


Ve st!edu 15. 9. 2021 se v Ostrav" poprvé uskute#nil Ve#erní b"h pro Sv"tlu$ku. V na-
bitém programu bylo mo%né seznámit se i s aktivitami p!ibli%ujícími %ivot nevidom&ch.
Nejv"t$í zájem ú#astník' akce budily sporty. Pohodovou atmosféru slune#ného od-
poledne dobarvovalo %ivé hudební vystoupení kapel MY DVA TRIO a Poppers. Do 
sladkého a slaného baru p!isp"lo 44 peka!ek a peka!' p!edev$ím z !ad rodi#' #len' 
oddílu Kadao.

S postupem #asu se prostor M"stsk&ch sad', kde byly vypnuty lampy ve!ejného 
osv"tlení, halil do $era a tmy. Nastala chvíle rozsv"cení #elovek a pozvolné p!ípravy na 
zlat& h!eb ve#era v podob" b"hu potemn"l&m parkem. 

Na okruhy v délce 1,4 km anebo 2,7 km vyzna#ené barevn&mi odrazkami se vydalo 
více ne% 570 b"%c' (po#ty ps' a ko#árk' na trati unikly evidenci po!adatel'). Po skon-
#ení oficiální #ásti programu se ú#astníci odebrali do sv&ch domov', n"kte!í ale z'stali 
na míst" a v teplém podve#eru si sd"lovali zá%itky z b"hu.

Ve#erní b"h pro Sv"tlu$ku v Opav" vyzn"l zcela v p!íjemném rytmu a v$ichni ú#astní-
ci si jej u%ili. Za startovné, prodej propaga#ních p!edm"t', chlazen&ch nealkoholick&ch 
nápoj' a p!ísp"vky za konzumaci ve sladkém a slaném baru byla vybrána nádherná 
suma 127 305 K!, která bude poukázána na ú#et Sv"tlu$ky.

Úsp"ch celé akce by byl nemysliteln& bez obrovského nasazení po!adatel' z turistic-
kého oddílu TOM Kadao. V&znamnou pomocí byla finan#ní dotace Statutárního m"sta 
Opava, spolupráce s Technick&mi slu%bami Opava s.r.o., Základní $kolou pro zrakov" po-
sti%ené a %áky s vadami !e#i Havlí#kova a Charitou Opava, propagace Asociace TOM (R 
a také chutné po#iny peka!ek a peka!'. V$em pat!í veliké díky!

Kluci a holky z oddílu TOM Kadao o t&den d!íve v ulicích Opavy p!i prodeji sbírko-
v&ch p!edm"t' vybrali obnos 24 512 K#. Na podporu nevidom&ch tedy posíláme #ástku 
151 817 K!. Byly to náro#né, ale zajímavé dny! A) se nám spole#n" da!í!  

Jan Tichá#ek, Tom Weicht, 
TOM Kadao, Opava

B h pro Sv tlušku
2021
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V pátek t!ináctého srpna do%il sv'j %ivot Ivo Sko#ek, kterého v$ichni znali 
pod p!ezdívkou Hop. Bylo mu rovn&ch padesát. Narodil se ve Vsetín", poz-
d"ji se rodina p!est"hovala do Vala$ského Mezi!í#í, kde jako desetilet& kluk 
vstoupil do turistického oddílu Zlaté $ípy. (as tráven& hrami, putováním p!í-
rodou a kamarádstvím mu u#aroval do té míry, %e v oddíle vydr%el a% do 
sou#asnosti a stal se jeho dlouholet&m vedoucím. V oddíle také potkal svou 
%enu Jitku a partu stejn" nalad"n&ch kamarád'. 

 Jeho dny byly napln"ny prací – a nejen té pro oddíl. V hlav" se mu rodily
nové a nové nápady, cesta k jejich realizaci byla v"t$inou rychlá. Tady po-
mohla p!edev$ím Hopova profese truhlá!e. Pod rukama jeho a v&tvarníka 
Youryho se zrodilo neuv"!itelné mno%ství her, dekorací, pom'cek a rekvizit.
Od drobn&ch placek za vít"zství v sout"%ích a% po nejv"t$í patrovou postel 
v (R nebo funk#ní !etízkov& koloto#. 

Hrami a h!í#kami spolu naplnili Vrtuli – sv"t her a poznání. T!i patra ori-
ginálních a zábavn&ch #inností, jejich% v"hlas dávno p!ekro#il hranice m"sta
#i regionu. Hop pro Vrtuli dokázal díky svému nad$ení a troufalosti získat 
objekt krásenské radnice, jedné z nejstar$ích a nejcenn"j$ích budov ve m"st". 
Prost" Mu% #inu – tak si jej budeme v$ichni pamatovat. Nikdy nelitoval #asu, 
kter& v"noval p!ípravám her, tábor', oddílové a jiné #innosti pro ostatní.

Zlaté $ípy za%ívaly za jeho vedení neopakovatelné roky. Do detailu pro-
my$lené jedno i vícedenní akce, putování p!írodou v (esku i v zahrani#í, 
splouvání !ek, cyklov&pravy… a samoz!ejm" tábory. 

V"hlas pestré a d'kladn" p!ipravované oddílové #innosti, na které m"l 
Hop nejv"t$í zásluhu, zp'sobil, %e v posledních letech jsme nem"li problém 
s nedostatkem nov&ch #len', naopak klubovna praskala ve $vech pod nápo-
rem po#etn&ch oddílov&ch dru%in. 

 Nebylo toho rozhodn" málo, co jsme na Hopovi obdivovali:
Byl kamarád za v$ech okolností, skv"l& par)ák na vandrech, cestách i do-

volen&ch. Vzor spolehlivosti – p!i$el v%dy v#as, co !ekl, to opravdu platilo. 
Symbol kvality – nevypustil do sv"ta hru nebo v&robek, kter& by nebyl do-
my$len& nebo do detailu dokon#en&. P!em&$lel nad sv&m sou%itím s p!írodou 
– zajímal se o ekologické problémy, %il zdrav", podporoval #eské v&robce, na 
sch'zky jezdil na kole místo autem… 

Inspirátor – sv&mi #iny a p!ístupem ovlivnil mnoho lidí, zde je nutno 
vzpomenout i vydání knihy her Táborová dobrodru%ství. Neúnavn& pracant. 
Zábavn& spole#ník – %ádnou legraci nezkazil, naopak ji v"t$inou za#al. Zru#n&
!emeslník – jeho ruce dokázaly vykouzlit ze d!eva doslova cokoli. Schopn& 
organizátor. Herec, improvizátor a mistr p!evlek' – jeho uvád"ní her by 
mohla b&t kapitola sama pro sebe. 

V"noval se i propagaci oddílu a celé Asociace TOM (R, na$e tábory ne-
jednou nav$tívil rozhlas #i televize. Akce po!ádal i pro rodi#e na$ich #len', 
m"stskou ve!ejnost, tomíky z celé republiky tmelil sv&mi Ho!cov&mi v&zva-
mi, táborov&mi $kolami… 

28. srpna 2021 na louce nad Vala$sk&m Mezi!í#ím vzplál rozlu#kov& 
ohe*, na kter& se sjelo na t!i stovky kamarád'. Rozlou#ení ho!ké, ale krásné.
Do r'zn&ch kout' republiky se rozlet"ly Hopovy $ípy, které v sob" nesou 
vzpomínku na jednoho mimo!ádného #lov"ka. 

Hope, d"kujeme a nezapomeneme! 

Ji!í Kraj"a – Tet!ev
TOM Zlaté #ípy, Vala#ské Mezi!í"í
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Na Hop'v odchod se zatím  nedá zvyknout. Ta dlouhá doba známosti
a posledních patnáct rok' opravdu intenzivní spolupráce, to zkrátka 
p!e$lo  pod k'%i, vrylo  se do mého  my$lení, plánování, uva%ování.

P!i psaní ná#elnictvu nebo Yourymu mi dlouho vyskakoval Ivo$'v 
mail. Tolikrát jsem u% u% sahal po telefonu, jeho #íslo pat!ilo mezi ty 
frekventované. +e na druhé stran" te, u% Hop není? Nemyslitelné!

  Nápady  spojené s provozem a  vybavováním chalup, plánováním 
sn"mu,  #asto shodn& názor na spolkové problémy, radosti i strasti v aso-
ciaci...V politice jsme m"li podobné vid"ní sv"ta.  On,  introvertn"j$í, si 
nechával názory víc pro sebe nebo úzk& okruh p!átel.

Stovky hodin v Ro%mberku, v Herberku, St!íbrn&ch Horách  #i v Po-
!e$ín". V$ude tam, kde spolu s Yourym a dal$ími par)áky vyráb"li skv"l&
nábytek, hry, h!í#ky a $pr)ouchlata. Tohle nás bavilo: nápad byl n"kdy 
Hop'v, jindy m'j, lad"ní, debata o tom, zda na to #i ono máme, zda!i-
lá realizace $ikovn&ma rukama usm"vav&ch chlap' z Valmezu. Nebylo 
nic, co by neum"li.

Den po Hopov" smrti jsme zahajovali oparenskou brigádu. Soukal 
jsem ze sebe pár slov a pak jsme dr%eli chvíli ticha u ohn", kde s námi 
Ivo$ mnohokrát sed"l. Kruh mlad&ch tvá!í byl vá%n& - !ada z nich pro-
$la jeho táborov&mi $kolami, originálními, s neopakovatelnou atmosfé-
rou. -adu mládenc' a sle#en „d"dím“ po táborov&ch $kolách a v%dy m" 
bavily disputace zastánc' té které $koly.  Kdy% $la !e# o té moravské, bylo 
v%dy jasné, kdo je tím tahounem, nevysychající studnou nápad'.

Naposledy jsme se setkali letos v #ervnu p!i otevírání Ro%mberku. 
Dojí%d"l jsem mezi posledními, na há#ku dva zcela promo#ené mrnín-
ky, kte!í poslední kilometr u% jen drkotali zubama. Hopa a Youryho 
jsme sly$eli u% z dálky: fórky, halekání, #epice vzh'ru, Jana Rolincová 
nás balila do ru#níku, dobrá atmosféra mezi kapkami de$t".  Kluci o%i-
li, zima  byla zapomenuta...

Pro#, sakra, zrovna on? Kde je n"jaká spravedlnost?

Tomá# Novotn$
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Na konci minulého tisíciletí jsem z pacovsk&m oddílem jel na setká-
ní s rakousk&mi tomíky, spole#n" s oddílem Zlaté $ípy. Oddílem zná-
m&m netradi#ními hrami, pat!ícím ke $pi#ce tomíckého hnutí. Za vel-
k&m dílem stál Ivo. Tenkrát jsme se osobn" je$t" v'bec neznali, a tak 
zatím co moji sv"!enci v parku stav"li stany, já se $el seznámit. P!i$el 
jsem k prvnímu stanu, kde sed"la dv" asi #trnáctiletá d"v#ata. Já slu$n"
pozdravil se slovy „…kde bych na#el pana Hopa?“ Ob" holky na m" 
koukaly jako na mimon". A pak se ob" za#aly smát a já se po tolika 
letech dov"d"l, %e to je p!ezdívka od p!íjmení Sko#ek. P!íb"h b"hem 
n"kolika hodin znala v"t$ina ú#astník' srazu. Nebylo divu, %e pro v"t-
$inu jsem se stal docela zábavn&m a nic nepomohlo mé oznámení, %e 
nejsem velk&m p!íznivcem p!ezdívek.

V pr'b"hu let jsem Iva poznal jako skoro geniálního tv'rce v$e-
ho neobvyklého, nového, netradi#ního. Nap!íklad Ho!cová v&zva byl 
nápad na Nobelovu cenu. Obdivoval jsem ho, ale nejvíce jsem mu zá-
vid"l, %e dokázal ve #lenech svého oddílu vytvo!it velkou hrdost ke 
svému oddílu. 

Byl jsem p!ítomen na akci, kdy se dv" party na tú!e pomíchaly a 
vlastn" nikdo nepoznal, kam kdo pat!í. Nastala trochu krizová situ-
ace, ji% si nepamatuji p!esn", snad n"co okolo délky trasy a mo%nosti 
jejího krácení. A tehdy jsem dal hlasovat, co si vybereme. Kdy% jsem 
cht"l názor od Moravák', tak jsem usly$el „...jsme zlato#ípáci, tak%e 
jdeme tu del#í…“ No, moji sv"!enci byli pro tu krat$í. Já se za jejich 
rozhodnutí trochu styd"l a p!ál si mít v oddíle podobnou hrdost. Poz-
d"ji jsem o tom s Ivem mluvil a on mi tenkrát !ekl, %e p!ehán"jí, %e to 
je také jen hra. P!esto na to do konce %ivota nezapomenu.

Ivo, jsem p!esv"d#en, %e jsi byl tím pevn&m bodem Zlat&ch $íp', 
bude$ jim moc chyb"t…

Va#ek Hrobsk$
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Vzpomínám na Hopa rád. Zav!u o#i a v%dy se mi vybaví ten 
bezelstn& úsm"v, se kter&m dokázal %ít snad v ka%dé situaci. 
+ivotní nadhled a  humor jsem v%dy obdivoval, pak taky neuv"-
!itelnou $ikovnost, %ivotní  energii a nekone#nou zásobu nápad'. 

Na sn"my tomík' jezdím docela rád,  ale krom" té povinné 
#ásti, ze které m" v%dy bolí zadnice, jsem se v%dy nejvíc t"$il na 
ve#erní posezení a nejlépe, kdy% u toho byli Hop a Youry. Hop zá-
bavn&, Hop na milimetr p!esn&, Hop v%dy optimistick&. Na  Hopa 
vzpomínám rád. 

 Zden&k 'mída 
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P!ed brigádou tomík' v$echny spolkové #leny zasáhla 
velmi smutná zpráva. T"%ko se mi ta slova pí$í. Srdce use-
dá a hlava hledá n"jakou záchranu, abych se neutopil ve 
smutku a slzách. Bohové k sob" povolali na$eho kamaráda
Hopa. 

Potkávali jsme se p!íle%itostn" !adu let, ale nav%dy pro 
m" bude nejsiln"j$í vzpomínkou budování su$árny na ovo-
ce v Oparenském ml&n". Zde jsme spole#n" strávili mo%ná 
t&den. Ka%d& den se nesl v rytmu odhodlané a poctivé prá-
ce, p!itom nekon#ící zábavy plné nápad' a ta$ka!ic. 

Ve#er jsme sed"li u ohn", vypráv"li si a zpívali, sem tam 
i n"jaká slivovi#ka z Valmezu. Hope, byl jsi a bude$ mi spo-
lu s dal$ími velikány, nejen spolkov&mi, %ivotním u#itelem 
a inspirací. D"kuji! 

       O(an Müller

Hop – studnice nápad' a elánu. Vzpo-
mínek na n"j mám hodn". Utkv"lo mi t!eba
no#ní brouzdání Zlínem na jednom ze 
sn"m' a debata o Fishtrónovi a technic-
k&ch mo%nostech, nebo t!eba neskute#n& 
záv"r FunTOMa, kde se z klidného Hopa 
mávnutím proutku stal nejv"t$í $oumen, 
jakého jsem kdy vid"l. 

  Tomá# Hurt
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Poprvé jsme se vid"li myslím v zá!í 2008 p!i slavnostním 
otev!ení sloupského Herberku. Ty jako vá%en& ob#an (spolu 
s Yourim), já jako uhersk& a #esk& král Ferdinand Valentin 
Dobrotiv&…to byla tenkrát sláva.

Nezapomenutelná byla také „sn"movní“ setkání ve#er 
v útuln&ch hosp'dkách, kdy% Ji!ík je$t" zahrál na kytaru… 

Tvoje práce je vid"t na v$ech tomíck&ch chalupách, stejn" 
jako návodné #innosti ve velké knize Táborová dobrodru%-
ství, kterou mají jist" v$echny oddíly.

Letos jsi nám poskytl ve$keré své tiskoviny p!i p!íprav"
na$eho letního tábora na Vala$sku, kter& jsme nazvali
„Tábor sn'“. Vyu%ili jsme Tvé nápady, potom jsme domluvili
 i náv$t"vu Vrtule (mimo otvírací den, abychom mohli mít 
d'm jen pro sebe). V$echno klaplo.

 Centrum Vrtule je úpln" skv"lé a na$e d"ti se tam do-
slova vy!ádily. Jen Ty jsi tam chyb"l. Tu láhev roudnického
vína u% jsem Ti p!edat nesta#il. Bylo to smutné, koukat na na$e 
veselící se d"ti a p!itom v"d"t, %e u% Ti nem'%eme ani pod"ko-
vat. Hope, jestli to vidí$, tak v"z, s námi bude$ po!ád. My jez-
díme nejvíce do Sloupu a tam jsi taky zanechal kus sebe. A na 
sn"mu v lednu si v Praze dáme i dal$í pivo. Za Tebe.

Vratislav Florián-Hroch 
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M"l jsem to $t"stí, %e se moje %ivotní linka na pár let protnu-
la s tou Hopovou. Alespo* na pár let, moc si toho vá%ím. Hop m" 
v%dy hodn" inspiroval, jak dokázal strhnout kolektiv, jaké m"l ná-
pady, jak dokázal dotáhnout do úplného detailu i mali#kosti. 

Vzpomínek na Hopa mám mnoho, o jedné vám povím. P!ed 
n"kolika lety u nás v oddíle dost fr#ely krávy, prost" se nám ta 
zví!ata líbila. Nikdo jim v té dob" ne!ekl jinak ne% „stra#eny“. 
Dokonce jsme stra#enu m"li i v oddílovém logu. No a Hop to 
v"d"l. Mluvili jsme o tom na sout"%i 21 na Polan", p!i na$ich 
setkáních, dost jsme tím zkrátka %ili. A jednoho dne m" Hop po-
%ádal, zda by se mohli se zlato$ípáky na pár hodin oh!át a ulo%it 
své krosny u nás v centru Prahy v kancelá!i (RDM. Moc rád jsem 
jim vyhov"l.

Kdy% Hop s d"tmi dorazil, p!edal mi jako dar dv" lahve Kofoly 
(ta u nás také dost fr#ela), to bylo moc milé, v'bec jsem to ne#e-
kal. Lahve tak stojí na stole, já koukám na Hopa a on na m". -íkal 
jsem si, pro# ml#í? A tak jsem zaost!il na tu Kofolu a hle! Etike-
ta obou lahví byla zm"n"ná, tedy zm"n"ná, byla naprosto p!esná, 
jen místo názvu Kofola na lahvi stálo Stra#ena, proto jsem si toho 
na první pohled nev$iml. Byla to naprosto v"rná kopie originální
 etikety. 

To m" vá%n" dostalo. Byla to mali#kost, ale dota%ená do detailu.
 Je to pro m" stále velká inspirace, jak lze i drobností ud"lat ob-
rovskou radost. Hope, díky za to, jak& jsi byl, jak jsi um"l rozdávat 
radost a inspiraci a co jsi nás v$echny nau#il!    

Ondra 'ejtka

S Hopem jsme byli geograficky dost vzdáleni a i styl 
vedení oddílu jsme m"li odli$n&. On si spí$e hrál a já jsem 
v%dy oddíl sm"!oval k turistice a sportu. Zdálo by se tedy, 
%e jsme si nem"li co pov"d"t. Naopak, kdy% jsme spolu 
sed"li u piva na sn"mu v Olomouci, bylo to báje#né se-
tkání, plné nezávazného plkání. Hope, je mi moc líto, %e 
si u% s tebou takhle nikdy nepopovídám.

Petr Teringl
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Úvodem je t!eba !íci, %e jsme rádi 
za mo%nost tohle podniknout. Na$emu 
úst!edí dík za iniciativu a M.MT za fi-
nan#ní podporu.

P!i realizaci letního táborového kempu
jsme vyu%ili na$ich zku$eností s d"tmi 
z letních tábor', ale i z celoro#ní #innos-
ti oddílu. Hlavním programov&m pilí!em 
byla fyzická kondice ú#astník', na co% 
jsme se zam"!ili v pr'b"hu jednotliv&ch 
dn'. Jeliko% jsme kemp uspo!ádali jako 
pobytov&, bylo pln"ní tohoto cíle pom"rn"
snadné. Kempe!i ka%d& den nachodili n"-
kolik kilometr' po sv&ch se zát"%í v podo-
b" batohu se sva#inou. V osobním volnu 
hráli mí#ové hry, nejvíce se tedy v"nova-
li p!ehazované a badmintonu. Turistick&m 
cílem byl odpolední v&$lap na hrad Hel-
fenburk a dále pak jedna z ak#n"j$ích #ás-
tí programu v Lezecké arén", kde kempe-
!i lezli dv" hodiny po st"nách, i s úvodním 
lezeck&m kurzem.

Kemp byl realizován tém"! ve stejném 
duchu jako na$e letní tábory. Ú#astníci 
m"li pravideln& re%im od budí#ku a% po 
ve#erku. O stravu se starali kempe!i p!e-
vá%n" sami, aby si obnovili své kucha!ské 
znalosti a tento um si prohloubili. Nad na-
$ím tábo!i$t"m od za#átku vlála vlajka na-
$eho spolku. P!ivezli jsme si s sebou sv'j 
vlastní skládací sto%ár se závrtnou kotvou, 
kterou kempe!i sami museli do zem" na-
vrtat a sto%ár ke kotv" upevnit. Pro v$ech-
ny to bylo n"co nového, nebo) vlastní sto-
%ár byl s námi poprvé. Sna%íme se d"tem 
v$t"povat, jak k symbol'm p!istupovat, 

a) u% se jedná o symboly státní nebo na$e 
spolkové. B"hem kempu byly do progra-
mu za!azeny i tábornické dovednosti a ne-
chyb"la ani zdravov"da.

Do programu kempu byly zahrnuty i 
kulturn" poznávací cíle. Nav$tívili jsme 
Vodní sv"t v Ú$t"ku, kde jsme pozorovali 
ryby v akváriích. Z vodního sv"ta se na$e 
skupina p!esunula do hradních sklep' 
v Ú$t"ku v doprovodu #ert'. 

Z podzemí jsme zamí!ili blí%e k obloze
a pohlédli do kraje a na m"ste#ko Ú$t"k 
z tamní historické v"%e. Dal$ím cílem byl 
státní zámek Ploskovice. Ú#astníci kem-
pu si také obnovili své znalosti o svém 
domovském m"st" Jirkov, podívali se do 
zdej$ích pivovarsk&ch sklep', a zahráli si 
novou interaktivní hru v jirkovském info-
centru a muzeu hasi#ství. 

Je$t" ne% jsme vstoupili do dílny na v&-
robu ru#ního papíru, pro$li jsme m"stem 
Litom"!ice s p!íjemnou pr'vodkyní, kte-
rá nám p!edstavila m"sto a Karla Hyn-
ka Máchu trochu netradi#ním pohledem.  
V díln" se pak v$ichni seznámili s v&robou 
papíru a také s jeho historií. Pro v$echny 
bylo velmi zajímavé dr%et v rukách skute#-
n& papyrus a vid"t, jak se vlastn" vyrábí. 
Nakonec si v$ichni vytvo!ili sv'j vlastní 
originální papír s okv"tními lístky a v'ní 
sko!ice.

B"hem táborového kempu byly utu%eny 
p!átelské vztahy, u%ili jsme si mnoho zá-
bavy a hlavn" pro%ili po roce t&den spolu,
obklopeni p!írodou a #erstv&m vzduchem 
v malebné vesni#ce Chotin"ves, která se
k táborovému kempu parádn" hodila. I ona
byla jako vesnická památková zóna kul-
turn" poznávacím cílem. Z mého pohledu 
letní táborov& kemp byl úsp"$n& ve v$ech 
ohledech a naplnil na$e o#ekávání.

Po kempu jsme sm"!ovali k hlavní akci 
roku, kterou je letní tábor. Kemp byl také 
vyu%it k zabalení v$eho pot!ebného na tá-
bor a tak byl v tomto sm"ru p!ed táborem 
klid. 

Zcela ne#ekan" p!i$la z úst!edí druhá 
v&zva uspo!ádat kemp. Tato událost dost 
zamíchala na$ím letním programem. 
Musím p!iznat, %e p!i p!em&$lení, zda p!i-
jmout #i ne, hrálo velkou roli mé zam"st-

nání a moje dovolená. Myslím, %e tu$íte, 
jak to dopadlo! Ano, v&zvu jsme p!ijali. 
Ale to u% tu byl i odjezd na letní tábor.

Ji!í )erner - )ervená"ek, 
TOM Stopa!i, Jirkov

Letní dny u Stopa
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V pr'b"hu #ervence a srpna uspo!áda-
li vedoucí TOM Kadao #ty!i t&denní let-
ní kempy pro kluky a holky oddílu Kadao, 
pro %áky základní $koly v Komárov" a pro 
v$echny opavské d"ti. Celkem se jich zú-
#astnilo tém"! 70 kluk' a holek. 

V Pirátském kempu se v$em d"tem po-
vedlo získat v$echny svitky, na které Jack 
Sparrow psal nápov"dy k nalezení pokla-
du. Jakmile je v$echny splnily, mohly se 
vydat hledat bájn& poklad. Musely vyu%ít 
map, splnit mnoho úkol', bojovat s Kra-
kenem a p!ekonat mnoho p!eká%ek, které 
jim vedoucí Má$a a Markét p!ipravily. Za 
velkou odvahu a vytrvalost se Jack Sparrow
o sv'j lup s posádkou pod"lil. My mu 
d"kujeme jak za poklad, tak za pro%itá 
dobrodru%ství. 

Druh& letní kemp VV a Pohyb vedli ve-
doucí oddílu TOM Kadao a celkem se jej 
ú#astnilo 16 d"tí, oddílov&ch i ne#len'.
 Mezi sebou se rychle seznámily a tábor 
probíhal v naprosto pohodové atmosfé-
!e. D"ti #as trávily tvo!ením v&robk', 
je% si na konci t&dne mohly odnést s sebou 
dom', hrály deskové hry, malovaly anebo 
si organizovaly vlastní zábavu na krásné 
nové zahrad" M.. Ka%d& den se spole#n" 

v"novaly i pár hodin sportování na h!i$-
ti a hrami s mí#em. Rovn"%  vyrazily na 
dva v&lety. Na první do Slezské univerzity 
v Opav", kde d"ti n"jak& #as strávily v pla-
netáriu zkoumáním toho, jak to skute#n" 
vypadá ve vesmíru a druh& den dál, a% do 
Hlu#ína, kde si u%ily na d"tském ran#i a 
jízdami na konících. Odpoledne nav$tívi-
ly místní pov"stné jezero „.t"rká#“, kde si 
d"ti zaplavaly a za!ádily ve vod". Posled-
ní den v pátek v$ichni ú#astníci obdr%eli 
vzpomínku na tábor v podob" veliké sady 
fix' a vy$krabávacích obrázk'.

V posledním #ervencovém t&dnu pro-
b"hl p!ím"stsk& kemp Cesty. Nav$t"vovali
jsme r'zné atrakce v Moravskoslezském 
kraji. Nav$tívili jsme nap!íklad Zábavn& 
sv"t techniky U6, domácí Kozí farmu a zr-
cadlové bludi$t" v Úvaln", Arboretum Nov& 
Dv'r nebo t!eba planetárium na Slezské 
univerzit" v Opav". 

D"ti mohly plnit dobrovolné v&zvy, 
za které dostaly body navíc. B"hem celé-
ho kempu jsme hráli r'zné hry, m"li jsme 
sportovní i kreativní odpoledne. 

Poslední kemp probíhající v prvním srp-
novém t&dnu, pro%ili kluci a holky v #ino-
rodém ruchu, nebo) byli ú#astníky letního
kempu pod vedením Zity a Mot&la, ve-
doucím TOM Kadao. Nesl p!ízna#n& ná-
zev Radost. Zab&vali se tvorbou misti#ek 
z keramiky, náv$t"vou planetária a v&robou 
krásn&ch malovan&ch planet. Uskute#nili 
v&let do ostravského Malého sv"ta techniky
ve Vítkovicích. Osobní zku$enost s pákou, 
odst!edivou silou #i k!i%ováním plachetnic 
jist" osvítí smysl vzore#k' v hodinách fyzi-
ky, které d"ti #ekají na vy$$ím stupni.  

V programu si ka%d& na$el n"co dle 
svého gusta - n"které d"ti si namalovaly 

ramínka, jiné uva!ily $pagety a p!ipravily 
pala#inky. Venku zase d"ti budovaly roz-
li#ná veledíla ze stavebního d!íví. Zhoto-
vili jsme r'zné u%ite#né v"ci - od truhlí-
ku p!es stoli#ku, p!es podp"ru pro raj#a-
ta a% po pta#í budku a odpalovací rampu 
pro rakety. 

V$echny d"ti si pak s kutilem Hynkem 
opravily donesenou hra#ku #i p!edm"t. 
Tato aktivita m"la velk& úsp"ch u d"tí i 
rodi#' - opravili jsme nap!. stolní fotbá-
lek, elektrickou helikoptéru, mechanickou 
pokladni#ku, ale t!eba i d"ravou pono%ku. 
V"!íme, %e i tato aktivita p!isp"je k v"ro-
hodnosti a popularit" r#ení „zlaté #eské 
ru#i#ky“. 

Kdy% mluvíme o t"ch ru#i#kách – na-
vzdory práci s ná!adím jako pila, páje#ka 
#i vrta#ka z'staly v$echny ru#i#ky, a% na 
drobné od"rky, v zachovalém stavu, jen 
jsou te, mo%ná o n"co obratn"j$í. 

 V"!íme, %e kemp nále%it" dostál svému 
jménu, nebo) d"ti odcházely s radostn&mi 
vzpomínkami i nov&mi zku$enostmi.

Velké díky v$em vedoucím, jmenovi-
t": Má$i, Markét" a Markét, Tyg!íkovi, 
.upolce, Zuzce R. a Zuzce J., Ur$uláko-
vi, Mot&lovi a Zit", v$em pomocník'm a 
za finan#ní podporu M.MT a spolupráci 
A.SK, MAS a Z. a M. Opava-Komárov.

Tom Weicht,
TOM Kadao, Opava

Kempování s TOM Kadao
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devatero !ekami a devatero údolími je Va-
la$sko. Pr& jin& kraj a jin& mrav...

Na leto$ní tábor jsme se vydali a% na 
400 kilometr' vzdálené Vala$sko, do vísky 
Malá Byst!ice, n"kolik kilometr' nad p!e-
hradou Byst!i#ka. Tábor sn*, tak se jme-
novala celotáborová hra a jak se mo%ná 
zdá, nespali jsme po!ád ani nesnili. Tady 
to u% byly Beskydy a podle místních je 
mo%né ji% jen v t"chto horách spat!it rysa, 
vlka a medv"da na jednom míst".

 My nepotkali ani jedno zví!e, asi je to 
dob!e. Zato jsme ochutnali v&borné vala$-
ské frgále, co% jsou teda vlastn" normální
kolá#e, jen pon"kud ten#í.Vystoupali jsme 
na posvátnou horu Radho$), obdivovali so-
chu Radegasta a kapli#ku Cyrila a Metod"je.

Poda!ilo se nám domluvit a uskute#nit 
náv$t"vu Vrtule, co% je volno#asové cent-
rum, které vybudovali a provozují tomíci
ze Zlat&ch $íp'. Já sám bych tam vydr%el 
cel& den. Na$i radost z náv$t"vy Vrtule ka-
lila jen smutná událost a ztráta, která po-
stihla oddíl Zlat&ch $íp'.

Velkou atrakcí na tábo!e bylo zap'j#ení
nafukovací bojové arény, kterou jsme si 
mohli dovolit díky sponzorskému daru od 
spole#nosti SVS. To byly boje…

Vyda!ilo se i tábo!ení a spaní pod $irou 
oblohou. A kdybyste náhodou nev"d"li,
co to je lucidní sn"ní, tak je to bd"l&, v"-
dom& spánek nebo jasn$ sen. Je to vlast-
n" stav, kdy si spící #lov"k uv"domí, %e sní 
a to mu dá mo%nost sv'j sen v"dom" a bez 
omezení ovládat. Zále%í ov$em na jednot-
liv&ch dispozicích. Tak%e teorii a ovládání
na$ich sn' u% umíme. Tedy teoreticky, 
mo%ná o tom n"co víme.

Prost" dal$í vyda!en& tábor. +ádn& 
úraz, %ádné nemoci, jen pár klí$)at. Kon-
trola z KHES Zlín se nám nevyhnula. Byla 
pe#liv" a d'kladn" prozkoumána ve$kerá 
dokumentace d"tí i vedoucích, v#etn" test'
a o#kování na covid. Zkontrolovali je$t"
v$echny na$e zásoby ve skladu potravin 
a v lednicích. Zde byl jedin& problém – po-
lévka z minulého dne. -ekli: „neschová-
vat!“ Museli jsme ji vylít.

A není to vlastn" %ádn& jin& kraj, mluví 
tro$ku ná!e#ím, ale v$emu rozumíme. No 
a Kaufland tam mají stejn& jako u nás…

Vratislav Florián - Hroch,
TOM Klub lesní moudrosti,

 Roudnice nad Labem

Z a   d e v a t e r o   h o r a m i,

1 12
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Ji% druh&m rokem se v$ichni tak n"-
jak zmítáme v oddílové #innosti. Neví-
me, jak& p!ijde zákaz #i omezení, od kdy 
bude a o co více se bude papírovat. Ten, 
kdo tvrdí, %e pandemie covidu nezasáhla
aktivitu oddíl', se m&lí. A !ekn"me si na- 
tvrdo, %e i mnohé na$e d"ti#ky v oddílu 
se mnohdy zm"nily a nikoliv k lep$ímu.
Mnozí z nás ur#it" p!iznají, %e i po#et ak-
tivních #len' se zmen$il. 

Chystané a p!ipravované akce n"kdy 
musíme ru$it ze dne na den, vracíme slí-
bené dotace, proto%e se nikam nejelo a 
p!itom náklady jsou, mnozí odmítají tes-
ty, nato% píchanec do ruky, n"kdy jsou 
d"ti ze stran rodi#ovstva rad"ji pro jisto-
tu, #i ze strachu úpln" izolováni od okolí, 
to znamená i od d"tského kolektivu. Toto 
v#e se v dal#ích m"sících vymstí…

P!esto v"t$ina z nás, vedoucích tomíc-
k&ch oddíl', se nevzdává a sna%í se, aby 
oddíl fungoval. Myslím, %e práv" prázd-
ninové akce mohou b&t tou vzpruhou do 
normáln"j$ího období. A nejinak tomu 
bylo o velk&ch prázdninách u pacovsk&ch 
Kamarád'. Navzdory v$em zákaz'm a 
omezením jsme s #inností na ja!e za#ali tak 
brzy, jak to jen $lo. Dr%eli jsme se po#etních 
limit', v$ude byla desinfekce a respirátory. 
Hnala nás vidina, %e ur#it" léto bude!

Hned jakmile skon#ila tato zvlá$tní do-
mácí v&uka, vyrazil tucet závodník' na 
Experiment III. Uskute#nil se na chat" Psí 
zub nad !ekou Sázavou. Srub ze t!icát&ch 
let, s ka%dodenní náv$t"vou plch' na stole 
u snídan", s tém"! horolezeckou cestou na 
kadibudku. Paráda a romantika...

Pak návrat dom' a informace, %e ne-
bude %ádn& Dunajec, %ádn& Hron, %ádn&
Slovensk& ráj, jeliko% ze v$ech táborník'
by nás na Slovensko mohlo jet jen pár. 
Rychlé p!em&$lení, porovnání n"kolika 
nápad' a nakonec rozhodnutí, %e se vy-
pravíme na !eku Vltavu. A zvít"zil název 
Tábor %ivl', s podnázvy Vich!ice, Karan-
téna, Covid, Hygiena, Pr'jem, atd. 

Nakonec nás název skoro dohnal, pro-
to%e na Soumaráku nás zastihla no#ní 
bou!ka a voda d'kladn" vypláchla stany. 
-e$íme to noclehem v t"locvi#n" ve Vola-
rech a hned odpoledne zahajujeme plavbu
po !ece sjezdem z Lenory. 

Tábo!i$t" u Soumarského mostu vyu%í-
váme skoro t&den práv" na #áste#né pozná-
ní .umavy a sjí%d"ní dal$ích #ástí Vltavy. 
Pak se st"hujeme pod hrad Dív#í Kámen, 
na nejhez#í tábo!i$t" u této #eské !eky. Uvá-
díme v %ivot celotáborovou hru, k!tíme no-
vá#ky, zkrátka u%íváme si táborového %ivo-
ta do sytosti.

Po návratu má n"kolik z táborník' ne-
cel& t&den na vyprání, zaji$t"ní test', nová 
sbalení a odjezd na akci Julské Alpy. V mi-
nulém roce jsme jet nemohli, letos to vy-

$lo. Vysokohorská turistika okolo Vr$i#e, 
canyoning na Koritnici, rafty na So#i, pa-
rádní ferratka na Prisojniku a nádherné 
po#así po cel& t&den. A navíc pohoda na 
v$ech hranicích okolo covidu…

Poslední letní oddílová akce bylo Pa-
covské prázdn"ní na na$em tábo!i$ti pod 
Strá%i$t"m. Záv"re#n& t&den op"t pat!il 
d"tem do deseti let, které se u#ily b&t sa-
mostatné, hrály si, bály se v noci a vlastn" 
se u#ily b&t dobr&mi kamarády.

N"kter&m ú#astník' byly #ty!i roky. 
Vydr%eli b&t bez maminky, i kdy% jim 
bylo ob#as smutno a do$li se pomazlit. 
O tom, %e se jim ná$ tábor líbil, sv"d#í hla-
sité zdravení p!i cest" do $kolky s otázkami,
kdy se zase p'jde pod $irák.

Touto akcí skon#ily velké prázdni-
ny. Po poslední snídani p!ijeli star$í #le-
nové oddílu, rodi#e a za n"kolik hodin 
bylo tábo!i$t" prázdné. Z'staly jen od 
stan' vy$isované obdélníky a vy$lapan& 
terén okolo jídelny. Vracíme se do $kol 
a zam"stnání s p!áním, aby kone#n" u% 
nastala normální doba.

Václav Hrobsk$,
TOM Kamarádi, Pacov

Jak bylo u Kamarád  z Pacova
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Název Schola vzbuzuje obavy, vi,te? 
Nemusíte se v$ak bát, $lo o neskute#n" bá-
je#nou letní táborovou $kolu, kterou si pro 
nás vymyslel a dal dohromady ná$ nejstar$í
#len a skv"l& vedoucí Marcel Bernard. 
Schola ludus je název #mrncovní celotábo-
rovky, její% nápad vznikl díky covidu a di-
stan#ní v&uce. 

Kde se vzal, tu se vzal, najednou se ob-
jevil filantrop Moribundus von Tanzarian 
a s ním také film o tom, kterak si zaplatí
nalezení knihy v$ech knih Magna Charta
Doctrina. V ní jsou obsa%eny v$echny 
krásné texty a p!íb"hy, které kdy spat!ily
sv"tlo sv"ta. Její hrdinové nás po léta pro-
vázejí a my hltáme jejich p!íb"hy. 

Tuto vzne$enou knihu hlídá pan Sen, 
kter& nás #trnáct dní provázel p!íb"hy 
a dobrodru%stvími na$ich hrdin'. N"-
kter&m mlad$ím musel n"které hrdiny i 
p!edstavit, star$í nádhern" vracel do d"t-
ství a p!edev$ím ke knihám a komiks'm.  

Uspo!ádali jsme festival skoly.cz a do-
konce vznikala $kolní (ne)kone#ná píse*, 
do které vedoucí vymysleli v%dy dv" nové 
sloky. Ka%d& ve#er jsme si ji spole#n" ve 
velké knihovn", obklopeni komiksov&mi 
plakáty z ka%dého dne, zazpívali, proto%e 
si ji p!ál sly$et pan Sen. 

Kluci a holky bojovali v $esti kole-
jích o perly v kv"tiná#ích, které dostáva-
li jako body, sledovali, jak jim rostou raj-
#ata, která si zasadili, hráli znalostní Pyra-
midu a také samoz!ejm" sout"% jednotli-
v&ch %ák'.

Po!ádali jsme nespo#et workshop', 
na kter&ch jsme se u#ili va!it #aje z bylin, 
kout %elezo, plést náramky, kreslit rukama,
sma%it nudle a placky na ohni, taky kv"ti-
nové a také mnoho jin&ch zajímav&ch do-
vedností. 

Stihli jsme hrát volejbal a p!ehazova-
nou, samoz!ejm" fotbálek, ale nejv"t$í
zájem byl mezi v$emi o softball, beeball 
a brandball. Tradi#n" jsme plnili bob!íky 
– osobní zkou$ky podle Jaroslava Fogla-
ra, hodn" jsme zpívali u ohn" a cákali se 
v !í#ce Sezin". Ka%d& táborov& den chys-
tala a natá#ela jiná sestava vedoucích, ka%-
d& z „u#itel'“ pedagogického sboru také 
po!ádal n"jak& workshop, to víte Schola 
ludus!

Musíme pod"kovat na$im skv"l&m ku-
cha!kám a jejich vynikající kuchyni, kde 

jsme tradi#n" hodnotili jídla a dokonce 
byl po ka%dém jídle vylosován a zákus-
kem odm"n"n jeden strávník - ú#astník 
hodnocení. 

Hodn" jsme se pobavili v Galerii volné 
tvorby na latrínách, kde jsme u umyvadla 
vhazovali kuli#ky za v&kon, v táborovém 
jukeboxu jsme vybírali v%dy jednu píse* k 
ve#ernímu hraní na dobrou noc… 

Bylo toho moc a bylo to báje#né a skoro
 neuv"!itelné. Ale v$e jednou kon#í a tak, 
jak jsme na kolech p!ijeli, tak jsme také 
krásn&m údolím Seziny a Setiny odjeli 
zp"t do Opavy, plni dojm' a zá%itk'.

A %e nevíte, co znamená zkratka 
SOVA? No p!ece Sv"tozor, On Air Line, 
Vox Liber, Aktuality, neboli on-line vysí-
lání po cel&ch 14 dn'. 

Z ka%dého dne vy$lo jedno #íslo #a-
sopisu Sv"tozor. Do n"j vedoucí nato#ili 
a sest!íhali krátká videa, pozdravy z tá-
bora dom' a nechyb"ly aktuality. Báje#né 
letní dny v$em!

Tom Weicht,
TOM Kadao, Opava

KONEC SCHOLY LUDUS
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P!ím"stsk& tábor, letos tedy letní kemp, 
se uskute#nil ve t!etím #ervencovém t&d-
nu. Vedla ho na$e trenérka  Lenka Slabá-
ková. První den jsme odstartovali olym-
pijsk&m #ty!bojem. Nová#ci se sezna-
movali s tím, co musí um"t na turistic-
kém závod", na kemp se toti% p!ihlásily i 
d"ti, které s námi nechodí do turistického 
krou%ku. Vázaly uzly a u#ily se poznáva#-
ky. Pak jsme hráli  spoustu her. 

 Dal$í den jsme dokon#ili olympiá-
du, po které byly vyhlá$eny v&sledky. 
Potom jsme cvi#ili a b"hali na vytrvalost. 
Cel& st!ede#ní den jsme strávili v zoo, kde 
jsme hráli hru, kolik zajímavostí si doká-
%eme zapamatovat o zví!atech. M"li jsme 
tam také zaji$t"n ob"d – ale sma%en& s&r 
nám v'bec nechutnal...

Ve #tvrtek jsme trénovali na mini-
závody, m"ly b&t poslední den kempu.
Po prvním tréninku byly vid"t u nová#k'
pokroky. Minizávody dopadly dob!e, p!i-
$lo se podívat i dost rodi#'. Nejlep$í na 
p!ím"stském tábo!e bylo, %e jsme si ho 
v$ichni u%ili a zlep$ili se v sout"%ních dis-
ciplínách. N"kte!í nová#ci za#ali od  zá!í 
chodit do na$eho krou%ku. 

 Mistrovství (R ve $tafetách se kona-
lo v sobotu 18. zá!í v (eském Brod". Ná$ 
oddíl p!ihlásil dva t&my – mu%' a %ákyní.
 Jeden t&m jsem tvo!ila já, moje kamarád-
ky Veronika P!idalová a Hanka Uhlí!ová.
Druh& t&m byli na$i tatínci. Ti se umístili 
na 8. míst", ale myslím, %e i tak si to u%ili. 
My s kamarádkami jsme byly nejmlad$í 
skupina a na vít"zství jsme p!ed závo-
dem ani nepomyslely. Po dob"hnutí jsme 

se spole#n" shodly, %e se nám to poved-
lo, a %e bychom se mohly dob!e umístit. 
Ne% jsme se sm"ly podívat na tabulku v&-
sledk', tipovaly jsme, kolikáté jsme asi 
skon#ily. Myslely jsme, %e #tvrté, ale byl to 
omyl. Skon#ily jsme první!  

Dal$í hodinu jsme se radovaly, skáka-
ly, pi$t"ly a oslavovaly to trávovou bitvou. 
Bylo to nádherné a  jsem ráda, %e jsme se 
zú#astnily.  Moc vás zdraví 

 Klára Tuzová, 
 TOM Kometa, Brno  

Léto s Kometou

Chce#-li dojít do konce, hod kostkou je 
snad #ance, není to v#ak snadná v&c, ná-
strah v#ude pln$ les! Vítejte v Jumanji!

Ka%d& den byl p!ekvapením, ka%dé 
ráno nov&m dobrodru%stvím. Proti h!e 
Jumanji letos soupe!ili Divo#áci na tábo-
!i$ti TOM Modré slunce ve Dzbelu. Pa-
rádní rekvizita v podob" hry z p'j#ovny 
asociace nám navodila mnohdy a% pani-
ku. Rozmanité v"kové rozp"tí d"tí od p"ti 
do #trnácti let ukázalo r'znorodé reakce. 

D"ti se potkaly s kanibaly, s trifidy, s no-
soro%ci, s vodníkem, s $amanem, s lovcem 
atd. Hra je také pro$kolila v základních do-
vednostech, které pot!ebují pro tábo!ení,
 #i p!e%ití v p!írod". Aktivit bylo nespo#et, 
byla i jízda na lanovce, #i sla*ování. 

Po#así, kterému vládlo sluní#ko, se ne-
dalo nic vytknout. Jen ta zima u potoka za 
jasn&ch nocí nás ve stanech zna#n" p!e-
kvapila.

Krásné lesy okolo nám nabídly parádní 
podmínky pro hry. Poznali jsme zase nov& 
kraj, obdivovali jsme jeden z nejkrásn"j-
$ích hrad' v (R, Bouzov. P!ece jen jsme 
v$echno nestihli, vracíme se sem i v násle-
dujícím roce. Moc se t"$íme!

Pavla Skotnicová,
TOM Divo"áci,

Fr$dlant nad Ostravicí

Hra JUMANJI
 ve Dzbelu
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Trochu se ohlédnu za uplynul&m ro-
kem: byl jsem p!esv"d#en, %e na$eho od-
dílu se koronavirová pauza nedotkne. 
S odstupem #asu musím !íci, %e dotkla a 
ne málo. 

Zpo#átku, po obnovení #innosti, bylo 
v$e fajn. Tomíci m"li ohromnou chu) do 
v$eho. Na sch'zkách bylo ka%d& t&den 
plno. Za#ali se znova ú#astnit i ti, které 
jsme dlouho nevid"li ani p!ed odmlkou. 
Bylo to skv"lé. 

Tehdy m" napadlo podniknout s oddí-
lem prázdniny nonstop! -íkal jsem si, %e 
je pot!eba tohoto nad$ení vyu%ít a tomíky 
hned zase nepustit do nicned"lání. 

Pomohla mi nabídka uspo!ádání letní-
ho kempu. P!iznám se, %e jsem z toho m"l 
ohromn& strach. Ne, %e bychom to nedo-
kázali uskute#nit, na to u% máme ohromné 
mno%ství zku$eností, ale trápila m" ta fi-
nan#ní stránka. Bylo po covidu, bylo p!ed 
táborem a rodi#e byli vysátí a chtít po nich 
dal$í koruny, i kdy% s p!íslibem plného ná-
vratu, bylo nereálné. Nakonec jsem se roz-
hodl to risknout a pou%ít táborové peníze. 
U% b"hem kempu, kter& jsme uskute#nili 
na za#átku prázdnin, jsem v"d"l, %e jsem 
ud"lal dob!e. Ka%d& den byl pln& zá%itk' 
a her i nov&ch informací. Zhodnocení to-
hoto prvního kempu bylo snadné – tomí-
ci si to skute#n" u%ili. 

Na letním tábo!e u% to bylo hor$í. Hned 
za#átkem tábora jsem zaznamenal pokles 
zájmu. Ta euforie z obnovené #innosti 

byla pry#. Najednou jsme naplno pocítili, 
co odmlka zp'sobila. Tomíci byli napros-
to bez zájmu o cokoliv, v$e trvalo stra$n" 
dlouho a do v$eho museli b&t skoro a% tla-
#eni. Hraní p!ipraven&ch her se setkávalo 
s nechutí. Plán tábora jsme nakonec napl-
nili, v%dy se nám s ohromn&m vyp"tím sil 
povedlo hry dohrát. I vyfotit kvalitní fotku 
bylo t"%ké. -íkal jsem to i n"kter&m rodi-
#'m – za ka%dou fotkou leto$ního tábora 
se skr&vá ohromn& p!íb"h. 

Jsem rád, %e jsme to dokázali s ostatní-
mi vedoucími uhrát do zdárného konce,
ale musím !íci, %e jsem hned po prvních
hodinách cht"l tábor zabalit. Odjí%d"l 
jsem na tábor s ohromn&m nad$ením a 
t"$il jsem se, jak navá%eme hrou i nála-
dou na letní kemp uspo!ádan& na za#átku
prázdnin a místo toho jsem se hned na 
za#átku setkal s ohromn" jedovatou po-
známkou od táborník' – navíc poznámka
se nesla n"kolika ústy najednou. Tomík'm
jsem to nakonec !ekl, aby také poznali, %e 
sv&mi slovy mohou hodn" ublí%it a napá-
chat velké $kody.

Na za#átku letních prázdnin jsem tedy 
rozto#il kole#ko, které se zastavilo a% kon-
cem srpna a dob"hlo v zá!í. Neuv"!iteln& 
t!ím"sí#ní b"h – v$e naplánovat, finan#-
n" uko#írovat, uskute#nit a vyú#tovat, to 
v$e ve velmi krátkém #asovém rozestupu. 
Hlavn" první vyú#tování bylo nutné ud"-
lat co nejrychleji, proto%e v tom byly pení-
ze na tábor – povedlo se. Druhé vyú#tová-

ní letního tábora bylo nutné ud"lat b"hem 
t&dne p!ed odjezdem na druh& kemp, 
proto%e po kempu bylo nutné zase rychle 
vyú#tovat kemp a ne se babrat v ú#tování 
tábora. No byl to mazec. A to nemluvím 
o tom, %e druh& kemp u% jsem finan#n" 
dr%el p!i %ivot" vlastními pen"zi. 

Druh& kemp se pohledem na usku-
te#n"n& program vyda!il. A co se tomí-
k' t&ká, posun od problém' na tábo!e byl 
neznateln&. Kempy byly akce, na kter&ch 
díky velkorysé dotaci bylo mo%né b"hem 
málo dní uskute#nit hodn" zajímavého,
co% se na$im #len'm moc líbilo.

Po takto intenzivní letní #innosti oddí-
lu jsme rovnou sko#ili do dal$ího oddílo-
vého roku. Po na$em vlastním zá!ijovém 
kempu jsem rodi#'m mohl na tomíky p"t 
ódu na radost. Byli více ne% skv"lí. Né, %e 
by byli dokonalost sama, ale ten ohromn& 
posun byl hodn" znateln&. 

Mohu !íci, %e letní kempy iniciované 
a dotované M.MT byly skute#n" dobrou 

v"cí. Kempy díky dotaci byly natolik jinou 
akcí, %e ani jeden neukázal slabá místa 
v d"tské mysli a ani nepoukázal na po$ra-
mocené hodnoty a odpor k pravidl'm.

Naopak ná$ letní tábor je zase natolik
specifick&, %e nám to $patné ukázal a my 
zase poznali, na co se musíme zam"!it. 
Zá!ijov& kemp byl pro m" malou satisfak-
cí za letní tábor – na n"m oddíl od prv-
ních hodin fungoval.

Kdy% se dívám zp"t, kdy jsem se roz-
hodl fr#et bez p!estávky s oddílem p!es 
prázdniny, vím, %e jsem se rozhodl dob!e. 
Energie vlo%ená do leto$ního léta se mno-
honásobn" vrací zp"t. Poda!ilo se!

Ji!í )erner, 
TOM Stopa!i, Jirkov

prázdniny u Stopa
malá psychologická sonda

práázdddniny u SSStoppaaaaaaaaaaa
Nonstop
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První prázdninov& kemp jsme uspo!á-
dali v p'lce #ervence jako cyklisticko-ta-
ne#ní. Malé tane#nice nacvi#ovaly cel& 
t&den, aby vystoupily na záv"re#ném vy-
stoupení pro rodi#e a #lenky místního 
Klubu senior'. Pavou#ci, Kuchtíci, Beru$-
ka a havajsk& tanec zakon#ili choreografii 
spole#n&m tane#kem se v$emi p!ítomn&mi.  

Cyklistická skupinka se u#ila dopravní
zna#ky, jak jezdit ve skupin"  v silni#ním 
provozu, p!ipomn"la si povinné vybave-
ní kola. Do$lo také na krasojízdu a jízdu
zru#nosti.  Krom" tan#ení a jízdy na kole 
d"ti malovaly, vyráb"ly, zdobily tri#ka, 
hrály hry, nav$tívily Kamzíkovu stezku 
v oblacích a d"tsk& park v Hrubé Vod". 
Mohly si vybrat, zda p!espat v klubovn"  
nebo ve stanu na oddílové zahrad".    

Druh& kemp následoval koncem #er-
vence. Jeho nám"tem bylo cestování #asem.
Ka%d& den ráno p!enesl stroj #asu d"ti do 
ur#itého #asového období. V pond"lí to 
bylo starov"ké -ecko, kde jsme se sezná-
mili s !eck&mi bohy. V úter& jsme se ocitli
ve st!edov"ku a #ekaly nás úkoly, jejich% 
spln"ní pomohlo p!ekonat draka a vysvo-
bodit princeznu. 

Ve st!edu stroj #asu zamí!il do budouc-
nosti, kde jsme vyráb"li roboty. (tvrte#ní
cesta do prav"ku vedla p!es dinosaury,
kuku!i#né bludi$t" a% na rybník, kde jsme 
se vy!ádili na gumov&ch #lunech. Posled-
ní den letního kempu jsme strávili ve sta-
rov"ké (ín". Vyrobili jsme si  ru#ní papír, 
#ínského draka, p!íbor u ob"da vym"nili 
za h'lky a  vyzkou$eli si kaligrafii.  

So+a Rokytová,
 TOM Tu!i, Olomouc  

Táborový kemp Tur

Kdo se bavil? Kame*ák! To znamená 
d"ti a mláde% nejen z Brna, Nového Lís-
kovce, Kamenného vrchu, ale v$ichni, kte!í
první ned"li v zá!í p!i$li do parku Pod 
Plachtami. Pro%ili p!íjemné ned"lní od-
poledne babího léta. V areálu parku byla 
pro p!íchozí p!ipravena !ada stanovi$), na 
kter&ch p!edstavily svoji #innost zájmové 
a sportovní organizace. 

Ná$ oddíl TOM Horolez#ata zde m"l 
stanovi$t" dv". Na lezeckém balvanu si 
ka%d& mohl vyzkou$et, jak daleko balvan 
vodorovn" obleze. Byl to vlastn" trénink 
na podzimní sout"% %actva ve volném le-
zení na balvanu podle pravidel boulderin-
gu. 

Na druhém  stanovi$ti jsme propagovali
Turistick& závod ukázkou uzlování, po-
znávání d!evin, znalostí turistick&ch 
a topografick&ch zna#ek, um"ním zorien-
tovat mapu. Ka%d&m stanovi$t"m pro$lo 
kolem 180 d"tí. Za ka%dé z nich obdr%ely
razítko. V$echna razítka pak vym"nily
za $peká#ky a drobnou upomínku a pak 
si u%ívaly ned"lní podve#er p!i táboráku 
a hudb". Díky zaslání propaga#ního mate-
riálu jsme mohli reprezentativn" Asociaci 
TOM (R p!edstavit ve!ejnosti. 

Milo# Stejskal,
 TOM Horolez"ata, Brno

Kame ák se bavil
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Tak jako ka%d& rok, i letos v srpnu vy-
razil ná$ turistick& oddíl Vej!i na dvou-
t&denní tábor. Tentokrát jsme zavítali do 
Vod*an. 

Pobyt se nesl v duchu pátrání po ztrace-
ném pokladu faraona Mentuhotepa. D"ti 
se prom"nily na Egyp)any a -ímany a Kle-
opatra s Césarem je celotáborovou hrou 
provázeli. B"hem putování narazily na 
mnohé nástrahy, musely p!ekonat !eku Nil 
a ubránit se nájezd'm ko#ovn&ch kmen'. 
V jednom z egyptsk&ch m"st je #ekalo ne-
milé p!ekvapení v podob" p!emno%en&ch 
skarab'. Celá v&prava se tady musela za-
stavit a vym&tit $k'dce.

 Dal$í z etap se zam"!ovala na strate-
gické uva%ování. D"ti musely p!eprodá-
vat zbo%í tak, aby si vyd"laly co nejvíce 
pen"z, co% pro n"které byl opravdu o!í-
$ek. Mnozí u% doufali v n"jak& oddych, 
ale cesta za pokladem není procházka r'-
%ov&m sadem. (ekal nás obávan& Hadí 

chrám, v n"m% jsme #elili útok'm jedova-
t&ch had' a také hon na hrocha. Abyste
si v$ak nemysleli, %e byli táborníci podro-
bováni pouze tvrd&m zkou$kám! Násle-
dovala hra na karavany, u ní% si v$ichni 
u%ili mnoho legrace. 

Poslední dv" #ásti by se daly ozna-
#it jako finální, proto%e u% opravdu vedly 
k pokladu. Mentuhotepova truhlice se 
zlatem a dal$ími vzácnostmi se nacházela 
v té nejhlub$í komnat" jeho hrobky, do ní% 
se dostali jen ti nejodvá%n"j$í Egyp)ané 
a -ímané. Kdy% se poda!ilo truhlu ode-
mknout a poklad se ocitl na sv"tle, radost 
d"tí byla opravdu nezm"rná.

V"novali jsme se nejen táborové h!e, 
ale také cestování. Na$e první cesta vedla
do Chel#ic, kde jsme absolvovali prohlíd-
ku památníku Petra Chel#ického a pro-
hlédli si p!ilehlou bylinnou zahradu. Tak 
jako ka%d& rok, ani letos nechyb"la na v&-
#tu v&let' rozhledna. Zdolali jsme hned 
dv" – Haniperk a Boubín. 

Velmi oblíben&m místem se u d"tí stala
z!ícenina Helfenburk, kde jsme se mohli 
podívat do hradní v"%e, projít se po torzu
hradu a pokusit se vytáhnout z kamene 
Excalibur. Pot"$ila také náv$t"va zámku 
Kratochvíle. Tato krásná renesan#ní stav-
ba nabízí n"kolik prohlídkov&ch okruh', 
my jsme v$ak zvolili pouze prohlídku za-
hrad. 

Troufnu si !íct, %e nejv"t$í úsp"ch 
u d"tí sklidili pávi a místní cukrárna, 
z ní% se nabízel v&hled na zámek a okolí.
Také jsme „pro$mejdili“ m"sto Vod*any. 
Nav$tívili jsme muzeum na St!ední rybá!-
ské $kole, environmentální a lanov& park. 
A to rozhodn" nebylo v$e. Tento kraj sk&-
tá opravdu mnoho mo%ností. Za zmínku 
stojí je$t" most v Leno!e, kter& je svou po-
dobou opravdu jedine#n&. 

Krom" cestování a hraní her jsme také 
d"ti u#ili základní tábornické dovednos-
ti jako na$típat d!íví, rozd"lat ohe*, va!it 
v kotlíku atp. Zkusily si také st!elbu z luku 
a ku$e. A nechyb"ly samoz!ejm" ani tá-
boráky, opékání bu!t' a hraní na kytaru 
nebo ukulele. Tyto aktivity se d"tem velice 
líbily a pobavily je.  

Za v$echny d"kuji vedoucím, kte!í pro 
nás #trnáctidenní dobrodru%ství p!ipra-
vovali. Tábor se v$em líbil a u%ili jsme si 
ho dosyta. T"$íme se na p!í$tí rok, a% zase 
poznáme nová místa a pono!íme se do 
sv"ta p!írodních krás.

Karolína Schejbalová,
TOM Vej!i, Lovosice

Turistick& oddíl +lut& kvítek Palkovice
vyu%il dota#ní nabídky, kterou vypsalo 
M.MT a uspo!ádal táborov& kemp. Do-
#asn& azyl jsme po cel& t&den na$li v t"-
locvi#n", kde jsme ka%d& den m"li nabit&
program pro 21 rozdivo#en&ch ú#astní-
k'. Jednou z dota#ních podmínek bylo, 
aby kemp byl vzd"lávací, tím pádem téma 
akce a program byly jasné. 

Ná$ t&den byl rozd"len& do p"ti te-
matick&ch celk', jedno téma ka%d& den. 
V pond"lí nás #ekala zdravov"da. Dopo-
ledne jsme si !ekli základní pravidla první
pomoci, která jsme si hned pak vyzkou$e-
li názorn" jeden na druhém. Odpoledne
pak byla velká hra, ve které m"ly d"ti uká-
zat, co se nau#ily. Dopadlo to na v&bor-
nou. 

V úter& p!ijel k t"locvi#n" hasi#sk& mi-
niautobus, kter& nás m"l odvézt do Kop-
!ivnice. Úter& toti% bylo dnem %ivotního 
prost!edí. P!írodní oblast (erven& kámen 
byla po celé dopoledne na$ím odpo#inkem 
i zdrojem poznání. Záv"re#ná hra s hle-
dáním zla)ák' v prostoru z!íceniny hradu 
.ost&n byla zajímav&m zpest!ením. St!eda 
byla dnem bezpe#nosti. 

Dopoledne nás nav$tívila nprap. Bc. 
Lucie Galiová, vrchní inspektor odd"lení 
prevence Policie (eské republiky. D"ti se 
seznámily s prací P(R a vyzkou$ely si n"-
které sou#ásti policejní v&stroje. Tu nejza-
jímav"j$í v&stroj (samoz!ejm", %e zbra*) 
rad"ji ale nechala na útvaru. I tak bylo na 
co koukat. 

Po ob"d" p!ijeli za t"locvi#nu palkovi#-
tí hasi#i. Ne, nikde neho!elo - hasi#i nás 
nav$tívili, aby nám ukázali #ást své tech-
niky. Starosta SDH Palkovice Bc. Martin 
Polá$ek vypráv"l d"tem o tom, co v$echno 
musí na$e jednotka um"t zvládnout a jaká 
je její nápl* práce. Ka%d& si mohl vylézt
na cisternu, p!ípadn" si prohlédnout no-
vou speciální hasi#skou dodávku. Na zá-
v"r nesm"la chyb"t p"na pro d"cka. To 

Hledání

eky Nilu

Žlutý kvítek

ztraceného
pokladu
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bylo radosti! (tvrtek byl pro ná$ kemp 
dnem obce. Nejd!íve jsme se seznámili se 
vznikem a zpracováním odpad', a to ne-
jen v na$í obci. Následovala krátká pro-
hlídka sb"rného dvora. 

Dopoledne jsme je$t" stihli nav$tívit 
Obecní ú!ad. P!ivítali nás starosta s mís-
tostarostou. Pan starosta d"tem poutav" 
povypráv"l, jak&m zp'sobem ú!ad funguje
a seznámil d"ti s jednotliv&mi pracovní-
ky. T!e$ni#kou na dortu byl samoz!ejm" 
obecní rozhlas. D"ti si prohlédly malou 
rozhlasovou kabinku a poslechly si, jak 
probíhá hlá$ení obecního rozhlasu. Pátek 
byl u nás v oddíle brann&m dnem. D"ti si 
vyzkou$ely st!elbu ze vzduchovky na cíl. 
V$em se to moc líbilo (i d"v#at'm). 

U% dnes víme, %e p!í$tí rok se chceme 
sejít u podobné akce zase.

Tomá# Hu,a -Drop,
TOM -lut$ kvítek, Palkovice

 Sepsat #lánek o svém sáhodlouhém 
p"$ím putování – no dobrá, ale kde za#ít? 
Cestou se toho tolik p!ihodilo! Vyrazil 
jsem sm"rem na jih sám, co% je úpln" jin& 
zá%itek, ne% putovat ve skupince. Rozhod-
n" doporu#uji. Zkusím nahodit pár my$-
lenek a situací, které ve mne po návratu 
rezonují. 

Za!átek. Vy$el jsem z mé domoviny 
Stru%nice (vesnice nedaleko (eské Lípy) 
- ale je$t" jsem neu$el ani 10 km a málem 
m" se%ral pes. Trekové h'lky a psí maji-
tel, kter& vyb"hl ze zahrady, jej ale zahnali. 
Dost brzy mohla skon#it moje cesta! 

První noc. P!espal jsem v m"stském 
parku mezi $kolou a h!bitovem. 

Máte hlad? Na fotce vpravo ode mne 
je "esk$ Ind, kterého jsem potkal v Praze. 
Dostal jsem od n"j zadarmo indické jídlo, 
konala se zde toti% indická slavnost. Puto-
val p"$ky ji% n"kolikrát, a tak to byl vlastn"
kolega. 

Co se to d"je? V (echách jsem na sil-
nici vid"l nespo#et dopravních nehod a 
ne$t"stí. Lidi by m"li chodit p"$ky!

Poutníci jsou v#ude! V jednom jedi-
ném míst" jsem protínal tzv. ji%ní stez-
ku (eskem (1050 km dlouhá cesta, kte-
rá vede od nejv&chodn"j$ího místa v (R 
k nejzápadn"j$ímu) a stejn" se mi poda-

!ilo na ní potkat poutníka, kter& ji zdolá-
val. M"l neuv"!iteln" ultralehké vybavení, 
o kterém se mi m'%e jen zdát. 

Dob$í lidé jsou v#ude! Hned dvakrát 
m" zastavili lidé a ptali se, kam jdu, proto%e 
m" vid"li minul& den na úpln" jiném mís-
t". Dokonce dvakrát jsem zaujal i rakouské 
policisty. Putování bylo plné kontakt'. Ba-
vil jsem se s mnoha lidmi, n"kte!í m" za#a-
li sledovat na sociálních sítích, aby v"d"li, 
jak se mi da!í. N"kolikrát jsem dostal jídlo
na cestu. V Salzburgu m" cizí lidé vzali
dom', p!ipravili mi ve#e!i, snídani a do-
konce jsem se mohl osprchovat. Asi jsem 
vypadal zubo%en".

 Putování. S pr'm"rem p!es 40 km za 
den se mi $lo krásn". V jednom dni jsem 
u$el p!es 58 km. Procházel jsem alpsk&mi 
pr'smyky, koupal se v neskute#n" #ist&ch 
!ekách a potocích, mnoha rybnících. 

Zakon!ení. Svoji cestu jsem zakon#il 
v ateliéru nedaleko m"sta Zell am See. 
Ateliér malí!e Wolfganga byl ve stodole
uprost!ed louky, ze v$ech stran obklope-
n& alpsk&mi vrcholky. Byla to nádhera. 
P!i hledání místa na spaní by m" v %ivot" 
nenapadlo, %e se mi povede najít n"co ta-
kového. 

Na st"nách visely obrazy, na podlaze 
stála um"lecká díla. S malí!em jsem se ba-
vil n"kolik hodin, vypráv"l mi o obrazech, 
dívali jsme se na komediální videa na pro-
jektoru. Kdy% Wolfgang zavolal svému 
p!íteli, alpskému pr'vodci, ten mi doslova
zakázal vydat se na p!echod p!es Alpy. Znal 
toti% p!edpov", po#así – bou!e, blesky,
vichry. M&m p'vodním cílem bylo dojít a% 
do Itálie, ale usoudil jsem, %e bude rozum-
n"j$í v nejlep$ím p!estat. 

Za 13 dní jsem u#el 520 km, tedy o 50 
km víc ne% minul& rok, kdy jsem vyrazil 
na sever, k Baltu. M'j nov& p!ítel Wolf-
gang se lou#il se slovy, %e mohu p!ijet 
kdykoli, nechá mne u sebe bydlet a trávit 
voln& #as. 

Platí, %e i cesta m&%e b't cíl? Jedno-
zna#n" potvrzuji!  

 Darek Janovsk$,
TOM Dakoti, )eská Lípa 

Po svých 
na jihkempoval
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My$lenka obnovy turistického zna#ení 
m" zajímala ji% n"jakou dobu. Samoz!ejm" 
jsem v"d"l, %e u nás má zna#ka!e pod pal-
cem Klub #esk&ch turist'. P!em&$lel jsem, 
zda znám ve svém okolí n"koho, kdo se 
zna#ením zab&vá. Vzpomn"l jsem si, %e 
dlouholet&m a zaslou%il$m zna"ka!em je 
Zbyn"k Bá#a z turnovského oddílu TOM 
Máci. 

Za#átkem leto$ního dubna jsem se 
Zby*kovi ozval s my$lenkou stát se zna#-
ka!em. Po krátkém monologu nechyb"la 
jeho tradi#ní v"ta: „Tak to je hozená ruka-
vice, Véno!“ Trefil jsem se p!ímo ideáln". 
Zrovna ten víkend se $la zna#it cyklotrasa
z hradu Vald$tejn sm"rem do Sedmihorek. 
A co víc, $el s námi také redaktor maga-
zínu Mladé fronty. O na$em tehdej$ím 
zna#ení napsal celé t!i stránky. Jako za#á-
tek zna#ka!ské kariéry dobr&. Pak jsme $li 
se Zby*kem zna#it je$t" t!ikrát. Celkov"
jsme letos v (eském ráji obnovili p!es 
dvanáct kilometr' turistick&ch tras. 

Jednoho dne v kv"tnu, p!i cest" na 
záv"re#nou brigádu p!ed otev!ením zá-
kladny v Ro%mberku, mi zvoní telefon. 
Volá mi Zbyn"k a povídá: „Véno, tak to-
hle je hozená rukavice! Vy#el nám grant 
na obnovu zna"ení v Banátu. Jak to vidí#? 
'el bys do toho?“ Neváhal jsem ani vte-
!inu. Moje odpov",: „U% te, mám sbale-
no!“, vypovídala o v$em. 

Letos v zá!í jsem tedy vyrazil se #leny 
K(T z Turnova a Liberce zna#it do Baná-
tu. Celkem nás jelo sedm. Cesta byla po-
hodová a za necel&ch #trnáct hodin jsme 
dorazili do Eibentálu. Druh& den ráno 
jsme si za#ali chystat v"ci na na$e sedmi-
denní putování. Kdy% vtom se vyklubal 
první, ale na$t"stí jedin& zádrhel celé v&-
pravy. Ov$em zádrhel to byl pon"kud 
zásadní. Ve spojitosti s brzk&m vstáváním 

a mnoha v"cmi, které bylo t!eba vzít s se-
bou, jsme zapomn!li v Turnov! v!t"inu 
barev na zna#ení!  

Není v$ak nic, s #ím by si tomíci ne-
poradili! P!es kontakt v (echách se nám 
poda!ilo vyslídit bydli$t" místního borce 
Tibiho, kter& u sebe doma m"l celé zna#-
ka!ské vybavení. Museli jsme v$ak na n"j 
zhruba dv" hodiny po#kat, a% se probere 
po veselce, kterou absolovoval o den d!í-
ve.

Mezitím jsme se v hospod" seznámili 
s mladou a p$íjemnou dív!inou Dorou, 
která v Eibentálu brigádni#ila. V den, kdy 
jsme p!ijeli, jí brigáda kon#ila a vzhledem 
k tomu, %e nem"la lep$ího plánu, doplni-
la na$i zna#ka!skou skupinu a $la p"t dní 
cesty s námi. 

Trasa vedla po #ervené turistické zna#ce
z Eibentálu do Gerníku. Je to nejznám"j$í
a nej#ast"ji nav$t"vovaná trasa v Banátu, 
kterou jist" !ada z vás ji% v minulosti ab-
solvovala. Ve$keré vybavení jsme si nesli
na zádech. N"které v&stupy s dvacetikilo-
v&m batohem byly opravdu v&%ivné. Po 
cest" jsme t!ikrát spali pod $irákem a #ty-

Zna ení v Banátu

!ikrát u místních lidí. Pr'm"rn" jsme vy-
zna#ili dev"t a% deset kilometr' trasy za 
den. Po cest" jsme také nav$tívili vesnici 
Bígr a Rovensko. V Rovensku jsme se t"-
$ili bohatému pohostinství rodiny Pra%á-
kov&ch a v Gerníku zase rodiny Ma$ko-
v&ch. Pan Ma$ek, kterého cel& Banát zná 
pod p!ezdívkou „Zelí“, nás dokonce vzal 
do místní palírny slivovice.

Celkov" jsme za na$e putování vyzna-
#ili p!es $edesát kilometr'. Byl jsem zde 
ji% podruhé a ur#it" ne naposledy. Proto 
rozhodn" neváhejte a do Banátu vyrazte, 
je to tam nádherné. Navíc nyní máte jisto-
tu, %e se na své cest" ur#it" neztratíte.

Václav K!epelák,
TOM Dakoti, )eská Lípa
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Pomalu, ale jist" nastává vláda podzimu. 
P!ed chvílí jsem je$t" pracoval na zahrad",
bylo vedro, jasn&, tém"! letní den a na-
jednou mraky a de$t", tak jsem se ukryl 
dom'. Na parapet hraje perkusová sek-
ce nebesk&ch vod a já se no!ím do vzpo-
mínek na léto. Brouzdám v pam"ti. Chci 
vzdát hold lidem, kte!í neberou p!írodu 
jako samoz!ejmost, a kte!í mi umo%nili 
pro%ít jedno z nejkrásn"j$ích prázdnino-
v&ch období mého %ivota.

Bou!liv& a p!íjemn" vlah& za#átek #er-
vence jsem pro%il na úbo#í na$í nejv"t$í
sopky. Ve spolupráci s báje#n&mi %enami
i mu%i jsem po n"kolika letech zorgani-
zoval d"tsk& kemp mimo Asociaci TOM. 
Trochu punk to byl, ale velmi osv"%ující 
a pln& radosti. 
+ili jsme jako indiáni (my si !íkáme ídi-

áni). Na d!íve suchém pozemku jsme se t"-
$ili mnoha vodním radovánkám, proto%e
mlad& pan domácí vrátil $etrn&m a citli-
v&m zp'sobem krajin" její krev – vodu. 
Jedli jsme produkty z permakulturní za-
hrady, sbírali plody les' a luk, sledovali
jsme v&domou kuchyni a sna%ili se pocho-
pit úpln" jin& p!ístup k va!ení.

Milej$í zá%itek, ne% jsem #ekal, se ode-
hrál v lesích b&valého vojenského újezdu
Ralsko, kde jsme si v tém"! tisíci#lenné 
band" hráli na Afghánistán. N"komu se to 
m'%e zdát podivné, ale extrémisté se na-
jdou v$ude a kupodivu kolem airsoftu a 
obecn" zbraní jich zas tak moc není.

 Pro# milej$í, ne% jsem #ekal? Inu, p!e-
kvapil m" p!ístup t"chto blázn' k lesu a 
p!írod" obecn". Po tém"! deseti dnech po 
nás z'stal les bez známek pobytu. V"t$ina
zodpov"dn"  t!ídila odpad, ale také sbírala 
odpad po lesích, kde jsem si hráli. U jedné 
z vesnic jsem zaznamenal, %e zbylé jídlo

se odná$elo mimo vesnici a vracelo se p!í-
rod".

Jedna z m&ch pracovních aktivit je po-
!ádání akcí a zaji$)ování program' nap!í-
klad na festivalech. Doba je, jaká je, a tak 
jsem dal dohromady se dv"ma báje#n&-
mi %enami my$lenky a vznikl Divine fes-
tival. V&d"lek jsme poskytli indián'm 
v Ekvádoru na provoz pralesní $koly, kte-
rá má ochránit p'vodní v"d"ní a p!ístup 
p!ed na$ím zrychlen&m a pomaten&m zá-
padním zp'sobem %ivota. Vybrali jsme 
i prost!edky na úklid plá%í a v&kup po-
zemk' na okrajích olejov&ch plantá%í v 

jihov&chodní Asii. Festival se zam"!il na 
v"dom& %ivot, fyzické a du$evní zdra-
ví, kvalitní jídlo, v&znamnou roli rituál' 
v b"%ném %ivot", efektivní pasivitu a od-
po#inek a v'bec na oby#ejnou radost 
z na$eho lidského hem%ení. 

Oproti hraní si na vojá"ky jsem tady 
o#ekával lep$í p!ístup k Zemi i lidem. 
Bylo trochu zklamáním, %e ú#astníci po 
sob" p!íli$ neuklízeli, dost $patn" t!ídili,
komunikovali podivn", místo otev!ené 
mysli, srdce a instinkt' vlastní ego. P!es-
to má festival potenciál pro dal$í ro#níky i 
jiné men$í akce. S touto vizí hledám dob-
rovolníky i z !ad tomík'. Tomíci jsou toti% 
sm"sicí v$eho, co p!irozen& a trvale udr-
%iteln& sv"t pot!ebuje! Práv" proto p!eji 
v$em mla,och'm, a) si toho do dosp"losti
odnesou co nejvíce.

Konec prázdnin se p!iblí%il a kolem 
t!icítky dívek a jinoch' z celé republiky
se se$lo ve zmín"ném a mnou milovaném 
Oparenském údolí, kde jsme nejen vzpo-
mínali. Hlavn" jsme makali na údr%b"
asocia#ních chalup a na jejich okolí. V d"-
siv" p!ístupném su)ovém lese jsme pro-
!ezali ob!í sou$e sosen, které poskytnou 
energii mnoha na$im oh*'m. T"$ím se na 
dal$í podobná setkání.

Je tu podzim a s ním i sb"r plod'. Zra-
je kuku!ice, slune#nice, jablka a hru$ky 
v sadech, $ípky získávají svou rudou barvu,
ka$tany a %aludy vyskakují z pokojí#k', 
houby a tak dále a tak dále. Sb"r je vhod-
ná oddílová kratochvíle ve m"stech i p!i 
v&pravách mimo n"j. A% ude!í vládkyn" 
zima, odneste nasbírané plody do krmí-
tek a krmelc' na$im soused'm z divo#iny.
Díky!

Ota Müller - O(an,
Rytí!i Lu%ick$ch Hvozd*, Dobranov

TOMÍCI P ÍROD
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Pod tímto sloganem, pojítkem na-
$ich turistick&ch podnik' konan&ch b"-
hem Olympijského festivalu v Praze, jsme 
p!edstavili ve!ejnosti turistiku od historie 
po sou#asnost.

Samotná prezentace probíhala od 23. 
#ervence do 1. srpna 2021, p!i#em% jed-
na z v&zev kon#ila a% s posledním dnem 
olympiády.

M"sí#ní p!ípravy – vym&$lení, t!íd"ní 
nápad', jednání s (OV a vedením Aso-
ciace TOM a K(T, financování, shán"ní 
v"cí. To byl hlavní úkol pro Tomá$e Fúska 
a Zde*ka Vejrostu.

V t&dnech p!ed akcí se zapojuje celá 
!ada dal$ích lidí z Kralup, Kraslic, Miku-
lá$ovic a vznikají propaga#ní nást"nky, 
dola,uje se design startovních pr'kaz' 
a pam"tních list', spole#ného oble#ení, 
vznikají obrázky do sout"%e Krásy vlasti, 
ladí se v&zva Vystup na sv'j vrchol, shán"jí
se rekvizity k turistice I.republiky, a ze-
jména se ladí „Japonská chvilka“ kterou se 
chceme p!enést a% do Japonska.

Ji% dva dny p!ed zahájením festivalu se 
v areálu Olympu v pra%ské Stromovce bu-
duje turistické zázemí v$ech aktivit – se 
zahájením tak ji% v$echno klape a u v$ech 
14 realizátor' (Zden"k Vejrosta, Tomá$ 
Fúsek, Romana Vejrostová, Blanka Ro-
sáková, Jan Vejrosta, Marie Wagnerová, 
Klára Buncová, Andrea Fúsková, Ondra 
Fúsek, Tereza Popová, Kate!ina Popová, 
Václav Machek, Helena Pavl', Hana Pav-
l') mizí p!edstartovní hore#ka. Nasazu-
je se úsm"v, ze v$ech sr$í pohoda, energie 
a zapálení pro spole#nou v"c.

Ve stánku turistiky vysv"tlujeme, co 
je náplní #innosti Asociace TOM a K(T, 
rozdáváme materiály o #innosti obou 
spolk'. 

Minitra) turistického závodu je stále
plná – v$ichni získávají doprovod, kter&

jim objas*uje, o co jde a v #em závod spo-
#ívá – v cíli získávají pam"tní list, placku
Turistického závodu, pí$)alku s logem TZ 
a há#kované hra#ky. Závod absolvoval i 
olympijsk' vít"z z Lond'na 2012 David 
Svoboda a byl skute#n" vzorn&m poslu-
cha#em a úsp"$n&m závodníkem. 

V poznávací sout"%i Krásy vlasti figu-
rují #eské památky a jubilejní ú#astníci 
získávají obrazovou publikaci o (eské re-
publice. 

Expozice „Od Náprstka po sou#asnost“ 
p!ibli%uje na osmi panelech historii K(T 
od zalo%ení a% po sou#asnost – od roku 
1888, p!es spoluzakládání (OV, chaty 
K(T a% po Asociaci TOM, hry, v&lety, tu-
ristick& závod. Je zde celá !ada historic-
k&ch i novodob&ch rekvizit a dv" figuríny 
– historická p!edstavující Vojtu Náprstka
a sou#asná p!edstavující závodnici TZ. 

V #ásti Turistická zna#ka se lze sezná-
mit s historií a sou#asností zna#ení a na-
malovat si svoji turistickou zna#ku.

 P!ipravena je celá !ada her a kvíz'. 
V&zva „Vystup na sv'j vrchol“ je aktivi-
tou b"hem celé olympiády – zvolit si sv'j 
vlastní kopec a vystoupit na n"j. 

Zlat&m h!ebem je v$ak Japonská chvilka
(– p!ená$íme d"ti z Olympijsk&ch tábo-
r' a dal$í ú#astníky do Japonska – zdra-
víme se s nimi japonsky, d"láme pro n" 
rituál vycházejícího slunce s nasazením 
#elenky, chodí mezi nimi gej$i Klarikami, 
Helikami, Marikami s dobrotami, p!edvá-
dí se tradi#ní japonské sumo, kde zápasí
Ha*osumos, N&nasumos, Helosumos s roz-
hod#ím Ondrasakim #i Blankasawou – 
je u toho plno smíchu. Nakonec op"t ja-
ponské lou#ení a spole#né foto. Na$e gej-

$i a sumisti chodí po celém areálu, zvou 
k nám. Díky tomu se s nimi spousta lidí 
fotí, nechybí nap!. Roman (ebrle.  

Velmi nás pot"$ila náv$t"va a zájem 
p!edsedy Asociace TOM Tomá$e Novot-
ného, p!edsedy K(T Vratislava Chváta-
la, místop!edsedy Ivana Presse a hlavního 
zna#ka!e Pavla P!ílepka. 

Zejména v ranních voln&ch chvilkách 
vzorn" fandíme na$im reprezentant'm, 
a tak i my máme lví podíl na medailích. 
V areálu zkou$íme bobov& trena%er, hraje-
me badminton, odpalujeme na baseballu, 
jezdíme na kajaku, hrajeme tenis, plaveme 
v protiproudu, $ermujeme, st!ílíme z luku, 
patujeme na golfu, zkou$íme rugby, hraje-
me florbal, korfbal #i trénujeme p!ekoná-
vání p!eká%ek na kole.
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Olympijsk& festival byl rozhodn" $an-
cí pro zviditeln"ní turistiky, na$í expozicí 
pro$lo na 4000 náv$t"vník' – z toho mini 
TZ absolvovalo 1590 závodník', 631 se 
jich zapojilo do Krás vlasti a 104 jich spl-
nilo v&zvu „Vystup na sv'j vrchol“.

Zden&k Vejrosta,
TOM Vltavsk$ paprsek,

Kralupy nad Vltavou

Pod"kování
Zde*ku, Tome, v$ichni ostatní po!ada-

telé: Klobouk dol'! Mákli jste si ukrutn". 
Díky za provedení téhle náro#né a ve!ej-
ností sledované akce.

Tomá# Novotn$
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Rozto#tí Kulí$ci letos trávili své dva 
t&dny tábora v krásném prost!edí plze*-
ského kraje. Zap'j#ené tábo!i$t" nedale-
ko Merklína bylo sv"dkem p!íchodu více 
ne% t!iceti Egyp)an', kte!í pronikali do 
taj' egyptské kultury, Sinuhetovy pouti 
sv"tem i jeho léka!ského um"ní. Nespo-
#et sout"%í, lu$t"ní $ifer a samoz!ejm" i hi-
eroglyf', mumifikace i otev!ení lebky za 
ú#elem uzdravení, to v$echno si táborní-
ci vyzkou$eli. A nechyb"ly i vodní hrátky 
v nedalekém lesním jezírku – tedy a% dru-
h& t&den, ten první nám tak propr$el, %e 
k jezírku nebylo nutno chodit, bylo v$ude 
po tábo!i$ti…

Po stopách Sinuheta
Ale konec dobr&, v$echno dobré. On 

ani ten dé$) na$t"stí nezvládl vzít v"t$in" 
dobrou náladu – a následující slune#né a 
horké dny u% potom provázely a% do kon-
ce leto$ní, velmi vyda!en& tábor.

A tak u% se te, t"$ím na ten p!í$tí. A% 
ze svého kuchy*ského zázemí budu v$e 
bedliv" sledovat, mezi va!ením se do her 
i zapojovat … zkrátka zase na chvíli mlád-
nout mezi partou ú%asn&ch d"tí a jejich 
skv"l&ch vedoucích.

Od sv&ch hrnc' a va!e#ek vám zprávu 
podala

Jindra Zoufalá, 
TOM Kulí#ci, Roztoky



Titulka Tomíka z listopadu 1993. Krom 
jiného lákal na lednov& sn"m do Roztok. Se-
$li jsme se v tamním kin". To u% ale nestojí...

Sn"m 2001 v Praze – desetileté v&ro#í Sn"m ve Sta*kov" 2008

Sn"m v Pod"bradech 2010

Letos 10. prosince budeme t!icetiletí.
V&ro#í oslavíme na sn"mu v lednu 2022.

Sn"m a oslavy 30 let Asociace turistick&ch oddíl' mláde%e 
(R 

plánujeme na 21. – 23. ledna 2022,  9:00 – 21:00
Kde? V M"stské knihovn" v Praze na Mariánském nám"stí. 

  Sobotní program bude rozd"len na

 dopolední – sn"movní !ást  
odpolední – podve!erní oslavy.

 Vystoupení n"kolika hudebních t"les
 rozli#n&ch %ánr' z !ad tomík'.
 Filmové p!ekvapení.
 Ve#erní raut.
 Ned"lní náv$t"vu Senátu (R a procházku Prahou.
  
Ubytování je zaji$t"no nedaleko Nám"stí Míru (K!es)ansk& 

domov mláde%e u svaté Ludmily, Francouzská 585/1, 12000 Pra-
ha 2) P!ihlá$ky zve!ejníme v evidenci v p'li listopadu. Sledujte 
prosím ná$ web, facebook a mailovou korespondenci.

Na co se m žete t šit?

Va#e úst!edí.

Blíží se sn m.
Jubilujeme!
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Sn"m ve Svitavách 2000

Sn"m ve Zlín" 2015

Oslavy dvacetiletí spolku v divadle ABC V Praze

Sn"m ve Zlín" 2015

Foto: Milan Bl#(ák, Tomek Hurt
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Po osmé a pravd"podobn" naposledy se tomíci vrhli do zá!ijové sbírky na pomoc 
lidem se zrakov&m handicapem. Sedmnácti oddíl'm se poda!ilo dohromady vybrat  
284 479 K#. Mezi nimi TOM Trilobit, TOM Veverk, TOM Oftalmo, TOM Dakoti,
TOM Chippewa, TOM Zálesák Hlu#ín, TOM P"$inky a Ost!í%i, TOM Kamínek, 
TOM Magneti, TOM Tu!i, TOM Kadao, TOM Sedmi#ka, TOM 1412 a 1419 Otroko-
vice, TOM Robinsoni, TOM Prá#ata, TOM Kulí$ci a TOM Zlaté $ípy. V$ichni dobro-
volníci si zaslou%í velké díky za ú#ast. A) u% ti nejmen$í, kte!í se teprve osm"lují p!i 
oslovování kolemjdoucích, tak ti dosp"lí, kte!í obstarali hladk& pr'b"h sbírky.

A pro# naposledy? P!í$tí rok Nada#ní fond (eského rozhlasu ji% sbírkové dny neplá-
nuje, tudí% bude také trochu na nás a jednotliv&ch oddílech najít dal$í cestu spolupráce.
T!eba ve va$em m"st" funguje organizace pro zrakov" handicapované a napadne vás 
spole#n& program. Nap!íklad m'%ete mít malou pokladni#ku pro Sv"tlu$ku, a% bude-
te po!ádat va$i tradi#ní akci pro ve!ejnost. A nebo si dokonce n"které oddíly troufnou 
na organizaci lokálního b"hu pro Sv"tlu$ku. Jeden takov& velmi vyda!en& ji% tento rok 
uspo!ádal TOM Kadao v Opav". P!e#t"te si o tom #lánek v tomto #ísle. Nabídnout 
také m'%ete i díl#í pomoc, nap!íklad s no#ními b"hy v Olomouci pomáhá TOM Tu!i, 
v Brn" TOM Oftalmo, TOM Delfíni a TOM Pifíkovci. P!i b"hu v Rosicích zase zdra-
votníci z TOM Kasiopea a TOM K*ou!i. TOM Sirius letos dokonce z velké #ásti or-
ganizuje hlavní No#ní b"h pro Sv"tlu$ku v Ostrav". V$em d"kujeme!

Ane%ka Klabanová

Sbírkové dny 
Sv tlušky 2021
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První v&pravu po prázdninách sm"!u-
je oddíl Veverk' v%dy do Ú$t"ka, na hrad 
Helfenburk. Ka%doro#n" se tam koná velká
pono%ková bitva. Letos nás z Brand&sa
jelo mén" ne% obvykle. Mo%ná jsme po#í-
tali i s tím, %e my, tedy obránci hradu, bu-
deme sv&mi protivníky p!e#ísleni.

V sobotu, v den bitvy,  jsme se se$li pod 
velk&m, star&m bukem na nádvo!í. Tomá$ 
Guzma z po!ádajícího oddílu Bob!i Ú$t"k 
zopakoval pravidla hry. Pak jsme se roz-

Bitva o Helfenburk 2021

d"lili do t&m', na $títy nalepili nálepky, 
které znamenají po#et %ivot' a $lo se bo-
jovat.

První bitva skon#ila v&hrou nás, obrán-
c', ale úto#níci se jen tak nevzdali a dru-
hou bitvu ji% dokázali vyhrát. Celkov" si 
tuto akci moc u%ívám a rád se sem vracím.

Eda Vacula, 
TOM Veverk, Brand$s nad Labem

Na za#átku srpna jsem nav$tívil tábor 
Karvinské trojky, kter& se nachází v nád-
herném údolí#ku v blízkosti Bouzova. 
O#ekával jsem klasick& pr'b"h náv$t"vy 
na tábo!e, kdy se setkám s vedoucími, pro-
jdeme se po tábo!i$ti, vedoucí mi p!edstaví
program, p!ípadn" se pochlubí tím, co se 
jim poda!ilo nebo si post"%ují na v"ci, které
je trápí.

Tato náv$t"va byla jiná. Kdy% jsem popí-
jel kávu v kuchyni, proto%e venku zrovna lilo 
jako z konve, padlo n"kolikrát slovo vich-
!ice. Nap!ed jsem si myslel, %e se jedná 
o n"jakou sou#ást programu, ale pak jsem 
pochopil, %e na za#átku tábora opravdu 
museli táborníci #elit v"trné smr$ti.

28. #ervence v 17,40 hodin se údolím 
prohnala v"trná smr$). Trvala jen n"kolik 
minut, ale zp'sobila velikou $kodu. Kro-
m" vyvrácen&ch strom' v okolí tábo!i$t", 
poni#ila st!echu p!íst!e$ku na uskladn"ní
podsad, ale hlavn" vyvrátila vzrostl& jasan.
P!i pádu zdemoloval p"t aut táborov&ch 
vedoucích. Co je nejd'le%it"j$í: samotn& 
tábor, kter& stojí sotva 100 metr' od místa
!ád"ní vich!ice, zasa%en nebyl. A hlavn"  –
– nikomu se nic nestalo.   

Karvinská trojka se state#n" rozhodla,
%e i p!es tuto dramatickou p!íhodu 
dokon#í sv'j tábor a já odjí%d"l bohat$í 
o zku$enost, kterou asi nikdo z nás nechce 
pro%ít na svém tábo!e.

Fotografie z místa !ád"ní vich!ice 
poskytl Antonín P!erovsk&.

Standa Prais

V TRNÁ SMRŠ
NA TÁBO IŠTI
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Mikešovo

Tento n'%, ozna#en& jako 100-NN-3-B,
si my star$í dob!e pamatujeme. Na #er-
ven&ch plastov&ch st!enkách míval logo 
$ermí!e, p!ípadn" m"l st!enky nerezové, 
zdobené ryt&mi vlnkami #i jin&mi orna-
menty. Ti mlad$í no%ík znají se st!enkami
z modrého plastu a logem lva s me#em.
Sou#asné st!enky jsou r'zné. Klasické 
modré, brou$ená nerez ocel, %luto#erná
kombinace takzvané Kaiserky, vlastenec-
ká #ervená a bílá, je$t" vlastene#t"j$í #er-
venomodrobílá, maskovací vzor 95. Exis-
tují i pest!e zbarvené #i puntíkované nebo 
st!enka klubového no%e Fan klubu Mikov 
s obrázkem továrny na bílé st!ence. 

Slo%ení nástroj' na no%íku je r'znorodé. 
Od jedno#epelového a% po osmi%elízkov& 
kousek, na kterém nechybí ani kle$t". Mate-
riálem #epelí a nástroj' je po celá desetiletí 
ocel t!ídy 420 u #epelí no%' kalená na 52-55 
HRc. V praxi to znamená, %e no%e z (eské-
ho .v&carska se musí ost!it #ast"ji,ne% jejich 
konkurenti ze .v&carska zcela ne#eského. 

Na to, %e byste bodcem no%íku ud"lali
v jakémkoliv hou%evnat"j$ím materiálu 
otvor, rovnou zapome*te, nebo) Mikov 
ji% !adu let vyrábí bodce tak, aby si nikdo 
neublí%il. Není na nich $pi#ka ani hrana. 
Pro# tomu tak je, netu$ím, kdysi i bodce
no%' z Mikovu $pi#ku a hranu na $ídle 
mívaly. 

Na spodním obrázku je, zcela naho!e,
n'% 100-NN-3-B, pod ním vlevo Kaiserka,
 tedy n'% s %luto#ern&mi st!enkami. Vpra-
vo od ní, s obrázkem továrny, je no%ík pro 
fanklub a dole pak stará nerezová stovka 
z roku 1984 s vym"n"n&mi #epelemi. 

No%íky této !ady doká%í odvést spoustu
práce p!i p!íprav" sva#in, rozkrajování 

jablek, #i p!i drobn&ch !ezbá!sk&ch pra-
cích. Na porá%ení strom' a napodobování 
scén z ak#ních film' se ale nehodí. 

Je podzim, Vánoce se blí%í a jestli napí-
$ete Je%í$kovi o nov& no%ík, je mo%né, %e 
vám p!inese zrovna n"kter& z mikulá$o-
vick&ch v&robk'. 

Pro patriota, kter& rád otvírá konzervy 
sm"rem k sob", nepot!ebuje ostrou $pi#-
ku bodla, nemusí mít na no%i krou%ek na 
zav"$ení, pinzetu, párátko a nevadí mu 
#ast"j$í ost!ení, je mikovácká stovka jas-
ná volba. Ostatní si mohou napsat t!eba
o Victorinox, nebo) ceny obou v&robc' se 
k sob" op"t p!iblí%ily. 

Cena Mikova 100-NN-3-B se pohybuje
mezi 350-427 K#, stejn" velk& a vybave-
n"j$í Victorinox Spartan stojí 399-629 K#.  
Nejlevn"ji se oba no%e dají opat!it p!i sle-
vov&ch akcích v e-shopu sk!ehotavého ze-
leného mimozem$)ana.

Ji!í Luke#-Mike#

Mikov
„stovka“

Míry a váhy: 
Zav ený n ž:   90 mm
Délka epele:   70 mm
Ší ka epele : 12 mm
Tlouš ka epele: 1,6 mm
Hmotnost:  78 g 
Cena:    350-427 K



Z INNOSTI
Klubu eských

 turist
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V&znamnou událostí na konci 80. let 
19. století bylo zalo%ení Klubu #esk&ch 
turist' (K(T) – to se psal rok 1888. Jeho 
aktivity byly zam"!eny na poznávání a 
propagaci na$í domácí krajiny, v této dob" 
se intenzivn" mluvilo o národn" oriento-
vané #eské turistice. 

)esk' odbor slovinského planinské-
ho dru%stva

P!íli$ jednostranná orientace K(T na 
domácí oblasti byla jedním z d'vod', pro# 
v !adách K(T vznikla v posledním deseti-
letí 19. století velmi silná a aktivní skupina 
asi dvou desítek #len'. Svoji #innost za#ali
zam"!ovat do oblasti ji%ních Alp - dne$ních 
slovinsk&ch Alp. Tato skupinka zalo%ila
v Praze v roce 1897 (esk& odbor Slovin-
ského planinského dru%stva ((O SPD). 

Ustavující valná hromada (eského od-
boru SPD se konala v Praze v Malostranské
besed" dne 24. #ervna 1897. Mezi v'd#í-
mi osobnostmi Slovinského planinského 
dru%stva bylo i n"kolik zakladatel' K(T. 
Prvním a také jedin&m p!edsedou tohoto
odboru se stal prof. Karel Chodounsk& 
(1843 – 1931). 

Mezi zakládajícími #leny se objevili 
tehdej$í primátor Prahy Jan Podlipn& nebo 
p!edseda Klubu #esk&ch turist' Vratislav 
Pasovsk&. (innost (eského odboru SPD 
byla v&razn" zam"!ena na vysokohorskou 
turistiku a na alpinismus – ten byl v této 
dob" vnímán jako vrchol v$ech turistic-
k&ch aktivit a díky vy$$í nákladnosti se stal 
zálibou p!edev$ím dob!e situovan&ch spo-
le#ensk&ch vrstev. 

Chata )e#ka ko!a
Asi rok po zalo%ení (eského odboru 

SPD p!edlo%ili n"kte!í aktivní #lenové ve 
vedení odboru návrh na postavení vlastní 
chaty ve slovinsk&ch Alpách. Stavba cha-
ty ve stylu typické #eské chalupy byla za-
hájena v #ervnu 1899. Projektantem cha-
ty byl architekt Josef Podhájsk&, #len (O 
SPD v Praze. Chata byla postavena z d!e-
v"n&ch kmen' a prken z okolních les'. 
Hrubá stavba chaty byla dokon#ena je$t"
p!ed zimní sezonou 1899/1900. Chata 
slou%ila náv$t"vník'm ji% od po#átku letní 
sezony roku 1900 a sv&m provedením pa-
t!ila v této dob" k jedné z nejlépe vybave-
n&ch chat v této oblasti Alp. Místní milov-
níci hor a domácí obyvatelé ji ozna#ovali 

za nejlep$í chatu postavenou ve slovinské 
#ásti monarchie.

Slavnostní otev$ení chaty
Chata (e$ka ko#a ((eská chata) byla 

slavnostn" otev!ena ve #tvrtek 26. #erven-
ce 1900 v 10,00 hod dopoledne. P!i ote-
v!ení se v okolí chaty shromá%dilo okolo 
250 náv$t"vník' a host'. 

Tato událost se stala v&znamnou #es-
ko-slovinskou akcí. Z (ech se slavnosti 
zú#astnilo asi 40 vysokohorsk&ch turist' 
a celé tehdej$í vedení (eského odboru
SPD v #ele s prof. K. Chodounsk&m, p!í-
tomen byl i zástupce pra%ského primáto-
ra dr. Je!ábek. 

Ze slovinské strany byli p!ítomni nap!. 
primátor Lublan" Ivan Hribar, p!edseda 
SPD Fran Oro%en, fará! Jakob Alja% z Do-
vje i mnoho náv$t"vník' z obce Zgornje 
Jezersko. Po úvodním ceremoniálu bylo 
v$em host'm podáváno poho$t"ní – pra%-
ská $unka a #eská piva, která daroval Smí-
chovsk& pivovar a plze*sk& Prazdroj. 

V&znamn&m momentem bylo i to, %e 
sou#asn" s otev!ením chaty byl zve!ejn"n 
a vyhlá$en Po!ádek na chat" – pravidla 
pro v$echny náv$t"vníky chaty. Obsahoval 
14 bod' a krom" jiného definoval i cenu 
za ubytování. Tím byl zachován standard, 
kter& byl b"%n& u chat v jin&ch, p!edev$ím 
n"mecky mluvících #ástech Alp.

Náv#t"vnost chaty 
do za!átku 1. sv"tové války
Zájem náv$t"vník' o chatu byl ji% v prv-

ním roce její existence velik&. Od otev!e-
ní chaty do konce zá!í 1900 bylo do knihy 
náv$t"v na chat" zapsáno 227 jmen, v roce 
1901 do 14. zá!í pak 314 (z toho 218 (e-
ch'). V roce 1902: 323, v roce 1903: 419, 
v roce 1904: 400 náv$t"v. A% do roku 1908 
tvo!ili (e$i v"t$inu náv$t"vník' na chat", 
v roce 1909 nav$tívilo chatu poprvé více 
domácích ne% (ech' - koncem zá!í 1909 
bylo na chat" evidováno 321 náv$t"vní-
k' a z toho bylo 157 (ech' a 164 Slovin-
c'. Ale ji% za dal$í dva roky tj. v roce 1911 
bylo v knize zapsáno 399 jmen, z toho 223 
(ech'.

Obnova !esko-slovinské spolupráce 
(eskosloven$tí a #e$tí turisté a alpinisté 

za#ali Jugoslávii a území dne$ního Slovin-
ska ve v"t$ím po#tu nav$t"vovat a% kon-
cem 80. a v 90. letech 20. století. V tom-
to období do$lo i k rozvoji #esko-slovinské 
spolupráce mezi oddíly a odbory i mezi 
zástupci Svazu turistiky (eského úst!ed-
ního v&boru (STV a Planinského svazu 
Slovinska (PZS). Obnovenou atmosféru 
#esko-slovinské vzájemnosti bylo mo%né 

CHATA EŠKA KO A
 – SYMBOL ESKO-SLOVINSKÉ
VZÁJEMNOSTI
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vnímat i p!i spole#n&ch shromá%d"ních 
konan&ch u p!íle%itosti „kulat&ch“ v&ro#í 
chaty. Chata (e$ka ko#a se stala symbo-
lem t"chto novodob&ch vztah'. 

Zajímavá v'ro!í existence chaty 
Oslava 90 let existence chaty se konala 

v ned"li 5. srpna 1990 za velké pozornos-
ti slovinského tisku i medií. O p!ípravách 
tohoto jubilea referovala nejen media 
v Lublani, ale i mnoho lokálních novin #a-
sopis' i lokální rozhlasové stanice. 

T&den p!edtím prob"hly kempy n"koli-
ka #esk&ch odbor' a klub' v Kamnick&ch 
a Savinjsk&ch Alpách. V okolí chaty se 
v den jubilea shromá%dilo cca 2 500 ná-
v$t"vník' nejen ze Slovinska a z (eskoslo-
venska, ale i ze sousedního Rakouska. P!i 
slavnosti, kterou celebroval biskup Jo%e 
Kvas, bylo p!ítomno mnoho v&znamn&ch 
host': ministr $kolství a t"lov&chovy Slo-
vinska Peter Vencelj, p!edseda PZS Toma$ 
Banovec, hejtman kraje Kranj a dal$í. Ofi-
ciální delegaci ST (ÚV (STV vedl p!ed-
seda sekce VHT Ing. Ladislav Jirásko.

Podobn" mimo!ádná byla i oslava 100. 
v&ro#í zalo%ení chaty, která se uskute#nila
v ned"li 30. #ervence 2000. V okolí chaty
se se$lo na 1000 milovník' hor. I tentokrát 
zahájil celebraci biskup Jo%e Kvas a mezi 
domácími hosty byli p!edseda PZS Andej 
Brvar a starosta Jezerska Milan Kocjan. 

Po#etnou #eskou v&pravu zastupovali 
vedoucí sekce VHT Václav Pr'cha a Ing. 
Ladislav Jirásko. Ve stejn& den byly v cen-
tru obce Jezersko jako symbol spole#né 
historie zasazena Lípa #esko-slovinského 
p!átelství.

V&znamné byly i oslavy 115. v&ro#í 
zalo%ení chaty (e$ka ko#a, které byly za-
hájeny v Jezersku ve #tvrtek 23. #ervence 
2015. Po tiskové konferenci byl v centru 
obce otev!en Park #esko-slovinského p!á-
telství. (ty!i instalované panely popisují 
v #e$tin" a ve slovin$tin" historii chaty 

(e$ka ko#a. Sou#ástí parku je i lípa #es-
ko-slovinského p!átelství vysazená v roce 
2000. V sobotu 25. #ervence 2015 pokra-
#ovala slavnost v okolí chaty, kde se se$lo 
na 350 náv$t"vník', z toho asi 80 z (R. Ve 
dnech 20.–22. listopadu 2015 pak byly na 
Mezinárodním festivalu alpinismu Praha 
p!edstaveny dv" v&stavy o historii chaty i 
o #esko-slovinské spolupráci v oblasti tu-
ristiky a alpinismu. 

Obnovení !innosti )eského odboru 
Slovinského planinského dru%stva

Ve #tvrtek 21. #ervna 2017 se v pra%-
ském hotelu Petr uskute#nilo ustavující
zasedání nov" vzniklého odboru K(T 
s názvem (esk& odbor Slovinského pla-
ninského dru%stva 2017 ((O SPD 2017). 
Setkání se zú#astnilo n"kolik zajímav&ch 
osobností. 

Za slovinskou stranu to byli: velvysla-
nec Slovinské republiky Leon Marc, mís-
top!edseda PZS Miro Er%en, slovinsk& 
alpinista Viki Gro$elj s celou rodinou a 

#lenové PD Sevnica z oblasti Posavje. Za 
K(T byli p!ítomni: p!edseda klubu Vra-
tislav Chvátal, místop!edseda Zden"k 
Cabalka, generální sekretá! Mojmír No-
vá#ek, #estn& p!edseda K(T Jan Havelka 
a dal$í. Nov& odbor navazuje na #innost 
(eského odboru Slovinského planinského
dru%stva zalo%eného v roce 1897. Iniciá-
torem je Ing. Ladislav Jirásko, dlouholet& 
protagonista obnovení #esko-slovinsk&ch 
vztah'. 

Prof. Karel Chodounsk' uveden
 do sín" slávy !eské turistiky
V kv"tnu 2019 bylo na valné hromad"

K(T v Praze rozhodnuto, %e prof. Karel 
Chodounsk&, jeden ze zakladatel' Klubu 
#esk&ch turist' a zakladatel (O SPD, bude 
uveden do Sín" slávy #eské turistiky. Dne 
12. #ervna 2019 p!i slavnostním zasedá-
ní (O SPD 2017 p!evzali #lenové odboru 
od vedení K(T plaketu s jeho podobiznou 
a odznak Sín" slávy #eské turistiky. K 31. 
!íjnu 2019 bylo v (O SPD 2017 !ádn" re-
gistrováno 412 #len'.

Ve$ejná sbírka na pomoc
 chat" )e#ka ko!a
Sou#ástí mnoha aktivit obnoveného 

(O SPD 2017, byla i ve!ejná sbírka na re-
konstrukci a obnovu chaty (e$ka ko#a. 
Sbírka byla vyhlá$ena k 1. b!eznu 2019 
ve spolupráci se spole#nostmi ALPY spol. 
s r. o. a Lidé&Hory, s.r.o., Alpsk&m klu-
bem ALPENVEREIN.CZ a #asopisy li-
dé&HORY a Turista. Sbírka m"la probíhat 
od 1. b!ezna 2019 do 31. prosince 2020. 
Pandemie a nemo%nost cestování v r. 2020 
byly d'vodem, pro# byla sbírka nakonec 
prodlou%ena a% do 31. srpna 2021. Sbír-
ky se zú#astnilo celkem 99 subjekt' – sou-
kromé osoby a n"které kluby a spolky. 

K 31. 8. 2021 se na transparentním a 
ve!ejn" p!ístupném ú#tu se$la #ástka ve 
v&$i celkem 380 134,78 K!. 

Ing. Ladislav Jirásko



Vzniku oddílu p!edcházely nepravidel-
né v&pomoci vedoucí p'vodního oddílu 
p!i akcích celot!ídního pion&rského od-
dílu, v kterém m"l sou#asn& vedoucí svou 
dceru. Proto%e sch'zky p!evá%n" ve t!íd" 
ve $kole, kde si povídali o Sov"tském svazu,
nikoho p!íli$ neupoutávaly, byl za#átkem 
$kolního roku 1976 zalo%en nov& oddíl 
s turistick&m zam"!ením. 

P!ihlásily se do n"ho d"ti z n"kolika p'-
vodních pion&rsk&ch oddíl' $koly, co% 
nebylo b"%né. V té dob" byly pion&rské 
oddíly v%dy jen pro jednu t!ídu a byly po-
vinné – co t!ída, to oddíl. Sice to nará%elo 
na nepochopení, ale proto%e v tehdej$ích 
právech pion&r' bylo uvedeno, %e ka%-
d& pion&r si m'%e vybrat sv'j oddíl, ni-
kdo nemohl nic namítat a postupem #asu 
se oddíl propracoval sv&mi v&sledky mezi 
nejlep$í na $kole. V roce 1983 do oddílu 
p!istoupila dal$í vedoucí, které její oddíl 
skon#il $kolní docházku. 

Velmi oblíbené byly #asté víkendové v&-
lety i sportovní a branné hry v p!írod" bu, 
b"hem pravideln&ch sch'zek, nebo vol-
n&ch dní. Dodnes bylo v oddíle uskute#-
n"no tém"! 3000 akcí! Hned od zalo%ení
se #lenové zú#ast*ovali v$ech sout"%í a zá-
vod', vyhla$ovan&ch celostátn" i v rámci 
kraje i okresu a získávali mnoho medailo-
v&ch umíst"ní.

Turistick& oddíl, kter& byl p'vodn" 
pouze pion&rsk&, se postupn" stal i turis-
tick&m krou%kem plze*ského domu d"tí 
a mláde%e a turistick&m oddílem mlá-
de%e p!i K(T Lokomotiva Plze* a hned 
po vzniku Asociace TOM i jejím #le-
nem.  

Od roku 1980 pravideln" ka%dé prázd-
niny po!ádá oddíl letní putovní tábory 
(p"$í, vodácké, cyklo), jarní i podzimní tá-
bory a zú#ast*uje se tém"! v$ech zimních 
ly%a!sk&ch sraz' u nás i na Slovensku. 

Od roku 1979 #lenové startují v turistic-
k&ch závodech (tehdy je$t" turisticko-bran-
n&ch závodech) a získávají ka%doro#n" 
mnoho medailov&ch umíst"ní. Na turistic-
ké závody se oddíl více zam"!il, p!izp'sobil
tomu i celoro#ní #innost a tém"! v$ichni ak-
tivní #lenové postupovali na závody (es-

kého poháru a ka%doro#n" n"kolik hlídek 
nebo jednotlivc' na mistrovství republiky 
a v devíti ro#nících i na mezinárodní mi-
strovství, kde tém"! v%dy stáli na stupních 
vít"z'. V roce 2010 se stal mlad$í doros-
tenec dokonce celkov&m vít"zem tohoto 
Evropského poháru v Ke%maroku na Slo-
vensku.  

V sou#asné dob" bohu%el u% o pravi-
delnou #innost oddílu není ze strany d"tí 
zájem. (ast"ji se scházíme p!i spole#n&ch 
prázdninov&ch akcích d"tí s rodi#i. 

Ve$kerá #innost od úplného vzniku je 
dokumentována v t!iadvaceti siln&ch kro-
nikách. 

     
  Ivo Podu#ka,

 TOM Saturn, Plze+

Historie turistického oddílu
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Václav Hrobsk& z Pacova vydal tra-
di#ní oddílov& almanach a napsal do n"j 
v$echno o p!edchozím oddílovém roce.

Na úst!edí pr$ely pozdravy z letních 
tábor'.

Ve spolku se makalo, aby bylo je$t" 
líp: Kostele#tí Kadeti kup!íkladu poslali 
z d"dovské louky, kterou radostn"  mul-
#ovali, pozdrav centrálním roztock&m 
mozk'm, co% mozky pobavilo.

Zuzku Anto$ovou vyst!ídala po p"ta-
dvaceti letech na úst!edí Denisa Stani-
slavová, která p!evzala agendu Tomíka 
a chalup. První jmenované budi% dík za 
v&dr% a druhé v po!adí v&dr% p!ejme!

Na den sv. Václava sehrály .lápo-
ty Pavla Va*áska povedené $ermí!ské 
p!edstavení, kde se dobro sna%ilo zvít"-
zit nad zlem, ale m"lo to v (R fakt t"%ké.

Ika Jaglová, $éfrevizorka, vyhlásila 
povinná $kolení hospodá!'.

Na tradi#ní akci 72 hodin se rozezn"-
ly veselé pí$)alky.

Ji!í Homolka shán"l $ikovné ruce 
pro práci na Kusalínu a chalup" v Polan".

Zlaté $ípy se rozhodly, %e vybudují 
ve své Vrtuli tu nejlep$í kuli#kovou drá-
hu v Evrop". Ani v Polsku, kde cvrnkají 
do zem" a ni#í nám tak vodní zdroje, ta-
kové kuli#ky nemají!

Úst!edí chystalo piln" a nep!estaj-
n" sn"m v Praze, sn"m volební, kter& 
zasedne v M"stské knihovn" 22. ledna 
2022 a p!ipomene si 30 let budování a 
rozvoje na$í asociace.

Ro%mberk zaplavili krásní mladí 
lidé, kte!í sem o volebním víkendu p!i-
jeli !ezat d!evo, $telovat r'zná hejblátka, 
zdobit v&klad d&n"mi a m&t okna. Po-
dobn" se d"lo v Po!e$ín", kde zmizela 
d%ungle na zahrad" a nebezpe#né v"tve 
na stolet&ch stromech.

Pacov$tí tomíci se p!ipravovali na 
své tradi#ní dovád"ní.

Ve v"ku 98 let ode$la Jarmila Pope-
lá!ová, vedoucí tomík' z Fr&dku Místku, 
#inorodá %ena s nezlomnou energií.

Tomá$ Novotn& a Ale$ Sedlá#ek na-
psali do Lidov&ch novin #lánek-apel 
o logice testování ve spolcích a do#kali 
se nespo#tu souhlasn&ch reakcí.

Na dálku zasedlo vedení spolku, kte-
ré zvolilo staronov&m místop!edsedou 
Zde*ka Rolince a kooptovalo do p!ed-
sednictva Tomka Hurta.

Opavské Kadao uspo!ádalo velkole-
p& b"h pro Nada#ní fond  (eského roz-
hlasu Sv"tlu$ka a vybralo úctyhodnou 
sumu na pomoc handicapovan&m. B"h' 
a sbírek se ú#astnili i dal$í tomíci ve vel-
k&ch m"stech a v$em za to pat!í dík!

Mistrem (eské republiky v Osadní-
cích z Katanu se stal tomík .imon Vnuk 
z Fr&dku Místku.

Historicky prvním tomíkem-poslan-
cem Poslanecké sn"movny Parlamentu
(eské republiky se stal svitavsk& starosta 
David .imek, hostitel dvou na$ich sn"-
m'.

.éfové tomík' a (RDM po%ádali po-
slance-nová#ka, zda by se ujal aktivní-
ho anga%má v podv&boru pro mláde% a 
pokusil se ho po p!edchozí jisté stagnaci 
rozh&bat, nejlépe se v$emi dal$ími poslan-
ci-zástupci spolk'.

Sérii posledních $estnácti koncert' 
odehrál Spirituál kvintet, ikonická kapela, 
její% písni#ky provázely, provázejí a budou 
cel& %ivot  provázet tomíky a v'bec v$ech-
ny, kdo jsou rádi v part", v lese, u ohn"...

Zkraje !íjna se se$li p!íznivci, p!áte-
lé sou#asní  a b&valí #lenové plze*ského
TOM Saturn, aby si p!ipomenuli 45. v&ro#í
zalo%ení oddílu. Akci organizoval neú-
navn& Ivo$ Podu$ka, budi% mu za to #est. 

Vy$lo najevo, %e polanská chalupa po-
t!ebuje novou st!echu, neb $indele na st!e$e
staré ji% tém"! dotornádovaly.

Zdra%ily spolkové chalupy, mírn", ale 
p!eci, a v$ichni, koho se to t&ká, znepoko-
jen" hled"li na rostoucí ceny energií. I to  
m'%e pobyt na na$ich objektech bohu%el 
je$t" pon"kud prodra%it.

Série smutn&ch zpráv o odchodech 
dobr&ch lidí pokra#ovala zv"stí, %e do to-
míckého nebe ode$la Jarmila Hanáková 
zvaná Saxana, energická vedoucí tomík' 
z Bor$ic, zakladatelka tamního oddílu.

V #eské metropoli vznikala nová vláda
a spolkoví zástupci hled"li sm"rem ke Kar-
melitské ulici, kam zanedlouho usedne 
nov& ministr. V"!me, %e dosavadní vcelku  
rozumn& p!ístup $kolského ú!adu  bude 
zachován, ba co víc, p!ejme si, aby  pro-
st!edky pro na$e spolky nebyly kráceny.
T!eba se do#káme i rozvázání n"kter&ch 
p!íli$ byrokratick&ch po%adavk'. A %e by 
se jich pár na$lo.

Hradecko-hronovsk& JW Mimo* se
rozhodl, %e vylep$í d"dovskou zahradu, vy-
sadí do ní n"kolik ovocn&ch stromk', získá 
vzd"lání Mimo*-ovocná! a bude v D"dov" 
hnojit, st!íhat a sklízet mnoho dal$ích let.

Ceny energií vyst!elily raketov" vzh'-
ru, a to i pro tomíky a jejich základny –
to kdy% zkrachoval Kolib!ík, dodavatel 
Skautské energie.

P!iblí%ily se t!icáté narozeniny na$eho 
spolku. V&ro#í si p!ipomeneme na sn"mu, 
ale mohlo by b&t prima, kdyby se tak sta-
lo také p!esn" v narozeninov& den, toti% 
10. prosince 2021. 

(eská rada d"tí a mláde%e jednala in-
tenzivn" se zástupci Ministerstva zdra-
votnictví, aby u% u% u% vy$la najevo pra-
vidla, jak v lét" budou moci probíhat tá-
bory. Trochu to bolelo, ale povedlo se 
a tábory tomík' a stovek jin&ch spolk' 
prob"hly s minimálním v&skytem koro-
navirové infekce.

Zden"k Vejrosta, Tomá$ Fúsek a jejich
kolegové a sv"!enci pracovali dvanáct dní 
pro blaho #eské turistiky, to kdy% ve vedru 
pra%ské Stromovky uspo!ádali v rámci #es-
kého olympijského parku turistické závo-
d"ní pro ve!ejnost.

Lidové noviny poskytly prostor pro 
táborové téma $éfovi tomík', chvály-
hodn" ji% pon"kolikáté.

Vedoucí tábor' mohli prvn" v histo-
rii novodobé (R #erpat p"t dní dovolené,
kterou jejim (osvícen&m) zam"stnavatel'm
proplatil stát.

V desítkách oddíl' TOM se rozeb"h-
ly letní kempy, na které $kolské minister-
stvo nad"lilo tomík'm p"kné #ty!i mi-
liony #esk&ch infla#ních korun. Kemp'  
jsme uspo!ádali celkem 90, #inilo se 42 
oddíl' a celkem jimi  pro$lo 1454 d"tí a 
mlad&ch lidí.

Kadao z Opavy procestovalo Slovin-
sko, neminulo Triglav a smo#ilo se v So#e.

V noci z 12. na 13. srpna srazil auto-
mobil u obce Zub!í Ivo$e Sko#ka-Hopa 
jedoucího na kole. Hop následk'm zra-
n"ní podlehl.

Do oddíl' na$eho spolku se vkradl 
hlubok& smutek: Hopa znaly stovky to-
mík'. Plakali pro n"j jeho blízcí a zná-
mí z Valmezu, kamarádi z oddílu, ná#el-
nictvo tomík', mnoho t"ch, kdo pro$li 
jím po!ádanou letní táborovou $kolou 
na Morav".

V Oznici nad Vala$sk&m Mezi!í#ím 
se u vzpomínkového ohn" o #trnáct dní 
pozd"ji rozlou#ily s Hopem stovky jeho 
p!átel.

Ludmila Bártová, Jana Slavíková a 
Míla Hepnar, vedoucí tomík', p!evzali 
z rukou Roberta Plagy medaili za dlou-
holetou a skv"lou práci s d"tmi a pro 
d"ti. Blahop!ejeme!

Petr Mika-Akim, ostravsk& zastupi-
tel, se sna%il p!esv"d#it vedení ostravské-
ho magistrátu, aby zm"nilo podmínky
v&p'j#ky základny v Pstru%ovské ulici 
ve Fr&dlantu - a nakonec byla tato snaha 
korunována úsp"chem. Sláva!

(ást spolkového vedení objí%d"la 
na$e letní tábory a v$ude na nich vid"-
la nápaditost a zápal pro v"c.

Kulí$ci z Roztok si hráli na tábo!e na 
Sinuheta.

Co bylo o prázdninách, 
v zá í a kusu íjna

 2021
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Uzáv rka p íštího
ísla je již 

 20. prosince 2021.

Ministerstvo dne 18. srpna 2021 ocenilo celkem 56 laureátek a laureát' Medailemi
 1. nebo 2. stupn" za pedagogickou #innost s d"tmi a mláde%í. 
Asociace TOM navrhla celkem 3 osobnosti, ocen"ni byli:              
      Jana Slavíková, TOM Nezma!i, Bílovec 
 – Medaile Ministerstva $kolství, mláde%e a t"lov&chovy 2. stupn" - za vynikající 
     pedagogickou #innost    
   Ludmila Bártová TOM Nezma!i, Bílovec
 – Medaile Ministerstva $kolství, mláde%e a t"lov&chovy 1. stupn" - za dlouhodobou 
   vynikající pedagogickou #innost.
   Miroslav Hepnar, TOM Kadet, (erven& Kostelec 
– Medaile Ministerstva $kolství, mláde%e a t"lov&chovy 1. stupn" - za dlouhodobou 
   vynikající pedagogickou #innost
          V$em t!em ocen"n&m blahop!ejeme a p!ejeme dal$í úsp"$né aktivní roky.

foto:  M'MT )R    úst!edí Asociace TOM

Ministerstvo školství
 ud lovalo medaile

Díky podpo!e Ministerstva $kolství, 
mláde%e a t"lov&chovy jsme mohli p!es 
letní m"síce (#ervenec a srpen) uskute#nit 
tzv. letní vzd"lávací kempy. Byly zam"!e-
né hlavn" na vzd"lávání d"tí a na sní%ení
dopad' pandemie zp'sobené Covid-19 
v pro d"ti p!íjemném prost!edí – mezi ka-
marády, v p!írod".

Celkem se zapojilo 42 oddíl', které do-
kázaly realizovat obdivuhodn&ch 90 kem-
p'. V"t$ina oddíl' zvládla jeden #i dva. 
Na$lo se ale n"kolik oddíl', které pro d"ti 
p!ipravily t!eba i p"t, $est nebo dokonce 
jedenáct kemp'! V sou#tu bylo na kem-
pech p!ítomno 1 454 d"tí!

V$em oddíl'm, které se do kemp' pod 
na$í hlavi#kou zapojily, je$t" jednou moc 
d"kujeme! Oce*ujeme i fakt, %e si oddíly 
poradily s financemi i bez úst!edního zá-
lohování. Bylo to v dob", kdy jsme pomoc 
nabídnout nemohli: dopláceli jsme Ro%m-
berk a slo%it" hledali prost!edky na spolu-
financování b"%ících evropsk&ch projekt'. 
O to víc si zdárného pr'b"hu kemp' po-
va%ujeme.

Luká# Hu#ek
Tomá# Novotn$

Zem!ela Jarmila Hanáková-Saxana,
 vedoucí tomík' z Bor$ic

Bylo jí 84 let
Jak bych se na ni mohl nepamatovat! 

Energická, nápaditá %ena, zcela oddaná 
v"ci tomík'. P!ed necel&mi  t!emi roky 
jsem jí dom' do Bor$ic  dovezl -ád st!íbr-
ného ho!ce, ud"len&  sn"mem  krátce p!ed 
tím. Jarmilu ta pocta t"$ila: na oddílovou 
#innost, které byla v"rná dlouhá desetiletí,  
ráda vzpomínala.

Jménem vedení vyjad!uji  rodin" ze-
snulé Jarmily hlubokou soustrast.
Smutná série vzpomínek a rozlou#ení, 
která zve!ej*ujeme druh& m"síc, tímto 
jménem dobré a ob"tavé %eny pokra#uje. 
P!ejme si, p!átelé, abychom mohli posílat 
do oddíl' i radostn"j$í zprávy.

 Tomá# Novotn$

V rámci celostátní dobrovolnické akce 
72 hodin po!ádané (eskou radou d"tí a 
mláde%e, které se pravideln" ú#astníme, 
jsme si pro desát& ro#ník projektu vyhlédli
zanedbané a zchrátralé lavi#ky v Hosti-
va!ském lesoparku. Ty jsme na vlastní 
náklady renovovali. Poda!ilo se nám zkul-
tivovat dev"t lavi#ek. S ohledem na opravdu
vysokou cenu stavebního materiálu jsme 
zvolili !e$ení, kdy jsme koupili ten#í prkna 
na sezení a podep!eli je uprost!ed. U jed-
né lavi#ky to nutné nebylo.

Pevn" v"!íme, %e lavi#ky pot"$í nejed-
noho náv$t"vníka lesoparku a najde na 
nich pot"$ení a klid v du$i. Aby se sed"lo 
p!íjemn", okolí lavi#ek jsme uklidili.

Ond!ej Turek-Opi"ák,
TOM Poutníci, Praha

Akce72 hodin

Tomícké letní kempy



V sobotu 18. 9. 2021 nás ve v"ku 98 let opustila zakladatelka oddílu 
Jarka Popelá!ová. V$em #len'm oddílu je ze ztráty na$í Popelky velice
smutno. 

Oddíl funguje od roku 1972, ale Jarka ho oficiáln" zalo%ila v roce 
1974 registrací u TJ Slezan. Jeho hlavním vedoucím byla do roku 2003, 
hospodá!em dal$í 4 roky, tedy do sv&ch 85 let. Byla první dr%itelkou 
St!íbrného ho!ce.

Jarka sv'j voln& #as v"novala oddílu. Je obdivuhodné, jak v$echno 
po n"kolik let zvládala sama – vedla sch'zky, plánovala v&lety, u#ila nás 
na závody (tenkrát tzv. turisticko-branné závody), p!ipravovala tábory 
v#etn" ubytování, stravy, programu a do toho je$t" ú#etnictví. Ve$keré 
akce pak zapsala do kroniky, fotila se svou ú%asnou zrcadlovkou Flexa-
ret Meopta a fotky pak do kroniky vlepovala. Za m" hluboká poklona 
v$em takov&mto nestor'm. 

Oddíl se sna%í dr%et sm"r. Sm"r, kter& nastavila Jarka. Zpíváme 
písni#ky staré skoro 50 let a na tábor jedeme v%dy tam, kde jsme je$t"
nebyli, za poznáním na$í krásné (eské republiky. Je to tradice. Je to 
tradice, která nám z'stane po Jarce. 

P!í$tí rok budeme slavit 50 let vzniku oddílu. Jarko, budeme vzpo-
mínat, bude$ nám chyb"t.

Roman Gach, 
TOM Tuláci, Fr$dek - Místek

Opustila nás 
Jarmila Popelá ová

35




