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Když jsme v pátek sedmého května vyráželi do Frýdlantu, základny, kterou má Aso-
ciace TOM bezplatně zapůjčenou od ostravského magistrátu, vypadalo to na propršený
víkend. Naštěstí od sobotního rána svítilo sluníčko, a tak jsme se mohli po snídani 
(buchty napečené našimi děvčaty) vrhnout do práce. Celou chatu holky pečlivě zametly 
a vytřely, umyly okna v přízemí a sociálky. 

Kluci se pustili do práce na zahradě. Vyhrabali větve z trávníku, poopravili alespoň 
provizorně cestičku, spálili drobné větvičky, vyčistili odtokový kanál u vchodu. Na oběd 
jsme spucovali kotel hovězího guláše a po kávičce pokračovali v práci na zahradě. Nejvíc 
práce zabralo vypletí části kačírku, který byl pěkně zaneřáděný. Odměnou bylo všem gri-
lované maso a domácí hamburgery k večeři. Díky Vendy, Kači, Lambínce, Páje, Joeymu, 
Dejvovi, Godzimu a Jirrymu za pomoc. 

Jan Kudla Dvořák
TOM Bludný kruh, Ostrava

Jarní úklid ve Frýdlantu
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Tak pěkné léto a pohodové tábory, milí přátelé!                                                    (ústř)

str. 4 anketa,  Pavla Skotnicová,
  Tom Weicht
str. 5 anketa,  Míra Hepnar,
  Kamila Št rbová
  Lída Rišková
str. 6 anketa,  Zdena Novotná,
  So a Rokytová
  Vít zslav Hörl, 
  Marie Hörlová, 
str. 7 anketa,  Vratislav Florián,
str. 8 Lot i ochutnali pramen Metuje,

Karel Neuschl
str.  9 Covid necovid - KADAO zna í,

Tom Weicht
str. 10 Turistické závody se rozbíhají,

Zden k Vejrosta
str. 11 Cena za p ínos pro turistické 
 závody, Zden k Vejrosta
str. 12-13 Fotky ze sch zek a jednodenních
 výprav
str. 14-15 Fotoreportáž z otev ení základny
 v Rožmberku, Tomáš Fúsek
str. 16 Ješt rky uklízely Jesenici,

Vít Procházka
Dumánci v Jerevanu,

 Mája Svobodová
str. 17 Tomíci p írod ,

Ota Müller
str. 18-19 Rozhovor se Zuzanou Kainarovou

Tomáš Novotný 
str. 20 Týpí jako domov, Martin Pejša
str. 21 Mikešovo nožobraní, Ji í Lukeš
str. 22 Prahou turistickou, Petr Teringl
str. 23 esky p šky, Petr Teringl
str. 24 Prom ny Kusalína, 

Jirka Homolka 
 Mezioddílová p j ovna materiálu,

Ondra Šejtka a Tomek Hurt
str. 25 Co bylo, Tomáš Novotný
str. 26 Ohlasy, Závodnické kulatiny,
 Oslavenec z Plzn
str. 27 Školení hlavního vedoucího 
 tábora na Ochozech,

Michal Macho

Na snímku Zuzany Antošové je rožmberské otevírání vodácké základny. Kubík a Terezka 
Šejtkovi odhalují vývěsní štít, tomícký lid šťastně přihlíží.



4

Prázdniny jsou na dohled a přísné hy-
gienické předpisy se pomalu rozvolňu-
jí. Proto jsme vedoucím oddílů na začát-
ku června položili dvě naprosto zásadní 
otázky:

1. Jak se vám daří rozjíždět oddílovou 
činnost po dlouhé pauze?

2. Chystáte se na tábor? Napište nám 
o tom pár řádek - o hře, o plánech, o náplni...

Pavla Skotnicová,
TOM Divočáci,
Frýdlant nad Ostravicí

Schůzky naživo jsme obnovili koncem 
května. Ačkoliv lilo, přišlo 27 tomíků. Děti 
byly hladové po nějaké akci. Scházíme se 
na zahradě u základny Pstruží. I přes ne-
přízeň počasí jsme do domu nevkročili.
Využili jsme les, který je asi 60 m za zá-
kladnou. (Tam pršelo míň). Zahráli jsme 
si na veverky a pak jsme improvizovali 
s nějakou běhačkou, kde si děti navzájem 
kradly životy, to je baví vždycky. 

Další schůzku už jsme věnovali tréno-

Oddílová činnost vlastně stále pokra-
čuje. Sice jsme se příliš nevěnovali on-line 
schůzkám, ale ve velkém jsme energii vrhli
do pořádání dálkových her a činností, které
jsme v týdenních - dvoutýdenních inter-
valech organizovali již od října loňského 
roku. 

Všichni se tak mohli zapojit do hledání 
pokladů, luštění detektivních příběhů, po-
znávání jarních květin,  mapování města, 
uličního binga, QR hledaček v přírodě a 
ve městě nebo si mohli vypěstovat něco v 
květináči či pařezu, vyrobit si ptačí budku, 

případně splnit jinou, na dálku videem, 
pexesem nebo jinak motivovanou, čin-
nost. Zjistili jsme, že potenciál vedoucích 
i dětí a celých rodin je velký! Stačí chtít!

Každý kluk či holka mohli sesbírat více 
než 15 důkazních nálepek za zapojení do 
společně vedené aktivity, na kterých se ve-
doucí střídali. 

Takže jsme na první schůzce vyhlásili a 
odměnili poslední ukončenou aktivitu Po-
slové jara a začal sportovní program pro 
tři skoro dvacetičlenné skupiny dle věku 
venku. Rodiče a děti obdrželi plán aktivit 
na nejbližších 14 dnů a s nimi také infor-
mace o výpravě a sportovním turnaji, kte-
rý jsme domluvili. Máme v plánu zařadit 
vodácký výcvik. Starší vedoucí již splu-
li společně řeky Opavu, Moravu a Bělou 
a zdá se, že s rozběhem oddílu příliš pro-
blémů mít nebudeme. Hlavní náplní však 
je příprava tábora, na který je soustředěno 
největší úsilí.

 Na tábor odjíždíme na kolech do ne-
dalekého údolí říčky Seziny. Tedy věříme, 
že odjíždíme. Máme přihlášeno více než 
60 dětí, téměř 100% oddílových členů. To-
číme videa, vyrábíme kostýmy a herní po-
můcky, aby naše celotáborová hra Schola 
Ludus měla „grády“. Filantrop a milionář 
Moribundus von Tanzarián oslovil Čeňka 
Všudybyla a Broňka Všechnoznala, aby 
objevili velkou magickou knihu Magna 
Charta Doctrina, což se jim v našem fil-
mu povedlo. To děti zjistí! 

Kolem této knihy vznikne a bude vy-
budována velká knihovna, plná krásných 
známých knih, plná příběhů a komiksů a 
ze všech knižních stran budou vykukovat 
známé i neznámé literární postavy.

Věříme, že vzájemně pobavíme s Rych-
lými šípy, Harry Potterem, kapitánem 
Nemem, Čtyřlístkem, najdeme Ostrov 
pokladů a získáme dovednosti a um Ro-
binsona Crusoa. V knihách se dá najít 
moudrost i zábava. A když se vše odehrává 
na louce uprostřed lesa, je všechno hned 
o mnoho zajímavější.
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vání na turistické závody, protože poslední
sobotu v květnu proběhlo mistrovství 
kraje. Taky jsme teprve ocenili výherce 
z divočácké březnové výzvy. 

Tábor jsme na jaře přesunuli z Polany 
na tábořiště Pod Borovicí u Litovelském 
Pomoraví. Moc se tam těšíme, je to jiný 
kraj a my rádi poznáváme něco nového. 
Uvidíme, zda to děti zvládnou, ještě moc 
netuší, že je čekají stany s podsadou. Do-
posud ti nejmenší spali v prostorách zá-
kladen pod střechou. 

Účastníky budou hlavně menší děti, 
chceme se zaměřit na základní dovednosti 
pro přežití a chování v přírodě, spoluprá-
ci, samostatnost, ohleduplnost, jak hospo-
dařit ekologicky s vodou, potravinami atd. 

Snad se nám těch deset dní s počasím i 
plány vydaří.

Tom Weicht, 
TOM Kadao, Opava
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Po celou dobu covidových omeze-
ní jsme byli s tomíky ve spojení a vyvíjeli 
jsme společnou činnost. Například v led-
nu a únoru velký Táborový seriál, kde čle-
nové individuálně plnili spoustu úkolů a 
za ně získávali postupně přístup k jednot-
livým dílům oddílového filmu o táboru
 v roce 2020. 

Následoval Aktivní březen, 20 úkolů 
na posílení těla a ducha, všechny byly pra-
videlně vyhodnocovány a odměňovány. 
Členové posílali hlášení i fotky, vytvářeli i 
krátké filmečky, skládali Admirálův hrad 
a spoustu dalších činností. 

Hned jak to šlo, rozdělili jsme z důvodu 
bezpečnosti mužstvo na starší- skupinu 
kormidelníků a mladší- skupinu plavčíků. 

Máme za sebou první offline oddílovku
v tomto roce. Byl to nezvyk znovu vidět 
děti doopravdy a ne jen jako písmenka. 
Oddílovka probíhala v trochu jiném reži-
mu, než jsme zvyklí…potvrzení o testování 
na covid v posledních třech dnech, dezinfekce, 
nástup s rozestupy, spíše nekontaktní hry…
Celkově na mě oddílovka působila hodně 
pozitivně a jsem ráda, že jsme si mohli za-
hrát hry naživo.

V druhé polovině srpna se chystáme na 
tábor s podsadovými stany. Opatření už 
by mohla být mírnější a tábor by tak pro-
běhl stejně jako před pandemií. 

Téma celotáborovky je objevit nový 
svět, chceme tomíkům přiblížit období 
kolonizace Ameriky. Dětem máme v plá-
nu předat i jinou hodnotu než jen brutální 
vyvražďování indiánů. O našich plánech 
rádi říkáme: Sky is no limit. 

Každá operovala samostatně a pod vlast-
ním vedením. Už na konci dubna jsme 
se tak ve dvou skupinách scházeli venku 
a zahájili vodácký výcvik. Navzdory stu-
denému počasí jsme už 8. května vyjeli
poprvé na vodu, sjeli jsme si Úpu. Vzhle-
dem k tomu, že jsme byli stále v kontaktu, 
nám obnovení činnosti nedělalo žádný pro-
blém, všichni jsme se sešli s velkým nad-
šením. 

Původně jsme plánovali putovní tábor 
po řekách Moravy, ale stejně jako v loňském 
roce jsme nakonec vzhledem k situaci zvolili 
stálý tábor na našem tábořišti Na Třináctce 
v Chotěvicích. Jako téma bude tentokrát 
pravěk, takže přípravy jsou v plném proudu. 

Oddíl vodní turistiky TOM Viking si 
letos vede lépe než minulé roky. Před za-
hájením sezóny jsme stihli opravit lodě 
a postavit pro ně přístřeší. Naplánovali 
jsme a budeme uskutečňovat více pochodů.
Probíhají pravidelná čtvrteční setkání na 
Berounce. Také jsme obnovili hraní volej-
balu v Radotíně. 

V létě budeme pořádat týdenní tábor 
na Ohři, kterého se zúčastní i děti základ-
ní školy. Výcvik jim bude dávat i mládež, 
která se letního tábora zúčastnila minu-
lý rok. Celý tábor bude provázen kulturně 
poznávací činností. 

Míra Hepnar, 
TOM Kadet, Červený Kostelec

Lída Rišková
TOM Viking, Praha

Kamila Štěrbová, 
TOM Lesani, Karviná
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V době vyhlášení karantény jsme se 
s oddílem domluvili, že ji budeme dodr-
žovat a společné akce uskutečníme, až to 
bude možné. S tomíky jsme byli v kon-
taktu na on-line schůzkách a ti nejaktiv-
nější se hlásili do turistických výzev. Když 
se ale nemohly uskutečnit jarní prázdniny
na horách, začaly být děti velice nespo-
kojené. Od konce března nám začaly děti 
i někteří rodiče posílat maily, že v jiných 
oddílech nebo i škole se už normálně tré-
nuje a chodí na výlety a kdy se také oni ně-
čeho dočkají. 

Nakonec jsme se domluvili, že 18. dub-
na uspořádáme pro 24 mladších dětí do 
12 let turistický mini závod. Instruktorka
Lenka Slabáková připravila velice hezkou
trať s disciplínami TZ a některými jiný-
mi dovednostmi v lesíku na kraji Brna. 
Trať byla na dohled z paneláků nedaleké-
ho sídliště. 

Abychom neporušili vládní nařízení, 
udělali jsme pro konání těchto závodů ně-
která změn oproti regulérním turistickým 
závodům. Zrušili jsme nástup před zahá-
jením závodu. Všichni účastníci obdrželi 
mailem podrobné pokyny k závodu včet-
ně plánku tratě a startovkou s časovým 
rozpisem, aby každé dítě vědělo, kdy se 
má na start připravit. Dětem jsme napsali,
že na trať budou vybíhat ve dvouminu-
tových intervalech, po doběhnutí do cíle 
dostanou tatranku a budou si moci vybrat 
jednoho plyšáka a jednu menší cenu od 
sponzorů. Potom půjdou domů a výsled-
ky se dozví další den zase mailem. 

Tři skupiny měly startovat s časo-
vým odstupem. Realita byla jiná. Všech-
ny děti, i ty, co měly běžet úplně poslední,
přišly na stanoviště ještě před začát-
kem závodu. Protože se jednalo o menší
děti, přišli s nimi také rodiče a někteří
i s pejsky. Stal se z toho tak trochu 
prvomájový průvod. Odezva nenechala
na sebe dlouho čekat: místní obyvatelé
na nás zavolali policii. Naštěstí hlídka, 
která nás přijela prolustrovat, byla docela
rozumná. Když jsme vysvětlili, jak bu-
dou závody probíhat a že ty okolo stojící
hloučky jsou rodiče s dětmi, povolili nám 
akci uskutečnit.

 Když všechny děti odběhly do lesa, do-
mluvili jsme se s rodiči, aby se šli projít 
do okolí a po určité době si přicházeli děti 
vyzvednout. Všechni trasu dobře zvlád-
li. Děti měly radost nejen z toho, že byly 
úspěšné, ale i z dárků, které po závodě ob-
držely. Ti zkušenější se už těší na opravdo-
vé turisťáky. 

 

Celou dobu karantény jsme se snaži-
li pořádat schůzky, alespoň online. Máme 
teď za sebou první normální schůzku, do-
razili téměř všichni. Narážíme však na 
problém ohledně testování. Rodičům ne-
vadí investovat do testů, jde jim o princip. 
Pokud nemají test ze školy, odmítají testo-
vat děti jenom kvůli schůzce, i když děti by 
o to stály. Tábor chystáme čtrnáctidenní.
Zájem je velký. Vše je zatím ve fázi příprav 
ale téma neprozradím, protože děti by ho 
v Tomíkovi určitě vyčmuchaly. 

Oddílovou činnost začínáme rozjíž-
dět v nové klubovně. Po třech letech jsme 
se vrátili do městské části Nedvězí. Od na-
šeho bývalého člena máme pronajatý do-
mek. Za vydatné pomoci rodičů a přátel 
vyklízíme, stěhujeme, otloukáme omítky, 
malujeme a upravujeme zahradu. Vysadili 
jsme si náš první hořec.V květnu proběhlo
víkendové stanování.

Pro letošní tábor jsme zvolili základnu 
TOM Vatra nedaleko Hradce nad Moravicí. 
Námětem celotáborové hry jsou Vikingové. 
Připravujeme kostýmy, rekvizity a naši spe-
cialisté na hry pracují na programu. Kromě 
tohoto pobytového tábora chystáme i čty-
ři příměstské tábory - taneční, cyklistický, 
tábory Dobrodružství s vílou Tvořilkou a 
Cestu kolem světa.
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Zdena Novotná ,
TOM Kometa, Brno 

Vítězslav Hörl, Marie Hörlová, 
TOM Skřítci, Plzeň

Soňa Rokytová
TOM Tuři, Olomouc
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Po celé pandemické období, kdy jsme 
byli nuceni pomalu ani neopouštět své 
příbytky, jsme se snažili neztratit kontakt 
s našimi členy. Nejsem moc velký přízni-
vec on-line schůzek, ale uvítal jsem, když 
se toho chopili naši mladí vedoucí. Věno-
vali tomu spousty času a musím uznat, že 
schůzky měly u dětí velký ohlas. Prakticky 
každý čtvrtek byla on-line schůzka, včet-
ně prázdnin. 

Děti byly vždy rozděleny do skupin či 
místností podle maximálního povoleného 
počtu. Přes toto období bylo uspořádáno 
osmnáct on-line schůzek – krásná práce. 
To ale nebylo všechno. 

Po novém roce byla pro každý měsíc 
vyhlášena vždy nová oddílová výzva. Po 
únorové Dáš v únoru dvě stovky?, březno-
vé Březen – za kamna vlezem, a nebo taky 
né, tu byla výzva dubnová – na hracím 
plánu byly vyjmenovány pro každý den 
vždy tři úkoly – jeden v kategorii rubač-
ských, fyzicky náročnějších, další byl ku-
tilský - něco udělat, ať doma či v kuchyni,
třetí byl průzkumnický většinou bylo tře-
ba něco pozorovat nebo nasbírat. Za splnění 
tří různých úkolů bylo možné získat pré-

miový bod. Navíc byl vždy vyhlášen ješ-
tě úkol týdne. Opravdu velmi vydařená 
hra, ze které máme spousty úžasných fo-
tografií a zážitků. Všechny fotky, dojmy 
či reakce byly sdíleny ve skupině „tomí-
ci“ na aplikaci Whats-app. V květnu jsme 
již očekávali nějaké rozvolnění, ale přesto 
jsme ještě vyhlásili další oddílovou výzvu 
Květen-měsíc, kdy se dějou věci s plněním 
úkolů vždy každý víkend. 

Vážím si práce našich mladých vedou-
cích, dokázali, že oddíl žije a že členové 
mají pořád chuť a snahu něco dělat. Po-
myslnou třešničkou na dortu byla potom 
první oddílová schůzka – ač nám počasí 
moc nepřálo, bylo zataženo s dešťovými 
přeháňkami, přesto dorazila spousta dětí. 

Plánujeme letní tábor, je o něj velký zá-
jem. Pojedeme přes celou republiku, až 
na Valašsko. Bude to Tábor snů, a to do-
slova, neboť tak se jmenuje naše celotá-
borová hra. Pro inspiraci jsem oslovil i 
Hopa ze Zlatých šípů, který ochotně po-
skytl své nápady a tiskoviny k dalšímu vy-
užití – moc děkuji. 

Plánované výpravy se snad podaří 
uskutečnit ve druhé polovině roku, chys-
táme se do Sloupu, který máme slíbený za 
Hořcovou výzvu 2020 a také do Mezholez, 
kde jsme ještě nebyli. Těšíme se. Máme 
k tomu všichni pěkně našlápnuto… 
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Vratislav Florián- Hroch
TOM Klub lesní moudrosti,
Roudnice nad Labem
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Lot i ochutnali 
pramen Metuje

Společnou oddílovou výpravou zahájili 
hronovští Lotři další pokaranténní obdo-
bí v historii svého oddílu. Znovu jsme se 
poznávali a učili, jak se žije v tak velké ro-
dině, jakou je právě oddíl. 

Po zkušenosti z úspěšné zimní výpravy 
jsme chtěli naši jarní činnost zahájit stejně.
Potřebovali jsme se nejprve všichni vidět. 
Navštívit právě pramen Metuje má pro 
hronovské vodáky symbolický význam.

Třicítka Lotrů se kromě navazování kon-
taktů bavila i tradičními oddílovými hra-
mi. Někteří smočili nohy v ledových po-
tůčcích, koulovali se posledními zbytky 
sněhu, udělali si hromadnou fotku v jes-
kyni a opekli si oběd na ohni. Objevený 
pramen Metuje pak mnozí ze zvědavosti 
také opatrně ochutnali.

Hronovští tomíci se nyní scházejí na 
pravidelných družinových schůzkách u své
klubovny. S přibývajícími hezkými dny se 
mohou těšit na výcvik na vodě, vodácký 
závod a v létě vyrazí na pravidelný tradič-
ní čtrnáctidenní tábor do Suchdola nad 
Lužnicí.

Karel Neuschl,
 TOM Lotři, Hronov



Jaro je tady. S prvními jarními dny vy-
rážejí každoročně členové našeho oddílu 
TOM Kamarádi dálek Opava (KADAO) 
na své značkařské etapy. Asi desítka ve-
doucích oddílu je členy odboru značení 
v Opavě. 

Již mnoho let po sobě nám vedoucí od-
boru Jan Petránek přidělí 4-5 úseků, zpra-
vidla bývají dlouhé přibližně 6 km. Každý 
rok tak obnovíme průměrně asi 25 kilo-
metrů turistických cest. Vždy dva vedoucí 
si vezmou na starost několik dobrovolní-
ků z řad dětí - členů, někdy i za doprovodu 
rodičů a vydáme se na vybrané trasy. Ke 
každé trase je přidělen cestovní příkaz, do 
kterého se zapisuje stav směrovek na roz-
cestích, jména značkařů, datum provede-
ní a do poznámek také problémy na trase.

Covidové období nás však doprová-
zí opravdu dlouho, a tak podobně jako na 
jaře 2020, tak i letošní jaro 2021, nevyra-
zily větší skupinky vedoucích s dětmi, ale 
pouze dvojice vedoucích případně pouze 
se svými dětmi. I tak se nám povedlo bě-
hem několika teplých jarních dnů obnovit 
23 kilometrů zelené trasy údolím říčky Se-
tiny. 

Jde o krásnou trasu, kde v létě cestou 
míjíte i dva skautské tábory. Kdybyste po-
kračovali směrem k Ostravě, dojdete ke 
krásnému místu Bítovský mlýn. Zde dlou-
hé desítky let pořádali kluci oddílu BVU 
báječný sraz ABC. O kousek dál narazí-
te  pod Zbyslavicemi na táborovou louku 
hlučínských kamarádů z oddílu Zálesák.

My jsme však značili opačným směrem, 
od penzionu Setina, kde se nachází hrani-
ce opavského a ostravského značkařského 
odboru, směrem k Hradci nad Moravicí. 
Trasa vede od místa pojmenovaného Pod 
Hrabstvím, k rozhledně v Jakubčovicích. 
Odtud je krásný výhled na Opavu, kolem 
štol a lomu u Bohučovic, známou Kalvá-
rií až na nádvoří „pohádkového“ zámku 

v Hradci nad Moravicí, dále zámeckým 
parkem s nádherným výhledem na vše-
mi milovanou řeku Moravici k rozcestí na 
Bukovině. 

Šly tři dvojice dospělých, Mája-Šam-
pón, Tom-Ivka, Dib a Lucka, vzaly i prc-
ky ze své rodiny. Všem pomocníkům pa-
tří veliký dík. 

Někdy je i taková podivná doba k něče-
mu dobrá. Předtím jsme stále hledali volný
čas a najednou ho je dost. Práci jsme stihli
s velkým přehledem a ve velké poho-
dě Navíc jsme měli štěstí, neboť na trase
bylo málo problémů. Oproti roku 2020, 
to jsme museli  v okolí Budišova nad Budi-
šovkou a Guntramovic kvůli kůrovcové ka-
lamitě malovat mnoho značek zcela nově.

Vyplněné cestovní příkazy jsme ode-
slali a nabídli své volné kapacity k dalším 
kilometrům značení. Klidně letos pomů-
žeme znovu, případně obnovíme značení 
ke Kusalínu.

TOM Weicht,
TOM Kadao, Opava

Covid necovid,
 KADAO zna í



Covidová situace společnému setkávání moc nepřála. V 
době nouzového stavu a pandemického zákona proto pro-
bíhaly výzvy turistických závodů. Záměrem bylo těmito 
výzvami překlenout  rok 2021. Za pět měsíců jsme zvládli 
pět výzev. Témata byla internetový TZ / KPČ trochu jinak 
/ dřeviny podle kůry / pohyb / trefa.  

Po celou dobu se závodníci připravovali individuálně, za 
online rad svých vedoucích a trenérů. 

Od počátku května se trochu vyjasnilo a radost ze setká-
vání a částečně společné přípravy je veliká, užívají si to jak 
závodníci, tak vedoucí. 

Seriál turistických závodů se i v roce 2021 pyšní certifi-
kátem Českého olympijského výboru - Česko sportuje.

Zpočátku nesměle, ale pak již závody začínají nabírat 
obrátek - k 25. květnu 2021 máme za sebou 7 krajských 
závodů  - mistrovství (Vysočina, Středočeský kraj, Ústec-
ký kraj), dále pohárové závody (Vysočina, Středočeský kraj, 
Ústecký kraj Jihomoravský kraj). Následující dva víkendy 
byly věnovány dalším krajským závodům. 

V sobotu 12. června 2021 proběhlo ve Frýdku Místku 
- v prostoru Frýdeckého lesa Mistrovství České republiky 
v TZ. Organizátoři z TOM Tuláci Frýdek Místek se pořada-
telského úkolu v nelehké době zhostili na výbornou.

Startovalo 173 závodníků 17 oddílů a Mistry České re-
publiky v Turistickém závodě se pro rok 2021 stali:

Turistické závody
s e  r o z b í h a j í

nejmladší žáci - Vojtěch Tuza / SKP Kometa Brno,

nejmladší žákyně - Sofie Skotnicová / Divočáci Frýdlant,

mladší žáci - Jan Bartošovský / TOM Horolezčata Brno, 

mladší žákyně - Iva Bartošovská / TOM Horolezčata Brno, 

starší žáci - Ondřej Fúsek / TOM Mikulášovice,

starší žákyně - Barbara Solichová / MSK Orlová, 

ml. dorostenci - Matouš Konopáč / TOM Tuláci Frýdek Místek,

ml. dorostenky - Barbora Trojanová / TOM Mikulášovice,

starší dorostenci - Vojtěch Kůsa / Kralovice, 

starší dorostenky - Andrea Fúsková - TOM Mikulášovice, 

muži A - Vít Konopáč / TOM Tuláci Frýdek Místek,

ženy A - Pavla Skotnicová / Divočáci Frýdlant,

muži B - Tomáš Fúsek / TOM Mikulášovice, 

ženy B - Markéta Máchová - Nezmaři Bílovec.

V bílém poháru zvítězil kolektiv MSK Orlová 

a v červeném TOM Tuláci Frýdek Místek.



Cena za p ínos pro 
turistické závody

Předání ceny Za přínos pro turistické 
závody za rok 2019 proběhlo kvůli situa-
ci ohledně covidu na Mistrovství Vysoči-
ny dne 9. května 2021.

Z rukou předsedy Rady turistických 
závodů Zdeňka Vejrosty jí převzal Václav 
Hrobský.

Cena mu byla udělena za neutuchající
elán při pořádání turistických závodů.

Zdeněk Vejrosta,-
 předseda Rady turistických závodů    

Foto: Tomáš Fúsek a Radka Koloničná





Na spolkovém facebooku a webových 
stránkách se zhruba od půlky května začaly
objevovat fotografie oddílů, které zlehka a 
opatrně zahájily činnost.

Fotky ze schůzek a jednodenních výprav 
se nám sešly od TOM Trilobit, TOM Zlaté 
šípy, TOM Sůvy, TOM Dakoti, TOM Chip-
pewa, TOM Poutníci, TOM Sirius a TOM 
S.T.A.N., TOM Lotři, TOM Chippewa, 
TOM Dakoti, TOM Robinsoni.
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V sobotu 5. června jsme po čtyřleté rekonstrukci 
slavnostně otevřeli vodáckou základnu v Rožmberku 
nad Vltavou. Navzdory deštivému a bouřlivému počasí 
se akce vydařila a všichni zúčastnění obdivovali krásně 
a citlivě opravený dům, veselé a hravé prvky a hrátky 
z dílny Tadeáše Klabana a Honzy Rydla. Pro radost 
nám zahrála Muzička, ugrilovali jsem něco málo masa, 
popovídali s přáteli. 

Vzduchem vonělo léto, řeka a blížící se prázdniny.
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Na druhý dubnový víkend vyhlásil 
TOM Ještěrky Jesenice opět úklid města a 
okolí. Takto uklízí vždy na jaře a na pod-
zim v rámci akce Ukliďme Česko. Celkem 
se zúčastnilo 15 členů a podařilo se zlá-
kat dalších 5 lidí, kteří v oddílu nejsou re-
gistrováni. 

Uklidili jsme turisticky zajímavé loka-
lity kolem Velkého rybníka, u Viklanu, 
chatovou osadu, prostor Pláže a Žulovou 
stezku, dále louku, kde bývá pouť a cestu 
do zahrádek. Prošli jsme cca 15 km cest. 

Celkem bylo posbíráno 10 pytlů od-
padků včetně jedné pneumatiky, pěti 
bot a bezpočet plechovek. Veliké díky pa-
tří všem, co přiložili ruku k dílu a městu 
Jesenice za svoz nasbíraného odpadu. Po-
těšila nás zejména účast žactva a dorostu. 
Z důvodu aktuálních nařízení vlády šly 
rodiny samostatně.

 
Dále chystáme pro rodiny Večerníč-

kovu stezku, kde si na deseti zastaveních 
mohou děti vyzkoušet své vědomosti. 
Také si procvičíme orientaci podle mapy 
v lese nad kempem, kde bude rozmístěno 
několik kontrol. 

Všechny tyto akce sice budou splňo-
vat aktuální pandemická nařízení, ale už 
se těšíme na společné sportování a výlety 
do přírody. 

Vít Procházka, 
TOM Ještěrky, Jesenice

 uklízely Jesenici

Za oddíl TOM Dumánci vás zdravíme 
z Jerevanu, kde se právě teď, v momentu uzá-
věrky Tomíka, ocitáme. Organizujeme zde 
školení pro pracovníky s mládeží s názvem 
„Digital Youth“ v rámci programu Erasmus+. 

I přes komplikace spojené s pandemií 
se nám v Jerevanu podařilo shromáždit 
32 účastníků z České republiky, Arménie, 
Itálie, Polska a Ukrajiny, kteří jsou něja-
kým způsobem zapojeni do práce s mlá-
deží a motivovaní zlepšit se v používání
audiovizuálních technologií, které pak 
budou moci využít ve své práci.

První dva dny jsme strávili vzájemným 
seznamováním, hráli jsme teambuildingo-
vé hry a poznávali Jerevan prostřednictvím 
focení a natáčení krátkých videí. Začali 
jsme již také pronikat do tématu audiovi-
zuální tvorby – účastníci měli možnost na-
vštívit workshop o práci s kamerou, úpravě 
fotek, psaní scénáře a editaci videí ve dvou 
různých programech.

Již třetí den se účastníci rozdělili do 
týmů, ve kterých teď plní hlavní úkol ce-
lého projektu – natáčení krátkých filmů.

V rámci takzvaného „pitchingu“ nám 
nejprve představili náměty filmů, poté 
pro své filmy vytvořili scénáře a „storybo-
ardy“ a nyní už jsou v procesu natáčení a 
editování. 

Protože je Jerevan pro nás Evropany 
velmi zajímavým prostředím a arménská 
kultura se od té naší v mnoha ohledech 

Dumánci
v Jerevanu

J e š t  r k y
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liší, v podstatě všechny týmy se rozhodly 
arménské reálie zahrnout do svých filmů. 
Tři filmy se přímo dotýkají války v Náhor-
ním Karabachu, která zde velmi rezonuje 
a všech Arménů se silně dotýká. Jiné filmy
zkoumají například postavení žen v ar-
ménské společnosti a kulturní rozdíly 
mezi Evropou a Arménií. 

Často jsem poslední dobou slýchával, 
jak je to počasí celé naruby. Nevím, zda 
mají současní lidé díky zrychlené době 
zkrácenou paměť, ale jistě vím, že po více 
než deseti letech počasí odpovídá roční-
mu koloběhu. V minulosti to vypadalo 
na dvě období. Chudá zima a horké a su-
ché léto. Letos zažíváme konečně předjaří
a jaro, ve kterém to zima jen tak nevzdává. 
Neměli bychom zapomínat na pořekadlo 
březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam 
budem.

Je to dobře, skokové počasí spěje ke ka-
tastrofě. Naopak tento způsob jara umož-
ňuje postupné ohřívání a probouzení 
země, což může pozitivně ovlivnit i naše 
vnitřní probuzení. Zároveň se do půdy po-
stupně vsakuje velké množství vody, což 
pozitivně ovlivňuje dlouhodobé důsledky 
sucha.

Přelom dubna a května je období, kdy 
už je příroda vzhůru na maximum. Mno-
ho druhů vyvádí mláďata a zeleně v na-
šem okolí rapidně přibývá. V tomto čase 
naši předkové slavili BELTAIN. Jedná se 
o svátek ohňů, probuzení země, zrození 
a obnovy, vítání nových možností, které 
s sebou nese „světlá část roku”.

 Až budete pálit ohně, poděkujte Zemi, 
Vzduchu, Vodě, Ohni. Tyto čtyři živly 
jsou nositeli života a bez nich to jednodu-
še a prostě nejde. I když je doba podivná, 
je o to vhodnější vyjádřit vděk, který pa-
tří mezi emoce s nejvyšší životní vibrací.
Poděkujme za naše blízké, za zdraví, za 
možnost tvořit a jednoduše aspoň v rela-
tivním klidu žít. 

Poslední odstavec je tu a s ním další ná-
pad, jak můžou být tomíci přírodě více ku 
prospěchu. Období, kdy ještě není v noci 
pravidelně alespoň deset stupňů Celsia, je 
hned po podzimu nejvhodnější období 
k sázení stromků. Když se v oddíle složíte, 

můžete vysadit minimálně jeden strom 
ročně. Také můžete oslovit město, že jako 
dobrovolníci pomůžete s výsadbou. Stro-
my můžeme sázet i divoce třeba tak, že 
si kapsy naplníte semeny bříz, habrů, ja-
vorů,jasanů a budete je „všudemožně” 
trousit.Jiná semena jako bukvice nebo 
žaludy je dobré namočit na den dva do 
vody, a teprve pak je strčit kousek pod 
zem. Doba je vhodná i na úklid krajiny, 
jelikož ještě není podrost tak neprostupný 
jako na vrcholu vegetačního období.

Pošlete na asociační fb zprávu a fotku, 
jak sázíte nebo jak děláte cokoliv prospěš-
ného pro krajinu naší země. Díky!

Ota Müller, 
Rytíři Lužických hvozdů, Dobranov

TOMÍCI P ÍROD

Na zbytek projektu plánujeme dal-
ší filmové workshopy (například o filmo-
vé produkci), debaty a hry zaměřené na 
interkulturní učení a odpolední výlet, 
abychom kromě Jerevanu poznali také 
arménskou přírodu. 

Poslední den pak uspořádáme projek-
ci našich filmů, na kterou se chystáme
pozvat také lidi z hotelu a z okolí. Něko-
lik dní poté, co projekt skončí, se na naše 
krátké filmy už budete moci podívat na 
našem kanálu na YouTube s názvem TOM 
Dumánci.

Mája Svobodová,
TOM Dumánci, Tábor
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Jak se dnes máte?  Jak jste trávila tu mi-
zernou, pro kumštýře snad dvojnásobně 
bídnou, dobu? Co všechno jste stihla či 
naopak nestihla od loňského jara do letoš-
ního dubna? Doma, v divadle, ve filmu....

Mám se krásně, díky za optání. Byl to 
zvláštní rok, klidnější, rodinný… Kvůli ome-
zením jsem letos strávila spoustu času sta-
ráním se o děti, učením, vařením. Běhání a 
cvičení mi pomáhalo udržovat se v psychické
pohodě. Sledovala jsem filmy a doháněla 
věci, které člověk během normálního reži-
mu nestíhá. 

Většinu času jsme trávili na chalupě, kde 
můžeme chodit ven, tak na nás omezení ne-
doléhala tak moc, jako ve městě. Taky jsem 
pomáhala manželovi, který se věnuje do-
stavbě malého penzionu-Smilovického mlý-
na, který jsme loni otevřeli. Před dvěma lety 
se nám podařilo obnovit hektarový rybník a 
na jeho břehu, na místě ruin tří set let staré-
ho mlýna, postavit nový dům - Smilovický
mlýn. Loni v létě jsme ho začali provozovat 
a pořádat v něm různé akce- workshopy,
koncerty, kurzy řemesel, zážitkové víkendy 
a podobně, a věříme, že to teď znova roz-
jedeme. Během  zimy jsme tam vybudovali 
malé wellness se saunou a vířivkou, takže 
jsme se opravdu nenudili. Smilovický Mlýn 
i pronajímáme, jestli chcete přijet, podívejte 
se třeba na naše stránky a dejte nám vědět, 
rádi vás u nás uvidíme. 

A co se týče herecké práce? Inscenace, 
které jsem v loňském roce nazkoušela v di-
vadle, se bohužel nedostaly ani k premiéře. 
Odehrála jsem pár představení během září, 

ale do teď jsem mohla dělat pouze nediva-
delní práci- dabing, načítání audioknih, 
rozhlas. Na jaře jsem naskočila do seriálu 
Slunečná, což byla po delší době milá změ-
na a teď se už těším na představení, které 
začneme po prázdninách hrát. 

V rozhovoru pro Magazín Mf Dnes jste 
vzpomněla na dětství v turistickém oddí-
lu mládeže. Mne to nadchlo, protože na  
pobyt u skautů vzpomíná kdekdo (při vší 
úctě), vy jste taková bílá ostravská vrána...
tomícká.  Jak dlouho jste do oddílu Dívčí 
Dvojka chodila? A kdo vás vedl?

se Zuzanou Kainarovou
R O Z H O V O R

 Nejkrásn jší vzpomínky na d tství
 jsem si odnesla práv  z oddílu.
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 Do turisťáku jsem chodila přibliž-
ně sedm let. V době, kdy jsem do Dvojky 
chodila, jej vedla Kateřina Vrbicová-Káča.
Byly jsme pouze samostatný dívčí oddíl a 
do spřátelené chlapecké Třicítky chodil můj 
brácha. Dnes jsou oba oddíly spojené do 
jednoho pod jménem Třicítka a Dvojka.

Ostrava je v mírových, necovidových 
dobách pověstná množstvím regat, srazů, 
divadelních přehlídek, přeborů, prostě 
turistických počinů všeho druhu. Máme 
tam také množství oddílů jinde nevída-
né. Víte, že v Ostravě máme 24 oddílů a 
v celém Moravskoslezském více než pade-
sátku? A účastnila jste se nějakých jejich 
velkých  společných akcí? Pokud ano, kte-
rých?

Každoročně jsme jako oddíl účastnili 
Uzlařské regaty a velkého soutěžního Jarní-
ho klání na Bítovském mlýně. 

Když zůstaneme v oddílových časech 
ještě chvíli, zajímalo by mne, co vás nejvíc 
oslovilo. Co vás bavilo, motivovalo, kvů-
li čemu jste se na oddílové podniky těšila?

Největší radostí a odměnou za každý rok 
v oddíle byl dozajista tábor. Ale ten tábor by 
nepochybně nebyl takový, kdybychom se ne-
scházely celý rok, kdybychom nebyly sehra-
ná parta. Kolektiv, který se zná a rozumí si, 
a který má určitá pravidla a znalosti, jež zís-
kává na schůzkách a výpravách během škol-
ního roku. Když tak nad tím přemýšlím, byla 
to právě přátelství a lidé, kvůli kterým jsem 
do oddílu chodila nejraději, a dobrodružství, 
která jsem s nimi díky oddílu mohla zažívat. 
S některými kamarádkami z oddílu se stý-
kám dodnes.

Vybavil vás pobyt v turistickém oddílu 
mládeže nějak pro život? Dneska se tomu 

říká strašlivým slovem kompetence, ale 
stačilo by se zamyslet, co vám prostě od-
díl dal...

Třeba to, že miluju přírodu, hory, cesto-
vání, ráda chodím pěšky, jsem organizační
typ, mám orientační smysl, vyznám se 
v mapách, umím být skromná, sbalit si ba-
toh, nebojím se v noci v lese, poznám hvězdy,
kytky, umím vázat uzly a trochu lasovat.

Byla to krásná doba a dalo mi to do ži-
vota ohromně moc. Nejsilnější a nejkrás-
nější vzpomínky na dětství jsem si odnesla
právě z oddílu. Byla bych moc ráda, aby to 
zažily i moje děti, možná je pomalu na čase 
se po nějakém pražském oddíle poohléd-
nout. 

Ptal se Tomáš Novotný
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Indiánské soutěže a lov beze zbraní
Když v táboře ráno vysvitne slunce a my máme tou dobou již tábor posta-

vený a zařízený, začnou kamarádi organizovat soutěže. Vždycky jsem si myslel, 
že soupeření a závodění je doménou jen dětských skupin, ale opak je pravdou. 
V každém muži a ženě je přirozená soutěživost, nebo aspoň nutkání zkusit zábav-
nou formou poměřit svoje schopnosti.
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Indiánské soutěže bývají hodně zamě-
řené na pobyt v lese a na louce. Již v před-
chozích článcích jsme psali o skupinových 
hrách na louce jako jsou shiny, horský 
golf, nebo vodní golf. Já mám ovšem dale-
ko raději hry, ve kterých každý může pro-
jevit svoje schopnosti individuálně, podle 
svých možností. Zároveň je smyslem po-
zorování, stopování a simulování lovu. 

Pokud nás bylo víc a měli jsme méně 
času, hrálo se Plížení k jelenovi. Vedou-
cí převezme úlohu jelena. Neschová se, 
ale zůstane stát někde na místě a jen ob-
čas o kousek popojde. Ostatní hráči vyrazí
do terénu hledat jelena a každý se snaží na 
vlastní pěst dostat se k němu tak, aby ho 
při tom nezpozoroval. Když vedoucí uvi-
dí některého z hráčů, přikáže mu, aby se 
zvedl, protože byl odhalen. Po stanove-
né době vedoucí zvolá: „Konec“ a všichni 
se zvednou na tom místě, kde právě jsou. 
Kdo se dostal k jelenovi nejblíž, vítězí. 
Stejnou hru můžeme hrát tak, že jelenovi 
zavážeme oči. Hráči se k němu začnou plí-
žit ze stometrové vzdálenosti. Když jelen 
uslyší některého z hráčů a ukáže přímo
na něj, odhalený hráč vstane a zůstane na 
tom místě stát.

Ale ještě radši jsem měl poněkud časo-
vě náročnější Stopování. Tato hra je skvě-
lým stopovacím cvičením, rozvíjí postřeh 
a pozornost. Jeden ze zkušenějších hrá-

čů si vezme stopovací želízka a představu-
je Jelena (nebo postačují pevné boty s vý-
razným vzorkem podrážky). Dostane 100 
fazolí a 30 plátků nakrájených z brambor. 
Má dvacetiminutový náskok. Musí za se-
bou nechávat stopu a vždy po třech nebo 
čtyřech krocích pustit na zem fazoli a po 
dvaceti krocích bramborový plátek. Stopa 
smí libovolně měnit směr. Po deseti minu-
tách se Jelen musí schovat. Stopaři se pak 
vydají po jeho stopě, sbírají fazole a bram-
borové plátky. Za každou fazoli dostanou 
1 bod, za bramborový plátek 2 body. Kdo 
objeví jelena, dostane 10 bodů. 

Jindy jsme pomocí hadrové koule lovili 
poraněného vlka,. Nechával za sebou čer-
venou stopu, ale museli jsme dávat pozor, 
jelikož jsme věděli, že vlk má těch hadro-
vých koulí pět a že se naopak můžeme stát 
kořistí my.

Tyto hry mám dodnes rád, protože 
mi připomínají příběh dvacetiletého lov-
ce Yana, který v povídce Po jelení stopě 
(z knihy Král vlků od Ernest Thompson 
Setona) objeví za osadou v lesích otisky 
jeleních kopýtek a slíbí, že bude v horách 
stopovat tak dlouho, dokud to nádher-
né zvíře neuloví. Dlouhé týdny a měsíce 
sleduje jelení stopu, a stále se vrací domů 
s prázdnou. Osadníci ho litují a netuší, 
že na dlouhých, únavných potulkách di-
vočinou nachází Yan to, za čím se ostat-

ní lidé marně pachtí. Totiž radost a štěstí. 
„Toto jsou nejlepší dny mého života. Jsou 
to mé zlaté dny.“  Při velkém lovu proží-
vá i nejedno dobrodružství. Za mrazivého
zimního večera se z pronásledovatele stává
pronásledovaný. Yan musí opustit jelení
stopu a po jeho vlastních šlépějích teď 
běží vlčí smečka. Jindy se střetne s indián-
ským lovcem Časkou sledujícím stejnou 
kořist jako Yan. Ale ze soupeřů se brzy 
stávají dobří přátelé. Nakonec se Yan pře-
ce jen dostane k velkému jelenovi na do-
střel. Když se přiblíží okamžik, po kterém 
tak dlouho toužil, Yan najednou s úžasem 
poznává, že na toho krásného, ušlechtilé-
ho tvora nemůže vystřelit a připravit ho o 
život. Skloní pušku a řekne uštvanému je-
lenovi, který mu hledí do očí: Jsme bratři... 
běž a neboj se mě. 

Své zbraně jsem časem vyměnil za 
spoušť fotoaparátu a lov beze zbraní, ale 
ta touha lovce a dobrodružné poznání stá-
le zůstávají.

S modrou oblohou

Martin Pejša - Medvěd

Zdroje: Hry v táboře 
https://www.zoubek.cz/homepage/

hry/klmhry.html
 SETON, Ernest Thompson. Král vlků: 

Povídky 1. vyd. Praha: Olympia, 1974.  
Foto: vlastní a archiv LLM



21

Mikešovo

Abychom si mohli povědět, co před-
cházelo dnešní slávě švýcarských nožů 
Victorinox, musíme se vrátit trochu do 
historie. V roce 1884 otevřel Karl Else-
ner ve švýcarském městě Ibach svoji první 
provozovnu na výrobu nožů a chirurgic-
kých nástrojů. Již v roce 1891 začíná pro 
švýcarskou armádu vyrábět zavírací nože 
model 1890. 

Je jedním z 25 výrobců, velkosério-
vá výroba, jak ji známe dnes, tehdy ještě 
neexistovala. Armáda si nože objednala 
hlavně proto, aby každý voják měl u sebe 
nástroj, kterým by, mimo jiné, dokázal ro-
zebrat pušku. Tento typ nože byl s malý-
mi změnami vyráběn do roku 1960, kdy 
jej nahradil nožík s aloxovými střenkami. 

První model, tedy model 1890, měl 
všechna želízka z uhlíkové oceli a střenky 
z černě mořeného dřeva. Druhý model M 
1908 byl vyráběn z oceli uhlíkové a později
i z nerezové. Střenky byly z fíbru, což je 
v podstatě papír nasáklý pryskyřicí či vy-
sýchavým olejem (vzniká vulkanizací ce-
lulózy). 

Třetí model byl pak model M1951. Měl 
již želízka z nerezi, tvar čepelky se vrátil ke 
tvaru modelu 1890, který známe i z dneš-
ních švýcaráků. Nůž pak oproti předcho-
zím typům v zavřeném stavu měřil jen 93 
milimetrů, modely 1890 a 1908 jsou dlou-
hé 100 milimetrů. Dále se pak ve střen-
kách objevil otvor skrz pro zavěšení nože 
na šňůrku. Skladba nástrojů je u všech 
tří modelů stejná, jsou to nůž, šroubovák 
s ostrou hranou k odizolování drátů, ot-
vírák na konzervy a bodec použitelný tře-

ba k vytvoření dírky do opasku. Na čepe-
li nože u střenky je z jedné strany označe-
ní výrobce a z druhé strany dvojčíslí roku 
zařazení do služby. Když si voják na konci 
služby nůž odkoupil, bylo k dvojčíslí roku 
ještě vyraženo písmeno P. V některých 
případech nebylo raženo do čepele, ale do 
střenky. Na střenkách je také vyražena ar-
mádní přejímací značka. 

Nože, respektive všechny jejich nástroje, 
jsou i dnes plně funkční, čepele se dají na-os-
třit do jedovata. Jelikož jde spíše o sbírkové
kusy je jejich úkolem spíše nějaká drobnější 
práce při přípravě svačiny, či chlupaté dřív-
ko na podpal. Konec konců ani jiné zavíráky
této velikosti nepoužívám k hrubé práci. 

Nůž z roku 1940 je z uhlíkové oceli a 
je značen ELSENER SCHWYZ, nůž z ne-
rezové oceli z roku 1941 pak nese ražbu 
VICTORINOX. Název Victorinox je slo-
žen z části jména Elsenerovy matky Victo-
rie a zkráceného slova inox z inoxydable, 
(francouzsky nerezavějící). 

Jiří Lukeš-Mikeš

Švýcarský
armádní n ž
model M 908

Míry a váhy: 
Zav ený n ž:   100 mm
Otev ený n ž:   172 mm
Hmotnost uhlíkovka: 121 g   
Hmotnost nerez: 124 g 
Cena: v obchodech nedostupný. 
Na auk ních serverech p i troše 
št stí od cca 1500 K  výš, podle 
stavu nože a zájmu ostatních.
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Pokud byste připravovali kalendář tu-
ristických pochodů, určitě budete začínat 
lednem a končit prosincem. Ne tak Praž-
ská oblast Klubu českých turistů, která 
loňskou sérii pochodů zakončila až letos 
v květnu. A hned začala se sérií novou, už 
dvacátou.

Seriál pochodů Prahou turistickou ob-
vykle totiž začíná v březnu. Začíná pod-
večerními Pochody jarní Prahou, což jsou 
krátké jednorázové akce, dlouhé od šesti 
do třinácti kilometrů, které pořádají jed-
notlivé odbory Klubu českých turistů kaž-
dé úterý a čtvrtek. Podvečerní znamená, 
že start bývá mezi čtvrtou a šestou, někdy 
i sedmou hodinou odpolední, takže se po-
chodů mohou zúčastnit turisté po práci 
nebo po škole. Start bývá u stanice MHD 
a cíl je obvykle v nějaké hospodě, opět 
v dosahu MHD.

Letošní ročník ovšem začal kvůli pan-
demii až v květnu, takže sezóna Pocho-
dů jarní Prahou je zkrácena ze čtyř měsí-
ců na pouhé dva. Ovšem už koncem jara 
je v rámci Prahy turistické pořádán jeden 
ze čtyř významných víkendových pocho-
dů. Je jím Hvězdicový pochod do Tro-
je, který navazuje na dříve pořádaný Pik-
nik v Botanické. Název Piknik bohužel 
musel být opuštěn, aby bylo možné žádat 
o podporu pro sportovní aktivity a ani 
volné vstupné do Botanické zahrady se 
nepodařilo získat. Takže cíl pochodu je 
nedaleko Botanické zahrady u vodáckého 
kanálu v Troji a program v cíli bude zajiš-
těn v rámci akce Česky pěšky.

Dalšími víkendovými akcemi Prahy 
turistické jsou srpnový Pochod k výro-
čí otevření rozhledny na Petříně, záři-
jový Svatováclavský pochod a březnový 
(v roce 2022) Pochod za jarním sluníč-
kem, kterým dvacátý ročník končí.

Na podzim se opět rozběhnou „podve-
čeráky“, Pochody podzimní Prahou, vět-
šinou už kratší, protože světla večer kva-

pem ubývá. Ale díky tomu je možné vidět 
třeba rozsvěcení plynových lamp, protože 
Pražská plynárenská je tradičním partne-
rem Prahy turistické. 

A také večer vylétají netopýři. Netopý-
rů žije v Praze mnoho druhů a nejvíce o 
nich vědí ochránci přírody, další partneři
 Prahy turistické. V cíli pochodů věnova-
ných netopýrům bývá prezentace sdružení
dobrovolníků ZO ČSOP Nyctalus o životě 
a lokalit výskytu netopýrů v Praze, včetně 
ukázky živých netopýrů.

Jeden netopýrek bývá k vidění i jako 
účastník pochodů. Jmenuje se Azzík, při-
běhne na povel, občas štěká a jeho majitel, 
předseda pražské oblasti KČT Ivan Press 
o něm tvrdí, že je pes. Ale uši má skutečně 
jak netopýr a proto někteří tvrdí, že je jak 
Saxana, jejím otcem byl netopýr.

Petr Teringl

Prahou turistickou



Z INNOSTI
Klubu eských

 turist
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Soutěže se může účastnit každý, kdo 
dosáhl věku nejméně 15 let a má bydliště 
v České republice. 

Pro účast v soutěži je nutné se kdykoliv 
během soutěžního období zaregistrovat na 
webové stránce ceskypesky.cz. Součástí re-
gistrace (přihlášky) je poskytnutí osobních 
údajů: jméno, příjmení, e-mailová adresa a 
telefonní číslo soutěžícího.

Krátkodobá soutěž se uskuteční v rám-
ci každého jednotlivého pochodu a bude 
vylosováno celkem 23 výherců, kteří ob-
drží 3 x batoh, 10 x sportovní láhev a 10 
x čelovku.

Do dlouhodobé soutěže postoupí 
účastníci více pochodů a budou mít mož-
nost vyhrát ještě hodnotnější ceny.

Veškeré informace jsou na webu 
ceskypesky.cz

Petr Teringl
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Pat a Mat a turisté? To jde dohroma-
dy? Jistě, že někteří turisté se občas jako 
Pat a Mat chovají, ale teď je možnost vi-
dět Pata a Mata v cíli pochodů. Postavič-
ky ze seriálu A je to! jsou totiž maskoty 
České podnikatelské pojišťovny.

Klub českých turistů spolu s Českou 
podnikatelskou pojišťovnou připravil 
projekt Česky pěšky, který má za cíl roz-
pohybovat veřejnost a motivovat k po-
bytu v přírodě. Cílem tohoto projektu 
je prostřednictvím série pochodů napříč 
republikou motivovat širokou veřejnost 
k udržování kondice, ale i společné zá-
bavy. 

KČT připravil pochody a ČPP soutěž 
a program v cíli s Patem a Matem. Může-
te se vydat sami, s rodinou nebo s oddílem 
a společně si užít blahodárný pobyt na 
čerstvém vzduchu a zúčastnit se soutěže 
o zajímavé ceny.

Princip soutěže je jednoduchý – každý 
účastník obdrží na startu pochodu sou-
těžní kartičku s pravidly a informacemi, 
v cíli každého pochodu pak bude propa-
gační stan ČPP s hosteskami, které účast-
níkovi načtou jeho unikátní QR kód (ten 
bude na kartičce) a tím se jeho pochod za-
počítá. Díky následné registraci na webo-
vých stránkách se pak účastníci mohou 
zapojit do soutěže o zajímavé ceny. Čím 
více pochodů daný účastník ujde, tím vět-
ší šanci má v soutěži na webu uspět.

Pochodů mělo být původně patnáct 
a měly být v každém kraji Česka. Bohu-
žel pandemie zabránila možnosti připra-
vit akci na více pochodech, takže nyní jsou 
do projektu zapojeny následující pochody:

22.5. Putování za Třebovským 
 kohoutem, Česká Třebová
12.6.  Po stopách pohádkového lesa,
  Krásná Lípa
19.6.  Pochod pohádkovým lesem,
  Semily
20.6.  Hvězdicový pochod do Troje,
  Praha
11.9.  Lanškrounská kopa, Lanškroun
18.9.  Po stopách kocoura Mikeše,
 Mnichovice
2.10.  Třemošenská 50, Třemošná
9.10.  Tišnovská padesátka, Tišnov
6.11.  Vysočinou k Telči, Telč

13.11.   Za posledním puchýřem, 
   Brno – Bystrc
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Horská základna Kusalíno doznává po-
slední dobou mnoho proměn. Přesto je 
zde genius loci místa stále zachován.

V květnu brigádničili členové oddílu
TOM Tuláci Frýdek - Místek ( vedoucí
Roman Gach), dále vsetínští TOM Skorci, 
později TOM Třicítka Ostrava.

Vedoucí TOM Třicítky Frenky ( Jiří 
Pudich) se chytře obecně zeptal na krajské 
hygieně v Ostravě, zda jsou takové aktivity 
na spolkových chatách a tábořištích povo-
leny a dostal tuto odpověď : „ Ano, pracovní
pobyty vlastních členů na spolkových objek-
tech za účelem zajištění provozu a údržby
jsou povoleny bez omezení počtu“. Hned  
mne napadlo podobné heslo českých bu-
dovatelů z padesátých let.

Také oddíly TOM Maracaibo Třinec a 
TOM Kadao Opava využily nástupu jara 
ve Vsetínských Beskydech a pod vedením 
Kaskiho ze Zlatých šípů a správce chaty 
udělaly kus práce při dokončovacích sta-
vebních pracích po realizaci pitné vody 
v rámci úspěšného projektu „Hit hit pit-

ná voda pro Kusalíno“. Tomíci obnovili 
chodníky a plochy po zemních pracích za-
travňovacími dlaždicemi, na palivové dříví 
zpracovali již opotřebované dřevěné seze-
ní. Vyřezali nálety z luk sloužících pro od-
dílové aktivity, provedli ochranné nátěry 
obložení a oken, dokončili venkovní zdroj 
vody Dále brigádníci kompletně uklidi-
li chaty.

Akce měly i vzdělávací kontext. Při 
pálení náletů jsme se seznámili s tzv. 
Weichtovým koktejlem, což je vlastně 
modernizovaný Molotovův koktejl. Také 
podepisujeme fakt, že hloh je největším 
nepřítelem brigádníků. Ta pichlavá bes-
tie vás vždy dostane!    

Díky všem za velkou pomoc! Polana i 
Kusalíno se těší na další brigádníky, kteří 
se již přihlásili. 

Jirka Homolka,
správce Kusalína a Polany 

Máte v oddíle rekvizity ke hrám, kos-
týmy, techniku, nebo nějakou zajímavou 
věc, kterou byste byli ochotni půjčit jiným 
oddílům? To je skvělé! Ale jak to dát vě-
dět ostatním a kde naopak hledat rekvizity 
třeba na vaši námořnickou celotáborovku?

V Evidenci A-TOM přibyl nový mo-
dul  Půjčovna. Naleznete ho v hlavním 
menu pod položkou „Ostatní služby“.

V půjčovně můžete vyhledávat a záro-
veň nabízet vaše oddílové věci, o které se
 chcete podělit. Vložené věci je možné roz-
dělit do kategorií Celotáborové hry, kostý-
my, nářadí, tábornické vybavení, technika 
a ostatní.

Ke každému materiálu je třeba připsat 
jeho název, stručný popis, podmínky vý-
půjčky, kontaktní osobu pro vypůjčení, 
místo, kde je materiál uložen a také infor-
maci, ve kterých termínech je již materiál 
rezervován a samozřejmostí je pak i foto-
grafie, případně odkaz na Youtube apod.

Komu je půjčovna otevřena?
Půjčovnu může využít kdokoliv s pří-

stupem do evidence A-TOM. V tuto chvíli
se mohou do evidence přihlásit všichni
hlavní vedoucí, zástupci a hospodáři. 
Nově jsme však umožnili přístup i všem 
osobám, které jsou označené jako „Vedou-
cí/instruktor“. Tyto osoby však mohou vy-
užívat pouze modul půjčovny, ostatní data 
v evidenci neuvidí.

Jak zpřístupnit evidenci A-TOM ve-
doucím a instruktorům?

V evidenci vyberete dotyčnou osobu, 
které chcete půjčovnu zpřístupnit. V de-
tailu dané osoby naleznete její uživatelské 
jméno. U oddílů, které mají evidenci na-
pojenou na ESO, nebude možné emailové 
adresy ručně dopsat. Tuto změnu je třeba 
provést přímo v programu ESO a email se 
do evidence propíše.

Vedoucí nebo instruktor se do evidence
může přihlásit na stránce https://eviden-
ce.a-tom.cz/. Zde stačí kliknout na odkaz 
Zapomenuté uživatelské jméno a hes-
lo. Po zadání emailu obdrží vedoucí email 
s přístupy do Evidence A-TOM.

V případě jakýchkoliv dotazů k půjčov-
ně nás neváhejte kontaktovat na adresách 
ondra@a-tom.cz nebo tomek@a-tom.cz.

Ondra Šejtka a Tomek Hurt 

Mezioddílová
p j ovna materiálu

Prom ny Kusalína
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Vedení spolku uznalo karvinské Le-
sany pod vedením dvou Adamů. Bývalý 
vedoucí Kamil W. v reakci na tento krok 
opustil náš spolek. 

Na videokonferencích se náčelníci
spolků pravidelně radili, jak na vir, na 
znovuobnovenou činnost a také na stát.

Kamarádi z Pacova pookřáli a začali 
nabízet svým členům i tomícké veřejnos-
ti Pacovské prázdnění a výpravu do Bov-
ce, slovinského ráje turistiky. 

Oťas M., šaman ze severu, opravil se 
svými druhy sloupskou hernu, kde se ne-
dávno zřítil kus stropu,  a ústředí mu za to 
velmi poděkovalo. 

V Rožmberku se lakovalo, malovalo, 
čistilo, sázelo a rovnalo, to vše péčí mla-
dých tomíků z celé republiky, brigádníků, 
opor spolku. 

Kusalíno se též zvelebovalo, to zase 
přičiněním správce a velké jarní brigády 
tomíků z Třince a Opavy. 

Vltavský Paprsek uspořádal populár-
ní Letní večerník. 
Jeho šéfovi Zdeňku Vejrostovi, šéfovi tu-

ristických závodníků a organizátorovi tě-
lem i duší, nikdo nevěřil jeho dosaženou 
šedesátku. 

Kubík Šejtka a Matouš Votava se roz-
hodli, že červnový sjezd Vltavy absolvují jen, 
ale pouze s Tomem z Roztok, který je pove-
ze na háčku na prastaré laminátce Haremheb 
a bude mít v loďáku mraky dobrůtek. 

Česká rada dětí a mládeže, jmenovitě 
Aleš Sedláček a Ondřej Šejtka, sháněli in-
formace z vládních a ministerských kru-
hů a snažili se vyjednávat o rozumných 
podmínkách pro provoz táborů a oddílů 
obecně, až se z nich kouřilo. 

Předseda spolku se radil s Akimem, 
jak na ostravský magistrát. Jeho úřední-
ci totiž začali vyžadovat v Pstruží, které 
máme od Ostravy v bezplatné výpůjčce, 
úkony, které tomíci nechápali, nepotře-
bovali a které původně skvělou výpůjčku 
proměnili v nekončící souboj s úředním 
šimlem. Pro zvídavého čtenáře dodejme, 
že nad naše síly budou zřejmě desítky ne-
uvěřitelných revizí všeho druhu, ne zrov-
na levných a do té doby nikde nevídaných, 
ale zejména měsíční platby za nařízené 
a direktivně vyžadované  připojení k pul-
tu hasičské centrální ochrany. Třešničkou 
na hořknoucím dortu základny v krásném 
místě  jsou výhrůžky pokutami, pokud se 
po případném rozhoukání hasičské sirény 
někdo odpovědný nezahlásí do pár minut 
hasičům. Inu…Při přebírání základny ne-
padlo o pultu hasičské ochrany ani slovo!

Revizní parta, všichni muži Ilony Ja-
glové, se rozjela po republice a zkoumala,

zda tomíci dobře účtují. Právě skončená 
kontrola ministerstva, která probíhala cca 
tři měsíce a která si vyžádala několik od-
dílových vyúčtování, ukázala, že leckde 
jsou lecjaké rezervy. 

Narodil se Vítek Kopřiva, malý Kaski, 
a jeho otec mu chutě vysoustružil do ko-
lébky chrastítko ve tvaru hořce. 

Po pětadvaceti rocích dobré služby se 
Alice Pařízková rozhodla opustit roztocké
ústředí tomíků a k poslednímu červnu 
odejít na zasloužený odpočinek. Tato la-
konická rubrika nestačí na všechna slova 
díků, která Alici náležejí. 

Anežka Klabanová anoncovala zářijo-
vou sbírku pro Světlušku a TOM Kadao se 
rozhodl pojmout ji velkolepě. 

Marku Kuskovovi se při telefonickém 
hovoru s náčelníkem o fyzické zdatnosti 
tomíků tak roztřásly ruce, že upustil hrne-
ček z roku 1889. Ten se rozbil na mnoho, 
opravdu mnoho kousků. 

Ústředí organizovalo velkolepé ote-
vření vodácké základny v Rožmberku a  
zejména Ondřej Mánek, Zuzana Antošo-
vá, Jindra Zoufalá, Vítek Dvořák a Lukáš 
Hušek si při tom pořádně mákli. Díky jim, 
ostatním kolegům též.

Výchovná rada našeho spolku obnovi-
la péčí svého šéfa Standy po koronavirové
pauze  činnost a pěkně se do toho obula. 

Soňa Polak poslala tomíky do ostrav-
ského studia České televize a oni (konkrét-
ně Standa Prais a mladí lidé z karvinských 
Lesanů) v bleskovém termínu pozvání 
zvedli a v krutou hodinu ranní putovali do 
ostravského Dobrého rána. Reportáž klap-
la, její průběh si pochvalovali redaktoři i 
Standa Prais s ostravskými tomíky.

Jihočeské vydání Mladé fronty Dnes 
přineslo z otevírání základny pěknou re-
portáž.

Tomíci se těšili na tábory a také na 
normální život, stejně jako se těšil celý ná-
rod a celý, celičký svět. 

Vedoucí našeho spolku se rozhodli 
uspořádat devadesátku letních kempů a 
s jedinou výjimkou přijali s pochopením 
podmínky nastavené ústředím.

Jako král v Pyšné princezně slibova-
ly úřady tábořícím spolkům jednou ta-
kové a jindy makové podmínky. Všem 
z toho šla hlava kolem a nevěřili svým 
očím, uším, čichu ani chuti.

Bylo to jako na houpačce, chvíli lépe a 
pak zas hůř, a tak zatímco Koller trénoval 
své fotbalové naděje, tomíci, skauti a další 
spolky se pochopitelně vztekaly, proč jed-
ni mohou a druzí ne…

Tomíci poslali do světa nový, hruštič-
kový Asociál, viruzhoubný likér. 

Michal Merhaut-Chroští pokračoval v 
natáčení seriálu Tomíci v zavirované době, 
kterým mapoval pocity a plány našich ve-
doucích v různých částech republiky. 

Zima si oblíbila zavirovanou a různý-
mi půtkami zmítanou Českou republiku 
natolik, že ještě v půlce dubna mohl správ-
ce  Pavel Vaňásek vyfotit a poslat zlatý déšť 
obalený namrzlým sněhem. 

Vojta z otrokovických tomíků radil ve 
svých krátkých videích, jak se dobře vyba-
vit do přírody a na cesty. 

Pražský oddíl Poutníci podpořil zdra-
votnický personál působící dlouhodobě v 
první linii covidové epidemie. 

Ladislav Župka, přerovský Lišák, osla-
vil s přáteli v dobré pohodě a pln nápadů 
pěkné osmdesáté narozeniny. 

Někdy padesát, jindy i víc než sto tomí-
ků vsedalo opakovaně na Kolotoč nápadů 
připravovaný nápaditou čtveřicí z Prahy, 
Ústí, Kolínska a Valašského Meziříčí

 Hlavní hygienička dala naději tábo-
rům. 

Véna Křepelák z drsného severu se dal 
na značení. 

Tadeáš Klaban z poděbradských Ro-
binsonů  vymýšlel, maloval, ladil, to vše 
proto, aby bylo v Rožmberku krásně ve-
selo, a tak nějak vtipno, s čímž mu pomá-
hal dobrý kovář pan Ptáček, Jan Nem Po-
děbradský-Rydlo a také Michael Milion-
chvilkový Vácha. Náčelník spolku se vzte-
kal, že to je všechno na poslední chvíli, ale 
když výtvory viděl hotové, dojal se a pře-
stal mluvit docela. 

Ministerstvo školství vyhlásilo, že v rám-
ci národního rozdávání peněz poskytne 
finance na tzv. letní kempy, pětidenní vý-
chovné a vzdělávací pobyty pro děti, které
zasáhla pandemie, tedy pro všechny. To-
míci provedli v termínu  poctivý průzkum 
zájmu mezi oddíly, ale mezitím se na minis-
terstvo přihlásily stovky dalších zájemců,
ba i komerčních, a sto milionů korun bylo 
fuč. 

Online podvýbor pro mládež, svola-
ný znovu po dvou letech, přitakal plánu 
úřadů a také představám spolků na roz-
volnění a návrat k normálnější spolkové 
činnosti. 

3. května 2021 dostala spolková čin-
nost opatrnou zelenou v sedmi zdravějších 
krajích, následovalo uvolnění v celé zemi. 

Co bylo v dubnu, 
kv tnu a ervnu

 2021
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Ve středu 9. června oslavil Ivo Poduš-
ka, vedoucí plzeňských tomíků TOM Sa-
turn, významné životní jubileum. Oddíl 
vede nepřetržitě od roku 1976, je stále ak-
tivní a nadšený turista, účastní se např. i 
srazů spolkových nestorů v Praze.

Ivoši Poduškovi přejeme za celé před-
sednictvo, ústředí i ostatní tomíky vše 
nejlepší, pevné zdraví, osobní pohodu a 
mnoho turistických zážitků a cest.

Oslavenec z Plzn

Závodnické kulatiny
26. května oslavil Zdeněk Vejrosta še-

desáté narozeniny. Republikový guru tu-
ristických závodů oslavil jubileum v plné 
svěžesti, uprostřed početné rodiny, s mno-
ha plány osobními, ale hlavně spolkovými.

Zdeňku, děkujeme za neutuchající prá-
ci a aktivitu!

Tomáš Novotný

Uzáv rka p íštího
ísla je již 

 20. zá í 2021.

V červnu se Jan Havelka, emeritní 
předseda KČT a příznivec tomíků, dožívá 
pětaosmdesátých narozenin.

Přejeme mu ze srdce pevné zdraví, ra-
dost z povedených turistických akcí a moře 
neutuchající aktivity. 

Že nápady a elán panu předsedovi ne-
chybějí, o tom jsme se přesvědčili při jeho 
nedávné návštěvě tomíků v Rožmberku.

Láďa Župka, aktivní a nepřehlédnutel-
ná postava přerovské turistiky, dlouholetý 
vedoucí tomíků, oslavil v květnu, v dobré 
kondici, osmdesátiny.

Milý Láďo, do dalších let přejeme zdraví,
činorodost a hodně našlapaných kilome-
trů.

Ladislav Župka 
oslavil kulatiny

Radce Šumerové nikdo neuvěří, že 
padesátku oslavila už před deseti lety. 
K životnímu jubileu jí syn Pavel a snacha 
Nikola nadělili vnuka Maxmiliána. Do Li-
toměřic tedy posíláme dvojnásobné přání 
a také dík za nemalé právní rady, kterými 
Radka pomáhala a pomáhá dodnes. 

Nejkrásn jší dárek
pro Radku Šumerovou

Jan Havelka 
organizující a slavící



 Opatření k potlačení pandemie se konečně rozvolnila a mohlo tedy proběhnout školení 
hlavních vedoucích tábora v Ochozech u Bystřice pod Hostýnem. Zúčastnilo se 16 adeptů ve 
věku od 17 do 40 let. Organizátor za radu vzdělávání Standa Prais nás náležitě poučil a prove-
dl všemi právními náležitostmi, jež jsou nutné k provozování tábora. Teorii proložil příklady 
ze své dlouholeté praxe, což nám velmi pomohlo k pochopení tématu a také nás navedlo ke 
správnému řešení situací, jež nás mohou v budoucnu potkat. Z pohledu zdravovědy ho dopl-
nila svými praktickými postřehy Jája Póčová. 

Každý účastník si připravil jednu hru, kterou představil ostatním a tu jsme pak otestovali. 
Vyzkoušeli jsme si tak způsob prezentace hry dětem a sami si zkusili, jaký efekt bude mít na 
účastníky. Permon si pro nás připravil hru, při které jsme si ukázali, že hry lze zaměřit, kro-
mě zábavy, také na spolupráci mezi dětmi a posilování týmového ducha. 

Na závěr víkendu jsme složili povinný test skládající se ze 40 otázek, který jsme všich-
ni splnili a dle hodnocení Permona velmi úspěšně. Můj pocit z víkendu je velmi dobrý. 

Podobného školení jsem se zúčastnil poprvé, kvalitu hodnotím velmi vysoko. Víkend byl 
plný užitečných informací, vše bylo podáno zajímavou a veselou formou. Rozhodně jsem se 
nenudil. Jakmile mně to umožní pracovní povinnosti, určitě jedu na další školení.

Tímto děkuji organizátorovi, všem kolegům účastníkům a Zdeňku a Janě Rolincovým, 
kteří poskytli základnu a skvěle nám vařili. 

Michal Macho,
 TOM Oslíci, Lednice




