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Válíme se na rychlé vlně!
Na úvod bych Vám za celou redakci chtěl mnohokrát poděkovat za pochvaly, které se
k nám dostaly a dostávají. Opravdu nás to těší a budeme se i nadále snažit (smažit), aby náš
BrumBác stál opravdu za přečtení a pomáhal dlouho oddílově nezvěstným lidem vrátit se zpět
do starých kolejí a to, co nezažil aspoň trošku pomocí Brumby, jak jsem právě teď BrumBáce
označil, dohnat. Pokud vás nikdo nenapadá, mám pro vás pár příkladů. Hodně prďochů nechodí
na schůzky pravidelně, což potom způsobuje některé nepříjemnosti, protože si potom myslí, že
schůzka začíná u hájenky a tak dále. Schůzky začínají přesně v 15:00 stále na kovárně. Ve
14:58 zamkneme dveře nikdo se dovnitř nedostane, proto vás prosím, choďte včas! (otevřeme
jen Bětce, která chodí před schůzkou na tenis, ta je jediná omluvená). Dalším příkladem, kdy
BrumBác pomáhá lidem v těžkých chvílích života jsou osamocení Stréc s Jitkou, kteří jsou
momentálně v Brně a díky večernímu čtení Brumby se cítí jako by byli tady s námi. Největším
mým přáním je to, aby na schůzky chodili úplně všichni menší a ti velcí se nikam nestěhovali a
pak bychom byli všichni spolu – naivní, vím.
V 6. čísle BrumBáce se dozvíte, co se dělo v říjnu a v první polovině listopadu. Toto
období nebylo tak bujné, jako to zářijové, ale přesto vám přeju příjemné čtení a snad se
pobavíte, poučíte a dozvíte něco, co jste v oddíle dosud nezachytili.
Iktome

Události nadcházejících dní:
PÁ 23.11. – DOSPĚLÁCKÁ SCHŮZKA – Ukaž druhé skupině tvých protivníků, že
tady jsi pánem ty! Ukaž jim, jak jsi rychlý, jak jsi pohotový, bystrý a jak rychle
se dokážeš pohybovat. Tahle věc, přátelé, není pro žádný kuřátka. To je hra,
která tě dostane. Budeš se bát, možná litovat, že ses kdy narodil. Přijď 23.11.
v 17:43 k bustě skladatele Smetany ve Smetanových sadech. Možná budeš
potřebovat i baterku, ale určitě budeš potřebovat dobré oči a propisku.
PÁ 30.11. – SCHŮZKA VEDENÍ – schůzka vedení, která proběhne netradičně o týden
dřív z důvodu Mikvanu. Prosím přijďte co možná všichni, je potřeba vyřešit a
domluvit moc věcí.
PÁ 7.12. – MIKVAN – V celém kině Svět proběhne druhý ročník Mikvanu. Program
začne v 17:00 v sále kina Svět. Zváni jsou všichni koho jen potkáte! Obrovská
akce!
PÁ 21.12. – VÁNOČNÍ DÍLNA – Schůzka, která není určená jen pro malé, ale i pro
velké a i největší. Bude to takové malé rozloučení a zakončení oddílového
roku 2007.
AKCE JEN PRO VELOCHY
AKCE PRO ÚPLNĚ VŠECHNY
AKCE JEN PRO MALOCHY
AKCE PRO VEDOUCÍ
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Události dní minulých:

Podzimní brigáda na hájence
(25.10.- 28.10.2007)

Se štafetou prací a dření na naší béžové hájence jsme vyběhli už ve středu odpoledne,
kdy se malinká skupinka největších odvážlivců vrhla do prvních drobnějších prací. Kdo by
náhodou ještě nevěděl, ve čtvrtek 25. října měla totiž v zámku u hájenky začít velká podzimní
brigáda. Úkolem, jak říkal náčelník, bylo změnit zevnějšek tak, aby až někdo půjde po
brigádě kolem, řekne si WOW! Druhým a snad i důležitějším úkolem bylo změnit vnitřek
hájenky tak, aby si nějaký chuligán, co se
tam bude vloupávat řekl: „No tady se to
od posledně pořádně změnilo!“ Třetím
úkolem bylo zajistit, aby se tam žádný
takový chuligán nedostal.
Všechno se tedy naplno rozjelo ve
čtvrtek ráno. Brousilo se, natíralo se,
umývalo se, Mira jezdil s vozíkem a
odvážel listí, co jsme s Birsem, Makou a
Brůčou nahrabali. Někdo byl vevnitř a
uklízel, vynášel, čistil, když se nikdo
nedíval, respektive když se Kuba nedíval,
seděl, Oťas podřezával stromy, který
jsme pak s panem Jakubčíkem házeli na
traktor s vlečkou, který řídil Milan. Dilgo
se díval a radil, a my jsme makali jako ďasi. Pak Milan odjel s plnou vlečkou pryč, že se vrátí
s prázdnou. Mezitím Oťas šel sejmout ten smrk, co si pak zpracujeme do kamen, do kterých
mimochodem nesmí mokrý dřevo a na kterých nesmíš hýbat s tou páčkou, protože musíš
první hýbnout s tady tou spodní. Potom se vrátil Milan a s naší pomocí jsme transportovali
celý smrk (rozřezaný Oťasem na mnoho kusů) až k hájence. Tam začalo nekonečné sekání,
při kterém Maka zlomil jednu sekeru, pak chvilku nic, pak zlomil druhou, to už se naštval a
tak si šel sednout. Jenomže Maka nevydrží
dlouho sedět a tak šel a zlomil i tu třetí.
Pak šel domů na oběd. Mezitím Kuba po
birsovsku všechno šéfoval, Dilgo většinou
teda seděl a Brůča pak odjel na chatu se
psem a kopretinkou. Pavel Paseka našel
zálibu v okopávání chodníčku u potůčku a
když skončil řekl: „To vypadá úplně jinak
teďka.“ Mezitím, co to Pavel říkal, Mira
projel kolem něho s plným vozíkem listí
se slovy: „Bacha, jedu s nákladem.“ Pavel
pak musel hbitě vstát a sesbírat několik
listů, které Mirovi nedopatřením vypadly
za jízdy z vozíku. No, nedivte se, nakládal
je přece jenom Dilgo, který se odhodlal vstát a nějak do díla píchnout. Potom nám bylo líto
Maky, protože s námi nebyl a tak jsme mu zavolali. Říkal, že lozí. No, jeho smůla, nedostane
mezi prvními v historii první oddílovou kšiltovku, na které si Dilgo představoval místo jedné
stopy dvě. „To by vypadalo, jak rohy,“ namítala mu s úsměvem v tváři Julka. Když jsme si je
všichni nasadili, šli jsme hned zkusit, jak se v nich pracuje. Zjistili jsme, že se v nich pracuje
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hodně špatně a tak jsme přestali pracovat a šli na Kanadu na večeři. Jedinému Pavlu Pasekovi
se v ní pracovalo dobře, proto ještě chvilku zůstal a dopilovával svůj chodníček. Na Kanadu
za námi přišel Šmakin, který si nemohl přisednout do té doby, než neudělal mezi stoly kotoul
dopředu. Zvládl to na výbornou, jen málo lidí se na něj podívalo jako na joudu. Dilgo si
nemohl dát jídlo, protože dal všechny své peníze Valinovi na dres a proto proseděl večer u
Kofoly. Já jsem neměl u sebe peněženku, ale naštěstí se Valin nabídl, že on má dneska peněz
dost. Tak jsme se s Valinem skvěle najedli. Díky Dilgo.
V pátek to kolem hájenky vypadalo zase jinak. Někdo přijel, někdo odjel a někdo se
už ani nevrátil. Přijeli i Jarda s Peťou, kteří spolu natírali mříže a přitom se na sebe příjemně
usmívali. Když v jednu chvíli nikdo nepracoval vevnitř, rychle jsme tam s Dilgem a Birsem
zalezli a dali si jednu odpočinkovou. Za chvíli se k nám přidal Pavel, Maka a Valin. Při této
situaci napadlo nás s Birsem, že bychom
mohli spálit všechno to, co tam včera Mira
tak pracně navozil a že by při tom mohla
být sranda. Kuba nebyl proti. Na krajíčku
obrovské hromady větví, listí, trávy a
všeho co hoří, jsme založili na první
zapalovač veliký oheň plný kouře. Nehořel
moc, ale po vydatném krmení třech
hlavních ptáků ohniváků (mě, Birse a
Dilga) se rozhořel tak, že jsme pak Peťu
Šperlinga už ani nenašli. Jeho smůla, vždyť
sraz dětí byl až v sobotu o půl druhé!
V sobotu bylo účastníků ještě míň.
Kolem půl druhé se začali sbíhat maloši. Někteří se sbíhali potůčkem, někteří normálně po
cestě. Ti, co to zkoušeli potůčkem nevěřili vlastním očím, když viděli, že mají vodu v botách
a že jsou mokří. Věřte, nevěřte, ale Šperlingovi mi pomáhali natírat velkou mříž na dveřích.
Asi po čtvrt hodině odešla Alča se slovy, že střídá. Náhradu za sebe už ale nesehnala. Protože
má Peťa sestru rád, nechal ji samotnou jen pár minut a potom šel taky vystřídat. A tak jsem
zůstal na tu velkou mříž sám. Protože pršelo, nemohli jsme s dětmi nic hrát, ale ony se
zabavily samy. Časem odešly. Až bylo všechno poděláno, přijel Šmakin. Řekli jsme mu, jestli
by nezavolal na Pumpu, že bychom se chtěli jít dívat na finále boxlacrossu na jejich plátno.
Zavolal slečně Čípkové, která si zapsala na lístek: „jedna rezervačka pro asi 10 lidí a jednoho
Iktomeho, který se chce s kamarády dívat na finále boxlacrossové ligy. Iktome sám v tomto
zápase hraje, je to jen záznam.“ To všechno jí Šmakin napovídal. A tak se šlo. Na Pumpě
jsme se sešli 6 minut po zahájení utkání, kdy stav mezi Radotínem a Jižním městem byl 2:2.
S Valinem jsme si dali cosi, co už se nevařilo a proto nám bylo nabídnuto něco jiného. Na to
jsme kývli, protože paní servírka řekla, že je to taky dobré. Celá Pumpa se na lakros dívala
s obdivem a proto jsme začali nahlas fandit, abychom vypadali, že tomu rozumíme. Po třetí
čtvrtině jsme odešli fandit na halu Jardovi, kterého čekal těžký zápas v sálové kopané. Měl
překrásně zakasaný dres a byl celkově dobře vypadající. Na tribuně už netrpělivě posedávala
Peťa, která byla ráda, že jsme přišli, protože samotné se jí fandit nechtělo. Nebál bych se říct,
že jsme vytvořili perfektní atmosféru a i když naši prohrávali, skóre otočili a nastříleli díky
Jardovi 3 góly. Jejich gólman nám pak děkoval a říkal že je škoda, že jsme tam nebyli už na
první zápas, třeba by ho taky vyhráli. A to bylo ze soboty vše.
Neděle nepřinesla nic zásadního. Zbyli jsme tam pouze 4 – Kuba, Julka, Valin a já. Já
jsem s Kubou sekal dřevo a Julka s Valinem natírali. Najednou se ale ve dveřích objevil Pavel
s Birsem, kteří tam byli celou dobu, ale já na ně zapomněl. Tak jsme sekali ve čtyřech a
někdy ve třech. Potom přijela Jana s Olinkou, které nám dovezly za chvilku snězený štrúdl.
Byl bezkonkurenční. Jana s Olinkou umyly okna a pochválily nás za práci, kterou jsme tam za
ty čtyři dny udělali. A to je konec rychlého průletu podzimní brigádou na hájence
Iktome
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Sraz vedoucích Vsetín
(15.10.2007)

Povykládám vám nyní o tom, jak jsme s Kubou a Neználkem jeli do velkého Vsetína
za účelem zúčastnit se srazu oddílových vedoucích. Pro mě a Neználka to bylo poprvé a snad
ne naposled.
V neděli 15.10. jsme vyrazili z vlakového nádraží v Holešově. Bylo hezké ráno a na
nádraží už to docela žilo. Cesta plynula nádherně rychle, všechno se dařilo, akorát vlak, do
kterého jsme nastoupili ve Valašském
Meziříčí nepříjemně smrděl, ale pak
jsme si zvykli.
Když jsme vystoupili ve Vsetíně
na nádraží, nevěděli jsme, jak dál.
Vydali jsme se tedy po stopách.
Stopovali jsme až k jednomu přechodu,
kde nám došly stopy. Naštěstí šel zrovna
kolem jeden pán, který byl původem ze
Slovenska, ale ve Vsetíně žije už 7 let a
tak nám poradil. Kubův dobrý zrak
uviděl logo KČT už na pěknou dálku, a
tak jsme poslední kroky šli najisto.
Vevnitř už se všechno schylovalo k začátku. Dyk a Dita nanosili koláčky, pití a kafe.
Potom už se mohlo začít. Úvodního slova se jala paní Valentová, která uvedla všechny
přítomné do děje a pobídla každého, aby se krátce představil a řekl něco o svém oddílu. Vedle
mě sedící Zdeňa Rolinc se svým novým psem zapůsobil hodně suverénně a Pawnee představil
s patřičnou
hrdostí. Náš oddíl nejvíce představil Kuba, který o moc vzadu za Zdeňou
nezůstal. Potom se řešilo, řešilo a řešilo. Kuba pojídal koláče nejvíc ze
všech a Neználek přemýšlel. Já jsem se díval, jak Zdeňa hladí psa a
zbytek lidí řešil. Po hodině a půl neustálého úřadování přišla na řadu
pauza, ve které nás Dyk provedl areálem jejich klubovny, ukázal nám
jejich nové hřiště a vyjmenoval všechny výhody celého areálu. Nemají to
tam špatný. My to ale máme lepší! Další záběr řešení odstartoval Dyk,
který byl jednou z hlavních postav celého srazu. Kolem jedné hodiny
jsme ovšem vyrazili nazpět domů. Cesta utekla rychle a my se mohli
obdařeni novými informacemi krásně rozejít zpátky domů
a připravit se na pondělní šedé povinnosti.
Iktome

Noční výsadek
(9.11.- 10.11.2007)

Psal se večer 9.11.2007 a mladá skupina holešovský Tomíků se vydala do Bystřice
pod Hostýnem pozdravit dlouho neviděné kamarády z TOM Pawnee. Druhým cílem byla
účast na akci „Noční výsadek“. Naše červená zmije vyjela rychlostí ďábla vstříc bystřické
tělocvičně, kde byl sraz. Posádku tvořili: řidič Lucka, navigátor Iktome, udržovač vlhkosti
Maka a Hakl. Cesta plynula tiše, nikdo nic neříkal, naštěstí jsme tam byli zanedlouho. Protože
jsme Tomíci šikovní, došli jsme na místo srazu na vteřinu přesně jako naši další dva
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odchovanci Tata a Mikeš. Mikeš se svou stabilně dobrou zabijáckou náladou a Tata kupodivu
nebyl v tomhle ohledu pozadu. Zdeňův, pro nás, nový pes měl v jednu chvíli ohromné štěstí,
že nechal toho skákání po Tatovi, protože Tata si ho po chvilce všimnul. Naštěstí mu dlouho
trvala reakce a tak pejsek utekl včas.
V tělocvičně, kterou nám otevřel Zdeňa, si všichni kromě nás nachystali urychleně
spaní. Potom už Zdeňa začal vysvětlovat pravidla
hry. Hra spočívala v tom, že nás někde 15 – 18 km
od Bystřice vyklopí autobus a naším úkolem bude
dostat se pomocí GPS navigace na místo určení a
poté zpět do Bystřice.
Nás Tomíky holešováky vyhodil pan
autobus přímo u Dvora v Rajnochovicích. Ani
nevíte, jak jsem si ulevil, když jsem zjistil, že mají
zavřeno. S tím ale kluci počítali a vezli si vlastní
zásoby. Navigátorem byl zvolen/se zvolil Hakl a
tak jsme následovali jeho radám v určování směru.
Často jsme ovšem slyšeli „nemám signál, tady to blbne, ta GPS je na houby, ta věc si z nás
dělá srandu“. Tomu už ani Maka nemohl věřit a odhodlal se přijít tomu na kloub. Bohužel ani
jeden z kluků nenašli na GPSce tlačítko zapnout signál a proto jsme museli určovat cestu až
tam, kde nebyly vysoké stromy, které, jak je všem
dobře známo, blokují průchod signálu z družic do
GPS. Naštěstí jsme měli v týmu zlého psa Mikeše,
který vše vyřešil tím, že onu krajinu dobře zná a
naše cesta vede určitě na Tesák. A tak jsme šli.
Připomínám, že byla hezká příjemná noc. Já jsem
se řídil podle hvězd, ale s tím jsem se nechlubil,
protože by mi nikdo závistí nevěřil ☺. A hleďte,
trefa. Šipka na GPS sice ukazovala úplně na jinou
budovu na Tesáku, ale
my jsme chytráci a
hledali jsme zelenou Felicii s hořcem na zádech. Další trefa. U
turistické chaty stála.
Po vypití prvního čaje, jsme se dozvěděli, že jsme tu první
a že nám jdou chystat párky v rohlíku se zelím, kečupem a hořčicí.
Časem se začali scházet i ostatní skupiny, které přicházeli s čím dál
větší pokrývkou těla sněhem. To už se nám ale
přestalo chtít, vždyť vevnitř je příjemně, teplo
a nic nikomu nechybí. Dobře Maka, stěna tam
nebyla.
Asi po hodině odpočinku jsme se vydali
do Bystřice. Tentokrát jsme se na GPS nedívali
skoro vůbec. Prostě jsme šli z kopce. Sněžilo,
chumelilo, cesta zasněžená, stromy bílé, bílé
všechno, krása. Přišla zima. Šli jsme, sem tam
potichu, sem tam nahlas. Do Bystřice jsme
došli v noci, neodhadnu ani v kolik asi. Ale
vím, že pár minut po příchodu jsme se zvedli a
dali se na cestu zpět do Holešova, kde nás už čekali postýlky, teplo a
krásné sobotní ráno.
Iktome

„K intrikám a podrazům se uchylují jen málo schopní.“
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P(r)okec párty
S kým dnes?
„„JJeehhoo ččiinnyy hhoo ppřřeeddcchháázzeejjíí,, jjeehhoo sslláávvaa jjee nneeddoobbyyttnnáá““
Jméno: Martin
Příjmení: Kříž
Věk: Vydrž chvilku, počkej á (směje se)
…22…je mi 22? (ptá se okolí) Je, že?
Počet zubů: 31 (vyhrkl hned)
Třída ve škole: Navštěvuju hodně pěknou třídu
na Masarykově univerzitě.

Co tě, Birsi přivedlo do Medvědí stopy?
Dilgo, asi no. Jo byl to Dilgo.
Co tě tady nejvíc baví?
Tady všichni tihle kamarádi. (směje se a ukazuje na všechny přihlížející)
Jaký je tvůj nejoblíbenější vedoucí?
Z nás tady mám nejoblíbenějšího vedoucího…no nevím, nevím koho mám radši
než sebe.
Jaké jiné zájmy máš kromě oddílu?
Ehm asi žádný. Oddíl je můj život!
Čím bys chtěl být, až budeš veliký?
Biochemikem. Přesně tak. Velkým biochemikem.
Kterou sladkost máš nejraději?
Hmm…ořechový řez NE! Kokosový řech, řez.
Co říkáš na globální oteplování?
Z globálního hlediska se asi oteplujem. Jsou i jiné tragédie.
Chodíš rád do školy?
Jo, ANO!
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět kromě tělocviku?
Metody chemického výzkumu – laboratorní cvičení (pokyvuje)
Co bys v oddíle zrušil?
Povinnou docházku (my nějakou máme? – reakce redakce)
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Jaký nejlepší zážitek si pamatuješ z nějaké akce?
Těžko říct. Mě vždycky zaujme ta poslední akce, ten poslední zážitek a tím
nějakou dobu žiju. Prostě zážitek přebíjí zážitek. Z historie si pamatuju
Vabikto – naši velkou přehradu, kterou jsme s Valinem a Ikim postavili před
dvěma roky na Ochozech u Bílavska v pátek ráno, než začínali totemy. To
bylo úžasné.
Chtěl bys něco vzkázat čtenářům?
Ať pozorně čtou každé nové číslo BrumBáce a ať ho jen tak někde
nezapomenou (třeba po schůzce na kovárně) vždyť s tím musí být hodně
práce.
Díky, Martine, byl jsi skvělý.
Rádo se stalo, Iki.

první tázaný z řad malochů…STRIGA
Jméno: Jirka
Příjmení: Polepil
Věk: 9
Počet zubů: nevim, 50 napiš
Třída ve škole: 3. ... jaká asi

Co tě, Striga, přivedlo do Medvědí stopy?
Jak jsem přišel do školy, jak jsem přišel do školy hé
– sem přišel do třídy a tam vy jste dělali HU-HU!
Co tě tady nejvíc baví?
Zima, jak se tady koulujem. Všudé, všechno prostě. Všechno, jak tady
chodíme, že je prča, prča musí být. Prča, prča, prča hé.
Jaký je tvůj nejoblíbenější vedoucí?
Iki. (dívá se, jak to píšu) Tvrdé Y tý, sem to poznal.
Jaké jiné zájmy máš kromě oddílu?
Fotbal, hmm koupání a turisťák.
Čím bys chtěl být, až budeš veliký?
Poldou. (řekl krutě, jako kdyby nás potom chtěl zabásnout)
Kterou sladkost máš nejraději?
Čokoládu, ale právě ju nemůžu hé.
Co říkáš na globální oteplování?
Panebože! Žádný, je to prostě blbý, tato otázka je blbá.
Chodíš rád do školy?
CO?! NE! Protože je ve škole nuda.
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět kromě tělocviku?
Plavání. (smích redakce) Co je?
TOM Medvědí stopa Holešov
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Co bys v oddíle zrušil?
Hmm, puntíky.
Jaký nejlepší zážitek si pamatuješ z nějaké akce?
Jak jsme tam byli nahoře tam, jak jsme tam běhali tím bludištěm, jak jsme
tam běhali tím sněhem.
Chtěl bys něco vzkázat čtenářům?
Že jsme tady, ať drtinou huby.
Díky, Strigo, jsi super, ať ti to vydrží.
Už jdu, venku mám ještě nějakou prácičku.

Vymalujte si:

TOM Medvědí stopa Holešov
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Lakrosové okénko
I v tomto období byl lakrosový klub Iktočante Holešov aktivní.
Proběhlo 2. kolo Moravské ligy, kde Iktočante A dvakrát zvítězilo
a jednou prohrálo. 19.10. se potom vydala čtyřčlenná skupinka
holešovských lakrosáků dobýt slávu do Prahy. Jak se jim to
povedlo a nepovedlo se dozvíte v následujících článcích.

2. kolo Moravské ligy Iktomeho pohledem
(7.10.2007)

Netrvalo dlouho a Moravská lakrosová liga se po dvoutýdenní pauze opět vrátila na
půdu domácího týmu Iktočante Holešov. Výkon holešovského a-týmu byl docela
předpokládaný a nikdo nečekal velké zvraty. Snad
možná pár hráčů Holešova v čele s jeho brankářem
Honzou Valáškem snilo a fantastické výhře proti
Highlanders a následným posunutím v tabulce
před tento bezpochyby dobře hrající tým. Do
zápasu Holešov nastupoval plný zdravého
sebevědomí. Málokdo si byl jistý výhrou jednoho
či druhého týmu. V úvodu utkání lépe začali hosté
ze Zábřehu. Vsítili první gól a jali se vedení 1:0.
To ale vyburcovalo holešovské hráče a útočník
Holešova Martin Šafář srovnal stav po krásné
přihrávce Pavla Paseky. Pavel Paseka se později
stal nejlepším nahrávačem 2. kola. Za stavu 1:1
šel do útoku tým ze Zábřehu, ale zároveň na
trávník vyběhl holešovský Matěj Melichar, který
nepodával na trénincích dobré výkony, tudíž se
nedostal do základní sestavy Holešova. V zápětí
ale ukázal, že kouč udělal drobnou chybu,
protože Melichar svými třemi góly poslal
Holešov do úžasného vedení 4:1. Potom se hra
vyrovnala a Iktočante dlouho drželo slibné skóre. Závěr
utkání ale patřil hostům. Honza Valášek neudržel své
nervy na uzdě a mnohokrát za zápas zahodil brankářskou
lakrosku na zem. Highlander Zábřeh porazil Iktočante
13:10 a v tabulce se dostal na 2. místo za Kangaroos
Brno.
V dalších zápasech si holešovské áčko spravovalo
chuť. Modré Soyky z Ostravy přesvědčil o své herní
kvalitě a zápas proměnil v exhibici, kdy si Iktočante
zastřílelo a svému soupeři nasázelo 26 gólů. Honza
Valášek inkasoval pouze dvakrát. V třetím, pro Iktočante
A posledním zápase, porazil tým Tate Brno v poměru
12:4. Zápas byl klidný až na jednu situaci, kdy kapitána domácích hrubě fauloval hráč Tate
Brno, který si od zkušených pražských rozhodčích vysloužil menší trest za nesportovní
chování, protože se ještě neslušně ohrazoval.
Domácí béčko nepřekvapilo. Prohrálo všechny své tři zápasy. Za zmínku stojí snad jen
zápas proti Blansku, kdy dlouho drželi hezký výsledek, ale v závěru Blansko přece jenom
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zabralo a vyhrálo 15:11. „Dneska nám hodně šel for-cheking a pressing, z breaků jsme se
hodně prosazovali zejména v druhých polovinách zápasů, kdy jsme si zvykli na hru soupeře,“
komentoval výkon holešovského béčka jejich dosavadní kouč Dalibor Šmakal, který koučuje
5 měsíců a Holešov si ho nemůže vynachválit. Výbornou práci při organizování turnaje
odvedl prezident ligy Jan Kaul, který se nám nechtěl k turnaji ani k lize nikterak vyjádřit. Jan
Kaul byl také nově zvolen do předsednictva SK Salh Praha a se svými dvěma společníky –
Petrem Němčíkem a Janem Valáškem tvoří vynikající organizační trojici a spolu s celým
týmem Iktočante Holešov zvedají úroveň MLL každým turnajem o mnoho výš.
Iktome
Střídačka týmu Iktočante A.
zleva: Pavel Gajdoš, technicky
vyspělý hráč se skvělou muškou
Martin Šafář, který převládá
na hřišti rozvážností a klidem,
Pavel Paseka, což je tvrdý obránce,
ale umí být i zázračným útočníkem
a nenechá si nic líbit, Tomáš Pelikán,
pražský brankář na naší střídačce radící
holešovákům při přechodu do útoku, Martin
Ondroušek, který je z řad Iktočante nejlepším komikem na hřišti. Svou hrou a pohybem
dokáže rozesmát skoro každého přihlížejícího :D.

Ha-ha turnaj Praha
(19.10. – 21.10.2007)

Praha. Praha to je kapitola sama pro sebe. Musím přiznat, že když jsme nasedli se
Sáťou a Plevou v Holešově do vlaku, víc jsem se
těšil na Prahu, než na turnaj. Teď to možná vypadá,
že jsem v Praze ještě nikdy nebyl, ale to není pravda,
narozdíl od Plevy, který dokonce sliboval, že
lakroskou přehodí míček přes Vltavu.
Na pražské nádraží jsme dorazili kolem 7
hodiny, kde už na nás čekala Lucka, na kterou jsem
se těšil ještě víc, než na Prahu. Bohužel hlavní
nádraží nebylo naší konečnou, museli jsme
pokračovat až na Smíchov, kde nás u pokladen měla
čekat nějaká holka v pruhované čepici. Chvilinku
jsme čekali, ale pak jsme ji poznali natotata. Jmenovala se Dana, bydlela na Smíchově, měla
na sobě pruhovanou čepici, její hlavní zálibou je lakros
a taky se ptala po Valinovi ☺. Po ubytovaní v super
bytě jsme vyrazili do večerní úžasné Prahy. Čekání na
tramvaj jsme si zkracovali drkotáním zubů a
srandovním poskakováním za účelem pobavit lidi
kolem. „Ale co to! Už jede, támhle!“ Holky nastoupily a
teď pozor – před náma se zavřely dveře. Aby to
nevypadalo nechtěně, zamávali jsme jim na rozloučenou
a naznačili odchod zpátky domů. Jakmile ale odjely,
začali jsme s Plevou panikařit. Ještě že byl Špekin
zrovna někde s Valinem a sehnali nám na holky čísla. Nakonec se všechno zvládlo. Jeli jsme
s Plevou jednu stanici načerno, stejně jako Sáťa s Luckou.
Celý večer jsme potom strávili chozením po Praze, navštívili jsme krásná místa, jezdili
jsme metrem sem a tam, na Karlově mostě Pleva zjistil, jak je Vltava široká a že z toho házení
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asi nic nebude. „Na fotkách to vypadá tak dvakrát užší,“ ohrazoval se potom Pleva. Kolem
půlnoci jsme zamířili domů – na Smíchov, kde nám přišel otevřít rozespalý Víťa.
Další den ráno jsme vstávali s Dančou kolem 7 hodiny, abychom se co nejdřív objevili
na Vypichu a aby bylo před devátou hodinou všechno
nachystané. Byli jsme tam samozřejmě první. Vypich je
obrovská travnatá pláň, kde fouká mimo jiné silný vítr.
Sjížděcí manévr trval bezpochyby dlouho. Kluci z Kiwi
přijeli sice brzo, ale aby nemuseli nic chystat, zůstali
raději v autě.
Samotný turnaj probíhal takhle. Na začátku
jsme rozházeli lakrosky, zjistili koho máme v týmu, že
nám los celkem nepřál ☺ a pokusili se seznámit. Náš
tým, pojmenovaný, hádám kluky z Rokycan, jako
Ústřední topení (celkem trefné na to, že byla zima, jako když ležíte nahý ve sněhu) se ukázal
jako velice ambiciózní a vyrovnaný tým. Na turnaji jsme jednou vyhráli a jednou prohráli.
Porazila nás Sáťa a my jsme zničili Lucku a Plevu. Musím ale říct, že mě okolí a celý
vypišský areál docela zklamal. Moravská liga má úplně jiné zázemí. Vypich je louka, kde se
chodí venčit psi, pouštět draci a tak dále. Na hřišti
jsem při zápase málem šlápl do lejna a to se mi
potom Vypich ještě o trošku více znechutil. Hřiště
staví vždy o jedno brankoviště vedle, tudíž pokud
jste nezávislým pozorovatelem a pouštíte
s dítětem draka na Vypichu, vidíte vedle sebe
jenom samé bílé kruhy a to jeden vedle druhého.
Řeknete si: „co to je?!“ a jdete pryč. Jdete o
zhruba 50 metrů na druhou stranu a tam znova.
Mě by trefilo. Ještě že byl k dispozici bílý stánek.
Tam by jste taky zůstali dlouho. Akorát várnice
mě zklamaly. Měl jsem žízeň jako hrom, přijdu k várnici a natočím si čaj. Zkusím ho a co se
nestane. „Hnus! Co to je?“ ptám se. „Čaj s rumem,“ dostává se mi odpovědi od jednoho
vysmátého lakrosáka. Ale vidím záchranu. Jdu ke druhé várnici, natočím si další čaj a co se
opět nestane. „Hnus, co to je?“ řvu do okolí.
„Čaj s griotkou,“ řve na mě zbytek. Odcházím
pryč, znechucen světem a naštvaný na všechny
bezohledné lakrosáky, kteří asi už neuznávají
lakrosáky, kterým OH-skupina moc nejede.
Proto jsme hned po ukončení sobotní části
turnaje museli odjet na Smíchov, kde jsme se
mohli napít a taky vysprchovat.
Večer jsme měli mega program. Satan
rezervoval u Budhy stůl. Malý budha je
restaurace a tak trošku i čajovna, o které vám
nebudu moc povídat, to by jste tam museli být
s náma. Každopádně jsme se naučili jíst tyčkami a strávili jsme tam opravdu parádní večer.
V neděli ráno jsme si koupili vstupenku do Eurocity a vyrazili jsme z Holešovic domů.
V kupé s námi seděl vojín Komloj, který jel na svou vojenskou základnu do Vyškova (pokud
si to náhodou budete číst, tak Vás zdravím ☺). Naproti mně seděla engliš spéking wyman,
která se už od pohledu tvářila, že jede do Budapešti a musím se přiznat, pomáhal jsem jí
s batohem nahoru na ty police. A to je všechno, přátelé.
Iktome
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Pár významných dnů listopadu a prosince
16.11. – Světový den bez cigaret Cigareta
je složena z tabáku, který obsahuje nikotin. Tabák je nejsnáze
předvídatelnou příčinou smrti v dnešní době. Kvůli tabákovým výrobkům
zemře denně zhruba 60 lidí na světě. Když lidi chtějí umírat, ať umírají!
21.11. – Světový den televize
Telka nás provází na každém kroku. Pokud nejsme
někde sami v přírodě, setkáváme se s telkou každý den.
Slyšíme ji, když ji nevidíme, protože je zapnutá vedle
v místnosti a my tiše posloucháme, co se děje. Když nás něco zaujme,
vejdeme do druhé pokoje s telkou i s hrncem, který právě utíráme a chystali
jsme se ho uložit do police. Zase vás aspoň na chvíli zdrží. Její schopnost
zdržování je skvělá a dokonalá. Ruší nás při práci, kazí nám oči :D, ale je
skvělá. Kde jinde zažijete pocit právě vyhrané hokejové mistrovství světa
našimi reprezentanty než u televize, pokud zrovna nejste v pořadatelské
Zemi (třeba v Argentině). V tento den bychom měli televizi věnovat ještě
více času, než jí někteří z nás věnují. Proseďte u ní celý den, snězte tuny brambůrek a pak u ní
usněte. Joooooo!

28.11. – Světový den nekupování ničeho Tento
den mě zaujal snad úplně nejvíc ze všech dnů, o kterých jsem kdy
slyšel. „Světový den nekupování ničeho.“ Mám si pod tím
představit to, že se ráno vzbudím, budu mít hlad, protože v ledničce
byli zloději a řeknu si: „ne, chlapče, dneska si nic nekoupíš, to sis
měl vyřídit včera.“ Zajímavé. Každopádně mi tento den přijde jako
výzva a můžete si být jistí, že si v tento den nekoupím vůbec nic.
Ani zrnko soli, kdybych si náhodou chtěl něco posolit.

1.12. – Světový den boje proti AIDS
V tento den si lidé po celém Světě připínají na nejrůznější místa
červenou stužku, čímž si připomínají Světový den boje proti AIDS.
Dávají na vědomí ostatním, že podporují HIV pozitivní v jejich
nelehkém osudu a nechtějí se smířit s jejich diskriminací. Dávají také na
vědomí své odhodlání proti AIDS a to, že vědí, jak se před infekcí chránit.

11.12. – Mezinárodní den hor
Dnem 11. prosince si připomínáme, jak jsou pro nás hory a
všeobecně příroda důležité. Nezapomeňte proto 11. prosince
vzít sebou někam rodinu ven na nějakou známou horu, abyste
jako správní lidé patřičně oslavili tento den. Na vrcholu si
dejte v hospůdce teplý čaj s citrónem, nějaké dobré teplé jídlo
a ciťte se dobře. Budu vám odtud zespodu držet palce, aby vás
někde vysoko nezasypala třeba lavina ☺.

„Láska je bohatství, jež není nikdy vlastnictvím.“
TOM Medvědí stopa Holešov
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Kapka poezie
OSLAVA
Ať je jaro nebo podzim
s Vámi rád po horách lozím.
V létě, v zimě, v každý čas,
rád jdu s Vámi zas a zas.
Když přírodou jdou naše kroky lehké,
když květiny hladí naše ruce křehké,
procházky po lese já moc rád mám
a s Vámi na cestu se zas rád dám.
(Kuba, rok ?)

BÁSEŇ Z LYŽÁKU
Bílý sníh, krása pohledět,
člověk si může oči vyhledět.
V dáli, tam mraky nad vrcholky hor se honí,
mé srdce v kráse té tryskem slzy roní.
Do krásy té najednou Slunce západ se přidal,
a já chci běžet tam, tm a ještě dál.
Už, už tam dobíhám, však vrátit se musím zpět,
to něčí hlas na kopci mi nařídil: Jeď!
Vytržen ze snu teď z kopce se řítím,
sníh šlehá do tváří: „Bože nic nevidím.“
Náhle však rychle já k zemi se klátím,
teď konečně doběh jsem a nikdy se nevrátím.
(Kuba, rok 1997)
TOM Medvědí stopa Holešov
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Hraničářův deník - Oblaka
Oblak, lidově též mrak, je nepravidelný útvar na obloze tvořený drobnými kapičkami vody
nebo krystalky ledu. Oblak je z dálky vnímán jako souvislý bílý nebo šedavý objekt, zevnitř
pozorovatel vnímá oblak jako mlhu.
Oblaka obvykle vznikají srážením nasycených vodních par ve vzduchu. Teplý vzduch, který
obsahuje vodní páry, stoupá vzhůru. Protože s výškou klesá tlak, vzduch se rozpíná a tím
ochlazuje. Vznikají drobné kapičky vody nebo krystalky ledu.
Oblaka se dělí do dvou základních kategorií – slohy (stratus) a kupy (cumulus). Další dělení je
na oblaky vysokého, středního a nízkého patra a oblaky velkého výškového rozsahu.
Existuje deset základních druhů oblaků. Z těch jsme vybrali tyto:

Stratus – sloha (St)

je oblak, který se v podstatě neliší od mlhy. Vyskytuje se v nejnižších
výškách, často jen několik metrů nad zemí. Vzniká nejčastěji z mlhy,
jejíž spodní hranice se zvedá od zemského povrchu do větší výšky. Na
podzim a v zimě často vypadává ze stratu mrholení.

Cirrus - řasa (Ci)

je oblak, který se ze všech objevuje na obloze
nejvýš. Jedná se o typický oblak
vysokého patra. Cirry jsou složené jen
z ledových krystalků. Jsou to bílá jemná vlákna, skoro vždy jsou
průsvitné a bez vlastního stínu. I když pokrývají velkou část
oblohy, slunce skrz ně snadno prosvítá a člověku se může zdát den
jako slunečný, přestože přitom může být skoro zataženo. Z cirrů
nikdy nevypadávají srážky. Pohybují se rychlostí 30 až 40 km/h.

Cumulus – kupa (Cu)

bývá často sám a má ostře ohraničené okraje. Má tvar kup, věží nebo
květáku. Jeho základna je vodorovná a tmavá. Když je kumulus v
rozpadu, může jeho základna nabývat neurčitého a roztrhaného
tvaru. Na rozdíl od ostatních oblaků je životnost kumulu malá minuty až desítky minut. Je složený z vodních kapek. Z kumulu
za normálních okolností srážky nepadají, ale z jeho odrůd mohou
vypadávat přeháňky. Každá jednotlivá přeháňka zasahuje malé
území a trvá krátce.

Nimbostratus – dešťová sloha (Ns)

má rozměry tisíce kilometrů, výšku až několik
kilometrů a vypadávají z něho trvalé srážky, ať déšť, sněžení nebo
jejich kombinace. Většinou je tento mrak špatného počasí smíšený,
tj. skládá se jak z vodních kapek, tak z ledových krystalků. Obvykle
zatahuje celou oblohu, má barvu temně šedou a Slunce jím
neprosvítá. Základnu má je dost nízko nad zemí, proto jej řadíme do
nízkého patra.

Cumulonimbus – bouřkový oblak (Cb) je bouřkový oblak, který roste do velkých výšek
kolem 5000 až 10 000 m a díky proudění ve vyšších vrstvách
atmosféry má jeho horní část typický tvar kovadliny. Je v
podstatě příčinou všech bouřek a ostatních jevů jako například
tornádo. Jeho tvary a tím pádem i množství srážek jsou různé.
Bouřkové oblaky se vyskytují nejvíc v letních měsících.

TOM Medvědí stopa Holešov
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Pepíček dostane krásné autíčko a maminka
mu připomíná: "Co se říká?" - "Nevím!" -

"Co říkám tatínkovi, když přinese
výplatu?" - "Aha!" Vzpomene si Pepíček a
odpoví: "Neříkej, že to je všechno!"
Plují dvě rybičky v moři a najednou
nad nimi propluje ponorka.
“Vidělas to?! Co to bylo?!” povídá jedna.
A druhá odpoví: “Ále, nic zvláštního,
jenom lidi v konzervě…”

TOM Medvědí stopa Holešov
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Galenské kroniky

V království Galenském nežili pouze Gondar a
Iktome, ale i jiní dobrodruhové a válečníci, o
kterých je třeba se zmínit. Začněme tedy tady.
V jedné malé vesničce poblíž řeky Ečmehohy
narodil se v jeden den malý chlapec. Rodiče mu
dali jméno Walmorg, protože svou zvláštní jiskrou
v očích napovídal okolí, že jednoho dne se o něm
budou psát příběhy. Už jako malý kluk se nebál
v noci sám a každý den chodil se svým strýcem a
otcem do lesa na lov. Byl to také velký jedlík, ale o
tom všem se dozvíte z následujícího příběhu.

Walmorg a jeho štěstí
Už když se narodil, vědělo se, že z Walmorga bude opravdu udatný a velký muž. Narodil se
v prostředí barhinských hraničářů, kteří už léta obývali a strážili lesy v severní zemi Urendůr. Jeho vztah
k přírodě byl obrovský. Rostl a sílil velice rychle. Již v pěti letech dokázal spořádat celý pecen chleba.
Když se jednou takhle potuloval ve zdejších lesích, břušisko prázdné, něco se zachvělo v keříčku na okraji
propasti Medvědí tlama. Propast pro něj byla zapovězené místo. Náčelník řádu barhinských hraničářů ho
už od mala varoval, aby se k Medvědí tlamě ani nepřibližoval. To ale Walmorga moc nezajímalo a hned
ho napadlo, že to, co tam sebou tak mele, bude něco dobrého k snědku. Hrdinně se rozběhnul ke křoví
s vidinou pečené lasičky, ale co se nestalo. Metr před ním zakopl a svalil se k zemi. To mu však
zachránilo život. Pomalu se sbírá ze země a v tom se lekne, až mu změkne!
Vedle něj sedí mladý muž, celý zahalený v tmavě zeleném plášti. Walmorg nikdy předtím nikoho
takového neviděl a proto nevěděl, jak se má zachovat. Naštěstí ho onen hrdina uklidnil, sundal si kapuci a
začal vyprávět. „Jsem z rodu barhinských hraničářů.“ to Walmorga velice uklidnilo, protože si mohl být
jistý, že je mezi svými. „Jmenuji se Bar al Zázrak a můžeš být velice rád, že jsi zakopnul a nespadnul jsi
do propasti. Medvědí tlamu obývá šestihlavá saň Bertrůda a její mláďata, která jsi slyšel v křoví, určitě
nejsou k snědku.“ Zázrak pomohl Walmorgovi ze země a společně se vydali na cestu k jeho chatrči. Cesta
byla však dlouhá a proto se rozhodli přespat na krásném místě u vodopádu Erhan. Bar vyprávěl historky
ze svých cest, povídal o souhvězdích, která se nad nimi rýsovala. Ráno brzo vstávali, aby se vydali opět
na cestu. To nerušené ticho najednou narušil dusot koňských kopyt. Zázrak s Walmorgem se ukryli a
TOM Medvědí stopa Holešov
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čekali, co se bude dít. Zázrak už z dálky poznal, že jde o královského posla a proto mohl vylézt ze své
skrýše. Ten mu dal do ruky smotaný dopis a bez jediného slova se otočil a odjel. Bar si ho přečetl a
s hlavou v dlaních si sedl na zem. Král v dopisu prosil, aby jednou pro vždy zbavil Urendůr šestihlavé
saně Bertrůdy.
Po pár pokusech pochopil, že nemá cenu přemlouvat Walmorga, aby zůstal, protože ten byl
odhodlán ho nenechat v tomhle úkolu samotného. Vydali se společně tedy zpět k propasti, a když stáli
těsně nad ní, neohrožený Zázrak se vrhnul dolů, aby splnil svůj úkol. Walmorg skočil hned za ním, aby
mu pomohl. Byl to ukrutný souboj. Zázrak vytasil svůj meč a vrhl se směrem k první hlavě, ale nevšiml
si, že pátá hlava ho jde sežrat zezadu. Tady zasáhl Walmorg a nebojácně zneškodnil pětku. Betrůda ho
ztrestala ránou ocasem, ale on se nezaleknul a vrhnul se společně s Barem na první hlavu a bez problému
ji sundali. Druhá a třetí hlava naštěstí spaly a tudíž pro ně nebyly problémem. Čtverku skolila rána
z luku, ale šestka, to byl oříšek. Walmorg se napřáhnul, jakože ji zneškodní jednou ranou, ale v tom se
Bertrůda nadechla, vychrlila z pusy oheň a spálila Valmorgovi veškeré ochlupení. Zázrak se odhodlaně
vrhnul na její krk a pořádnou ránou za uši ji skolil. A tak padla společně s šestou hlavou i Bertrůda.
Od té doby se toulají po lesích Urendůru společně a stali se z nich přátelé na život a na smrt.

Příběhy dvou chrabrých mužů, jejichž sláva je dodnes známa
po celém království Galenském, líčí opět zápis Siaronského kronikáře Tarfeina.
Příště se dozvíte, co se těmto dobrodruhům stalo na cestě do Ogivany.
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Velká soutěž „O nejlepší ksicht“
V tomto čísle vám nabízíme další sadu vašich zdařilých ksichtíků. S politováním však
musíme napsat, že jsme si je vybrali sami. Zapojte se do naší skvělé soutěže a posílejte
nám ksichty na adresu redakce: redakce.medvedistopa@centrum.cz nebo je přineste
kdykoliv na schůzku.

Třetí sada ksichtíků:

1. Simča

3. Nikol

2. Hrabě

Pošlete nebo doneste svůj ksichtík a zapojte se do soutěže!
Jak hlasovat?
Jste to vy, kdo svými hlasy rozhodne, který ksichtík bude nejlepší a tudíž postoupí do dalšího
kola. V klubovně visí 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.

Jestlipak poznáte, kdo je tohle?

Výsledky hlasování z minulého kola
Ksichtíky z 5. čísla dostali:
1. Striga – 12 hlasy
2. Mikeš – 12 hlasů
3. Mira – 13 hlasů
Z hlasujících jsme vylosovali výherce sladké
odměny: Aleše Vydru!

Svůj tip připište na hlasovací lístek (viz
výše) a zúčastněte se losování o ceny!

TOM Medvědí stopa Holešov

Na poznávací fotce byl Valin, jeho proměnu
shlédněte na další straně. Poznalo jej dost
lidí. Z nich jsme vylosovali výherce sladké
odměny:
Dominika Ehrlicha!
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Valin a jeho proměna

Jedno vzpomínkové foto z oddílové historie!
Předminulé
léto
vyrazila
skupinka
15ti dobrodruhů do
víru města Brna, kde
se konala již tradiční
oslava
keltského
svátku Lughnasad. Na
překrásný hrad Veveří
sjely
se
kapely
provozující
irskou
muziku
z celé
republiky. Holešovští
Tomíci protancovali
celou prázdninovou
noc a další den ráno
vydali se zpět nazpět
za bližními svými.

Slovo závěrem: 6. číslo přichází s další dávkou informací, fotek, vzpomínek a výzev
pro vás všechny oddílové členy, příbuzné, kamarády nebo jen náhodné kolemjdoucí
čtenáře. V období říjen-listopad ulehl oddíl do menší pauzy a nenasbíral velké
množství akcí, o kterých by se dalo psát. Proto je šestka trošku chudší.

Takže všichni !!!

s radostí zpracovala redakce (Iktome, Julka)
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