi, kmot
si toho přepepřeného vepře sám sníte. 
 

poklopovi 
 

Od poklopu ke poklopu, Kyklop kouli koulí. 
 

O Julii 
 

Nenaolejuje-li tě Julie, naolejuji Julii já. 
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Členská základna oddílu 
aneb takový malý přehled kdo, co, jak a proč 

 hodně víc)  

lepší kuchař) 
 

ie T
Jiří Ka
Petra      

Instruktoři: Petr Němčík (
Jan Valášek (pro
Jindřiška Svobo
Pavel Novák (pr  rytíř) 
 

i“: 
ulčík (Mikeš) 
 Jahodová 

   20. Martin Šneidr (Šincek) 
9.  
1  22. Emil Gajdoš 

Martina Gajdošová 
24. Petr Gajdoš 

   

členové – kategorie „maloši“:  
Rytíři Zelené krajiny“ 

 

1. Mich   1. Dominik Ehrlich 
2.  2. Lukáš Kopčo  
3.  3. Samuel Harmoš 

 4. Filip Lakomý 
 5. Petr Smolka 

6. Nikol   6. Radek Hoffman 
  7. Nikol Zlámalová  
  8. Hana Stiborová  

    9. Alena Šperlingová  
10. Jan Soukup    10. David Michálek  
11. Petr Šperling    11. Milan Hnila  
12. Kateřina Miková     12. Michaela Kratochvílová 
 

 „Řá
 

 6. Jiří Orálek   11. Petra Hoffmanová 

lžběta Melicharová    
Ehrlich  10. Aneta Brhelová  

 

Hlava oddílu: Jakub Šneidr (programy akcí, schůzky, časopis, propagace a
 

Zástupce hlavy: Tomáš Světlík (vedoucí schůzek velochů, webmaster, nej

rhlíková (programy, vedoucí oddílové kapely, malířka) Další vedoucí oddílu: Luc
dlec (logistické zajištění akcí a oddílové činnosti) 

Křížová (hospodářka oddílu) 
 

programy schůzek malochů a akcí, rytíř, časopis) 
gramy schůzek malochů a akcí, rytíř) 
dová (programy schůzek maloc
ogramy schůzek malochů a akcí,

Další členové – kategorie „veloš
1. Jan Kaul (Dilgo)      13. Jiří Mik
2. Jan Loučka (Hakl)    14. Daniela
3. Martin Kříž (Birs)    15. Michaela Kaulová 

 Kristýna Ťopková    16. Aleš Soukup (Lulu) 

hů a akcí, rytíř) 

4.
5. Michaela Dvořáková (Masák)  17. Martina Bouchalová 
6. Dominika Tupá    18. Simona Němčíková 
7. Petra Juráňová    19. Michaela Ondráčková (Frekle) 
8. Tereza Němcová 

 Petr Bozděch (Maka)  
0. Julia Mudruňková   

11. Petr Lánský (Brůča)   23. 
12. Pavel Paseka (Tom)   

 

„Síla Zlatého Listu“   „
al Janečka  

 Andrej Lomaka   
 Aleš Vydra   

4. Stanislav Maděryč  
5. Ondřej Jemelík (Ferda)  

 Fridrichová  

21. Jaroslav Fr. Karel Radecký (Hrabě) 

7. Markéta Chrobáková 
8. Martina Gajdošová 
9. Jiří Botos 

d Asgeirovských Gondorů“ 
 1. Josef Dujka  
 2. Milan Vyoral   7. Jiří Polepil (Striga)  12. Anna Zmeškalová 
 3. Jakub Pospíšilík (Nezmar) 8. Libor Novák  

4. Jakub Gajdoš  9. A 
 5. Jakub 
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Konečný součet:  

čný s olik nás je. Škoda jen, že se v takovém 
tu setkáváme jen n hom se ě 

všichni aspoň na jedné í zdaleka konečné, 
protože mnoho dětí ještě neodevzdalo
 
 

Kreslené vtípky p

 

Kone oučet tedy říká: 73!!! Tak a teď vidíte, k
a stránkách časopisu. Ale to asi není možné abyc

 akci. Ale také připomínám, že toto číslo nen
 přihlášku.   

poč  sešli úpln

ro radost 
 

Pán jde se slonem do vlaku a průvodčí mu říká: "Sloni do 
 
 
 

Už jsem 
laku nesmí!" Pán mu na to 
ě jedno, co si dávám mezi 

zako
Scho
dívala!“ 
 

N h, 
která ovaná trička 
v poč riček. Takže 
ěze RIČE  SE ST LA L e měla co nejdříve přihlásit 

 k vítězství, ale vy co jste 

Taa i 
no pros  
uskuteč o 
vánoční
a co se tí 
nejlepší  v 
těchto d  děkujeme za jejich 
ochotu. oceníme všichni 
společn

Pod t ojte e spolu s nám t a podrážděte trochu 
štěstěnu do ne aje ne
 

* HOM RÁD  SLY ELI VAŠE NÁZORY NA NÁZEV 
Č AH ŇT  NÁS AŠ A NÁPADY A 

VY Í CE U R DAK  TOHO, 
JEHOŽ NÁPA O TOMUTO DÍLKU*** 

vlaku nesmí!" Pán se slonem tedy odejde, namaže krajíc
chleba máslem a nalepí ho slonovi na jedno ucho. Namaže si
druhý krajíc a nalepí ho slonovi na druhé ucho. Potom jde
pán se slonem znovu do vlaku a průvodčí mu říká: "
vám jednou říkal, že sloni do v

"Vám může být úplnodpoví: 
chleba na svačinu!" 
 
 
 

Tři slepice si hrají na 
schovávanou. Jedna piká 

a dvě se schovávají. První se schová do šopy a druhá 
do ku : , 9, 1 . už du! Jrníku. Třetí počítá 8 0.. j de a 

pne o klacek položený na zemi. Kurník šopa! 
vané slepice vylezou a volají: „To neplatí, ty ses 

Bacha! Bacha! Bacha! 
Hlavní soutěž 2. čísla: 

ěkteré věci jsou bohužel aktu i ě . Jak už v 1. čísle psal Kuba o našich tričkácální po 7 m sících
nás reprezentují a odlišují a … No prostě asi minulý týden nám došla zprac

ítačové formě. Je už zvoleno a tak se teď jenom čeká na těch zhruba 80 nebo kolik t
vít
K  o její vyhraný 

m o NEJLEPŠÍ NÁVRH T K A UCKA, která by s
ubovi pohár v cukrárně Vendula. Blahopřejeme Lucce

nevyhráli NEZOUFEJTE!! Je tu totiž další soutěž.  
aaakže. Milé děti, rodiče, mladší členové, starší členové, vedoucí, holky, kluc
tě vás všechny vyzíváme, abyste na poslední předvánoční schůzku, která se
ní 22.12.2006, tradičně od 15:00 v naší klubovně, donesli vzorek vašeh
ho cukroví, koláče nebo prostě čehokoliv jiného, co ve vánočním času kuchtíte 
dá následně spořádat. Odborná porota zasedne, zakousne, vychutná a vyhodno

dyho kuchtíka, který od nás dostane krásnou keramickou cenu, která se něk
obách připravuje u oddílových keramikářů, kterým tímto velmi ale velmi

 Výrobky, které náhodou ne sp oufat, protože jeu ějí nemusí z  nakonec 
ě a všechny je zbaštíme!  
poř e tedy naši soutěž, zap  s i pro vaši i naši rados
, neboť jak praví staré moudro: „k hr vyhraje!!!“ Hodně štěstí!!! 

**TAKÉ BYC I Š
ASOPISU!!! Z R E  V IMI NÁMĚTY 

HRAJTE ZVLÁŠTN N E CE, KTERÁ ČEKÁ NA
D OHROMÍ A DÁ HRDÉ JMÉN
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A na závěr jedno vzpomínkové foto z oddílov toé his rie! 

 tuto vna 

pod
í na 

Slovo závěrem

 

V chvíli je 15. čer
2004 a tehdy ještě malinká 
skupina dobrodruhů  
Strécovým vedením vyráž
35 kilometrový přechod 
Hostýnských vrchů za jedno 
odpoledne. Večer se utábořili 
v lesích nad Trojákem, kde 
strávili krásnou noc pod širým 
nebem. Takové zážitky se jen 
tak nezapomínají. Věřte.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

: V pořadí 2.
IKTOMEHO, který byl hybate
to určitě nejen od redakční rad
smát. Najděte si chvilku a řek
zvláště tu, kterou vykonává ne

utorům j či, Jindřišce, Frecklovi, Masákovi, Honzovi…  
A na co se můžete těšit??

 číslo oddílového časopisu vzniklo hlavně díky neutuchající píli 
lem veškerého časopisového dění! Patří mu za to veliký dík a uznání, a 
y, ale určitě od vás všech, kteří si časopis budete číst a budete se s ním 
něte: „díky“, protože každý z nás je rád, když jeho práci někdo ocení, 
zištně pro radost druhých lidí. Velký dík patří také všem našim drahým 
dnotlivých článků, Domedopisovatelům, tedy a

 D
přinese vám určitě spoustu z
kronik, který tomuto číslu b o brlohu atd. 

 

edvědí stopa přeje 
 a hodně štěstí do 

nového roku 2007!!!!  
 
 
 

e, Kuba a Dilgo) 

alší číslo „BrumBáce“ vyjde 23.2.2007 (tedy za dva měsíce) a 
ajímavého čtení ze zimních m

ohužel chybí, info z Medvědíh
 

A na úplný konec Vám TOM M
veselé prožití svátků vánočních

ěsíců, další příběh z Galenských 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

den vydání: 15.12. 2006       s radostí zpracovala redakce (Iktom
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