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Nový rok a nová předsevzetí?
Přišel nový rok, rok přestupný, a nás čeká mnoho dalších dobrodružství Veselých, ale i
smutných a nešťastných. Za redakci vám přeju, aby se vám toho neveselého stalo co nejméně a
toho veselého naopak co nejvíce. V období, kdy medvědi obvykle spí ve svým brlozích, se stalo
zase mnoho zajímavého a my si o tom v následujících stránkách zase něco povíme. Slov na
úvod pro tentokrát stačí, takže pojďme dál!

Tak se na to podívejme!
Toto číslo leželo u nás doma už hodně dlouho. Nějak jsme
se s Julkou nedomlouvali a na časopis nikdy nepřišla řeč. Přijde
mi ale škoda toto číslo mazat, ikdyž je staré a novinky si moc
nepřečtete. Každopádně pardon, ale od teď vám do konce roku
naservírujeme zase pořádnou sadu BrumBáců.
Nelekejte se tedy starých článků, berme to jako
oddílovou kroniku a na tu není nikdy pozdě. ☺
Jinak teď sedím doma, je pondělí, venku prší,
Dilgo mi psal, že jede do školy a já tu snídám Pepu,
kterého jsem v alobalu udělal na pánvi. To si představte.
Normálka vstanu, podívám se z okna na ulici a vidím krásně
rozkvetlou jarní zeleň. Sejdu po schodech dolů, vezmu Pepana,
zabalím ho do alobalu a dám ho na předem rozpálenou pánev.
Ještě před tím jsem ho samozřejmě nezapomněl potřísnit
roztokem koření s avokádem. Přisypal jsem tam taky trošku kari,
aby byl i Pavel s Makou spokojeni. Tak to byla moje snídaně,
kterou jsem si pak vynesl sem nahoru, pěkně vybalil, rozřízl a
nechal pěkně, ale opravdu hezky vytéct z formy.
No nekoukejte tak divně, potřeboval jsem to tu nějak vyplnit.
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Události dní minulých:

Mikvan
(7.12.2007)
To by jeden nevěřil, co všechno se může narodit v hlavě pár holešovských tomíků.
Například to o Winnetouovi se mi hodně líbilo. Nezapomenutelní byli ale i Rey Koranteng,
Lucka Borhyová a nesmíme zapomenout na originálního Pavla Voříška. Celé to bylo velmi
povedené a myslím, že stojí za to. Abychom si o tom
řekli něco blíž.
Nechtějte po mě vědět, co vzniklo první, co
poslední a co se vůbec nestihlo. Ono by se o tom
možná informace nasbírali, ale to bychom tu byli až
do jara (doufejme, že už tu brzo bude). Celé to
započalo „rozkazem“, „nabídkou“, „doporučením“,
„prosbou“ prostě něčím, čím Kuba všechny mladší
pobídl, aby si zkusili sami něco vymyslet. Málokdo
by tomu věřil (zvlášť u nás v oddíle), ale přece
jenom se něco začalo rodit. To něco jsme se na pár
zkoušecích schůzkách snažili dát do formy schopné
vystoupení v kině Svět.
V ten onen pátek bylo v okolí kina pěkně
hlučno. Všude pobíhali tomíci, někteří normálně, někteří v oblecích, někteří v sukních, ač
jejich pohlaví nebylo k tomuto oděvu příliš nakloněno, ale našli se i tomíci, kteří pobíhali
s organizačním papírem a mikrofonem v rukou. Když jsem přišel na kino já, uviděl jsem tuto
nekontrolovatelnou hordu lidí ve značně klidné náladě. Říkal jsem si, že jestli je moje
nervozita ojedinělá, tak se nechápu.
Kluci už dávno nacvičovali naši nejdražší scénku – Bibli. Naštěstí jsme si i přes 4
nebo 5 let pořád pamatovali slova a scénař
jsme nemuseli používat tak často. Mezitím
na pódiu Kuba zarputile všechno
organizoval a přivolával na „plac“ všechny
scénkaře, herce a zpěváky za sebou.
Pomalinku se všechno začalo schylovat
k začátku.
Kolem třičtvrtě na pět se rodiče,
kamarádky, nahodilí kolemjdoucí nebo
ostatní
pohádkoví
tvorové
začali
shromažďovat na hlavním shromaždišti –
v hledišti. Přesně v pět sál potemněl, zazněla slavnostní famfára a na pódium vykročil Kuba,
který se jal úvodního slova, kterým přivítal všechny přítomné a pozval všechny ke shlédnutí
večerních zpráv.
A to už na plac přicházejí Rey Koranteng doplňován ladnou Lucií Borhyovou a celý je
oněměný. Co teprve až se Rey uchopil slova a představil zpravodajský pár. To se sálem šinul
šepot: „Já jsem to říkala – jsou to oni.“ Bohužel tu nemáme dostatečný prostor na podrobnější
popisování, takže to trošku zrychlíme. Po zprávách nám slíbil Pepa Vojtek a jeho parta jejich
největší hit, kteréhož jsem právě zapomněl jméno. Každopádně málokterý posluchač vydržel
sedět na svém místě a nehýbat nebo si jen tak do rytmu ručkou neťukat do opěradla sedadla.
Potom proběhla další sada scének dětských, po kterých následovala sada starších. Jako
první nastoupili na pódium Biblaři v čele s Tomášem a hned po nich samotné vyvrcholení
večera – Popeluška. Do své role se po mnoha letech vrátil Tata a předvedl nejlepší výkon
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v dějinách. Nečekaný comeback předvedl Jarda, který ještě
půl hodiny před začátkem Mikvanu nevěděl, že bde zase hrát.
Celá Popeluška sklidila obrovský úspěch, kdy se potlesk linul
snad tisíce kilometrů do dáli. A to byl konec 1. části. Ještě
jsme shlédli perfektní prezentaci, kterou udělal Kuba, a která
všechny skvěle pobavila.
2. část byl raut. Tolik jídla a všeho jsem já osobně
vůbec nečekal, ale o to příjemněji jsem byl překvapen.
Nejlepší byli stoprocentně ty pizzové koláčky z kuchyně
Stavinohových, ale všechno ostatní, co jsem ochutnal i
neochutnal stojů za obdiv, protože třeba já bych nic takového
nezvládl. Večer jsme zakončili stylově, když bimbala půlnoc
a s plnými žaludky jsme se vydali do postýlek do svých
domovů. Mikvan se podle nás velmi povedl, ale pořád je co
zlepšovat, takže se zavazujeme, že příští rok to bude ještě lepší, bude toho všeho víc a prostě
to bude bomba!
Iktome

Vánoční dílna
(21.12.2007)
V pátek 21.12.2007 se konala netradiční schůzka. Na listu s programem na tento den
byla tzv. Vánoční dílna. Na malošské schůzce
jsem sice nebyl, ale z doslechu vím, že byla
velmi vydařená a klidná.
Na dospěláckou dílnu jsem přišel, jak
se sluší a patří o 10 minut dřív. Když jsem
přicházel, všude se to třepalo a div jsem se
neskutálel ze schodů. Po zdolání schodů a
vstoupení do klubovny jsem vyřešil otázku „co
to má byt?“, protože všichni právě dávali
hobla Miroslavovi, který oslavoval své
osmnáctiny. „Miro, tak já ti přeju všechno
nejlepší, hodně zdraví, hodně kvalitních fotek
a tady máš ode mě pusinku,“ tak takhle například přál Maka. Nejvíc se Mirovým podle mě
povedly chlebíčky. Ty byly tak úžasný, až jsem se cítil trapně, když jsem pořád dokolečka
vstával ke stolu, abych si jeden vzal. Celá oslava se linula v klidném duchu, jen sem tam
někdo se zachoval trošku zdivočele. To ale zdaleka nebyl
konec večera.
Už dlouho dopředu jsem se na tuto schůzku těšil.
OK, kecám, ani jsem se moc netěšil, protože když slyším
název dílna a vyrábění a malování jde mi mráz po zádech.
Kecám, nejde. Nicméně jsem byl moc překvapený, jak
krásnou medvědí stopu jsem si namaloval na svůj zhlavec.
Dělali jsme si totiž zhlavce. Každý jinak, každý po svém.
Například Neznoš si dělal polštářek s jedním velkým
šnekem uprostřed a s dalšíma čtyřma v rozích. Ten jeden je
ale jinej než všichni ostatní, protože Neznoš přetáhl :D.
Jinak to měl Neználek moc krásný. Mikeš to taky vyřešil
stylově. Obkreslil si na polštářek svou tlapu a ještě ji zvětšil,
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aby si myslel, že má obrovskou ruku. Maruška na svůj výtvor namalovala krásný ornament,
který mi připomínal východní vánek takhle z jara. Jedna věc, která mě zarazila bylo, že Maka
měl hezčí zhlavec než třeba já. Maka by podle mě vyhrál všechny ceny. Mě totiž vždycky
dostanou podzimní motivy a Makovi podzimní listy ve mně vyvolaly něco zvláštního. Něco,
co se prostě ve wordu popsat nedá. Někteří potom své výtvory darovali ostatním, jako takový
malý dárek k Vánocům. Pak už jsme se jen všichni rozloučili, popřáli si hezký vánoce a
rozběhli se domů zdobit stromeček.
Iktome

Poslední výprava
(29.12.2007)
Ač na první pohled se zdá že tento výlet musel být smutnou záležitostí, opak je
pravdou. Všechno začalo v 9:00 před holešovskou kovárnou. Chvilku se zdálo, že půjdeme
jen v 7 lidech a 4 dětech. (taky vás to tak
rozesmálo? :-D) Co se nestalo při
pomalém odchodu slyšíme kvílení gum a
na poslední chvíli se k nám přidávají
Hakl a Maruška. S dalším přírůstkem
jsme tedy mohli vyrazit, po cestě se
k nám přidala ještě paní Melicharová
s Bětkou a náš čestný člen pan hrábě.
Kam že se šlo? No přeci na Rusavu.
Cesta pokračovala přes Žopy, při krátké
přestávce se z naší početné skupiny
odloučila menší část a vznikla
horolezecká výprava, která si šla svým
tempem a řádila po svém. Jakmile jsme
se dostali do lesů, tak se z čela skupiny ozvalo 10,9,8,7……každý kdo zná pískanou
samozřejmě chápe, co následovalo. Les byl najednou prázdný a nezvykle ztichlý, jistěže jen
do konce kola. Pak se odehrálo ještě několik her, dokud nebyl vítěz. Asi v polovině cesty
vůdci horolezecké skupiny uklouzla noha a stáhl zbytek sebou do hluboké strže, naštěstí zadní
část byla dostatečně pohotová a zabránila smrtelnému pádu. Po chvilce napětí jsme
pokračovali dál. Přece jenom v lesích
byl sníh a námraza, místy hodně silná,
na některých místech stromy vypadaly
jako by se tam procházel dědeček
Mrazíček. Na Rusavu naše výprava
dorazila řádně zmáčená, hlavně dětská
část a trošku hladová. Dorazili jsme ve
12 hodin. Právě včas na utěšení hladu.
Netrvalo dlouho a našla se hospoda do
které jsme se všichni vešli. Volný čas
do jídla si každý trávil po svém, někdo
seděl a nepřítomně zíral, někteří z nás
hráli pexeso a mnozí si zase povídali.
Když vtom se rozevřeli dveře a v nich
stojí dva usmívající se joudové Iktome a Dilgo. Okamžitě se zapojili a nebylo znát, že na
námi přijeli autem. Po jídle jsme se plynule přesunuli na autobus a odjeli do svých domovů.
Byl to povedený den. Snad bude takovýchto výletů víc a svědčí účastí.
Neználek
TOM Medvědí stopa Holešov
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Výroční schůze KČT
(8.1.2008)
Nechybělo moc k tomu, abychom s prominutím vyžrali celou schůzovaní místnost od
chlebíčků. Proč tomu tak bylo Vám nyní osvětlím. Měl
bych k tomu tady takové dvě malé hypotézy. Za prvé:
Kolegové z KČT si špatně přečetli billboard informující o
výroční schůzi a místo na pátou hodinu přišli už na čtvrtou.
Jen přikývněte, protože čtverka a pětka jsou skoro stejné
číslice. Nezbylo jim nic, než si udělat malou tůru na
vedlejší Sokolák, kde se pořádně nadlábli a pak už
samozřejmě neměli chuť. Tomuto jevu říkáme dedukce
přímá. Hypotéza číslo dvě zní takto: Turisté z KČT pořád
chodí po stráních a po horách a když přijdou domů jsou
velmi unavení. Proto si místo živých květin kupují do svých
bytů jen umělé, protože zalévání živých je po takové
náročné tůře na Hostýnek nesnesitelně odpuzující a
odporné. To znám ze své vlastní zkušenosti. Proto jsou tito
horalové tak zblblí z toho
umělého, co mají doma,
takže si mysleli, že chlebíčky před jejich nosy jsou taktéž
umělého skupenství. Tomuto se jevu se říká rámcová
fyzika analitického řetězce. Když ale nanosili tomíci pod
vedením Pavla Paseky sedícího na židli všechny chlebíčky
a koláče na stoly, začali je likvidovat. V odborné literatuře
byste toto hledali pod pojmem akce a reakce. Kontinuelně
vzato jsme snědli všechny chlebíčky v našem
bezprostředním dostřelu během dvou minut, což se nedá
dělit ani polovinou času celkové distrakce. Souhrně
můžeme říct, že jsme snědli všechno okolo nás, než vůbec
něco začalo. I pro tento problém mám dvě vysvětlení. Buď
jsou turisti strašně pomalí, což ale nemůžeme tvrdit,
protože to není pravda, anebo my jsme, možná pro některé,
nečekaně rychlí.
Samotná schůzka začala přesně na setinu, tak jak bylo předesláno. Tuto záležitost
potvrdil fakt, že Mira přichází vždy o pět minut později po zahájení akce. Došel sedmnáct
nula pět, což bylo jasným důkazem. Na úvod nás pan předseda Hostaša přivítal, popřál
dobrou chuť, pro nás už bylo pozdě, a zahájil čtení prvního
odstavce. Senzomatický mikrosnímač potvrdil, že pan
předseda nepoužil na vytištění svých materiálů recyklovaný
papír, nýbrž tradiční vyráběný ze dřeva v papírně. Papírnu
jsme neodhalili, ale máme posvíceno na papírnu ve Velkých
Losinách, ale větší naději dáváme severočeské papírně
v Novosedlicích. Podle složitých vzorců bylo propočítáno,
kolik a kdo se účastnil jakých akcí, kde byla zima, koho to
nebavilo, kdo si zapomněl pití a nevzal šálu. Telekineze
napomohla k tomu, aby se náš Kuba připravil ke slovu a tak
si odkašlal. Složení odkašlaného dehtu bylo následující: 50
ml sušené vody, 10g masa, 6 nohou, jedno křídélko a nějaká
hmota držící toto všechno pohromadě a tvořící z toho nevzhlednou tekutinu, kterou Kuba
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raději rychle polknul. Mikroskopický výzkum vzorku prokázal, že šlo o mouchu typu
Scatophaga stercoraria, což ve volném překladu znamená
obrovská Masařka, která Kubovi vletěla do pusy, když na
kole upaloval na schůzi a křičel z kola na Julku
„Pooooooooočkeeeeeeeeeeeeeej,“ protože Julka má lepší
fyzickou zdatnost, a tak Kubovi v pohodě ujížděla.
Náš oddíl byl představován zcela parafrázově.
Tento termín se pro ty, kdož nevědí, nachází ve slovníku
cizích slov na straně 421 ve dvanácti osminách zespoda.
Potom si ale slovo pět převzal pan předseda, který
pokračoval ve svém osobitém a vtipném výkladu.
Mezitím Julka pořád pobíhala tam a zpět pro chlebíčky a
pro další. Barometr ji usvědčil, že při průchodu kolem
kolegyň z KČT použila vetší rychlost než mohla, a proto
způsobila náhlý „ovan“ vlasů.
Nakonec všeho byla puštěna prezentace o
Medvědí stopě a jejích krocích v roce 2007. teflonová
promítací stěna vytvořila neobyčejnou atmosféru, díky
které mohl Jarda nepozorovaně krást chlebíčky a ostatní ze z vedlejších stolů.
Nedivoce jsem vám popsal, jak to vypadalo a proč jsme tam vlastně byli. Děkuji ze
pozornost. Můžete odejít. Ale běžte.
Iktome (berte to smrtelně vážně)

Sněm A-TOM ve Staňkově
(18.- 20.1.2008)
Letošní sněm Asociace jsme prožili znamenitě. Všechno to pro nás s Kubou začalo
v pátek 18. ledna, kdy jsme přišli na
autobusovou zastávku u zámku. Tam jsme
čekali na Zdeňu s Pavčou. Nejvíc nám
naháněla strach věta, že když pojedeme
v pěti, jak jsme měli prvotně jet, pojedeme
jak s hnojem. Představoval jsem si, že
pojedeme v traktoru a už jsem si zabral
místo na tam tom, jak je pod tím kolo a
někdy se na tom sedí. Už dopředu jsem
věděl, že ty věci jsou tam jen dvě a
předpokládal jsem, že na tom druhém bude
sedět asi Pavča. Kubovi proto zbylo místo
na střeše nebo na případné vlečce
s hnojem. Naštěstí, sice o půl hodiny později, přijela tmavě zelená Fabia s menším kufrem,
do kterého jsme to ale bez větších problémů narvali. Akorát si Kuba vzal dvě karimatky, které
se do kufru už nevešly, a tak museli cestovat mez námi tvořivší třetího jezdce.
Cesta utíkala dobře. Ze začátku jsme si povídali o oddílech, kdy Zdeňa řekl něco o
výjezdu za Hranice a Kuba ho musel automaticky přebýt tím, že my letos pojedeme do
zahraničí možná i třikrát. Takže jsme se dlouho pejskovali a nakonec se obě strany spokojili
s tím, že jich je víc, ale my jsme celkově lepší. Zdeňa valil po dálnici jako šroub, který je
zavrtáván vrtačkou o výkonu 800 watů za nanovteřinu. Naše první zastávka byla na benzince
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značky ÓEMFAU, kde se všichni kromě mě šli vymočit. Já jsem mezitím hlídal auta, aby
neujeli bez placení. Pak jsme si všichni koupili bagety a pití za velkou dálniční přirážku.
Do Staňkova jsme přijeli o čtvrt na devět. Přivítala nás příjemná obsluha, která nám
hned začala věšet kolem krku medaile. Po opuštění vstupní haly mi Kuba vysvětlil, že to
nejsou žádné medaile, ikdyž bychom si je zasloužili, ale jsou to obyčejné kartičky se jménem,
oddílem a funkcí na sněmu. Ubytování bylo v rychlé a plné nervozity, protože nás čekal
program - Dílna her Ivo Skočka (Hopa). Ještě by se asi slušelo říct, že jsme byli ubytovaní
v třídě 2.A, kde bylo hodně hezkých obrázků, omalovánek a hraček. Měli tam i složitý
hlavolam, který vypadal takto: Byl obrovský papír a na něm byly pod sebou napsána slova se
zvýrazněným začátečním písmenem, jako například Ačkoliv možná že jo, Balzám na nohy,
NeCákej na mě, Dilgo, nekecej furt, Eňa zpívá brutálně, Fuj, kdo to byl, a tak dál a tak dál. Já
jsem v tom hlavolamu nepochopil, co mám dělat. Ale to je jedno.
Když jsme přišli do tělocvičny, kde
probíhal onen program, zjistili jsme, že
jdeme o hodinu a půl později a ne o půl
hodiny později, jak jsme si nejprve mysleli.
Hráli hru, kterou jsme hráli na Moravské
táborové škole, takže se mi ani nechtělo
přidávat a hrát. Kuba se ovšemže přidal a já
jsem se šel projít po areálu. Nejvíce mě
zaujala ta ladně stojící ehm teda ta výstava
z expedice na Špicberky.
Večer jsme se dívali na chodbě na
fotky, prezentace a Kuba mi ukazoval
zážitky s jeho třídou Kvintou. Pak jsme
usnuli jak pořádný Bukvy.
Ráno nás probudil pan školník v rozhlase respektive Kubův mobil. Ihned jsme vyběhli
ven, ale raději jsme na záchod došli pomalu, protože po chodbách se neběhá. Po vyčištění
zubů jsme šli na snídani. Vzal jsem si dvě másla a paní na mě zakřičela, že jenom jedno, a tak
jsem rychle to druhý schoval do kapsy a ukázal jsem na ni, že já jedno mám a ať po mě neřve.
Adrenalin mi málem vyletěl ušima, jak ho
bylo moc a jak stoupal od hlavy až k patě.
Samotný sněm začal v 9 hodin ráno
ve vedlejší budově. Úvodní slovo si vzal
někdo tomu určený a ten okamžitě na
pódium přizval předsedu Asociace TOM
Tomáše Novotného, který rychle a razantně
do mikrofonu zařval „Ahoj!“ V tu ránu jsem
si připadal jako na rokovém koncertě skupiny
Yeeee meeeen. Sněmování trvalo do půl
jedné, kdy jsme se pak všichni vydali na
oběd.
V druhé části sněmu byly probírány
veledůležité věci jako například registrace, dotace, vztahy s ministerstvem, vztahy se
zahraničními oddíly, vztahy na ústředí a vztahy v oddílech, které jsou velmi zapeklité, avšak
nejvíc se mi zavírali oči při referátu Dyka na téma vztahy se zahraničními oddíly, kdy Dyk
zmiňoval hlavně oddíly Unterferguntedjughen a jubugertolhrngehdolbutem, což jsou oddíly
z Rakouska a hned potom se přidal Pirát se vztahy s německými tomíky –
Waiserklahpnefhekndurg a šusterwohlburgenjulfen. Na závěr sněmování jsme ještě zvolili
staronové předsednictvo A-TOM mohl se zahájit bombastický raut, který opravdu stál za to.
To tu nejde ani popsat. Mlask :-D.
Rautem jsme zakončili sněmování a všechno se začalo pomalu rozpouštět.
TOM Medvědí stopa Holešov
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Byl večer, všude tma, a tak jsme s Kubou vyzkoušeli, jak se močí u stromu jižně od
Plzně. Zjištěno bylo, že se to moc neliší od Holešova a okolí, kde jsme již stačili območit řadu
krásných a vzrostlých stromů, ke kterým se rádi vracíme. Večer ještě proběhl Kántroš, na
kterém jsme si moc nezatančili, protože se nás holky báli. Nutno podotknout, že holek v naší
věkové úrovni tam bylo pramálo (žádná). Hrála skupina, které jsem zapomněl jméno, ale hráli
hezky, rychle, a dobře se přitom pohupovalo
s nohou.
V pozdních hodinách jsem se vydal
zpátky na hotel do 2.A, kde jsem usnul co by
dup a Kuba přišel co by kamenem dohodil.
Vzbudil me při krásným snu, kde se mi zdálo,
že jsem vyhrál olympiádu v desetiboji a právě
stojím na bedně, brečím a hrají Českou hymnu,
všichni tleskají, jsou dojatí a chtějí nehnout
stadion, ale naštěstí tam stojí sekuriťáci, kteří
to hlídají. Takže tak.
V neděli ráno jsme se vydali s kolegy
z Bystřice směrem na Holešov. Nebyla to ale
jen tak ledajaká cesta, protože jsme lovili tzv. kešky. Kdo nevíte, o čem mluvím, zjistěte si
něco o hře geocaching a máte to tam. Já už jdu na oběd. Čágo bégo, šílenci.
Iktome

Naše výroční schůze
(25.1.2008)
Výroční schůze TOM Medvědí stopy byla vcelku hodně podobná schůzi KČT. Když
jsem přišel, zasedl skoro v čele a všiml jsem si krásného talíře, který byl beznadějně zaplněn
těmi koláči, co pekla Julka den před
schůzí a byly to přesně ty, do kterých
jsem se zamiloval. Hluboce. Nejlepší
na tom bylo to, že v nich byla zelenina,
kterou Valin nejí, takže jsem měl
v tomto volnou ručku. Umocněno to
bylo Kubou z druhé strany, který zase
celou dobu mluvil, takže jsem měl talíř
plný nejlepších koláčů na světě sám
pro sebe. Trošku jsem se lekl, když si
naproti mně přisedl hrabě, ale te n se
zase celou dobu bavil s mojí mamkou,
která seděla na druhou stranu. Před
zahájením už jsem měl tři v sobě a
pořád nic neubývalo. Když jsem se
přišel podívat k vedlejšímu stolu, byl i zde podobný talíř. Ochutnal jsem, zda je chutnající
úroveň na stejné laťce a ano, byla. Jenomže Julka mě napomenula zcela ostře, protože se
nemělo nic jíst, než se začne. Radši jsem se vrátil na své místo, ale bohužel jsem byl celou
dobu pozorován, a tak jsem mohl ujídat jen, když Julka mrkala. (Tos nečekala, že tě takhle
převezu,co?)
O tom o čem se na výroční schůzi mluvilo se můžete dovědět z výroční zprávy, která
byla pro tuto příležitost konání výroční schůze vyrobena na náklady oddílu. Řeknu vám to jen
TOM Medvědí stopa Holešov
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ve zkratce: Mluvili jsme o vykonaných a významných akcích (vše v roce 2007), o
zahraničních akcích, o struktuře a členské základně oddílu, o rozpočtu, někdy o ničem, o
schůzkách a o hájence. Na závěr byla puštěna prezentace z Iktomeho domácího kanclu a ještě
na větší závěr jsme shlédli perfektní Kubovu prezentaci a tím zahájili jedení všeho, což už
bylo ale z většiny snědeno. Pak už jsme se rozešli a výroční schůze číslo jedna byla rázem za
námi.

P(r)okec párty
Jméno: Jan
Příjmení: Kaul
Věk: hmm typuju, že 22.
Počet zubů: ehm tož asi 32.
Třída ve škole: Chodím do 2 STB (všecko
velkým prosim) na VOŠ sociální pedagogika
Kroměříž. Mám to tam mocinky rád.
Co tě, Honzo přivedlo do Medvědí stopy?
Ehm asi to byl kontakt s hlavním vedoucím
vašeho
oddílu
při
hodině tělocviku, kdy jsem seděl vzadu na
žíněnce a snažil se nic nedělat a on mě pak,
víš jak, namotal do dračáku.
Co tě tady nejvíc baví?
Hlavně mě baví lidi a sranda s lidima a potom
taky ty akce s lidima, víš jak, ohně v lese,
čajovny, to je jedno, co tam napíšeš.
Jaký je tvůj nejoblíbenější vedoucí?
Já nevím, já mám všecky stejně rád, ale je
to podle situace - někdy někoho víc a někoho
míň, to je těžko.
Jaké jiné zájmy máš kromě oddílu?
Dřív jsem hrával na djembe, pak wowa, jezdím občas na kole a
kamarádi - to je můj největší koníček, jo a taky pes.
Docela mě zaráží, že jsi nezmínil lakros, jako předseda SALHU
(sdružení amatérských lakrosových hráčů) pro Moravu a
místopředseda SALHU celkově.
Ježiš! Lakros! Já jsem na to v tom návalu zapomněl! Dopiš to
tam, prosimtě.
TOM Medvědí stopa Holešov
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Čím bys chtěl být, až budeš veliký?
Hm no toť otázka. Já vlastně nevím čím bych chtěl být - asi
velikým. A možná teď přemyslím, že nějakým sociologem nebo
člověkem, co pomáhá ostatním nebo sociočlověkem bych chtěl být
– tak.
Kterou sladkost máš nejraději?
To je pravě přemyslím no nejradši mám
asi linecký cukroví na Vánoce, ale tak
to není celej rok. Pak bych se nebál
říct, že mám rád hodně hořkou
čokoládu s rohlíkem.
Co říkáš na globální oteplování?
No pokud bude dle mého názoru globální
oteplovaní určitě existuje a nevím,
jestli je to dobře nebo špatně, že
existuje, ale vím, že pokud existuje a dojde až k nám, tak
budeme muset hrát hokej v létě a ne na bruslích, ale s kruhem
plovacím. Takže už nebude zimní olympiáda, ale dvakrát letní.
Chodíš rád do školy?
Kvůli holkám jo!
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět kromě tělocviku?
Hehehe.. to je dobře počkej já si něco vymyslím: Nejlepší
předmět je psychopatologie, protože máme příjemnou přednášející
– mladá hezká, chápeš.
Co bys v oddíle zrušil?
No tak to je taky zapeklitá otázka, co
bych zrušil… možná takové ty stresy a
takovou tu nevraživost, která se někdy
objevuje.
Jaký nejlepší zážitek si pamatuješ
z nějaké akce?
Hehe tak asi nejsilnější byl pro mě první
dračák, ale víš jak, vžiji se z akce do
akce a to mě prostě potom zase posune
dál - jsou to hlavně ti lidi, co mě posunujou dál.
Nebudeš se stydět, až se rozhodneš zazpívat hymnu do
Nováčkovské zkoušky?
TOM Medvědí stopa Holešov
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No to ani nevím, že jsme se na tom usnesli, ale nebojím se,
naopak, ale bojím se o ty mrtvoly, co to budou poslouchat,
vlastně ty mrtvoly to nebudou už poslouchat, protože můj hlas je
excelentní…a jestli to budeme zpívat s Birsem, tak to bude
biologická bomba.
Bojíš se tmy?
No tmy? Moment upiju teďka z konvičky, když mám baterku tak
ne. Když jsem byl mladší ne mladší, ale malý, tak jsem se bál
tmy.
Takže kdyby ses teď ocitnul najednou někde uprostřed lesa v noci
mezi stromy a všude by to praskalo, foukal by vítr, tak by ses
nebál?
Jak vypadá vítr? Možná bych se trochu bál, protože bych si
nebyl jistý, kde jsem, ale spíš bych se bál té představivosti,
protože v té tmě tě napadají různý věci.
Na jakou akci se nejvíc těšíš v tomto roce?
No tak těch akcí može být víc, ale asi nejvíc na Vltavu. No těším
se hlavně na tu pohodu na té cestě a na tu srandu - dyť tam
bude hlavně skoro celej oddíl a tak..a mám špinavou konvičku.
Díky, Dilgo, běž pokračovat v učení.
Já už na to asi kašlu – jdem na wow?

Jméno: Petr
Příjmení: Šperling
Věk: 11
Počet zubů: hodně, 33, ne 28
Třída ve škole: pátá A, půjdu na gympl,
jestli se tam dostanu.
Co tě, přivedlo do Medvědí stopy?
No že vy jste přišli zrovna když jsme měli
anglinu, přišel zástupce. Viděl jsem tebe se
štítem a mečem, Kubu a dál nevím. Pak nám dali papírky a tam
byly pozvánky.
Co tě tady nejvíc baví?

TOM Medvědí stopa Holešov
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Schůzky, hry, tábory. Na táboře to bylo dobrý na táboře to bylo
na táboře, jak jsme tam usmiřovali boha války a jak jsme hráli tu
hru jak jsme spolu bojovali a kradli si vlajky.
Jaký je tvůj nejoblíbenější vedoucí?
Mira, Kuba, jako Šnajdr, Julča, Iki a Honza velkej
Čím bys chtěl být, až budeš veliký?
Archeolog. Miluju dějiny.
Kterou sladkost máš nejraději?
Jako na jídlo? Řízek a brambory.
Co říkáš na globální oteplování?
Za všechno může člověk – ničí přírodu…Jo
ještě že to, že to, sakra že jak bych to
řekl…
Chodíš rád do školy?
Strašně rád. Miluju školu – i jsem chtěl chodit dobrovolně na
doučování.
Jaký je tvůj nejoblíbenější předmět?
No nejlepší je vlastivěda, přírodověda a informatika.
Co bys v oddíle zrušil?
Černý puntíky, protože třeba Kuba Gajdoš
už má dva.
Jaký nejlepší zážitek si pamatuješ z nějaké
akce?
Všechno je nejlepší, ale úplně nejlepší byl
tábor a Kamenka.
Chtěl bys něco vzkázat čtenářům?
Ehm no že ať sem chodí pořád nadále a ať
je nepotká stejný osud jako Libora Nováka
a že jsou tu skvělí vedoucí a je to tu celý skvělý a skvělý.
Díky, Peťo, za takový rozhovor si zasloužíš pořádný Granko.

TOM Medvědí stopa Holešov
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Vymalujte si:

Lakrosové okénko
1. Vánoční turnaj
(28.12.2007)
Ani v zimě, která pro většinu lidí znamená čas klidu a
pohody,
holešovský
lakros
se
svým programem nezahálel. Hráči LK
Iktočante Holešov, se rozhodli
uspořádat 1. ročník Zimního turnaje,
který je narozdíl od ligových soutěží a
celostátních turnajů, jichž se tento tým
pravidelně účastní, výjimečný tím, že
zde nejde o žádné body do tabulky ani
poháry pro vítěze. Hlavním cílem byla
zábava a radost z pohybu v krásnem
zasněženém prostředí holešovské
zámecké zahrady, protože zázemí pro
tento turnaj poskytla zámecká hájenka
a přilehlá loučka, která se na pár hodin proměnila v lakrosový stadion, kapacitně srovnatelný s
pražskou Letnou. Dresy a kopačky nahradili zimní bundy, svetry a sněhule. Dále byl
TOM Medvědí stopa Holešov
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výjimečný i tím, že i ti co v danou chvíli nehráli, se neustále rozcvičovali a rozběhávali, což
se také často nevidí, ale v takové zimě jim asi nic jiného nezbylo. Po odehrání posledního
zápasu a uklizení poslední světlice, které neposlušní diváci neustále vhazovali do prostoru
hrací plochy, se všichni směle odebrali do hájenky zahřát se teplým čajem a dopřát si poslední
zbytky vánočního cukroví. Nádherně znaveni jsme si zhodnotili velmi vydařený uplynulý rok,
ve kterém určitě stojí za vyzvednutí 5. místo na celostátním turnaji Castaway Cup. I cíle které
jsme si vytyčili pro rok 2008 nebyly nijak přízemní. Postup na mistrovství ČR a pravidelná
účast na turnajích po celé republice pro nás nejsou nemožné, ba naopak. Naplnění hřejivým
pocitem a plni lakrosových zážitků jsme večer odcházeli ze zámeckého parku a už přemýšleli
jaký asi bude ten příští Zimní turnaj. Zda se budeme po kolena bořit ve sněhu nebo nebude ani
centimetr sněhu? Necháme se překvapit.
Valin

Interkros
(15.12.2007)
15.12.2007 proběhlo 1. kolo Moravské Interkrosové ligy, která se na Moravě rozjela
díky lakrosové aktivitě předsedy
kroměřížského lakrosového klubu –
Muskwy – Honzy Hanáka. Pro
nezasvěcené snad můžeme říct jen
to, že interkros je halový lakros
s množstvím kontaktních omezení.
Holešovský klub Iktočante Holešov
postavil do ligy, stejně jako
Kroměříž, dva týmy – Džoudiš B a
Gumídky Holešov. Bookmakeři
nasazovali Gumídky jako papírově
lepší celek, tudíž tým Džoudiš B
figuroval v zápisech jako „béčko“.
Jak to tedy na turnaji vypadalo?
Interkrosáci z Kroměříže a Šumperka se sjeli již na osmou hodinu, kdy samotný turnaj
začínal. Holešováci to měli jednodušší, nemuseli samozřejmě
dojíždět. K prvnímu zápasu nastoupili týmy Warriors
Kroměříž a Džoudiš B. Celé utkání bylo vyrovnané a
nezkušený Džoudiš dokonce vedl 4:1. Bohužel ale borci
z Holešova nedokázali udržet příznivý stav a nechali si
vstřelit 3 góly za sebou. Nutno podotknout, že do holešovské
brány nastoupil hráč Jan Loučka – Houkl, který si tuto funkci
vyzkoušel poprvé v životě a hned naostro. V normální hrací
době se tedy vítěz neukázal a rozhodnout měly samostatné
nájezdy. Ty ale lépe zvládli zkušenější kroměřížáci a ze
zápasu si odnesli o jeden bod navíc. Naši kolegové Gumídci
hráli obětavě, dobře, snažili se, ale přesto to nestačilo ani Džoudiš B, který Gumídky porazil
v poměru 11:3 a celkově skončil na 4. místě. Gumídci po čtyřech prohrách ukončili své
působení v 1. kole Moravské Interkrosové ligy na posledním – 5. místě.
Turnaj byl zakončen vyhlášením výsledků a seznámením s termínem dalšího kola, což
bylo prvotně stanoveno na 25.1.2008, což bylo ale změněno, tudíž se o dalším kole dovíte až
z dalšího čísla.
TOM Medvědí stopa Holešov
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Prvňáčci jsou poprvé ve
škole a paní učitelka se ptá:
Děti, kdopak ví, kolik je
1+2?" Nikdo nic neříká.
"Nemusíte
se
stydět
přihlásit. "Opravdu nikdo
neví?" Přihlásí se malá
holčička: "Já nevím kolik je
1+2, ale vím, že je to určitě
stejně jako 2+1, jelikož
sčítání jest na tělese reálných
čísel komutativní."
Učitelka napsala žákovi do žákovské knížky: "Smrdí, umývat!"
Otec odepsal: "Učit, nečuchat!“

Na smrt nemocný pacient se ptá sestřičky: “Sestřičko, řekněte
mi, mám ještě nějakou šanci?” A sestřička odpoví: “Ne, Vy
nejste absolutně můj typ.”
TOM Medvědí stopa Holešov
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Galenské kroniky
Minulý zápis se týkal dobrodružství dvou
mladých jinochů, Valmroga a Bar al Zázraka,
kdy v dlouhém a ukrutném boji porazili věčnou
hrozbu království Urendůr, šestihlavou saň
Bertrůdu. Nyní se společně začtěme do příběhu,
kde Siaronský kronikář Tarfein popisuje, jak
dobrodruhové Bar Al Zázrak a Valmorg putovali
do proslulého města Ogivany a jak hledali
poklad.

Ogivana a poklad
Když se po náročném souboji se slávou vraceli do královského města Pukidy, se zaujetím
procházeli kolem chatrče moudrého věštce a druida Kreativa a rozhodli se, že pozdraví svého
starého a dobrého přítele. Jako vždy byl velmi tajemný, ale sdělil Valmorgovi a Barovi své
tajemství: “Ještě za dob, kdy jsem se toulal po Galenském království a svými kroky ho prošpikoval
skrz na skrz, zaslechl jsem o tajemství Ogivanského pokladu. Nikdy jsem se ovšem nedověděl, kde
by mohl být ukrytý. Až v posledních dnech jsem se mi do rukou dostaly staré a dávno zapomenuté
spisy. Dávný hrdina jej ukryl v jeskyni Zapomnění na úpatí Skořepí hory. Bránou do jeskyně může
projít jen člověk udatný, nebojácný a s dobrým srdcem, což vy dva jste!“ Udivení dobrodruzi Bar a
Valmorg poděkovali a bez váhání se vydali na cestu.
Cesta do Ogivany, městečka pod Skořepí horou, byla velmi náročná. Procházeli přes
močály a močáky, kde byl hmyz tak otravný, že když se dostali z těchto strašlivých míst, celé mužné
a svalnaté tělo Valmorga bylo pokryto krvavými pupínky od Ogivanských komárníků. Jelikož
Erumpský prales byl v tomto vegetačním období téměř neprostupný museli Bar a Valmorg na lodi
po místní říčce. Když se nakonec probrodily Danlopskými bažinami, objevil se před nimi cíl jejich
cesty - Ogivana. Zmoženi zasedli do hospůdky, aby načerpali síly. Dva korbely pro každého bylo po
tak dlouhé cestě krásným rozveselením.Trocha spánku taktéž neuškodilo. Pro samotný poklad se
vydali brzy nad ránem, kdy ještě ani slunce neukázalo své paprsky. Skořepí hora byla jen asi půl
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dne od Ogivany, takže naši hrdinové se před jeskyní Zapomnění objevili, dalo by se říci, se západem
slunce. Bar zapálil louč a společně vešli do jeskyně. Pomalu se plížily dále po cestě, až došli k velké
truhle a když si mysleli, že je poklad jejich, překvapilo je něco nevídaného. Bar jen naprázdno
polknul, protože za nimi se objevil strážce pokladu, dvanáctinohé pavoučisko Symýr. Pro Bara byl
ovšem pavouk posvátným zvířetem a tak to nechal na Valmorgovi. Symýr se proti němu rozběhl,
Valmrog vytasil svůj krásně lesklý meč a postavil se pavoučisku, zatímco Bar odcizil poklad a
odnesl jej do bezpečí. Odrážel útoky všech dvanácti nohou, jakoby se nechumelilo. Když věděl že je
Bar v bezpečí dal se na útěk, protože určitě neměl dost síly na to, aby Symýra přemohl.
Když ale otevřeli truhlici, byli více než jen překvapeni. V truhlici byl medailon věčnosti
života, avšak nést jej může pouze jeden člověk. Proto ani jeden z nich medailon nepřijal. Odnesli jej
druidovi Kreativovi, který je dostatečně moudrý na to, aby věděl, jak s tak vzácným darem
vynaložit.
Spokojení přátelé na život a na smrt se vrátili se slávou do své země Urendůr, kde
byli řádem barhinských hraničářů přivítáni velkou úctou a pokorou. Společně se těší na svá
další dobrodružství a nebezpečné výpravy. Netrvalo dlouho a jejich klidný život s rodinami
byl narušen pohromou, kterou museli tito dva kamarádi vyřešit a zachránit svého společného
přítele Freďa.
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Soutěž o xicht
I v 7. čísle přicházíme s novou dávkou xichtů, které se podařily zachytit
oddílovým fotografům. Hlasujte dle libosti a nezapomeňte, že stále můžete
posílat své návrhy na redakční mail – redakce.medvedistopa(zavináč)centrum.cz
Nebuďte srabi a zapojte se! Jediný, kdo nám zatím něco poslal byl Dilgo a hned
vyhrál.

Valin

Bětka

„Poznáš, kdo jsem?
Je mi víc, než 8 let a mám se dobře.“ Taky mám hodně
Rád/a párky s kečupem. A taky jsem docela v poho.

TOM Medvědí stopa Holešov

Maka
Výsledky
soutěže
z minulého
číska
BrumBáce
se
dozvíte
v příštím
čísle – v osmém.
Ještě malá nápověda
k poznávání v tomto
čísle. Vítěz, který
uhodne, kdo se na
fotce
skrývá,
vyhraje extra cenu –
pohár dle vlastního
výběru v cukrárně
Vendula v Holešově
a k tomu jako bonus
indián :-D. Budete
pojídat s perfektní
společností – se
mnou
a možná
s Julkou…
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Na závěr jedno vzpomínkové foto z oddílové historie!
Tato
fotka
pochází z raných
časů oddílu, kdy
byli ještě všichni
malí, mladí a
nevěděli,
co
všechno
s oddílem zažijí.
Někteří
už
s námi nejsou,
ale
ti,
kteří
zůstali
jsou
věrnými obránci
oddílové
zástavy. Možná
je
nemůžete
poznat, a proto
vám tu trošku pomůžu. Zleva: Kačka, Neználek, Stréc, Jarda, LuLu, Lukáš Krejčí,
Maka, Pavel Paseka, Ondra Novák (neználkův bratr), a já (Iktome)

Myslíme, že si to zasloužíte vidět!! Mnohonásobný
Mnohonásobný
ženský idol Dilgo přistižen v Praze na Hlavním
nádraží s jeho novou přítelkyní! Jmenuje se
Pááca.
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