
BrumBác 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Časopis pro členy, příznivce a kamarády oddílu 
TOM Medvědí stopa Holešov  

 

Jaro-Léto  2008   číslo   8 



     strana  2
 

TOM Medvědí stopa Holešov  JARO-LÉTO 2008 

Úvodní slovo 
 BrumBác číslo 8 je na světě! Věříme, že pro všechny školou povinné tomíky, kterým 
skončily krásné časy prázdninové bude velkou radostí a oporou při rozjezdu ve vyšších 
čnících (snad postoupili všichni ☺). No a pro ty starší oddílové členy, kterým už od školních 
vic odzvonilo, snad přinese stejnou radost i do jejich pracovních dní.  

Se školním rokem začal i nový rok oddílový, který se v sezóně 2008/2009 ponese 
v duchu hledačů pokladů – zlatokopů, v duchu dobrodružných knih J. Londona. Připravili jsme 
pro vás totiž velkou celoroční hru „Zlatá horeč “, která bude mít své velké finální vyvrcholení 
na příštím táboře. Celý rok nás všechny čekají různé podniky a hrátky právě s tímto zlatavým 
tématem, takže věříme, že bude na co se těšit a proč chodit a jezdit co nejvíce to jen půjde na 
všechny oddílem připravované akce.  

A co že vám přináší tohle v pořadí osm  brumbácové číslo? Několik kratičkých návratů 
v čase, zavzpomínáme na některé významné akce prvního pololetí roku 2008, protože se ještě 
v Brumbáci neobjevily. Taky jeden velký časový skok, který je možný jen díky „Stroji času“. 
Tradiční pokec párty, ve které tentokráte zpovídáme Pepeho a Neználka. Dále pak tradiční 
vtípky a soutěže, vše samozřejmě okořeněno spoustou fotografií. 
A hlavně se uvnitř dozvíte spoustu důležitých a užitečných informací k celoroční hře. Příběhy 
zlatokopů nahradí fantasy Galenských kronik. k vzhůru do čtení! 

Nechť do oddílového života procitnou staré legendy a příběhy zlatokopecké éry!!! 
 

Události dní budoucích:       
 

 PÁ 14.11. – PO 17.11. – PODZIMNÍ PRÁZDNINY – Jelikož v době klasických 
prázdnin se vedoucí vz lávali, budeme mít své vlastní prázdniny 
v tomto termínu, aby to nikomu nebylo líto. 

 PÁ 28.11. - SO 29.11. – DRD REAL Historicky první dračák pro naši oddílovou 
drobotinu. Měli byste na sobě máknout, ať máte hotovou Medvědí 
stezku, protože tato akce bude výběrová.   

 PÁ 12.12. – MIKVAN – Už je to zase tu! Chystejte scénky, písničky, vtipy ať naším 
rodičům ukážeme, jak jsme šikovní a vtipní. Mikvan proběhne opět 
v prostorách kina Svět v Holešově. Začneme v 17 hodin. 

 SO 13.12.  –  HRY BEZ HRANIC – Hry bez hranic jsou zatím výsadním tajemstvím 
organizátorů, proto ani v tomto informačním časopise nemůže nic 
napovědět. 

 PÁ 19.12. –  VÁNOČNÍ DÍLNA II. – T k jako minulý rok bude tato poslední schůzka 
roku 2008 věnována vyrá ní různých krásných a zajímavých vánočních 
ozdob nebo dárků pro své kamarády, rodiče a blízké. 

 SO 2 házkové 
ro ivot přinesl mnoho 
výrazných zm yslí, 
srdcí a snad i do naší oddílové kroniky. 

 
AKCE JEN PRO VELOCHY             

ro
la

ka

é

Ta

dě

– 

a
bě

7.12.  – POSLEDNÍ VÝLET ROKU 2008 – Již tradiční proc
zloučení s rokem, který pro nás i náš oddílový ž

ěn a událostí, které budou navěky vryty do našich m

 

          AKCE PRO ÚPLNĚ VŠECHNY 
                                            AKCE JEN PRO MALOCHY 

                                      AKCE PRO VEDOUCÍ 
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Událo

 v Praze, kam jsme vyrazili 

jsme dojeli na místo 

místní části Prahy se člověk jen tak nedostane, a proto 

pražskou hromadno
dopravili na místo 

tomíčaty a tomíčátk
V sobotu ráno, kdy ní palubovce, jsme vyrazili do 

duše“ – náš obrovsk

adí, nám se líbí stejně nejvíc ☺. Ale pozor! Měli jsme i další 

, že jsme byli i tak 

Kouzelné školy, ském 
městí, u Orloje, na Karlově mostě, na Pražském hradě a ve 

spoustě krásných pražských uliček, kde se nám 
tam odně černochů ☺, to bylo drsný.  
V ned
na Mo
jsme doma.  

2009 v Holešově a bude pod patronátem našeho oddílu. Díky 
tomu se mnoho českých a morav ívá sem 
k nám do Holešova. 

Iki Ik Iktaty 

sti dní minulých neboli tzv. Rychlý průlet!  
 

KUKLA 
(8.-10.2.2008)  

Tak jako minulý rok se i v ten letošní vydala 
skupinka malých i větších zástupců našeho 
velkého oddílu na celoasociační akci – Kuklu 
pořádanou pražským oddílem TOM Jestřáb. 
Kukla tedy probíhala
samozřejmě už v pátek brzo po druhé hodině 
odpolední. Vláčkem 
k večeru, ale 
bohužel do 
Dubče – 

jsme museli využít jak naše mladé turistické nohy, tak i 
u dopravu, kterou jsme se hromadně 
našeho ubytování a samotné Kukly. 

Zabydleli jsme se v místní tělocvičně spolu s mnoha 
dalšími vystupujícími nebo jen tak přihlížejícími tomíky, 

y.  
jsme se probudili na krásně měkké sportov

vedlejšího stavení, kde už bylo na zdi pověšeno naše dílo „Jedno tělo, jedno srdce, jedna 
ý sádrový odlitek našeho obrovského Valina. Vysel opravdu majestátně, 

byl na první pohled naprosto nejoriginálnějším, největším a 
podle nás i nejkrásnějším dílem celého přítomného výtvarna. 
Bohužel pro nás porota hodnotila podle jiného metru a rozhodla, 
že Medvědí stopa, tedy my, se umístíme až na třetím místě. 
Nev
želízka v ohni – tři umělecké fotografie, které se ale bohužel 
neumístily ani na „bedně“. Ale i v tomto případě se nám naše 
fotky líbily nejvíc. ☺ 
Kuklu jsme tedy získali jen jednu, ale myslím
spokojeni. V sobotu večer jsme si udělali výlet do nejznámějších 
míst naší republiky, tedy do samotného centra Prahy, do kterého 
jsme putovali asi půl hodiny. Jezdili 
jsme metrem, potkali jsme dědečka 

co chodí na ČT1, byli jsme na Václavz 
ná

moc líbilo. Bylo 
 h

 vyrazili zpátky ěli ráno jsme nezaháleli a brzo brzičko jsme
ravu, do města Holešova, kde sídlí náš medvědí brloh a kde 

Asi bych se musel stydět, kdybych se v tomto článečku 
nezmínil o tom, že další ročník proběhne v únoru (6.-8.2.) roku 

ských spolků pod
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Co si budeme povídat…    
   … i vědci si p
(chata Oneness – 15.-

 
Kdyby
někom
když šel do obchodu nebo jen tak 
ze školy nebo dokonce snad byl 

ou osobnost, ale na druhou stranu 
, že to ho jen klamou jeho šálivé 

e přece 

neness u 
jších akcí 

n
vnesli trošku našeho ducha a

ale p
aktiv
vyzv
zběž
Filem
expe an. Mezi „účastníky“ můžeme jen tak pro 
příkl
Přiv
příje
pluk
Claire Saissanne, Lilianu Kesselovou, 

 

 v 
ních, technických, humanitních a sociálních věd. Tento výz

iplinární - usiluje o rozvoj
ní potřeby české společnosti a domácí 

. Tito lidé  
se označují j ra Lánský 
z filozofickéh

otřebují dáchnout 
17.2.2008) 

 se snad náhodou někdy 
u pozdálo, že letos v únoru, 

jenom na obyčejné pro
nejednou potkal znám
byl přesvědčen o tom
smysly, možná s
jenom mýlil. 

O víkendu na přelomu února se na Rusavě v hotelu O
skvělé rodiny Krejčích uskutečnila jedna z nejsledovaně
celého roku. Sledovan

cházce a ve městě při tom 

ější snad ani nebyli dokonce volby do 
krajských zastupitelstev letos v říjnu. S pohlazením na jazyku 
můžeme říct, že náš oddíl byl při tom. Akademie věd ČR vyzvala a 
požádala náš oddíl o zorganizování a uskutečnění tohoto rekreačního 

ější kapacity. Samozřejmě jsme do toho 
 nenechali jsme vědce jenom odpočívat, 
řichystali jsme mnoho her a relaxačních 
it, které naši čeští vědci s radostí přivítali. Pokud bychom měli 
ednout některá známá jména, která se účastnila, tak jen tak 
ně. Celou tuto akci měli pod patronátem vědci Akademie profesor 
ín Šubrt, profesor Julius Kraucnberg a z veteriny vele vyhlášený 

rt Olbřich „Olbič“ Ber

pobytu pro naše nejvýznam

ad zmínit Martina Birse, Miroslava „Miru“ Pinďose, Pauola 
oňkytičku, paní Spálenou, velice 
mně upovídanou inženýrku Spácovou, 
ovníka Jetfajříka, experta v biologii 

profíka přes demenci Jana C. Oříška, archeologa Radoslava 
„Radu“ Kinského, paní Kreutzmanovou a v neposlední řadě 
Česlava „Česťu“ Obejdu a ještě třeba zmiňme Nelu Dytrichovou 
jako kapacitu přes ekologické bydlení v 21. století. S politováním 
musíme také ale říct, že se rekreační pobyt málem neuskutečnil 
kvůli přehnané aktivitě médií, čímž bylo způsobeno, že se 
organizátoři nemohli plně soustředit na přípravu akce. Naštěstí po pohrožení žalobou 
omezování cizí svobody, média utichla a dala všemu volný a klidný 

A co vůbec dělají v té akademii věd? 
Hlavním posláním Akademie věd a jejích pracovišť je uskutečňovat základní výzkum
širokém spektru přírod

průběh.  
Iktome

kum - ať již 
 poznání na svou povahou vysoce specializovaný nebo interdisc

mezinárodní úrovni, respektuje však přitom aktuál
kultury. V akademii pracuje téměř 7000 pracovníků s vysokoškolským vzděláním

ako čeští badatelé. I Medvědí stopa má svého badatele – je jím Ond
o ústavu a je to opravdu vědec. To je ten, co chodí se Simčou ☺. 
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Tábor Petrovice 

O táboře v Petrovicích, na tábořišti, 
velmi dobrý přítel Zdeňa Hrnčiřík, bra
dalo povídat i možná na dvě, co na dv
stránky tohoto občasníku. Na to ale bo

L
p
n
c

dopravního prostředku 
místo havárie všechny 
orníci jsou hodní a 

potkaly. Někteří byli 
návštěvě u, po moři p
neunesli vojenskou k

 možná dokonce z toho, 

ový, ale 
mi přivezenými z domu, ale já tvrdím a

20.7 - 2.8. 2008 
o které se zodpovědně stará náš 
tr naší Jitky a švagr Stréca, by se 
ě, možná i na tři, klidně i na čtyři 
hužel nemáme čas a prostor.  
etošní tábor byl naplněn mnoha 
řekvapeními. Už na samotném začátku jsme omylem 
arazili na návštěvníka z cizí galaxie Tauruse, který 
hoval se v noci v lese při kolapsu jeho stroje času velice 

zmateně. Obrovský výbuch jeho 
probudil a následně přivedl na 
osadníky. Naštěstí medvědí táb
pohostinní a 

neprodleně pomoc nabídli. Poskytli mu nocleh a 
jídlo, pomohli mu opravit jeho stroj úspěšným 
hledáním jeho chybějících součástek, díky čemuž 
nás Taurus „povozil“ a ukázal nám, jak to vypadalo 

ve zlaté době indiánů, 
v krutých časech Vikingů 
a pirátů, z úkrytu, ve kterých jsme nakonec nespali, nám ukázal, jak 
drsná byla válka, jak se bojovalo, vařilo v těžkých a neúprosných 
válečných podmínkách, zavezl nás do časů čarodějů, do časů mečů 
a princezen, do časů temných hvozdů a do časů, ve kterých nám 
prostě bylo hezky. I přesto se táborníci museli vypořádat s mnoha 

y, které je při putování časem 
omámeni mořskou nemocí při 
lujících, Vikingů, někteří zase 
rásně zelenou krupici, která 

vypadala, jako kdyby nám ji daroval sám nepřítel, snad 
každého na táboře něco štíplo, každý prožil menší či 

větší zranění, které 
ovšem bleskurychle 
vyřešila rázná a pečlivá Marťa, někd
z očekávání, nebo snad ze strachu nebo
že se ve vedlejším stanu mluvilo příliš nahlas. Někomu se 
stýskalo po domově, někomu možná na táboře i slzička ukápla,  
někdy někomu nechutnal oběd a pak byl hlad

nástrahami a problém

y člověk nemohl usnout 

to hned 
 jsem si napravil sladkost

tím jistý, že všichni vzpomínáme na tábor s úsměvem a s hezkými vzpomínkami a už se 
všichni těšíme na stanový tábor číslo 3, který nás ovšem čeká až v červenci příštího roku. 
Snad bude dostatek pesos, co? 

Iki 
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P®okec párty 
 

Jméno: Pavel „Neználek“ 
ovák 

, díky, že jsi tady, aby jsi udělal rozhovor do 
la BrumBáce. Dobrý den, Iki, není zač, teď 
 chvilku čas, než půjdu do své laboratoře 

oidní vazby molekul 
v jihoafrických palmách. To je teď můj nový projekt ve 
škole. 
Kam vůbec chodíš do školy? Líbí se ti tam?  

ly v Rajhradu, je to střední 
zahradnická škola, dost se mi tam líbí, ale teprve si 
zvykám a pořád je co vychytávat, je tam hodně velkej 

k se musím dokonce učit. 
o tam ještě budeš? A co pak? Zůstaneš v Holešově? Tady budu 

studovat ještě dv
dost ne ilé. No okou, nejspíš do Lednice a 
kdybych se nedostal,  a 
potom se vrátit zpátky do Holešova. 
Pojďme teď k oddílu. Jak ses s oddílem seznámil 

ilo 
 teďka sice taky, ale tenkrát tu byli 
vel Krejčí, Zdeňa Hanzlík a další…tito 
u dostali. Bohužel už s námi většina 

a zbyli jsme jenom my, co chodíme až 

Příjmení: N
Věk: 19 
Ahoj Pavle
dalšího čís

studovat makroelynfatigz

Od září chodím do nové ško

Jak dlouh
 potká státní maturita, to je 

m  a pak bych chtěl jít na vys
tak chci pár let cestovat

 už dlouho? 
řídě, do oddílu tehdy chod

spousta lidí,
kluci jako Pa
mě do tomík
nekamarádí 
dodnes. 

? Co se změnilo podle te
nejvíc.Změnilo se vůbec něco? Změnilo se toho spousta, v oddíle se za tu 

mám ještě

záběr, ta

a roky, což znamená že mě

a jak je to
Bylo to asi v šesté t

be Jak vypadal oddíl tehdy a jak vypadá dnes

dobu změnilo hodně lidí, když jsme byli malí , tak nás bylo m  než je teď 
dětí, bylo to fajn, mám pocit že jsme měli k vedoucím blíž, než máme my k 
našim prckům, to pouto bylo silnější. Když je t h dětí tolik, tak si s nimi 
nestihnem pokecat. Myslím, že se jim snažíme dělat lepší schůzky a 
víkendovky, než jsme mívali my, o oddíle je v d  víc slyšet, 
jako oddíl vyhráváme soutěže a jednou za čas u m řejnost, to 
dřív tak nějak nebylo. Nevím, dalo by se o tom ho. 
Chtěl by ses vrátit do tamté doby nebo tahle í" ti vyhovuje 
víc? Kdybych mohl tak bych to namíchal, dřív to bylo ta ější, no 
možná je to jen tím vzpomínám na to hezké. 

íň

ěc

nešní době pořád
dělá e akci pro ve
psát ještě dlou
"profesionálnějš

kové lidšt, 
, že jako starý pamětník 
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Na co v oddíle nejraději vzpomínáš? Těch akcí je 

renštátě.  
hé vlasy? A proč ses ostříhal? 

yslíš, že by ses mě mohl 

 
tože Dilgo musel 

ak jsme pořád jezdili kolem těch 

tě 
dy 

u štve laxnost ostatních, připadá mi, že jsme 

v oddíle nejvíc baví a nebaví? 

her. 
Kubo, myslíš si, že jsi borec? 
Ne.  
Proč jsi nebyl na m
Já jsem nemohl. M  
protože aby nem
strašný. Právě pro vousy) 

víc...nejlepší byl asi první dračák, Nový hrad, totemy, 
atd… 
Na jakou akci se teď nejvíc těšíš? Teď se nejvíc těším na 
tu nejbližší a to jsou podzimní prázdniny ve F
Necháš si zase narůst dlou
Dlouhé vlasy si už narůst nenechám, no už pro mě 
neznamenaly to, co dřív, těžko se to popisuje.  
Další otázka…Iki, prosím, m
zeptat, jestli rád nakupuju? :D 

Jo jasně, tak Neználku, máš rád nakupování? 
Nakupování nesnáším:D, jen nakupovat s lidmi z oddílu, nejmenovitě Hakl, 
Dilgo, Valda a Iki, s nimi je nakupování fakt kom
včera – 31.10. byli nakupovat, pro

edie :D (my jsme totiž

nakoupit jídlo domů ☺) 
…a nejlepší bylo to, j
slečen, které tam nabízeli ochutnávku těch džusů! 
Tobě se určitě jedna z těch dvou líbila, co?  
Byl bych hulvát, kdybych řekl, že ne. 
Dobře, myslím, že pro dnešek stačí, chtěl bys ješ
něco říct, nějaké přání, kritiku nebo pochvalu? Něk
mě trošk
málo akční a že se neumíme nadchnout pro akce a málo projevujeme, jak 
jsme na svůj oddíl hrdí. 
Díky za povídání, Nezno. 
Bylo mi potěšením, jdu do laboratoře. Hoj všichni. 

 
Jméno: Kuba „PePe“ 
Příjmení: Gajdoš 
Věk: 12 
Jak ses k nám dostal?  
Přes babičku, jelikož já jsem se furt nudil a babička 
řekla, že prostě se otevřel nějakej novej kroužek, a 
že to, že jestli tam nechcu chodit. 
Co tě 
Hry a nebaví mě nudný hry, ale víc je tu dobrých 

inulé schůzce? (myšleno 5.9.) 
amce bylo hrozně špatně, tak já jsem radši zůstal doma,

usela hlídat ty děcka, protože oni jsou poslední dobou 
to si myslíme, že jsi borec. (Kuba se usmívá pod 
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Jak se ti líbil tábor? 
Mohlo to bejt lepší. Ale co se dá dělat. Tábor jak tábor. 

jaké diety, ale ty se mi vždycky podařily nějak 
e to ale jinak nedá. 

ele, máme ve 

edávej. Co kdyby si to

y 

Chci…Já si to doma vš  to donesu najednou jako deník a 
tak. 
Chtěl bys něco vzkázat nebo popřát oddílu? 
Ať máme spoustu nový  jako tady v oddíle. 
Tak jo, máme to sfouk
máme koho odměňovat 
Tak já teda jdu, ahoj.

Vymalujte si:  

Čím bys chtěl být až budeš velký? 
Já vůbec nevím. Vůbec. Spousta lidí se mě už ptala. 
Jaký máš vztah k jídlu? Prodělával jsi nějaké diety, řekni nám o tom něco. 
Tak jako každý jiný člen tohoto oddílu si rád dám plný 
že jsem prodělával ně

talíř. Máte pravdu, 

obalamutit nejlépe masitým hambáčem. V tomto oddíle s
Tady se musí pořádně nacpat. 
Chodíš rád do školy?  
Jo. Poslední dobou. Máme dobrý učit
třídě málo holek a ještě z toho jsou čtyři rómky, ale 
jsou to v pohodě kámošky. 
Co holky? 
Jo jako jo to jo, mám. Je jí 12. Ale to jak se 
jmenuje tam prosím n  
přečetla. 
Jakto, že nemáš ještě udělanou Medvědí stezku? T
asi nechceš hrát dračák? 

echno chystám, a pak

ch a dobrých kamarádů -
nutý rychle. Můžeš jít, díky PePe. A Začni makat, ať 
a s kým hrát ten dračák. 
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Lakrosové okénko 
 

ách svrbí ruce naše mladé 
erní sezona a opět můžete 

ladým, nadšeným sportovcům ční z 
batohů jakési „antény“. To nejsou ani síťky na 

 

nutí minulé lakrosové sezony: 

 A obsadilo výborné 6. místo na 

chenická plovárna 
pší než má bazén 

a. Iktočante 
ístění v 

konečné tabulce Moravské Lakrosové 
Ligy v sezoně 2007/2008. Můžeme být hrdí na to, že Holešov v 
Měchenicích reprezentovalo nejen Iktočante A (mužský tým), 
ale také byly požádány naše dívky z Iktočante B, aby podpořily 
dívčí pražský tým Berušky v bojích v ženské kategorii. Holky se 
nakonec radovaly z perfektního 4. místa. 

peře: Sabres Praha, kteří se nakonec stali 
emistry ČR, jednoznačně Iktočante 

poměru 20:5, Lily Benešov, jež 
li největšími favority na celkovou výhru, 
 jsme podlehli 13:16, což byl náš 

jlepší zápas, kdy se klukům dařilo 
chno, dokonce se Kubovi podařilo 
ylem zfaulovat hráče Lily tak, že ani 

byl schopný nastoupit do druhého poločasu. Kuba ho prostě zrušil, sroloval, zažehlil, ale 
zor, bylo to omylem. V posledním zápase prvního hracího dne jsme se utkali s velmi 
brým týmem z Prahy, Krupoto, které jsme úžasně porazili 10:7. Důležité je ale říct, že jsme 

vedli 9:2 a zbytek zápasu kluci 
vypustili, aby se šetřili na další den. 
Vítězství 10:7 bylo tedy kontrolované 
a s přehledem.  

onec jsme se dostali až do 
. místo s pražským týmem 

BAX, se kterým hošani předvedli 
nádherných akcí a 
ólů, leč bohužel v 

 zápasu BAX 

Stejně jako každým rokem po prázdnin
lakrosáky z Holešova, protože začíná nová h
vidět jak m

motýli, ani lepačky, jen lakrosové hole, se kterými
hrají český lakros.  

 
Shr  

LK Iktočante Holešov
Mistrovství České republiky v Měchenicích u Prahy. Hitem našeho 
prvního mistrovství se stala písnička od Dědy Mládka „když je v Praze 
abnormální hic, jezdím k vodě až do Měchenic, mě

má krásné okolí, ještě le
v Praze 4 Podolí…“ Letošní Mistrovství 
ČR v českém lakrosu se tedy konalo 
v Čechách, daleko od Holešov
tam postoupilo díky dobrému um

Kluci dostali do skupiny tyto 
sou
vic
přehráli v 
by
těm
ne
vše
om
ne
po
do

Nak
souboje o 5

skvělou hru plnou 
šancí na vstřelení g
posledních chvílích
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vstřelil vítěznou branku na 12:11 a díky tomu nás BAX odsunul až na šesté místo v celkovém 
pořadí. Byl to však zápas, který stál opravdu za to. Myslím si, že jsme nasbírali mnoho 
zážitků z tak prestižní akce, ale hlavně mnoho rad od starších hráčů, které uplatníme pro další 
zlepšení naší techniky při hře.  

 podporovali tým LK Iktočante 
Holešo

sezony? 
Nejprve jsme zavítali

lakrosový turnaj do Miku
vyrazili ve velice dobré l
věříc, že skončíme lépe ne
typoval, že budeme osmí. 
překvapení, když jsme byli nasaze
skupiny jako nejsilnější tým,
měli ve skupině samé slab
byla Wallowa Brno, El Chup Praha. Skupinu jsme s přehledem 

užel jsme v semifinále s týmem 
českého lakrosu prohráli 13:8. 

napětím sledovali, jak dopadne 
usano rojo. Gusano je úřadující 

y, který právě do této chvíle 

zápas o třetí místo pro nás takový
svátkem. V zápase jsme prohrávali tak nějak 
pořád o tři góly, ale nakonec jsme nestačili 
udržet hezký výsledek a podlehli jsme 14:8, což 
je ale také velký úspěch. Jak by ř
pražští mazáci - projeli jsme to „vo š
dívky – Iktočante B skončily na turn

 pro tento mladý 

ončili v Mikulově 

a, 
a 

dvezl také Iki, 
Markéta Paseková – sestra Pavla Paseky si 

yni, za 2. nejlepší nahrávačku a za 3. nejlepší 

Váš ze všech stran milovaný Dilgo 

Děkuji všem lidem, kteří jakkoliv podporují a
v, nejvíce však p. Křepelkovi, tatínkovi naší Šárky, jenž nám vyšel vstříc s 

možností trénování a pořádání ligových kol 
na tučapském hřišti.  

Jak jsme tedy vstoupili do další 

 dne 4.10.2008 na 
lova, kam jsme 
akrosové náladě 
ž 6. Valin opět 
Jaké bylo naše 

ni do své 
 díky čemuž jsme 
ší týmy, kterými 
acabra Mikulov a Trilobit Beta 

vyhráli a další den jsme bojovali dokonce o finále. Boh
Kangaroos Brno, který patří opravdu k té nejšpičatější špičce 
Musíme ale říct, že žádný zázrak jsme nečekali. Poté jsme s 
druhé semifinále, ve kterém se proti sobě postavil BAX a G

mistr republik
neprohrál ani jeden zápas od zimy 2007. 
V tomto zápase ale BAX ukázal svou velkou 
sílu a dokázal Gusano porazit 5:3. Ještě nikdy 
jsme proti Gusanu nehráli, a proto byl tento 

m malým 

ekli staří 
est“. Naše 
aji na 17. 

místě, což je hezké umístění
začínající tým. 

Nakonec jsme tedy sk
čtvrtí, ale odvezli jsme si s sebou také spoustu 
ocenění pro jednotlivce – 1. místo za nejlepšího 
nahrávače turnaje si odvezl Kamil Trhlík – 
bratříček Lucky Trhlíkové a syn pana Trhlík
který nám tiskne BrumBác ☺, 1. místo z
nejlepšího střelce si odvezl Iki, 1. místo
v kanadském bodování si o

 

odvezla dokonce ceny tři a to za 2. nejlepší střelk
kanadsky obodovanou hráčku.  
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Tento článek bude zanedlouho v Holešovsku! BrumBác je ale rychlejší 
ď! 

sv
P
M
pl
K hodobé aktivity jsme už stihli 
našlapat 
„padesátky“, navštívit lanové centrum v 
M
Z
po

také jsme zvládli, v příjemném prostředí h
zámeckém parku, uspořádat setkání vedoucíc

ředseda Asociace 
ty. 

ulý víkend, který 
áš oddíl se totiž 

ové hry pod názvem „Jednadvacítka“, která 
hodnotí činnos astech, jako např. 
prav  městu, spolupráce s 
jiným . V kategorii velkých 

ezi těch pět 
e byli na velkém 

finále až v daleké hách nedaleko České Lípy, kde náš 
tým ve složení Petr Němčík – Iki, Petr Šperling  Špejla, Milan Hnila 

ik
našeho města. Utkali 

i takových oddílů, jako jsou 
ého Meziříčí, Kamarádi Pacov 

ého Kostelce, což jsou 
třicetiletou tradicí. Ve Sloupu 

 disciplín a her, které naše 
ličných dovednostech. 

papírovou raketu, kterou 
vali, se špejlí a provázků 

 pro čísla, vařili na ohni, 

než Holešovsko a nabízí vám ho už te
 

Raketový start Medvědí stopy, rovnou mezi hvězdy! 
 

Pomalu se blíží zima a konečně se 
můžeme trochu volně nadechnout po tom 
raketovém startu, kterým náš oddíl zahájil 
svůj desátý rok své existence v našem 
městě. S velkým nadšením a elánem, jak ze 
strany vedoucích, tak ze strany oddílové 
drobotiny, jsme se začátkem nového 
školního roku rozjeli celoroční hru jménem 

Zlatá horečka, která už má za sebou několik úspěšných etap. 
Na každé páteční schůzce přijde vždy něco nového, co 
prověří nejednu dovednost či schopnost našich svěřenců. Za 

é úspěchy v hrách získávají hráči peníze, 
esosy, které vznikly v naší kreativní dílně. 
yslím, že máme velice dobře nastartováno a hra 
ní svůj účel. 
romě této dlou

pár kilometrů v rámci holešovské 

ladcové, uskutečnit expedici po kraji kolem 
nojma, spojenou s návštěvou hradů, zámků, 
dzemí i výletní lodi a 
ájenky v holešovském 

h oddílů Asociace TOM 
zlínského kraje, které svou návštěvou poctil i sám p
Tomáš Novotný, kterému velice chutnali naše TOMs
Vrcholem našeho raketového startu však byl min
nás vynesl až do hvězdného nebe celé Asociace . N
přihlásil do celospolk

t oddílů v jednadvaceti různých obl
idelné schůzky, netradiční akce, pomoc

i spolky, ekonomická soběstačnost atd
oddílů, kam ten náš bezesporu patří, jsme se dostali m
nejlepších v republice. A právě minulý víkend jsm

m Sloupu v Čec
 –

 Ehrlich a Libor Novák hájil barvy našeho oddílu i – Hilan, Domin

jsme se se zástupc
Zlaté šípy z Valašsk
nebo Kadeti z Červen
oddíly minimálně se 
nás čekala spousta
vyslance prověřily v roz
Vyráběli a zdobili 
následně i odpalo
vyráběli most, běhali
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poznávali přírodniny apod. V konečném součtu nám o dva vousy uteklo třetí místo, takže 
jsme skončili čtvrtí, což myslím v celostátním měřítku není vůbec zlé, ba naopak! 
Dlužno ještě dodat, že náš tým byl věkově nejmladší, a tak můžeme stejnou sestavu poslat i za 
dva roky, kdy proběhne další kolo této soutěže 
(pokud se tedy dostaneme znova do finále, že). 

u
nost, é jsme se do velkého

všem! 
Kuba

atokop
Z dalekých 
vobodných

Walmorg s
ujdeme velk
pu
m
lo
S

Shorty, (vyslovuj Smouk a Šorty) proti 
, kopců a kaňonů v kraji, kde mělo být 

plné zlata. C  léto se marně toulali pustinami, a když 
se pomalu chystali k návratu do Dawsonu, zatřpytila se před nimi náhle vodní hladina. Stáli u 

zera, které mělo dno pokryté ryzím zlatem. Bylo to ono jezero, které vábilo jako bludička 
zlatokopy z celé Aljašky. 

Utábořili se ve starém, zpola rozpadlém srubu, který Smoke objevil, a zjistili tři věci: že je 
dno jezera hustě pokryté velkými valouny zlata, že se pro zlato mohou potápět jen na mělčinách, 
ale voda je vražedně ledová – a konečně, že odvodnění jezera v druhé, menší, části krátkého 

Závěrem článku bych ještě rád veřejně 
poděkoval nejen našim oddílovým 
reprezentantům, kteří se za nás za všechny potili 
ve Sloupu a vyhráli nám nový stan, ale 
především celému kolektivu vedoucích oddílu 
Medvědí stopa Holešov, k  terý zajišťuje bohato
celoroční čin  díky kter  
finále vůbec dostali. Díky 

  
 

Zl ův deník 
a temných hvozdů, kde za dobro  všech 
 lidí bojoval Bar Al Azrak a jeho druh 
e nyní přesuneme o mnohá staletí dopředu a 
ý, převelký kus na sever do neprobádaných 

stin, kudy protékají divoké řeky, v nichž huňatí 
edvědi loví proti proudu za dobrodružstvím putující 
sosy. Ponořte se s námi do příběhu Smoka a 
hortyho, dvou mužů, kamarádů na život a na smrt, 

kteří byli okouzleni Aljašskou divočinou a zlatavým 
kamením. První příběh vypraví o objevení vzácného 

s

jezera překvapení. Tak se pohodlně usaďte a příjemné čtení … 
 

Jezero překv
 

Brzy zjara se pustili dva parťáci, Smoke and 
Stewartově řece a bloudili fantastickým labyrintem sk
Jezero překvapení, legendární údolí 

apení 
al

elé jaro a

je
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arktického léta je nad jejich síly. Neodradilo je to a p  
do jezera. Podrobně prozkoumali všechna údolí a kaňon  
jezera potoky. Údolí se nejdřív rozšiřovalo, ale na dolním konci se vysoké strmé svahy k sobě 
přiblížily a potůček zmizel v kamenné suti pod příkrou sk  ni vyšplhal a 
podíval se dolů na jezero. Voda byla hráškově zelená, a to svěd ě mělko. Všude 
kolem se tyčily rozeklané horské vrcholky p
fantastické krajině. Za jezerem, asi pět mil
vystupoval proužek kouře. 

„Třetí objevitel Jezera překvapení!“ p
chvíli se dostal do údolíčka posetého květin
jezera, na druhém konci, vzdáleném sotva s
bystřinou, která po ní padala z třistametrov
Smoke spatřil další dým; stoupal z místa 
prohřátém sluneční září. Vzápětí zaslechl 
muže, který držel mezi koleny botu a zatlou

u jsem se nijak zvlášť 
nepřecpával.“ 

„Bydlíte z
„Tak se m Smoke. 
„To snad n
„Vidíte tamhle nahoře za jezerem ty skalní plošiny? Odtamtud jsem jezero poprvé znenadání 

uvidě

kutečně zlato?“ ptal se cizinec. 

!“ 

átrali po zlaté žíle, za které se zlato dostalo
y, kudy tekly v přítomnosti i v minulosti do

alní stěnou. Smoke na
čilo, že je tam poměrn

okryté ledem. Smoke měl pocit, že se octl v neskutečné, 
 daleko, spatřil Smoke skupinu smrků a srub. Z komína 

omyslel si Smoke a začal sestupovat po strmé stráni. Po 
ami, plného včelího bzukotu. Na jedné straně ústilo do 

to metrů, náhle končilo kolmou skalní stěnou a horskou 
é výšky a tříštila se v oblaka jemné vodní mlhy. A tady 
ukrytého za skaliskem a líně se vznášel ve vzduchu 

kovové ťukání a veselé hvízdání. Obešel skálu a uviděl 
kal do podešve cvočky. 

„Buďte pozdraven!“ řekl cizinec a Smokovi se ten člověk na první pohled zalíbil. 
„Je právě čas k svačině“, pokračoval ten člověk. „V konvici máte kafe a tamhle jsou placky.“ 
„ Nemusíte mě moc přemlouvat“, řekl Smoke, „poslední dobo

a jezerem? Právě se tam chystám.“ 
i zdá, že začíná být kolem Jezera překvapení nějak živo“, poznamenal 
emyslíte vážně“, řekl cizinec nedůvěřivě. 

l. Už jsem se chtěl vrátit zpátky a najednou se pode mnou objevilo.“ 
„Se mnou to bylo taky tak“, řekl muž. „Vracel jsem se k Stewartově řece a najednou se přede 

mnou vynořilo. Je to vážně Jezero překvapení? Kterým směrem pak leží Stewartova řeka? Kudy 
jste celou tu dobu chodil? A jak jste se sem vlastně dostal? Kdo vůbec jste? 

Oba muži se představili a potřásli si rukou. 
„Je v tomhle jezeře s
„Jestli nevěříte, ukážu vám vzorek.“ Smoke sáhl do kapsy a vytáhl několik zlatých nuggetů. 

„Stačí, když se potopíte ke dnu, a vylovíte jich plnou hrst. Pak ale musíte utíkat nejmíň půl míle, 
abyste obnovil v těle zamrzlý krevní oběh!“ 

„Pěkně děkuju“, řekl muž. „Ale aspoň můžu všude vykládat, že jsem našel Jezero 
překvapení.“ 

„Člověče, kdyby se nám podařilo to zlato vylovit, byli by z nás v tu ránu miliardáři!“ 
„Vy jste to objevil první, tak je to váš claim,“ řekl muž. 
„Kdepak kamaráde! Tolik zlata se nenašlo dohromady za celou dobu, co řádí tahle zlatá 

horečka. Nestačíme to všechno pobrat ani společně s vámi a všemi našimi kamarády. Všechno zlato 
vyrejžované na Bonanze a Eldorádu je nic proti tomu, co leží tady na dně jezera. Odvodnění jezera 
nebude ovšem žádná legrace

„Chcete snad říct…“ muž nebyl ani schopen dokončit větu. 
„Jsem rád, že vás potkávám. Můžeme s vámi počítat?“ 
„To se ví, o tom ani trochu nepochybujte!“ 

 

Pokračování příště…. 
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Víte co udělá polský 
fanoušek, když jeho 

árodní tým 

aktivuje 

 
 

 
 

fotbalový n
vyhraje mistrovství světa? 
Vypne konzoli, de

kódy a jde si lehnout. 
 
 
 

 

 

 

 

 

Římský císař 
promlouvá ke 
gladiátorům: 
"Gladiátoři, 

dneska budete mít 
zápas ve vodním 
pólu. Mužstvo, 
které vyhraje, 

dostane svobodu!" 
"A jak poznáme 

soupeře?" ptají se 
gladiátoři. 

Císař se uchechtne 
a povídá: 

"Snadno, krokodýli 
budou mít bílé 
čepičky." 
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soutěž o xicht 
I v 8. čísle p icházíme 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. 

 

náš, k

ch prázdn  dvěma lety na Kamence. Je 
to zástupce z mladších 
řad, tak typuj!! Své 

ohodnocen jak pesosy, 
tak nějakou malou, ale 
hezkou cenou. Takže 
hádejte a typujte. Je to 
jednoduché, stačí si jen 
projet fotky a hned to 
zjistíte. A fotky jsou 
ledakde k nalezení. 
Stačí jen hledat. 

ř

       
Poz
Pokus se 
Podzimní

  

 Dilgo Brůča

do jsem? 
ut, kdo veze ma

inách před
uhádno lého Peťu v kolečkách na 

typy piš na druhou 
stranu svého papírku 
s volbou nejlepšího 
xichtu a nezapomeň se 
podepsat! Vítěz bude 

Jarda

Výsledky soutěže 
z minulého číska 
BrumBáce se už 
nikdy nedozvíte, 
protože nikdo 
nehlasoval, a 

znovu obnovíme 
tuto soutěž. Navíc, 
každý může vyhrát a 
každý může získat 
docela slušné peníze 
na svou cestu na 
Aljašku, aby tam 
našel velikánský 
poklad plný zlata!!! 

protože se nikdy 
soutěž z minulého 
čísla nevyhlašovala. 
V tomto čísle to 
však napravíme a 
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JARO-LÉTO 

 Na závěr jedno vzpomínkové foto z oddílové historie! 
 

Takhle to všechno 
z le 
p dne, k
v H
z ši v
„
le ě“
této výstavě jsme
a stal se z ná
oddíl. V ten v
hodně jedlo, slav
jsme dort a dívali
na oddílovou pr
Na fotce poznám
Dilga – je to ten n
☺, ale ty ostatn
tipnout nedovolí

ožná ten nap
mínáme jenom

ého prostoru na 
ruhé 
ílové 
i přemýšlet o svých 

 vystoupeních, protože já si myslím, že čím víc si toho nacvičíme, tím více 
a o trošk  výš právě 

t
dědečky a babičky, aby se také oni přišli podívat, kdo jsme
pojďme všichni zapojit, aby tato akce nebyla zbytečná. 
 
A slovo závěrem… 
 
Opět tu máme opožděný časopis, který bohužel není tak dlouhý,
přáli. Budeme se snažit, aby další číslo vyšlo právě do Mikvan
dobré, jak byla čísla vycházející doposavad. Bylo by také je
z akcí psali i ostatní členové oddílu, jak mladší, tak starší. Pro m
ve formě pesos, a pro starší to znamená, že mi uleví práci, co
velice potěšilo.  

ek patří dík Kubovi a jeho novému fotoaparátu za moc peněz, všechny vaše ksichty 
jsou zcela reálné ☺) 

ačalo. Tah
ochází ze 
 kině Svět v 
ahajovali na

fotka 
dy jsme 
olešově 

ýstavu – 
stopa 5 
. Díky 
 vyrostli 
s velký 
ečer se 
ilo, jedli 
 jsme se 
ezentaci. 

 jenom 
ejmenší 

í dva si 
m. Snad 
ravo je 
 dobře. 

 

TOM Medvědí 
t v Holešov

m
Birs podle botů, ale jako opravdu nevím. Každopádně na výstavu vzpo

 

MIKVAN 2008 OPĚT V KINĚ!!!! 
 

Blíží se Mikvan 2008. Využívám tohoto voln
konci, abych vám všem oznámil, že 12.12.2008 se již pod
uskuteční v sále kina Svět Mikvan. Prosím všechny odd
členy, aby zvážili svou účast na Mikvanu, aby si začal
možných

use potom v pátek 12.12. budeme smát! Ne náhodou je fotk
 kina, protože nejdůležitější akce, která je teď v dohledz nu je právě Mikvan. 

ínky, bratry a sestry, 
 a co umíme. Prostě se 

 jak bychom si v redakci 
u, a aby bylo aspoň tak 
dnodušší, kdyby články 
ladé to znamená peníze 

ž by je podle mě určitě 

 
(toto číslo pro vás vytvořila redakce ve složení Iki, Iktome a Ikimouš, za článek děkujeme také Dilgovi 
a za většinu fot

Také vás prosím o to, abyste pozvali své maminky, ta

Když gazelu v Africe probudí Slunce ví, že musí dnes běž
jinak se stane jeho kořistí. A lev zase ví, že musí běžet ry

jinak zemře hlady. Poučení: Je jedno, zda jsi lev nebo 
Slunce, musíš běžet. 

et rychleji než lev, 
chleji než gazela, 
gazela, vyjde-li 


