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Na úvod malé poděkování 

 A JE TO TU! V pořadí potřetí se vám hlásí BrumBác! Na úvod bychom vám chtěli 
jménem vedoucích TOM Medvědí stopy poděkovat za vaši neutuchající a pro nás velice 
důležitou podporu, hlavně ze stran některých rodičů, kteří se dokonce i aktivně zapojují.  
A jak proběhl prosinec, leden a únor?  

V časopise máte jedinečnou možnost vrátit se na pár chvil do loňského roku, tak vzhůru 
do čtení. 

16.12.2006 jsme se vydali do přírodovědného střediska Jezírko, ve kterém jsme se 
společně s našima malochama naučili hodně nových věcí, ale hlavně ze života mravenců. 
22.12.2006. proběhla závěrečná schůzka v roce 2006. Vyhlásili jsme vítěze naší cukrářské 
soutěže, o které více na straně xx. Poté jsme si ještě rozdali jmelí pro štěstí a vydali se za 
svými rodinami oslavit tak nádherné svátky jako jsou Vánoce. Jenomže nabraná kilča se musí 
také shodit, a proto jsme se 28.12. vydali na úplně poslední akci loňského roku, a to na zimní 
vycházku, která byla spíše jarní než zimní. Hned z kraje roku nového oddíl oslavoval jak jen 
se dalo. Masák oslavila své 17, Valin se dožil 16 a Freckle své 16. Kulatými se mohli pyšnit 
Lucka, která se na nás směje už „20“ let a Stréc oslavil svou „30“. Redakce ještě dodatečně 
přeje oslavencům všechno nejlepší hodně zdraví, štěstí, lásky a úspěchů v jejich oddílovém i 
neoddílovém světě.  

Takže pěkné čtení a ať se vám naše nové číslo líbí. A jestlipak jste si všimli, že jsme 
barevní?! Tímto srdečně děkujeme panu Trhlíkovi, který je strašně moc hodný a ochotný a 
tento časopis barevně zasponzoroval. DĚKUJEME!! 
          Iktome a Šk. 

Události dní budoucích:       
 

 PÁ 30.3. –  NE 1.4.  – DrD REAL PRO VEDENÍ –  I naši „nejdůležitější“ si někdy   
potřebují oddychnout od své tvrdé práce pro oddíl, a proto jim mladší část 
starších členů připraví víkendové dobrodružství. (akce pro velochy)                    

 SO 7.4. – VELIKONOČNÍ VÝLET do okolí a také na proutky. Akce určena pro celé 
rodiny. Projdeme se společně, upečeme buřty na ohni, dáme si čajík... 
Tak určitě neváhejte a přijďte!!! (akce pro všechny) 

 PÁ 13.4. – NE 15.4. – KUSALÍNO – Brigáda na A-TOMácké základně. Taky je 
v plánu práce pro oddílové akce jako Totemy apod. (akce pro velochy) 

 PÁ 20.4. – NE 22.4. – INDIÁNSKÉ TOTEMY – 6. ročník   
Již tradiční mezioddílová 24-hodinová bojová hra, v níž opět změří 
mládežníci našeho oddílu své síly s týmem bystřických Pawnee. Pro 
všechny ostatní, tedy děti a popřípadě jejich rodiče je možnost přijet za 
námi v neděli kol oběda na tradiční pečení selátka. Akce se koná na 
základně Pawnee v Ochozech u Bílavska. (akce ve všech dnech pouze 
nad 15 let, jinak v neděli pro všechny – jen by bylo dobré dopředu 
nahlásit účast) 

 SO 5.5. – VÝLET DO OKOLÍ – Tato akce bude ještě dořešena a upřesněna během 
některé z následujících oddílových schůzek. 

  TÁBOR – 14. - 27.7. Broumovské vrchy. Více informací a přihlášky na oddílovém 
webu! 

 

Poznámka: O případných změnách tohoto plánu, např. přibivších akcích, budete včas 
informováni. Není možné vše předpokládat s naprostou přesností.  
Díky za pochopení. 
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Události dní minulých:  

MIKVAN (15.12.2006) 
A bylo to tu!!! Dne 15.12. 2006 pořádala TOM Medvědí stopa 

akci pod názvem Mikvan. Je to vlastně taková mikulášsko-vánoční 
besídka, kdy si oddílové děti a i starší členové připraví nějaký program 
a poté ho prezentují svým rodičům. No a tak se nelenilo. Tři týdny 
před besídkou jsme si začali připravovat naše programy na pátečních 
schůzkách. Ze začátku to vypadalo všelijak, ale nakonec se děti aktivně zapojily a v pátek 

Sraz jsme měli jako vždy
15.12 se mohlo vyrazit do tělocvičny SOŠ Holešov.  

 na tři 

lo po páté, až už se všichni usadili, promluvil k publiku Pan „Čas“. Nastínil 

Řád Asgeirových Gondorů, který zahrál velice 
vydař

la Síla Zlatého Listu. Jako první na podium přišel Peťa Šperling, 
který 

 třetí na řadu přišli rytíři Zelené krajiny, jejichž představení bylo z opuštěného 
ostrov

 organizačních věcí a náš Mikvan byl u konce. 
Bohu

e 

hodiny. Někteří z nás starších, 
tam byli už od rána a pořád měli 
plné ruce práce. Po sítích jsme 
vyvěšovali fotky, chystali židle, 
nosili různé cukroví a dobroty, 
skládali časopis a mnoho dalšího. 
Po příchodu všech dětí a 
vedoucích jsme se rozprchli po 
škole a dělali pár posledních 
kosmetických úprav na našich 
představeních. Mikvan začínal 
v 17 hodin a tak  se už kolem půl 
začali scházet rodiče a příbuzní. 

Nervozita u dětí rozhodně stoupala, ale nakonec se vše skvěle zvládlo.  
Něco má
oddílovou historii roku 2006, která pro nás zaznamenala mnoho velkých změn a na závěr nám 
promítnul oddílovou prezentaci za pět let naší historie. Poté přišel náš Kuba. Vzal si mikrofon 
a všem, jak už to tak bývá, poděkoval, že přišli a povykládal, jak to v oddíle vůbec chodí. 
Všechno tohle proběhlo ve tmě a rodiče hřálo na srdíčkách, když slyšeli, co se jejich děti už 
všechno naučili, co je baví a také co je ještě všechno čeká. Dále na programu bylo oddílové 
video z TOMácké chaty Kaménka, na kterou oddíl vyrazil 26.8 – 29.8.2006. No a potom 
všem už přišli na řadu naše představení.  

Jako první na jeviště přicupital 
enou pohádku O zvířátkách. Skupinka pod Valinovým vedením sklidila velký úspěch a 

s dobrým pocitem z dobře vykonané práce si mohla jít odpočinout nebo zakousnut nějaké 
dobroty od rodičů a přátel.  

Jako další v pořadí by
zazpíval písničku Vánoce. V závěsu byl Jirka Botos a následně Aleš Vydra a Markéta 

Chrobáková. Tímto bych jim chtěl moc poděkovat, protože prokázali ve svém věku velkou 
odvahu a nebáli se zpívat a recitovat před plným sálem. Po osobních vystoupeních přišla na 
řadu pohádka O Perníkové chaloupce, která byla také odměněna obrovským potleskem celého 
publika.  

Jako
a plného krvežíznivých domorodců.  
Na samotný závěr pronesl Kuba pár
žel jak už to tak bývá, muselo se začít uklízet. V celé tělocvičně byl nepořádek a tak se 

naše rychlá četa udatných jedinců vrhla do vytírání a jiných nepříjemností. Až bylo všechno 
hotovo, mohlo se říci. „Ano toto všechno byl pro nás velký úspěch. Děkujeme.“      

Iktom
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Výprava za mravenci 

(16.12.2006) 
 

Dne 16.12.2006 pořádalo holešovské Envirocentrum existující při 
SVČ 

e

.12.2006 pořádalo holešovské Envirocentrum 
existu

u na místo určení jsme byli rozděleni do dvou skupin. Jedna měla 
progr

e první, 
jejímž

 

mnoho ze života těchto 
malých pracantů. V 15 metrů dlouhém tunelu jsme prolézali sem a tam a z jednotlivých 

Duha svou první poznávací výpravu. 22 lidí, převážně členů TOM 
Medvědí stopa, se vypravilo za poznáním 
života mravenců (ale nejen jich) do Lesní 
školy Jezírko. Je to nádherná hájenka u 
ko Brna, zřízená jako centrum 

environmentální výchovy, jejíž interiér by jistě ohromil 
každého. Představte si dva kmeny stromů vsazené přímo do 
místnosti plné vycpaných zvířat a spousta dalších přírodních 
ozdob. No prostě pro naši výpravu to bylo naprosto 
okouzlující. 

Dne 16

rybníka nedal

jící při SVČ Duha svou první poznávací výpravu. 22 
lidí, převážně členů TOM Medvědí stopa, se vypravilo za 
poznáním života mravenců (ale nejen jich) do Lesní školy 
Jezírko. Je to nádherná hájenka u rybníka nedaleko Brna, 
zřízená jako centrum environmentální výchovy, jejíž interiér 
by jistě ohromil každého. Představte si dva kmeny stromů vs
vycpaných zvířat a spousta dalších přírodních ozdob. No prostě pro naši výpravu to bylo 
naprosto okouzlující. 

Hned po příjezd

azené přímo do místnosti plné 

am zaměřený na poznání celého zařízení, téměř všech „atrakcí“, které Jezírko nabízí a 
druhá skupina se odebrala za atrakcí největší, kterou je bezesporu umělé mraveniště. 

Ale zpět ke skupinc
 členem jsem byl i já. Po 

všeobecném úvodu naší průvodkyně 
– lektorky jsme se přesunuli do 
horního patra hájenky, kde jsme 
shlédli překrásný model (funkční), 
ilustrující těžbu a zpracování dřeva 
od semínka až po novou skříň do 
obýváku. Většina výpravy z něj 
nemohla odtrhnout oči. V této části 
hájenky jsme si také mohli na vlastní 
nos vyzkoušet rozpoznat rozličné 
vůně a pachy, které příroda nabízí. 
Pak jsme shlédli krátkou prezentaci 
zaměřenou na potravní řetězec a 
plastickém modelu na stěně, který byl 

opět super. Po projekci nám slečna lektorka předvedla ještě několik dalších výukových 
materiálů, kterých tam bylo opravdu spousta. Dlužno říci, že byly skutečně konkrétní a 
perfektně promyšlené. Poté jsme se přesunuli zase dolů, kde jsem měli v malé temné komůrce 
pro dva lidi možnost zaposlouchat se do nočního života lesa. Vždy se zvukem nějakého 
lesního zvířete, byl právě tento tvor i nasvícen, takže jsme mohli krásně vidět, kdo příslušný 
zvuk dělá. Pak následovala krátká přestávka, čaj a střídání skupinek. 

Naše skupina vyrazila do mraveniště, kde jsme se dozvěděli 

koloběh vody v přírodě. Vše bylo ukázáno na zvláštním
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prosk

ních tvorů. Po té 
jsme 

o zimní Macochy, kde zrovna slaňovali nějací 
horol

dagog, 
jeliko

    

vycházka 

měla být podl taková 
menší 

 
Vánocích pořádně zlenivělí a potřebovali trochu t

lených a nasvícených vitrínek nacházejících se po stranách tunelu jsme vyčítali různé 
informace. Ty jsme pak zapisovali do fasovaných pracovních listů. No a aby nás všechno 
samozřejmě bavilo, bylo vše uděláno Komenského stylem, tedy formou hry. 

Když jsem zapsali do svých hlaviček nezměrné množství nových informací o 
mravencích, čekala nás další drobná poznávací hra zaměřená na znalosti les

se setkali s druhou skupinkou a společně ještě vyrazili ven, kde nás v pohádkově 
namrzlém remízku čekaly ještě další dvě aktivity. Ta první byla na zopakování všeho, co jsme 
se dozvěděli o mravencích a ta druhá opět na poznávání lesní zvěře. Musím říct, že jak děti, 
tak i my dospěláci jsme se pěkně vyřádili.  

Po skončení výukových programů jsme nasedli do autobusu a vyjeli zpět k domovu. 
Cestu jsme si ještě okořenili pohledem d

ezci, a s přicházející tmou jsme dorazili zpátky do našeho milovaného Holešova. 
Na závěr bych rád návštěvu Lesní školy Jezírko doporučil všem holešovským 

základním i středním školám, a to nejen jako člověk s úctou k přírodě, ale i jako pe
ž výukové programy Lesní školy jsou opravdu na slušné úrovni. 
Úplným závěrem bych rád poděkoval také SVČ Duha za zprostředkování této skvělé 

výpravy. 
   Šk.   

Zimní  
 

(28.12.2006) 
 

A bylo to tu!!! Dne 28.12.2006 
e našeho kalendáře 

předsilvestrovská vycházka do 
přírody. Byla to mimochodem naše 
poslední oddílová akce v roce 2006. Proto 
pro nás měla určitý zvláštní význam. 
Všechno to začalo hned ráno, kdy jsme se 
krásné skoro jarní ráno a všichni byli po 
oho zdravého vzdoušku. Vypadalo, že snad 

bude i Sluníčko svítit. Vydali jsme se tedy na cestu. Zpočátku se nám všem šlo úplně bez 
problémů. Cesta utíkala maximálně v pohodě a v poklidu. Když jsme dorazili do Žop, dostali 
jsme s Valinem tajnou zprávu ve formě zapeklité šifry. Mysleli jsme si kdoví co, ale po 
vyluštění jsme přišli na to, že jenom Pavel Paseka zaspal a snaží se nás dohonit na kole. Byl 
to chudák, protože zase takové teplo nebylo (bylo přece jenom 28.12.) a Pavel musel šlapat a 
to dokonce možná i proti silnému větru. Zvlášť na cestě z Holešova do Žop to musel být 
zápřah. To my jsme se zatím občerstvovali na žopském hřišti nějakými sladkostmi nebo 
menšími svačinkami, které nám s radostí připravili maminky nebo tatínkové. Už nám začínali 
tvrdnout nohy, když vtom se objevil Pavel s úplně červeným obličejem. Makal, jak se dalo do 
toho kopce. Pak se stejně ještě vracel k Zaplům, aby jim zamknul svoje kolo k plotu. Když se 
všechno vyřešilo, mohli jsme pokračovat v cestě. Ze začátku si z Valina, Pavla a mě Kuba 
Ehrlich dělal boxovací pytel, ale pak ho to přešlo nebo si našel jiný cíl. Šli jsme jako jeden 
muž a užívali si poslední společné chvíle. Místy, někde nahoře v lesích, jsem potkávali i 
zamrzlé kaluže, po kterých si hned každý musel zajezdit. My jsme dokonce okusili tvrdost 
zápasů, kdy jsme se rozjeli proti sobě. Pavel i Valin jsou pro mě velcí soupeři a tak mě vždy 
porazili. My tři jsme uzavírali celou kolonu a toho jsme využili k přípravě pár záležitostí a 

před kovárnou všichni sešli na 9 hodin. Bylo
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překvapení pro naše nejstarší vedoucí. Cesta utíkala docela rychle a s pár menšími 
přestávkami jsme dorazili do našeho cílového bodu. Tím byla Rusava. 

Hned po příchodu do vesnice jsme zamířili do restaurace. My starší jsme se šli 
přesvědčit, že ta, do které jsme vešli je opravdu vhodná. Zjistili jsem, že není. Na jídlo skoro 
nic a 

ranku. Ale to už se mělo odcházet a tak jsme všichni 

 pocitem v duši jsme se rozešli do svých domovů a hlavně do tepla. 
Zažil 

Oslava Strécových „30
 

Vážení přátelé a přišlo to k nám. K otkalo nebo ještě čeká. Našeho 
ddílového kamaráda Stréca, který už je s námi pěknou řádku let, to potkalo právě v těchto 

dnech

y pobíhali, aby 
našli 

rťe. Luštili jsme jak se dalo mačkajíc se přitom. Každému týmu vyšla jiná 
zpráv

všude jenom pár „vesanů“ s cigárem v puse a s pivem před sebou. Všude byl tedy i 
nepříjemný kouř a tak jsme se rozhodli, že půjdeme do zelené hospůdky kousek dál po cestě 
nahoru. Šli jsme s Pavlem a Valinem jako průzkumná jednotka napřed. Bylo tam volno, čistý 
vzdoušek a celkem příjemná nálada 
panovala po celé restauraci. Zasedli 
jsme k jednomu velkému stolu a 
objednali kofoly a jídlo. Zanedlouho 
přicupital i zbytek a v jejich závěsu 
byla nějaká další velká skupina lidí. 
Takže najednou tam bylo moc lidí a 
my tři jsme měli štěstí, že jsme si jídlo 
objednali už dřív, protože takto 
bychom se snad ani nedočkali. Můžu 
doporučit smažený hermelín, který 
tam byl opravdu luxusní. Došel se za 
námi podívat i Birs s Peťkou, kteří už 
oslavovali Silvestr u nich na chatě 
s pár dalšími VIP lidmi. My tři jsme 
byli po jídle nejdřív a tak jsme šli po
hrozně líný a ani nám nepřišel otevřít b
vyrazili na dolní zastávku u kina. Ani jsme se moc nenadáli a autobus byl tu. První jsme 
nechali nastoupit civilisty a pak jsme jako jedno velké stádo naskákali do autobusu a TATA 
nám koupil vstupenky.  

Když jsme dojeli do Holešova, popřáli jsme si hodně štěstí, zdraví, lásky a štěstí do 
nového roku a s dobrým

zdravit našeho rusavského kamaráda Páťu, který je 

jsem příjemnou vycházku, za kterou děkuji všem pořadatelům.  
Iktome 
 

“ 
(13.1.2007) 

aždého z nás to už p
o

. Slavil totiž „třicetiny“. No a protože „třicetiny“ už asi nikdy slavit nebude (ale kdo ví, 
u něj je všechno možné) museli jsme to s ním pořádně oslavit. Stréc je opravdu velký a 
zkušený organizátor a proto si nás dovolil pozvat v sobotu 13.1. už na 1 hodinu odpoledne. 
Nachystal si na nás takovou malou hru. Jako první jsme si rozlosovali své týmy. Já jsem si 
vylosoval Tatu a říkám vám, že lepšího spoluzávodníka jsem si nemohl přát.  

Na začátek jsme dostali obálku, ve které byla šifra. Klíč k ní byl schovaný někde 
v budově kovárny. A tak se všichni účastníci rozeběhli po kovárně a chaotick

klíč jako první. To jenom Stréc s Jitkou seděli v pohodě na židli a tajně se smáli pod 
vousy.  

Šťastlivcem, který byl u klíče jako první, nebyl nikdo jiný než Kuba. Ale za moment už 
nás tam bylo m

a a nám s Tatou šifra napověděla, že jestli chceme postoupit dál, máme utíkat na 
nejmenší náměstí ve městě. Nápovědou nám byla Malá ulice. Rozběhli jsme se tedy za naším 
cílem a co by dup jsme tam byli. Začali jsme hledat a na tom nejnepravděpodobnějším místě 
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(že Strécu ☺) jsme našli malou obálku ale tentokrát s morseovkou. Ve zprávě stálo, že další 
indicie najdeme u starého mlýna v zámku a na autobusové zastávce Osvobození. A tak jsme 
vyrazili. Rychlým během drsných tomíků jsme pádili přes město až se lidi otáčeli. Byli jsme 

tam co by dup a teď jenom najít 
místečko, kde by to mohlo být. No 
jasně!! Ta nejmenší roura co tam vůbec 
byla. Pořád nám ještě neubývaly síly a 
tak rychle na zastávku. Jenomže tady 
končila sranda. My jsme totiž nevěděli, 
kde ta zastávka je. A tak jsme svižným 
krokem vyrazil na kovárnu, abych se 
podíval na mapu. Cestou mi došlo, že 
to bude ta, jak se jede na Přílepy, ale 
radši jsem se běžel ujistit. Když jsme 
doběhli na zastávku začali jsme hledat. 
Když jsme našli obálku, měli jsme před 
sebou 4 části textu, které jsme se marně 

snažili spojit dohromady. Leželi jsme rozpláclí na cestě a pak nám došlo, že to asi bude 
týmová práce. A tak nám nezbývalo nic jiného než pospíchat na kovárnu. Před kovárnou stál 
Hakl a hrabal se v autě. Doběhl jsem za ním a ptám se ho, jestli neví co s tím mám dělat. On 
říká, že to taky nemůžou spojit a tak to asi bude týmová práce. A tak jsem šel na kapotu jeho 
auta a s Tatou se pokusil složit dílky textu dohromady. Smysl nám dával jenom Strécův 
podpis. A tak jsme nasedli na kola a jeli ke křížku u kolejí za ostatníma. Valili jsme jako o 
závod a za chviličku jsme byli na místě. Už tam na nás čekal Kuba s nějakou další skupinkou. 
Dali jsme zase hlavy dohromady, ale pořád nám chybělo pár dílků. Těch posledních pár dílků 
měla mít Mikešova skupinka a u nějakého křížku u kolejí, ale nebyl to ten, u kterého jsme 
stáli my. Jeli jsme s Kubou na ten kříž a zbytek už šel na kovárnu. Nakonec se nám podařilo 
spojit dílky dohromady a vyšla nám 
zpráva. Měli jsme za úkol nakreslit 
Strécovu podobiznu. Hned jsme se 
pustili do práce. Někteří sami, ale 
někteří spolu. Já jsem se do toho vrhl 
s Tatou a náš konečný výtvor byl 
ohodnocen až jako pátý. Vyhráli, podle 
mého názoru, celkem nudné a 
obyčejné výtvory. Ale pak už začala 
oslava s velkým S.  

Všechno to začalo 
jednohubkama. To je nejvíc luxusní 
záležitost. Ale to nebylo všechno. Ještě 
dodatečně chválím kuchyni za ten 
perfektní guláš a za ten neméně 
perfektní salát. Pila se kofola a pivo. Zvláště kofola tekla proudem. Potom přišla ta osudná 
chvíle

bou. 

. Stoupli jsme si pěkně do řady a jeden po druhém jsme Strécovi popřáli k narozeninám 
všechno nejlepší a tak... Pak se to začalo pěkně rozjíždět a nakonec se začalo i tančit. No 
nejsem si jistý jestli to byl tanec, ale asi jo. A tak to pokračovalo celý večer a noc. Pořád se 
pilo, jedlo a dělaly všelijaké ptákoviny. Například Šmakin musel asi třikrát přeparkovávat. 
Ale to už pro některé byl čas jít a Dalibor nás s klukama rozvezl do našich domovů.  

                                                                                     Iktome 
 

Štěstí a duhu vidíme vždy nad hlavami druhých, nikdy ne nad se

„30“ ???? Dobrý vtip 

TOM Medvědí stopa Holešov  Únor 2007 



     strana  8
 

 Kukla - (19.1. – 21.1. 2007) 
(tento článek vyšel i v Holeš

Věřím, že turistický oddíl mládeže Medvědí stopa není třeba
díl funguje v našem městě už 6 let a za celou tuto dobu má za sebou
uplynu čátku roku 

ovsku č. 2/2007) 
 dlouho 

d  spoustu 
různých akcí. V měn. Na po

 n
2006) oddílová kapela, která se pokouš
na sto procent, ale s heslem: „odvážné

šku našeho 
naše první 

velké radosti 
V sobotu jsme 
a rovnou do 

, kterými byly film, divadlo, hudba a zpěv, tanec, vý
u se bylo na co dívat a plný sál čítající asi 150 lid
laus. V celém divadle vládla velice příjemná a osobní 

představovat. O
lém roce 2006 však prošel řadou zásadních z

2006 nás bylo 19, dnes - na počátku 
roku 2007 - je nás asi 70. Programová 
náplň bývala dílem víceméně jednoho 
člověka, dnes je dílem zkušeného týmu 
9 kamarádů. Pořádané akce byly 
maličké a spíše místní, dnes nás naše 
vysoké cíle, které jsme si předsevzali, 
ženou stále dál. A jeden z těchto 
vysokých cílů se nám povedlo naplnit 
v uplynulém víkendu, kdy se v 
Poděbradech konala celospolková 
soutěž oddílů A-TOM (Asociace turist. 
oddílů mládeže, které je náš oddíl 
součástí) v umělecké činnosti s názvem  

aše malá a mladičká (založili jsme si ji teprve v září 
í hrát irskou hudbu. Rozhodně jsme nebyli připraveni 
mu štěstí přeje“ jsme do Poděbrad nakonec vyrazili. 

Hned po příjezdu v pátek večer jsme byli ubytováni v místní škole, kde jsme vyřídili pár 
nutných formalit a pak nás hlad vyhnal na malou večerní prohlídku města spojenou 
s vydatným mlsem. Po návratu do 
školy jsme si ve školní tělocvičně 
zahráli několik her, které připravili 
pořadatelé TOM Robinsoni.  Potom 
jsme si v naší spací 
nástroje na malou zkou
čísla. Hudba přilákala i 
publikum a k naší 
zazněl i první potlesk. 
vstali něco po osmé 
divadla, kde se měla všechna 
vystoupení předvádět. Celé 
dopoledne i část odpoledne 
předváděly oddíly z celé republiky 
svá vystoupení v jednotlivých 
soutěžních kategoriích tvarno, foto a 
mluvené slovo. Opravd í, ne jedenkrát 
propukl v zasloužený ap atmosféra. Vše 
se odehrávalo velmi neformálně a přátelsky, všichni se smáli, zkrátka tomíci jsou moc veselí a 
příjemní lidičkové. Smích nás poněkud přešel až ve chvíli, kdy už do našeho výstupu zbývaly 
jen malé chvilky. Šli jsme se tedy připravit. Musím říct, že jsem se třepal od hlavy až k patě, 
ale zbytek naší skupiny, který už byl na vystoupení před lidmi zvyklí, byl docela v klidu. Pak 
to přišlo: „a nyní se svým  číslem vystoupí holešovský oddíl Medvědí stopa“. Na pódiu nás 
přivítal potlesk sálu. Když jsme dohráli první píseň, strhla se v sále nečekaná bouře ovací. 
V tu ránu byla tréma pryč. Zahráli jsme ještě dvě písně za stejných ovací a bylo to z krku. Na 
odpolední vyhodnocení jsme přišli napjatí jako struny kytary, a když přišla na řadu naše 

„KUKLA“. Na tuto soutěž vyrazila i

třídě vytáhli 

TOM Medvědí stopa Holešov  Únor 2007 
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kategorie rušil náš tep ticho v sále. „…A konečně na 1. 
místě se umístil oddíl Medvědí stopa Holešov! …“ Naše 
radost byla obrovská. Hrdě jsme vystoupali na pódium 
pro svou cenu a diplom a spolu s výherci ostatních 
kategorií jsme pak absolvovali několik společných 
fotografií. Krásný den plný kouzelných výkonů skončil a 
my jsme se vrátili zpět do školy. Na večer připravili 
organizátoři pro zbylé účastníky ještě městskou hru, 
kterou jsme nakonec s velkým předstihem před ostatními 
vyhráli také, čímž  byl úspěch TOM Medvědí stopa 
Holešov na KUKLE 2007 zpečetěn. V neděli ráno nás 
vláček odvezl domů, kde nás čekal malý uvítací výbor 
našich oddílových kamarádů a jejich blahopřání.  

Naše výprava tedy skončila velkým úspěchem a 
jméno oddílu i našeho města Holešova znělo hrdě daleko 
v Čechách v městě Poděbrady.  

mn
 Bylo kr , v sobotu, 
byla na plánu zimní vycházka s prďoch alý a tak jsem vyrazil pozdě. U 
kovárny už všichni čekali, ale nikdo se nenudil. Bylo už totiž dost sněhu a zejména ti 

jmla

hytá. Zdá se to celkem jednoduché, ale 
kličk

šichni sejdeme na nějaké příští vycházce 
nebo

chu není dělat to, co se nám líbí, ale najít zalíbení v tom, 

    Edison 

Šk.   

2. Zi
„autor článku v akci“ 

 

í výprava 
(27.1.2007) 

 

ásné zimní ráno, ale z postele se asi každému vstávalo nemile. Dnes
ama. Jsem hodně pom

ne dší se náramně bavili házením sněhu po nás starších. Ještě pár záběrů pro kameru a 
mohlo se vyrazit. Chtěli jsme dojít až na Lipiny k zámečku, ale po pár chvílích nám došlo, že 
to dneska asi nedáme. Například Striga byl celý mokrý, a to jsme ještě skoro ani nevyšli. Je to 
masér. Nikdo se nebál ani Taty, který za celou vycházku dostal taky pěknou sadu. Na Želkov 
jsme dorazili asi za hodinu a půl. Chumelilo, ale naštěstí nefoukal vítr. Většina z nás byla 
pěkně mokrá, ale myslím, že to nikomu nevadilo.  

Na Želkově jsme si vytáhli svačiny a čaje a pojedli jak se dalo. Mezitím jsme šli 
připravit na zasněženou louku Eskymáckou honičku. V této hře všichni běhají po vyšlapaných 
chodbičkách ve sněhu a někdo, kdo má babu c

ovat po různě točitých uličkách není žádná sranda. Hráli jsme si asi pětačtyřicet minut a 
všichni se pořádně unavili. To už ale byl čas jít zpátky na kovárnu, ale prďolata si neodpustila 
ještě jeden neúspěšný útok na Kubu. Za chvilku jsme vyrazili a na kopci jsme si dali ještě 
Plavecké závody. Když jsme doplavali na konec trati, byli jsme už totálně všichni mokří. Jak 
tak šlo vidět, nikomu to moc nevadilo. Potom jsem dokonce zkouloval Tatu a odnesl jsem to 
zaraženou hlavou ve sněhu. Tata je prostě vtipálek. Na kovárnu jsme dorazili něco kolem půl 
jedné a s malým rozloučením jsme se vydali domů.  

 Dobrá akce to byla. Sobotní ráno a dopoledne strávené v dobrém spolku a na čerstvém 
vzduchu nám určitě nijak neuškodilo. Škoda vám, co jste nebyli. Teď nám už jenom zbývá 
doufat, že nám ještě sníh nějaký čas vydrží, a že se v

 na jiné akci.  
    Iktome 
 
Tajemství úspě
co děláme. 
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Hraničářův deník – III. 
 na sebe v letošním 
imy. Všude kolem 

 kvítků se k životu 
der

 

Už potřetí pro vás přinášíme nahlédnutí do deníku hraničářova. Jaro
roce nenechalo příliš čekat a velmi brzy převzalo žezlo vlády od Paní Z
nás už nějaký čas raší nový život, v podobě zelených i různobarevných

e rozličné býlí. Stromy začínají rozkvétat, ptačí sbory začínají opět pořádat hudební 
zkoušky. No prostě jen se těšit na víkend nám zbývá až budeme moci vyrazit ven, do 
přírody, pozdravit tu krásu. Avšak jako všechny lidské bytosti mají svá jména i každý 
maličký tvor přírody má své jméno. Přinášíme vám nahlédnutí na jména některých kvítků, 
které už se letošní jaro narodily, a které můžeme vidět kolem nás. 

 

 

PULMONARIA OFFICINALIS – plicník 
lékařský  
lidové názvy - čmelník, hvězdoš, cicalka, nevlastní sestry, červený 

rských 

everu po jižní Skandinávii, na jihu po severní Itálii a 

–

klíč, korálky.
Rozšíření: V ČR roztroušeně až hojně od nížin do podho
oblastí (max. asi 1100 m n.m.), místy však zcela chybí. Celkově 
roste téměř v celé Evropě vyjma Britských ostrovů, od Francie po 
Ukrajinu, na s
Bulharsko. 
Charakteristika: Plicník byl ve středověku oblíbenou a hojně 
používanou léčivou rostlinou, dnes je jeho význam nepatrný. Je to 
prastará léčivka, a už podle jejího názvu – plicník, je zřejmé, že se 
používala k léčbě plicních chorob. 

 violka psí
 
VIOLA CANINA   

 celém území, celkově roste v Evropě 
 Balkánského poloostrova 

Rozšíření: V ČR hojně na
yjma Pyrenejského, Apeninského a a 

dní Sibiř, izolovaně 
u a na Kavkaze.  

v
jižních oblastí Ruska, na východě až po stře
na západě Grónska, na Islandu, na Krym
Charakteristika: Vytrvalá, 5 až 20 cm vysoká bylina, bez 
přízemní listové růžice. Její rozšíření: pastviny, meze, suché 
louky, vřesoviště, světlé listnaté a smíšené lesy, na půdách 
hlinitých až písčitých, kyselých až neutrálních, nevápnitých, 
stanoviště slunné. 

 
 
CALTHA PALUSTRIS – blatouch 
bahenní 

ozšíření: V ČR místy dosti hojně, vyskytuje se od 
 
 

m n.m), na jihu však jen vzácně. 

oa
Charakteristika: Vytrvalá bylina, 10 až
jsou vlhká a bahnitá místa, v blízkosti
rákosiny, lužní lesy apod. Dříve se natě 

dné a projímavé. 

R
nížinných poloh až po horské. V Evropě rozšířen po
celém kontinentu až po Island (v Alpách např. až do
výšky 2500 
Vyskytuje se i v severních a mírných oblastech Asie 
(např. v Tibetu a v okolí Beringovy úžiny) a v 
merického kontinentu. 

 60 cm (někdy až 100 cm) dlouhá. Roste tam, kde 
 potoků a rybníků, močálové louky, vlhké křoviny, 
blatouchu užívalo v lidovém léčitelství, dnes se však 

užívá převážně jen v homeopatii. Působení blatouchu je močopu

arktických a severních oblastech sever

TOM Medvědí stopa Holešov  Únor 2007 
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… zprávy z Medvědího brlohu 

(Oddílový Klub deskových her) 

Kd  čase 15:00 -
17:00 do klubu desk
zač ěkdo, kdo si s vá  

u
 
Představujeme 

 už 

íše a 

ezme elf na památku kámen 

Kreslené vtípky pro radost

Drazí přátelé a kamarádi,  
o ještě neví, nechť čte dál. Chtěli bychom vás pozvat každou středu v

ových her, který pod hlavičkou našeho oddílu funguje už od 
átku roku. Vždy se tam najde n

vám vysvětlí 
mi zahraje nějakou prima hru nebo

pravidla. Pokud nebudete mít ve středu co dělat, 
neváhejte a přijďte se za námi podívat. Zatím nemáme nijak širokou 
základnu her, ale to chce čas. Můžete vyzkoušet třeba Bang!, 
Carcassone, Elfenland, Hrady, Citadelu a další. Nejoblíbenější hrou, 
kterou pořád hrají maloši je pro měsíc leden Carcassone a v těsném 
závěsu jsou Šachy a Babinského memoriál. „Otevírací doba“ je jen 
d je dost lidí, klidně hrajeme i dýl.  

hru:   
   

 říši elfů platí pravidlo, že každý mladý elf, ať

orientační – pok

V
chlapec nebo děvče, musí složit zvláštní zkoušku, než 
jej přijmou mezi dospě
musí navštívit co n

lé. Každý dostane mapu ř
ejvíce památných míst. K tomu 

slouží různé dopravní prostředky a různé způsoby 
urychlení cesty:draci, jednorožci, divočáci, kouzelná 
kola, káry, magické obláčky, přívozy a vory. Ale použití 
těchto dopravních prostředků je omezené a nedá se 
jimi projet všemi oblastmi. A tak mezi sebou mladí e
nejchytřeji zkombinuje. Z každého navštíveného místa si v
ve své barvě. Kdo má na konci nejvíce kamenů, vyhrál.  

Takže se na vás těšíme každou středu v naší nejdražší klubovně – na kovárně! 
 

 

lfové soutěží, kdo z nich je 

 

Lord dopije whisky a vyhodí prázdnou 
láhev z okna. Ozve se rána a venku 

někdo zařve bolestí. Lord se 
překvapeně zeptá svého sluhy: "Jean? 

V té láhvi byli lidé?" 
 

se ptá: "Ta
támh

„tak to je prosím náš kamarád Mikeš"     

 

Pepíček jde s tatínkem na procházku a Pepíček 
tínku, co je 

leto?" "To je švestka 
modrá, Pepíčku." Pepíček 
se zamyslí a povídá: 
"Tatínku, a proč je ta 
švestka červená, když je 
modrá?" Tatínek odpoví:   
 Protože je ještě zelená!"  
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Galenské kroniky 
V království Galenském žil muž, jenž, ač původu 
prostého, vydobil sobě věhlas veliký. Jeho skutky 
se často stávaly tématem mnohých kronikářských 
zápisů a opěvovala je nejedna píseň. Tento muž se 
jmenoval Gondar a lidé o něm ríkali, že byl 
potomkem starého Hraničářského řádu. Když byl 
mlád, cestoval často se svými druhy Popletou a 
Kláskem po zemi a společně pomáhali, kde to jen 
šlo. Za své činy byli jednoho krásného dne povoláni  
před krále, který jim chtěl osobně vzdát hold. Na 
cestě ke králi však vykonali čin nade všechny činy, 

o kterém hovoří i náš příběh, zapsán rukou moudr

dinství hraničáře Gondara 

V nedaleké aždý rok konaly 
slavnosti k jeho p u přišli chmury. 
Za ni

ého Tarfeina za Siaronu... 
 

Příběh o hr
a jeho druhů Poplety a Kláska 
době zpět, za dnů velkých svátků Jara,se v Galenském království jako k
říchodu. Všichni lidé se radovali a veselili, když najednou odkudsi z jih
 se svou bandou zloduchů přijížděl zlý rytíř Meršant. Z dalekýcmi v trysku h černých lesů 

Dolanského království přijížděl loupit a unést královu dceru Rilwen , která se v tyto dny oddávala 
slavnostem Jara spolu s prostým lidem ve vsi nedaleko hlavního královského hradu. Byla to výjimečná 
žena, která měla větší starost o obyčejné vesničany než o panské radovánky šlechty na hradě. Lidé ji proto 
velmi milovali. Však ve vsi, kde není mnoho mužů válečnického umění, i když  svou bojovností a 
oddaností v srdci předčili mnohé vznešené pány, byla Rilwen pro Meršantovu družinu příliš snadnou 
kořistí. Nemálo statečných vesničanů padlo ve snaze uchránit princeznu, ale Meršantova přesila byla 
příliš veliká. Hned vyslali ze vsi posla ke králi, aby mu zvěstoval tu hroznou novinu. Král byl velmi 
rozezlen a okamžitě vyslal své posly pro vznešené rytíře svého panství, aby přišli v této naléhavé hodině a 
pomohli mu v jeho zármutku. To trvalo nějaký čas a dny zatím míjely, ve vsi však věci děly se rychleji. 

Mladý hraničář Gondar a jeho dva druhové Popleta a Klásek, kteří zrovna toho osudného dne 
přijeli do vsi, na cestě ke králi, byli svědky celé události. Chtěli ve vsi zůstat zbytek dne a přes noc než 
dokončí svou dlouhou pouť. Meršantův nájezd však jejich setkání s králem oddálil a odvedl je od něj na 
míle daleko. Když totiž Meršant ujížděl s unesenou princeznou Rilwen, Gondar cítil, že jeho cesta a 
poslání směřuje k ní. Na okamžik ji spatřil v sedle Meršantova služebníka a jejich oči se na vteřinu 
setkaly. Ta jediná vteřina však zažehla plamen, který v Gondarově srdci už nikdy neuhasl. 
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Koně byli po dlouhém putování schváceni a Gondar se svými společníky byli po cestě i po boji 
znaveni. Rozhodli se, že dlouho otálet nebudou a vyrazí za Meršantovou družinou brzy ráno po nočním 
odpočinku. Vesnický kovář je rád na noc uvítal ve svém domě a dobře je pohostil. 

Bylo velmi brzy, když se Gondar s Popletou a Kláskem vydali na cestu. Slunce mělo ještě dlouho 
spát. Počasí bylo nevlídné, už v noci začalo pršet a voda se neustále vytrvale lila z mraků. Vyšli z 
kovářova domku, přetáhli si kápě svých dlouhých plášťů přes hlavu, nasedli na koně a vyjeli vstříc svému 
nebez

čistě bylo spácháno. Déšť už 
stačil 

což 
nebylo

 jeho oči určitě pozorné.  
 co ho a jeho druhy možná čeká. Po chvíli pak 

k nebi rozevřené ruce, 
když tu jako píseň krásy uslyší z dáli slabounký hlásek. Hned se po něm vydá. Dlouho jede krajinou až na 

pečnému poslání. S sebou nesli jen to nejnutnější vybavení, trochu jídla, které jim dal kovář a měchy 
s vodou, které měli uložené v malém koženém vaku přes rameno. Každý z nich měl také u pasu meč 
v kožené pochvě a na zádech v dlouhém pouzdře zastrčený luk a několik šípů. Když se dostali ze vsi do 
lesa, přidal se k nim ještě jeden společník. Byl to vlk, kterého Gondar získal na jedné ze svých cest, když 
byl ještě malý kluk. (O tom však pojednává jiný příběh) 

Jeli dlouho a déšť neustával. Jen tři siluety tichých bojovníků bylo vidět skrz hustou mlhu 
padajících kapek projíždět krajinou. Ubírali se blátivými cestami bez života a v očích, vyhlížejících zpod 
kápí, jim plál oheň touhy, touhy po spravedlnosti, touhy potrestat to, co ne

zničit většinu stop, ale Gondar jakoby přesně věděl kudy mají pokračovat. Jistě vedl svého koně a 
jeho společníci i vlk jej oddaně následovali. Jeho tvář byla zamlklá a vážná a v jeho očích bylo vedle 
plamenů touhy také něco jako radost a zároveň strach. Radost z krásy, která se jim otevřela minulého dne 
a strach z toho, že tato krása strádá a trpí pod útlakem a ničemností jejího nového samozvaného pána. 

Pokračovali v cestě vytrvale celý den, dokud se přes tmavá deštivá mračna nezačala vkrádat ještě 
tmavější noc. Zastavili v hustém smrkovém lese, na místě, kde stromy tvořily oproti nebi hustou klenbu a 
statečně odolávali deštivému útlaku. Dali dosyta odpočinout svým koním i sobě. Rozdělali malý oheň, 

 nejlehčí, jelikož vše bylo mokré, a pojedli trochu 
jídla. Popleta a Klásek se pak odevzdali do náruče 
spánku, Gondar však nemohl spát. Seděl v zamyšlení 
opřený o strom a rukou hladil svého vlka, který ležel u 
jeho nohou. Stále nemohl přestat myslet na tu dívku, 
princeznu, kterou spatřil ve vsi. Vzpomínal na 
vystrašený výraz v jejích očích a ve tváři, když ji jeden 
muž z Meršantovy bandy chňapl a položil před sebe na 
koně. A na ten okamžik, kdy se setkaly jejich oči. 
Hluboko se do nich zahleděl a sám cítil jak oči princezny 
prostupují i hluboko do něj. Bylo pro něj těžké teď 
odpočívat, když věděl, že jeho paní je v nebezpečí a on 
nemůže k ní. Věděl však také, že nesmí být unáhlený a vš
mělo zdárný konec. Nepřítel, jenž stál proti nim byl silný a

Seděl tak pěknou chvíli a jen tak přemítal o všem,
také propadl spánku, ale ten měl neklidný, stejně jako Klásek s Popletou. K ránu se mu zdál zvláštní a 
tajemný sen, jakoby předzvěst budoucích událostí. Stál na vysoké baště a obracel 

e musí promyslet s rozvahou, aby jejich snažení 
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kopci 

 a vydat se z největší opatrností lesem vzhůru.“ 
 

i v rukou, měl každý zasazen šíp. Když se dostali do 
polovi disko stojící na 
kopci.

ali dál přímým směrem, Klásek začal uhýbat trochu doleva a 
Pople

....Pokračování příště 

 
 

Osudy Gondara a jeho druhů 
líčí zápis Siaronského kronikáře Tarfeina 

 

Výzva pro všechny

před sebou spatří malý hrad. Hlásek náhle ustává přeťat dlouhým zběsilým kvílením. Gondar se 
probudil, posadil a opíraje o strom si setřel pot z čela. Popleta a Klásek byli už nějakou chvíli na nohou, a 
tak udělali oheň a připravili vše na cestu. Po krátké, ale vydatné snídani tedy vyrazili dál. 

Stále pršelo a krajinu kolem nich naplňovalo tíživé ticho. Mlčky seděli v sedlech a následovali 
Gondara. Putovali bez zastavení celý dlouhý den, a když pak navečer zastavili a ulehli, v tu chvíli usnuli 
spánkem zaslouženým. Noc byla klidnější než ta předešlá, a tak se ráno vzbudili odpočatí a plní nových 
sil. 

Kolem poledne třetího dne cesty dorazili pod kopec porostlý starými duby a buky. 
„Myslím, že jsme na místě“, povídá Gondar svým druhům. „Hudba, kterou jsem slyšel, a které 

jsem naslouchal už od vsi náhle ustala. A navíc jsem tohle místo viděl ve snu. Měli bychom tady schovat 
koně

Jak řekl, tak i učinili. Ukryli své koně do hustých křovisek  pod kopcem a vyrazili.
„Buďte velice opatrní“, zašeptal Gondar do ticha svým druhům. „Pokud je nepřítel opravdu tady, 

myslím, že vidí a slyší až příliš dobře“. 
Plížili se tiše vzhůru. V tětivě luku, jenž třímal
ny kopce, začali, i přes hustý déšť, který se stále vytrvale snášel, rozpoznávat hra
 Zastavili se a naslouchali, ale slyšeli jen kapky vody dopadající do listí padlého na zemi. Beze slov 

se rozdělili. Gondar s vlkem pokračov
ta napravo. Čím více se blížili k hradisku jejich pohyb byl pomalejší a opatrnější. Pláště je dobře 

kryli a samotný les jim byl nakloněn. Gondar se dostal až k hradní stěně nepozorován a s opatrností vlka 
s rolí podél zdi k zadní bráně.  Jeho druhové i vlk zůstali v lese v nejvyšší bdělosti. Odněkud z hradu 
k němu doléhaly hlasy mužů, ale příliš nerozuměl, co říkají. Když už byl jen několik kroků od brány 
ozvaly se na hradbách přímo nad ním zřetelné hlasy stráží: 

„Něco jsem slyšel“, povídá jeden. 
„Já taky“, odpověděl mu druhý a nato oba vyhlédli k lesu pod hradby.... 

 

 

 

  
 

dokoliv bude chtít přispět jakkoliv do tohoto oddílového časopisu, všechny vaše 
říspěvky rádi uvítáme na redakční mail nebo klidně na schůzkách. Zapojte se, ať je 
časopis dílem nás všech. Díky. 

Vaše redakce 

K
p
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Velká soutěž právě začíná

lete e-mailem nebo předáte na schůzkách. Tyto pak vždy po 
třech zveřejníme v dalším čísle BrumBáce a budete to opět vy, , 

 dalšího kola. Pok ájem zapojit se do 
nám své ksichtíky na adresu redakce: 

red zku.  
prvními odvážnými 

ksichtíky. Pro te

 zapojte se spolu s námi pro vaši i n
štěstěnu, neboť jak praví staré moudro: „Kdo

Hodně štěstí!!! 
 

Blahopřání: 
Redakce časopisu by ráda poblahopřála k významným

členům, kteří v uplynulých měsících oslavili své narozeniny, tedy hrd
znamením Kozoroha, Vodnáře či Ryb . 

„dvacítce“  k jejímu 
„čtvrtstoletí“, pak Birsovi k „22“ a odpovědnostní „18“. Našim drahým 

patří blahopřání k „17“. „Šestnáctku“ pak mají zdárně za sebou Valin a 

 

: 
Redakce časopisu BrumBác vyhlašuje velkou oddílovou soutěž: 

„O nejlepší Ksicht“  
V několika dalších číslech vám vždy nabídneme několik vašich vlastních 

zdařilých ksichtíků, které nám poš
kdo svými hl
ud máte z

asy rozhodne
který ksichtík bude nejlepší a tudíž postoupí do
naší skvělé soutěže neváhejte a posílejte 

akce.medvedistopa@centrum.cz  nebo je přineste kdykoliv na schů
Přesná pravidla soutě  čísle spolu s že vám přineseme v dalším

ízíme pár motivačních a zatímď vám nab  nesoutěžních ukázek. Moc se však 
těšíme na vaši originalitu. 

 
Podpořte naši soutěž, aši radost a podrážděte trochu 

 nehraje, nevyhraje!!!“  

 jubileím několika oddílovým 
ě se mohou hlásit ke 

ám
Strécovi dodatečně blahopřejeme k jeho kulaté „třicítce“ a Lucce k její ještě kulatější 

. Dále bychom rádi věnovali pár vlídných a oslavných slov také Kristýnce
Jindřišce k plno 

Masákovi a Makovi 
Freckle. 

No a co naši prďoši?  
Ke kulatinám „desítkovým“ přejeme dodatečně Alešovi a Nikol Zlámalové, k „devítce“ 

pak Jirkovi Orálkovi a Peťovi Smolkovi. Naše poslední narozeninové přání směřuje 
Ondráškovi k jeho šťastné sedmičce. 

 
Do dalších let a dní vám přejeme mnoho štěstí, zdraví a sluníčka (hlavně ve tvářích), ať 

všechno prozáří a posíláme dort a kytičku. 
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A na závěr opět jedno vzpomínkové foto z oddílové historie! 

n ádali jednu ze svých 
ených akcí.  

 kopci, nedaleko 
rámci „Světového 

šam  golfu“ bojovali 
největšími 

. 
 

ících fanoušků a na ten 

 
 
 

Velká novina!  „Nová oddílo
Dámy a pánové!  
Na vědomo  podařilo získat oh

parku se stává na nějaký čas naším novým útočištěm a zá
nám ji nabídlo do opatrování, abychom do ní vnesli tak et (pokud 
vyjde celý projekt) by se pak mělo celé místo kolem hájenky i ona sama změnit 

ž by naše klubovna měla nadále fungovat.  
 běh na dlouhou trať s opravami a úpravami, které začnou v nejbližších 

 do ní mohli 

Bližší inform Kuba 

 

Slovo závěrem

 

Možná se to zdá jako teď, ale už to 
bude skoro dva roky zpět, co Rijanští 
hra ičáři uspoř
prvních podař
Na Želkovském
Holešova, jsme v 

pionátu ve skalním
o nejlepší umístění s těmi 
mistry, které tento populární sport má
Každý z nás si jistě rád zavzpomíná na
hordy fand
nádherný pocit z každé 
úspěšně zahrané jamky.  
Děkujeme, hraničáři,  
za tyto vzpomínky!   
 
t ve skalním golfu  

vá klubovna“  

romnou věc. Hájenka v zámeckém 
roveň velkou výzvou. MKS Holešov 
potřebný život. Do dvou l

22.10.2005 – golfové hřiště Želkov – Světový šampioná

st se dává, že se nám

v Ekocentrum, v něm
Čeká nás určitě

dnech. Chtěli bychom co nejdříve hájenku zpřístupnit natolik, abychom
přestěhovat naši dosavadní klubovnu na kovárně. Veškerou nabídnutou pomoc rádi uvítáme.  

ace poskytnu rád telefonicky nebo raději osobně.    

: 3. číslo oddílového časopisu bylo op
pevně věříme, že o to větší radost vám přinese. Moc uváme. 
A na co se můžete těšit??

ět prokleté. Dlouho jste na něj museli čekat a my 
 se za to omlo

 4. číslo „BrumBáce“ vyjde 11.5.2007 (tedy už za měsíc) a přinese vám 
spoustu zajímavého čtení z měsíců březen a duben, p říběhu z Galenských kronik, další 
zprávy z Medvědího brlohu, první soutěžní ksichtíky
 

BrumBác – vydává skupinka oddílových nadšenců – Ikto a Kuba  

okračování p
 a mnoho dalšího. 

Adresa redakce: redakce.medvedistopa@centrum.cz ě  iktome@centrum.cz  nebo , (popřípad
kubazhol@seznam.cz) 

Oddílové webové stránky: www.medvedistopa.cz 

den vydání: 5.4.2007             s radostí zpracovala redakce (Iktome, Kuba) 
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