
DUBEN 2015

»asopis turistick˝ch oddÌl˘ ml·deûe



2

Kone n ! Po mnoha letech a mnoha 
m sí ní rezervaci nám to kone n  vyšlo 
– jarní prázdniny na Filipov  Huti, cha-
lup  FRAM Ligy lesní moudrosti. Uznej-
te sami – chata p ímo v srdci Šumavy, pár 
kilometr  od Horské Kvildy, v nadmo ské 
výšce nad 1 000 m a s Šumavskou magis-
trálou za ínající t i metry od dve í domu. 
K tomu p ipo t te krásné po así a dosta-
tek sn hu, vyjdou vám jarky, které stojí
za to... Dakoti a Chippewa, tedy ti starší 
z nich, strávili týden na b žkách. N kte-

í z nás ujeli celkem p es sto kilometr ,
a to t eba stáli na b žkách poprvé v život . 
Výlety k horskému skotu v Horské Kvild ,

Na b žkách u indián
prudký sjezd z T íjezerní slat , isté vý-
hledy z erné hory, štafetový závod podél
Roklanského potoka i t eba pití z Vlta-
vy, tedy jejího pramene – tam všude nás 
doprovázely b žky, sta ilo jen dob e na-
mazat. Po týdnu jsme se vraceli p íjemn  
unavení, n kte í dokonce áste n  vylé e-
ni z mobilní závislosti.

Pevn  v ím, že v tšinu eskolipských 
tomík  b žkování nadchlo. Jak by ne, 
vždy  není lepšího zimního sportování...

Tomek Hurt,
TOM Dakoti,

eská Lípa
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Sněmovna schválila po mnoha peripetiích dobrovolnou registraci
dětských skupin. Naše oddíly, ale i lesní školky a různé kluby tak ne-
budou moci býti podezřívány, že jsou dětskými skupinami a nebude
po nich moci býti vyžadováno hygienické zázemí pevných staveb.
Zákon ještě musí projít Senátem, musí ho podepsat prezident.  Pokud se tak
stane, pestrost péče o předškolní děti zůstává zachována. 

Aleš Sedláček
předseda ČRDM 

Sláva rozumu a pestrosti

2015_2_duben_jir.indd   32015_2_duben_jir.indd   3 16.4.2015   12:15:1116.4.2015   12:15:11



4

Jednou z našich pravidelných oddílo-
vých akcí se p ed lety stalo Zimní tábo-

ení. Akce probíhá v tšinou v lednu nebo
v únoru a spo ívá v tom, že si vyzkoušíme
p espání v p írod  v zimních podmín-
kách. Pro zkušené táborníky je to hra ka 
a pro nová ky dobrodružství, které hrani-

í s bojem o „p ežití“. Každý, kdo na této 
akci stráví noc venku, má nárok na oddí-
lový odznak za zimní tábo ení. I to je pro 
n koho velká motivace.

V minulých letech se nám na této akci 
st ídalo po así od – 20 stup  do sko-
ro letních teplot. Letos nám po así p álo,
a tak v noci byly pouhé dva stupn  pod
nulou a hust  sn žilo.

Táborníci v poledne dorazili na místo 
akce, kde si za ali va it ob d, a to bu  na 
ohni na roštu nebo na va i ích. Vyhlásili 
jsme sout ž o nejlepší a nejchutn jší jíd-
lo. Zvít zila sví ková. Ovšem ne ta z pyt-
líku, ale pravá sví ková s knedlíky. B -
hem odpoledne jsme si zahráli n kolik her
a už jsme op t va ili. Tentokrát ve e-

i. Kuliná ský p ebor pokra oval, a tak 
jsme mohli jako porotci ochutnávat špízy,
pln né tortilly, fazole, míchaná vají ka 
atd. Následovala stavba p íst ešk  a p í-
prava na p enocování. Ve er jsme strávili
s kytarou v chat  a po ve erce byli tábor-
níci vyhnáni do mrazu. Po d kladném
zateplení a zabalení do spacích pyt-
l  bylo za chvíli z lesa slyšet jen spokoje-
né pochrupávání, které se poté, co šli spát
i vedoucí, v n kolika p ípadech zm nilo
v chrápání. Ráno byli n kte í táborníci 
p esv d eni, že nás navštívila divoká pra-
sata. Absence prase ích stop ale odhalila
pravé viníky no ního chrochtání. Co ale 
v tšinu táborník  ráno p ekvapilo nejvíce,

Bob i v zim
byla pom rn  silná vrstva sn hu, která je 
zasypala. Vyzkoušeli tak kvalitu svých p í-
st ešk , ale ne všechny obstály. Byla to 
pro všechny nová zkušenost a p íšt  bu-
dou stav t jinak a lépe. Starší táborníci
vybaveni goretexovými ž áráky pouze 
oklepali sníh, ostatní museli sušit nebo 
balit spacáky mokré.

Po vydatné snídani, zabalení a úklidu byl 
vyhlášen nástup a táborník m byly slav-
nostn  p edány odznaky za zimní tábo e-
ní. Letos opravdu zasloužené.

Daniel Sklená  – Custer,
TOM Bobr, Beroun

Letošní zimní oddílový tábor se usku-
te nil od 8. do 14. b ezna 2015 v Albrech-
ticích v Jizerských horách – tradi n
v penzionu Marie.

Hlavní náplní bylo lyžování na sjez-
dovkách Tanvaldského Špi áku, krátké
vycházky po okolí, bobování apod.

Jeden den jsme v novali návšt v  Li-
berce – navštívili jsme Dinopark a plavec-
ký bazén, kde bylo hlavní náplní relaxovat 
ve ví ivkách a ádit na tobogánech. Velký 
ohlas m la návšt va výrobny hra ek De-
toa a vlastní tvo ení v kreativních dílnách.

Ve ery pak byly v novány hrám. Tra-
di n  tábor doprovázela celotáborová hra 
– tentokráte s názvem „Tu áci“, ve stylu 
t chto zví at.

Bylo nutné plnit adu všemožných
úkol  – „Kam pat íme“ – vymyslet ná-
zev a pok ik týmu, „Lov ryb“ – sbírání ryb 
do zobák  z kolí k , „Jako sochy“ – sn ž-
ná podoba tu áka, „Ch ze“ – zdolává-
ní úseku ch zí se svázanýma tkani kami, 
„Vají ko“ – záchrana vají ek p ed chla-
dem, „Rychlý p esun“ – jízda po b íšku, 
„Navigace“ – navedení tu áka poslepu, 
„Obrana“ – chrán ní vybraného tu áka 
p ed koulemi.

Bojovalo p t tým  – Ti Chundelatí,
Létající tu áci, Hladovky, Šáláci, Pan 
Tu ák a jeho zví átka.

Všichni se úkol  zhostili výborn  a ví-
t zného pok iku se do kaly všechny týmy.

 
Zden k Vejrosta, 

TOM Vltavský paprsek, 
Kralupy

Zimní tábor
 TOM Vltavský 

paprsek
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Každým rokem se na týden jarních 
prázdnin vydáváme na jarní tábor a po-
každé na jinou základnu. Pro tento rok 
jsme se vypravili do Olomouce, což byla 
nejlepší možná volba pro naši celotáboro-
vou hru: MIMONI ZACHRA UJÍ SV T.

Na kraji centra Olomouce, v poklid-
né ásti s p írodou za okny, s památka-
mi tém  za rohem a všemožným vyžitím 
taktéž nedaleko, se dv  družinky mimo-

 snažili nalézt jednu z nejobávan jších 
zbrání sv ta – Vcucátor.

Mimoni Banana a Okouni po celý týden 
s pomocí Dr. Nefária a Grua tedy hledali 
Vcucátor a využili k tomu všechny možné 
metody.

JARNÍ TÁBOR
V MIMONÍM STYLU

Stejn  jako vloni, tak i letos se vydala 
ást našeho oddílu (ti, co neodjeli s rodi i

na hory) do našeho známého a oblíbené-
ho Janova nad Nisou.

Letos nám po así velmi p álo a i sn hu 
bylo více než vloni, takže naše sá ky, jež-
díky, boby, pytle a jiné jezdící v ci nezahá-
lely. N kte í z nás m li i lyže.

I na p ší turistiku došlo. Pár výlet  do 
okolí, na Královku, do Bed ichova, na 
Bramberk, atd. Navštívili jsme i bobovou 
dráhu a došlo i na stavbu r zných p íšer
a jiných v cí ze sn hu na zahrádce.

Po ve erech jsme hráli spousta her a vy-
robili n kolik výrobk , které jsme si od-
vezli dom .

Pomohli jsme poklidit sklep.
Trochu nás jen mrzelo, že jsme se nedo-

stali do socha ského ateliéru – pan socha  
chytil ošklivou ch ipku, ur it  si to p íští 
rok vynahradíme. O b íška se nám stara-
la báje n  Rá a, takže jsme ur it  všich-
ni p ibrali – jedli jsme takové dobroty jako 
nap . ovocné knedlíky, zape enou broko-
lici s t stovinami, francouzské brambory, 
bramborovou kaše s karbanátky, atd.

Poslední ve er na nás ekaly dva dorty 
na rozlou enou.

Nejv tší radost jsme m li z toho, že se 
všem moc líbilo a n které d ti dokonce 
skoro plakaly, že musí dom ...

D kujeme za hezké zázemí a za p ekrás-
ný týden na horách.

Za TOM Litomíci, Litom ice
Kapitánka – Katka Kr áková

Litomíci
v Janov

Z po átku jsme použili jistý „kytaro-
vý nástroj“, který nás hrou dovedl v pra-
vé poledne na Horní nám stí Olomouce
p ímo p ed orloj, kde jsme také pozd ji 
provád li r zné pr zkumy terénu. Z na-
šeho pr zkumu m ly s ur itostí nejv tší
radost paní na informacích, když se jich 
tém  každé dít  zvláš  b hem deseti
minut zeptalo: „Jak vysoký je výklenek
orloje?“. Pokoušeli jsme i náhodu v kost-
kách a prozkoumali podvodní sv t místní-
ho aquaparku.

 A když jsme už tušili, že máme Vcucá-
tor na dosah, tak jsme zjistili, že se nám 
do cesty postavil Vektor. Zrelaxovali jsme 
tedy všechny své síly a vydali jsme se po-
ko it Mimoní maraton, kterým nám Vek-
tor ztížil nalezení zbran . Úsp šn jšími
v tomto maratonu se stali Okouni a svou 
vytrvalostí také odhalili ukrýt Vcucátoru, 
jež pak s Dr. Nefáriem zni ili a zachráni-
li tak sv t.

Mimoní mise utekla jako voda a všichni 
mimoni se shodli, že týdenní jarní prázd-
niny jsou opravdu málo a nezbývalo nám 
tedy nic jiného než se vydat na poslední 
cestu jarního tábora – dom .

Radka Krowiarzová – Klíšt
TOM Hogan, Ostrava
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Jak to dopadne, když se na víkend se-
jde istotná ikita, jeden Krásný a jeden 
Kyprý Kuba, Zv davá Zuzka, Divoká De-
nisa, Bláznivá Bára a mnoho dalších?
Dopadne to na výbornou! 

Ale postupn . O prvním b eznovém ví-
kendu se na základn  ve Sloupu kona-
lo školení oddílových vedoucích. Sjelo se 
celkem 13 ú astník , kterým se v nova-
lo 5 lektor . Program byl našlapaný a po 
krátkém seznámení, p i kterém si lov k 
p ipadal jako na tržišti (Petra prodávala 
ponožky, Št pka št átka...), jsme se vrhli 
do víru všech možných i nemožných zna-
lostí a v domostí, které správný vedoucí 
zná a neváhá je v p ípad  nutnosti vytasit.

Sobotní rozcvi ka sice za ínala hrozivou 
kombinací – v sedm hodin a v tou: „Toto je 
Permonova ponožka“, na ež následova-
la opravdu b hací hra, ale všichni zdárn
p ežili. Dopoledne jsme vyplnili poví-
dáním o právech a povinnostech, p ed-
stavením domácího úkolu – p ipravené
výpravy – a posezením s Ka kou u zdra-
vov dy, a to v etn  nasimulovaného pádu 
ze schod , krvácející otev ené zlomeniny
a tržné rány nebohé Moly.

Nutno informovat, že na jednu stra-
nu nám v kuchyni Moly a Ka ka vyvá ely
p ímo hodobóžov , ale na tu druhou se 
Skupík s Kubou ádn  starali o to, aby-
chom nabraná kila zase rychle shodili p i 
b hacích hrách. Jestli se jim to poda i-
lo, nevím, váha si dala „Game over!“. Ale 

lov e, nezlob se! bez kostky a Žabi ky
v souboji s dálnicí byly hrami inspirujícími.
   Nejv tším zážitkem pro m  však bylo 
hledání ztraceného desetiletého Permon-
ka. Situace m la naprosto skv lé intro, 
v etn  telefonátu s p erývavým plá em
nebožáka. Vyrazili jsme okamžit . elov-
ky ezaly tmu ve snaze najít. Telefon byl, 
až na jeden up es ující hovor, n mý. Tým 

Školení
vedoucích

pracoval skv le. Nakonec jsme ho našli. 
Byl vyd šený, zran ný, prochladlý. Ale 
živý... Zp tnou vazbu a samotný prožitek 
této situace považuji za to nejd ležit jší, 
co jsem si z tohoto kurzu odnesl.

Ve erní odreagování u Riskuj!, posunu-
tý budí ek a absence rozcvi ky byly z ej-
m  Permonovou odm nou za to, že spal
v teple. A vzhledem k tomu, že test napsali 
všichni, jelo dom  ze Sloupu 13 nových, 
nad jných vedoucích mládeže.

Velmi chci pod kovat všem ú astní-
k m a hlavn  lektorskému týmu, tak dob-

e jsem se naposled cítil po LTŠ p ed sko-
ro deseti lety. Zase na vid nou, se všemi! 

Kuba Kopecký
www.tom-magneti.estranky.cz

Vodáci z oddíl  TOM a K T Úhlava po-
ádali tradi n  letos již 6. ro ník eské-

ho poháru v eskymování pro Plze ský
a Karlovarský kraj. Sout ž se konala dne 
14. 2. 2015 na bazén  SK Radbuza v Plz-
ni. Sout žilo se ve dvou disciplínách, a to 
Eskymování na as a Eskymování na po-

et. Poháru v eskymování se zú astnilo 25 
sout žících a n kte í z nich si zasout ži-
li ve více vypsaných kategoriích (K1, C1, 
C2). Své síly na bazén p ijeli zm it ne-
jen vodáci z oddíl  TOM Úhlava, SK VS 
Blovice, TJ Union Plze , VO7 Horšov-
ský Týn, KV Karlovy Vary, Kotva Plze , TJ 

SAD Plze , ale i vodáci z ad ve ejnosti.
Nejlepší t i v každé kategorii a z kaž-

dého kraje byli nominováni na celostátní
finále eského poháru v eskymování,
které se uskute nilo 22. 3. 2015 v Brn .

Za P eštice byl nominován vodák Pavel 
Beneš z oddílu TOM Úhlava, který ve své 
kategorii K1 muži obsadil krásné 2. mís-
to, další sout žící z TOM Úhlava Denisa 
Molková obsadila 4. místo v kategorii K1 
ženy a Gábina Vav i ková 6. místo v kate-
gorii K1 ženy.

Hana Žamb rková,
TOM a K T Úhlava

eský pohár
v eskymování

krajský p ebor
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Po n jakém ase jsme op t zavítali do 
eskolipského malého, ale útulného Do-

me ku. Najdete jej na samém konci m s-
ta, za pr myslovou zónou,ve tvrti Dubi-
ce. Pan Šmída starší nám již ráno pustil 
p ímotopy, tak to zde nebylo tak vymrzlé, 
ale jen, co jsme zatopili ješt  v kamnech, 
už bylo v Dome ku p íjemné teplo. Do-
razili jsme až za tmy, což v zim  jist  není 
nic neobvyklého, ubytovali se. Po ve e i 
jsme hráli naši oblíbenou hru „Zariskuj“
s elektronickými tla ítky, tentokrát na 
téma „Pán prsten “. A potom ješt  se vše-
obecnými otázkami. Nejvíce vzrušení je 
vždy u „boje“ o zlaté cihli ky, ale tla ítka 
jsou spolehlivá a pokaždé vyhodnotí, kdo 
byl skute n  první…

V sobotu jsme jeli vlakem do Zahrádek 
a p šky se vydali zimním Peklem zpát-
ky. Podotýkám pro neznalé, že Peklo je 
p ekrásné romantické údolí Robe ské-
ho potoka s novými d ev nými stezkami 
a mostky. Obloha byla bez mrá ku a slu-
ní ko p íjemn  svítilo a oza ovalo skály
a další zákoutí údolí. Marn  jsme Adamovi 
vysv tlovali, že si velký rampouch nem -
že vzít druhý den do vlaku a dom …(ale 
jinak pat í Adam ke schopným instrukto-
r m). Odpoledne prob hla sout ž v tan-
cování na tane ních podložkách, což pat í
také k oblíbeným innostem našich d tí. 
A samoz ejm  další „Zariskuj“ na téma 
„Simpsonovi“, které si p ipravil (instruk-
tor) Kuba. Ve er jsme si zazpívali s kytara-
mi, naše d v ata Ká a a Evka již obstojn  
hrají, a tak doprovázejí Jí u. 

Ned lní dopoledne jsme si ješt  uži-
li v Dome ku, potom úklid a balení, ces-
ta „ eskolipským Bronxem“ na nádraží je
v poledne daleko p íjemn jší než v pá-
tek ve er. P jdete-li Peklem jako my, ze 
Zahrádek k Dome ku, dejte si pozor, ne-
bo  ervená turistická trasa je p ezna ena
a od Skautské skály vede rovn  a vyjdete 
až u masokombinátu v pr myslové zón  
místo toho, abyste šli pohodlnou cestou 

Roudni tí tomíci v Dome ku v Dubici
kolem jezer k tomícké základn . Takže, za 
Skautskou skálou doleva…

Dome ek je ideální místo pro výpravy 
do Pekla i do Krava  až k Bob ím vodopá-
d m, nebo na sever na Hrad anské st ny
a Ralsko nebo Zákupy.

Vratislav Florián Hroch
TOM Klub lesní moudrosti,

Roudnice nad Labem

Naší nejobvyklejší oddílovou inností je 
zpívání. Zpíváme po ád a cokoli. Nikdy 
se nestalo, aby na naší akci chyb la kyta-
ra. Ba naopak, v tšinou vezeme alespo  
t i. Proto nás napadlo, že bychom moh-
li zkusit rozdávat radost zpíváním. O prv-
ním jarním víkendu jsme s naším oddílem 
TOM Oftalmo vyrazili rozdávat radost do 
rajhradského hospicu. S d tmi jsme zde 
byli už p ed Vánocemi, kdy jsme klient m 
zpívali koledy a zapálili sví ku sv týlkem 
až z Betléma. Akce m la veliký úsp ch
u našich oddílových d tí, rajhradských 
klient , jejich p íbuzných, i místního per-
sonálu, který nás chválil za skv lé p vecké 
výkony. Všichni jsme se rozd lili do dvou 
p veckých skupin, abychom zvládli obejít

co nejvíce pokoj . D ti navíc každému 
klientovi p ipravily malý dáre ek – ru n  
vyráb ný obrázek. I tentokrát jsme se se-
tkali s velkou vd ností od klient  i perso-
nálu. Naši malí zp váci dostali jako pod -
kování od zam stnanc  hospicu obrovský 
medovník, který m li problém spo ádat. 
Hned jak natrénujeme nové písni ky, vy-
razíme do Rajhradu znovu!

Jája – Jarmila Pó ová,
TOM Oftalmo, Brno

TOM Oftalmo 
rozdával radost

v Rajhradu

2015_2_duben_jir.indd   72015_2_duben_jir.indd   7 16.4.2015   12:15:1316.4.2015   12:15:13



8

Možná vás to vyd silo – dostate n  se 
zadýchat p ece lze i p i p ší tú e a natož 
pak p i b hu! Klub eských turist  (a  
dlouhov ký, ale s kondicí iperného kme-
ta) se as od asu snaží vnést do progra-
mu pro leny i ve ejnost n co výjime né-
ho. V tomto p ípad  nejde o to nahradit
ch zi b hem, nýbrž za adit alespo  ob-

as do kondi ní p ípravy také kondi ní
b h. P esun krajinou má mnoho podob. 
B h (klus) je po ch zi nejp irozen jší 
zp sob pohybu. P ispívá k dobré nálad
a kondici, která se p i aktivní turistice vel-
mi dob e hodí. B žecká turistika (BT), 
jako zatím málo známá forma turistiky, je 
alternativou pro turisty a amatérské b ž-
ce, kte í nemají ambici porovnávat své b -
žecké výkony s ostatními prost ednictvím 
vte in, ale kte í mají b h rádi a p ináší jim 
radost a uspokojení. Ú ast turist  na ak-
cích s p ívlastkem „b žecká turistika“ – 
by  prozatím jen nesm lá – je dokladem 
toho, že b h je turist m blízký. 

Projekt BT 2015 podpo ený partnerem 
projektu firmou HERVIS SPORT byl za-
hájen již na ja e 2013. K po áte ním p ti 
akcím p ibyly další t i a n kolik po ada-
tel  – již bohužel po uzáv rce – projevi-
lo zájem o za azení jejich trasy do seriálu 
akcí BT na rok 2015. Reportáže a fotodo-
kumentace ze všech p edchozích akcí jsou 
umíst ny na www.kct.cz

Letošní ro ník projektu BT odstartoval 
21. b ezna na pochodu Za jarním sluní -
kem v Praze. Zde nás navštívila i T Sport 

a 4 minutový spot najdete v archivu po a-
d  T Sport. Podívejte se. V termínu ce-
lostátní konference K T 28. 3. 2015 se 
uskute nily dva turistické b hy – v Bene-
šov  u Prahy na pochodu Za povidlovým 
kolá em a v Kralupech nad Vltavou v rám-
ci pochodu Do Oko e bez o e.

Milí mladí turisté! S pot šením vás zvu 
k ú asti i dalších letošních akcích b žecká
turistika – konkrétn  v t chto termínech: 
9. 5. P es t i hrady (Sopotnice, Potštejn), 
21. 6. Piknik v botanické (Praha), 12. 9. 
Lanškrounská kopa (Lanškroun) a 19. 
9. Po stopách kocoura Mikeše (Mnicho-
vice). ZM NA PROGRAMU SERIÁLU 
AKCÍ V ROCE 2015 VYHRAZENA!

Na uvedených akcích jsou p ipraveny 
trasy pro turisty – b žce v délkách 10–15 
km. P esné dispozice k ú asti na ak-
cích BT 2015 jsou postupn  zve ej ová-
ny na webu K T (sekce „B žecká turisti-

Na turistiku v poklusu?

Malé, v tší i nejv tší d ti (vedoucí)
z turistického oddílu Buntaranta Ostrava 
TOM 20610 nacvi ily hudební program,
s kterým jezdívají za našimi staršími spo-
luob any do domov  senior  v Moravsko-
slezském kraji.

Smyslem není jen zazpívat a pot šit 
ucho i oko poslucha e, ale aktivn  tyto li-
di ky zapojit do programu. K tomu nám 
slouží zp vníky se známými lidovými
i populárními písn mi a jednoduché 
chrastící nástroje, které mají poslucha i
k dispozici. 

ka“). Cílem pro vás nemusí být dosažení 
nejrychlejšího asu, ale absolvování tra-
sy ve stanoveném asovém limitu. Ú ast-
níci, kte í splní p edepsaný asový limit
(6 a více minut / 1 km podle profilu trasy), 
budou za azeni do slosování a mohou zís-
kat jednu z turistických cen od partnera 
projektu firmy HERVIS SPORT. Letos si 
vylosovaní ú astníci b h  odnesli 2 x ba-
toh, 2 x set turistického nádobí, 2 x hole 
na nordic walking a t i 500 K  poukáz-
ky na nákup zboží v prodejnách Hervis.
T ším se na setkání s vámi!

Vratislav Chvátal,
 p edseda K T a supervizor projektu 

Nejedno oko nez stane suché, když za-
ne svým n žným hláskem zpívat náš ben-

jamínek – Ka enka, písni ku Já, husárek 
malý, nebo Vylet la holubi ka ze skály.

Odm nou jsou pro nás usm vavé tvá e, 
zpívající ú astníci a n kdy i ta neo ekáva-
ná sladkost. 

Tyto výjezdy asto spojujeme s n jakou 
další inností jako návšt va planetária, 
aquaparku, muzea, exkurze apod.

Odkaz: http://www.buntaranta.cz/?pa-
ge_id=2285

Ji í Garnol,
TOM Buntaranta,

Ostrava

Zpívání
pro radost
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Velmi zajímavým nám tem innosti na-
šich oddíl  m že být zna ení turistických 
cest. Že je to opravdu možné, si m že-
te p e íst v následujícím lánku z kroniky 
TOM 4207 KADAO Opava.

„Zna ení turistických tras má v eské 
republice dlouholetou tradici. První p ší 
turistická trasa K T vznikla 11. kv tna 
1889, kdy „ozna ovací družstvo“ spoji-
lo ervenou zna kou Št chovice a Svato-
jánské proudy. V roce 1889 byly dále vy-
zna eny trasy na Karlštejn, Skalku a Ra  
a délka tras tak dosáhla 55,5 km. V roce 
1912 bylo dokon eno zna ení první dál-
kové trasy z Prahy p es Brdy na Šumavu. 
V sou asnosti je v eské republice více 
než kolem 40 000 km turistických zna e-
ných tras pro p ší, lyža e a cyklisty.

Kdysi p ed léty jsem šel po ervené
zna ce kolem eky Moravice. Zastavil 
jsem, že si na chvíli odpo nu. Sedím na 
pa ezu a tup  zírám p ed sebe. Na stro-
m  p ede mnou je namalovaná bílo er-
vená zna ka. íkal jsem si, kdy ji tam kdo 
namaloval, kolik musí být lidí, než všech-
ny namalují… a to byl po átek myšlenky. 
N jak se mi to spojilo spole n  s plánová-
ním r zných oddílových výprav, kdy jsem 
prstem cestoval po map , kde je mnoho 

ar v barv  ervené, žluté, zelené a mod-
ré. A v té dob  mne napadlo, že bychom 
taky mohli být n jak užite ní. Když tolik 
let chodím po zna kách a dokonce s se-
bou vlá ím celý oddíl. Kdo jiný by to m l 
d lat než „turis ák“? Za al jsem se o zna-

Tomíci a turistické zna ení K T
ení zajímat, ale netušil, že je to až taková 

práce, že je v tom d kladný systém... no, 
ale už v tom v zíme!“ 

M j plán byl jednoduchý! P ijdu, vez-
mu barvu, št tec a jdu. Co uvidíme, po-
malujeme a je to! P jde tak 5 vedoucích,
s sebou vezmou d cka a za chvíli to máme 
hotovo. Oni nás (oddíl) pochválí a je to. 
Jenže? Každá trasa se v pr b hu let zm -
ní: kácením strom , p sobením vody,
zásahem lidí a dalšími vlivy. Proto Klub 

eských turist  (K T) má velmi pro-
pracovaný systém! Každá trasa se zna í
každé 3 roky. K tomu je zapot ebí ješt  
kontrolovat cedule a sm rovky.

Je pot eba správn  namalovat zna ky,
a to jak volací, tak potvrzovací… a taky 
vše zapsat do Cestovního p íkazu, na kte-
rém jsou uvedeny všechny sm rovky, od-
kud kam jdete. Do „ces áku“ se zapisují 
nejen závady na trase, ale také se stupnicí 
1-3 hodnotí opot ebování sm rovek. Vše 
je pot eba zapsat správn  a následn  ode-
vzdat, aby se vedla p esná evidence zna-

ených cest. Jen tak je možno zjistit, které 
jsou hotovy a které teprve ekají na svou 
opravu. Nutné je také nahlásit závady, po-
tíže a vzniklé zm ny na trase. 

Abych se toto všechno dozv d l, musel 
jsem nejd íve absolvovat prvních 20 km 
se zkušeným zna ka em, který mi vše vy-
sv tlil. Vzpomínám si, že první byla trasa 
z Velkých Hoštic kolem eky Opavy k ná-
draží do Komárova. Tu jsem šel s mým sy-
nem Adamem, kterému v oddíle íkáme 
Dib. Našim „šéfíkem“ byl zkušený zna -
ka , letitý len K T a hlavn  fajn chlap 
Vlá a Bedna ík. Bohužel zakrátko odešel 
navždy! S ním jsme také hned následují-
cí m síc zna ili op t žlutou z Neplachovic
do Nového Dvora k Arboretu. 

M j v rný druh, báje ný syn Adam-Dib 
op t se mnou, taky dcera Terka, ale už se 
p idali další lenové oddílu: Keli!, Ali, Sto-
ki, Urša, Frki, Tyg ík… ostatní prominou, 
to bylo v roce 2007. 

Od té doby nám jsou vždy p id leny kaž-
dý rok n jaké trasy, p ibližn  20 – 30 km, 
které musíme b hem jarních m síc  opra-
vit. Trasy p id luje Klub eských turis-
t  – zna ka i, nám pan Ing.Vilda Bretz v 
Hradci nad Moravicí. Za t ch pár let jsme 
už nazna ili zelenou trasu z Mladecka na 
Kružberk, už zmín né – žlutou do Nového 
Dvora a ervenou z Velkých Hoštic, erve-
nou do na Ohrozimu, zelenou ze Svato o-
vic, dlouhé trasy – modrou ze Štítiny do 
Bohu ovic a letos zelenou z Opavy – Jak-
ta e do Zálužné. Já osobn  však mám nej-
rad ji modrou zna ku údolím eky Odry a 

í ky Budišovky od skály Sv. Marie v Klo-
ko vku do Budišova nad B. p es Hadin-
ku.

Dnes již p esn  nevím, kdo všech-
no již se mnou zna il, za což se omlou-
vám, ale p ibylo nás. Letošních 29 km 
jsme zna ili zp sobem, který jsem si vy-
tý il jako cíl a snad se mi m j zám r do 
budoucna poda í udržet. V roce 2014 
jsme již skute n  šli ty i skupiny najed-
nou, v každé byli dva proškolení zna ka i
a s nimi d cka. Jeden v ruce kartá , jeden 
št tec a bílou barvu, druhý t eba s er-
venou, další ma etu a sekyru, jiný zase
had ík, no prost  každý n co d lá a práce 
„odsejpá“. Nejenže p ibývá nazna ených 
tras, ale také zna ka . 

Je to pot eba, nebo  sou asní zna ka-
i už jsou skute n  v tšinou lidé v letech, 

kte í mají mnoha za sebou, p edevším
velkou d inu, ale také mnoho zážitk
v p írod  a v part , p ed kterými nelze než 
smeknout. Jenže as je neúprosný. Takže 
zna ka m dobré po así a hustou barvu
a AHOJ na cestách, nejen p i zna e-
ní. Podpo te nás a p idejte se k nám. My,
v roce 2015 za neme devátý rok našeho 
snažení ve zna ení.“

Zdraví Tom Weicht,
vedoucí TOM Kadao, www.kadao.cz
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 Mnohé oddíly TOM již objevily pro své 
oddílové akce i chaty K T. V tomto ísle se 
zmíníme nejvíce o Brádlerových Boudách 
v Krkonoších, kde je správcem známy kr-
konošský „bouda “ Petr Bárta, sympa ák 
st edního v ku, který již chata í na „Brád-
lerkách“ p es 10 let. 

Brádlerovy boudy zahrnují rozptýlené 
objekty na jižním svahu hlavního pohra-
ni ního h ebene mezi Dvorským a Medv -
dím potokem. Leží na katastrálním území
Špindlerova Mlýna (severozápadn  od 
m sta) v nadmo ské výšce 1156 metr  
nad mo em.

Historie Brádlerových bud sahá až k t i-
cetileté válce, kdy se lidé st hovali do hor 
p ed vále ným b sn ním. První zmínka
o nich pochází z roku 1637, prvotní stavba 
tak pat í mezi v bec nejstarší krkonošské 
boudy. Hlavním d vodem, pro  byly bou-
dy postaveny práv  v t chto místech, byly 
velmi kvalitní louky vzniklé vykácením 
lesa pro budní hospodá ství – chov do-

bytka. Brádlerovy boudy v té dob  leží ve 
velmi cen ném území nejen pro rozsáhlé 
kvalitní nedot ené lesy, ale zejména pro 
bohatství zv e a ryb i pro p edpokládaný 
výskyt rud. Když se koncem 19. století za-

ali objevovat v hojn jší mí e turisté, bou-
da i se p izp sobili novým možnostem 
obživy. Dosud se v novali hlavn  chovu 
dobytka a obchodu s máslem a sýrem, kte-
ré dvakrát týdn  nosili do Harrachova. Již 
v roce 1890 byl známý, Vinzenzem Holl-
mannem nov  za ízený, Hostinec u Velké-
ho Šišáku, od roku 1925 nazývaný Brádle-
rova bouda. Bouda vyho ela v roce 1912, 
ale ješt  v témže roce byla znovu postave-
na. Od roku 1914 byl jejím majiteli rodi-
na Hollmann . Vlajka s hákovým k ížem, 
vzty ená na boud  24. zá í 1938, vedla po 
skon ení 2. sv tové války k odsunu této 
rodiny. Po roce 1945 pat ily „Brádlerky“ 

eskoslovenskému svazu t lesné výchovy 
a po átkem šedesátých let dvacátého sto-
letí byly p ejmenovány na Fu íkovy boudy 

podle noviná e a komunisty popraveného 
nacisty. Jejich p vodní název ale nezanikl 
a v roce 1989 se vrátil na výv sní štít, této 
chaty, která je nyní v majetku K T. 

Vsetínští tomíci objevili „Brádlerky“ p i 
hledání místa pro vysokohorský letní tá-
bor v roce 2010 a dob e jsme ud lali. Naše 
celotáborová hra „Seven summits“ m la 
tu správnou atmosféru . Hry a v okolních 
horských lesích, lezení na Pta ích ska-
lách, výpravy k prameni Labe, Labským 
vodopád m, na Velké kolo ( polsky Vel-
ký Šišák ), nejvyšší horu Východních Kr-
konoš, k památníku Han e a Vrbaty, kte í
v roce 1913 práv  nedaleko od „Brádle-
rek“ tragicky zahynuli p i velikono ním 
lyža ském závod , to vše a mnoho dalších 
v cí výrazn  tábor zpest ily. A také klu-
bovna v chat  s nádherným výhledem na 
Krkonoše, která nám i s dataprojektorem 
byla k dispozici, dokreslovala ideáln  at-
mosféru horské chaty. 

Pacovští tomíci zase využili chatu pro 
jarní tábor. Zde je ohlédnutí Václava 
Hrobského, vedoucího TOM Pacov, za je-
jich pobytem:

Již t icet let jezdíme s naším oddílem
o jarních prázdninách zejména do b žec-
ké stopy po všech koutech naší vlasti, vy-
užívajíce chalupy a chaty r zných oddíl  
a organizací. Ale když p ijde na náš kraj 
termín jarních prázdnin v polovin  b ez-
na jako poslední z možných termín , tak 
nastane problém. Bu  se smí it s tím, že 
b žky povezeme s sebou jen jako fetiš
a budeme se toulat mezi blatouchy a ble-
dulemi, p ípadn  se s velkým nadšením 
budeme koulovat, anebo hledat možnos-
ti ve vyšších místech republiky. Navíc si
velice rádi samostatn  va íme a v bec 
máme rad ji tu svou svobodu ve všech 
formách. A tak jsme se rozhodli, že své
nároky trochu snížíme a za ali hledat. 

Tomíci na chatách K T
– inspirace pro innost oddílu
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Nakonec na doporu ení p átel zvít zi-
la Brádlerova bouda v Krkonoších. Na-
víc trocha nostalgiez dob absolvování 
p echodu Krkonoš a noc na boud , kte-
rá se tehdy jmenovala Fu íkova. Jednání 
se správcem boudy panem Petrem Bártou 
byla velmi sympatická, velmi rychlá a na 
všem jsme se rychle dohodli. I cena nocle-
h  s polopenzí byla dosti vst ícná a dobrá. 
Navíc k dispozici ve er jídelna a další vy-
bavení jen a jen pro náš oddíl. Ale hlavn  
všude pod boudou všade holo a nad bou-
dou sn hu nikoliv hodn , ale na b žecké 
lyžování množství naprosto vyhovující. 
A to nejen pro zkušen jší, ale i za áte ní-
ky. Naším zvykem je nikoho nešet it, a tak 
Labská bouda, h ebeny, p ejezd od Med-
v dína až na Brádlerovu boudu zvládla
naprostá v tšina ú astník  od osmi let 
v ku v naprosté pohod  a kondici. Tro-
chu se nám stýskalo po vlastním va ení,
ale kuchyn  na boud  byla vynikající, v t-
šinou formou švédských stol , což mno-

hé lákalo i k p ejídání. Ochota personálu
t ebas k zajišt ní chleba a pe iva na za-
jišt ní stravy v pr b hu túr by mohla být 
pro mnohé inspirující. A na konci tábora
nabídka použití lanovky na „násilný“ p e-
jezd údolí ve výšce cca 60 metr  a v dél-
ce 150 metr , tak to byla ta pravá te ka za 
hodn  vyda eným táborem d tí a mláde-
že TOM Kamarádi Pacov. Faktem je také, 
že p i brouzdání na internetu p i hledání 
dalších možností pro konání jarního tábo-
ra pro d ti jsem nenašel jinde tak vhodné 
podmínky. Takže n kdy op t nashledanou 
na Brádlerov  boud ...

Na co se m žete ješt  na „Brádler-
kách“ t šit?

Provoz je zde pro svou mimo ádnou po-
lohu celoro ní a skýtá mnoho možnos-
tí pro prožití skv lých letních i zimních
výprav. V zim  sjezdové lyžování a snow-
boarding pro za áte níky a mírn  pokro-

ilé díky vlastnímu vleku a sjezdovce, ale
i jinde ve Špindlerov  Mlýn . Poloha na 
krkonošských h ebenech umož uje již 
bez dalších p ekonání v tších výškových 
rozdíl  krátké i delší výlety i pro za ínající 
b žka e po zna ených zimních trasách. Po 
návratu m žete relaxovat t eba v saun .
A co takhle výprava na skialpech? Nebo si 
vyzkoušejte adrenalinový zážitek s ma -
kami a cepínem p ímo na Brádlerových 
boudách na ledové st n . P ípadn  si vy-
zkoušejte zimní bivak. Jarní, letní i pod-
zimní m síce p inášejí v Krkonoších tak-
též neopakovatelné sportovní vyžití. P ší 
turistika, cykloturistika, vycházky se sb -
rem hub, bor vek a ostatních lesních plo-
d  v bezprost ední blízkosti boudy. Neda-
leké t ky na toku Bílého Labe jsou vhod-
né ke koupání. 

A co nabídnout oddíl m, které dávají 
p ednost putovním tábor m?

Vsetínští tomíci vyzkoušeli pu ák p es 
Krkonoše v alpském duchu „od horské 
chaty k chat “ po chatách K T. A je to, p á-
telé, zážitek . Za ali jsme v Peci pod Sn ž-

kou, kde jsme dojeli autobusem. než jsme 
dorazili na od Pece 1 km vzdálenou klubo-
vou Chatu pod Studni nou, vy ádili jsme 
se na bobové dráze za ne ekan  nízkou 
cenu . Kuchyn  paní Burešové, manžel-
kychata e p. Bureše, je vyhlášená a útul-
nátypická krkonošská chata nás p íjemn  
naladila . Druhý den jsme vyrazili Ob ím 
dolem na Sn žku, což je regulérní vyso-
kohorská túra. Kdo by si cht l cestu uleh-

it, m že jet novou lanovkou, která za íná 
500 m od chaty, na Sn žku. Z nejvyššího
vrcholu R jsme zamí ili již po hlavním 
krkonošském h ebení na Výrovku, nejvý-
še položenou chatu K T (1356 m.n.m). 
Cestou jsme si ješt  z Krakonošovy vy-
hlídky prohlédli Kozí h bety, nejkrásn jší
h eben Krkonoš, dnes bohužel pro turisty
zav ený. Chata ka paní Š astná nás uví-
tala slovy „tak vítejte, d cka“ a labrador
Aisha nás všechny uvítal osobn . Výrov-
ka je legendární chata. Samoz ejm  neza-
pomn li jsme se podobn  jako olympijská
vít zka ve snowboardingu Eva Samková 
vyfotit u výra p ed chatou. Další den jsme 
vyrazili na Lu ní boudu a odtud po hlav-
ním hrani ním h ebeni na Špindlerovku 
a dále až na Brádlerovy boudy. Další den 
jsme dorazili do Špindlerova mlýna. Pro 
zájemce je možno pokra ovat na Vosec-
kou boudu (také chatu K T) a odtud do 
Harrachova. 

A co íci záv rem? Naše chaty v Krkono-
ších nás p ekvapily i p íznivými cenami. 
Doporu uji také využít slevu na ubytová-
ní pro leny K T i tomíky.

Ji í Homolka,
Václav Hrobský a Ros a Kašovský
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Zdravím z Finska všechny tomíky. Kro-
m  toho, že tady získávám nové studijní
zkušenosti v rámci programu Erasmus, 
tady také pronikám pod pokli ky finské-
ho folklóru. Samoz ejm , že jsem za-

ala poslouchat metal v podání kapely 
Nightwish, saunuju se, jak to nejvíc jde
a Mumínky za nu íst p íští týden. Ale 
taky jsem od Fin  okoukala, jak by se 
dala využít na výlet  nebo na tábo e kaše 
z p edchozího dne. Jist  víte, že rýžová 
nebo ovesná kaše vždycky rychle vystydne 
a ztuhne a pak už se do ní nikomu nechce. 

Karjalanpirraka – to jsou tradi ní fin-
ské pe ené placky pln né práv  takovou 
kaší. Tady se v tšinou do všeho používá
žitná mouka, ale myslím, že my v e-
chách m žeme na t sto použít naši po-
lohrubou mouku pšeni nou. Mouka se
smíchá jenom s vodou a solí, vypracuje se 
t sto. Z t sta se vyválejí tenké placi ky ve-
likosti v tšího podšálku a na n  se apliku-
je práv  naše zbylá kaše. Protilehlé dva 
okraje placky se p eloží p es kaši a ma-
lýma d tskýma prstí kama se t sto „za-
svorkuje“. Pak se všechno 10 minut pe e 
v troub  na co nejvyšší teplotu. A hotovo. 
Ti mlsn jší si to bu  osladí nebo oko ení a 
d ti ur it  ocení ke up. Takže tam, kde je 

Co se v erejší kaší?

trouba a ztuhlá kaše, m že být tahle plac-
ka vaše.

Taky musím ješt  dodat, že tady každá 
sle na, paní, dáma i babi ka u sebe má 
vždy pletací jehlice a nebojí se je kdykoliv 
vytáhnout.

Anežka Klabanová, 
Robinsoni, Pod brady 

(toho asu Savonlinna, Finsko)
w

Návšt vník Valašského Mezi í í by m l 
mít dost asu. Zejména tehdy, když p i-
jede do blízkosti autobusového nádraží
a ocitne se plánovan  i t eba jen sho-
dou okolností v ulici Na Tržnici p 758. 
Pro ? Inu, sídlí tam TUCAN. Ne snad p í-
mo živý pták s majestátním zobanem, ale 
živý prostor, kavárna s ítárnou, piánem, 
p íjemným posezením, p kným interié-
rem, sympatickým provozovatelem a jeho
hosty – veselými p áteli, o které nemá
kavárna nikdy nouzi. Café Tucan je ka-
várni ka p esn  podle mých p edstav.
Netroufal bych si s ní obt žovat v Tomíko-
vi, kdyby nem la s tomíky n co spole né-
ho. Provozuje ji totiž Kaski, n kdejší šéf 
valmezských Zlatých šíp . Pluje úsluž-
n  mezi hosty, nato í vám dobré medové 
pivo nebo nealkoholický nápoj, ten v a-
sopisu pro mládeže zd razn me zejména. 
Nabídne vám ale také dobré pala inky,
sladké i slané, k tomu p idá Bratry Ka-
ramazovy, n co od Foglara nebo mož-
ná i mého oblíbeného Fukse. Kdybych
v nabídce literatury pálil zcela vedle, ne-
vadí, ur it  si vyberete i tak, knihovna
v Kaskiho Tucanovi je dob e zásobená. 
Jen pevn  doufám, že tam je majestát-
ní vydání her, které do sv ta poslal TOM
Zlaté šípy p ed pár lety, nu a takový
Chalupá  by se do poli ky jist  také vešel.

 Ob asný výskyt ženy Zuzany s malým 
synkem Tadeášem na zádech je samoz ej-
mostí, stejn  jako to, že vkusn  a vzdušn  
za ízená kavárna je neku ácká. M jte tedy 
dost asu na to, abyste kavárnu vedenou 
tomíkem navštívili, milí tená i!

Ješt  jednoho tomíka podnikajícího
v nápojích musím zmínit. Ú astníci sn -
mu ve Zlín  ochutnali dobré pivo s naším 
znakem. Jmenovalo se Tomík Šibal, už 
není k sehnání a dodal nám ho Lubor Gá-
šek. N kdejší správce tomického Kusalí-
na vlastní pivovar jménem Minipivovar 
Penzion pod pralesem a t eba i díky tomu-
to lánku od n j n kdy n co ochutnáte…

Tomáš Novotný

Kavárna

12
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Milí tomíci,
plánujete letos výpravu do brdských 

les ? Pak vás možná pot šíme oznáme-
ním, že zásluhou tomíckého p íznivce 
pana Rady m žete své u apkané nožky
a unavená t la složit od letošního jara, 
p edpokládáme už od kv tna, v malé 
krásné chajd  u Malé Hraštice, okres 
P íbram. Leží nedaleko Dob íše, GPS 
49.8075039N, 14.2798728E.

Nepo ítejte s velkým komfortem, ani
s velkým prostorem (malá chajda u Malé 
Hraštice…) ale svornému oddílu, který za 
teplých ve er  t eba rozloží pár stan  na 
vcelku prostorném pozemku mezi vzrost-
lými jehli nany, prostor ur it  sta í.

A ješt  n kolik praktických informa-
cí, než naplánujete výpravu – do vsi jede 
vlak i autobus, 1,5 km ch ze a jste na mís-

Malá Hraštice

ekl jsem si zkraje b ezna a vyrazil s ma-
lou dív í družinou složenou z Báry, Anež-
ky, Elišky a Ka enky vlakem do Strže. 

apkova vila v ní je p íjemná jistota, v et-
n  Peroutkova pokojíku. Je te  pravda od 
Ov á ka celý p ehrabaný a rozházený, ale 
to se asem spraví. Pr vodkyn  to s d t-
mi umí, ale i tak to malé blondýny bavilo 
jen chvíli a t šily se ven. Nad vilou je skv -
lé ohništ  a po así bylo k opékání bu t  
zrovna ideální. A pak už byla p ed námi 
osmikilometrová cesta do Malé Hraštice. 
Vedla po zna ce hustým lesejkem, holky 
ale fascinovalo to, že jsme m li trasu zna-

enou ješt  zna kami stopa skými. Od 
koho, když Tom je s námi?, etl jsem jas-
nou a nezodpov ditelnou otázku v jejich 
o ích… Nedosti na tom, ob as se k ob -
ma druh m zna ek vyskytlo ješt  jejich 
jméno, vyskládáno ze šišek nebo kamen . 
„Tome, co myslíš, zna í to p  í t e l ?“ Jisté 
chv ní v d tských hláscích snad ani jinou 
než kladnou odpov  nep ipoušt lo. Ba-
vilo je to a d silo trochu zárove , tahle si-
tuace, kdy nás n kdo pobízí k cest  vp ed 
a my nevíme, kdo…

Kilometry utíkaly jako voda, na stro-
mech d supln  vali ptáci, podél ces-
ty se to hemžilo prase ími válenicemi, 

hráli jsme hry, na Králov  Stolici potkali
partu skaut  – a za chvíli byli v Hraštici. 
Tam ovšem vzrušení kulminovalo! Sto-
pa ských i jiných zna ek p ibylo, všechno
nás vedlo na jeden z hust  zalesn ných 
pozemk . Borovice, jedle, uprost ed srou-
bek podle vzoru n kdy z dob Babi ky 
Mary… Dvé e otev ené, z p dy se linuly
zvuky kytary… Mladší holky s moldán-
ky nataženými odmítly jít dál, p edstavi-
vost pracovala p íliš siln . Eliška a Bára 
se ale nic nebály a vyrazily s elovkami 
odvážn  dovnit ! A tam… Byli tam dob-

í, najednou známí lidé, byly tam krem-
role pro d ti a trocha vína pro dosp lé…
Vyzna ili nám cestu, bavili se p i tom p e-
ukrutn , nic takového dlouho, p edlouho 
ned lali. P ivítali nás zkrátka jako p ed-
voj tomík  v chat  z t icátých let, kterou 
se nám rozhodli zap j it. A všechno ostat-
ní o malé chati ce ve st edo eské Malé 
Hraštici, kousek od apkovy Strže, si bu  
m žete p e íst v lánku Jindry Zoufalé, 
nebo prozkoumat p ímo na míst . Cha-
ti ku máme od letošního jara zap j enou. 
Není velká, tak pro družinku, jejíž lenové 
spolu dob e vyjdou. Je na hezkém, vlakem
dostupném míst  a íká si o slušné zachá-
zení!

P eju p íjemný pobyt a p kné stopovací 
hry – lesy kolem jsou k nim jako stvo ené!

Tomáš Novotný

apka není nikdy dost,

t . Uvnit  chatky je opravdu málo místa, 
k spánku uložíte 5–7 os bek ( po ítáme 
– li, že dv  malé d ti se pod lí o jedno l ž-
ko), studna v míst  je zatím s vodou pouze
užitkovou. 

Že je pot eba po sob  uklízet a udržovat 
bezvadný po ádek snad nemusíme zmi o-
vat, to považujeme za samoz ejmost. Chat-
ku máme zap j enou zkušebn  a tém
 zdarma (20-,K   za  osobu + spot ebovanou
elekt inu), budeme se tedy chovat tak, 
aby s námi pan majitel cht l po ítat ješt  
v dalších letech. Více informací získáte na 
úst edí, chalupy@a-tom.cz

Pokud tedy máte chu  na pravou tramp-
skou romantiku, v ele doporu ujeme, vo-
lejte, mailujte, rezervujte.

Jindra Zoufalá
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Poslední b eznová ned le tohoto roku 
tém  celá propršela, ale tomík m, jejich 
kamarád m a rodinám to výjime n  v -
bec nevadilo. Zalezli si totiž do Jiráskova 
divadla v eské Líp , kde domácí TOM 
CHIPPEWA zorganizoval již 17. ro -
ník festivalu d tských p edstavení Cimr-
man by se divil. Do poroty zasedli zkuše-
ní herci z novoborského obrozeneckého 
prozatímního ochotnického divadla NO-
PO  Št pán K ákal, Kristýna Brožová
a Dana Bílková. Rozhodn  to nem li jed-
noduché, hry se st ídaly v rychlém sledu, 
jedna hez í než druhá. Pravdou ale z stá-
vá, že na záv r sice rozdají sadu diplom , 
vít zem se ale stane každý – herec, který 
zvládl svou roli, režisér, jehož hra se nevy-
mkla kontrole a rodi , jehož oko nez stalo
suché.

Divadelní sál byl letos opravdu velmi 
zapln n, v etn  všech balkon . Vše od-
startovali Rohá i z Kladna, kte í letos vy-
mysleli p edstavení o televizi A-TOM.
  Hned po nich vtrhli na jevišt  piráti
z Ková ské a Šmoulové z Kamenického 

Tomíci
divadelníci

Šenova. Liš ata z Velkých Hamr  všem 
dokázali, že „I lov k je jen zví e“ a do 
první velké p estávky rozvibrovali divác-
ké bránice Veverci z Brandýsa nad Labem 
geniálním p edstavením BESTSELLER. 
Fantazie se v jejich pojetí opravdu vymkla 
kontrole a bez jakékoli navigace prolétla 
duší spokojeného diváka. Po p estávce na 
jevišt  vtrhly pražské Sv tlušky, které do-
kázaly v praxi známé po ekadlo, že totiž 
„Klobouk d lá lov ka“. Tolik nápaditých 
tanc  a hudby snad Jiráskovo divadlo ješt
nezažilo. N kte í diváci již možná hlady 
šilhali, p esto si nenechali ujít Robinsony 
z Pod brad vyšet ující ztrátu oddílového 
maskota, totiž mamuta.

Polední pauza byla v nována dobro in-
nosti. Jizerské pekárny nám darovaly roh-
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líky, eznictví Stan k a Stoklasa do rohlík  
výte né párky. Po chvíli už divadlo mlas-
kalo ve švech, pokladni ka naducaná,
b íška plná a sv domí odleh ené. Výt -
žek putuje místnímu nada nímu fondu
OZV NA, které pomáhá d tem se slu-
chovým postižením. D kujeme všem!

Odpolední ást za ala hr zostrašn , 
doslova a do písmene hororem v podání
domácí CHIPPEWY. Hra se jmenovala
Bivoj a jist  nejedno dítko p išpendlila
hluboko do seda ky. Následovala ob-
divuhodná souhra tatínk , maminek
a nejmenších herc  dne, Mák  z Turno-
va, kte í rozezvu eli piáno i basu, žábu, 
slepice, trávu i stodoly. Divadelní zážitky 
ukon ili eskolipští Dakoti historickým 
putováním paní Bou ková, hrou plnou 
nádherných replik i kostým .

Strhující záv r pokra oval divácky
o ekávaným vystoupením tém  již pro-
fesionálních žonglér , Brusinky a Vény, 
tentokrát doslova rychlostí sv tla. as na 
rozhodování poroty odm il koncert party
bubeník  z místní základní školy um ní, 
koncert, který nemohl nechat v klidu ani 
poslední molekuly vzduchu v prastarém 
divadle.

Cht l bych všem, organizátor m, ú in-
kujícím i divák m, up ímn  pod kovat za 
krásnou atmosféru sedmnáctého Cimr-
mana, který by se jist  hodn  divil!

Zden k Šmída,
TOM CHIPPEWA,

eská Lípa

Milí tomíci, máte již svou lenskou kar-
ti ku? Ne? Jak bez ní m žete žít? M že-
te sjednat kdykoliv b hem roku v eviden -
ním systému tomík . Karti ku jednodu-
še objednáte u každého lena z vašeho od-
dílu, do systému nahrajete jeho fotografii
a pouze vyberete, zda chcete kartu stu-
dentskou, i nestudentskou. V p ípad  
studentské je nutné navíc nahrát potvr-
zení o studiu. B hem n kolika dn  vám 
pak karti ky dorazí poštou. A na co že 
jsou dobré? M žete je využít p i prokazo-
vání v ku d tí v dopravních prost edcích 
(nap . p i cest  na výpravu nebo na tábor), 
nebo p i vstupech do bazén , na zámky, 
do muzeí apod. Navíc díky logu EYCA 
(Evropská karta mládeže) m žete využít 
tisíce slev po celé R a Evrop . Seznam 
slev naleznete na adrese www.eyca.cz.
Platnost vydané karti ky je 4 roky, a tak se 
to skute n  vyplatí. A kolik to stojí? Cena 
karti ky je symbolických 10 K  (p i plat-
nosti 4 roky se jedná o ástku 2,50 K  ro -
n , a to se již opravdu vyplatí) pro kartu 
studentskou a nestudentskou. Tyto karty 

Blíží se léto, po i te si
karti ku tomík  za 10 K !

jsou pro tomíky od 5 do 30 let. Pro starší 
tomíky 30 let je možné z ídit lenskou kar-
ti ku bez loga EYCA, a to za 20 K . Dota-
zy ke karti kám vám rád zodpoví Ond ej 
Šejtka na emailu ondra@a-tom.cz.

 

Tomíci, volejte výhodn  a p ihlaste se do 
asocia ní telefonní sít  Vodafone! Volejte 
výhodn  vy i lenové vašich oddíl . V sou-

asné dob  je v naší síti více než 220 telefo-
nist . Nabízíme dva výhodné tarify:

Neomezený tarif Business RED – neo-
mezená volání do všech sítí, neomezené 
SMS do všech sítí, 1,5 GB dat. Zpoplat-
n no je pouze: zasílání MMS, roamingové 
volání ze zahrani í, volání na barevné lin-
ky (za ínající 800, nap . plynárny, distri-
butor elektrické energie apod.) – tarif na-
bízíme za 436 K  v . DPH.

Korunový tarif One Net – minuta volá-
ní do všech sítí za 1 K , SMS do všech sítí 
za 1 K  – cena tarifu je také 1 K . K tarifu
je navíc možné dokoupit datové p ipoje-
ní 500 MB, 1 GB i 4 GB, ceny dat jsou 

již od cca 250 K  m sí n . U obou tarif  
platí tzv. volání v rámci VPN zdarma, tedy 
všechna ísla, zapojená do asocia ní sít  
mezi sebou volají zdarma. Toto platí pro 
oba tarify. Korunový tarif je tedy vhodný 
nap . na letní tábor, kdy si m žete za 1 K  
m sí n  volat s druhým telefonem neome-
zen  zdarma. P echod do naší sít  závisí
na tom, zda p echázíte z jiného tarifu od 
Vodafone, i od jiného operátora. Zpra-
vidla však p echod trvá n kolik dn . Vaše 
sou asné íslo si m žete zachovat.

Ke zmín ným výhodám však dodej-
me, že výhodné telefonování s sebou 
nese i závazek v asných plateb (dosud se 
to ne vždy a každému da í) a že je m že
sjednávat jen šéf oddílu, který je ádn
registrován. Vedoucí oddílu také p ebírá 
zodpov dnost za ty, koho do naší telefon-
ní sít  hlásí.

Dotazy k asocia ní telefonní síti vám 
zodpoví Ond ej Šejtka na emailu ond-
ra@a-tom.cz.

Ond ej Šejtka

Tomícká telefonní sí  fr í!
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Rybá ský n ž

Mustad bait knife 

Mikešovo 
NejdraÏší vybavení nemusí být nutn  vÏdy to nejlepší ãi nejvhodn jší. Zvlášt  

u turistických oddíl , kde se krásný noÏík ztratí dítku jiÏ po prvním táborovém 
dni kdesi hluboko v lese. Zkusili jsme jej tedy po ídit levn . A poda ilo se!

Míry a váhy

Zdravím vás všechny u dalšího pokra-
ování povídání o nožích kolem nás. Roz-

hodli jsme se otestovat rybá ský n ž od 
firmy Mustad. N ž na první pohled vypa-
dá jako klon nože Bahco, o n mž už byla 
v minulosti e , p i podrobn jším pohledu 
už ale jsou vid t a v ruce cítit rozdíly. 

Ru ka je užší než u Bahca a tedy i Mory 
Clipper, epel je asi o 3 milimetry užší
a o 3 milimetry kratší. epel je vyrobena 
z oceli 420 a je opat ena teflonovým po-
vlakem.N ž nemá skandinávské ost í, ale 
dutý výbrus. V plastové pochv  n ž drží 
díky sev ení gumové rukojeti. Po týdnu
a hlavn  prodlouženém víkendu testová-
ní musím nožík pochválit. S porcováním 
potravin, v etn  roz íznutí erstvých roh-
lík , se srovnal naprosto v pohod . Roz e-
zání starého koberce s nánosy prachu mu 
dalo zabrat už troši ku víc – neholil, ale e-
zal po ád dob e. Po n kolika obtáhnutích 
na keramickém brousku už zase dob e 
holí a  eže papír. Kus uzeného tém  stej-
n  veliký ve všech rozm rech jako délka 

epele nebyl problém nakrájet na plátky.
Myslím, že co se týká vybavení na vý-
pravy a tábory pro tomíky, kte í zatím

No a jestliže cena Bahca je p ibližn  
200 K , Mustad se dá po ídit už od nece-
lých 100 K .

Ji í Lukeš – Mikeš
TOM Veverk, Brandýs nad Labem

podobný, pevný nožík nemají (Mora, Ba-
hco, Fiskars), je to dobrá volba. Dokonce 
bych ekl, že chlupaté d ívko na podpal mi 
s ním šlo vytvo it o n co lépe než s Bah-
cem. Patrn  vlivem dutého ost í. 

Pro porovnání podobných nož  jsem 
si odsko il do sklepní dílni ky, kde tvo-

ím i r zné v ci z k že a kde jsem si cvi n
íznul do ty i milimetry silného kous-

ku k že Bahcem i Mustadem. Tenké duté
ost í Mustadu k ži krájelo snáz, než skan-
dinávská epel Bahca. 

Vážení vedoucí,
úst edí Asociace TOM vyhlašuje pátý 

ro ník celorepublikové oddílové sout že 
Jednadvacítka!

Sout že se mohou zú astnit jak oddíly 
malé (do 25 len ), tak oddíly velké (nad 
25 len ). 

Jednadvacítka probíhá ve dvou fázích – 
první z nich je zmapování celoro ní in-
nosti (roky 2014–2015) prost ednictvím 
sout žního formulá e (zde jsou otázky 
typu, zda má oddíl kroj, vydává vlastní a-
sopis, zda se v nuje dobro innosti apod.), 
druhá ást je zam ena na praktické do-
vednosti zástupc  vybraných oddíl  na 
podzimním setkání ve Sloupu i Polan .

V p ípad , že se rozmyslíte a do sout že 
se budete chtít zapojit, zapište si prosím

Jednadvacítka
op t mí í mezi oddíly!

2121

do svých oddílových kalendá  d ležitý 
termín sout že:

16.–18. 10. 2015 – Sloup v echách, 
Polana ve Vsetínských vrších – víkendo-
vé hodnocení oddíl  – v tomto termínu 
prob hne záv re né soust ed ní p ti nej-
lepších oddíl  z každé kategorie. Každý
postupující oddíl bude zastupovat p t 
sout žících plus vedoucí nebo instruktor. 
Tento po et je nutné dodržet. Malé oddí-
ly soupe í na Polan , velké pak ve Sloupu.

Sout žní elektronické formulá e, kte-
ré budou p ipraveny v pr b hu kv tna, 
bude t eba vyplnit do za átku zá í. Sle-
dujte prosím náš web (www.a-tom.cz), zde 
budete pr b žn  nacházet nové informa-
ce o 21.

T šíme se na nové oddíly, které se do 
mezioddílového klání zapojí! Vít ze eká 
finan ní p ísp vek na oddílovou innost, 
tak neváhejte!

(úst )

hmotnost nože:  66 g 
hmotnost pouzdra:  24 g
délka nože:          207 mm 
epel:    90 mm
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Vedle táborových škol po ádá asociace
tomík  i Vodáckou táborovou školu.
Zprvu se po ádala na Svratce ve Víru, kde 
prob hly první dva ro níky a jejich frek-
ventanti si zajisté ješt  vzpomenou na
napl ování koryta celé slalomové tra-
t  v 7 hod ráno vodou o teplot  4,5 °C. 
Následujících 10 ro ník  se p esunulo
do Rakouska na krásnou eku Salzu,
pro mnohé se však VTŠ stala nedo-
stupnou z hlediska dopravy a p vodní
zám r školit budoucí vedoucí a p itáh-
nout je i k vod  sklouzl na školení vodác-
kých instruktor .

Proto se v rámci sn mu Asociace TOM ve 
Zlín  sešli vedoucí vodáckých TOM, aby se 
poradili, jak dál, protože v tšina nev ila, 
že nová koncepce VTŠ je možná realizovat 
ješt  v tomto roce, vyhlásili jsme na sn -
mu, že VTŠ se bude konat až v roce 2016 
na n které tuzemské ece i slalomovém 
kanále. Díky zkušenostem Jardy a Hon-
zy esnekových z TOM Skorci a kapacit
a vybavenosti oddílu, došlo ke zm n . 
VTŠ se koná už v tomto roce!

Jak bylo ujednáno na sn mu, koná se 
na tuzemské ece (nejkrásn jší ze všech 
prázdninových ek u nás), na Vltav  
ve Vyšším Brod  v minikempu v Bílém
Mlýn , kde budeme po dobu konání VTŠ 
sami. Nástup frekventant  VTŠ je b hem 
odpoledních hodin v ned li 16.8.2015. 
Up ednost ujeme p ihlášky dvou nebo 

ty ech uchaze  z jednoho oddílu (kv -
li lodím i organizaci VTŠ do družstev). 
Plánovaný po et ú astník  je 18 ve v ku 
15–21 let. U starších 18 let je možnost 
ud lat i zkoušky instruktora VT samoz ej-
m  s tím, že je nutné do p ihlášky uvést 
že chci se o instruktora pokusit, nebo
s tím souvisí i další povinnosti (seminár-
ní práce a poplatek za vystavení osv d e-
ní – 600,- K ).

VTŠ je ur ena p edevším pro náctileté,
kte í se cht jí s životem na vod  a kolem 

Vodácká táborová škola 
2015

vody seznámit a cht jí své zkušenosti p e-
dat dál ve svém oddíle. V bec nevadí, po-
kud ješt  v lodi nesed li, musí být však 
plavci a nesmí se vody bát. Co se vybave-
ní tý e, musí mít s sebou osobní pot eby, 
ešus, p íbor, p evle ení na vodu a obuv do 
vody (nejlépe kryjící i kotníky – nikoliv ho-
línky!), v ci na spaní v etn  stanu, spacího 
pytle a karimatky. Vybavení na vodu (lod , 
pádla, vesty, p ilby) zajištuje po ádající
oddíl. Podrobné instrukce dostanou zá-
jemci po odeslání p ihlášky.

Nápl  VTŠ tvo í nácvik jízdy na kajacích, 
nafukovacích deblech a raftech na klidné
a divoké vod , KP , splutí eky, hry na vod  
a deskové hry, bezpe nost na vod  a další. 
Slibujeme, že se nikdo nudit nebude. P i-
hlášky je možno posílat do konce kv tna.
V p ípad  nenapln ní doplní VTŠ po áda-
jící oddíl.  

  AHOJ na vod  v Bílém Mlýn !
Jarda esnek,

TOM Skorci, Vsetín

Milí p átelé,
p edposlední srpnový týden po ádá 

asociace pro dor stající oddílové vedoucí 
a instruktory, tradi ní letní táborové školy.

Turnusy jsou t i, jeden na moravské 
chalup  Polana, druhý v severo eském 
Sloupu a v letošním roce prob hne i vo-
dácká táborová škola na Vltav . Všichni ti, 
kdo mají zájem pokra ovat v oddílové in-
nosti v pozici instruktora i vedoucího, by 
nem li na táborové škole chyb t!

P esné termíny jsou:
Polana: 18.–25. 8. 2015
Sloup: 15. – 22. 8. 2015
Voda: 16.–23. 8. 2015
Zkušení a kvali  kovaní lekto i, kte í

sami vedou oddíl a n kolik táborových 
škol už mají za sebou, provedou nová ky
oblastmi jako je nap . zážitková pedagogi-
ka, lasování, komunikace, práce s kame-
rou, sla ování, psychologické a ekologické
hry, apod. Na programu suchozemských 
škol bývají pu áky, zpívání u ohn , nové 
sporty… zkrátka všichni zú astn ní se 
celý týden nezastaví a o nové zážitky není 
nikdy nouze.

Na vodácké škole si tomíci vyzkouší 
jízdu na nafukovacích lodích a kajacích,
dozví se n co o bezpe nosti na vod , sje-
dou šlajsnu a kanál, zahrají si plno her.

Pokud si myslíte, že tato škola je pro vás 
to pravé, nebo znáte ve svém oddíle n ko-
ho takového, mrkn te na webové stránky
http://http://lts.a-tom.cz/, kde najdete 
pot ebné informace a elektronickou p i-
hlášku. Prohlédnout si zde m žete i fotky 
z uplynulých škol.

Zbývá stále n kolik volných míst, proto 
neváhejte a p ihlašte se!

(úst )

Volná místa
na táborových 

školách
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V sobotu 24. 1. 2015 prob hl dvanáctý 
sn m Asociace TOM. Tento rok nás hos-
tilo východomoravské m sto Zlín plné 
funkcionalistických staveb z Ba ovy éry. 
Sn mu se zú astnilo dohromady na 174 
zástupc  z 95 oddíl  (v etn  13 organi-
zátor  a 8 pracovník  úst edí) 7 estných 
host , 1 právni ka. Po ádajícím oddílem 
byli tomíci z TOM Špendlíci pod ob ta-
vým vedením Libušky Valentové. Sn -
movali jsme ve Velkém kin , jehož jméno
opravdu sedí, protože kinosál sedadly po-
jme až tisícovku lidí. Ti, kte í na sn mu 
byli, v dí, že i zadní ady byly obstojn
zapln né veselými mladými tomíky.

Na za átku Tomáš Novotný p ednesl 
zprávu o stavu spolku v posledních dvou 
letech. Následoval hlavní bod sobotní-
ho sn mování. Bylo jím hlasování o no-
vých stanovách, které obsáhly zm ny
vyplývající z nového Ob anského záko-
níku. Ty byly v dopoledních hodinách 
úsp šn  odsouhlaseny a vešly v platnost
v ned li 25. 1. 2015. (139 hlas  PRO,
4 hlasy se zdržely, 0 hlas  PROTI).
K tomu se váže i nová nutnost registra-
ce všech pobo ných spolk  (oddíl ). Její 
budoucí pr b h spole n  s Ondrou Šejt-
kou vysv tlila právni ka Alena Hájková.
V odpolední ásti p ednesli zdravice et-
ní estní hosté (nám stkyn  primátora 
m sta Zlín, místop edseda K T Zden k 

Cabalka, emeritní p edseda K T Jan Ha-
velka, místostarosta Junáka Ji í Navrá-
til, p edseda RDM Aleš Sedlá ek, šéf
rakouských tomík  Markus Artner a P e-
mysl Filip, editel Nada ního fondu es-
kého rozhlasu). Za zvuk  libé písn  byla 
slavnostn  podepsána smlouva mezi Aso-
ciací TOM a Klubem eských turist . Z té 
vyplývá finan ní podpora tomík , prová-
zání elektronické evidence obou spolk
a dále t eba oboustranná propagace cha-
lup, to vše pro rok 2015.

Ivo Sko ek se Zde kem Šmídou nalákali 
na Letní táborové školy a s prezentací dal-
ších vzd lávacích akcí pokra oval Stani-
slav Prais z Rady vzd lávání. Tomáš Fúsek 
promítl film z turistických závod , Ondra 
Šejtka s Tomkem Hurtem p edstavili myš-
lenku propagace tomík  mnoha zp soby, 
t eba novými gumovými náramky „Jsem
v TOM“. Tomáš Novotný s fotografem
Milanem Blš ákem se sv ili, že mají
v plánu vytvo it další p knou knihu. Rádi 
jsme slyšeli, jak úsp šn  se zapojili tomí-
ci po celé republice do charitativní akce 
Sv tluška. Bombou a velmi zajímavým 
zakon ením sobotního sn mování byla 
fotoshow Dana P ibán , který svérázn
a hodn  živ  ukázal fotografie, jak s Tra-
bantem, Maluchem a Jawou projeli nap í  
Jižní Amerikou.

Nejvyšší spolkové vyznamenání, St í-
brný ho ec, p edali Tomáš Novotný
a Tomek Hurt Ji ímu Vilhelmovi, neúnav-
nému a nadšenému organizátorovi turis-
tických závod .

P es sobotní noc napadl sníh, a tak ne-
d lní procházka po zlínském urbanismu 
byla dokonalá. Ba v památník, Ba ovo 
muzeum, Ba ova pojízdná kancelá  a te-
rasa s výhledem na Zlín byly samoz ejm  
p knou te kou za zlínským sn mem. A za 
dva roky? To se sejdeme v Jiráskov  Hor-
nov .

Anežka Klabanová
(ton)

Sn m
v kostce

P inášíme ješt  n co málo zajímavých 
post eh  i perli ek ze zlínského sn mu.

V d li jste nap ., že:
• Na dokon ení Bezru ovy chaty se na 

sn mu vybralo p kných 3 400 K ?
• Že pouze dva vedoucí uhodli jméno 

a autora pochodu, který zazn l v úvodu
sn mování? Jednalo se o Pochod stu-
dentských legií z pera Bed icha Smetany
a t mi znalci byli Tomáš Tomsa a Eliška 
Rydlová!

• V sobotu 24. ledna se ve Velkém kin  
promítal tento trhák:

Foto  lmového hitu zaslal vedoucí Míla 
Toman.

• Dobré naho klé pivo, které jste ob-
drželi p i odchodu v šatn , Tomík šikula,
zajistil pro dosp lé sn movníky Ji í Ho-
molka. Nápad to byl skv lý a Tomík šikula
je tak první asocia ní pivko! (Etiketa je 
k vid ní na str. 12)

• O papírové  guríny, které vtipn  do-
pl ovaly zadní ást kina, projevily velký 
zájem i paní po adatelky z kina, moc by 
se jim hodily na dopln ní pro ídlých ad
v kin , když je návšt vnost nízká...

• Zatím nikdo z úst edí nenašel dv  na-
chlup stejné tlami ky na nových deskách 
od Jirky Youryho Paláta. Našli jste je vy? 
Autor desek tvrdí, že tam jsou!

• Vedoucí brn nských Delfín , Pavel 
Pakosta, nabídl pomoc Sv tlušce p i orga-
nizování No ního b hu Brnem.

Zajímavé
st ípky

ze sn mu
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Jedenáctým rokem trávím poslední srpnový týden 
s po etnou partou mladých lidí z našich oddíl  po 
brigádách na asocia ních chalupách. V Oparnu, Po-

ešín , ve Sloupu a v D dov  se za tu dobu vyst ídaly
už stovky dívek a kluk , kte í za sebou nechali po ád-
ný kus poctivé práce. 

V lo ském roce jsem se osm lil a po dohod  s bri-
gádníky jim zadal dotazník. Profesionální socio-
log-výzkumník by mne asi nepochválil, mne však
zajímalo, jaká je generace dnešních velmi mladých
a mladých tomík  po stránce nejen pracovní…

Dotazník vyplnilo 21 respondent , nejmladší-
mu bylo 17, nejstaršímu 29 rok . Šet ení bylo ano-
nymní. Se tená i Tomíka se o výsledky d lím proto, 
že se domnívám, že nejen oddílovkami, výpravami
a facebookem živ jest mladý len našeho hnutí a že je 
zajímavé nahlédnout osobnost tomického mládí na
tomto útlém vzorku i z jiného pohledu, než jsme v od-
dílech b žn  zvyklí.

Tomáš Novotný

Malá sonda 
do hlubin tomíkovy

duše

V tšina oddílových vedoucích nemá 
asu nikdy nazbyt. P íprav  progra-

mu sch zky lze v tšinou v novat jen pár 
minut, p esto však je nutné vždy p i-
jít s n ím novým, zatím neznámým a 
nevyzkoušeným. Krom  delších her je 
možné použít také tyto jednoduché ale, 
osv d ené aktivity. Nevyžadují zvláštní 
p ípravu a jsou asov  nenáro né. Kra-
ti ké r znorodé innosti dávají p íležitost 
zm nit tempo sch zky – rozproudit ener-
gii, nebo ji naopak zklidnit. Hravost a jed-
noduchost t íminutovek z nakladatelství 
Portál velmi ocení zejména ti, kte í hleda-
jí nové nápady.

(jch)
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Vážení kolegové, píšete, voláte, ptá-
te se…Je jasné, že tzv. p eklopení, tj. po-
vinný zápis do spolkového rejst íku, vás 
z duše otravuje. Prvních n kolik desítek 
state ných už ale dokázalo sehnat po-
tvrzení o tom, kde má sídlo a vysv d e-
ní „ o vlastní p í etnosti“, p esn  podle 
našich instrukcí. P ipomenu, že vše visí 
na www v sekci Asociace TOM- Co je to 
Asociace TOM –Zápis do ve ejného rejs-
t íku. Zde jsou povinné formulá e i malé
diskusní forum, na kterém se Ondra Má-
nek snaží zodpov d t vaše dotazy. Mrzí 
mne, že Vás musíme s touhle byrokracií 
obt žovat, ale nevymyslili jsme si ji. P i-
nesl ji nový ob anský zákoník, je povinná 
a as, který máme k p eklopení všech od-

díl  vym en, se krátí. Tahle procedura se 
týká všech, neunikne jí nikdo. 

Co tedy musíte doložit? Sídlo oddí-
l  (doma, ve škole, v klubovn  vlastn né 
m stem, Sokolem, K T a podobn ). Vždy 
je pot eba souhlas majitele, ne jen uži-
vatele. Souhlas vlastníka sídla musí být
ov en, p ípadn  p iložíte ov enou kopii 
nájemní smlouvy. Musíte doložit dále zá-
pis ze sch ze zakladatel . Zde poznám-
ka: seže te p t podpis  lidí, kte í s vámi
oddíl d lají. Alespo  jeden lov k musí
být starší osmnácti let. Tyto podpisy
NEMUSÍ být ov eny. Dalším lejstrem 
je tzv. souhlas statutárních zástupc , kde 
prohlašujete, že jste svéprávní a že dob-
rovoln  budete šéfem oddílu a že jako
takový budete zapsán do rejst íku. Pod-
pis musí být ov en. Vyberete si, kolik sta-
tutár  budete mít – možnosti jsou jeden, 
dva a t i. Doporu ujeme dva statutární zá-
stupce, záleží ale na Vás. 

Pro  se to d lá? Inu, zákonodárci si od 
toho slibují vy išt ní spolkového prost e-
dí, odd lení zrna od plev. V brzké budouc-

Zatn te zuby!
Zápisu do ve ejného
rejst íku neunikne

žádný oddíl

Zkraje b ezna byl upraven rezerva -
ní systém u asocia ních chalup. Nejedná 
se o zm ny drastické, nebojte se n jakých 
nep íjemných novinek. Nový systém umí 
zohlednit variabilnost pobyt  lépe, než 
ten p vodní. Nyní tak m žete po skon e-
ní pobytu vyplnit pro r zné dny r zný po-

et ubytovaných, což doposud nešlo. Lze
dokonce vyú tovat pobyt, kde mezi svý-
mi tomíky máte n kolik dalších pionýr , 
skaut  i jiných netomík . Díky této zm -
n  po vyú tování rezervace systém auto-
maticky vypo te správnou ástku, která 
Vám bude fakturována – není již t eba p i 
specifických pobytech do poznámek psát, 
kolik vás ten i jiný den v chalup  spalo.

Dále jsme u rezervace herberku spoji-
li ratejnu a ratejni ku do jednoho poko-
je – jsou to dva pr chozí pokoje, které si 
je stejn  nemohou objednat dv  cizí sku-
piny. Platit budete samoz ejm  p i obsa-
zení jedné místnosti pouze za pokoj jeden.

Rezerva ní systém vám nov  umožní 
dále rezervaci pouze na rok a p l dop edu.

V p ípad  problém  s rez. systémem 
pište prosím na mail chalupy@a-tom.cz i 
tomek@a-tom.cz

Tomek Hurt,
Zuzana Antošová

REZERVA NÍ
SYSTÉM
V NOVÉM

nosti bude zápis do rejst íku vodítkem pro 
ú edníky rozhodující o dotacích, nájem-
ních smlouvách, pro radnice, minister-
stva atd. Opravdu tuhle proceduru, která
vám zabere n kolik hodin života, neod-
kládejte. Na konci lh ty budou, obrazn

e eno, fronty, vše p jde pomaleji…
Díky za pochopení a vážn , zatn te, pro-

sím, zuby a vyrazte ov ovat. Nejlépe na 
obecní ú ad, tam to mají neziskovky grá-
tis.

Tomáš Novotný

PS: Razítka máme už dlouhou dobu
taková, že podle mého soudu je m nit
nemusíte, je to zbyte ný výdaj. Razítko by 
nem lo hrát v téhle procedu e významn j-
ší roli, ani v budoucnu ne. Pokud narazíte
na ú edního matláka, který bude srov-
návat název oddílu zapsaný v rejst íku
s otiskem razítka (a bude mu chyb t t eba 
zkratka R), bude to vážn  extrém.

Vážení p átelé,
další várka modrých a r žových nára-

mk , které byly ke koupi na sn mu, je na 
úst edí k dispozici. Náramky stojí 13 K / 
kus, pište si o n  na adresu: ustredi@a-
tom.cz. Nejmenší po et náramk  je 5 kus .

Nové vandrovní knížky si na úst edí 
m žete objednat ve dvou barvách – mod-
ré a tmav  žluté. Cena je 40 K  pro tomí-
ky, ostatní zaplatí 50 K . Kdo si objedná 
více, má za každou desátou knížku jednu 
zdarma.

Ji í Královec z nada ního fondu Klí-
ek je autorem svébytného, sv žího dílka,

plného humoru, jisk ivé poetiky a taky 
trochu nostalgie. Tuhle útlou kníže ku 
m žete t eba použít se svým oddílem jako 
nám t na táborovou hru.

Knížka vyšla v reedici a stojí 50 K .
Platba objednaných v cí se provádí p es 

ú et s var. symbolem ve tvaru íslo oddí-
lu + 200.

(úst )

Úst edí nabízí

Milí oddíloví vedoucí,
jak jsme avizovali na sn mu Asociace 

turistických oddíl  mládeže R v lednu 
2015, rádi bychom v tomto roce navázali 
spolupráci se zajímavými a známými lid-
mi z ad tomík  i z jejich blízkého okru-
hu. D kujeme t m, kte í již jména dodali. 
Jakkoliv si všech vybraných osobnostívá-
žíme a jejich práci oce ujeme, nebudeme 
moci všechna jména použít.

Vás ostatní prosíme o zamyšlení, zda ne-
znáte všeobecn  známou osobnost p esa-
hující oddíl, m sto apod. Myslíme, že je 
mezi námi plno zajímavých lidí, kte í jsou 
tomíky i tomíky podporují a p itom jsou 
to osobnosti uznávené širokým okruhem. 
Rádi bychom n které vybrané osoby oslo-
vili (p ímo i p es Vás, vedoucího oddílu) 
s žádostí o p ípadnou budoucí spolupráci 
p i propagaci tomík  a asociace.

Prosíme, zamyslete se, zda ve Vašem 
oddíle nejsou i nevyrostli tomíci, kte í 
jsou ve svém oboru, sportovním odv tví, 
um leckém život  i kdekoliv jinde osob-
nostmi, které stojí za to oslovit. Možná,
že nemáte takové leny v oddíle, ale t eba 
práv  Váš oddíl podporují rodi e tomík , 
kte í takové parametry spl ují.

Máte-li chvilku, vypl te prosím krati ký 
formulá , který naleznete zde: http://goo.
gl/2QIDqg i po na tení QR kódu níže. 

OSOBNOSTI
U TOMÍK

Vandrovní knížky

Náramky 

Putování spokojeného 
lov ka
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Necelé dv  stovky tomík  se sešly na ve 
Zlín  na sn mu, kterému dominovalo p i-
jímání nových stanov, podpis ro ní dohody
mezi Asociací TOM a K T, stovky papíro-
vých figurin, které se ad  ú astník  sn -
mu líbily a toužili po nich, a také krásná
ba ovská architektura. Cesta zp t prob h-
la pro mnohé v dešti a sn hu, ale dojeli
š astn  všichni a už už se t ší na sn m hro-
novský. 

Delegáti projevili solidní smysl pro hu-
mor, tedy ti, kte í si všimli, že hlasují ve
stanovách pro možnost, aby oddíly na v -
né asy mohly samy zvolit, zda budou razít-
kovat nap íšt  p ímo, nebo s mezidechem. 
Liberální postoj k této otázce vydal zásad-
ní a p íjemné sv dectví o shromážd ných. 

Ministr školství splnil slib a p idal d t-
ským spolk m peníze, což se projevilo
v p íjemné výši ástek rozd lovaných od-
borem pro mládež na grantových komi-
sích. 

Soptíci z TOM v Byst ici pod Hostýnem 
pomáhali pot ebným v krom ížském do-
mov  pro osoby se zdravotním postižením 
a vysloužili si velký dík vedení tamního do-
mova a uznání okolí. 

Tomíci z celé zem  si mohli koupit skle-
n né pecky od sklá e pana Dvo áka a n -
kte í tak i u inili. 

Slovenští p átelé pozvali na zá í 2015 
eské a moravské tomíky na olympiádu do 

Trebišova.
Poslanecká sn movna se chytla za nos 

a chvíli se za n j držela, to tehdy, když po-
slanc m za aly chodit desítky dopis  od 
spolkových v dc , kte í nesouhlasili s dra-
konickými pokutami za neo kované d ti 
na táborech. 

TOM Buntaranta zpíval pro radost se-
nior m v Moravskoslezském kraji.

ást ná elnictva se neformáln  setka-
la ve Valašském Mezi í í a nechala se hý -
kat pozorným Kaskim, kavárníkem ze Zla-
tých šíp . 

Zástupce tomík  v národní rad  On-
d ej Šejtka si u p íležitosti narození syna
Jakuba pov sil nad postel obrazy Emila 
Zátopka a Foresta Gumpa a místo ch ze 
za al už jen b hat. Nevídaná rychlost p e-
sun  sice ztížila komunikaci s mobilním 
operátorem Vodafone, který i p es jistá vy-
lepšení služeb tohle p eci jen nestíhal, ale 
zase Ondrovi výrazn  zlepšila kondici, což 
není také k zahození. 

Ve Sloupu prob hlo úsp šné a hojn  
navštívené školení vedoucí tábor , jehož 
ú astníci si medili a psali výchovné rad  
Standy Praise obdivné dopisy. 

Dobrá duše úst edí Alice Pa ízková 
oslavila v útulné hosp dce U Zví átek po 

deseti letech od padesátin další narozeni-
ny v kruhu p átel a spolupracovník . Jiní 
ctitelé a p íznivci Alici poslali mnoho mai-
l  a pozdrav  a také slib , že od nyn jška 
budou vyú továvat opravdu, ale opravdu 
v as. Úst edí a ná elnictvo se rády p ipo-
jily k zástup m vinšovník  a d kují Alici
za výdrž a dobrou práci. 

P edseda Klubu eských turist  a oba 
statutární zástupci Asociace TOM se sešli 
na Oparenském mlýn  k p átelskému roz-
hovoru nad otázkami, které zajímaly ob  
strany.

Petr Teringl slavil úsp chy se svou na-
bídkou srazu tomík  na Šumav . 

Pražský TOM S vy se rozhodl, že v lét  
odletí na as do Banátu. 

Tomíci z P eštic se rozhodli seznámit se 
blíže se životem sv. Vojt cha, to na místní 
stezce z ízené tamním Klubem eských tu-
rist . 

Iveta Toulavka Toušlová, tvá  a autorka 
ned lní Toulavé kamery, napsala ná elní-
kovi tomík , že n kdy ráda využije jeho na-
bídky na azyl ve sloupském Herberku. 

Tomík z Prahy Jakub Moravec zvaný 
kdysi nep esn  Malý ava se na Špicber-
kách porval s mlád tem ledního medv -
da, o emž vydala sv dectví všechna eská
i Babišova média. Jakub je živ a zdráv
a t eba se s námi jako dlouholetý len hnutí 
bude chtít o své zážitky pod lit.

Ministerstvo školství pozvalo do Senátu 
Marušku Ba inovou z Frýdlantu k p edá-
ní medaile za dobrovolnickou práci, aby ji 
po n kolika hodinách p ímo z ostravského
nádraží od (našt stí zpožd ného) rychlíku 
do Prahy zase odvolalo. Šlo o administra-
tivní chybu, další komentá  rad ji spolkne-
me. 

Spolkoví ná elníci Junáka, tomík , 
RDM a zástupce Pionýra požádali mi-

nistra financí Andreje Babiše o sto milion  
korun v p ípad , že sport dostane navrch 
miliardu z hazardu.

Tomek Hurt, místop edseda našeho 
spolku, ženatý a dosud (již jen krátce) bez-
d tný, našel ve staré encyklopedii zažlout-
lé sv dectví o výkonech Eskymo Welzela
a také poko itel  kanálu La Manche Fran-
tiška Venclovského, Stanislava Bart ška
a juniora Filipa Pytla, a za al trénovat plav-
bu, ano i potáp ní v chladných vodách drs-
ného eského severu. 

Zástupci úst edí se potkali s editelem 
Nada ního fondu eského rozhlasu Sv t-
luška a povídali si o tom, zda by tomíci
v celé republice mohli b hat v noci s elov-
kami. 

N kolik vedoucích pražských oddíl  se
sešlo k porad , jak nahradit zrušenou Bam-

Co bylo v lednu, únoru, 
b eznu a kousku 

dubna 
2015

biriádu a zda vyslyšet po oukání ná elníka 
spolku, který by krom klasické mezioddí-
lové víkendovky plédoval ješt  za n jakou
inspirativní akci pro dosp lé. 

Prob hl 17. ro ník eskolipského diva-
delního Cimrmana, skv lá akce, na které 
se tleskalo roztomilým prck m z turnov-
ské líhn  Zby ka Bá i, provolávala sláva 
americkému konvoji spojenc  a na kterou 
všichni zú astn ní p ivezli ze svých oddíl  
dobrou náladu a skv lé nápady. 

Aprílové po así zvedlo hladinu choti-
m ského potoka tak, že v mlýn  v Opárn
musely být instalovány protipovod ové
zábrany, nakonec ale všechno z stalo v su-
chu. 

Na klubové konferenci v Praze byl na 
konci b ezna zástupcem asociace ve vedení 
klubu zvolen Petr Teringl, dosavadní praž-
ský krajánek. 

Prob hl první duben, drsný aprílový
den, kdy pravda nebyla pravdou a charak-
tery byly podrobovány velkým zkouškám 
i u tomík . Na úst edí psali dobrovoln
o svých lapsech dodavatelé telefonních slu-
žeb a správce rezerva ního systému cha-
lup se p iznal, že ada rezervací je zadána
bolestn  špatn … Jeden len ná elnictva se 
omlouval druhému za p ehmaty skute né
i myšlené a hronovští Lot i zvali všech-
ny bezplatn  do teplých exotických kra-
jin. Ozval se i hrozící evropský statistický 
ú ad a jeho požadavky na sb r nemilova-
ných dat vyvolaly u mnohých b s na tvá i 
i v duši. Le  byl to jen apríl a druhý den se 
vše zase vrátilo do svých b žných, všedních 
a bezchybných kolejí. 

Pokud Vás již šimrají jarní sluneční
paprsky, vyrážíte na lodích, sedláte kola, 
jdete si zaběhat anebo vše zvládáte do-
hromady, pak nezapomeňte zaslat včas
přihlášku na 21. ročník triatlonu.  

Závaznou přihlášku pošlete co nejdříve 
na adresu: tomdelfi n@centrum.cz

Termín triatlonu je 8.–10. 5. 2015, sou-
těží se v disciplínách běh, jízda na kanoi 
a jízda na kole. Podrobnosti najdete na 
http://tomdelfi n.wgz.cz/

(ústř)
Trojice revizní komise ve složení Ilo-

na Jaglová, Pavel Ebr a Vrá a jagla ne-
únavn  kontrolovala ú etnictví, oddíly 
chválila, jen výjime n  je pohanila.

Pozvání
na Železného
tomíka
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Vážení kolegové vedoucí, z technických 
d vodu se do Kalendária 2015 nedostaly 
všechny pozvánky na školení VHT po á-
dané TOM 432 Horolez ata.

Rekapitulace termín  naleznete zde:
• 7.5.2015–10.5.2015 

– skály Baby u eky Jihlavy
• 31.5.2015 

– lezecký balvan, Kamenný vrch – 
Plachty, Brno, Nový Lískovec

• 10.9.2015 – 13.9.2015 
Ž árské vrchy – Sn žné

• 27.9.2015 
– lezecký balvan, Kamenný vrch – 
Plachty, Brno, Nový Lískovec

• 4.10.2015 – Brno, Kamenný vrch
• 7.11.2015 – Babí lom
• 6.12.2015 – skály u Mokré
• 12.12.2015 – Jeseníky, Ramzová

V p ípad  dotaz  se obracejte na Milo-
še Stejskala, 739 033 769, stejskalmilos@
seznam.cz.

Vydavatelství moderních spole enských 
her MINDOK nabídne i letos tradi ní tá-
borový balí ek her s výraznou slevou,
která je zna n  výhodná i ve srovnání
s obvyklou nabídkou pro volno asové
a vzd lávací organizace. 

P ihlašte se do seznamu zájemc  již 
nyní a získejte podrobné informace v oka-
mžiku spušt ní projektu. Balí ky odesílá-
me v ervnu, aby byly hry k dispozici již na 
první táborové turnusy. Cena balí ku ne-
p esáhne 2 tisíce K  v . DPH a již nyní 
se m žete t šit na hry Port Royal, nové 
P íb hy z kostek, Summoner Wars a Ti-
mes'Up Rodina. 

Další hry budou známé již brzy a dozvíte 
se o nich v informa ním emailu zasílaném 
na p ihlášené kontakty.

S p áním
úsp šných tábor

a spokojených d tí 
Tým MINDOK

Nabídka
spole eských her

Za skv lou pomoc se d evem, údrž-
bu kotle a nákup nového roštu pat í velký 
dík vedoucímu Járovi Lepšíkovi a oddílu 
Bob i, kte í o jarních prázdninách odvedli
v mezholezské chaloupce po ádný kus 
práce. 

(úst )

Pomocníci
v Mezholezích

ŠKOLENÍ
VYSOKOHORSKÉ 
TURISTIKY

Regionálna rada KST v Trebišov , 
TOM Brontosaurus, TJ Sokol, SOŠ Tre-
bišov a Klub slovenských turistov CV  
Trebišov vás srde n  zvou na XI. ro ník
Mezinárodní olympiády turistické mláde-
že do Trebišova, která prob hne ve dnech 
24.09. – 27. 09. 2015.

Veškeré podrobné informace o ubyto-
vání, cen  a programu naleznete na na-
šem webu: http://www.a-tom.cz/cla-
nek/17405-pozvani-na-mezinarodni-o-
lympiadu-turisticke-mladeze-do-trebisova

(úst )

Pozvání
do Trebišova

Kapacita ubytování na letní sraz TOM 
na Šumav  (Volary 8.–15.8.2015) je prak-
ticky vy erpaná. P ihlásilo se více než sto 
tomík  a jejich p átel, takže škola, kde 
bude v tšina ubytována, je plná. Mohli
bychom získat ješt  n kolik míst na uby-
tovn , takže kdo by cht l ješt  p ijet, volej-
te Petra Teringla, 603 916 452.

(úst )

Sraz tomík  2015

eská rada d tí a mládeže bude i v ro-
ce 2015 po ádat vzd lávací a turistic-
kou hru na bázi geocachingu SAMETKY.
Rádi bychom mezi lenskými organiza-
cemi nalezli dobrovolníky, kte í by nám
s p ípravou pro letošní rok pomohli.
Naším cílem je nalézt alespo  2 dobro-
volníky pro každý kraj R, kte í by byli 
ochotni pomoci se sb rem starých a ulo-
žením nových schránek. RDM hradí
p ípadné cestovní náklady. V p ípad  va-
šeho zájmu se prosím obracejte na ko-
ordinátorku projektu Sametky Karolínu
Puttovou na emailu karolina.puttova@
crdm.cz

Co jsou Sametky, najdete na stránce: 
http://crdm.cz/projekty/sametky/nebo: 
http://sametky.cz/

Ond ej Šejtka

SAMETKY PODRUHÉ
RDM hledá dobrovolníky

Milí čtenáři, v tomto čísle nenajde-
te pravidelné rubriky Týpí jako domov a 
Nebojte se rukodělných prací. Pevně věří-
me, že v červnovém čísle se již objeví. Za 
výpadek se omlouváme.
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A mohou za to op t Hop a Youry. Ti vy-
slyšeli volání Nejvyšší Pot eby (éterická 
bytost, na kterou to ale as od asu taky 
p ijde....) a rázn  se op eli do starého
záchoda. Vid li tam nep kné v ci! Ale

V D dov  se sedí radostn ji
neutekli, záchod spojený s chalupou vy-
budovali v jeho nejpodstatn jší ásti zno-
vu a dokonce ho opat ili omyvatelným
prkénkem. Kadibudka v rohu zahrady je 
dalším vysoce úlevným místem! Cht lo by 

se napsat, že je místem radostného spo i-
nutí.

Pokud nám, milí tená i, budete chtít 
napsat, jak se Vám na d dovských zácho-
dech nov  sed lo, budeme jen rádi. 

(ton)

Rádi b háte potm ? Vyzkoušeli jste si již 
n kdy no ní pochod s elovkou? 

Milí tomíci,
tak už to vypadá, že se na t chto strán-

kách budeme potkávat pravideln  a vlastn
doufáme, že nejen na nich. Rádi bychom 
totiž navázali na naši skv le rozjetou spo-
lupráci z lo ského roku a pustili se i do 
dalších spole ných projekt .

Co t eba tento rok, krom  celonárod-
ní zá ijové sbírky v ulicích, spole n  zor-
ganizovat i další menší lokáln  zam ené 
projekty ve vašich domovských m stech/
obcích? Poj me zkusit uspo ádat spole -
ný výlet, b h Potm  nebo výpravu tomí-

Sv tluškaSv tluška už je taky v TOM už je taky v TOM

k , p edstavit ve ejnosti sv t nevidomých
a zárove  ud lat n co pro dobrou v c. 
M žete touto cestou prezentovat innost 
vašeho oddílu, zárove  si vyzkoušet spo-
lupráci s n kterou z místních institucí pro 
zrakov  postižené, a to vše ve spojení se 
Sv tluškou. Rádi vás propojíme a podpo-

íme.
I letos se ur it  pustíme do organiza-

ce zá ijové celostátní sbírky „V zá í Sv t-
lušky zá í“. Lo ské rychlé zapojení 15
oddíl  i výsledky byly naprosto úžasné. 
Ješt  jednou vám touto cestou d kujeme 
za spolupráci a t šíme se, že se nám spo-
le n  i letos povede do sbírky Sv tluška 
na pomoc nevidomým a lidem s t žkým

zrakovým postižením p isp t dalšími fi-
nan ními prost edky.

Oddíly, které by cht ly spolupracovat 
na spole ných lokálních projektech se 
Sv tluškou nebo na zá ijové celonárodní 
sbírce, se mohou hlásit prost ednictvím
úst edí tomík  na mailu chalupy@a-tom.
cz. Budeme moc rádi za vaše podn ty
a nápady, jak by letos mohla naše spolu-
práce vypadat.

Brzy se t šíme na shledanou za celý tým 
Sv tlušky.

 P emysl Filip,
editel Nada ního fondu

eského rozhlasu

2015_2_duben_jir.indd   23 16.4.2015   12:15:53






