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    Na císaře můžete ve středoevropském 
prostoru narazit doslova na každém kroku.
Vlevo nahoře je skvostná vitráž v olo-
mouckém chrámu Nejsvětější trojice. Císař,
prozářen slunečními paprsky, shlíží na lid 
zvláště velebně. Možná proto, že zde, v ma-
lebné Olomouci, byl v prosinci 1848 intro-
nizován. Nahoře vpravo pak hrdě stojící 
uničovský Josef II., v ruce snad pověstnou
trubičku z Babičky, případně některý z pa-
tentů. Polský Těšín se císařem chlubí také 
na každém kroku. V kavárně Malá Vídeň 
ho potkáte naživo, v Cafe Muzeum můžete 
zase ochutnat jedinečné palačinky, propa-
gované i majestátní bustou. Malé stavbič-
ky vpravo ve středu upomínají na Gödölö, 
milované místo císařovny Alžběty. Uhry, 
přátelé, ty císařovna milovala! A jen oprav-
dový ignorant by nepoznal císařskou vilu 
v Baad Ischlu. No řekněte, nebyly to krásné 
časy?

Foto Pavel Vlček, text (ton)

Monarchové nablízku
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Před jedenácti lety nám prezident republiky Václav Havel poslal k desátým naroze-
ninám pár milých řádků. Soustavný podporovatel občanské společnosti, skaut Václav 
Havel si nechal od svého tehdejšího spolupracovníka Pavla Trantiny vyložit, kdo tomíci 
jsou a co podnikají, a pak vyslal na sněm ředitele politického odboru Pavla Fišera, shodou
okolností mého dávného spolužáka z fakulty. Myslím, že všechny v sále prezidentův 
pozdrav potěšil, byla to pocta, vyjádření zájmu... Potlesk, který tehdy prezidentovy řád-
ky doprovodil, byl obrovský. 

Václav Havel zemřel, ale s ním určitě neodešlo to, co v našem ranku vytvořil, co 
prosazoval a čím žil. Občanská společnost není prázdný pojem. Pestře funguje, ač 
často vysmívána a ostrakizována. Spolková činnost, po jejíž renesanci Václav Havel 
volal hned v prvních měsících svého prezidenství, je dvaadvacet let po revoluci dyna-
mická a stále se rozvíjející. Spolky se sice potýkají s problémy finančními, s nepříz-
ní řady úřadů i nevyzpytatelností a rozpínavostí právních norem, dobrovolníci ne-
jsou doceňováni a donátorství je stále svým způsobem v plenkách, ale ohlédne-li se 
člověk právě do začátku devadesátých let, je rozdíl v dobrém slova smyslu propast-
ný. V každodenním rychlém rytmu si to ani neuvědomíme, snad jen v situacích 
tak významných a smutných, jako byl odchod prvního českého prezidenta. Václav 
Havel se zasloužil bezpochyby o svobodu a demokracii. Zasloužil se také o naši práci 
s dětmi a mladými lidmi - myšlenkou, inspirací, atmosférou, kterou kolem sebe vytvářel 
a která pozitivně ovlivnila mnohé z nás.      
       Díky mu za to.

Tomáš Novotný
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Byl jednou jeden les. Tedy les to vlast-
ně nebyl, spíš středně velké severočeské 
město, ale stromů tu byla spousta. Dubů 
plná Dubice, kam až oko dohlédlo, všude 
samá Česká Lípa. A  taky přišel podzim. 
Říjnová mlha se povalovala v  pangejtu 
u silnice a ráno ji vítr spolu se spadaným 
listím rozfoukal všude kole. Krkonošš-
tí horalé možná vymačkali celou tubu 
opalovacího krému, ale tady se šourala 
auta krokem a se zapnutými mlhovkami. 
A pak tu byl také Domeček, uvnitř pras-
kalo v krbu dřevo, voněla večeře, sušila se 
trička a elektrický vysoušeč vyháněl sych-
ravý podzim ze zdí a dlaždiček.

Malé zamyšlení
v Domečku

té šípy, jeden z nejaktivnějších oddílů na 
Moravě, nebo ostravský TOM BVÚ, který 
byl oceněn u příležitosti 60. narozenin.

Kdo může navrhovat osoby vhodné
k udělení řádu? Předkladatelem může být 
oddíl Asociace TOM prostřednictvím své-
ho vedoucího, návrh musí být podpořen 
alespoň třemi podpisy dalších členů TOM 
starších 15 let. Dále může návrh před-
kládat alespoň pětičlenná skupina členů
A-TOM, kteří jsou starší 18 let. Udělení 
řádu schvaluje předsednictvo Asociace 
TOM.

A za co vlastně bývá řád udělován?
a) ŘSH je udělován členům Asociace 

TOM za výjimečný přínos pro hnutí jako 
celek, s  přihlédnutím k  délce práce pro 
spolek a k její intenzitě. 

Řád může být udělen i  při příležitosti 
životního jubilea (obvykle od 50 let výše). 
Řád může být udělen i  za výjimečný čin 
ve prospěch bezpečnosti či zdraví spo-

Každý tomík jistě tuší, co je to Stří-
brný hořec. Řád toho jména jsme zřídili
k 1.1. 2004 jako výraz ocenění pro členy 
našeho hnutí, kteří se o  něj svou mno-
haletou nebo jinak významnou činností 
zasloužili. Řád je předáván na sněmech 
tomíků nebo při jiné významné pří-
ležitosti a  oceněn může být také oddíl, 
který nějakým (přesně definovaným) 
způsobem v našem spolku „vyčnívá". Tak 
získaly v minulosti ocenění například Zla-

NOSITELÉ ŘÁDUNNOOSSIITTELÉ Ř
luobčanů či při významném angažmá ve 
prospěch cenných statků, a to bez ohledu 
na věk.

b) Řád Stříbrného hořce může být ve 
výjimečných případech udělen i  nečle-
nům Asociace TOM, kteří významně 
prospěli svým bližním nebo pracovali ve 
prospěch našeho hnutí.

Malé ohlédnutí
Na sněmu v Ostravě roku 2004 byl ŘSH 

udělen těmto zasloužilým vedoucím to-
míků a také našim blízkým spolupracov-
níkům a přátelům, kteří se o hnutí TOM 
zasloužili.: Janu Havelkovi, tehdejšímu 
šéfovi KČT, skautovi Jiřímu Navrátilovi, 
Jarmile Popelářové, Václavu Hrobskému 
a Jaroslavu Kubešovi.

V květnu roku 2005 dostal Řád stří-
brného hořce TOM BVÚ k  výročí 60. 
let založení oddílu. Na sněmu ve Svita-
vách roku 2006 byl ŘSH udělen dvěma 
zasloužilým vedoucím, a to Libuši Valen-
tové a Marii Bařinové.

Při příležitosti 40. narozenin v  roce 
2008 obdržel ŘSH oddíl TOM Zlaté šípy 
z Valašského Meziříčí. O dva roky později 
na sněmu v  Poděbradech získal nejvyš-
ší spolkové vyznamenání za neúnavnou 
práci ve prospěch spolku na poli turistic-
kých závodů Zdeněk Vejrosta. Jarda Čes-
nek, vsetínský vodák a dlouholetý vedoucí 
tomíků, byl řádem vyznamenán na sněmu 
ve Stankově v roce 2008.

Čerstvými držiteli asociačního řádu 
jsou Alice Pařízková, dlouholetá a  neko-
nečně trpělivá zaměstnankyně ústředí 
tomíků, která se stará o  dotace a  jejich 
vyúčtování, tanvaldský vedoucí oddílu 
Josef Kuna a  horolezec-nadšenec Miloš 
Stejskal, Jan Stráský, současný předseda 
KČT, v  dobách vzniku asociace její pro-
tektor – kteří byli oceněni na oslavě 20 
let Asociace TOM v divadle ABC v  roce 
2011.

V lednu 2013 proběhne asociační sněm 
ve Svitavách. Zkuste se zamyslet, kdo by 
výčet oceněných mohl rozšířit. Podmín-
ky pro udělení jsou poměrně náročné 
a  najdete je na našich webových strán-
kách.

Zuzana Antošová

44



5

Letos se opět dvacet kamínků vydalo na 
čtyři dny do Vsetína zpestřit si podzimní 
prázdniny soutěžemi a novými hrami.

 Dopoledne jsme vyjeli vláčkem, cesta 
nám rychle ubíhala, a než jsme se nadáli, 
byli jsme ve Vsetíně. Po zabydlení a posil-
nění, jsme se pustili do soutěžení.

 Napřed jsme se ale rozdělili do skupin, 
a to Šmoulinky, Borce a Tygřice. Soutěžilo 
se v  různých disciplínách jak venku na 
hřišti, tak v klubovně. Také byla pro děti 
připravená noční hra se svíčkami. Nej-
náročnější bylo stavění pyramid ze špejlí. 
Nejvyšší měřila skoro 3 metry. Večerní 
hra ,,Kufr,“ byla napínavá a zábavná, luš-
tily se zajímavé výrazy jako co jsou kňasá-
ry, čajidy, pulčadla, cákres, či co znamená 
mrťafa, no a  pantomina a  hádání povo-
lání, to bylo napínavé, vždyť se soutěžilo 
o  body. Všechny týmy se snažily, jeden 
z  nejlepších výroků byl: ,,Má to kopyta 
a jezdí se na tom“ anebo: ,,Je to bílé a jí se 
to.“ Zajímavá byla také soutěž ,,Hop míč-
ku do kelímku.“ To byl boj.

Zdá-li se vám to býti lehké, tak si to 
přijďte vyzkoušet k nám do klubovny, kde 
se scházíme každý pátek. Je to zajímavá 
hra a může ji hrát celá rodina. Také jsme 
si udělali čas na prohlídku Vsetína a  na 

Podzimní
prázdniny
s Kamínkem 

nákupy. Poslední večer čekalo na děti pře-
kvapení, vedoucí jim zahráli,,Partičku“, 
kterou připravila a celou ji uváděla Verča 
Žigmundová.Všichni naši herci byli per-
fektní, hráli jako profesionálové a děti se 
dobře bavily a odměnily je velkým potles-
kem a  ten patřil Vláďovi Horákovi – ali-
as Horysovi, Barče Vinklerové, Vláďovi 
Daňkovi – alias Doktorovi, Petru Sivcovi 
– alias Sivečkovi. 

Čas rychle běžel, a než jsme se nadáli, 
tak byla sobota a  návrat domů. Ráno se 
udělovaly ceny a  diplomy. Jako první se 
v soutěži umístily Šmoulinky, druhé byly 
Tygřice a  třetí místo patřilo Borcům. Po 
obědě jsme si sbalili věci, chatu uklidili 
a  vydali se na zpáteční cestu k  domovu, 
kde už na děti čekali rodiče. Všechny děti 
jsme dovezli domů v pořádku a spokoje-
né. Tak zase příště opět ,,Na shledanou ve 
Vsetíně.“

Všem vedoucím a  instruktorům bych 
ráda poděkovala za péči, kterou věnova-
li dětem, a  hlavně Vláďovi Horákovi za 
skvěle připravený a  zábavný program.  
Moc vám děkuji.

Hana Paňáková,
TOM Kamínek,

Chropyně

 V kůlně u Domečku se mačkalo dva-
cet kol. Během dne se svobodně pro-
háněla po kraji, jako vítr míjela zámky 
v  Zahrádkách a  Zákupech, zastavila se 
u podivných skalních tvrzí v  Jestřebí 
nebo ve Sloupu, proháněla se po hrad-
čanském letišti a  pneumatiky si opláchla
v Máchově jezeře. A teď se tady krčí a pře-
mítají, kam je osud a  jejich jezdec zít-
ra zaveze, poslouchají chichotavé hlasy 
z Domečku a při rozpustilé písni o  třech 
skřítcích se pokouší usnout. Vždyť je zítra 
čeká zase náročný den.

 Jirka Magasanik, 
3.–4. VOM,

Ústí nad Labem
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V únoru nového roku 2012 to budou 
již dva roky, kdy si asociace pronajala 
od TJ Sokol Malá Strana malý dřevěný 
sroubek na Posázavské stezce. V  loň-
ském roce si udělalo patnáct skupin (ať 
již to byl oddíl, rodina, skupina přátel 
nebo děti z  DDM) výpravu na tento 
romantický, v  lese schovaný srub. Těší 
se nás, že se sem návštěvníci rádi vra-
cí, těší nás, že vypomůžou s  údržbou, 
výměnou plynové bomby či rozbitého 
okna, naštípou dřevo, vystříkají mra-
vence atd.

Kdo jste se na Sázavu ještě nestihl 
podívat, napravte to v roce 2012! Zve-
me vás na Psí zub, na Medník, k  řece 
Sázavě. Nebudete litovat. Příjemně si 
odpočinete, uděláte si pěknou procház-
ku z nádraží – stanice Petrov po Posá-
zavské stezce, u srubu si opečete buřty, 
navštívíte hospůdku v  Třebsíně, kde 
dobře vaří.

Pár fotek pro ilustraci najdete na 
našich stránkách:

http://www.a-tom.cz/82/fotogalerie/
?chalupa=24&submodul=fotogalerie

              Těšíme se na Vás!
(za)

kteří přiložili v roce 2011 
ruku k dílu na tomíckých 
základnách.

Poděkování brigádníkům,

Srub
Psí zub
v roce 2011

Rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem oddílům, které pomohly při údržbě 
našich základen, ať již dobrovolně, pří-
padně v  rámci schválených pravidel, za 
vyšší dotaci či přidělený materiál. 

Vítáme i pomoc nahodilou – takovou, 
když je oddíl ochoten na požádání správ-
ců či ústředí v rámci své výpravy věnovat 
dvě tři hodinky rovnání dřeva, vymetení 
okapů, umytí oken a podobně.

Samozřejmě velký dík za péči pat-
ří i  všem správcům chalup. Za všechny 
vyberme jednoho: Kamenka vzkvétá díky 
permanentnímu nasazení Pavla Vaňáska, 
který již odpracoval stovky dobrovolnic-
kých hodin.

Těšíme se na spolupráci s oddíly i příš-
tí rok a  věříme, že se mezi osvědčenými 
a  spolehlivými dříči objeví i  nové tváře. 
Brigádníků totiž není nikdy dost!

Konkrétně děkujeme těmto oddílům, 
které v roce 2011 přiložily ruku k dílu:

4332 – Zálesák Hlučín

3103 – Rejnoci z Vrd

19121 – Vltavíni Český Krumlov

19028 – Světlušky Praha

50601 – Bodláci Praha

9999 – Veverk Brandýs nad Labem

2713 – Roháči Kladno

4005 – Robinsoni Poděbrady

50725 – Sedmička Praha

19043 – Stříbrná rosa Staňkov

19029 – Klub lesní moudrosti Roudnice

     2611 – Lesani Karviná

4335 – Sylvatik Ostrava

19123 – Šlápoty Vítkov

4338 – KTO Ostrava

21201 – Lipováček Lipová

4501 – Kamarádi Pacov

803 – Termit České Budějovice

433 – UFO Ostrava

4312 – Třicítka Ostrava

3003 – Pawnee Bystřice

7414 – Kačeny Rousínov

17001 – Lvíčci Hradec Králové

1711 – Nezmaři Předměřice

21001 – Stan Praha

9922 – Arachné Praha

Kus práce jako každoročně vykonala 
i  sehraná parta brigádníků pod vedením 
Tomáše Novotného – krásní mladí lidé 
z Brna, Roztok, České Lípy, Liberce, Lito-
měřic, Berouna a Odřepsů v létě pracovali 
chvíli na mlýně, chvíli ve Sloupu. 

Výčty a  seznamy jsou vždy ošidné 
a oddílů je hodně. Pokud jsme na někoho 
pilného omylem zapomněli, napište pro-
sím, rádi omyl napravíme.

Zuzana Antošová,
ústředí tomíků



Možná jste je již viděli! Prohání se 
po ulicích ve středověkých kostýmech, 
jedí z  ešusů, ve vlacích hrají karetní hru 
Bang! na zadní desce kytary, a každé dítě, 
co k  nim chce patřit, prochází zkouškou 
života vázáním uzlů a  poznáváním pří-
rody. Ano, řeč je o  turistickém oddíle – 
o tom našem znojemském, Čtverce. 

TOM Čtverka Znojmo funguje už od 
září roku 1989, nynější vedoucí Karel 
Karásek je sedmým v  pořadí. Činnost 
oddílu udržuje v  pochodu pátečními 
oddílovkami a  organizováním různých 
akcí, které probíhají každý druhý víkend. 
V  zimním čase to nemusí být nutně jen 
deskové hry v teple klubovny, ale i různé 
výpravy do okolí našeho města spojené 
například s  výrobou krmítek. Nedáv-
no také na Cínové hoře zasadili svato-
anežskou lípu a vypravili se na Seasfieldův 
kámen. V  prvé řadě mají ale čtverkaři 
v plánu vyhrát na začátku prosince Huč-
ku, tradiční divadelní festival v Třebíči, na 
kterém mezi sebou soutěží skupinky mla-
dých lidí s vlastně vytvořenými scénkami.

Ke každoročním akcím patří nejen let-
ní a  zimní tábory, ale i  týdenní putovní 
tábory. Tomíci dále každý podzim jezdí 
na Hájenku, aby tu oslavili výročí vzniku 
oddílu hraním na kytary a  předváděním 
scének u ohně. Druhým rokem pořádají 
víkendovou dobrodružnou hru, Tyragnar, 
ke které nerozlučně patří boj se zlým kou-
zelníkem Kodorem z legendy o černé sví-
ci, dobové kostýmy a  poznávání starého 
města. Tato akce se těší velké oblibě, dojeli 
na ni i lidé z Brna, Třebíče a Hodonic.

Jelikož se jedná o turistický oddíl, hlav-
ní náplní je samozřejmě turistika, o čemž 
svědčí i  koníček vedoucích – malování 
turistických značek. Se svými členy se 
pouští nejen do prohlídek hradů a  zám-
ků, ale někdy na nich dokonce i přespává. 
Spacáky si tomíci rozložili už na Cimbur-
ku, Boskovicích a Cornštejně. 

Výčet nejzajímavějších míst, na kterých 
Čtverka zamávala svou oddílovou vlajkou 
s  číslem čtyři v  erbu, by jistě zahrnoval 
grafitový důl v Českém Krumlově, Národ-
ní technické muzeum v  Praze, skanzen 
v  Rožnově pod Radhoštem, rakouské 
podyjské hrady, Slovenský ráj a kras, nebo 

Letecké muzeum Kunovice. ,,Hodně zají-
mavá byla prohlídka neoficiálních jeskyní 
s profesionálním speleologem“, vzpomíná 
vedoucí Karel Karásek, nazývaný Char-
lie, na návštěvu Moravského krasu. ,,Byli 
jsme tam ještě s  prouďákama a  Sasan-
kama (vodácký oddíl z  Hodonic a  dívčí 
skautský oddíl z Třebíče, pozn. aut.), a tak 
se nás asi 30 nacpalo do malé jeskyně, 
kde je uprostřed vidět největší stalagnát 
v  Moravském krasu, který je normálním 
smrtelníkům skryt. Polovinu jeskyně jsme 
se museli prodírat malýma skulinkama, 
tak zvanýma plazivkama, kde jsme se sty-
lem na supermana prodírali hlouběji do 
nitra jeskyně. Sem tam se někdo zaseknul, 
protože některé otvory měly na výšku jen 
něco přes 20 cm, ale s pomocí hrabavých 
kamarádů jsme se nakonec všichni zdárně 
dostali ven“, líčí s úsměvem.

Aby toho nebylo málo, tomíci si dali za 
cíl navštívit všech 148 obcí našeho býva-
lého okresu. Od roku 2008 prošli 77 ves-
nicemi, a aby k nim mohli přehledně při-
řadit fotografie, namalovali si mapu přes 
jednu celou zeď klubovny.

A jak se k oddílu můžete přidat? Stačí, 
když se zúčastníte kterékoliv páteční oddí-
lovky, která začíná od čtyř hodin v  klu-
bovně, sídlí v přízemí, v bývalé knihovně 
na Aninské ulici č.2. Zahrajete si zde růz-
né hříčky, deskové a  míčové hry, a  těsně 
před šestou se svolá nástup, při kterém 
proběhne bodování, případně domluva na 
víkendovou akci. Nakonec hlavní vedoucí 

pobídne členy: „Dnešní oddílovce trrrr“ 
,,Špica!“ doplní ho ostatní.

Za 22 let existence prošlo oddílem více 
než 150 dětí a  Charlie se nemusí bát, že 
by se nedočkal dalších generací – jede-
náctiletý Tomáš Vrána, přezdívaný Veve-
rák, má jasno: ,,Budu dalším oddílovým 
vedoucím!“ A  má k  tomu slibně našláp-
nuto, nováčkovskou zkoušku má úspěš-
ně za sebou a  nyní pracuje na získání 
prvního stupně. Bude to pro něj výzva, 
jeden z  úkolů je totiž i  rozdělání ohně 
za ztížených podmínek. ,,Skoro se mi to 
povedlo na zimním táboře“, hrdě se usmí-
vá jeden z nejmladších členů oddílu. 

Více informací o  činnostech a  histo-
rii TOM Čtverka naleznete na stránkách 
www.ctverka.org, kde si můžete přečíst 
základní charakteristiku všech vedou-
cích, prohlédnout fotografie od roku 
2003, nebo si pustit videa z různých akcí 
včetně traileru na film Pan Ponožka, což 
je jeden z  filmů, který tomíci a  jejich 
oddíloví kamarádi natočili svépomocí. 
Na těchto oficiálních nebo na stránkách 
facebooku můžete zanechat vzkaz, nebo 
rovnou napsat hlavnímu vedoucímu.
     Bude zima, bude mráz, a proto je zde 
recept našich znojemských tomíků na 
krmítka pro ptáčky, můžete si je vyrobit 
i doma: do formičky na cukroví nacpeme 
společně s  provázkem na zavěšení sádlo, 
které proložíme slunečnicovými semínky. 
Abychom zabránili stereotypu, ze sádla 
můžeme uhnětat i obyčejné koule. Ty pak 
zavěsíme na větve vybraného stromečku 
s pocitem zadostiučinění.

TOM Čtverka,
 Znojmo

Turistika pro děti stále při ruce!
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Listopad se letos skoro celý halil do 
mlžné inverze. Náš oddíl Kadet Červený 
Kostelec měl ale štěstí na víkendové výpra-
vy, při kterých jsme se dostali tak vyso-
ko, že jsme si užívali sluníčka a krásných 
výhledů. Na začátku měsíce jsme vyrazili 
na celý víkend na chatu Arniku v Krkono-
ších. Pro Kadety zvyklé se pohybovat ve 
vodě a na vodě to byl výlet netradiční a pro 
některé i  značně tvrdý. Věnovali jsme se 
totiž turistice. Už výstup na chatu s bato-
hy byl pro některé nekonečný. A  sobotu 
jsme vyrazili směr Výsluní a  Obří důl. 
Mraky jsme pomalu, ale jistě nechávali 
pod sebou a začínal se nám otvírat pohled 
na Sněžku. Na závěrečný výstup jsme se 
museli trochu přiobléknout a  některým 
přidat do batohu nějaký ten kámen, aby 
nám neuletěli. Na vrcholu jsme si udělali 
skupinové foto a  seběhli jsme po polské 
straně zpět do sedla a hurá na Luční bou-
du. Na Luční už tolik nefoukalo, a tak jsme 
si chleba se salámem mohli vychutnat na 
sluníčku. Posilněni obědem jsme vyrazi-
li na Výrovku a tam jsme se začali vracet 
do mlhy. Na Richterových boudách jsme 
si dali malé občerstvení a už jsme se těšili 
na večeři. Večer jsme se pobavili u našich 
vypečených her a v neděli po úklidu chaty 

Jak Kadeti přelstili inverzi V sobotu 5. listopadu 2011 pořádal 
turistický oddíl Kamínek spolu s  KČT 
a  přáteli turistiky pohádkový pochod 
,,S lampionkem za chropyňskou bludič-
kou“, který vedl z  Hanáckého náměstí 
směrem k  parkům na náměstí Svobody, 
kolem kostela a končil na sokolském sta-
dioně. Po trase na děti čekaly Belzebuba 
s Vodněnou, čarodějnice s duchem, Kře-
mílek a  Vochomůrka, loupežník s  hastr-
mánkem, muchomůrky nezbednice, lesní 
víly, a  hvězdička s  andílkem. V  cíli pak 
na děti čekala chropyňská bludička, která 
všechny účastníky odměnila sladkým per-
níčkem. Také byl pro účastníky pochodu 
připraven táborák na opékání buřtú a tep-
lý čaj na zahřátí.Počasí nám přálo, nebe 
bylo plné zářivých hvězdiček a  na zemi 
zase nám krásně zářily lampiónky našich 
dětí po celé trase. Myslím si, že se náš 
první pochod s lampionkem za Chropyň-
skou bludičkou vydařil, přišlo celkem 240 
účastníků.

Také všem těm našim pohádkovým 
postavičkám moc děkuji za účast na tom-
to pochodu.

Za turistický oddíl Kamínek
Hana Paňáková

   S

lampionkem
za chropyňskou 
bludičkou!

batohy na záda a přes Výrovku na Luční 
boudu, kde jsme si opět dali oběd. A pak 
nás čekal sestup údolím Bílého Labe až do 
Špindlerova Mlýna. Nezbývalo nám moc 
času, a tak jsme se snažili sestup urychlit, 
ale moc to nešlo. Naše nohy už byly dost 
unavené. Ale údolí Bílého Labe bylo moc 
krásné. S  nadšením jsme uvítali Ťukyho 
s naším autobuskem, který nám jel napro-
ti, kam jen to šlo. Byl to překrásný víkend. 
Mnozí z nás s překvapením zjistili, že i na 
té turistice něco je. Další týden nás čekal 
pravidelný bazén, ale hned další jsme opět 
vyrazili na hory. Tentokrát dokonce do 
ciziny! Vydali jsme se prozkoumat Park 
Narodowy Gór stolowych. Průzkum jsme 
zahájili v  Parku Dinosaurů, v  Karlově. 
A  už tam na nás vesele svítilo sluníčko. 
A  pak nás čekaly schody, stoupání, kle-
sání a  přenádherné výhledy. V  pozdním 
odpoledni jsme se značně unaveni vrá-
tili k  našemu autobusku a  vůbec se nám 
nechtělo zpátky do inverze.

Lenka Kejklíčková,
TOM Kadet,

Červený Kostelec
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Na závěr turistické sezóny již tradičně 
pořádá KČT setkání ,,Za posledním puchý-
řem.“ Jubilejní 40. ročník vzorně zorgani-
zovaly ve dnech 17.–20. 11. 2011 odbory 
KČT v  Kopřivnici a  Příboře ve spolupráci 
s  Moravskoslezskou oblastí KČT. Účast-
níci z  celé ČR a Slovenska (včetně tomíků 
,,Čmoudů z  Ostravy“) tak mohli poznávat 
krásy již zmíněných míst a nejbližšího oko-
lí. Štramberk s  jeskyní Šipkou a  posvátnou 
horou Kotouč, arboretum, Trúbu, Národní 
sad, městskou památkovou rezervaci, Bílou 
horu s  rozhlednou, Váňův kámen, Raškův 
kámen, Červený kámen, muzeum Zdeňka 
Buriana, Tatry, Fojtství, Šustalovu vilu, zříce-
ninu hradu Šostýn, starobylé město Příbor – 
rodiště Sigmunda Freuda, Nový Jičín a mno-
hé další. 

Nechyběly doprovodné programy jako 
zájezdy do vzdálenějšího okolí, promítání 
filmů, besedy, Pohádkový les, komentova-
né prohlídky nebo závěrečný společenský 
večer s Elvisem spojený s rautem přímo mezi 
autoexponáty v  muzeu Tatry. Pořadatelskou 
štafetu pro příští rok převzali turisté z Plzně.

Rosťa Kašovský,
TOM Čmoudík, Ostrava

V poslední době si s námi počasí pěk-
ně hraje a  to naplňovalo obavy na sobo-
tu, kdy se konal Tříkrálový pochod na 
Okoř. Nicméně turistický oddíl TOM 
Bobři Úštěk, který na tuto akci jezdí tra-
dičně již hezkou řádku let, se i přes nepří-
znivou předpověď meteorologů vydal na 
cestu. V sobotu ráno, když jsme se v Roz-
tokách probudili a  vykoukl jsem z  okna, 
řekl jsem si, to nám to počasí organizátoři 
opět pěkně zařídili. Při pohledu na nebe 
bylo jasné, že v  brzké době nic nehrozí. 
Zabalili jsme si teplý čaj na cestu, drob-
nou svačinu a  spěchali na autobus. Při 
příjezdu na start, kdy jsme zaplatili star-
tovné, dostali tiket, který na zakroužková-
ní správných odpovědí musel čekat až na 
hrad, to už vypadalo, že můžeme vyrazit. 
Když tu jsem si všiml Moniky, že je bílá 
jako stěna. Patrně cesta autobusem. Prý je 
ale v pořádku a cestu zvládne. Názor však 
změnila po výstupu kopce, kde se jí oprav-
du udělalo zle. Naštěstí malá pauza a čaj 
dokážou divy. To Péťa by si přestávku rád 
protáhl, protože dětské hřiště a  lanovka 
ho nenechala chladným. Dále byla cesta 
poklidná, předpoklad rozbahněného pole 
se naštěstí také nevyplnil. Jakmile se na 
obzoru objevila kaplička s  občerstvením 
a  věž Okoře, nožičky těch nejmenších 
zajásaly. Po velmi dobrém buřtu jsme se 
již těšili na hrad, který byl na dohled. Jak-
mile jsme přišli, všichni začali pracovat na 
Matusu, spousta záludných otázek hodně 
dětem motala hlavu, ale na otázku: „Kdo 

pořádá tuto akci?“ znali odpověď všichni. 
Po prohlídce dravých ptáků a hradu jsme 
pospíchali na autobus, který, jak dobře 
víme, je vždy totálně nacpaný. Ani tento-
krát tomu nebylo jinak, ale Bobři jsou vel-
mi skladní, takže se pohodlně vešli.

Při příjezdu na zámeček nás uvítali 
tři králové a později šermíři, kteří se sta-
rali o dobrou zábavu v cíli. Po vyhodno-
cení soutěže, převzetí zasloužených cen 
a  diplomu jsme se vydali pro věci, pak 
směrem k vlaku a domů. Můžeme si udě-
lat další zářez za skvěle absolvovaný roč-
ník a těšit se na další.

Jára Lepšík,
TOM Bobři, Úštěk 

Tříkrálová
Okoř
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„Pětadvacet žádný věk,
 řeklo by se lehce…
čtvrtstoletí na zádech,
 to však už zní těžce.“ 

Ano, právě 25. narozeniny slaví letos 
náš turistický oddíl. Jeho začátky se sice 
datuji ještě do „dávnějších“ let, ale rok 
1986 je rokem založení společného oddílu, 
kdy jsem přišel do Roudnice nad Labem. 
Zpočátku to byl pionýrský oddíl Káňata, 
po revoluci turistický oddíl pod hlavičkou 
organizace KONDOR a  od roku 1990 si 
říkáme Klub lesní moudrosti. Členy Aso-
ciace TOM jsme od roku 1995. 

Máme za sebou 25 let činnosti oddí-
lu, to je jistě důvod k malé rekapitulaci… 
Celkem bylo uspořádáno na 600 oddílo-
vých schůzek v  celkové délce skoro 800 
hodin, to je skoro 34 dní. Vyjeli jsme na 
250 jednodenních výprav a  na 130 více-
denních výprav. Za 25 let činnosti se 
v oddíle vystřídalo na 400 dětí všech věko-
vých kategorií. Připravili jsme 16 zimních 
táborů, které se těší velké oblibě. Celkem 
jsme na horách strávili 110 dní a zúčastni-
lo se jich na 350 dětí, z nichž některé byly 
s námi opakovaně.

Za 25 let činnosti jsme připravili 25 
letních táborů v  celkové délce 375 dní 
a  zúčastnilo se jich na 500 dětí, z  nichž 
některé byly na táboře opakovaně.

Popsali jsme celkem 24 knih – kronik, 
kam lepíme fotografie, turistické vizitky 
a  vše, co stojí za zmínku. Nezapomínej-
me ani na tři zahraniční výpravy, jednou 
do Slovinska a  dvakrát do Itálie k  moři. 
Materiálně i finančně nás podporuje naše 
mateřská Asociace TOM a musím uznat, 
že jsou nám příznivě nakloněni i naši rad-
ní…čerpáme i dotace od našeho města

Za 25 let činnosti prošlo oddílem více 
jak pět miliónů korun…

 Myslím si, že smysluplné využívání 
volného času dětí je velmi záslužná čin-
nost. Vždy jde však o perfektní spolupráci 

 Posuďte sami, naše adresa je: http://
tom-roudnice.a-las.net

Objevili jsme nový druh aktivní turis-
tiky, ferátové lezení. Máme několik vlast-
ních ferátových setů, několik jsme si 
jich půjčili od roudnických skautů, díky 
výborným vztahům s náčelníkem Pavlem 
Chaloupkou. Děkuji všem kamarádům 
a  kamarádkám, kteří nám fandí, jezdí 
s námi na tábory a na další oddílové akce, 
jak jen jim to jejich pracovní povinnosti 
dovolí. 

Děkuji rodičům našich oddílových dětí 
za důvěru, se kterou nám své děti svěřují. 
Přejme si hlavně zdraví, štěstí, spokojené 
a veselé děti, neboť není nic důležitějšího 
než jejich radost.

Vratislav Florián – Hroch, 
Klub lesní moudrosti, Roudnice

několika lidí…kamarádů. Všichni naši 
vedoucí vlastně vyrostli v řadách oddílu. 
Je na ně spolehnutí, takový letní tábor 
by bez nich ani nešel uspořádat. Jsou to 
kamarádi, na které se nezapomíná. Není 
jich mnoho, všichni ale věnovali našemu 
oddílu kus života, většinu svého volné-
ho času, vlastní dovolenou. Velmi si jich 
i  jejich práce vážím. Každý však jednou 
skončí. Bolestnější je, když odejde bez 
rozloučení, bez vysvětlení, ale takový už 
je život. A život jde dál, každý člověk je 
nahraditelný.

V roce 2005 jsme zcela omladili člen-
skou základnu a  zahájili projekt Klubíč-
ko pro děti z  mateřských škol. Dnes je 
„našim“ dětem od deseti do dvanácti let 
a známe se osobně téměř se všemi rodiči, 
což je více jak poloviční výhra. 

25. rok činnosti byl obzvlášť úspěšný. 
Registrováno máme na 40 dětí, na schůz-
ky chodí průměrně 28 dětí, s  výpravami 
už je to ale slabší. Skvělý byl letní tábor 
ve Smrčné na břehu řeky Sázavy, kde pře-
vzala na výtečnou „programové vedení“ 
dcera Jitka (absolventka dvou táborových 
škol Asociace TOM) a na funkci fotografa, 
kameramana a skvělého kluka do našeho 
týmu zapadl její Michal. A všichni, kteří 
jste viděli film z letošního tábora, mi dáte 
jistě za pravdu.

 Máme nové internetové stránky, které 
se snažíme pravidelně aktualizovat.

25.
narozeniny
oddílu



Přežili jsme generační výměnu…
Máme dokonce několik prvňáčků a skoro 
každou schůzku se přijde podívat někdo 
nový, takže to nejhorší máme za sebou. 
Všechno se už podařilo dodělat, dopsat 
a  také doplnit na naše webovky (www.
tompaprsek.com) takže posílám jen pár 
fotek, jak šel vývoj naší členské základ-
ny…

Karel Závadský-Hroch,
TOM Paprsek, Krásné Pole

Více než rok jsem se s článkem o našem 
oddíle neozval. Měli jsme starostí nad hla-
vu a ne příliš se nám dařilo, tak nebylo ani 
moc chuti psát o naší činnosti v té době.

.Sedmý oddílový rok byl pro váš oddíl 
kritický. Kdo jste měli v  oddíle členky 
a  členy zhruba stejně staré, víte, o  čem 
mluvím. Paprsek začal v roce 2004 s dět-
mi z  třetí, čtvrté a  páté třídy. Po šesti 
letech došlo na lámání chleba – děvčata 
a chlapci vyrostli, končili ZŠ a přecházeli 
na střední školy, pomalu se vytratil zájem 
a pár mladších sourozenců moc nadějí do 
budoucna nedávalo. 

Na šestém táboře Divoký západ 2010 
nám bylo jasné, že zlatá éra končí. Bylo na 
něm přes třicet starších a jen deset mlad-
ších dětí, které si po celý další rok tu a tam 
přivedli kamarádky a  kamarády. Letošní 
tábor s  Harrym Potterem byl už tak půl 
na půl, kdy ještě jelo dvaadvacet loňských 
účastníků, ale od září to máme úplně nao-
pak…

Zprvu jsem si myslel, že budeme mít 
schůzky jen jediný den – ve středu, ale 
hned jsme tuto možnost museli zavrh-
nout, protože bychom se do kluboven 
prostě nevešli.

V Paprsku nám vydržela šestice star-
ších, kteří teď začínají vést nové družiny. 
V  úterky máme tři družinky po sedmi 
(museli jsme si ze skladu udělat další, tře-
tí malou klubovnu) a ve čtvrtek se schází 
dvě další družiny po osmi členech.

Už první akce – zahajovačka na Čvach-
talce byla nejpočetnější první akcí roku 
naší historii – přišlo 18 dětí. Když jsme 
pak jeli poslední zářijový víkend na 
Kamenku, sešlo se nás dokonce s vedením 
38 a chata praskala ve švech. V tělocvičně 
nás bylo trochu méně, jen 27, ale rekord 
letos drží cvičná stěna – 5. listopadu 2011 
ji obsadilo komando 40 lidí a ti, co jistili, 
nestíhali převlékat sedáky…

První bodování vyhrála Nastěnka před 
Myškinem a  Ríšou z  36 bodovaných. 
Zatím se daří a  nechci to zakřiknout. 
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Skvělý nápad. To byla první myšlen-
ka, která mě napadla, když jsem se o akci 
dozvěděl. Radoval jsem se tak moc, že 
jsem kapánek zaspal datum pro přihlá-
šení do akce, ale naštěstí na nás jedna 
skoro čtyřmetrová lípa zbyla. Trochu mi 
zmrznul úsměv na rtu, když jsem se v den 
vyzvednutí lípy sekal s pánem, který si už 
lípu vyzvedl přede mnou. S úsměvem mi 
sdělil, že pro ni jel traktorovým vlekem 
a skoro se mu nevešla na valník. Pokud si 
myslím, že dám lípu na střešní nosič, tak 
ať na to raději zapomenu. Vyjel jsem tedy 
s  vozíkem směr Liberec, abych spatřil tu 
čtyřmetrovou krásku, která by se na stře-
chu určitě nevešla. Z  Liberce jsem proto 
volil cestu po místních okreskách a modlil 
se, aby ve tmě někdo nepřehlédl z vozíku 
přečuhující strom a nezničil tu čtyřmetro-
vou radost.

Samotný den sázení byl o to zajímavěj-
ší, že má žena odjela na tzv. „Lady víkend“ 
a já osaměl s jednoročním synkem a tříle-
tou dcerou. Každý tatínek Vám samozřej-
mě potvrdí, že za takovéto konstalace si 
stěží zavážete boty, natož abyste sázeli lípu. 

Jedním z vrcholů letošního Evropského
 roku dobrovolnictví byla celorepubliková 
akce sázení pamětních lip svaté Anežky 
České. Celou akci zaštítila Česká rada dětí 
a mládeže, na různých místech republiky 
se pak samotného sázení ujaly nejrůznější 
dětské či mládežnické spolky. V Mikulá-
šovicích byly vysazeny hned dvě lípy na 
významných místech, jednu z  nich zasa-
dili členové místního turistického oddílu 
mládeže. Pro tento akt si vybrali ve spo-
lupráci s  městem místo vedle nově zre-
konstruovaného kříže. Ke slavnostnímu 
okamžiku přijali pozvání významní hosté, 
kteří tímto jasně dali najevo, že si podob-
ných akcí pořádaných místní mládeží 
považují. Strom pomáhali sázet starostka 
města Ing. Miluše Trojanová a ředitel OPS 
České Švýcarsko pan Filip Brodský.

 Po vysazení lípy se slova ujal ješ-
tě místní farář Pater Jacek Kotisz, který 
vysvětil nově opravený křížek, v  jehož 
blízkosti bude lípa vyrůstat. Tato drobná 
sakrální památka byla jednou z  mnoha 
opravených v rámci projektu realizované-
ho právě již zmíněnou společností České 
Švýcarsko.

 Druhý strom byl vysazen vedle kaple 
na Salmově místní organizací Českého 
svazu chovatelů.

Tomáš Fúsek,
Mikulášovice

TOM Mikulášovice 

Sázení pamětních lip
svaté Anežky České

TOM Máci
Naštěstí jsme se sešli alespoň v  takovém 
počtu, abychom společně dokázali vyko-
pat jámu a provést všechny věci, které byly 
popsané v  návodu. Mimochodem chtěl 
bych moc pochválit organizátory akce, 
protože vše bylo opravdu skvěle připrave-
né i včetně zmiňovaného návodu. Co nás 
potěšilo, byl zájem místních lidí, kteří se 
přišli podívat, cože se to v  jejich okrajo-
vé části Turnova děje. Když se dozvěděli 
fakta, tak nadšeně odbíhali pro štafle, 
které jsme neměli, nadšeně donesli konev 
vody a přislíbili, že se o lípu budou starat. 
Zhruba po hodině práce jsme odjíždě-
li domů se skvělým pocitem. Na jaře se 
určitě přijdeme podívat a  do budoucna 
máme o jeden tip více na turistický výlet 
do okolí. 

Zbyněk Báča,
 TOM Máci, Turnov

P.S.: Ještě jednu díky organizátorům za 
skvěle připravenou akci!



Dne 5. 11. 2011 se vodácký oddíl TOM 
Úhlava připojil k  celorepublikové akci 
Stromy Anežky České. Tento projekt při-
pomíná 800 let od narození svaté Anežky 
České, která byla mimořádnou posta-
vou našich dějin. Tato velmi vzdělaná 
žena z vládnoucího rodu Přemyslovců se 
zřekla svého majetku i nabídek k  sňatku 
a místo toho se celý život věnovala dob-
rovolné pomoci potřebným. Pamětní lípa 
srdčitá je zasazena v  parku na náměstí 
v Přešticích.

Dagmar Švihlová,
TOM Úhlava

TOM Úhlava TOM Čtverka Znojmo

TOM Kamínek Chropyně

TOM Kulíšci Roztoky

TOM Proud Tasovice

TOM Liščata TOM Zelenáči Kr. Lípa

TOM 1027 Mikulášovice
TOM 20902,Úhlava
TOM Zelenáči,Krásná Lípa
TOM 6313 Zálesáci, Svitavy
TOM 20502 Liščata, Velké Hamry
TOM 7417 ŠTÍŘI, Bučovice
TOM 7504 ČTVERKA Znojmo
TOM 1007 CHIPPEWA, Česká Lípa
TOM 19045 Výrové, Louny
TOM 20201 PROUD, Tasovice
TOM Perličky č.9935, Jablonec n. Nisou 

     TOM DAKOTI, Česká Lípa
TOM 21401 Kamínek Chropyně
TOM Veverk, Brandýs n/L 
TOM 210 01 S.T.A.N. Praha 3
TOM 21105 Dumánci, Sedlčany
TOM Šlápoty Vítkov,
TOM 19115 Máci, Turnov
TOM 19048 SOPTÍCI, Bystřice p. Host
TOM „Borovice“, Chotěšov
TOM Roztoky & ústředí tomíků

Oddíly TOM, které se zúčastnily
sázení pamětních lip:
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Vedoucí zajistili materiál a řemeslníky 
na odborný dohled a firmu, která vyspra-
vila, respektive udělala úplně novou plo-
chu před garáží. Vlci (naši adolescenti) 
se pak vrhli na přípravné práce kopací 
a úklidové a hlavně do stavby samotného 
přístřešku. S  uzamykatelnou mříží nám 
pak pomohl jeden z našich bývalých čle-
nů. 

No, jak se tak zdá, zapojili se všich-
ni napříč generacemi, naši Malíci se 
pak zapojí do projektu tím, že si budou 
ukládat kola na správné místo a naučí se 
zásady bezpečné jízdy na kole, které jsme 
sepsali a  umístili na tabuli o  projektu, 
jež zaujímá čestné místo přímo na pří-
střešku. Celkové náklady na projekt byly 
71.500,-Kč a  nadace uhradila náklady
ve výši 100 %. Projekt je u konce.

 Co k tomu dodat? Nebojte se projek-
tů, nebojte se zapojit děti a mladé vašeho 
oddílu, a hlavně nebojte se, že jsou všech-
ny firmy stejné. OKD je se svou nadací 
určitě jednou z  těch společensky zodpo-
vědných. Vím, o čem píši, není to poprvé, 
co nám pomohli.

Martin Maco Strnad,
TOM Maracaibo Třinec

Náš oddíl, TOM Maracaibo z  Třince, 
ve své klubovně dlouhodobě řešil dva 
problémy. Jedním byla rozbitá betonová 
plocha před garáží, která volala po opravě, 
a druhým byla neexistence místa na bez-
pečné uložení kol pro děti, které přijedou 
do klubovny na kole.

 Protože jsme chtěli podpořit tento 
ekologický a  zdraví prospěšný způsob 
dopravy, napsali jsme žádost o  příspě-
vek do Nadace OKD do programu „Pro 
budoucnost.“ Se žádostí jsme uspěli, a tak 
jsme na podzim tohoto roku vyspravili 
plochu před garáží a na ní vystavěli svépo-
mocí s dohledem odborníka uzamykatel-
ný přístřešek na kola. 

Do klubovny na kole

Před několika dny jsme se už potřinác-
té rozloučili s bavorskými přáteli s turis-
tického spolku DWJ Bayern. Skončila 
další společná akce tentokráte konaná na 
chatě KČT Prášily, když nám tři dny před 
konáním akce „vyhořela“ chata LLM na 
Filipově Huti. Před těmi sedmi roky, kdy 
jsme byli vyzváni ke„družení se „jsem byl 
i trochu skeptický a moc jsem neočekával. 
Zvlášť když na prvním setkání na konci 
srpna ve Vyšším Brodě při splouvání Vlta-
vy hned první den se plánovaná vycház-
ka na dvě hoďky protáhla na sedm hodin 
a přátelé z druhé strany hranic už i plakali, 
cože ti Češi s nimi chtějí spáchat. A také se 
podivovali, že našinci sbírají borůvky pří-
mo do huby a nebojí se toho? Skoro jsme 
se tehdy báli, že se ráno sbalí a bude konec 
začínajícího kamarádění. Neodjeli, a tak 
to spolu táhneme již šestým rokem. 

V kalendářním roce máme společné 
minimálně dvě větší akce. Jednu v zimě 
na sněhu, druhou v létě. A také se stří-
dáme v pořádání. Zkrátka spolupráce 
funguje na velmi slušné úrovni a právě 
to bylo v minulém roce ohodnoceno čes-
ko-německou institucí v programu nazý-
vaném TANDEM jako velmi příkladnou
a vzorovou – máme diplom! Každá stra-
na je ve své činnosti trochu odlišná. 
Bavorská strana má zájem o účastníky 
starší patnácti let, náš oddíl má mlad-
ší členstvo, máme jinak prázdniny než
v Bavorsku, a pak jsou problémy s uvolňo-
váním.Bavorská delegace je vždy složena 
z celého Bavorska, naše pouze z našeho 
oddílu. Neradi děláme plány hodně dopo-
drobna, a také jsme mnohdy více zastánci 
improvizace. Někdy se přizpůsobujeme 
my, v jiných zase přátelé z Bavor. Ono to 
jinak ani nejde! V každém případě jsou 
navazována i osobní přátelství, při setká-
ních padá jazyková bariéra a komunikace 
na facebooku sviští mezi mnohými účast-
níky setkání po celý rok. 

Skončilo letošní zimní setkání na sněhu 
a už se těšíme na srpnové toulky s lama-
mi, lezení po skalách, stravování jen v bio
a plazení se jeskyněmi. Pro Tomíka sepsal                    

                    Václav Hrobský,
TOM Kamarádi, Pacov

SPOLUPRÁCE
S BAVORY
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Jižní Korea je krásná země vyznačující 
se mimo jiné milými a  uctivými obyva-
teli mírné povahy, pestrobarevným jíd-
lem nečekaných chutí, technologickými 
vymoženostmi zdánlivě z  budoucnosti 
a krásnou historickou i moderní architek-
turou.

Jak to vím? Díky projektu České rady 
dětí a mládeže jsem se tam letošního září 
jela na deset dní podívat spolu s  další-
mi devíti zástupci různých organizací 
pro děti a  mládež. Já jsem zastupovala 
A-TOM, kromě mě se výjezdu zúčastnili 
členové ČRDM, Junáka, Ligy lesní moud-
rosti, Elsy, Together CZ, České tábornické 
unie a dalších sdružení.

Naše desetičlenná delegace měla po 
celou dobu pobytu k dispozici průvodce/

koordinátora, tlumočnici a autobus s řidi-
čem. Bydleli jsme v  jednom z  nejlepších 
hotelů v Soulu a všude, kde jsme se uká-
zali, o nás bylo velmi dobře postaráno. To 
jen pro ilustraci korejské pohostinnosti 
a respektu k hostům.

Všechna péče však nebyla jen tak pro 
nic zanic – nepřijeli jsme na dovolenou, 
nýbrž sbírat zkušenosti a  případně roz-
dávat naše vlastní. Během naší návštěvy 
jsme navštívili mnoho různých organizací 
a sdružení pro děti a mládež a případně si 
vyzkoušeli samotnou činnost, kterou zde 
provozují. Tak jsme například kopali nový 
rybníček pro korejské ropuchy v  ekolo-
gickém parku, jehož cílem bylo obnovit 
přirozené životní prostředí ropuch upro-
střed nově vystavěného sídliště. Také 
jsme navštívili debatní kroužek univerzity 
v Daejeon a zapojili se do diskuze o spo-
jení obou Korejí. V soulském mediálním 
centru pro mládež jsme natáčeli naší vlast-
ní talkshow, v uměleckém centru jsme se 
obohatili o novou techniku tance.

Absolvovali jsme i pár oficiálních náv-
štěv, nejvýznamnější z  nich se udála na 
Ministerstvu rovnosti pohlaví a  rodiny, 
které částečně finančně podpořilo náš 
výjezd. V Jižní Koreji najdeme více tako-
vých ministerstev s  nevšedními názvy – 
Ministerstvo znovuspojení, Ministerstvo 
vlastenců a veteránů atp.

Měli jsme samozřejmě i volný čas, kte-
rý jsme naplňovali návštěvami zajíma-
vých míst Soulu a Jižní Koreje. Nesporně 
nejsilnějším zážitkem všech účastníků 
byla návštěva hranic se Severní Koreou. 
Z  observační stanice, odkud jihokorejští 
vojáci sledují své nepřátele (se kterými 
jsou de facto stále ještě ve válce), jsme 
mohli dalekohledem přehlédnout čtyřki-
lometrovou demilitarizovanou zónu. Vi-
děli jsme observační stanici na opačné 
straně hranice, odkud jsme byli naopak 
pozorováni Severokorejci. Byl to opravdu 
nepříjemný pocit. 

Za kulturou 
Jižní Koreje

Nepříjemný, avšak silný a  obohacu-
jící zážitek jsme si mohli vynahradit na 
mnohých veselých a  optimistických mís-
tech – pobřeží Žlutého moře, kde jsme se 
cachtali, starodávný buddhistický chrám, 
kde jsme zhlédli modlitby, televizní věž, 
ze které jsme viděli celý Soul jako na dlani 
a další.

Celou dobu našeho pobytu nás samo-
zřejmě věrně a  neodbytně doprovázelo 
korejské jídlo. Musím se přiznat, že ač 
k  němu mám silný citový vztah, vůbec 
mi nechutnalo. Vypadá nádherně, je roz-
dělené do množství malých mističek, ze 
kterých jedí všichni společně hůlkami 
sedíce na polštářcích na zemi, ale tím jeho 
pozitiva pro mě končí. Má pro Evropana 
velmi nezvyklé chutě a  vůně a  obsahuje 
takové ingredience jako fermentované 
sojové boby, kůže z krevet, medúzy a jim 
podobné. Nicméně, protože jsem si zami-
lovala Jižní Koreu, musím stejným dílem 
obdivovat i její jídlo, které je stejně pestro-
barevné, okouzlující a exotické jako země 
sama.       

                      Josefina Kalousová,
TOM Arachné, Praha
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Dnes to bude trochu netradiční povídání. Zpočátku to bude vypadat, že tu 
o týpí vůbec nejde, ale vydržte, nakonec se k němu (do něj) zase dostaneme.

Může kniha člověku změnit život? 
Kolik jsem jenom přečetl knih, kdy jsem si 
říkal, to je ono, ale nic se nezměnilo? Není 
to spíše shoda okolností, která přivede 
dohromady připraveného člověka a vhod-
nou knihu? A nemůže to pak být vlastně 
jakákoli kniha, i Večery pod lampou?

Když člověku změní život kniha, pocítí 
věci, které si přečetl, jako vnitřní, zásad-
ní, přesné. Mám několik zásadních knih. 
Zásadní je pro mě třeba Cesta pokojného 
bojovníka. Četli jste to? Vlastně nezáleží 
na tom, jestli je ten příběh smyšlený ane-
bo ho autor skutečně prožil. Důležité je 
křišťálově jasné poselství – svůj život si 
programujeme sami. Anebo Kniha lesní 
moudrosti. Když jsem ji jako malý našel 
v tátově knihovně, chtěl jsem ji někdy pro-
žívat. Máte nějakou zásadní knihu?

Možná si říkáte, proč celé ty roky 
vlastně píši o táboření v týpí? Je to jenom 
„napodobování indiánů“?

Pouhá hra bez obsahu? Důvody jsou 
dva. Jednak cítím, že postavit týpí zname-
ná závazek. Není to ledajaký stan, kulisa, 
ale spíš dům, který vyžaduje určité věci, 
jinak jde o drahou a náročnou noclehár-
nu. A  také – týpí s  sebou přináší určitý 
soubor hodnot. Hodnoty nevnímám jako 
biče, které nás udržují v podrobení tradice 
(jak se mají věci dělat). Jsou to sloupy, na 

kterých stojí náš život, naše sebevědomí. 
Hodnoty, na kterých stojí mé táboření 
v týpí, jsou hodnoty woodcrafterské. 

Proto bych vás rád upozornil na knihu, 
kterou se po letech podařilo dát dohroma-
dy, a vlastně na tu moji srdeční Knihu les-
ní moudrosti navazuje. Nečiním si nárok 
na tvrzení, že právě ona změní váš život. 
Ale třeba vás osloví, až budete hledat pro-
gram a směr.

Jmenuje se Kmenové zřízení a najdete 
v  ní všechno o  lesní moudrosti (wood-
craftu). Ať jste jednotlivec nebo skupi-
na (kroužek, kmen, třídní kolektiv, lesní 
školka, parta kamarádů, odrostlí členové 
oddílu, rodina), najdete v Kmenovém zří-
zení neocenitelného průvodce k rozmani-
té činnosti pro volný čas. 

Několik ukázek následuje.

Obsah knihy:
1. Co je woodcraft 
Původ 
Devět hlavních zásad 
Sedm tajemství lesní moudrosti 
Současný woodcraft 
Cíle a prostředky 
Symboly woodcraftu 

2. Kmenové zřízení 
Kmen lesní moudrosti 
Samostatný rod lesní moudrosti 
Stráž lesní moudrosti 

3. Woodcrafterská činnost 
Osobnostní růst 
Stoupání na horu 
Táboření a pobyt v přírodě 
Ideální vzor 
Rozvíjení všestrannosti 
Ohnivectví 
Tradice a obřady 
Činnost v průběhu roku 

4. Woodcrafterská organizace 
Činnost LLM 

Založení kmene lesní moudrosti 
Pro woodcrafterskou výchovu je typic-

ká malebnost a  symbolika, založte tedy 
svůj kmen slavnostním a malebným způ-
sobem – nejčastěji formou zahajovacího 
sněmu či jiného speciálního obřadu spo-
jeného se slibem apod. Záleží samozřejmě 
na tom, jaké bude věkové složení vašeho 
kmene. Inspiraci pro slavnostní založení 
kmene lze získat od již fungujícího kmene, 
kam se zájemci mohou po domluvě při-

jet podívat. S  atmosférou velmi pomůže, 
pokud se založení kmene odehrává v pří-
rodě a nechybí oheň. Můžete také vytvořit 
nějakou společnou věc, která se pak stane 
vašim symbolem, sepsat zakládací listi-
nu, kterou posléze všichni podepíší, najít 
kmenové místo nebo strom, ke kterému se 
budete vracet apod.

Kmen by měl mít svůj název a  pří-
padně i  symbol. Ani zde neexistuje žád-
né omezení, snad jen to, že i  při výběru 
jména i symbolu je dobré dbát na maleb-
nost. Často se používá název v  češtině 
nebo z jazyka některého přírodního (čas-
to indiánského) národa. Měl by však být 
jednoduchý, snadno zapamatovatelný 
a výstižný. Název i symbol nějakým způ-
sobem váš kmen vyjadřují, něco o  něm 
vypovídají. Název založený na vtipu není 
vhodný, protože jej budete používat čas-
to a opakovaný vtip přestává být vtipem. 
Budou-li ve kmeni chlapci i  dívky, není 
vhodné mít v  názvu slova jako „hoši“, 
„bratrstvo“ apod.

Obřad příchodu nového roku
Obřad je možno přizpůsobit poby-

tu v  chatě nebo trávení novoroční noci 
v  bytě, nejlepší atmosféru má však při 
táboření v týpí.

Nový rok je i v naší kultuře příležitost 
srovnat se sám se sebou i s ostatními lidmi 
a světem a začít znovu, z nového. Takový 
okamžik nastává samozřejmě kdykoli 
během roku, jen nemnohým se však daří 
zastavit se, uvědomit si to a něco změnit. 
Proto je zimní táboření, kdy se vše tak 
přirozeně zpomaluje a  slaďuje s  rytmem 
přírody, až se ke konci roku úplně zastaví, 
ideálním prostorem.

Ráno vztyčí ohnivci na tichém, pěk-
ném, dostupném místě trochu stranou 
tábora trojnohu z týpiových tyčí, o kterou 
opřou ještě několik dalších. Uprostřed 
připraví ohniště a zásobu dřeva. Rozdělají 
oheň, místo očistí a ozdobí stuhami, flau-
šovými vlaječkami, obětními váčky nebo 
třeba pery – tak vymezí posvátný prostor. 
Občas sem zajdou, aby oheň nevyhasl. Ve 
známost pak dají, že místo je připraveno. 
Sem pak mohou během dne i noci přichá-
zet lidé o samotě rozjímat, chvíli posedět, 
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meditovat nebo se pomodlit, spálit své sta-
ré smutky a neřesti a očistit se. Jako podě-
kování tu někdy nechávají stuhu nebo jiný 
drobný dárek. (Dárečky pak zůstávají uvá-
zané na tyčích nebo je ohnivci spálí.) 

Předjaří
Vyznačuje se tím, že tají poslední zbyt-

ky sněhu, navečer a  za svítání zpívá kos 
jarní flétnové písničky, rozkvétají sněžen-
ky, přilétají skřivani a špačkové, v zahra-
dách voní lýkovcové květy.

Uspořádejte výpravy na hory na 
běžkách či sněžnicích.

V přírodě se zaměřte na stopování 
zvířat (kreslení, odlitky ve sněhu, v blátě, 
sledování stop a  osudů zvířat, studium 
vývržků). Pozorujte zimní ptáky, naučte 
se rozlišovat ptáky podle hlasu, proveď-
te sčítání ptáků v  okolí svého bydliště, 
soupis ptačích hnízd v  okolí, zvyšte péči 
o  krmítka. Hledejte lebky, parohy, ulity 
a uspořádejte je do sbírky. Pozorujte hmyz 
a kukly pod kůrou nebo pod ledem, první 
jarní motýly. Pozorujte a malujte pupeny 
a rozvoj větviček stromů a keřů, hledejte 
zelené rostliny a první jarní květy, sestavte 
sbírku dřev, sledujte kvetení stromů (lísky, 
olše, jasany)

Nařežte vrbové proutí a upleťte si košík, 
ošatku nebo alespoň pomlázku, vyřežte 
píšťalku.

Vyrobte ptačí budku nebo příbytek pro 
čmeláky. Začněte s výrobou tábornického 
vybavení. Obstarejte si materiál a vyrobte 
luk a šípy, toulec z plátna nebo kůže.

Oslavte kmenové Velikonoce a  jarní 
rovnodennost. 

Knihu seženete v  kanceláři Ligy lesní 
moudrosti, Senovážné nám. 24, Praha 1, 
tel, záznamník: +420 234 621 235, mobil: 
+420 602 714 592, e-mail: ustredi@wo-
odcraft.cz, v budoucnu též v kamenných 
i internetových knihkupectvích.

Josef Porsch – Ablákela
(ablakela@gmail.com)

Foto: Tomáš Koubek – Okeya

      
Naše díky patří významné vsetínské 

firmě Austin Detonator, která  částkou 
15 tis Kč. podpořila činnost TOM 7331 
Vsetín. Jde o ukázku dobré spolupráce 
a inspiraci pro jiné oddíly. V tom našem 
malém dvorku zvaném Česká republika je 
to zajisté počin hodný následování. Více 
o firmě na www.austin.cz. 

   Jiří Homolka

Vážení kolegové vedoucí,

po dlouhých a podrobných přípravách 
a konzultacích s některými z vás jsme
v prosinci roku 2011 spustili elektro-
nickou evidenci. Snažili jsme se systém 
nastavit tak, aby byl přívětivý vám všem. 
Už zhruba po 15 dnech fungování systé-
mu zde bylo zaevidováno cca 1500 lidí 
z  padesáti oddílů, což je velmi zajímavé 
číslo. V  době, kdy Tomíka čtete, je toto 
číslo bezesporu ještě vyšší. 

Pevně věříme, že se ke konci ledna 
bude číslo blížit 8 tisícům, jakkoliv samo 
sebou platí, že papírová verse evidence je 
nadále ve hře. 

Veškeré problémy se snažíme pružně 
řešit emailem, a proto vás znovu vyzývá-
me: Pokud máte k evidenci jakékoliv dota-
zy, neváhejte nás kontaktovat na emailu 

                              evidence@a-tom.cz.

                                                  Ondra Šejtka

Elektronická
 evidence

 Letní táborová
 škola 2012
   Dovolíme si také připomenout nabídku 
Letní táborové školy ve Sloupu. Koná se 
ve dnech 18. - 25. srpna 2012, organizuje 
ji Zdeněk Šmída, náčelník českolipského 
oddílu TOM Chippewa. Využijte pří-
ležitosti vyslat nejzkušenější členy oddílu 
na kurs, který jim poskytne nejen zábavu, 
ale i množství  her a nápadů použitelných 
v oddílu. 
Adresa je: zdenek.smida@centrum.cz
775 975 713 -- více o ní na
http://lts.a-tom.cz/terminy/

Poděkování 



18

V závěru roku 2011 proběhla v  sídle 
Klubu slovenských turistů schůzka mezi 
šéfem KST Petrem Perhalou a předsedou 
Asociace TOM Tomášem Novotným. 
Českou stranu zastupoval ještě Tomáš 
Fúsek, člen vedení spolku s odpovědností 
za turistické závody, po boku pana Perha-
ly usedli pan Andrási a Šarvanec. Schůzka
byla reakcí na dva dopisy, které česká 
strana obdržela od slovenských partnerů 
v  říjnu a   které obsahovaly jednak apel 
na zintenzivnění slovensko-českých kon-
taktů, pak ale také rušily závazek Slová-
ků podílet se v budoucnu na turistickém 
závodění. 

Jen pro zajímavost: Klub slovenských 
turistů sídlí ve skromném, ale vlastním 
domku v Záborského ulici, nedaleko cent-
ra. Podle slov pana Perhaly se zdá, že sou-
časná (a želbohu končící) slovenská vláda 
shlédla po dlouhých letech na slovenské 
turisty vlídnějším okem, resp. jim poskytla 
jistou finanční nadílku. Nové vedení slo-
venského klubu také vyhlásilo výběrové 
řízení na provozovatele čtyř klubových 
chat (připomeňme, že chaty slovenského 
KST jsou na atraktivních vysokohorských 
místech, ke známějším patří Téryho cha-
ta či chata při Zelenom plese) a dokázalo 
to, že chaty jsou ekonomicky soběstačné 
a ještě přispějí do spolkové kasy. 

Jistým překvapením bylo to, že Klub 
slovenských turistů registruje jen cca pět 
stovek tomíků, zatímco ještě cca před dese-
ti lety jich bylo několik tisíc. Nepřízeň vlád 
a  také dlouholetá neschopnost domlu-
vit se na životaschopném modelu, který
TOMům nabídne zázemí, servis a  trochu 
peněz se tedy na slovenském hnutí TOM 
tvrdě podepsaly. Je ale poctivé říci, že další 
stovky mladých lidí jsou členy slovenské-
ho klubu mimo oddíly TOM, v odborech. 

Jeli jsme do Bratislavy plni otazníků, 
a také s jistou skepsí, výsledek ale příjemně
překvapil.

Během dvou hodin přátelského hovoru 
jsme byli schopni se domluvit na pokra-
čování slovensko – české olympiády (nej-
bližší proběhne na podzim letošního roku 
péčí opavského TOM Kadao), na tom, že 
členové slovenského spolku turistů budou
mít stejné podmínky na našich asociač-
ních základnách jako tomíci – a  oplát-

Co se
děje
v ČRDM? 

kou na chatách vlastněných KST budeme
mít 50% slevu. Slovenská strana přijala 
naši nabídku, aby se letní táborové ško-
ly zúčastnili dva mladí lidé ze Slovenska, 
bude pokračovat setkávání na srazech 
i  jiných akcích, náčelnictva obou spolků 
by se měla jednou ročně sejít a probrat vše 
potřebné.

Na závěr jsme si nechali to nejkontro-
verznější. Turistické závody. Naší straně 
velmi záleželo na tom, aby slovenští přá-
telé svůj odmítavý postoj k závodům pře-
hodnotili. Zdá se, že i  toho se podařilo
dosáhnout. Naši partneři konstatovali, že 
v nejbližších letech jim ekonomická a per-
sonální situace nedovolí závody upořádat 
a souhlasili s tím, abychom je v této době 
pořádali my. S  posvěcením vedení KST 
se budou moci oddíly slovenské mládeže 
vydat na mezinárodní mistrovství v turis-
tických závodech na české území. Naše stra-
na zase garantovala,že pořadatelé pro příště
přizpůsobí počet startujících závodníků
reprezentující jednotlivé státy tak, aby 
v moři českých borců netonuly dvě tři slo-
venské hlídky – jinak řečeno, počet star-
tujících reprezentantů na mezinárodních 
závodech bude na každé straně stejný.

Schůzka byla věcná, rychlá, lepší káva, 
než jakou jsme zažívali v  tomto smyslu 
uplynulých letech. Šéfovi KST panu Per-
halovi přeji, ať má nadále solidní tah na 
branku!

Teze, které jsme domluvili a které paní 
Ovečková z  bratislavského klubového 
sekretariátu vzorně zapisovala, překlo-
píme v  dubnu či květnu do dvoustranné 
smlouvy.

Věřím, že to bude dobrý a  užitečný 
restart slovensko-českých vztahů. 

Tomáš Novotný

Jednání (nejen) o závodech
v Bratislavě  

I v druhé půli roku 2011 fungovala 
naše národní rada běžným způsobem. 
Krom běžné agendy, mezi níž patří kupří-
kladu poměrně velké množství pojistných 
(hlavně táborových)  událostí, se  podařilo 
uspořádat kulatý stůl neziskových organi-
zací s profesorem Karlem Eliášem, který 
řešil otázky veřejné prospěšnosti nejen 
v Občanském zákoníku. Tato akce byla 
zajímavá - na jedné straně ukázala ocho-
tu některých tvůrců občanského zákoníka
k debatě, na druhé straně nemalé lob-
by části neziskovek za to, aby byl zřízen 
nesmyslný institut veřejné prospěšnosti. 

Naši kamarádi skauti se na přelomu 
července a srpna vydali do Švédska na tra-
diční celosvětový sraz jamboree, kam je 
přijel navštívit i Aleš Sedláček. 

V polovině srpna se vedení ČRDM 
společně s hlavním hygienikem ČR 
Michaelem Vítem vydalo na několik dět-
ských táborů, hodnotili je velmi kladně. 
Díky pracovní skupině Stát se podaři-
lo vyjednat mimořádnou dotační výzvu 
MŠMT, která byla vyhlášena na přelomu 
srpna a září. 

Na začátku září se rozjel tradiční 
mediální kolotoč kolem zahájení nové-
ho školního roku. K této příležitosti jsme 
uspořádali tiskovou konferenci a nav-
štívili  několik pořadů v rádiu a televizi. 
Prezentovali jsme zde především devatero 
rad pro rodiče,  jak přistupovat k výběru 
mimoškolních aktivit, dále pak interaktiv-
ní mapu Kam chodit.cz  a další informace 
z oddílového a spolkového dění. 

V rámci mezistátní výměny ČR – Izrael 
jsme přivítali osm Izraelců, Naše delegace 
se také podívala do Jižní Koreje, kde tak 
zakončila několikaletou spolupráci naše-
ho a korejského ministerstva školství. 
Také tomícká krev se do Koreje podívala, 
náš spolek  zde reprezentovala Josefina  
Kalousová z pražského oddílu Arachné. 

Během září jsme zahájili projekt, do 
kterého se zapojila řada oddílů. Během 
prvního listopadového týdne na památku 
Svaté Anežky České sázely  lípu srdčitou.

 Na samém konci září byl oficiálně 
zahájen projekt Kecejme do toho 2, který 
se hned na začátek prezentoval tiskovou 
konferencí a večerní Ska party v pražském 
Lucerna Music Baru. I zde se ten večer 
bavilo mnoho těch, kterým je hořec nade 
vše. Snad jsem Vás přesvědčil o tom, že 
aktivita ČRDM byla v létě poměrně pes-
trá.

 Tomíci, mějte se fajn!   
    Ondra Šejtka 
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Letní srazy TOM mají svou tradi-
ci – loňský, konaný péčí Tomáše Fúska 
v Mikulášovicích, byl už třicátý.

Tradice je zavazující, i  když čas opo-
nou pořádně škubnul a  z akce navštěvo-
vané stovkami tomíků (ještě třeba před 
deseti lety…) se stalo setkání komorní, 
kdy počet přihlášených nepřevýší spolu 
s pořadateli stovku. Srazový týden je vždy 
v  něčem podobný: levné bydlení, orga-
nizované výlety, doporučení, co všechno 
v  tom kterém kraji poznat, nevynechat, 
tu a  tam vodácká výprava, soutěže, hry. 
Ideální pro oddíly, které si netroufnou na 
vlastní tábor a přitom nechtějí sedět v létě 
doma na zadku.

Pár srazů jsem navštívil, jeden, roz-
tocký, před šesti lety pořádal. Na jízdu po 
Sázavě, která měla v  té době po lijácích 
jistý nadstav nikdy nezapomenu – ne že 
bychom nějak riskovali, ale když jsem teh-
dy v  Týnci viděl nastoupenou padesátku 
dětí a  vedoucích, většinou žen, a  kalné 
vlny olizující divoce naše rafty a  kanoe, 
jímaly mne rozličné pocity….Vše dobře 
dopadlo, poznal jsem tam bezvadnou par-
tu poděbradských mladých lidí, zkrátka, 
rád vzpomínám.

Jistě všechny srazy byly zajímavé a při-
pravované s dobrým úmyslem. Ne každý 
pořadatel dokázal udržet domluvený roz-
počet, leckdo měl velké oči při objednává-
ní doprovodných programů, muzikantů, 
divadelníků, jiný zase zkoušel, co ústředí 
vydrží a zda ho může, lidově řečeno, ještě 
podojit..

Poslední dva ročníky byly vzorné pořa-
datelsky a  finanční kázeň byla bezvadná 
– pražský krajánek Petr Teringl i zmíněný 
Tomáš Fúsek tohle zkrátka uměli.

Od září jsme si s Líbou Valentovou, se 
kterou v  předsednictvu za srazy odpoví-
dáme, lámali hlavu s  tím, kde bude sraz 
v roce 2012.

Apel na krajánky, decentně, byť naléhavě
formulovaný, tak trochu vyšuměl. Jediná 
reakce přišla od staňkovského Zdeňka 
Strouska, kterému veřejně děkuji – je při-
praven uspořádat sraz v roce 2013.

Krajánci z Brna, Hradce Králové, České 
Lípy (Liberecký), Prahy či Vysočiny zarea-
govali a většinou přesvědčivě vysvětlili, že 
buď pořádali sraz nedávno, nebo se na něj 
– pro mne drobně nepochopitelně, pokud 
šlo o velké oddíly s obřím programem – 
necítí. Ale budiž, je třeba respektovat vůli, 
možnosti, ochotu, zdraví…

Svitavský guru, šéf oddílu a  starosta 
Svitav David Šimek si vzal na hrb jinou 
věc – upořádá lednový sněm v roce 2013. 
Za to velký dík, těžko bychom po něm 
mohli chtít při všech těch starostech ještě 
další podnik. 

Řada krajánků na výzvu nereagovala
vůbec. Stokrát respektuji své kolegy, 

mám na paměti, že jsou dobrovolníci etc 
– ale fakt bychom nestáli za mail, telefo-
nát, smsku?

Spolek dělají společné věci…Pokud na 
ně rezignujeme, budeme asociací v  tom 
nejprimitivnějším slova smyslu., sdruženi 
jen za účelem získávání prostředků, 
pokud to pojmu opravdu srdceryvně. Kdo 
nic nedělá, nic nezkazí – musel jsem si to 
opakovat kupříkladu po loňských osla-
vách výročí našeho spolku, kdy mi někte-
ří kolegové vyčetli vlastně vše: od neúcty 
k darům (ležely na praktikáblech místo 
aby je elegantní dívčina či mladík přebíra-
li) přes poprsí zpěvačky, oblečení fotogra-
fa až po to, že se představení obou našich 
spolků na podiu drobně vykecávali. 

Ale zpět ke srazům a  vlastně k  tomu 
nejpodstatnějšímu.

V hodině dvanácté nám vytrhla trn 
z paty šéfová Klubu českých turistů Vyso-
činy! Marie Vincencová (též vedoucí 
hněvkovických Šlápot) upořádá letní sraz 

aneb Jak Marie Vincencová   
 vytrhla tomíkům trn z paty

V týdnu od 20.–28.srpna 2012 pořádá 
oddíl TOM Šlápoty v  čele s  Marií Vin-
cencovou z Hněvkovic 31. letní turistický 
sraz.

Ubytování bude zajištěno v  interná-
tu České zemědělské akademie přímo 
v Humpolci.

Účastníky srazu čeká zajímavý a nabi-
tý program, výlety po Havlíčkobrodsku, 
procházky po naučné stezce v okolí Hum-
polce, návštěva hradu Orlík, můžete zajít 
na výstavu koní Zlatá podkova, absolvovat 
návštěvu Muzea Dr. A. Hrdličky – antro-
pologické muzeum, v  Pelhřimově pak 
obhlédnout Muzeum rekordů, Muzeum 
strašidel, Muzeum bratří Lipských atd.

 Zasportovat si můžete v  místní tělo-
cvičně či plaveckém bazénu.

Účastnický poplatek činí 1500,-Kč.
Sledujte prosím naše webové stránky 

www.a-tom.cz a veškeré tiskoviny, kde se 
objeví přesnější informace o  přihlášení 
a programu.

M.V.

letní sraz 
Humpolec

Letní sraz bude na Vysočině!

od 20. do 28. srpna. Proběhne v měs-
tě Humpolci, na programu budou 
každodenní výšlapy do okolí – na 
Orlík, Lipnici nad Sázavou, lákavé 
bude určitě Muzeum rekordů v Pel-
hřimově.

Upoutávku na sraz, který nebude 
drahý a bude podpořen z ústředních 
prostředků, najdete na této stránce.

Marii převelké díky. Díky ní nebu-
de rok 2012 v  historii srazů zapsán 
jako rok, kdy se v  osmitisícovém 
společenství tomíků nenašla jediná 
dobrá pořadatelská duše.

Tomáš Novotný

31.
letní sraz 

Humpolec

foto: Martin Bílek, http://www.jiznicechy.org/cz/bg/image.htm?2-364, http://www.jiznicechy.org/cz/bg/image.htm?2-366,

http://www.jiznicechy.org/cz/bg/image.htm?2-364
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CO BUDE 
V ROCE 2012

2.–4. 3. 2012 na základně Asociace 
TOM Kamenka

V ROCE 2012

Kukla 2012

Marta Szücsová tel. 737225298, Vero-
nika Krulová, 599 524875 veronika.kru-
lova@svc-korunka.cz, více informací na 
www.a-tom.cz)

Zimní zážitkový kurz 
24.–26. 2. 2012, utajované místo

Standa Prais – PERMON, prais@
seznam.cz, více informací na www.a-tom.cz

Školení vedoucích oddílů

Standa Prais – PERMON, prais@
seznam.cz, více informací na www.a-tom.
cz
Železný tomík
11.–13. 5. 2012, Litoměřice 

Jindřich Černý, cernyjindrich@cent-
rum.cz, více informací na www.tomdelfin.
wgz.cz

Školení hlavních vedoucích 
táborů
18.–20. 5. 2012 v Bystřici pod Hostý-
nem na základně Ochozy

Standa Prais – PERMON, prais@seznam.
cz, více informací na www.a-tom.cz

Bambiriáda
24.–27. 5. 2012, České Budějovice, Čes-
ký Těšín, Cheb, Chomutov, Chrudim, 
Ivančice, Jihlava, Liberec, Náchod, 
Ostrava, Třinec, Bohumín, Plzeň, Pra-
ha, Rychnov nad Kněžnou, Vlašim, 
Zábřeh, Zlín

Více informací na www.bambiriada.
cz/2012.php a www.a-tom.cz.

Školení hlavních vedoucích 
táborů
1.–3. 6. 2012 v Dědově, v chalupě Aso-
ciace TOM 

Standa Prais – PERMON, prais@
seznam.cz, více informací na www.a-tom.cz

Vodácká táborová škola
14.–17. 6. 2012, Salza

Tomáš Buriánek, info@Lo3.cz, více 
informací na www.Lo3.cz a  http://lts.a-

Školení Vedoucí a lana 
15.–17. 6. 2012

Standa Prais – PERMON, prais@
seznam.cz, více informací na www.a-tom.cz

Mistrovství ČR v tur. závodu 
16. 6. 2012, Mikulášovice 8:00–18:00

Tomáš Fúsek, infomik@mikulasovice.
cz, více informací na http://tom.mikula-
sovice.cz

Česká táborová škola
18.–25. 8. 2012, Sloup v Čechách 

Zdeněk Šmída, zdenek.smida@cent-
rum.cz, více informací na http://lts.a-tom.
cz/

31. Letní sraz TOM
20.–28. 8. 2012, Humpolec 

Marie Vincencová, více informací 
www.a-tom.cz

Olympiáda TOM 
25.–28. 10. 2012, Opava 

Tomáš Weicht, tom.weicht@seznam.
cz, více informací na www.a-tom.cz 

Zimní sraz TOM
12. 1. 2013, Ostravice 

Mojmír Nováček, mojmír.novacek@
seznam.cz, více informací na www.tomi-
ci-msk.cz

Sněm v roce 2013
25.–27. 1. 2013, Svitavy

David Šimek, více informací na www.a-
tom.cz

CO BUDE 

Salza

 Dětský vodácký oddíl TOM 3802 Lotři 
a o. s. Vodáci Hronov pořádají ve spolu-
práci s lektorem vodáckých kursů Janem 
Česnekem (TOM Skorci Vsetín) vodác-
ké soustředění na řeku Salzu v Rakousku 
v termínu 14.–17. 6. 2012.

Akce je určena hlavně pro instruk-
tory a  vedoucí oddílů TOM, ale i  pro 
širokou vodáckou veřejnost. Obtížnost 
Salzy je převážně WW2–WW3, a  tudíž 
se předpokládají základní vodácké zna-
losti, a  taky to, že již máte nějakou tu 
řeku za sebou. Akci po odborné strán-
ce povede nestor tomíckých vodáků 
Tajmen – Jarda Česnek (TOM Skorci
Vsetín) se svým synem Honzou a  po 
stránce organizační vedoucí TOM Lotři, 
Tomáš Buriánek.

Na této akci je možné získat průkaz 
Instruktor vodní turistiky (akreditovaný 
MŠMT ČR). Zájemci o  kurs musí toto 
vyznačit na přihlášce. Tato zkouška je za 
poplatek a zájemci se musí nahlásit pořa-
dateli akce co nejdříve. 

Z důvodů zajištění dopravy je nut-
né, aby vážní zájemci o  tuto akce zaslali 
na email: info@Lo3.cz co nejdříve zprá-
vu o  zájmu se této akce zúčastnit, nebo 
vyplnili elektronickou přihlášku na www.
Lo3.cz v  sekci „CO BUDE“. Zde, v sekci 
„Co bude“ podrobné informace – email: 
info@Lo3.cz,  dotazy na tel. 775 951 461 – 
Tomáš Buriánek.

PS: Pokud budete vědět o nějakém dalším 
zájemci o naši akci, prosím přepošlete mu 
tuto pozvánku. 

 Tomáš Buriánek,
TOM Lotři, Hronov 

2012

17. 2. 2012–19. 2. 2012, Ostrava, 
soutěž 18. 2. 2012 od 10.00
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Co bylo v říjnu až 
prosinci roku 11 a kousku-

roku 122011

til ze severského pobytu v  rámci progra-
mu Erasmus s  poznatkem, že vedle lidí 
slušných se mezi studenty najde i  lecjaká 
cháska, zatímco Barča Baráková z oddílu 
Tradalka v  rámci téhož programu jásala, 
jak může s  Rudišem v  podpaží brouzdat 
kosmopolitním Berlínem. 

Vůdcové spolků znovu přesvědčovali 
ředitele odboru pro mládež, že pravidel-
ná činnost je více než ad hoc přeshraniční 
aktivity.

Neznámí pobertové a  vandalové tři-
krát navštívili klubovnu hronovských lot-
rů a odnesli si krom vrtačky i trochu toho 
turistického vybavení.

Z Německa přišly roztockému ústře-
dí peníze, nebylo třeba prodávat cennosti 
a všichni byli šťastni. 

Skupina Stát potřetí navštívila minis-
tra školství Josefa Dobeše, který přislíbil, 
že zvýší o  sedm milionů rozpočtovanou 
částku určenou pro mládež a  svůj slib 
obratem splnil. Zároveň pozval na pora-
du svých úředníků šéfa České rady dětí 
a mládeže, který od té doby ví, jak to na 
takových poradách vypadá.

Ministr také vyslyšel návrh Aleše Sed-
láčka a  nechal zahrát v  Českém rozhlase 
radostnou písničku všem dobrovolníkům, 
kterým k jejich jisté úlevě skončil Evrop-
ský rok dobrovolnictví.

Češi a  Slováci se před Vánocemi 
v  Bratislavě dohodli, že se nadále chtějí 
přátelit a občas spolu i turisticky závodit.

Klub českých turistů začal hledat nové 
sídlo poté, co majitel Lužin odmítl vybyd-
lené prostory zrekonstruovat a  naopak 
zvýšil ukrutně cenu nájmu.

Zemřel Václav Havel, prezident, kte-
rý před deseti lety oslovil milým dopisem 
náš sněm a který byl podpůrcem toho, co 
máme v krvi: občanské společnosti, zají-
mavé, dobrovolné, státem nedirigované 
práce. Čest jeho památce!

Tomíci, skauti a táborníci se rozhodli, 
že požádají o  preventivní schůzku hlav-
ního hygienika, jehož úřad chystá opět 
(sic sic!) novelu předpisů, kterými chce 
dirigovat táborníky a  všechny, kdo chtě-
jí jezdit na pár dní do přírody a  vařit si 
tam v  prostředí nikoliv aseptickém kaši 
a hrách, jídla proklatě evropská.

Ondřej Šejtka, správce databáze spol-
ku, vysvětloval trpělivě vedoucím vše, co 
se týkalo elektronické podoby databáze 
a  k tomu stačil ještě tomíky propagovat 
v pražské televizi Metropol.

Ve Valašském Meziříčí se u Zlatých 
šípů rodilo velké COSI, co plně vpad-

ne do spolkového světa tomíků na jaře, 
v dubnu či květnu roku 2012 a způsobí, že 
věci budou zcela jinak, než bývaly dosud.

Jiří Homolka prohlásil, že Polana, 
oblíbená chalupa nad Vsetínem, musí 
projít faceliftem, liposkukcí a  konečně 
i  totální endoprotézou a  že to všechno 
bude něco stát, ber kde ber. 

Na oparenském mlýně se sešly tři 
hygieničky, stavbyvedoucí a Tomáš No-
votný. Protože tento časopis vydávaný 
pro vedoucí a mládež opravdu vše nesne-
se, napišme jen, že superluxusní kuchyň 
s  dvoudřezem hygieničkám nestačila 
a požadovaly třicet centimetrů od obřího 
dvoudřezu vybaveného teplou vodou dal-
ší umyvadélko, ve kterém si bude běžná 
evropská populace mýt pracky, ušpiněné 
právě v onom dřezu. 

Duch hasičky Růžičkové a ekoteroristy 
Studničky, těchto škůdců lidstva, byl nad 
nimi, o  pět metrů dál pracovala k  naro-
zení syna Vojty správcová mlýna Helenka 
Podroužková. 

Ruka umdlévá, pokud se o  této věci 
nedočte laskavý čtenář více na jiném mís-
tě Tomíka, tak snad příště. 

Plzeňský TOM Saturn z Plzně oslavil 
za hojné účasti svých bývalých i  součas-
ných členů krásné oddílové kulatiny.

Ústředí tvořilo v  poměrném klidu 
a  dělné atmosféře projekty pro investič-
ní obnovu základen tomíků, program 
Sdružení, ve kterém jest skryt veškerý 
spolkový život i  něco navíc a  také pro 
neorganizovanou mládež.

Jarka Popelářová, dlouholetá vedou-
cí tomíků z  Frýdku Místku, se ve zdraví 
a fantastické duševní svěžesti dožila 89 let. 

Tomek Hurt a Tomáš Novotný jedna-
li s projektantem protipovodňových jezů, 
jízků, terénních nerovností, zdí a zákrutů 
potoka panem Maděrou o tom, jak radost-
ně ochránit Opárenský mlýn, aby v něm 
mohl i nadále kolotat čilý německo-český 
dialog, a to v suchu.

Jiří Homolka a  Tomáš Novotný jed-
nali s otcem a synem Česnekovými o tom, 
kudy dál ve vodácké táborové škole.

Gabi Lorenz ze spolku Erzgebirgsve-
rein vzkázala tomíkům, že bohaté Němec-
ko je v projektu protipovodňových opat-
ření i  nadále se svými českými partnery 
a hodný pan starosta Klíma z Chotiměře 
iniciativně podal jménem obce projekt na 
obnovu mostku ke mlýnu. 

Turisté z Česka se toulali Španělskem 
a chytali Vodu ze střechy Evropy.

Tomek Hurt slíbil v  blátě lovosické 
dálnice náčelníkovi tomíků, že bude spol-
ku sloužit i  další půlrok, to zejména při 
projektech ochrany oparenského mlýna 
před velkou vodou a společného čtyřpro-
jektu tomíků, Ligy lesní moudrosti, Duhy 
a Ymca, o kterém budeme oddíly včas 
informovat ve Kře. 

U hronovských Lotrů, opavského 
Kadaa, hlučínských Zálesáků jakož i Zále-
sáků svitavských proběhly větší či menší 
rekonstrukce kluboven, zatímco ostrav-
ští Čmoudíci si postavili klubovnu téměř 
zbrusu novou. Dodejme, že na ni přispělo 
ministerstvo školství a  že šlo o  společný 
projekt s bratry skauty.

Na ústředí bylo koncem listopadu 
smutno a  chudo, neb peníze, které měla 
poslat banka z Drážďan v rámci projektu 
Ziel 3, jaksi nešly. Úředníci tomíků začali 
shromažďovat cenné věci, brože, prstýn-
ky a  knihy s  podpisem Václava Klause, 
a předseda vyjednával o tom, že by movi-
tější oddíly mohly na dva tři měsíce chudé 
ústředí založit.

V Klubu českých turistů vyšlo naje-
vo, že i  přes nesmírné snažení mnoha 
zúčastněných není nikdo, kdo by dotáhl 
do konce projektovou a  inženýrskou pří-
pravu stavby chaty na Lysé hoře a že bude 
nutné o  tento výkon požádat emeritního 
předsedu Klubu českých turistů ing. Jana 
Havelku, který tak ke svým nesčetným 
nápadům a úkolům sám rád musel přibrat 
ještě tenhle…

Mladí brigádníci z Poděbrad, Litomě-
řic, Pacova Ostravy a Roztok pilně praco-
vali na přípravě dřeva a zazimování poře-
šínské chalupy.

Poté, co ze všech oslovených krajánků 
a oddílů přislíbil uspořádat letní sraz jen 
plzeňský Zdeněk Strousek, ale až v  roce 
2013, vytrhla tomíkům trn z  paty Marie 
Vincencová, šéfová oblasti KČT Vysoči-
na. Sraz bude v Humpolci, Marii patří náš 
nezměrný dík.

Rada závodů a šéf tomíků se radili, jak 
přesvědčit slovenské partnery, že meziná-
rodní turistický závod by přeci jen neměl 
skončit.

Eliška Eclerová, původem z  TOM 
Chippewa, a  Tomáš Novotný se dohod-
li, že v květnu, až Kačka Šejtková odejde 
plnit nejčestnější mateřské povinnosti, 
nastoupí statečně na její místo.

Matěj Chour z oddílu Veverk se vrá-
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Příspěvky a fotografie vedoucích jsou 
zveřejňovány bez nároku na honorář 

a vracejí se jen na vyžádání. 
Náklad 1000 výtisků. 

Anketa

Máte rádi komixy? 
Čtete zásadně Tomíka od-
zadu? Pak jste jistě příz-
nivci Veverka Joachyma!

Exkluzivní vydání komixu Trampoty 
Veverka Jáchyma si můžete objednat na 
ústředí buď mailem na adrese 

chalupy@a-tom.cz či na tel. 220 910 314.
Cena výtisku činí pouhých 20 Kč, při 

odběru 5 ks je pátý zdarma!
(za)

Řada z nás má v paměti společné zážit-
ky s milou a čipernou vedoucí frýdeckých 
tomíků – Jarkou Popelářovou. Své Tulá-
ky vedla několik desetiletí, do vysokého 
věku. Poté je předala mladším kolegům. 
Jarku, která stála u zrodu našeho spolku 
před dvaceti lety a  která patřila k  nejza-
pálenějším vedoucím tomíků v republice, 
jsme spolu s  Líbou Valentovou navštívili 
17. listopadu 2011. Shodou okolností to 
bylo v den jejích neuvěřitelných 89. naro-
zenin. Milá, více než dvouhodinová ná-
vštěva to byla! Jarka se čile zajímá o chod 
oddílu i spolku a těší se, jak s námi vyrazí 
byť i na kratší výlet...

Tomáš Novotný

 V  závěru roku 2011 ocenil Zlínský 
kraj 18 dobrovolných pracovníků, kteří se 
věnují dětem a mládeži. mezi oceněnými 
byl také vedoucí TOM Tuláci Peter Scho-
vajsa. Zlínská Krajská rada Asociace TOM 
mu za obětavou práci děkuje.Upřímně 
gratulujeme! 

Za KR A-TOM
Libuše Valentová

Vážení vedoucí, vážení návštěvníci 
našich základen, dovolujeme si vás upo-
zornit vás, že se od nového roku navýšila 
cena za spotřebu energie v  Dobré Vodě 
o 1,-Kč, tedy z původních 5,-Kč/kWh na 
6,-Kč/kWh.

     Děkujeme za pochopení.           (za)

KUPTE SI 

KOMIX!

Ohlédnutí
za návštěvou
Jarky Popelářové

O korunu více
v Dobré Vodě 

Ocenění
dobrovolníci

Na dobové pohlednici z  počátku dva-
cátého století je hezky vidět retenční 
nádrž před Oparenským (tehdy Konrádo-
vým) mlýnem. Za sto roků se okolí mlýna 
proměnilo, je zde více zeleně, náhon je 
zarostlý a poničený.

Držme si palce – v současné době při-
pravujeme další ,,evropský“ projekt na 
obnovu nádrže, náhonu, tentokrát jako 
součásti protipovodňových opatření. 

Foto nám laskavě poskytl pan Jan 
Rōssler z  Lovosic prostřednicvím pana 
projektanta Maděry.

(ton)

Před Oparenským 
mlýnem kdysi...
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Jak se chystáte na Vánoce? 
 
Vánočního běsnění, shánění dárků, grunto-
vání se upřímně děsím, dělám, že se mne 
to netýká, dárky nakupuji výhradně 23.12. 
nebo přes internet,  nesnáším Santa Klause. 
A už vůbec se nedívám na novoroční projev 
Václava Klause.        68

Miluji vánoční atmosféru, užiju si svářo, 
trhy, cukroví i úklid.      14

Vánoce beru s nadhledem. Docela se těším, 
ale nešílím kvůli tomu, jedu rád i na vánoč-
ní výpravu s oddílem, udržujeme vánoční 
oddílové tradice. 32

Vánoce dělám výhradně kvůli dětem.      3

Je to tradice, kterou považuji za součást 
roku, Vánoce pojímám ve staročeském 
duchu, zajdu na půlnoční.     19

Uzávěrka dubnového Tomíka 
je 25. března



PF 2012
Na ústředí asociace dorazilo mnoho 
takových krásných přáníček. 
Všem, kteří je poslali, velmi děkujeme 
a zároveň se omlouváme těm, jejichž 
pozdrav jsme pro nedostatek místa 
nemohli otisknout..
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