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Drazí přátelé 
 Další z rodiny BrumBáců je tu pro vás. Má pořadové číslo 9 a přináší zavzpomínání na 
události, které se staly v nedávné i trochu dávnější historii, upozornění na některé akce, které 
nás čekají, informace k celoroční hře a našemu putování za zlatem Aljašky. 
 V několika předchozích číslech často čteme: „toto číslo BrumBáce je opožděné…“. 
Rozhodli jsme se proto v redakci prolomit tuto téměř tradici a číslo 9 vám servírujeme hooodně 
s předstihem. Abyste pochopili stačí si vzít číslo 8, které bylo to poslední, které vyšlo před 
číslem 9 ☺, a tam se na poslední straně dočtete, stejně jako my: „Budeme se snažit, aby další 
číslo vyšlo právě do Mikvanu…“. Byla by to určitě škoda čekat tak dlouho a navíc se 
s přicházejícím jarem narodilo i pár nových přispěvatelů do našeho oblíbeného občasníku, tak 
jsem si řekli: „hecnem se a uděláme BrumBác už teď. 

Tak tedy vzhůru do čtení, BrumBác 9 je tady pro vás!!!! Nechť vám přinese minimálně 
tolik radosti jako jarní hřejivé sluníčko do našich zimou rozesmutnělých srdíček. Zhluboka se 

adechněte a radujte se z následujících řádek. n  

Události, které už dávno proběhly a stály za to:  
 24. -26.4. – Indiánské totemy – 8. ročník 

Tradiční mezioddílová bojovka, jejíž trvání je 24 hodin. Tradičně se bude konat  
na Ochozech. Letos je určena pro mladší – horní věková hranice je 16 let. 

 7. -10.5. – „Jennifer Lady“ aneb Dramaťák už počtvrté – PŘESUN NA LISTOPAD! 
Po loňském vědeckém soustředění přichází na řadu další profi akce, na které už 
tým organizátorů úpěnlivě pracuje. Tentokrát čeká všechny zúčastněné plavba na 
zaoceánském parníku, což určitě bude stát za to. (spolupořadatel Skřítek, o.s.) 

 23.5. – Jelení louky – volejbalový turnaj   
Co takhle zkusit zase něco jiného a vyrazit za sportem? Jemelíkovi 
spolupořádají, skládáme tým a na Jeleních loukách rozprášíme soupeře. 

 6.6. – Bambiriáda Chropyně  
Tentokráte nám odpadla starost příprav (tím i dotace), ale zato se můžeme jet 
letos podívat jen jako účastníci a zahrát si bambiriádní hru. 

  16. – 25.7. – „Horama - dolama“  
Prázdninové putování přírodou obohacené drobným programem v duchu 
zážitkové pedagogiky. Rozhodně to bude stát za to!! (pořádá Skřítek, o.s.) 

 1. – 15.8. – Tábor – „Zlatá horečka“  
Letošní tábor v poněkud netradičním termínu se bude konat opět daleko odsud. 
V září jsme slibovali Aljašku, ale nakonec to bude Kanada (česká) oblast 
kolem Landštejna, jižní Čechy. Nevím jak vy, ale já už se těším jako malej 
medvěd na svého prvního lososa. 

 ZÁŘÍ 2009 – Oddílové oslavy 10. narozenin – bližší informace uvnitř 
 

Kromě výše zmíněných akcí bude ještě samozřejmě řada dalších, jako třeba papírový 
Dračák, nějaká ta brigáda na Hájence, výlet apod. Ale termíny se nedají určit tak dopředu, 
takže bedlivě sledujte web s novou tváří a choďte poctivě na schůzky. 
 

AKCE JEN PRO VELOCHY             AKCE PRO ÚPLNĚ VŠECHNY 
AKCE JEN PRO MALOCHY  AKCE PRO VEDOUCÍ 
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Události dní minulých:  

V putování minulostí vás zavedeme až do loňského roku, kde k jeho konci bylo pár 
akcí, které stojí za to, aby si v BrumBáci našly své místečko. A začneme ve Frenštátě… 

 

Podzimní prázdniny 
(14.-17.11.2008) 

 Nevím čím to je, ale vůbec si nemůžu vybavit, 
v kolik jsme do Frenštátu, kde se mimochodem naše 
podzimní prázdniny konaly, odjížděli, v kolik byl sraz a 
jak to tam vypadalo. Teď si matně vlastně vzpomínám, 
že jsem byl nucen sedět vedle nějaké mladé holky, která 
si četla nějakou intelektuální knížku. Teď si dokonce 
vzpomínám, že jsem se jí díval přes rameno právě na tu knížku. Díval jsem se nenápadně, ale 
Šárka se usmívala. Teď jsem si právě vzpomenul, že jsem seděl s Kubou a Šárkou sedícími 
naproti. Jo vlastně a se Šárkou jsme se pak bavili, kdo je Terka Zalabáková, která s námi jede 
na silvestrovský kurz a kdo ještě jede. Kuba se tvářil velice tajemně. On to totiž ví a neřekne.  
 Když jsme přijeli do Frenštátu pod Radhoštěm, vystoupili jsme z vlaku. Zajímavé 

bylo, že do této chvíle byly všechny bágly malochů 
lehké. Najednou ale ve Frenštátě ztěžkly a nedaly se 
vůbec nést. Můj batůžek ale zůstal stejný. Moc jsem si 
oddechl. Nakonec jsem ani nemusel nikomu pomáhat, 
ale odnesl to klasicky Valin, který má rád, když je 
pořádně naložený (nebo spíš má rád, když je maso 
pořádně naložený :D) a Kuba a asi možná Nezmen. Ten 
se nechá ukecat do všeho ☺. Jo a teď jsem si vzpomněl. 

Hakl nesl bednu s jídlem, která mu spadla na zem a rozsypal skoro celou rýžu ☺. Fakt děs. 
Tak když už do háje něco nesu, Hakle, tak to nesu 
pořádně, ne. Celou rýžu, chápete to? Hakl….Pak to 
všichni sbírali ze země a jedli syrovou rýžu z chodníku, 
kde se normálně močí, když na to přijde. No prostě 
Hakle, když neuneseš ani bednu s jídlem, tak prosím tě 
radši nenos nic. Ty prachy, za které se ta rýže koupila 
asi nebyly tvoje, co? Hmm? Teď mluv, obhaj se, no, nic 
co? Nemáš slov.  
 No pojďme dál než se z toho borečka zblázním. Turistická chata, kde jsme měli 
namířeno, byla docela hezká. Měla velkou zahradu, kam by se vlezlo opravdu hodně 
rozsypaných pytlíků s rýží, ale to s tou rýží, to je historie a už se k tomu raději nevracejme.  
 Večer po ubytování jsme hráli nějaký hry, seznamovali se s kuchyňskými možnostmi 
a že jich bylo a Kuba se Šárkou se šli dlouze projít na romantickou procházku po Frenštátě 
(zjistit otevíračky na bazén apod.). Chvíli jsme je sledovali, ale pak jsme si to rozmysleli 

z nejrůznějších důvodů.  
Hádám, že ještě ten večer jsme šli s Haklem a 

Valinem do Alberta. Jednak na rýži, kterou Hakl 
rozsypal, když jsme šli z nádraží, ale to je historie. No a 
taky jsme nakupovali tak celkově. Pamatuju si, že mi 
Valin taky dal malou přednášku o párcích v chladících 
boxech, abych věděl který ano a který ne. Nakonec byly 
podle něj nejlepší nějaký vpravo v tom boxu, zalisovaný 
do folie, tmavě hnědý, a byly prej devadesáti procentní 
nebo co. Pak jsme taky koupili jeden sirup kiwi, který 
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mi dovolili ti dva vybrat. Vzali jsme raději dva pytlíky těstovin, protože jeden by pro 20 lidí 
nestačil. Asi. Nakonec ještě zbylo. Když jsme byli 
v sekci s pečivem, ujal se Valin krájení chleba na 
kráječi. Až potom co nakrájel chleby, všimli jsme si 
cedulky „zákaz manipulace s kráječem osob mladších 
osmnácti let.“ Rozhlédli jsme se kolem sebe, ale naštěstí 
nás nikdo nesledoval. Pak jsme také kupovali dva velký 
pytle brambor a pití, který pak nakonec nesl Valin, 
protože to bylo moc těžký a já bych to neunesl a Hakl 
by to ..víte co ☺. Ale už dost o obchodě. Den jsme 
zakončili Liborovou pohádkou o odboji, o partyzánech, Hitlerovi a nakonec spánkem.  
 Sobota ráno nepřinesla žádná překvapení. Neználek se probudil na své posteli, mě 
probudil Hakl s Valinem dělajíce snídani vtipkujíce přitom. Přehlučeli dokonce zvuk nesoucí 
se z vedlejšího pokoje, kde spali mlaďoši. Marťa byla už dávno na nohách a já jsem vstával 

poslední ze všech.  
 V sobotu bylo naplánováno plno dobrodružství 
:D. Jedno z nich bylo zachytit autobus, který nás přiblíží 
k Radhošti nebo přímo vyveze na něj. Jsme přece turisti. 
My máme tak nachozeno, že se můžeme klidně do smrti 
vozit. I přesto jsme se ale rozhodli jít na Radhošť pěšky. 
Cesta to byla krásná, zdravá a dokonce nám i tři kluci 
utekli. To, že nám utekli tři, jsme poznali tím, že jsme si 
ty, co nám zbyli spočítali a vyšlo nám, že strašně daleko 

od nás ve předu jsou tři. Jaké bylo naše překvapení, když nahoře na nás čekali čtyři. Dala by 
se o tom napsat pohádka „Jak nám přibylo dítě“. Strašně tam foukalo a byla tam zima tak 
jsme raději šli hned zpátky pod kopec, kde nefoukal vítr a nebyla tam zima.  
 Cestou zpátky jsme našli psa. Nebo spíš se k nám prostě přidal pes, kterého jsme hned 
jednohlasně pojmenovali Márv. Márv byl hezký, mladý, příjemný pejsek, který dokonce 
slyšel na Márva a sedl, když se řeklo. Šel s námi až dolů na zastávku, kdy jsem nebojácně 
zavolal na číslo uvedené na obojku. Paní si pro Márva zanedlouho přijela. Vůbec si ale 
s Roňou nepadli do oka, takže veškeré návrhy o nechání si Márva byly naprosto vykolejené 
z normálnosti. Večer jsme byli velice vyčerpaní a hráli jsme hry nebo si jen tak povídali. Já 
jsem třeba šel spát o půl osmé, což byla velká chyba. Naštěstí mě probudil pan Michálek 
telefonem, kterému patří velké díky. Večer jsem teda nezaspal. Za to jsem ale vstával 
poslední. I Nezmen vstal dřív. Asi protože ucítil vůni snídaně, která se nesla kolem našich 
dveří do vedlejšího pokoje.  
 Po snídani jsme šli hrát Bejzbol a 
odpoledne šli děti na bazén. To my s Valinem a 
Haklem jsme šli na fotbal ☺. Na místním 
fotbalovém svatostánku se hrál velmi důležitý 
zápas mezi domácím Frenštátem, kterému fandili 
všichni přítomní, proti Bystřici pod Hostýnem, 
které jsme fandili my tři. Nejvíc teda Valin. Já 
jsem se chtěl s někým pořádně poprat, ale 
všichni se mě báli. Hakl se ve své softšelce 
klepal kosou. Zase bys, Hakle, nepromoknul, 
kdyby začalo pod tou tribunou pršet ☺. Bohužel jsme ale prohráli 3:1. Ale nám to nevadilo. 
Už jsme se těšili na náš zbytek, který se pomalu vracel z kryťáku. Šli jsme jim udělat jídlo. 
Teda kluci šli dělat jídlo a já jsem šel do chaty odpočívat. Večer ještě proběhla básnická 
soutěž, kterou ovládl Libor a jeho španělský něco…Pak už bylo dobrou noc a spinky spinky.  
 Ráno jsme uklidili, předali chatu majitelům a vyrazili na vlak do Holešova.  

iKi 
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Mikvan 
(12.12.2008) 

Vraťme se nyní jen v krátkosti k letošnímu 
Mikvanu. Konal se opět po roce v kině Svět za 
přítomnosti mnoha rodičů, přátel a jiných lidí. Bylo 
nás tam všech o to víc, že se k nám letos přidali 
kamarádi z holešovského skauta, tudíž byl sál o dost více příjemněji zaplněn. Moderováním 
večera, jenž začínal těsně po páté hodině, se ujal Kuba. Po krátkém úvodním slovu jsme 
mohli být svědky mnoha divadel, kterými nás obohacovali spíš naši skautští kamarádi. Viděli 
jsme i pár scének od našich mlaďochů a již ke konci originální a úspěšný irský tanec našeho 

mladého perspektivního tanečního družstva. 
Na závěr Mikvanu byla shlédnuta oddílová 
presentace našeho oddílu, která ovšem 
nebyla zcela dodělaná a Janou Karasovou 
komentovaná prezentace o skautské činnosti. 
Tak skončil Mikvan roku 2008 a doufejme, 
že příští rok už dáme Mikvanu profesionální 
tvář. Letos to bylo zase na poslední chvíli, 
tak jak to Medvědí stopa umí nejlépe.  

 

RINGO 
(13.12.2008) 

 Dne 13. 12., den po Mikvanu, bylo na 
programu již klasické ringo pořádané buď v Bystřici 
nebo v Holešově. Letos jsme cestovali do Bystřice 
na Sušil. Sušil je moc hezká a hlavně velká hala, 
která je daleko od vlakového nádraží. Cesta plná 

nebezpečí a nástrah v podobě vyboulených dlaždic na chodníku, které mi způsobili nejeden 
nechvalný problém s berlemi. Také jsem si musel dávat dvakrát větší pozor na trusy 
živočichů, protože ani jednou ze čtyř mých nohou jsem nechtěl navštívit vnitřek trusu ať již 
hnědého, černého nebo i bílého. Vždycky mě zajímalo, jací psy mají taková ta bílá hovínka. 
Moc se mi líbí. Možná je trošku úsměvné, že jsem jich již potkal dost rozšlápnutých snad 
možná i proto, že oddíl, který musel pospíchat šel daleko napřed přede mnou ☺. 
 Pomalu ale jistě jsem dorazil do haly, kde už se všechno pomalu chystalo na zahájení. 
Naši byli již převlečení a dokonce si už i házeli ringem na hřišti. Velmi mě překvapilo, když 
mi Hakl řekl, že abych mohl jít na tribunu, musím se vyzout. To by pro mě nebyl zrovna 
problém, ale vždyť je to přece myšlenka postavená na hlavu. Nakonec se to obešlo i bez 
vyzutí a pěkně jsme se s Haklem usadili na tribuně. 
Koučování a jiné logistické zajištění týmu si vzala na 
starost Jolanka. Šlo jí to velice dobře, usoudili jsme 
z tribuny. Typovali jsme naše mužstvo tvořené Liborem, 
Láďou, Jerseym, Strigou a Jirkou Botosem na první místo. 
Vypadali jako praví sportovci a při rozcvičování jim to 
hodně šlo. Jsou to prostě klasičtí sportovci – odchovanci 
Medvědí stopou. Jejich ladné pohyby, zatnuté svaly 
nahánějí strach kdejakému soupeři.  
 To také potvrdili hned v prvním zápase, který suverénně prohráli proti soupeřům 
z Tymy Holešov, ve kterém nastoupil i Nezmar, což nás velice zklamalo. Díky odvaze a 
duchapřítomnosti kouče-Jolanky zůstal ale tým nadále sepnutý a vrhl se bez okolků na další 
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zápas. Tentokrát proti malým zástupcům bystřických indiánů. Holešovský tým vedený 
kapitánem Liborem dokázal prakticky smést z povrchu zemského svého soupeře a po dvou 
zápasech odcházel do kabin tento tým posílený do dalšího souboje. Protože týmů v mladší 

kategorii bylo pouze tři, čekal je znovu zápas proti 
Tymy vedeného Nezmarem. První poločas ukazoval 
hodně vyrovnané ringo, kde ovšem i rozhodčí několikrát 
zaváhal, což ale hned potrestal hráč Striga, který si 
nenechal nic líbil a každou chybu rozhodčího někdy i 
hrubě okomentoval. Rozhodčí měl kolikrát i namále, že 
mu nebylo vhozeno ringem doprostřed obličeje, jak to 
naši hoši chtěli mnohokrát udělat. Naštěstí kouč a taktik 
Jolanka uklidňovala tento medvědím srdcem bojující 

tým. V druhém poločase dokázal náš tým snad i díky velké podpoře z hlediště zvítězit.  
 V tuto chvíli byla nálada ne dobrá, ne skvělá, 
ale přímo excelentní a každý hráč byl na vrcholu své 
sportovní morálky a vyhecovanosti. Kapitán Libor se 
dokonce zamiloval do jedné dívky v bílém tričku, 
které pořád nahrával. Libor to dokonce sám uznal 
svým úsměvem na tribuně. Fandíme ti, Libore.  
 Po dalších výhrách i prohrách jsem byl nucen 
opustit dějiště, abych stihl autobus do Holešova, který 
odjížděl za půl hodiny.  
 Když jsem vystoupil v Holešově u zámku, něco mi zabrnělo v kapse. Byla to zpráva 
od kouče, že jsme skončili na prvním místě a naši hoši si odvážejí z Bystřice zlaté medaile a 
pohár pro mistry světa v ringu. Doufejme, že i příští rok se bude hrát na Sušilovi a my 
postavíme tým starších i mladších a natrhneme všem dresy! 

 iKi 

 20 oddílů z různých 

 

Kukla 
(6.-8.2.2009) 

Více než 230 tomíků z
koutů naší krásné domoviny se o víkendu 6.-

8.2.2009 sešlo v našem městě, aby se navzájem podělili o svá umělecká dílka, která si pro tuto 
soutěžní přehlídku s názvem „Kukla“ a podtitulem „Svátek Múz“ nacvičili. Na pódiu 
místního kina se během sobotního dne odehrálo 9 divadelních představení, 9 vystoupení 
plných hudby, zpěvu nebo tance, shlédli jsme 3 vítězné filmy a také vyslechli vítězná psaná 
dílka. V předsálí pak byla vystavena díla výtvarná, keramická i fotografie a vše bylo 
provoněno soutěžními bábovkami kategorie „kulinářský um“. Kromě všech soutěžících jsme 
měli tu čest přivítat u nás i celé náčelnictvo Asociace TOM, které k nám přijelo na poradu i na 
představení. 

Myslím, že klání to bylo pohledné a bylo na co 
se dívat. Za všechny uveďme například vítěze TOM 
Klubka z Šenova, kteří si odvezli Kuklu za divadelní 
představení, TOM Pawnee Bystřice p. Host., jež byli 
nejoriginálnější dle filmové múzy, TOM Datyňáček 
z Havířova si odvezl cenu za psaný text, Krokodýlí 
mažoretky z Ostravy, odjížděly s Kuklou za nejlepší 
taneční výstup nebo „valmezští“ TOM Zlaté šípy bodovali nejlépe v kategorii „fotografie“. 
Nádhernou tečkou za celým dnem byl pak večerní karneval v místní Sokolovně. Byl 
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neformální, bláznivý, plný 
letájících a občas i praskajících 
balónků. Byl přátelský a plný 
všelikých masek, jak jsme si 
přáli. Dokonce se i soutěžilo, 
naučili jsme se jeden indiánský 
tanec a bylo rozdáno několik 
sladkých i slaných cen. 

Svátek Múz, největší a nejnáročnější akce v historii našeho oddílu, je 
úspěšně za námi a rádi bychom touto veřejnou cestou poděkovali všem, kteří 
nám s její realizací pomohli: Městu Holešov za finanční podporu, Sfinxu 
Holešov za materiální sponzorský dar. Velký dík patří paní ředitelce Růžičkové 
za prostory 1. ZŠ, nutné k ubytování účastníků a kolektivu pracovníků Ústřední 
školní jídelny za pečlivou starost o naše bříška. Děkujeme také MKS Holešov za 
velkou vstřícnost a prostory a taktéž 
holešovským Sokolům. Jmenovitě 
bych rád vyjádřil díky porotcům 
jednotlivých soutěžních kategorií 
paní Ivaně Vávrové, Vlaďce 
Dvořákové, Terezce Zalabákové, Júlii 
Mudruňkové, Rudolfovi Seifertovi, 
Františkovi Sovadinovi, Pavlovi 
Valiskovi a Jirkovi Kuhlovi. 

 
Rád bych také poděkoval celému organizačnímu týmu oddílových členů, včetně 

našich nejmenších a rodičů, kteří byli do organizace této akce zapojeni. 
Všem velké díky za zdar této celostátní akce! 

Šk. 

 
 Kukla 2009 očima Hanky 

 
 
Já si myslím, že je dobře, že Kukla byla v Holešově, protože se nemusí jet někam 

extra daleko (např.do Prahy). Kukla 2009 byla tentokrát v Holešovském kině Svět, kde na 
zadní stěně visel dost známý sádrový Valin, ještě z Kukly 2008. Byla 
věnována Múzám umění. Místnost kina byla vyzdobena různými 
maskami. Kukla 2009 trvala od 6.2 do 8.2., ale jeden den jsme strávili 
zkoušením úvodního ceremoniálu a vyzdobováním kina.  

Na Kukle jsme sice nezískali žádné umístění, ale snaha byla. 
Největší podíl měli všichni vedoucí, kteří skoro všechno zařizovali. My 
maloši jsme sem tam pomohli, ale vedoucí polovinu z nás museli 

přemlouvat. Celá Kukla byla 
hodně zábavná, ale nejhezčí se 
mi zdál ten náš úvodní a 
závěrečný ceremoniál. Už se 
těším na další Kuklu, která 
doufám bude stejně zábavná 
jako tahle naše.  
                                   

 Hanka 
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Jarní prázdniny na „Vesmíru“ 
(8.–14.3.2009) 

Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám všem 
sdělil pár maličkostí k následujícím řádkům. Jarní 
prázdniny si v tomto BrumBáci zaslouží samostatnou 
kapitolu, neboť jeden z prázdninových programů byl 
právě o tvorbě časopisu. Všichni ti, kdož na 
„jarňáskách“ byli se pokusili vytvořit něco podle svého 
vkusu, čím by mohli náš společný časopis obohatit. Někdo si dal opravdu záležet, a tak by 
byla rozhodně škoda, kdyby se několik z těchto povedených příspěvků v BrumBáci 

neobjevilo. Nuž tedy zde jsou!! 
 

Jarní prázky 
 

V neděli jsme měli sraz v 6:45 na nádraží v Holešově a 
jeli jsme v 7:02. Ale já jsem tam byla už v 6:23, ale to nevadí. 
Táhla jsem tolik krámů, jenže až přijeli všichni, tak přijela i 
dodávka. Odjížděli jsme osobákem a potom rychlíkem a zase 
osobákem a ještě busem. Pak jsme šli dva kiláky pěšky, už nás 
v podstatě bolely nohy. Chvíli jsme si odpočinuli, a pak jsme šli 

dál až do chatky. Potom jsme šli do jedné místnosti a tam jsme se napili dobrého čaje. Pak 
jsme si šli pro věci do dodávky a šli nahoru na dívčí půdu a tam jsme si vybalili. Pak jsme 
sešli všichni dolů na večeři. Já, Nikča, Kufr a Hanka jsme umývaly a utíraly nádobí a pak 
jsme se šly osprchovat a po sprše do postele. Ráno jsme měly krásný budíček a zpívala to 
Marta. Pak jsme šly na snídani a pak jsme zase umývaly a utíraly nádobí. 

Markéta a Kufr 
Jarňásky 

 
No a jsme tu. Kde? No přece na jarňáskách 

v Orlických horách. Přijeli jsme a šli jsme ven na 3 
hodiny ani jsme se nepřevlékli, a tak jsme přišli do 
chaty nacucaní vodou. Šli jsme se ubytovat a samo 
sebou převléct. Samozřejmě Kufr – modelka musela 
být asi hoďku v plkách a přišla Martinka (zdravotnice) a Kufr měla průšvih. 

… byl večer a my šly na hygienu a tak. Pak jsme si šly lehnout a asi každou minutu 
jsme chodily za klukama, protože náš štvali, ale pak ztichli a my začaly kecat a dělaly jsme 
hluk, a jak na potvoru k nám pořád chodili vedoucí. Naštěstí jsme byly zvlášť od kluků, 
protože tady jak jsme je křesťanský dům. Mají tu kapličku a před jídlem se modlí. Kluci 

mysleli, že umřou hlady, ale jak na potvoru to vydrželi. 
(Ach jo…) …  

niki 
 

A teď mi dovolte pár sofistikovanějších 
(učenějších, konkrétnějších, obecnějších) informací, 
jakže to na letošních jarňáskách vypadalo a co všechno 
jsme si užili. 

Asi nejpodstatnější byly lyže! Konečně jsme se po letech dočkali a co pamatuji byly 
tohle první jarní prázdniny, kde jsme skutečně lyžovali. Pamětníci si možná vzpomenou na 
Radešínskou Svratku (2004), kde jsme tenkrát taky tahali lyže do krásně zasněžené zimy, ale 
ta nám po vytrvalých třídenních deštích zmizela před očima jak pára nad hrncem. Letos to 
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vyšlo a stálo to za to. Sněhu jsme si užili až až, dokonce 
jsme uskutečnili i velký závod ve slalomu. Krom lyžování 
nemohla chybět pořádná sněhová bitva a taky v okolí chaty 
vyrost sněhuláček. Krásné a pohádkové bylo také večerní 
lyžování, na které jsme vyrazili s některými vedoucími, 
což mimochodem bylo poprvé pro mě a moc za to děkuju, 
že mě ostatní vytáhli. A ta cesta nocí zpět … hmmm… 

Náš čas trávený v chatě zaplnilo několik aktivit 
jako třeba stolní tenis, v němž Striga uspořádal i turnaj s účastí všech, deskové hry, pohádky 

po každém obědě atd. Dva večery plné her pro nás 
připravili domácí „animátoři“ z Vesmíru a troufám si 
říct, že fakt stály za to. Alespoň já tedy vzpomínám 
velmi silně třeba na zhaslou chatu, v níž jsme běhali ke 
svíčkám pro papírky sem a tam v plné ostražitosti a se 
strachem, kde se objeví strážce noci, obávaný Prokop.  

Taky jsme několik večerů strávili nad Dračím 
doupětem, který skupinu dobrodruhů zavedl do starého 
kanálového komplexu, ve kterém za mříží, kterou 

otevřeli, skrývá se a číhá něco moc nebezpečného a tajemného..... 
Všude kolem Vesmíru byla krásná zima, spousta 

sněhu, který pořád padal čerstvý. Asi nejvíc jsme si tuto 
krásu vychutnali poté, co jsme se vraceli z celodenního 
výletu, který jsme strávili procházkou k divočákům a 
jelenům a návštěvou bazénu v Náchodě, kde nebylo po 
sněhu ani památky. Když jsme se pak vraceli busem zpět 
pozdně odpolední krajinou beze sněhu, spatřili jsme před 
sebou překrásný sněhový, sluncem zalitý, klobouk 
Orlických hor, který se v dáli před námi tyčil do modrého 
nebe… No prostě, co vám mám povídat… srdíčko zaplesá nad krásou své matky, přírody. 

Tak takhle bláhově jsme si užili zimní radovánky 
na Vesmíru, středisku diecézní charity s milými lidmi. 

Šk. 
 
 

 
 
 
 
 

     - vycházející kytarová hvězda - 
 

 
 

TOM Medvědí stopa Holešov  LISTOPAD - PROSINEC 2008 



     strana  10
 

Na Jarních prázdninách vznikla také tato originální křížovka, kterou jsme si dovolili 
použiti v tomto čísle jako SOUTĚŽNÍ!!! Hádejte a luštěte a nezapomeňte nám poslat 
správnou odpověď na adresu redakce – redakce.medvedistopa@centrum.cz nebo ji přinést na 
některou ze schůzek na podepsaném papírku v zapečetěné obálce bez známky. Pokud to 
uděláte do 20. září 2009, kdy je uzávěrka všech soutěží tohoto čísla můžete vyhrát něco 
pěkného nebo sladkého. 
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Zatímco na jarňáskách někteří psali a někteří tvořili krásné křížovky, někteří další 
kreslili veselé obrázky. Máme pro vás hned dva. Jeden se, jak jste správně poznali, týká právě 
lyžovačky na jarních a dle písma je tvořen rukou naší drahé Pácinky… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... však ten druhý z ruky malého Davči nás odvede pár měsíců zpátky na náš tábor 
v Petrovicích, kdy jsme si užívali veselé radovánky „puckové“. Myslím, že tato 
impresionistická kresba musí potěšit každého, kdo se „puckových rituálů“ účastnil. Obzvlášť 
úžasně na mě zapůsobily barevné barely po stranách … ale posuďte sami… 

…děkujeme za krásná dílka.. 
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Kusalíno  
(pro Brumbác upraveno a zkráceno! Originál je na webu) 

(20.-22.3.2009) 
 

Jak všichni víte, dlouho se plánovala nějaká výprava na 
TOMáckou chatu.Plánovat se plánovalo a plkat se plkalo. Na 
chvíli veškeré dění ohledně chaty utichlo, až pak Lucc přednesla 
různé možnosti chat. 

 
Nakonec padl termín 20-22.3.09 a místo Kusalíno. Všichni 

jsme se těšili a Maka už vykřikoval, že spí na peci. Do toho se taky 
přidala Miška, že tam chce spát taky a skoro začala mela o to, kdo tam bude spát (pak jsem 
tam spal jenom já ☺ ).  

Všecko klapalo jak mělo a termín odjezdu se 
blížil. Několik statečných kusů se rozhodlo, že bychom 
mohli jet už ve čtvrtek a vytopit chatu (teplem), aby 
ostatní měli luxusně připravenou chatici. Domluvila se 
šestice dobrodruhů a to: Mikeš + Miška (ti jeli vlakem), 
Honza, Birs + Gabča, Já (my jsme jeli reprezentačním 
vozem ze stáje Kaul a LK Iktočante). 

Domluvil jsem se s Luckou, že když jedeme ve 
čtvrtek můžeme nakoupit. Musím uznat, že bych si 

příště naliskal za takový nápad kdybych věděl, jak to vše dopadne ☺ . 
Ještě bych se vrátil k tomu, jak jsem klasicky zpozdil celý odjezd. Zkrátka jsem se 

zasekal v KM, pak jsem valil domů, nabral Birse + Gabču, pak Honzu s jeho brutální sekyrou 
a Talismanem a tradá směr na Vsetín. 

Posádka "žluté střely" nakoupila ve velkém časovém presu (v Kauflandu se co chvíli 
ozývalo: "žádáme všechny zákazníky, aby opustili prodejnu, zavíráme do 10,5,3 minut). 
Naštěstí jsme našli a koupili úplně všechno – i 6 litrů mlíka a kotel vajíček. V podstatě jsme 
veškerý nákup cpali mezi batohy a málem jsme kufr nezavřeli. Po nákupu jsme jeli směr 
nejblíž ku Kusalínu. Dle mapy, GPS a Dykových instrukcí jsme zaparkovali někde u Rubiska. 

A teď to přijde!!! 
Sněhu všude jako prase a to jsem s Birsem v půli týdne debatil 

jestli bude sníh. Naše debata končila s tím, že asi sněhu už nebude. 
Začali jsme ládovat věci do krosen. Respektive jsme brali věci, co by 
neměly promrznout (zelenina a chleby ...). Pobrali jsme co jsme mohli a 
vydali jsme se do kopce.  

Šli jsme, šli a zase šli. Ono procházka nočním lesem je v 
pohodě, pomineme-li krosnu s jídlem a okolo vás tak 40 cm sněhu a 
stoupák před vámi.  

Pamatuju si veselý zážitek, když jsme došli na místo, odkud 
vedly 3 cesty. Já s Gabčou jsme hlídali krosny a pánové šli každý jiným 

směrem, aby našli tu správnou cestu. Až na tom místě 
kde jsme na kluky čekali jsem si všiml, že Gabča nese v 
rukou dvě okurky a občas je používá jako cepíny ☺. 
Kluci se vrátili a věděli jsme jen to, že dole je nějaká 
průmyslová zóna. Dohodli jsme se, že stejně musíme do 
kopce a že dolů to nemá smysl. Zase jsme šli, šli a šli. 
Mám taky osobní postřeh: nevadilo mi jít lesem a s 
krosnou, ale když jsem hopkal v stopách Birse, tak jsem 
se kolikrát i zasmál, jaký dlouhý krok dokáže udělat ☺. 
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A to když jsem viděl Gabču, mající krosnu a Bručovu 
kytaru na zádech, a že se vůbec nepropadá, usoudil 
jsem, že je elfka. Párkrát jsem chtěl zkusit jestli mi to 
taky půjde. Nešlo. 

 

Po 3 hodinách úmorného šlapání sněhem a po 3 
telefonátech od Mikeše (ptal se kde jsme, a my mu řekli: 
"Za hodinu tam budeme" - což nebyla zdaleka pravda) 
jsme dorazili na chatu. U pece seděla Miška s Mikešem 
a vypadali skoro jako babička s dědečkem z Pyšné princezny, jak dělali "Meleme, meleme". 
Dali jsme si čaj, něco málo pojedli a pak šli na kutě.  

Ráno Birs, Gabča a Mikeš seběhli pro "zbytek" věcí na jídlo. Odpoledne dorazila 
posádka Lucčiného auta : Jolča, Maruška a Maka a Lucka. Potom Radka s Bruem a pak ještě 
Kuba se Šárkou (omlouvám se jestli jsem přehodil pořadí příchodu).  

Asi Vás, milé čtenáře bude zajímat, co tam taková velká banda mohla dělat celý 
víkend?? Tak já vám to tedy prozradím. Jedli, jedli a zase jedli (holky nám vyvařovaly a 
myslím, že jsme měli min. 2 teplá jídla. Nejveselejší mi 
připadly palačinky. Když holky usmažily, slovy dvě, 
přišla Lucc mrskla s palačinkou na talíř (takový ten 
betoňák) a ten začal zvonit jak byla úžasně tvrdá ☺. Ale 
marmelády byly luxusní a vlastně i ty palačinky, jen si je 
člověk musel trochu propracovat ☺. Kromě jídla jsme i 
pili, nejvícero čaj černého kalibru a pak hráli hry - 
klasiku Bang, Talisman (ten Honzovi zapůjčil Lulu, a 
hráli jsme ho jen dvakrát, ale asi dohromady 8 hodin), a 
taky bych málem zapomněl na foukanou s alobalovou kuličkou a taky jsme hráli volejbal s 
alobalovou kuličkou a místo síťe jsme použili spacák. Prostě parádní sranda. 

V sobotu se šli všichni proběhnout na Eskymáckou honičku. Já zůstal v chatě, topil, 
spal na peci a občas si i četl. Jak se vyběhali, tak došli všichni mokří jak myšové. Nastalo 
velké sušení. Večer pak Mikeš a Brůča začali hrát na sladká dřeva, alias na kajtry (kytary 
samozřejmě). Já jsem si v zadu pidlikal na mandošku. A pak se to rozjelo. Dle mého názoru 
pěkné hraní a pěkné zpívání. I Birs přišel ke zdroji 
hluku, aby si s námi zanotoval ☺. Ještě před spaním nás 
zkásla Lucc za veškeré jídlo a ubytování. 

V neděli jsme uklízeli, spakovali veškeré věci. 
Kupodivu z toho qvanta jídla nezbylo krom pár rohlíků 
asi nic. Pro orientaci jsem vám chtěl přiložit seznam na 
nákup, ale než bych ho vypotil z hlavy, tak si jen 
představte nákup za 1200 pro 12 lidí a hlavní surovina 
bylo mléko a vajíčka :).  

 
Už se budu opakovat, ale byla to výborná opravdu výýýýborná akce. 

 
P.S.: Poněvadž tam po nás nezbylo 
skoro žádné dřevo (před námi ho 
bylo taky pramálo) jsme se 
předběžně domluvili, že bychom jeli 
na Kusalíno někdy jak bude teplo. 
Tudíž bude pracovní brigáda pro 
dobrovolníky. 
   

  „společná snídaně“ 
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„Nad sklenkou vína“ 
(neformální posezení vedoucích, starších členů a rodičů) 

(27.3.2009) 
V pátek 27.3. se uskutečnilo dlouho očekávané a 

slibované neformální setkání starších členů oddílu a 
rodičů, které jsem si dovolil nazvat "Nad sklenkou 
vína". Proběhlo ve vinárně u Ehrlichů, velké díky a 

aplaus naší úžasné hostitelce Markétě – „hip,hip – hurá, hip,hip – hurá…. 
….ale také všem vám, co jste přišli posedět, poklábosit, probrat všeliké důležité i 

prosté novinky, všem, kdo jste přišli jen tak pozdravit druhé. Dobré vínko a další pití alko i 
nealko zajistila ve svém „Ehrlich´s vine saloonu“ hostitelka, o jídlo jsme se postarali společně 
způsobem nám vlastním, tedy svépomocně - každý jako "vstupenku" přinesl pizzu, ať už 
vytvořenou vlastnoručně nebo koupenou. Byla to vskutku pořádná hostina!!! 

Setkání to bylo pěkné a příjemné. Jedlo se a pilo, a když se osmělili i naši kytaristi, 
hrálo se a zpívalo až do hluboké půlnoci.  

Ještě jednou díky naší hostitelce i všem příchozím a věřím, že toto posezení nebylo 
poslední svého druhu. 

Šk. 

 
 

„Boyard 2009“ 
(velká hra TOM Pawnee) 

(28.3.) 
 

Na vlakové nádraží 
přišlo v sobotu 28.3. hodně 
málo členů, aby podpořily 
oddíl v soutěži Boyard. 
V 7:50 byla na vlakovém nádraží pouze čtyřčlenná skupina ve složení: 

Striga, Jelen, Špejla a Kuba Š. Kuba ještě váhal jestli pojedeme, ale jeli jsme. Do Bystřice 
jsme přijeli trošku s časovým skluzem. Bylo tam celkem 
25 tomíků, kteří soutěžily o poklad. 

Po přijití našeho týmu jsme se rozdělili do pěti 
skupinek po pěti. V naší skupině jsme byli mi 
z Holešova a Bystřičtí Kalda a Svoby. Měli jsme zjistit, 
které město je místo X. 

Naše úkoly začaly u klubovny. První úkol byl že 
jsme si vybrali obálku s puzzle a museli jsme postavit 
puzzle a zjistit budovu, u které je mapa, abychom mohli pokračovat. My jsme měli školku 
Radost. Pak jsme šli asi jeden až dva kilometry k další kontrole. Šli jsme okolo rybníka a na 
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místě jsme byly o půl hodiny dříve, ale už tam byla kontrola. Abychom získaly indicii, museli 
jsme postavit stan do sedmi minut. Indicii jsme získali a šli jsme dál k další kontrole. Cesta 
byla docela krátká, ale zabahněná. U další kontroly jsme byli v dobu oficiálního otevření 
první kontroly a  museli čekat asi čtvrt hodiny, protože 
tam byl tým před námi. Tam jsme museli házet šipky do 
balonků a v jednom byla indicie, ten správný trefil Jelen. 
K další kontrole byla cesta přes most ke křížku. Tam 
jsme si měli zapamatovat kde jsou na šachovnici klíče. I 
tam jsme uspěli a šli jsme dál. Další cestu jsme si zkrátili 
přes pole a skoro jsme dohonili první tým. Tento úkol byl 
jednoduchý, měli jsme hodit kámen tak, aby se dotýkal 
jednoho klacíku. Tam nám řekli, že dostaneme bonus když kopneme jednoho chlapa pod 
koleno. Potok - takový nesla název další kontrola. Měli jsme po prkně přejít pro indicii nad 
řekou. První to zkoušel Jelen a pak Striga ten to dokázal. Čekal nás oběd a minové pole, které 
měli dva přejít bez výbuchu. Radši bez komentáře, protože by nás, co jsme tam byli, hnali 
s holí v ruce. Oběd byl jako vždy maso a brambory. Museli jsme čekat než nás pustí, protože 
jsme byli časově napřed. Na další kontrolu jsme šli přes hřbitov. Tahle byla nejhorší. Měli 
jsme strkat ruku do nějakých humusů, ty byly: voda a tráva, voda a zase tráva, uvařené 
těstoviny a dvakrát jakási kaša. Bylo to na blití. Během této cesty jsme si mysleli, že místo X 

je Rožnov pod Radhoštěm. I to jsme zvládli, ale jen tak 
tak. Po cestě směrem na Hostýn  jsme byli zastaveni 
další kontrolou. Lovili jsme v kanále místo ryb klíče a 
toto bylo jediné, kdy jsme neuspěli. Další cestou poprvé 
lesem jsme šli na paseku, kde jsme museli zatloukat 
hřebíky tak, abychom ťukli poslední. Šli jsme šli a u 
chaloupky na kuří nožce jsme se dozvěděli, že tam se 
kontrola ruší. To nám řekla první skupina. S první 
skupinou jsme šli až na vodu. Museli jsme nosit ledovou 
vodu v ústech do sklenice. 

 Pak následoval Lom. V Lomu jsme řekli co je místo X. Řekli jsme Vsetín, protože 
během cesty přišly další indicie. Byl to Vsetín. Po přijití poslední skupinky, která přišla po půl 
hodině po nás, jsme hledali poklad. Všichni všechno prohledali, ale Striga našel poklad. Byl 
první z našeho oddílu kdo ho našel. Na dortu pokladu byl znak města Vsetína. K nádrží jsme 
jeli autem, ale vystupili jsme u klubovny. Pak jsme 
šli pěšky. Domů jsme dojeli živí a zdraví. 

 Špejla 
 

Zpráva z tisku: „Dne 28.3.2009 se malá skupina 
oddílových nadšenců vydala hájit naše barvy na 
tradiční Boyard, který pořádají naši kamarádi 
z B.p.H. V sestavě Špejla, Striga, Jelen a 
pawneeácké posily Kalda a Svoby (a Kuba, který 
fotil) se naši borci umístili na nejkrásnějším 
1. místě, poté co v již známém lomu nad 
Chvalčovem našel Striga závěrečný poklad – dort. 
A tak se naše malé družstvo vepsalo nesmazatelně 
do historie oddílu jakožto první tým, který uspěl na 
této prestižní mezioddílové hře, stejně tak jako jest 
Striga prvním "medvědo-stopou“, kdo objevil 
cílový klenot, poklad, dort.  
Děkujeme hoši, děkujeme!!!!" 

           (TOM Medvědí stopa NEWS) 
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Akcí „Boyard“ SKORO končíme výčet událostí dní minulých pro toto číslo, abychom 
mohli přejít k jiným zajímavým tématům, na která jste v Brumbáci zvyklí a nebo možná ještě 
ne. Slovem SKORO chci říct: „skoro, protože jedna zpráva sahající i do dní uplynulých nás 
ještě čeká.“ A totiž do naší redakce došel jistý článek od Ondráška, a tak 
následující prostor jsme se rozhodli vyhradit jemu. 

 

Irské tance 
Tak jednou dostal Kuba perfektní 
nápad: Nacvičíme na Mikvan 2008 irské tance! Tak 
jsme měli vždy v úterý sraz na střední škole v 15:15 
hod. Tancovalo nás osm: Kuba, Šárka, já, Jersey, 
malý Honzík, Botaska, Špejla a Libor.  Na Mikvanu 
to mělo veliký úspěch. A proto jsme to nacvičili i na 
Kuklu 2009.  

Kukla je soutěž, ve které soutěží všichni Tomíci. Přijelo jich plné kino. Před 
Kuklou vystřídal Botasku Striga. Užili jsme si při 
nacvičování spoustu legrace. Irská hudba se mi tak 
líbí, že ji poslouchám doteď.  

Jenom mě mrzí, že jsem nestihl to poslední 
vystoupení v domově důchodců, protože jsem odjel 
s babičkou a dědou na lyže do Alp. Naštěstí mě 
zastoupila mamka.       
            Ondrášek 

Ondráškův článek ještě doplníme o faktický údaj, že vystoupení v domově důchodců  
(Centru pro seniory) se skutečně uskutečnilo dne 19.3.2009 v rámci „Josefovské zábavy“. 
Bylo pojato jako dárek pro všechny oslavence i hosty (přes 100 lidí) a sklidilo opět velký 
úspěch…..  posuďte sami. 

 
 

 
 
 

 
 
 
Díky patří všem tanečníkům 

nejen za reprezentaci oddílu, ale 
především za jejich chuť udělat radost 
druhým lidem, což se při této 
příležitosti moc povedlo. Díky 
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Slavnosti 10. výročí klepou na dveře 
 

Harmonogram oslav: 
V rámci oslav, které budou probíhat od 10. do 28.9.2009 uskutečníme či podpoříme několik 
dílčích aktivit: 
12.9. – spolupodílení se na organizaci 40., výročního, turistického pochodu, který je 

každoročně pořádán naším odborem KČT - „Rusavskými kotáry na kole i pěšky“ 

Klub českých turistů v Holešově 
spolu s turistickým oddílem mládeže 

TOM Medvědí stopa Holešov 
oznamují 

svým členům, příznivcům a vůbec všem občanům, že v sobotu dne 12.září 2009 
pořádají při příležitosti oslav 95. výročí založení KČT v Holešově za  podpory 

TJ Sokol H ojišťovny 
a firmy olešov 

„Rusavskými kotáry na kole i pěšky“, 

 „Holešovská padesátka i kotáry“. Cykloturisté mají 

s  
od budovy sokolovny a zde mají také cíl své trasy.      

olešov, MÚ Holešov, OZP – oborové zdravotní p
JACOM s.r.o. H

jubilejní  40. ročník 
 

 
 rusavskýmdříve s názvem

připraveny trasy na 50 a 25 km, pěší turisté půjdou tradiční pochody na 50, 35, 
25 a 10 km. Start pochodů je mezi 07,00-09,00 hod. od budovy holešovské 
okolovny, kde bude také cíl pochodů. Cykloturisté mají start v 9,00 hod. také
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18. - 20.9. – hlavní víkend oslav: 
. – Den otevřených dveří v klubovně (hájenka v holešovském  pátek 18.9  zámeckém 

ámení s oddílovou činností, prezentace naší 

V

a 

Holešově. Den plný her a zábavy, který 

25
 záslužnou práci v oddíle. Akce jen 

 
Pár v

parku) pro školy i ostatní veřejnost, sezn
největší záliby – fantasy (kostýmy, ukázka táboření, doplňky apod.),  
elká městská týmová hra pro veřejnost, která potrvá až do sobotního poledne by měla 

odstartovat v podvečerních hodinách (je ovšem zatím nedořešena, takže možná nebude) 
sobota 19.9.  Stejně jako v pátek Den otevřených dveří v klubovně + promítání 
prezentací a filmů z oddílové činnosti, ocenění lidí významných pro oddílovou historii 
život, kulturní program nejen z vlastních tvůrčích zdrojů, večer bychom snad mohli 
zazpívat u ohně a opéct nějaké buřty… (program tohoto dne není ještě úplně dořešen, 
takže vše bude upřesněno v průběhu dalších dní) 
neděle 20.9. – 9:00 – 17:00 Den deskových her – otevřené pro veřejnost, obnovení 
činnosti klubu deskových her „Medvědí brloh“ v 
je pro všechny členy oddílu, rodiče, příznivce apod. 
. - 28.9. –Expedici členů oddílu do kraje Frýdlantského, pojatá jako poděkování lidem, 
vedoucím, za jejich dlouholetou, dobrovolnickou a
pro starší oddílové členy. 

 
….pov
očima

N
holešo
panele
činnos
uspořá
se nám
chni rozhodnete podpořit naše 10. narozeniny 
svoji návštěvou, jednak účastí na holešovské padesátce, ale 

oddílové vedení 

„Doufám, že se vši

především v hlavní víkend oslav 18.-20.9.2009 u hájenky, kde se 
budeme snažit spolu s vámi všemi vytvořit nezapomenutelné chvíle, 
které nám zůstanou dlouho a  hluboko zakořeněné.“  
 

na všechny se těší 
  LISTOPAD - PROSINEC 2008  Medvědí stopa Holešov

zpomínek na 5. výročí obrazem i slovem  (vyňato z archivu ☺☺ a jemně upraveno))) 

 
nábor nových dětí, jelikož 

ídání o výstavě „TOM Medvědí stopa 5 let v Holešově“ 
 pořadatelů.  

a přelomu února a března roku 2006 se ve vestibulu 
vského kina Svět konala výstava, která měla na několika 
ch plných fotografií ukázat holešovské veřejnosti bohatou 
t našeho oddílu. Asi nejdůležitějším motivem pro její 
dání byl fakt, že jsme měli narozeniny a chtěli jsme je nálež
 povedlo. Dalším, však o nic méně důležitým motivem, byl 

celých 5 let se oddílové členstvo měnilo jen zřídka a 
nepatrně, a tak nám, tehdy ještě malí tomíci, dorostli do 
věku, kdy už by měli sami přebírat otěže vedení další 
„generace“ dětí. I tento cíl byl ke spokojenosti nás 
organizátorů naplněn. 

Průběh celých 12-ti denních oslav byl klidný. 
Zahájili jsme slavnostní vernisáží 27.2., která měla dvě 
části. 

itě oslavit, což, dlužno říci,

V první mohli ti, jenž přišli, shlédnout několik 
prezentací z oddílové činnosti v digitální podobě, 
oddílové kejklování-žonglování s míčky a kužely, které 
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výtečně předvedli Maka a Iktome a v neposlední řadě také vyslechnout trochu vlídných a 
chválu pějících slov z úst hlavního vedoucího Kuby Šneidra. Ta směřovala všem, kteří 
jakkoliv podporují náš oddíl. Veřejné díky patřily Klubu českých turistů Holešov za jejich 
finanční podporu a přátelskou pomoc, MěÚ Holešov též za finanční podporu naší činnosti, 
bez níž by naše počínání bylo o něco těžší, MKS Holešov za vstřícný přístup při přípravách i 
v průběhu výstavy, rodičům za podporu atd. Vážíme si této pomoci a znovu vyslovujeme své 
díky!!!!  

V druhé části vernisáže jsme naše díky vyjádřili také 
v pod

. Sem ta
nějak

eřejnost, které však bohužel 
zůsta

lu dopluly ke 
zdárn

bych také rád poděkoval všem vedo

em Šk. 
 

Vysv atematiky:

obě drobného rautu, který jsme pro příchozí 
svépomocně či maminko-pomocně přichystali. Podle slov 
některých připomínal spíše svatební hostinu, ale to jest 
věcí názoru. Pravdou nicméně zůstane, že všemožné 
koláčky a dobroty, jakož i dort, který byl vrcholem 
pohoštění, jsme dojídali až do půli výstavy. Zahájili jsme 
tedy honosně, a to hlavně díky všem, co zahájili s námi. 
Udělali jste nám svou návštěvou skutečně radost. 

 Dny výstavy pak plynuly pomalu, ale mile m nějaký ten zvědavec, sem tam 
á ta třída, sem tam nějaký přítel či rodič. Děkujeme všem! 
K našemu výročí jsme také připravili několik akcí pro v
ly veřejně bez povšimnutí. Na „Lakrosové řádění“, tedy ukázku staré indiánské hry 

lakros, se přišel podívat jen jeden člověk, bývalý člen, no a na „Den deskových her“ přišli 
opět pouze oddíloví členové a tři naši kamarádi, takže jsme si vyhráli víceméně zase sami. 
Pro potěchu ducha nám byla alespoň poslední z doprovodných akcí, v níž jsme si povídali 
s Dušanem Hanákem o „Indiánech severní Ameriky“. Její návštěvnost příjemně předčila naše 
očekávání. Dokonce až z dalekého Fryštáku přijel dětský přírodovědný kroužek. Děkujeme 
všem příchozím a doufáme, že pár indiánských písní a foto obrázků z táboření českých 

euroindiánů jim bylo dostatečnou odměnou. 
A tak naše výstava i naše oslavy poma
ému konci a nám nezbylo, než vše sklidit a vykročit 

vesele a směle do dalších let. Spolu s námi do nich 
vkročilo i pár nových mladých i mladších nadšenců, ke 
kterým, jak věříme, brzy přibudou další. Pokusíme se jim 
nabídnout alespoň tolik bohatství, které jsme za dobu naši 
krátké historie získali my. 

  
o a úplným závěrem N

ucím a členům TOM 
Medvědí stopa za přípravu, průběh i ukončení této zdařilé akce, 
na které se podíleli nemalým dílem svého volného času.  

Díky vám vš

ětlení pro pozorné m  
áté v roce 2009??? To se 

někdo
 v naprostém pořádku. 

Roku

 a 
bude se jim zase volně dýchat… 

Páté výročí v roce 2006 a des
 asi hodně bouchnul do hlavy….  
Nikoliv, přátelé, vše je historicky
 2006 jsme oslavili 5. výročí počítané od doby, kdy jsme 

náš oddíl zaregistrovali pod Asociaci TOM. Pak jsem však 
jednoho krásného dne brouzdal starými kronikami, konkrétně kr
později přešlo v Rijanské království, a tam jsem objevil zápis pojednávající o naprostém 
počátku oddílu. Toho dne 29.9.1999 se ve Smetanových sadech sešlo několik dětí na vůbec 
první schůzce….a od tohoto památného dne funguje oddíl bez přestání až do dnů dnešních. 

Věřím a doufám, že matematici i ostatní vezmou zavděk tímto krátkým vysvětlením

onikou Společenstva, které 
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Na závěr opět jedno vzpomínkové foto z oddílové historie! 

Byl konec února roku 2007, kdy Medvědí stopa trávila své Jarní prázdniny na asocia
chatě Kaménka. Na jedné z cest k civilizovaným lidem jsme narazili na tuhle povedou 

ční 

kloboukovou

a, která by mohla 
i pro některé 

a a nebo taky ne… 

í radost, všichni se na 

časopis, jeho organizaci, koordinaci, aktuálnost apod. vzali na starost nebo to pro 
další 

ail znáte nebo to 
může

 výstavu a myslím, že nám to pěkně sekne – krása pohledět… 
 

Podstatný dodatek k devátému číslu Brumbáce: 
Řekl jsem si, že by bodlo pár upřímných řádek o vzniku tohoto čísl

vyvolat zamyšlení všech oddílových členů, popřípadě by mohla přinést inspirac
nebo v jiných probudit dřímajícího redakčního duch

16 stran tohoto čísla bylo hotovo a připraveno někdy v březnu, zbylé 4 vznikly dnes 
v srpnu (poněkud uměle a hekticky), aby číslo mohlo konečně vyjít. Není to škoda? Není to 
smutné, že tento záslužný oddílový počin tak vadne, když všem přináš
něj těší… 

Rád bych si dokázal pravdivě odpovědět na otázku, zda mezi námi převládá vůle 
časopis zachovat nebo na něj už jen vzpomínat jako na krásnou historii? Jsou mezi námi lidé, 
kteří by si 

dny smažeme z naších aktivit a budeme se věnovat jiným radostem? 
Rád bych slyšel názory, vyvolal diskuzi (to už jsem holt já), neboť jsme před 

pomyslným startem ať už nového školního roku 2009-2010 nebo chcete-li před další 
oddílovou dekádou (desetiletím). Pokud by někdo měl chuť reagovat můj m

me někdy probrat ústně…. Budu rád pomáhat, pokud vzejde odvážlivec či skupinka! 
Šk. 

Poděkování redakce: 
Rádi bychom vyjádřili náš nesmírný dík všem, kteří se podíleli na obsahu tohoto čísla, jak 
z řad starších tak i mladších, Hance, Markétě, Kufrovi, Nikol, Špejlovi, Spáce, Ondráškovi

 přispěvatelům. Díky, díky… 
, 

Davčovi a všem dalším
 
 

BrumBác – vydává skupinka oddílových nadšenců   
Adresa redakce: redakce.medvedistopa@centrum.cz 
Oddílové webové stránky: www.medvedistopa.cz 

den vydání: 20.8.2009            s radostí zpracovala redakce  
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