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Na úvod malé poděkování 

 Dámy a pánové! Jemný holešovský větřík vám znovu přivává další číslo BrumBácku. Pro 
začátek 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 jaký vzdoušek nám foukal do ouška během Dubna?  

Je to radost, sledovat nádherné rozkvétající jaro, které v sobě nese nádech všeobecně 
radostných pocitů. Máme také veliké štěstí, protože se nám ještě nestalo (s výjimkou poslední 
schůzky ☺), že by nám snad na pátečních schůzkách pršelo a my bychom museli strávit ty 
dvě krátké hodinky vevnitř. Ale teď zpátky k tomu, o čem jsem chtěl psát na začátku. Je to již 
dávno, co vyšel poslední BrumBác, který si Vás dovolil informovat o různých oddílových 
aktivitách. Věřte, nevěřte ani tento BrumBác nebude výjimkou. Znovu si můžete přečíst 
články z akcí jako například z Dračích doupat, které se konaly na konci a na zlomu března. 
Mezi dubnové akce patřily Velikonoce, Brigáda na asociační chtě Kusalíno a vůbec nejlepší 
víkendovou patří 24hodinová hra s názvem Totemy, ve které si tým Medvědí stopy „A“ 
dovolil vyhrát a stát se tak opěvovaným týmem v tomto drsném okruhu. Více už v článku. 
Taky se dozvíte, co všechno zajímavého a neobvyklého se nám podařilo na výletě do 
Rožnovského skanzenu a mnoho dalších perliček. BrumBác číslo 4 je ale i v něčem 
výjimečný. Můžete zde objevit dvě nové rubriky s názvem „Lakrosové okénko“ a „Kapka 
poezie“. Takže kamarádi nechte se unášet ladně poskládanými stránkami našeho časáčku a 
my věříme, že si najdete trošku času, abyste si něco přečetli, protože jinak to nebude mít 
žádný smysl. Děláme to pro vás a děláme to rádi.  
          Iktome a Šk. 

 
Události dní budoucích:       
 

 PÁ 25.5. –  SO 26.5.  – BAMBIRIÁDA VE ZLÍNĚ – Náš oddíl reprezentuje Asociaci  
TOM ve Zlínském kraji! Dobrý co? Akce se koná na půdě náměstí Míru 
a v přilehlém parku. (Z hlediska organizačního je akce pro velochy. 
Mladší osazenstvo může kdykoli přijet se svými rodiči.) Viz upoutávka. 

  

 PÁ 1.6. – SO 2.6. – TZV. „VOČEK“ neboli obhlídka tábořiště letního tábora, abychom  
            věděli „co a jak“. Akce se týká Iktomeho, Mikeše, Kuby, Valina a  
            Neználka.  
 

 NE 3.6. – DĚTSKÝ DEN V HOLEŠOVĚ - Tradiční akce v zámku a zahradě. 
            Náš oddíl tu bude mít také své rytířské stanoviště.  
 

 SO 9.6. – NE 10.6. – MORAVSKÁ LAKROSOVÁ LIGA – TUČAPY – Všichni 
            jste srdečně zváni do Tučap! Přijďte povzbudit náš tým, který hraje  
            1. ligu v tomto úžasném exotickém sportu.  

 PÁ 22.6. – 24.6. – STRÉCŮV VANDR – Třídenní vandřík po těch našich krajách.  
            (akce pro velochy)  
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Události dní minulých:  

Velikonoční výleteček 
(7.4.2007) – Želkov a okolí 

 
Přišly svátky Velikonoc a s nimi krásný jarní den 7. dubna. Jako každý rok i tentokrát 

jsme se s malochama vydali vstříc zámečku na Lipinách, kde jsme si zahráli pár her a prožili 
pěkné dopoledne na čerstvém vzduchu.  
 Všechno to začalo už v pátek na schůzce, kde naše malochy dovedla hra až do zadu 
zámeckého parku k naší nové budoucí klubovně. Přesně tam jsme se domluvili na vycházku, 
na které si spolu zahrajeme nějaké hry, opečeme špekáčky, ale hlavně, budeme spolu.  
 Na devátou hodinu jsme se všichni sešli před kovárnou a z předešlých dní jsme byli 
plní energie. Bylo přece krásné jarní ráno a nikomu se nechtělo sedět jen tak doma. 
S úsměvem jsme vyrazili do přírody. Hlavně ten náš Tata se pořád usmíval a byl rád, že 
kolem něho prcci běhají jako najatí. Když jsme odešli z obydlených částí, začali jsme hrát 
naší známou „pochodovou“ hru Pískanou. To znamená, že se normálně jde a v nečekaném 
momentu začne vedoucí počítat od 10 dolů. To se pak všichni musí co nejrychleji někam 

schovat tak, aby je ten co píská neviděl. Toho 
koho vidí, vyloučí ze hry. Vyhrál kdo jiný 
než Tata, který je v tomhle docela blázen a 
vůbec by mu nevadilo, kdyby měl pro úspěch 
z jedné hry skočit hlavou do rybníka. 
K mysliveckému zámečku jsme došli trošku 
vyhladovělí a tak jsme si uklidili kolem 
ohniště a mohlo se začít opékat. Každému 
z nás se snad už stalo, že nám z klacku spadl 
špekáček do ohně. Ani tentokrát se nám to 
nevyhnulo. Hned několik špekáčků skončilo 
v ohništi, ale co, měli jsme jich přece dost. 

Po vydatném obědě jsme ještě uvařili plný kotlík dobrého sladkého čaje a pustili se do hraní 
některých super her. Okolí zámečku bylo přímo stvořené pro hraní námi speciálně upravené 
schovky. Hráli jsme ji celou dobu a pořád nás to bavilo. Hlavně teda malochy, protože jsme 
my starší častokrát neměli nárok. Jsme už přece jenom starší a různé pohybové problémy už 
na nás začínají působit. Něco kolem dvanácté hodiny jsme vyrazili nazpátek. Striga a spol. šli 
zase pomalu a proto se nám naskytla možnost, že se jim schováme, abychom je vystrašili a 
příště už šli s námi ve skupině. Jenomže jim to bylo úplně jedno, protože Striga a Kuba 
Ehrlich jsou tvrdí válečníci a z toho, že jsou sami si moc velkou hlavu nedělali. Aspoň něco 
se nám povedlo. Když jsme vylezli z úkrytu, šli jsme jinou cestou než před tím a tak se kluci 
museli vracet. Chtěli jsme jít totiž přes Dobrotice a následně jim v zámecké oboře ukázat a 
oficiálně oznámit, že hájenka, kde dřív byl Zoo koutek, je naší budoucí klubovnou. Někteří 
nevěřili, ale Kuba je přesvědčil tím, že vytáhl klíče a bez váhání jim šel otevřít. Potom jsme se 
už vydali na poslední čast naší cesty přes zámecký park. V půlce si Aleš uvědomil, že před 
hájenkou zapomněl čepici a tak jsem se s ním vrátil zpátky. Hájenka se od té doby vůbec 
nezměnila, zato čepice si v klidu ležela na zemi. Honem jsme je zase doběhli a tímto skončilo 
naše jarní putování po rozkvetlém holešovském okolí.    

                     Iktome  

Fantazie, to není představovat si, čím by věci mohly být, ale udělat to z nich. (K. Čapek) 
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     Brigáda na Kusalínu 

(13.4. – 15.4.2007)  
 
Psal se pátek 13.4.2007, když hrstka sedmi 

statečných deratizérů našeho oddílu (Mikeš, Miška, 
Tata, Stréc, Jitka, Mira a já) vyrazila brigádničit na 
krásnou spolkovou chalupu Kusalíno do 
Vsetínských vrchů. Úkol zněl jasně: „provést na 
chalupě velký jarní úklid“. Na chatu jsme dorazili až 
za tmy, takže jsme zasedli k jídlu a povídali si o 
věcech budoucích. Prostě taková psychická příprava 
na práci, která nás měla čekat následující den.  

Ráno jsme vstali brzy a už od deváté hodiny jsme se plní elánu pustili do práce, která 
zahrnovala: jarní úklid v chalupě, opravu střechy a zlatý hřeb – vyvezení latríny.  

V šestičlenné sestavě, ochuzené o Jiťuli, kterou schvátil jakýsi bacil, a tak odpočívala, 
jsme se vrhli rovnou na všechno. Vyházeli jsme všechny matrace a deky před chatu, kde je 
Stréc s Tatou začali prášit a skupinka Mikeš – hl
hovniválové Mira a já, jsme se vrhli na vyvážení 
obsahu latríny. Po několika kolečkách jsme se 
prostřídali s prášičema, kteří šli místo nás vozit. Jen 
mistr Mikeš zůstal. V malé přestávce pak kluci jen 
tak mimochodem opravili i stříšku nad ohništěm, 
která potřebovala vyměnit pár prasklých tašek. No, a 
do oběda bylo hotovo. Pak jsme se jen váleli na 
slunci, které krásně žhnulo, luštili sudoku a kecali. 
Uvědomělý Miroslav se pod odborným vedením Taty 
učil matematiku. 

avní hovnocuc a jeho dva pomocní 

no jsme vše sbalili, uklidili jarně uklizenou chalupu a krásnou procházkou jsme 
slune

vý byl náš brigádně-relaxační víkend na Kusalínu. 
 a za účast na oddílové brigádě. 

S malou, asi hodinovou „přestávkou“ na oběd jsme 
se tak váleli a učili bezmála čtyři  hodiny. Bylo to dobré, 
už tak dlouho potřebné, lehárko. Poté jsme společně 
řešili některé budoucí plány, především Bambiriádu, 
kterou jsme dali do kupy programově (uskuteční se 25.-
26.5.2007 ve Zlíně). Když už se sluníčko začalo vytrácet 
a spálená záda a ramena začala pokrývat „husí kůže“, 
přesunuli jsme se do chaty, kde jsme jedli, luštili, 
povídali si a pořád něco. Večer jsme ještě probírali 
program na tábor. Neprozřetelně jsme se však přesunuli 

k probírání do horního patra chalupy, kde jsme spali, a tak nás, nebo alespoň mě určitě, brzy 
zmohlo to celoodpolední nic nedělání na slunci. Brzo jsem byl tuhej jak mýdlo. 

Rá
čním dnem vyrazili k zasloužené točené zmrzlině, kterou jsme si dopřáli před 

vsetínským nádražím. No a odtamtud vláčkem až domů ke svým maminkám, tatínkům a všem 
blízkým. 

Tako
Díky všem za pomoc

Šk. 

Co když všechno je jen iluze a ve skutečnosti nic neexistuje? V tom případě jsem za 
tenhle koberec vyhodil zbytečně moc peněz. (Woody Allen) 
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Mise Totemy – 6. ročník 
(20.4. – 22.4.2007)  

 
Všechno to začalo kdysi dávno a přes všelijaké nástrahy jsme se opět a znova dočkali 

Indiánských totemů. O víkendu 20.4. – 22.4. se na základně holešovských pionýrů 
v Podhradní Lhotě konal již 6. ročník této „čtyřiadvacítky“. Celý týden před totemy měl pro 
nás, nebo tedy alespoň pro mě, speciální nádech. Tak třeba jsem chodil večer po baráku po 
tmě a takto jsem se fyzicky a hlavně psychicky připravoval. Tento trénink nám později 
přinese úspěch. 

 V pátek nám vláček odjížděl z holešovského nádraží plného Slunce v 18:02. Protože 
schůzka končila v 5, vydali jsme se do víru rušného podvečerního města za účelem někde si 
sednout a popovídat si nad kofolou, či jiným, kofole podobným mokem. Čas ale utíkal rychle 
a než se kdo nadál už jsme stáli na nádraží očekávajíce příjezd tradičně zpožděného vlaku na 
poloprázdné nádraží. K naší skupině se v těchto chvílích připojila skupina našich holek ve 
složení Danča, Masák, Jindřiška.  

 V Bystřici pod Hostýnem do vlaku přistoupili naši budoucí soupeři z TOM Pawnee, 
kteří vypadali hodně sebevědomě. Po příjezdu do Osíčka jsme vyrazili vzhůru do lesu a 
hlavně vzhůru na základnu. Přírodu jsme zastihli v krásném rozkvétání a proto na naší cestě 
bylo pořád co obdivovat. 

 Na základně nás čekalo malinké překvapení. U závory postával Hop což byl našim 
lektorem na LTŠ. Bohužel nás nepoznal. Už bylo matné šero a nezbývalo nic jiného než 
nanosit dřevo a udělat si přístřešek. Každý dělal něco a za chvilinku nebylo nic na práci než 
jen opékat špekáčky a zpívat písničky. Takto to probíhalo celý večer až postupně všichni 
odešli spát a oheň pomalu vyhasl.  

 Ráno byl každý rád, že už je ráno a sluníčko konečně svítí. Bylo asi jen málo výjimek, 
kterým nebylo v noci zima. Nu což, obléct, posnídat, posbírat totemy a pomalu se nachystat 

k odchodu. Těsně před opuštěním základny jsme ještě dostali 
mapy a pár posledních důležitých informací. Potom už ale směle 
na to věc. Náš tým ve složení Hakl, Maka, Neznoš, Lucka, Petr, 
Mája a já, vyrazil tím nejlepším směrem a bez větších problému 
si našel perfektní místo na kraji hranice hraní a těsně vedle 
hustníku. Byli jsme připravení co by dup a oheň nám vzplála 
minutu přesně. Heslem víkendu jsme si zvolili „účel světí 
prostředky“ a proto jsme okamžitě vyběhli hledat tým v čele 
s Birsem. V pravděpodobné lokalitě nám stačilo pár minut ticha 
a masák nádherně prozradil svůj tým jeho klidným smíchem. Do 
tábora jsme přiběhli od louky, zatímco oni nás čekali od lesa. 
Byli jsme tři a všem se nám podařilo vzít totem. Když jsem vzal 
totem, rozběhl jsem se nevědouce kam se dostanu. Byl to 
hustník s velkým H a tak když jsem vyběhl, měl jsem 
doškrábané ruce. Hlavně jsem viděl Hakla, který také dřímal 
totem ve svých mohutných pažích a škodolibě se na mě usmíval 

se slovy. „Sejmul jsem 4 lidi.“ Trošku jsem to nepochopil, protože já jsem táborem jenom 
proběhl a Hakl byl venku ještě dřív než já, měl totem a 4 životy. Asi s nimi moc nepáral. 
Trošku mě zklamal pohled na mrtvého Neználka. Pro dobro skupiny se ale někdo obětovat 
musí. Vyrazili jsme rychle zpět, ale co nás nepotkalo. Birs si naběhl a potom na nás čekal na 
cestě, po které jsme se vraceli do tábora. Bohužel jsem zemřel při souboji, kdy mě Birs zabil 
rukou, kterou mu v tu chvíli držel Hakl. Taky se mi to nechtělo věřit, jak mě mohl Birs zabít i 
přes Haklův silný odpor. No nedá se nic dělat, vrátili jsme se do tábora s jedním totemem a 
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s se zprávou, že Birs a jeho parta byla objevena. Maka už taky věděl kde je Berny, ale jedna 
věc nebyla dobrá. Maka sice našel Bernyho, ale ten nám na oplátku přiběhl ukrást jeden 
totem. V tu chvíli byly v táboře jen Lucka s Májou a ty proti němu samy nic moc nezmůžou. 
S naším heslem jsme znovu vyběhli na Birse. Tentokrát jsem šel já, Maka a Petr (posila 
Pawnee, která dělá vynikající volská oka). Naše taktika byla jasná: Připlížit se co nejblíž a 
potom rychle pro totem a pryč. Na plánu nebyly žádné rvačky a nic podobného. Našim cílem 
byly tři totemy. Musím říct, že v tuto chvíli se nám začalo plnit všechno, co jsme si před tím 
naplánovali. Odplížili jsme se snad deset metrů před kruh a poté jsme vběhli do kruhu, odkud 
jsme si odnesli tři cenné totemy. Odpor kladl tým Birse jen pár metrů a my se bez problému 
vrátili zpět do tábora. Společně s Haklem jsem si stanovili taktiku. Do večera zničíme Birse a 
v noci začneme navštěvovat Bernyho. Berny a jeho parta nesmí dokončit hru živí. Co se 
naplánovalo se splnilo ještě lépe. V tuto chvíli měl Birs 6 totemů. Další skupinka vyrazila do 
15 minut od doby kdy jsme se vrátili s Makou a Petrem. Lucka, Mája, Neznoš a já. Za deset 
minut jsme byli nad táborem na jednom nenápadném místě jsem holkám popsal tábor a jak to 
všechno uděláme. Zvolili jsme naší starou dobrou taktiku, kdy se plížíme jak to jen jde a 
potom bleskově zaútočíme. Tentokrát jsme ale neměli tolik štěstí a Birs si nás všiml. Vyběhl 
po nás až ve mně solidně hrklo. Nicméně my jsem jen tak nevzdali a rychle jsme se rozprchli 
po jejich území. Ze malou chviličku se mi nějakým způsobem podařilo oklamat Birse a se 
štěstím jsem se dostal do kruhu. S dvěma totemy jsme se potom stavili na základně abychom 
zjistili co se tam všechno děje. Když jsme se vrátili k táboru, bylo všechno v pořádku. Totemů 
pořád devět a nikdo ani nás ani nepřišel navštívit. V těchto chvílích měl Birs už jenom 4 malé 
a jeden velký totem. Chtěli jsme to s něma co nejdřív skončit a tak jsme v sestavě Hakl, 
Maka, Neznoš, Petr a já vyrazili na tolik chtěný poslední útok. Poblíž jejich tábora jsme si 
však všimli, že nejsme sami, kdo mají zájem o Birsovi totemy. Na cestě postával Mike a jeho 
dva kamarádi. Nevěděli kolik nás je a tak jsme se na ně s plnou vervou rozeběhli. V této 
chvíli jsem se o svůj život nebál ani trochu. 
Stalo se také to, co jsme čekali. Utekli. No a 
protože začali utíkat, neváhali jsme a rovnou 
jsme vběhli hustníku, kde nás už Birs a jeho 
nemotivovaná skupina očekávala. Celý útok 
proběhl hrozně rychle a do tábora jsem se vracel 
s totemem sám. Potkala mě však jedna 
nepříjemnost. Když jsem si tak vyšlapoval po 
cestě, najednou se přede mnou na cestě zjevil 
Birs, který byl živý a měl chuť na jeho ukradený 
totem. Věděl jsem, že nemám proti němu moc 
šancí a tak jsem sběhl z cesty trošku do lesa. 
Potom jsme vedle sebe šli ve vzdálenosti asi 10 metrů a docela dobře jsme si pokecali. 
Jakmile jsem ucítil šanci, že můžu utéct, rozeběhl jsem se a snažil se mu utéct. Přitom jsem 
docela hodně spoléhal na to, že asi jako jediný se nás snažil sledovat a poctivě hrál, takže už 
toho měl za celý den hodně a měl jsem štěstí. Zastavil se a já jsem v poklidu doběhl do tábora. 
Za chvilku se vrátil i Hakl, Petr a Neználek. Zanedlouho se vrátil i Maka s Birsovým životem. 
Věřili jsme si, že doneseme všechny totemy, ale potřeba byla ještě jedna zastávka a proto 
jsme za pár minut vyrazili s Makou a Neznošem pro ten poslední velký totem¨. Divili jsme se, 
že nakladli moc odpor, ale to je jejich smůla. Hra pro ně skončila přesně v 16:20, tedy po 5 
hodinách a 20 minutách. Nutno podotknout, že minulý rok vydrželi a dvě hodiny déle. My 
jsme si dali teď menší přestávku. Oheň hořel a bylo ještě pěkně teplo. Častokrát jsme slyšeli 
různé zvuky a hlasy, ale to byla jen asi naše známá paranoia, která se neustále prohlubovala. 
V jednu chvíli se ale stalo v co jsme nedoufali. Uviděli jsme Bernyho se třemi společníky, jak 
si obhlíží náš tábor. Neváhali jsme a v cukuletu jsme byli na místech. Nakonec se jim 
nepodařilo ukrást ani jeden totem, ale zato ochutnali našeho vynikajícího Pu-eru od maky 
z kuchyně. Potom čas utíkal a až na pár náletů osamoceného Kaldy se nic nestalo.  
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 Zato noc byla opravdu nezapomenutelná. U ohně z jedné strany teplo, ale z té druhé už 
se to celkem nedalo. Dokonce i pod mým spacákem převažovala zima nad teplem. Když 
sví lo

kru

e
V táboře už to ale bylo všechno v pohod

i skvělé maso a samozřejmě povykládali 
záž

 

„OSUD“ - krátký report 
  
 Až někdy zaslechnete slov álním významu, zastavte se a 

se, protože to přátelé stojí zato. Na začátek vám osvětlím, co to vlastně zkratka 

du 
amži

ta  Slunce, byli jsme už opravdu rádi, že jsme to všichni přežili a i propálené spacáky nám 
nedělali moc starostí. Zato Berny měl ještě pořád 4 malé a jeden velký. Zapomněl jsem říct, 
že k večeru se vypravila skupina 5 odvážlivců, která zavítala u Bernyho v táboře. Jediný 
totem jsem přinesl já, za což jsem byl velice šťastný, ale zpět k ránu. Bylo něco kolem šesté 
hodiny ranní a Neznoš, Maka, Petr a já se vydali do tábora našich „Pánviček“. Měli jsme 
velké štěstí, protože jediným „Vzbuzeným hráčem“ byla Lucka, která nestačila včas vyhnat ze 
spacáků ostatní a tak jsme opustili jejich tábor se 4 totemy. U nás v táboře jsme neváhali a za 
pár chvil jsme s Haklem, Makou, Neznošem a se mnou vyrazili pro ten jeden veliký poslední. 

Už z dálky jsme slyšeli Tatu, který byl na 
návštěvě. Když jsme se ovšem rozeběhli dolů do 

hu, nikdo ho neviděl. Já si z celé akce 
pamatuju jenom ležícího Wencu v potoku a 
okamžik, kdy zvedám bystřický velký totem – 
památná chvíle, na kterou se mi snad v životě 
nepodaří zapomenout. Díky naší taktice jsem se 
rychle ztratil v lesích. Maka s Haklem čekali 
nahoře na kopečku a všechny bystřičáky  vraceli 
dolů. Když jsem byl dost daleko, zastavil jsem se 
a vysílačkou oznámil, že žiju a mám velký 
totem. Odpověď přišla zkrátka a to od Lucky, 
která byla hodně Šťastná a taky od Hakla, který 
mě pár burcovními slovy poháněl dál. V těchto 
momentech jsem byl snad nejvíc paranoidní co 
eho.  
ě. Oslavili jsme naše vítězství a po skončení hry 

jsme se vydali na základnu, kde jsme si udělal

to jen šlo. Všude jsem viděl nějakého Pawn

itky ze hry, kterých měl, jak je již tradicí, Venca. Byla to opravdu akce na jedničku. Takže 
za rok budeme obhajovat. Do té doby Ahoj!  

Iktome 
 

(27.4.2007) 

o „OSUD“ v nenorm
zaposlouchejte 
OSUD znamená. Symbolizuje „Od soumraku do úsvitu“, což je bezvadná hra. Možná byste 
rádi věděli o čem to vlastně všechno je a proč to sem píšu. Tato hra je hodně originální. 
Pořádá se na půdě Zlína a blízkého okolí, kde se střetávají ambiciózní týmy, které se snaží 
dojít co nejdál. Hra je založena na luštění šifer, kdy v každé šifře, kterou dostanete, najedete 
místo, kde se nachází další šifra a tak dále. My jsme vyslali do Zlína dva naše týmy. Jeden 
zkušenější a ten druhý méně zkušenější, ve kterém jsem byl i já. Všechno to bylo asi takto. 
 E-mailem jsme dostali informaci, kdy samotná hra začíná. Naším úkolem bylo dojít 
k velkému kinu, protože „to nám napoví první krok naší cesty“. A tak jsme se po příjez
ok tě vydali na místo. Naprosto okouzleni jsme si přečetli jméno dnešního celovečerního 
filmu, který se jmenoval „Kup si zlínský deník“. Ani minutku jsme neváhali a to už tu byla 
Eva, která ho nesla. Zezačátku jsme nemohli na nic přijít, ale nevzdávali jsme se pořád jsme 
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v novinách hledali co by nám mohlo pomoct. Nakonec se nám podařilo objevit tuto malou 
fotku s článkem. Vůbec se nám nechtělo věřit, že toto nám má napovědět, ale okamžitě jsme 

se dali do luštění. V textu článku se nám pořád nedařilo nic 
nalézt a tak jsme si směr zkusili určit podle fotky. Jak sami 
můžete vidět, na papíře je položená buzola, na které jde vidět 
směr severu. Tohle jsme si  přenesli do mapy Zlína se 
začátkem u kina. V této situaci jsme tedy měli směr, ale 
chyběla nám vzdálenost. Tu jsme dostali tak, že jsme si vzali 
kružítko a spojili střed buzoly a průsečík propisky a buzoly. 
Přenesli jsme vzdálenost na mapu a bylo to! Na místo jsme 
došli a docela jsme se divili, protože jsme se trefili. Byli jsme 

ohromně šťastní. Nakonec jsme zjistili, že šifra je v článku, ale to pro nás bylo jednoduché a 
tak jsme si našli vlastní originální řešení. A tak to pokračovalo dále. V této šifře jsme dostali 
další místo, které byla nějaká základní škola. Pospíchali jsme, ale přesto tam už bylo docela 
hodně týmů, kterých bylo mimochodem 152 a tvořilo je vždy 5 hráčů. U školy jsme dostali 
papír, na kterém byly různě poházená písmenka a taky návod na origami. Eva se pustila do 
skládání a asi po půl hodině poskládala, kdo ví, co, ale bylo to dobře, protože dalším místem 
byla lékárna na ulici Díly 6. Nebudu dále pokračovat snad jen řeknu, že naše hra skončila ve 
3:00 v noci u Interšpáru, kdy nám byla strašná zima a za boha jsme nemohli přijít na 8. šifru 
z celkových 17. Takže pro nás dojel do Zlína Šmakin, kterému opravdu moc děkuju za tuto 
službu. Skončili jsme tedy na 7. šifře, ale na to že jsme hráli poprvé to byl skvělý výsledek. 
Náš starší a zkušenější tým skončil o dvě hodiny později na šifře číslo 10.  
Tým Worms – Iktome, Mely, Freeckle, Eva a Domča 
Tým  Arrrgh – Birs, Krista, Peťa Křížová, Lucka, Hakl  

Iktome 

Výprava do dřevěného 

Sobota 12.5.2007 měla pro Medv ch. Což bylo díky výletu do 
Rožnova pod Radhoštěm, kam jsme avštívili místní dřevěný skanzen a 
tak

otože jsme neměli žádné lístky, museli jsme počkat venku, než to Kuba 
vše

urace „U Vašků“, kde někteří z nás výborně pojedli 
mí

 

městečka 
(12.5.2007) 

 nádeědí stopu docela jiný
 zavítali, abychom n

y se něco přiučili. Všechno to začalo brzo ráno, kdy jsme ujížděli vlakem až do 
Valašského Meziříčí, kde jsme přesedali na další vlak. Ani ve snu mě nenapadlo, že by se 
nám mohlo sejít tak moc a tak celá naše skupina působila velice průbojným, ale hlavně 
hlasitým dojmem.  

Když jsme dojeli do Rožnova, vydali jsme se „pěšourem“ k naší první zastávce, což byla 
Mlýnská dolina. Pr

chno pečlivě zajistí. Této malé přestávky jsme s Haklem využili k návštěvě bufetu, kde 
jsem si koupil 2l chlazené Kofoly za 40Kč. Mezitím se už všechno schylovalo k první 
prohlídce, kterou jsme absolvovali s hodnou a trpělivou paní průvodkyní, se kterou jsme 
navštívili místa jako kovárnu, mlýn, výstavu kočárů, pilu a v neposlední řadě dům, kde se 
v dávných dobách zpracovávala látka. 

Po této vynikající prohlídce naše kroky zamířili do vedlejšího areálu s dřevěným 
městečkem. Zastavili jsme se u resta

stní lahodné speciality. Lákadlem pro naše malé se okamžitě stala kuželková dráha, ale 
kdoví, k čemu všemu ji děti používaly. Po obědě přišel čas na prohlídku městečka ve 
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skupinkách, které si děti udělali na nádraží ve Valašském Meziříčí. Musím svou skupinku 
pochválit, nicméně trochu zklamal Striga, který chodil hrozně rychle a všechno měl hned 
pečlivě prohlídnuté a přečtené. Tato prohlídka byla totiž spojená s akční hrou. V této hře 
skupinky dostávali od svých „lídrů“ otázky, které mohly zjistit různě po areálu. Hra tedy 
vypadala tak, že jsme my „lídři“ (u nás jsem to byl já a Radka) seděli na lavičkách nebo na 
zemi a dávali otázky, předem napsané, dětem, které si musely vzpomenout, kde se to dá najít 
a potom hurá utíkat a přiběhnout s odpovědí, aby mohly dostat další otázku. Proto ta kladená 
pozornost při prohlídce. Náš tým skončil celkově na nádherném 3. místě hlavně díky Samovi. 
Striga zvolil taktiku typování, protože byl po prvních třech otázkách „unavený a uběhaný“. 
Hra sklidila velký úspěch a po pár odpočinkových chvílích se mohlo vyrazit na poslední třetí 
štaci, kterou byla vesnička v horách. Ještě před tím jsme ovšem zavítali na výstavu kočárů a 
jiných různých povozů, kde Mira nafotil milion fotek a pak se ho Kuba zeptal, jestli se zeptal, 
zda se tam může fotit. A tak Mira směle vyrazil za strážní paní, aby se dostal na kloub této 
záhadě. Paní mu řekla, že fotit je tu zakázané. Zklamaný Mira musel tedy schovat svou 
životní lásku do pouzdra, ale hned po opuštění výstavní místnosti si zpravil náladu pár tisíci 
fotkami, které ho dost rozveselily. Konečně byl Mira zase takový, jaký byl před výstavou. 

Nahoře v lesích ale bohužel začalo pršet a tak se skupina, která neměla pláštěnky nebo 
deštníky, odebrala dolů do hospody. Dole byl relativní klid až do té doby, kdy za mnou přišel 
ma

 nástupišti jsme si 
ud

rek s tím, že je mu blbě, ale že to nikam nepospíchá a že to na ten záchod v pohodě 
stihneme. Nestihnuli jsme to. Cca 5 metrů chodníku bylo rázem přetřeno a přestříkáno na 
oranžovo-růžovou metalízu. Já jsem nebyl schopen úklidu a proto jsem zavolal ochotnou 
Lucku s Haklem, kteří okamžitě přiběhli na pomoc. Valin si v pohodě ulizoval mého kaktusu 
se slovy „chudák Iktouš“. Nakonec to vše dobře dopadlo a i Marek zůstal celý a byl schopen 
další cesty. Museli jsme pospíchat na vlak, protože jsme měli sotva 20 minut na cestu. 
V pohodě jsme to všechno stihli, ale ve vlaku jsme měli problém s jednou paní, která si 
stěžovala na naši hlasitost. Měla si ty svoje naslouchátka trochu zeslabit.  

V Holešově už nás čekali někteří rodičové a my jsme se pohodově a zatím v dobré náladě 
rozešli do svých domovů, abychom si trošku odpočinuli. Na autobusovém
ělali tzv. reflexi neboli zpětnou vazbu, která nám ovšem náladu nezlepšila, nýbrž naopak.  

Iktome 
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Indiánský život  
 a na podzim se na louku nedaleko vesničky Hamiltony (uVždy na jaře  Vyškova) 

sjede

které

Hau, domluvil jsem. Šk. 

 několik desítek nadšenců z celé republiky, kterým k srdci přirostla indiánská kultura 
a způsob života. Na pár dní tam postaví svá týpí (indiánský stan), aby si zase na chvíli 
odpočinuli od všedních starostí a prožili si zase jednou tu romantiku táboření, kterou jim 
tento způsob bytí přináší. Spolu s tímto tábořením je spojená i taneční slavnost nazývaná 
Pow-wow, která se v průběhu táboření koná, a na kterou se všichni těší asi nejvíce. 
Pravidla pro účast na takové akci jsou „tvrdá“ – stylové oblečení i výbava, minimum 
civilizačních vymožeností. Spíme na zemi, na které jsou položeny „filcák“ a tři deky, pak 
ovčiny a na nich pod dekami spíme my. 

Ráno se nechce z dek. Oheň za noc téměř vyhasnul, zbylo jen pár žhavých uhlíků, 
 však stačí, aby se opět probral. První vstalý obětuje sebe sama pro druhé. Vstane do 

„zimy“ a za chvíli už plamínky ohně opět plápolají. Nad ně se zavěsí konvička s vodou na 
čaj. Otevírám oči v celku pozdě. Čaj už je hotový, polovina týpí už je vzhůru. Povíme si o 
tom, jaká byla noc, co se komu třeba zdálo, jestli byla zima a tak. Sluneční paprsky 
posledních dubnových dnů už hřejí do týpiové plachty, je nejvyšší čas vylézt z vyhřátých 
dek. K čaji poslouží nejeden krajíc chleba s marmeládou, sýrem, či jen tak máslový nebo 
indiánské placky. Sluníčko už krásně hřeje, a tak po snídani sbírám hygienu a hurá 
k potoku. Nejdřív zuby, a pak v rouše Adamově nořím se několikrát do studené vody 
tůňky potoka. Je to krásný pocit a pěkně to člověka probere. Když je hygiena spáchána, 
začíná nám těžký život indiánských válečníků. Slovo „válečník“ je totiž odvozeno od slova 
„válet se“ (☺), a tak se snažíme ze všech sil dát tomuto slovu význam a obsah. Sedíme na 
dekách před týpím nebo v něm a povídáme si, holky něco šijí nebo kutí nějaký dobrý mls. 
Pak jdeme chvíli na dřevo, ať máme zase večer teplo, potom nějaká ta návštěva, jídlo a den 
se tak překulí, že ani nevíte jak lehce. Ale hlavně krásně!, protože lidi jsou spolu. Není 
třeba nikam spěchat, nic hrotit, všecko počká, hlavně, že lidé jsou spolu v nádherné 
pospolitosti. Povídáme spolu co, kdo, jak, opravdu?, a jak to dopadlo?. A právě tohle dělá 
kmen kmenem nebo snad rodinu rodinou, oddíl oddílem. Lidé jsou spolu celou svou 
osobností, tak přirození a krásní, jak jen můžou být. Na nic si nehrají, prostě jako rodina, 
jako příbuzní neb slovy indiánů: „Mitakuye oyasin“, „Všichni jsme příbuzní“. (což se 
nevztahuje jen na lidi, ale na všechno kolem nás). A to je přesně to, co mám na 
indiánském způsobu života nejraději. Tu upřímnou radost z toho, že spolu táboříme, 
v přírodě, daleko od všeho spěchu bez zbytečných moderních vymožeností. Prostě 
tradičním způsobem života. 
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Pár významných dnů v květnu

       22.5. Světový den biodiverzity Dne 20. prosince 

o

ětna 1909 bylo ve 

                     

lo řešit 

 
           8.6. Světový den oceánů Tento svátek, vyhlášený na 

ochranou zd

prohlubování chu

 a červnu 
...jedeme na vlně životního prostředí 

2000 VS OSN vyhlásilo 22. květen, den přijetí Konvence k biologické diverzitě, 
za Mezinárodní den biologické diverzity. Důvodů pro ochranu biodiverzity  je 
celá řada. Mohou být ekonomické, ekologické, etické i estetické. Termín 
zmanitost neboli biodiverzita označuje různorodost organismů a jejich prostředí. 

Zahrnuje diverzitu druhů, diverzitu na úrovni ekosystémů, ale i diverzitu genetickou. Jedná se 
tedy o rozmanitost života ve všech formách, úrovních a kombinacích. 

                     24.5. Světový den parků Dne 24. kv

biologická r

Švédsku vyhlášeno prvních devět národních parků najednou - prvních 
národních parků na evropském kontinentu. Z iniciativy Federace evropských 
parků (EUROPARC) se od roku 1999 tento den slaví jako Evropský den 
parků. Federace EUROPARC je nevládní organizací, sdružující více než 400 
ráněných území ze 34 evropských zemí.                                                                   

                     31.5. Světový den bez tabáku Poslední květnový den 

evropských ch

vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO) Světovým dnem bez tabáku 
(WORLD NO-TOBACCO DAY). Konvence ukládá regulaci tabákových 
výrobků, zahrnuje skutečná zdravotní varování společně se zákazem prodeje 
nezletilým, rozšiřuje veřejné vědomí o škodlivosti tabáku cestou vzdělání a 
komunikace, podporuje léčbu tabákové závislosti. Dále zahrnuje budování 

mezinárodní spolupráce a příslušného dohledu nad kontrolou tabáku. 

                     5.6. Světový den životního prostředí   
Okamžitě po založení vyzvalo valné shromážděni Svět, aby zača
problémy globálních rozměrů. Tento den se slaví od roku 1972.  
 

Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiro (1992), má 
lidem připomenout význam a životadárnou roli oceánů, ať už žijeme ve 
vnitrozemí či na pobřeží. Zdroje vody jsou totiž omezené a na naší planetě 
nebudeme mít nikdy víc vody, než máme dosud. Ochrana oceánů tedy začíná 
rojů vody a zde může pomoci každý z nás.   

           17.6. Světový den boje proti suchu a 
rozšiřování pouští Desertifikace představuje jeden z největších 
současných problémů životního prostředí: ohrožuje jednu pětinu světové 
populace a třetinu zemského povrchu. Desertifikace přispívá k 
doby místního obyvatelstva, často ji doprovází hladovění. Společně se 

změnou klimatu a ztrátou biodiverzity se desertifikace řadí k největším současným 
celosvětovým problémům v oblasti ochrany životního prostředí, jejichž řešení není možné bez 
mezinárodní spolupráce a společného úsilí. 
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„Lakrosové okénko“ 
          N otože 
né zrov  je to 
krucipís  tak, 

ka
severoamerických 
hlavním důvodem

2006) 

• hrací doba je 2×25 min 
• hraje se na neomezené ploše, branky jsou od sebe vzdáleny 50m 

 30m, kterou musíte p jedné 
ročit, jinak ztrácíte míč 

• ze helma (do 18 let povinná) 

   září se 
zač m  tvrdá a někdy až skoro agresivní hra, ale  
každý člověk si snad umí udělat nějaké hranice. Možná, že to z této věty vyznělo nějak 

a úvod všeho by se asi slušelo říct, co to vlastně laktos je, pr
na všichni ví o čem je to zrovna teď řeč. Otázka tedy zní co
ek ten váš lakros? No, ono je to poměrně složité vysvětlit to

aby si o tom ždý udělal dost dobrý obrázek. Lakros je hra, která pochází od 
indiánů, kde si pomocí této hry indiáni řešili své účty, ale myslím, že 
, proč lakros hráli, byla relaxace. Nazývali jej „bagattaway“, což 

v překladu znamená „malý bratr války“. Samotný název „lacrosse“ pochází od francouzských 
misionářů, kterým lakrosová hůl připomínala tvarem biskupskou hůl. U nás v moderní době je 
už  lakros rozšířený mezi nás, bílé a má hodně odvětví: Mužský lakros (anglicky field 
lacrosse) a jeho kanadská varianta boxlakros (angl. boxlacrosse). Tenhle druh určitě není pro 
žádné „bábovky“, protože tady se hraje opravdu hodně tvrdě, až někdy krutě. Ženský lakros 
(angl. womens´ lacrosse) byl již od počátku bezkontaktním sportem. Nejmladší a také 
bezkontaktní verze hry je interkros (hraje se v hale). Existuje ještě česká varianta lakrosu a 
tou je Český lakros. Ze všech odvětví nás bude ze všeho nejvíc zajímat právě tento, 
protože u nás v Holešově existuje tým (možná už jste o něm i něco slyšeli) LK Iktočante 
Holešov, jehož znak můžete vidět nahoře. Tato hra u nás v Holešově už má dlouhou 
historii, kterou můžeme hledat např. u Medvědí stopy, ta se tomuto sportu začala věnovat již 

před 7 lety. V této době v týmu působí přes 
20 hráčů a hráček. Sám jsem členem tohoto 
perfektního kolektivu a myslím, že i přes 
neúspěchy je náš tým velice ambiciózní a má 
velkou budoucnost. Abych Vám přiblížil, jak 
vypadá lakros živě, přečtěte si těchto pár 
základních pravidel:         

                  (Dres Iktočante) 

(Hráči Iktočante na turnaji 
v Tučapech – 21.10.

ř • na každé straně je pět hráčů a jeden branká

• uprostřed mezi branami je půlící čára široká ři přesunu z 
poloviny na druhou přek

• brankář má podobnou výstroj jako hokejový brankář 
• okolo brány je brankoviště o průměru 6m, brána má rozměry 180×180 cm 

hráči nesmějí mít tvrdé chrániče, povolena je pou
• tým má 30 vteřin na střelu, jinak ztrácí míč 

Od příštího roku se i vy nejmenší, co s námi chodíte do oddílu, dočkáte a od
ne e věnovat této bomba hře. Je to sice hodně

nebezpečně, ale milí, rodičové, nemusíte se bát, zase tak strašné to není. Lakros patří do 
každého takového oddílu, možná to sami znáte, pokud jste ve svém dětství navštěvovali 
nějaký takový oddíl jako jsme třeba my nebo skauti, pionýr, atd. Koho to bude bavit, může za 
pár let začít hrávat u nás v týmu a pokusit se třeba vyhrát ligu na což si my děláme zálusk 
příští sezonu. Poslední výsledky ovšem moc nepodporují naše představy a cíle. 
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Výsledky – 1. Moravská lakrosová liga 

pořadí mužstvo zápasů vyhr. rem. prohr. skóre (rozdíl) body 
1 Kangaroos Brno 9 8 1 0 145 : 70 75 17 
2 Blansko 10 8 0 2 128 : 67 61 16 
3 Highla řeh nder Záb 10 7 1 2 123 : 63 60 15 
4 3,5 minuty 10 7 1 2 123 : 74 49 15 
5 Uherský Brod 10 4 0 6 109 : 112 -3 8 
6 Wallowa Brno 8 3 0 5 57 : 70 -13 6 
7 Iktočante Holešov 10 2 2 6 91 : 123 -32 6 
8 Tate Brno 8 1 1 6 59 : 79 -20 3 
9 Modré soyky Ostrava 11 0 0 11 22 : 199 -177 0 

Ještě dn itá věc. Hraje se s lakrosko  pok  se ří potkat 
nějakého lakrosáka, radím vám, nikdy neozna ujte lakrosku za lepa ťku 
na m li o akro a a i  jsm to docela zasedlí. Je to hlavně 
pro pořádek, protože v životě taky nikdy nenazvete hokejku flintou, když to tak trošku vypadá 

ek, který slouží k utažení či povolení lakrosky. 
2. Výplet 

utá trubka 
4. Zase ohnutá trubka 

 
 
 

A tady je pozvánka na 
ový lakrosový turnaj, 
Který se uskuteční 

v Tuč pech 
a t. 

bouřl obrá 

no k, 
protože tento krásný 

 
nfo) 

                                                              

 je a moc důlež u a ud vám někdy poda
čku, pálku, raketu, síč

otý nebo snad šufan. Je to pr stě l sk my e a 

a mladší kluci po vás někdy hokejkou střílí.  

Základní konstrukce lakrosky:

1. Středový prováz

3. Ohn

5. Rukojeť 

lig

a
kde bude stát za to přije

Očekává se velká 
návštěva, 

ivé fandění, d
nálada a třeba i nábor 

vých hráčů a hráče

sport si zaslouží více!!! 
 

Děkujeme za všechno! 

   Iktome    (Další informace na www.iktocante.i
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ědí stopa Holešov  

 

 
Nebe si snídá až vyjde Slunce, 

Snídá si snídá na rozkvetlé louce.  

K k. 
Má ek.  

                                                                                         Iktome, 31.5.2004 
 

VYMALUJTE SI: 

O lásce 

 
němu jsem daleko a k tobě kouse

 láska k tobě je jako z kamene brous
 

Pevná tak pevná tak rád tě já mám,  
Jak kytičku žlutou,co naznám i znám. 

 
Ta co mi dává tu sílu být s tebou 

Tak já tě rád mám až nohy mne zebou.  
 

Ta červená růže, ten divoký les, 
Dal jsem ti pusu ty usmála ses.  

 
Pusa tak veliká, že není  větší  

Jsi jenom moje a jinak ničí.  
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Přijde blondýnka do letadla, najde 
si vhodné místo u okénka a čeká na 
start, když vtom se přižene nějaký 
chlap a naštvaně říká blondýnce: 
Paní, tohle je moje místo! Ne ne, to 
je mé. odporuje blondýna. Mé! Mé! 
Mé! Dohadují se. Po chvíli už je 
pán úplně vytočený a 
zakřičí na ni: Tak si 
to letadlo nastartuj  
sama ty krávo!!!! 

 

To byl vtip o blondýnce, zdalipak víte, proč zrovna o ní?  
 
Kreslené vtípky pro radost 
 

 
Baví se dva šneci: 
„No,to je hrozný 
před rokem se mi 

odstěhovala 
manželka i s dítětem 

a ještě je támhle 
vidím.“ 
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Galenské kroniky 
V minulém čísle jsme vám přinesli první část 
příběhu vyprávějího o udatném činu hraničáře 
Gondara a jeho druhů Poplety a Kláska, kteří na 
cestě ke králi vykonali čin nade všechny činy. 
Hovoří o nich příběh, zapsán rukou moudrého 
Tarfeina za Siaronu.  
Znovu se tedy ponořte do osudů našich hrdinů, 
kteří teď pod hradbou malého hradu nepřátelského 
rytíře Meršanta trnou, zda si jich stráže, které 
právě vykonávají hlídku na hradbách všimnou či 
nikoliv. Přinášíme vám druhou část.... 

 

Příběh o hrdinství hraničáře Gondara 
a jeho druhů Poplety a Kláska 

II. část 
... Gondar se přikrčil v poslední chvíli. Klásek i Popleta měli luky napjaté a jen čekali, zda strážní 

Gondara spatří. Naštěstí jej nespatřili, plášť ho dobře skryl.  
„To si s náma zas pohrává déšť a vítr“, řekl jeden ze strážných, „Už aby tu byly ty posily, pak 

budu klidnější.“ 
„Jen neblázni“, odvětil druhý. „Ti královští babráci si to pro tu paničku přijedou nejdřív zítra 

k večeru, jestli nás vůbec najdou, a naši jsou tu už dnes v noci. A až ti krasavci zjistí do čeho přijeli, 
pomažou pěkně zpátky nebo zemřou. Jenom buď v klidu a pojď jdeme střídat.“ 

Bylo slyšet vzdalující se kroky a Gondar nemeškal. Pokynul svým druhům směrem k sobě a vydal 
se rychle k bráně. Tam se všichni sešli a Gondar jim rychle vyložil, co slyšel: „podle všeho jich tady teď 
nebude moc, ale v noci mají přijet  jakési posily. Měli bychom jednat rychle a tiše.“ 

V jeho hlase bylo cítit velké odhodlání, které posílilo i jeho druhy. Zadní brána byla zavřená na 
klíč, a tak jim nezbyla jiná možnost, než ji přelézt. Gondar se vyhoupl Kláskovi na ramena a rukama se 
zachytil za horní okraj dveří. Pak se přitáhl a očima chvíli pozoroval dění uvnitř. Vše vypadalo klidně. 
Na vzdálenějších hradbách bylo slyšet hlasy stráží a odněkud zevnitř se ozýval dveřmi tlumený hovor 
několika mužů. Gondar se tiše přehoupl přes bránu dovnitř a tasil meč. Chvíli stál a naslouchal, pak 
vytáhl z batohu lano, které sebou nosil a přehodil jeden jeho konec zpět přes bránu. Ve vteřině se nad 
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okrajem brány objevil Popleta a rychle přelezl a chvíli za ním i Klásek. Oba se přitiskli ke zdi a připravili 
si luky, zatímco Gondar schoval lano a chopil se opět meče, který nechal ležet na zemi. Vlk zůstal v lese. 

Opět chvíli naslouchali, ale nic zvláštního nezaslechli. Na hradbách pokračoval hovor strážných a 
ze dveří nalevo za branou mezi sebou dále mluvilo několik mužů. 

„Musíme se dostat na hradby a po nich až k hlavní bráně na druhé straně. Tu musíme získat pod 
kontrolu, je to naše úniková cesta. Jestli vzbudíme rozruch příliš brzy, ubijí nás,“ vysvětlil Gondar. 

„Za těmito dveřmi hovoří mezi sebou nějací chlapi a je jich nejméně pět“, řekl Klásek a ukázal na 
dveře vlevo. 

„Tady není slyšet nic“, ozval se Popleta odnaproti. 
„ Půjdeme teda tudy“, řekl Gondar a pomalu otevřel dveře, u kterých naslouchal Popleta. Objevila 

se před ním malá místnůstka, ze které na protější straně vycházely schody někam nahoru. Rychle vešli a 
zavřeli za sebou. Místnost byla prázdná, jen po obou stranách bylo u stěny opřeno několik zbraní. Přešli 
ji a Gondar začal s mečem v ruce pomalu stoupat vzhůru, Popleta a Klásek za ním s připravenými luky. 
Schodiště se dvakrát otočilo a pak jej přehradily dveře. Pomalu a tiše je otevřeli a vyšli ven. Byli na 
hradbě, na místě, kde předtím stráže málem spatřili Gondara stojícího pod nimi. Přikrčeni k vnitřní 
straně hradby pozorovali dění kolem. Dva strážní stáli pár kroků opodál a hlasitě spolu hovořili. Dole na 
nádvoří občas někdo vyšel z jedněch dveří a hned zase zašel do druhých. V tom deštivém čase se holt 
nikomu nechtělo příliš ven. Jen strážní museli držet hlídku na hradbách. 

Popleta a Klásek napjali své luky proti strážným a čekali na Gondarův povel. Ten se totiž 
přibližoval stále blíž strážím, aby získal co největší přehled o celém hradu. Ve chvíli, kdy vše kolem bylo 
klidné a nikde nebylo nikoho, dal Gondar znamení svým druhům. Jejich šípy zazpívaly smrtící píseň a oba 
strážní se skáceli k zemi. Gondar k nim hned přiskočil, vzal je za ruce a vlekl je po hradbě zpátky ke 
dveřím, kterými vyšli. Mrtvé stráže snesli dolů do místnosti se zbraněmi a sundali jim jejich obleky, do 
kterých se Popleta s Kláskem hned oblékli. Pak zamkli dveře, které vedli k zadní bráně, a kterými přišli 
prve a vyběhli zpět na hradbu, kde se začali procházet jako praví strážní. Jen Gondar musel být dál 
opatrný a skrytý. 

Šli pomalinku směrem k hlavní bráně, nad kterou byla vystavena strážní věž a vedli do ní dveře 
přímo na úrovni hradeb. U nich zastavili a chvíli naslouchali. 

„Mluví spolu tři mužské hlasy a na stole hrají v kostky“, řekl Popleta, zandal si luk a tiše tasil 
meč. Klásek si luk vyměnil s Gondarem za meč. Pak otevřeli dveře a Popleta s Kláskem těšně u sebe vešli 
dovnitř. Gondar hned za nimi, krytý jejich plášti. 

„Začíná se tam dělat pěkná zima“, řekl Klásek tvrdým hlasem. 
„To jo“, odpověděl jeden ze strážných a byla to jeho poslední slova. 
Klásek i Popleta totiž tasili meče zpod plášťů a rychle a tiše ukončili života dvou karbanů. Nato se 

rozestoupili a vprostřed stál Gondar. Luk měl namířen na třetího strážce, který seděl zmaten u stolu. 
„Jestli promluvíš, bude to naposled“, řekl rázným hlasem. Ale to už Popleta vytahoval lano 

z vaku, aby strážníka svázal. Když byl svázaný, povalili ho na podlahu a začali zpovídat. 
„Kde je princezna?“, vychrlil ze sebe Gondar. 



     strana  

TOM Medvědí stopa Holešov  DUBEN 2007 

18
 

„Jaká princezna? My tady žádnou nemáme. Náš pán je svobodný a nejspíš ještě dlouho svobodným 
zůstane, alespoň co já o tom vím“, odpověděl strážce. 

„Nedělej z nás blázny!“, řekl ostře Gondar. „Jestli je tvůj pán svobodný mě nezajímá. Kde je 
princezna Rilwen, kterou jste nedávno unesli?“ 

„Neznám žádnou Rilwen“, odvětil strážce s naprostým klidem. 
Gondar poznal, že další vyslýchání nemá smysl. Strážný byl odhodlaný raději zemřít než by zradil 

svého pána. Hrál na čas, který naši hrdinové neměli. Museli spěchat než přijedou posily. 
„Dejte mu do huby roubík a hlídejte ho“, řekl Gondar svým společníkům. „Půjdu sám, najdu a 

přivedu princeznu, kdyby nevím co. A držte věž, je to naše úniková cesta, kdybychom byli vyzrazeni příliš 
brzy.“ 

Vzal si na sebe šaty jednoho z mrtvých strážců a vyrazil. Poklopem v podlaze se dostal na schody 
vedoucí dolů. Sešel je a ocitl se přímo za hlavní hradní bránou. Chvíli se rozhlížel po celém nádvoří a pak 
vyrazil ke dveřím s malou mřížovanou špehýrkou pod západní hradbou. Na nádvoří byl klid. Nebylo 
slyšet nic než hlučení mužů odněkud zevnitř. Když došel ke dveřím a zjistil, že jsou otevřeny, vešel 
dovnitř. Ocitl se v malé místnůstce. Nalevo ode dveří byl stůl a u něj seděl strážný. Pěkně se vylekal, 
když Gondara uviděl. 

„Co tu chceš?“, vyhrkl a postavil se. 
„Pán posílá pro zajatce“, řekl klidně Gondar. „Chce si s tou žábou promluvit.“ 
„To si nemůže přijít promluvit sem?“ zeptal se strážný a sebral ze stolu železný klíč. 
„To není naše starost“, odvětil Gondar, „my jen plníme rozkazy.“ 
Naproti dveřím, kterými Gondar přišel, byly jiné dveře. Ty teď strážný otevřel a začal klesat po 

schodech dolů. Gondar ho následoval. Ocitli se ve vysoké prostorné kruhové místnosti podpírané několika 
sloupy. Dole seděli u stolu další dva strážní. Po obvodu místnosti bylo několik zamřížovaných dveří za 
něž nebylo vidět. 

„Pán posílá pro slečinku“, řekl strážný přivádějící Gondara, „tak se hněte!“ 
Jeden ze strážných vstal, vzal klíče visící na sloupu hned u stolu a šel k nejvzdálenějším dveřím. 

Gondar se strážným zatím sešli až ke stolu. Jakmile klič  zarachotil v zámku Gondar tasil svůj meč, který 
už tak dlouho třímal v ruce. 
 
 

....Pokračování příště 
 

 
 

Osudy Gondara a jeho druhů 
líčí zápis Siaronského kronikáře Tarfeina 
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Velká soutěž „O nejlepší ksicht“ 
 

V několika číslech vám nabízíme několik vašich zdařilých ksichtíků, 
které nám posíláte e-mailem nebo předáváte na schůzkách. Jste to vy, 
kdo svými hlasy rozhodne, který ksichtík bude nejlepší a tudíž postoupí 
do dalšího kola. Pokud máte zájem zapojit se do naší skvělé soutěže 
neváhejte a posílejte nám své ksichtíky na adresu redakce: 
redakce.medvedistopa@centrum.cz  nebo je přineste kdykoliv na 
schůzku.  

 
Prvními odvážnými ksichtíky jsou: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Birs      2. Streeec   3. Dilgo 
 
 

Pošlete nebo doneste svůj ksichtík a zapojte se tak do soutěže! 
 

Jak hlasovat? 
V klubovně bude umístěna hlasovací krabička, kam můžete hodit svůj hlas. Každý může dát 

pouze jeden hlas jednomu ksichtíku z tohoto čísla. Hlasovací lístek podepište a napište jméno a 
číslo ksichtíku. Hlasy budou sečteny a nejúspěšnější ksichtík postoupí do dalšího kola.  
 

A ještě jedna perlička!  Jestlipak poznáte, kdo je tohle? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svůj tip připište na hlasovací lístek (viz výše) a zúčastněte se losování o ceny! 
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Jedno vzpomínkové foto z oddílové historie! 
Toto je lakrosový turnaj v roce 2004 v Americkém parku. To bylo Iktočante ještě na houbách 
a my jsme valili indiánský lakros. Najdete tu ještě několik členů, kteří oddíl opustili. Budiž 
jim země lehká :o))). 
 

 
 
 
 
 
Slovo závěrem a na co se můžete těšit??

Toto číslo se nějak zapomnělo v jednom počítači nejmenovaného člověka. Proto vychází 
s obrovským zpožděním. Přijde vám neaktuální a že už jsou ty akce dávno za námi? Nevadí, příští 
výtisk je na cestě, věříme že se brzy dostane i do vašich rukou. 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

 

  s radostí zpracovala redakce (Iktome, Kuba, Julka) 
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