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Milí tomíci,
 do nového roku se v�tšinou p�eje zdraví a št�stí. My všichni víme, že zdraví a št�stí 
nám m�že dát turistika. Proto Vám všem p�eji krásnou turistiku v roce 2015. Vašim vedoucím, 
pak p�eji totéž, ale nad to ješt� hodn� radosti z pokroku ve Vašich turistických a tábornických 
znalostech a dovednostech i z Vašeho chování. K tomu pak ješt� tolik pot�ebnou, a zatím z �ásti
chyb�jící, spole�enskou podporu v místech Vaší �innosti. Asociaci TOM p�eji, aby se vyda�ily 
všechny hlavní akce, zejména d�ležitý lednový sn�m ve Zlín� a srpnový letní sraz TOM ve Vola-
rech. 

 Nám všem pak p�eji, abychom se spole�n� setkávali na nejr�zn�jších akcích Asociace 
TOM a dalších akcích Klubu �eských turist�.

     Váš

              Jan Havelka
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I v lednu, v dob� konání sn�mu, m�žeme zájemc�m dopo-
ru�it n�kolik dalších možností podle �asu, který u nás stráví.
P�íjemnou procházku kolem Ba�ovy vily na sídlišt� Jižní 
Svahy, kde návšt�vníky upoutá bílá v�ž kostela Panny Marie Po-
mocnice k�es�an�. V�ž kostela je viditelná z mnoha míst centra
m�sta. Slavnostn� byl posv�cen v roce 2003.

Po cyklostezce se pohodln� dostanete do ZOO Lešná, t�e-
tí nejnavšt�vovan�jší ZOO v �R. Cestou se m�žete zastavit 
v lázních Kostelec, které k lé�b� využívají zdejší sirné prameny.
Ve Štíp� projdete kolem významného poutního místa, barok-
ního chrámu Narození Panny Marie. Sm�rem na Otrokovice 
vede cyklostezka podél toku �eky D�evnice.

Sn�mu vst�íc, poznejme Zlín!

foto: Vladimír Kubík, Zlín
 

Sm�rem na Kudlov lze využít MHD. P�vodní malé filmové ateliéry na
Kudlov�, ur�ené k natá�ení reklamních film�, se postupn� rozrostly 
na studio, které se významnou m�rou dodnes podílí na produkci krát-
kých a trikových film�. Za návšt�vu také stojí Lesní h�bitov. Návrh na 
jeho z�ízení podal m�stskému zastupitelstvu Tomáš Ba�a a projektoval 
jej F. L. Gahura. Poh�ben je zde zakladatel m�sta a továrny Tomáš Ba�a 
a další významné osobnosti m�sta z oblasti kultury i sportu.

Nabízí se také zajímavá procházka charakteristickou �tvrtí Letná 
(Ba�ovy domky), vystav�nou pro zam�stnance firmou Ba�a.

         V��ím, že se všem tomík�m bude ve Zlín� líbit!

Líba Valentová, 
TOM Špendlíci,

Zlín

Zlín (n�mecky Zlin), je statutární m�sto na východ� Moravy. 
Leží v údolí �eky D�evnice na rozhraní Hostýnských a Vizo-
vických vrch�. Je centrem Zlínského kraje a v sou�asnosti má 
necelých 80 tisíc obyvatel. Ve zlínské aglomeraci žije kolem 100 
tisíc obyvatel.
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Od roku 1939 je datum 17. listopadu 
známé a významné nejen v �eské repu-
blice, ale i ve sv�t�. Na po�est p�ipomínky 
tehdejších tragických událostí byl tento den 
vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva. 
Již o 15 let d�íve se však za�ala psát historie 
oddílu BVÚ. 

Dne 17. listopadu 1924 se narodil jeho 
zakladatel Karel Líba, nositel zlatého B�e-
zového lístku, známý také jako Ostrav-
ský Foglar. Oddíl BVÚ vedl nep�etržit� 
od jeho založení v roce 1945 až do osm-
desátých let. Až do odchodu na svou po-
slední výpravu, v �ervenci roku 2000, byl 
d�ležitou sou�ástí oddílu. Od téhož roku, 
kdy byla na klubovn� slavnostn� odhalena 
pam�tní deska, oddíl na jeho po�est kaž-
doro�n� po�ádá vzpomínkovou akci, kte-
ré se ú�astní jak sou�asní �lenové, tak i ti 
bývalí - Veteráni. 

Ani letos, p�i p�íležitosti 90. výro�í jeho 
narození, tomu nemohlo být jinak, zvlášt�,
když zastupitelstvo m�sta Ostravy schvá-
lilo návrh na pojmenování jedné z nových 
ostravských ulic práv� po Karlovi. V od-
dílových �adách poté vznikl nápad jejího 
slavnostního odhalení práv� v den výro�í
Karlova narození 17. listopadu. Vzpomín-
ková akce za�ala nave�er, na ulici Karla 
Líby v Ostrav� – P�ívoze, za p�ítomnosti 
sou�asných �len�, Veterán� a dalších p�í-
znivc�. Událost si nenechalo ujít okolo t�í 
set lidí! Po slavnostním úvodu, o který se 
postaral oddílový truba� Tarzan, se slova
ujal Veterán B�e�a Bohá�, který vzpome-
nul alespo� n�které z nejvýznamn�jších 
moment� Karlova života. Pak byla slav-
nostn� odhalena cedule s názvem ulice
Karla Líby. Akce pokra�ovala lampio-
novým pr�vodem po nov� pojmenované
ulici až ke klubovn� BVÚ, kde za svitu

pochodní a Akimova proslovu prob�hl
 slavnostní ceremoniál. U pam�tní des-
ky všichni mohli znovu vzpomenout na 
osobnost našeho zakladatele. 

Tím ovšem celá akce nekon�ila. P�í-
tomní se p�esunuli do prostor klubovny, 
kde zazpívali oddílovou píse�. Akim pak 
s místostarostou M�stského obvodu Mo-
ravská Ostrava a P�ívoz Daliborem Mou-
kou slavnostn� p�est�ihli pásku u vstupu 
do místnosti, v níž byla nov� otev�ena Pa-
m�tní místnost – malé oddílové muzeum, 
ve kterém má samoz�ejm� Karel hlavní 
místo. 

Dominantou místnosti je prosklená 
vitrína s fotkami, dopisy, Karlovými osob-
ními v�cmi, sbírkou ocen�ní, které za sv�j 
život obdržel nebo oddílovými kronikami 
– Kompasy – které se poda�ilo zachránit 
p�ed ni�ivou povodní v roce 1997 ze sta-
ré klubovny. Ta byla p�i této povodni od-
plavena a zni�ena. Kompasy vypovídají
p�íb�hy mnoha oddílových generací. Kaž-
dý z bývalých �len� oddílu v nich najde 
vzpomínky na své kamarády. 

Karla Líby

Na nást�nkách jsou novinové �lánky 
o Karlovi a oddílu. P�i prohlídce m�žete 
na televizní obrazovce shlédnout film se-
stavený z oddílových videí nato�ených na 
výpravách, táborech a dalších akcích, do-
pln�ný autentickým rozhovorem s Kar-
lem, který vás vzpomínkami na uplynulé 
�asy symbolicky provází. 

Letošní vzpomínková akce kon�ila indi-
viduálními prohlídkami muzea, které z�-
stává nadále zp�ístupn�no každému, kdo 
má zájem si jej prohlédnout.

Na záv�r ješt� pod�kování t�m, kte�í
se na po�ádání akce podíleli, p�edevším 
všem zú�astn�ným, Veterán�m a p�ízniv-
c�m, kte�í pomohli vytvo�it jedine�nou at-
mosféru celé události.

P.S. V tomto roce uskute�níme oslavu 
dalšího d�ležitého milníku BVÚ, 70. vý-
ro�í jeho nep�etržité �innosti. Již nyní jste 
všichni zváni.

Walter Groer – Walter
Petr Gade - Skokan
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Martin Strnad, TOM Maraciabo, T�inec
Osobní cíle si nedávám, rad�ji ne, protože je stejn� ne-
splním.
Cíle oddílové: Hlavním cílem bude dát do kupy dodáv-
ku, kterou jsme zakoupili, rádi bychom, aby vydržela 
tak 8-10 let funk�ní. Doufám, že seženeme dostatek 
pen�z na oddílovou �innost. V novém roce se chceme 
zam��it také na strukturu oddílu, popasovat se s dob-
rým fungováním oddílu, vytý�it ty správné hodnoty.

Tomek Hurt, TOM Dakoti, �eská Lípa
Osobní cíle si nedávám, jediným cílem bude rozhojnit 
�ady tomík� vlastním potomkem.
Cíle oddílové: Rád bych posunul oddílové rádce sm�-
rem k vedoucím, aby se více zapojovali do p�ípravy 
programu a m�li více zodpov�dnosti.
Cíle spolkové: V tomto roce by m�la vzniknout onli-
ne verze ú�etního programu ESO, jehož stávající za-
staralou podobu využívá necelá polovina našich oddí-
l� TOM. Na zm�n� se pod patronací �RDM podílím 
a budu tedy rád, když se zdárn� dokon�í.

Filip �erný- Pep�ák, TOM Bobr, Beroun
Cíle osobní: Rád bych dostudoval a ud�lal na �ZU 
všechny zkoušky a doufám, že se mi poda�í dob�e 
skloubit školu s oddílovou �inností.
Cíle oddílové: Navazují na osobní, nebo� bych rád za�al 
víc zapojovat instruktory do chodu oddílu, aby m� �a-
sem mohli zastupovat. Není vždy jednouduché sladit 
školu s výpravami. Cht�l bych d�lat pravidelné oddílo-
vé akce- každých 14 dní, asi spíš jednodenní výpravy 
a sch�zky. Doufám, že naplníme tábor, že se nám t�eba 
i poda�í rozší�it oddílovou �lenskou základnu.

 

Anketa

Jarka Bedná�ová, S�vy, Praha
Osobní cíle: V novém roce m� �eká spousta výzev, kte-
rých se, doufám, nezaleknu. Hlavn� doufám, že za ten 
rok moc nezestárnu a že si budu stále ráda hrát a t�šit 
se na nová dobrodružství.
Oddílové cíle: Budu ráda, když se nám pro oddíl poda-
�í sehnat novou klubovnu. Snad se vypravíme na první 
víkendovku do zahrani�í, doufám, že p�i záv�re�ném 
ohni na tábo�e od d�tí uslyšíme, že to byl ten „nejlepší 
tábor v�bec!“ a zkrátka, že budeme stále dobrá parta, 
kterou její hlavní vedoucí nebude ani moc brzdit, ani 
hnát n�kam, kam by se nem�lo.

Ond�ej Šejtka, TOM S.T.A.N., Praha
Jaké mám osobní cíle v roce 2015? Rád bych se více v�-
noval mé neustále se rozr�stající rodin�, rád bych také
trochu zhubnul!
Oddílové a spolkové cíle? 
Rád bych, aby se u TOM S. T. A. N. rozrostl po�et oddí-
lových d�tí, zejména t�ch nejmladších. T�šilo by mne, 
kdyby se n�kolik schopných oddílových teenager� po-
sunulo zase o n�co blíž k roli vedoucího, aby v�d�li, jak 
a co d�lat a byli z nich do budoucna fajn par�áci.
Chci se v�novat spolkovým databázím všeho druhu 
a být u vylepšování webových stránek naší asociace.

Je tomu už víc jak deset let, co získali
svitavští Zálesáci do vlastnictví starou 
Tu�kovu hájenku u obce Svratouch na 
�eskomoravské vrchovin�. Vzhledem ke 
zna�n� pokro�ilému stadiu zchátralosti 
se tém�� okamžit� vžilo pracovní ozna�e-
ní „rujna“

Byla to však pro nás výzva, vidina vlastní
táborové základny nás popohán�la vp�ed. 
Jeden volný víkend za druhým padaly za 
ob��, aby kone�n� v lét� 2008 vyrostlo ko-
lem hájenky 20 podsadových stan� a mohl 
najet na základnu první táborový turnus. 
V ten okamžik ješt� chalupa p�i pohledu 
zven�í nedávala znát všechny ty hodiny 
d�iny a litry potu, které již ale vst�ebala ve 
svých útrobách b�hem rekonstrukce obyt-
ných prostor. Až letos se kone�n� do�kala 
krom� úpravy okolního pozemku i celko-
vého nového kabátu v podob� bílé fasády.

 Na ja�e 2014 jsme za pomoci bagru 
srovnali terén kolem chalupy, a kde nám 
na vyrovnání trocha zem� chyb�la, spravi-
lo to n�kolik liazek s novou hlínou. Získa-
li jsme tak nejen lepší podklad pro stav�ní 
stan�, ale hlavn� více rovinatých prostor 
pro hraní her s d�tmi. Na podzim p�ed-
cházelo samotnému natahování venkov-
ní omítky nejprve pod�ezání a zaizolování 
budovy. K již d�íve osazeným novým ok-
n�m a vynucené nové verand� po pádu té 
staré pod tíhou sn�hové nadílky te	 p�ibyla
 kone�n� i parádní d�ev�ná vrata do stodo-
ly. Ta je p�es zimu skladišt�m, ale na léto 
se pravideln� m�ní v táborovou jídelnu.

Díky letošní nemalé investici z finan�-
ních prost�edk� úst�edí asociace se Tu�-
kova hájenka prom�nila i zven�í k nepo-
znání, snad do podoby, jak ji p�ed deseti-
letími vídal sám hajný Tu�ek.

Pro nás však navždy z�stane „Rujnou“, 
ale te	 už hrd� s velkým R.

Daniel Veselý
TOM Zálesáci, Svitavy

Jaké cíle osobní i oddílové si dáváte do nového roku 2015?

Tu�kova hájenka 

v novém kabát�



T�sn� p�ed Vánocemi ustal staveb-
ní ruch uvnit� Bezru�ovy chaty. V roce 
2014 jsme stavbu posunuli nejmén� o 30 
procent dále, než p�edpokládal p�vodní 
plán pro tento rok. Návšt�vník, který by 
dnes do chaty p�išel, by si mohl myslet, 
že stavba je hotová. Úpln� hotová není, 
p�esto však v interiérech zbývá k dokon-
�ení již jen velmi málo. P�i pohledu zven�í 
však n�které práce ješt� nejsou dod�lány. 

Kamenem obložená fasáda kuchy�-
ského traktu je úpln� dokon�ena, avšak 
sloupy pod terasou ješt� nejsou kamenem 
obezd�ny. Obezd�na není také dlouhá 
op�rná ze	 podél zásobovacího sjezdu, 
nad kterou je umíst�na nádrž na pitnou 
vodu. Chybí dod�lat velké zemní úpravy 
kolem chaty, zbourat historický Šantán – 
p�vodní maštal bývalé Bezru�ovy chaty, 
ve které je již n�kolik desetiletí poskytová-
no ob�erstvení pro kolemjdoucí turisty.

 Teprve po jejím odstran�ní bude možno 
p�evézt na vrchol Lysé hory zbytek výkopu 
deponovaný o 2 km níže. Potom bude 
možné ud�lat p�ed i za chatou finální ko-
munikaci, která je podmínkou kolauda-
ce. Všichni pevn� v��íme, že toto vše do-
kon�íme v pr�b�hu jara a po�átku léta tak, 
aby v lét� mohla být chata zkolaudována 
a otev�ena. Musíme to dokázat, abychom 
po t�ináct let trvajícím jednání se státními 
orgány a 3,5 roku trvající stavb� splnili cíl, 

Milí kolegové vedoucí, p�icházíme 
s rozší�ením nabídky oddílových cha-
lup pro vás, tomíky. TOM BVÚ vlast-
ní základnu v Moravskoslezském kraji. 
Protože jsme práv� nyní dokon�ili další 
etapu rekonstrukce, je možné nabídnout 
základnu i ostatním oddíl�m. Podmínky 
pronájmu jsou podobné jako pro chalupy 
spravované úst�edím. 

Výjime�nost základny spo�ívá v její ve-
likosti a umíst�ní. V okolí základny není 
na dohled žádné stavení, pouze p�íro-
da. Uvnit� jsou k dispozici, mimo jiné, t�i 
velké prostory pro hry (jeden se velikostí 
blíží menší t�locvi�n�). Dostupnost je 
velmi dobrá jak autem, tak autobusem, 
�i vlakem. Naši základnu m�žete využít 
t�eba k víkendové výprav�, ale také pro 
jarní �i letní prázdniny. 

Díky v�tšímu množství vnit�ních pro-
stor je základna vhodná také pro akce 
typu Vým�na zkušeností �i Rádcák. Dal-
ší podrobnosti o podmínkách pronájmu, 
umíst�ní a n�kolik fotografií naleznete na 
http://pevnost.bvu.cz/

Petr Mika-Akim,
TOM BVÚ

ke kterému dnes vzhlíží tisíce �len� K�T 
a dalších ob�an�, kte�í nám opakovan� 
pomáhali a pomáhají. 

Na obrázcích vidíte sou�asné pohledy 
na hlavní fasádu chaty s nedokon�enou 
terasou, pohled na jeden z šesti hotových 
pokoj�, a na klub – učebnu v suterénu.

Jan Havelka

Úsp�šný
t�etí rok výstavby

PEVNOST
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  Pražskou k�ižovatku rozzá�il 25. �íjna 
minulého roku benefi�ní koncert Sv�tlo 
pro Sv�tlušku, který bylo možné sledovat 
na �T1 a Radiožurnálu. Pod ob�í vzdu-
cholodí se na podiu p�edstavily velké ta-
lenty ze sv�ta vidících i nevidomých spor-
tovc�, komik� i hudebník�.
 „Sv�tluška se letos spolu se svými hos-
ty, diváky a poslucha�i vydala na symbo-
lickou vzduchoplavbu, aby si posvítila na 
nové talenty mezi nevidomými hudební-
ky, ale také sportovci a bavi�i,“ �ekl �edi-
tel Nada�ního fondu �eského rozhlasu 
P�emysl Filip. Na pódiu tak zazá�ili i ti, 
kterým Sv�tluška díky p�ísp�vk�m svých 
dárc� po celý rok pomáhá. Moderátorské 
role se s velkým elánem zhostila Lucie Vý-
borná. To že koncert se skute�n� povedl, 
dokumentuje i rekordní sledovanost p�e-
nosu, na který se dívalo 370.000 divák�. 
Mimochodem stejn� jako film o Jamesi 
Bondovi na konkuren�ní televizi. 

Za doprovodu zrakov� handicapova-
ných um�lc� vystoupili t�eba Chinaski, 
Xindl X, Dagmar Peckové, Bára Basiková 
nebo Cocoman, který je autorem úst�ed-
ního motivu koncertu Stoupám. Vznikly i 
další velmi neobvyklé aranže ve spoluprá-
ci s Petrem Maláskem, Epoque Kvartetem 
a zapojením velkého 60 �lenného sv�tluš-
�ího sboru složeného z vidících i nevido-
mých zp�vák�.  

Sv�tluška svítí na cestu i zrakov� han-
dicapovaným sportovc�m. Ond�ej Vetchý, 
Václav Vydra a Petra Špalková se vžili do 
jejich role a zkusili si zdolat potm� skalní
vrchol, jezdit na koni �i kole. P�ízniv-
ci Sv�tlušky na koncert� se dozv�d�li, jak 
se s nenadálou situací vypo�ádali. V pr�-
b�hu ve�era vystoupili i úsp�šní horolezci 
a poko�itelé K2 Radek Jaroš a Honza Tráv-
ní�ek nebo diváky pobavil komik Lukáš 

Pavlásek. Do programu se zapojily i zná-
mé osobnosti v callcentru, Jana Boušková, 
Filip Cíl a Pavel Nový. Autorem sv�tluš�í 
svítící vzducholodi, dominantního objektu 
koncertu, která má rozm�ry úctyhodných 
4 x 3 x 2,5 metr� a váží 200 kilogram�, je 
známý scénograf Hynek D�ízhal. 

A v roce 2015 ? Pokud jste si loni necha-
li ujít t�etí ro�ník charitativního No�ního 
b�hu pro Sv�tlušku, letos byste m�li roz-
hodn� p�ijít. Neopakovatelnou atmosféru 
no�ního b�hu, kdy trasu b�hu prolétne roj 
tisíc� symbolických "sv�tlušek" lidí s �e-
lovkami, si m�žete užít jen jednou v roce. 
Ve �tvrtek 16. dubna se proto op�t setká-
me na startu této jedine�né akce v Praze, 
a nov� v následujícím dubnovém týdnu 
i v Brn�. P�esný termín najdete na webu 
www.svetluska.net

Po úsp�chu minulého ro�níku charitativ-
ního b�hu, kterého se zú�astnilo tém�� t�i 
tisíce lidí a poda�ilo se vybrat neuv��itel-
ný 1,3 mil. korun, je zde už �tvrtý ro�ník. 
Akce s názvem No�ní b�h pro Sv�tlušku 
zprost�edkuje krom� dobrého skutku a fi-
nan�ního výt�žku i jedine�ný zážitek. Tra-
di�n� bude na výb�r ze dvou variant délky 
trasy – 3 nebo 5 kilometr�. Vítán je každý, 
i ten, kdo si bude chtít tra� jen projít, pro-
jet na kolob�žce �i kole�kových. Magická 
atmosféra, p�i kterém trasu prozá�í tisíce 
�elovek, tak symbolizuje motto celé akce. 
A sice, že i b�hat ve tm� má smysl.

Letos chceme nov� No�ní b�h pro Sv�t-
lušku uskute�nit i v Brn�, v plném prou-
du jsou diskuse s partnery, p�ípravy trasy, 
hledání dobrovolník�. Tímto zveme oddí-
ly tomík� z Brna a okolí, aby se p�ihlásily 
a pomohly nám akci p�ipravit. Hlásit se je 
možné se prost�ednictvím úst�edí tomík� 
na mailu ton@a-tom.cz Vítáno bude také 

ší�ení informací o b�hu mezi p�íbuznými, 
kamarády a známými v Brn� a okolí. �ím 
více b�žc�, tím lépe. Charitativní startov-
né a celý výt�žek op�t poputuje do sbírky 
Sv�tluška na pomoc nevidomým a lidem 
s t�žkým zrakovým postižením.

Jak jinak podpo�it Sv�tlušku v pr�b�-
hu roku ? Drobní dárci mohou zaslat sv�j 
p�ísp�vek na známé sv�tluš�í konto „de-
set devítek“99999 99999/0100 

nebo odeslat dárcovskou SMS na �íslo 
87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA 

(1 DMS = 30 K�, 
Sv�tluška obdrží 28,50 K�), 
nebo ješt� lépe ve tvaru DMS ROK 

SVETLUSKA (pravidelná m�sí�ní pod-
pora Sv�tlušky ve výši jedné DMS pod 
dobu jednoho roku).

P�emysl Filip
�editel Nada�ního fondu 

�eského rozhlasu

foto Dalibor Puchta a Filip Jandourek

Tomíci se p�ed necelým p�lrokem zapoji-
li do nadmíru ušlechtilé akce. Sv�tluška je 
sdostatek známá jist� i �tená��m Tomíka. 
P�ipome�me jen, že zá�ijové sbírky se 
zú�astnilo 15 oddíl� TOM, které vybra-
ly celkem 190 175 K�. O m�síc pozd�-
ji jsme se zú�astnili s Ondrou Šejtkou 
vynikající benefi�ní akce v tzv. odsv�ceném 
kostele Pražská k�ižovatka. 

Logo tomík� na st�n� vedle hlavních 
partner� a sponzor� sice neviselo (a my 
si tak trochu povzdechli, že bychom si 
v kontextu donátor� snad i zasloužili, 
tomíci se výškou nasbírané �ástky totiž  
opravdu nenechali zahanbit!), ale v��íme, 
že p�íšt� tomu tak už bude. Tomíci pomohli
dobré v�ci –  a to je nejpodstatn�jší!

Více se o ve�eru dozvíte o n�kolik �ádk� 
níže, v �lánku P�emysla Filipa z Nada�ního
fondu �eského rozhlasu.                   

Tomáš Novotný

James Bond a B�hy
Sv�tluška
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Všechno za�alo už loni v prosinci, když 
televize neustále vysílala reportáže o ne-
mocném Ladislavu Hasmandlovi a jeho 
nevylé�itelné nemoci a bezmocných rodi-
�ích. Takových reportáží je spousta, pro-
jdou jedním uchem dovnit� a druhým ven. 
Ale tahle byla jiná, byla o klukovi z �eský 
Lípy. A já jsem taky z Lípy a p�ece kdo jiný 
by si m�l pomáhat, když ne lidi z jednoho 
m�sta. Jeden ve�er, jedna reportáž, jeden 
nápad a následoval koloto� rychlých akcí. 
Cht�li jsme pomoci jako oddíl, ale jen cho-
dit po m�st� a vybírat peníze... to je bez 
nápadu a hlavn�: co vám kdo dá?

 Nápad: co takhle topinky a táborová 
kamna? Ostatní vedoucí nápad okamžit�
podpo�ili, starostka akci zaštítila, m�sto
zajistilo oficiality a tomíci z �eské Lípy 
v rámci váno�ního jarmarku smažili to-
pinky na Vodním hrad� Lipý. Akce to byla 
nanejvýš úsp�šná. Díky mediální masáži 
byl výt�žek 20 tisíc korun! 

Letos jsme cht�li akci zopakovat, cht�-
li jsme op�t pomoc konkrétní osob�. To 
se nakonec nepoda�ilo a spolupráci jsme 
proto domluvili s �eskolipským denním 
stacioná�em. Výt�žek z topinek z�stane 
v Líp�, ale p�eci jen se „rozplyne" v rámci 
chodu organizace. Oddílu tak trochu chy-
b�lo nadšení a zapálení pro v�c. 

Obrat ale nastal v moment�, kdy jsme 
ješt� p�ed prodejem topinek šli s d�tmi 

na návšt�vu stacioná�e, abychom v�d�li, 
kam peníze p�jdou. Tomíci m�li spoustu 
otázek na sociální pracovnici a zajímalo je 
opravdu vše a hlavn� se nebáli v�bec ze-
ptat. Bohužel hlavní pracovní doba ve sta-
cioná�i je v dob�, kdy jsou d�ti ve škole,
a tak jsme nepotkali žádné klienty. 

D�ti projevily zájem se s kliety setkat 
a vyzkoušet si aktivity, které denní cent-
rum nabízí – práce s korálky, výroba koší-
k�, ping pong, floorbal atd. Našt�stí cent-
rum funguje i v dob� pololetních prázdnin. 

Zp�t k topince. Když bylo jasné, koho 
podpo�íme, museli jsme odvést práci. 
V ned�li 30. listopadu jsme naložili tábo-
rová kamna, dvacet chleb� darovaných Ji-
zerskými pekárnami a vyrazili na Vodní 
hrad smažit topinky. 

O smažení ze strany tomík� byl zájem 
veliký. A� jsme m�li p�edem rozd�lené 
skupinky, n�kte�í vydrželi na hrad� celý
 den. Smažili, loupali �esnek, va�ili �aj 
a hlavn� prodávali topinky a nabízeli je ko-
lemjdoucím. Topinek se nakonec prodalo

Dobro�inná

 spoustu, ale kolik jsme vlastn� „vyd�lali", 
jsme zjistili až v samotném stacioná�i p�i 
p�edávání pen�z klient�m a �editelce or-
ganizace. 

V denním centru jsme strávili p�íjem-
nou hodinku, spo�ítali peníze, dostali
buchtu, fotili se a slíbili si, že 30. ledna 
o pololetních prázdninách ur�it� dora-
zíme a že už se ob� strany moc t�šíme. 
Zárove� jsme s paní �editelkou mluvili 
o našich oddílech, a dokonce padl nápad, 
že by v lét� o prázdninách klienti stacioná-
�e p�ijeli na jednodenní výlet k nám na tá-
bor.

Letošní ro�ník dobro�inné akce tak na-
bírá ne�ekaný rozm�r. Je zajímavý pro ob� 
strany a jak o celé akci napsal bývalý mís-
tostarosta: „Takový �in vydá za sto hodin 
ob�anské nauky."

Renata Dvo�áková,
TOM Chippewa,

�eská Lípa

�eská 
Lípa
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První akcí nov� vzniklého oddílu TOM 
Trilobit Beroun byla podzimní víkendovka
na Psím zubu. Jelikož jsme zatím po�etn� 
malý oddílek, kapacita srubu Psí zub nám 
bohat� posta�ila a okolí srubu nás uchvá-
tilo už d�íve. 

Abychom si pln� vychutnali cestu na 
srub, která vede po nau�né stezce po b�e-
hu �eky Sázavy, vyráželi jsme z Berouna 
netradi�n� až v sobotu ráno. Posázavský 
pacifik, který jezdí na této trati, nám u�a-
roval, a to ješt� d�ti nev�d�ly, jak krásný
je samotný srub a jeho nejbližší okolí.

Ve vesnici Petrov jsme se dlouho nezdr-
žovali a vyrazili po �ervené na srub. Cesta 
je to velmi malebná. Ani nám nep�išlo, že 
jsme ušli 4 km s batohy na zádech. Cestou
jsme využili jedno z h�iš� u �eky, na kterém 
jsme si zahráli pár her na rozptýlení, pak 
jsme prošli kolem studánky, kterou jsme 
nezapomn�li p�ipomenout, aby všichni 
v�d�li, kam budou chodit pro vodu, a už 
zbývalo vyfun�t t�ch asi 20 schod�: srub 
stál p�ed námi! Ješt� vtípek se zapomenu-
tými klí�i a už jsme se ubytovávali. 

N�kte�í nev��ili, že sem není voda zavede-
na voda ani elekt�ina. Zapojení baterie a ná-
sledné rozsvícení sv�tla je evidentn� pot�šilo.
Nezapomínali však na cestu ke studánce, 
kterou budou muset absolvovat, pokud si 
budou chtít ud�lat ve�e�i. Tuto nevýhodu 
ale vyvážilo za�ízení srubu. Hnedka si všich-
ni za�ali zabírat pokojí�ky, kde budou spát 
a otevírat všechny okenice. Najednou bylo ve 
srubu sv�tla dost a n�jaká elekt�ina nikomu 
nechyb�la. 

Ješt� v sobotu jsme vyrazili na krátký 
výlet. Cht�li jsme ukázat d�tem celé okolí

a hlavn� je vzít k hrní�kovému stromu 
s vodníkem u vesni�ky T�ebsín. V restaura-
ci ve zmi�ované vesni�ce jsme si dali horký
�aj a pala�inky se zmrzlinou. Byly výborné.
S plnými b�ichy byla cesta zp�t trošku po-
malejší a kv�li brzkému stmívání jsme do-
razili na srub za tmy. Nikomu to ale neva-
dilo. 

Druhý den jsme vyrazili dál proti proudu
�eky Sázavy do Žampachu, kde jsme 
z mostu dlouho a s obrovským zaujetím 
pozorovali ondatry, které pod mostem na 
ostr�vcích uprost�ed Sázavy žijí. 

Ze Žampachu už byl jen kousek po na-
u�né stezce Jílovské zlaté doly, kde na 
nás �ekal tatínek jednoho z našich �len�, 
který nám za�ídil exkurzi do štol Sv. Jo-
sefa a Sv. Antonína Paduánského. Pan 
Drahuský (zmi�ovaný tatínek) štoly obje-
vil, bydlí doslova co by kamenem dohodil. 
Poskytl nám tedy velice podrobný a vel-
mi zajímavý výklad o obou štolách a navíc 
nám doporu�il restauraci, kde skv�le va�í. 
Jelikož dny už byly dost krátké, dorazili 
jsme na srub znovu za tmy, ale se spous-
tou nových zážitk� a informací o t�žb� 
zlata na Jílovsku. 

V pond�lí dopoledne náš �ekal úklid 
srubu, dopln�ní spáleného d�íví do kamen 
a cesta zp�t do Petrova na vlak. I v malém 
po�tu jsme si víkendovku parádn� užili 
a všichni se t�šíme na další akci, t�eba už 
s nová�ky!

Kate�ina Frdlíková-Klíšt�, 
TOM Trilobit, Beroun

TRILOBIT 
na

Psím zubu

S rodi�i našich �len� se potkáváme pra-
videln� p�ed klubovnou nebo na nádraží
p�i p�edávce d�tí. Tentokrát však bylo 
všechno jinak. P�ipravili jsme akci šitou na 
míru práv� jim. Dosp�láci se za�lenili mezi 
d�ti a vedoucí a spolu pak prožili zábavné 
a (doufáme) p�íjemné odpoledne. Mohli 
si pohrát, zasout�žit, dát si do t�la a zvýšit 
svou hladinu adrenalinu. 

Jak to všechno za�alo? Z brány šapitó se 
vylouplo stádo kašpárk�, kte�í si všechny 
p�ítomné rozd�lili do družstev, a hned se 
rozto�il koloto� sout�ží. Výsledky byly ba-
revn� zv��n�ny na stranách ob�í kostky. 

O celkovém po�adí jednotlivých druž-
stev rozhodly záv�re�né hody práv� touto 
velekrychlí. Družstva si na hozených stra-
nách s�ítala svá barevná polí�ka, získaná 
v jednotlivých h�í�kách. Za odm�nu si týmy 
vybraly krabice s tajemným obsahem. Ke 
všeobecné radosti v nich byly ukryty dob-
roty pro záv�re�nou hostinu.

Akce s rodi�i se vždy setkávají se zna�ným
ohlasem. Proto pokud chcete s rodi�i svých 
�len� navázat lepší spolupráci, mohou 
vám být Kašpa�iny inspirací.

Ivo Sko�ek,
TOM Zlaté šípy,

Valašské mezi�í�í

ZlatošípáckéZlatošípácké

Kašpa�inyKašpa�iny



Na konci roku 2012 jsme dostali výpo-
v�	 z naší klubovny. Od�vodn�ní? D�m 
se bude rekonstruovat. Do dnešního dne 
se ješt� neza�alo.

Po letošním letním tábo�e jsme objevili 
na stránkách roudnického KZM (Kultur-
ní za�ízení m�sta), že se nabízí pronájem 
prvního patra „Dome�ku“, což je vlast-
n� d�m hned vedle kulturního domu, na 
Husov� nám�stí, tudíž ješt� navíc p�ímo 
v centru m�sta. V �ádném termínu se nikdo
nep�ihlásil, museli jsme �ekat ješt� jedno 
kolo výb�rového �ízení. „Chodí št�stí do-
kola…“ a my jsme s paní �editelkou KZM 
Marií Imbrovou podepsali smlouvu na 
pronájem.

Nájemné není nijak malé, doufám, že 
nás nijak nezruinuje, ale s pomocí dotace 
od Asociace TOM, a také s dotací z obec-
ní kasy snad vše zvládneme. Navíc nás 
�eká ješt� platit polovinu náklad� za ener-
gie, ale s vidinou vlastní klubovny a na tak 
výhodném míst� jsme do tohoto „dobro-
družství“ šli.

Nábytek nám zap�j�il Agility klub Lito-
m��ice, n�co nám v�novali rodi�e našich 
oddílových d�tí, dv� rohové lavice jsme
po�ídili díky mimo�ádné materiálové 
dotaci od tomík� (dostali jsme skoro polo-
vinu náklad�). 

Máme za sebou první dv� sch�zky 
v nové klubovn�. Když se zde sejdeme 
všichni, je nás tady jako blech. Plno, ale 
tak jsme si to p�áli! Využíváme další oddí-
lové vybavení, dataprojektor s ozvu�ením. 
Máme zde náš velký stolní fotbal, koupili
jsme dv� tane�ní podložky. Ke �tvrte�-
ním sch�zkám, které nyní budeme st�ídat 
s hrami v t�locvi�n� (kde se d�ti náramn� 
vy�ádí) s klidnými sch�zkami v klubovn�, 
ješt� p�ibyly st�edy odpoledne a p�ipravu-
jeme další akce �i tvo�ení v klubovn� na ví-
kendy. Budeme si nové klubovny užívat. 
Náš sen se splnil.

Vratislav Florián-Hroch,TOM Klub 
lesní moudrosti, Roudnice nad Labem
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Za�átkem zá�í nastala u berounských 
Bobr� velká zm�na. Vedoucí Klíšt� a Chroš-
tí již nejsou �leny TOM Bobr. Založili 
nový, vlastní oddíl TOM TRILOBIT. B�-
hem týdne se Chroštímu poda�ilo sehnat 
v centru Berouna prostory pro klubovnu
a já jsem za�ala vy�izovat veškerou admi-
nistrativu spojenou se založením nového 
oddílu. Papírování bylo požehnan�, ale
díky úst�edí, kde nám každý pomáhal, se� 
mu síly sta�ily, jsme to zvládli v rekordním 
�ase a bez sebemenších zádrhel�. Jmeno-
vit� bychom cht�li dodate�n� pod�kovat  
Tomášovi Novotnému, který o všem v�d�l 
jako první a osobn� nám vysv�tlil, co vše je 
t�eba a jaké máme možnosti,� Alici Pa�íz-
kové, která nám pomáhala s financemi do 
za�átku, Zuzan� Antošové, která s námi 
domlouvala ubytování na Psím zubu, On-
d�eji Mánkovi a Ond�eji Šejtkovi, kte�í za 
nás vy�ešili veškeré papírování spojené se 
zapsáním do rejst�íku a dalším, kte�í byli 
pov��eni práv� t�mito ochotnými lidmi, 
aby nám pomohli. Díky celému úst�edí
 máme vlastní oddíl, který m�že naplno 
fungovat a nabírat nové �leny.   …

Prostory pro klubovnu jsou parád-
ní, zbývalo „jen“  upravit a vybavit holou 
místnost jako klubovnu. Bylo pot�eba vy-
malovat všechny zdi, zasádrovat v nich 
díry, upravit strop, p�ed�lat sv�tla, vytrhat 
staré lino (to byla nejhorší práce), p�est�-
hovat gau� (ten, který znáte z Tomíka, jak 
putoval po berounském nám�stí), nat�ít 
okna a topení, sehnat stoly a židle... 

Práce tam bylo dost a dost, ale vrhli 
jsme se na to s nadšením. Strávili jsme na 
klubovn�  celkem 4 víkendy plus páte�-
ní dvouhodinové sch�zky. O víkendech 
jsme tam byli do noci. Zdi jsme �áste�n� 
namalovali a �áste�n� vytapetovali. Kla-
sické tapety nám ale p�išly moc drahé, po-
užili jsme proto barevné papíry (zlevn�né 
v Lidlu) a tapetovali jsme jimi. Z výsled-
ku jsme nadšeni. Staré lino jsme vytrhali

(strávili jsme nad tím minimáln� 7 hodin 
v kuse) a položili jsme zát�žový koberec. 
Židle nám v�novala 2. Základní a Mate�-
ská škola v Beroun�, kde p�ekážely ve skle-
p�. Nat�eli jsme je bílo-mod�e a jsou jako 
nové. Oprýskaná stará okna jsme nat�eli 
na �erno stejn� jako radiátory, na kterých 
bylo p�edtím jasn� poznat, jakými barva-
mi prošla místnost za posledních n�ko-
lik let. Vydrhli jsme špinavé umyvadlo,
obnovili chod elekt�iny a nová klubovna 
byla hotová. 

Dnes máme krásnou klubovnu, ve které
m�žeme realizovat naše nápady na hry, 
u�it d�ti n�co nového o mapách a našem 
okolí  a v p�ípad� zájmu zde m�žeme reali-
zovat sch�zku a klidn� i p�espat. 

Prvními, kte�í vid�li naši klubovnu 
a hned ji �ádn� otestovali, byl oddíl Vever-
k� z Brandýsa nad Labem. P�ijeli k nám 
do Berouna na výpravu a p�espali v naší 
nové klubovn�. Jejich ohlas na klubovnu 
nás velmi pot�šil, sami jsme z ní stále nad-
šeni. 

Zveme i vás, pokud p�emýšlíte o víken-
dové výprav� s oddílem, navštivte práv� 
Beroun a jeho p�ekrásné okolí. P�espat 
m�žete u nás v klubovn� a nám�t� na vý-
lety je tu více než dost.

Držte nám palce s novým oddílem a p�i-
je	te se na nás do Berouna podívat !

Kate�ina Frdlíková, 
Klíšt�, TOM Trilobit, Beroun

 
� �To vše je svatá pravda a celé úst�edí 
d�kuje za pochvalu. Ale musím také dodat, 
že jsem stále nabádal dvojici krásných mla-
dých lidí, aby odd�lení z p�vodního oddí-
lu Bobr� prob�hlo smírn� a pokud možno 
p�átelsky. Pevn� v��ím, že se to poda�ilo.

(tn)

Máme op�t 
klubovni�ku!

TOM TRILOBIT
V Beroun� vznikl nový oddíl
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Akreditované školení MŠMT
 – je ur�eno t�m, co budou na táborech 

vykonávat funkci zdravotníka zotavova-
cích akcí. Skute�n� zážitkový kurz pro 
zdravotníky. Kurz prosp�šný každému, 
kdo pracuje s d�tmi a mládeží. Nejedná se 
jen o suché povídání. P�ednášky dopl�ují 
praktické nácviky a ukázky.

Cílem kurzu je, aby každý ú�astník 
um�l poskytnout první pomoc a v�d�l, vše 
o roli zdravotníka.

Pro úsp�šné získání kvalifikace se musí-
te zú�astnit  obou víkendových kurz�.

Akreditované školení MŠMT
 – je ur�eno t�m, co budou vykonávat 

funkci hlavního vedoucího tábora. Úsp�š-
ný absolvent získá celostátn� uznávanou 
kvalifikaci. Nau�íte se základy, které musí 
znát každý hlavní vedoucí tábora:

•   Vedení dokumentace + p�íprava reali-
          zace tábora (zajišt�ní provozu)

• Diagnostika výchovných problém�, 
výchova proti šikan�

•  Posuzování bezpe�nostních a zdra-
votních rizik + formulace výchovných cíl�

•    Táborové hry
•    Hygienická vyhláška a 
      Zákon o ochran� ve�ejného zdraví
•     Záv�re�ný test
Výhodou je, že školení chystají zkušení 

vedoucí, kte�í mají mnohaleté zkušenos-
ti z r�zné formy tábor�. Minimáln� �íká-
me, co nesmíte, mnohem více ukazujeme, 
co m�žete.

Kurz je ur�en všem, kdo cht�jí získat zá-
kladní znalosti p�i sla�ování a stavb� níz-
kých lanových lávek.

Seznámíte se a nau�íte se, jak správn� 
sla�ovat a stav�t nízké lanové p�ekážky, a 
to jak teoreticky, tak hlavn� prakticky.

•Sla�ování a lana - Druhy a typy lan, 
údržba a zásady pro práci s lanem; druhy 
a typy jišt�ní; výstroj a výzbroj na sla�ová-
ní; bezpe�nost p�i sla�ování …

• lanové p�ekážky: zp�sob vázání lan; 
nízké lanové p�ekážky; bezpe�nost a jišt�-
ní na lanových p�ekážkách …

•Expedi�ní turistika: zajišt�né cesty; 
pom�cky a vybavení; pohyb na ledovcích; 
p�íprava expedice; bezpe�nost na horách; 
první pomoc na horách … a mnoho dal-
ších.

Letní táborové školy jsou ur�eny pro 
dospívající mladé lidi, tomíky, kte�í proži-
li n�jakou dobu se svým oddílem a cht�li 
by v n�m nadále pracovat jako instrukto-
�i a vedoucí.

Letní táborová škola. To jsou t�i slova. 
Dv�z nich by mohla eventuálního zájem-
ce zaujmout a p�itáhnout (letní a táboro-
vá, to p�ece slibuje p�kné po�así, zážitky), 
t�etí slovo – škola – m�že odradit. Ale to
by byla škoda.

Naše táborové školy vás opravdu mají 
co nau�it. Za šest �i sedm dní vám mo-
hou napomoci sžít se s partou vrstevní-
k�, komunikovat s lidmi stejn� starými 
i s o n�co staršími - instruktory LTŠ. Už to 
není málo!

Kurz v�novaný osobnostnímu rozvoji.  
Pro starší patnáct let, horní hranice není 
stanovena.

Hlavní metodou, kterou na kurzech 
využíváme, je metoda zážitku. Pomocí ne-
tradi�ních her a simula�ních program�, 
se snažíme ú�astník�m ukázat r�zné hod-
noty a jejich význam v život�, „otestovat“ 
jejich hranice, poukázat na r�zné aspekty 
komunikace a jiné. 

Nejedná se tedy o žádné suchopárné 
p�ednášky, nýbrž r�zné aktivity zam��ené 
na fyzickou kondici, strategické rozhodo-
vání, psychiku, komunikaci, ale i na akti-
vity výtvarné �i relaxa�ní.

Kurz pro ty, co si cht�jí ov��it své zna-
losti a dovednosti v oblasti poskytování 
první pomoci.

Kurz Na Krev je koncipován jako víken-
dová akce �ty��lenných tým�, které mají 
laické znalosti o poskytování první pomoci. 
Týmy si ve ztížených podmínkách, daných 
po�asím a fyzickou zát�ží, prakticky vyzkou-
ší první pomoc v simulovaných situacích, je-
jichž obsah p�edem neznají.

Adrenalinové akce v terénu budou vyvá-
ženy poklidn�jšími možnostmi dopln�ní 
nových nebo oprášení starých informací 
a dovedností. Na konci víkendu si bude-
te moci složením písemné zkoušky obnovit 
platnost zdravotního kurzu a po individuál-
ní domluv� i jiného zdravotnického kurzu.
 Všichni ú�astníci, kte�í úsp�šn� napíšou 
test, získají osv�d�ení o absolvování dvaceti-
hodinového doškolení v oblasti poskytování 
první pomoci.

ZDRAVOTNÍK 

ZOTAVOVACÍCH

AKCÍ 

VEDOUCÍ A LANA

LETNÍ TÁBOROVÉ

ŠKOLY

POLANA & SLOUP

ŠKOLENÍ HLAVNÍCH

VEDOUCÍCH TÁBOR�

ZÁŽITKOVÝ KURZ

PRO NÁCTILETÉ

NA KREV

Základní školení pro za�ínající vedou-
cí oddílu. Seznámíte se se vším, co by 
m�l znát správný vedoucí oddílu Asocia-
ce TOM.

Probereme základní právní p�edpisy, 
dozvíte se, jak zajistit bezpe�nost d�tí, 
procvi�íte si základy první pomoci. Bude-
me si povídat o hospoda�ení, jaké dotace v 
asociaci m�žete �erpat a co pro to musíte 
ud�lat. Seznámíte se s vašimi povinnostmi
a právy, i to, jak se m�žete vzd�lávat vy 
i vaši �lenové, a také vám p�edstavíme 
chalupy a objekty asociace, které m�žete 
využívat.

ŠKOLENÍ PRO 

VEDOUCÍ ODDÍL� 

ASOCIACE TOM



Na tuto otázku jen málokdo odpoví, že 
ne. A že letošní rok byl (pro náš oddíl) byl 
št�drý! Každý, kdo n�kdy vypracoval pro-
jekt pro získání pen�z a� už z fond� EU �i 
kraje (nebo z obecní pokladny), ví, že to 
není nic jednoduchého. Letos SE vybu-
dovalo na tomíckých základnách spousty
„modul�“ (vím, co modul znamená, ale 
nev�d�l jsem, co si mám pod ním p�edsta-
vit…), které jsme m�li možnost se svými
oddíly „testovat“ (využívat…hrát si s nimi,
zkoušet). 

My jsme m�li možnost „si hrát“ s mo-
duly na základnách ve Sloupu a v Opar-
n�. Oparenský „Vodní sv�t“ z dílny pán� 
Iva Sko�ka a Jirky Paláta je BOMBA! D�ti 
jseme od „testování“ nemohli odtrhnout. 
Kolemjdoucí turisté jen pokukovali a zá-
vid�li. Navíc jsme za takovéto testování 
získali i nemalé peníze. My jsme je dali na 
naši akci 3 + 1 ZDARMA, kdy �lenové od-
dílu, kte�í se zú�astní t�í víkendových akcí, 
mají �tvrtou zcela zdarma.

Podle naší korespondence m�l celou 
administrativu s projektem EU na sta-
rosti Lukáš Hušek. Lukáši, díky, že jsme 
se mohli zapojit i my do tohoto projektu. 
Budeš-li v budoucnu pracovat na podob-
né akci, m�žeš s námi po�ítat!

Obdiv a pod�kování pat�í ale všem, kdo 
se podíleli na vybudování všech modul� 
a dalších p�edm�t�, které náš pobyt na 
tomíckých základnách d�lají zajímav�jší 
a atraktivn�jší. 

Využili jsme také nabídku z úst�edí na 
získání dalších prost�edk�. Jejich rozd�-
lování jist� nebylo jednoduché, vždy� kdo 
by nenatáhnul ruku, když maminka na-
bízí? D�kuji všem pracovník�m úst�edí 
za jejich práci, p�eji všem do nového roku 
hlavn� zdraví a št�stí a t�ším se na spolu-
práci i p�íští rok.

Vratislav Florián HROCH, 
TOM Klub lesní moudrosti                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                  

„Chcete ješt� 
pár korun pro 
sv�j oddíl?“

To je jedna z anketních odpov�dí našich 
malých tomík�…

Víska Rejdice se nachází tak na polo-
vin� cesty mezi Ko�enovem a Vysokým 
nad Jizerou, na hranicích CHKO Jizerské 
hory a Krkonoše. Jezdíváme tam v zim� na 
hory, nebo� chata je p�ímo na sjezdovce ve 
skiareálu Rejdice.

Hledali jsme ubytování na podzimní 
prázdniny za p�ijatelnou cenu. V chat� je 
jedenáct pokojík�, dv� kuchy�ky s malou 
jídelnou, sociálky na chodb�, p�kná spole-
�enka, ubytování pro t�icet dva lidi�ek. Do 
Tanvaldu se dojede v pohod� vlakem (po-
kud není na trase výluka…), z Tanvaldu do 
Rejdic autobusem, který si lze objednat 
u správce chalupy také za p�ijatelnou cenu.
My jsme zde strávili letošní podzimní 
prázdniny a vyda�ily se. Naplánoval jsem 
výlety na t�i rozhledny do okolí.

Cestou p�es sjezdovku se dojde do ves-
ni�ky P�íchovice (se skiareálem U �ápa), 
tady „to žije“ hlavn� v zim�, te	 v �íjnu je 
zde pusto a tém�� liduprázdno. Na kra-
ji vsi je rozhledna Maják s muzeem Doby 
Járy Cimrmana (m�j kamarád kdysi po-
znamenal, že kdyby se prošel u rodi�� na 
p�d�, našel by taky hromadu harampádí 
a mohl si otev�ít takové muzeum…). Nám 
se však exponáty moc líbí. 

Další rozhlednou jen kousek od chaty
je Št�pánka s „novým kabátem“ a úpln� 
novým interiérem. Ze Št�pánky jsou vid�t
jak Krkonoše, tak Jizerky – když není 
ovšem mlha – jako jsme m�li my. My vi-
d�li tak akorát do Ko�enova ke kostelíku.
Hned vedle rozhledny je unikátní ka-
menný Maltézský k�íž (zrekonstruovaný 
v roce 2011 z trosek p�vodního k�íže) 
s památníkem ob�tem II. sv�tové války 
(n�meckým ob�tem). 

Na pond�lí jsme si objednali autobus 
a zajeli si do Krkonoš…k Mumlavským vo-
dopád�m. Stejný nápad m�li ale asi všich-
ni, byly tam mraky turist�. Došli jsme až 
k „�ertovským kotl�m“ na �í�ce Mumla-
v� a potom se vrátili zpátky a jeli rad�ji na 
druhou stranu.

T�etí rozhlednou, kterou jsme navštívili,
byla soukromá rozhledna U Borovice, 

kterou si pan Huba� postavil na návrší 
u Roprachtic nedaleko Vysokého nad Jize-
rou. Za dobré viditelnosti prý je odtud vi-
d�t i Milešovka. My m�li slune�no, ale Mi-
lešovku jsme nevid�li. Zato nám ale pan 
Huba� vypráv�l o svém spln�ném snu, mít 
vlastní rozhlednu, jak dvacet let nakupo-
val kameny, d�evo, shán�l povolení, až 
m�l tu svou rozhlednu. Když už je po sezó-
n�, tak jen sta�í zatelefonovat Huba��m, 
kte�í jist� i vám, stejn� jako nám, rozhled-
nu mimo�ádn� a velmi ochotn� otev�eli.

Ve�ery jsme trávili ve spole�ence. Nej-
víc jsme se t�šili na premiéru táborového 
filmu, byl skv�lý! Dalším lákadlem byla 
oblíbená hra „Zariskuj!“ s elektronický-
mi tla�ítky, kterou hraje najednou až osm 
dvojic. Tentokrát na téma „Harry Potter“, 
dalším tématem bylo okolí Rejdic. 

Jeden ve�er jsme vyráb�li strašáky 
z dýní, tradi�ní akce na podzimních prázd-
ninách. Každý den jsme je potom na tera-
se chaty rozsv�covali.

Velkou odpolední zábavou bylo pouš-
t�ní drak�, vyvrcholilo velkou sout�žní
drakiádou. Prost� jsme si podzimní prázd-
niny v Rejdicích skv�le užili. Budete-li se 
tam chtít n�kdy vypravit, ur�it� se obra�te 
na ochotnou paní správcovou, paní Fried-
richovou. Kontakt i fotogalerii najdete na 
www.chataulanovky.com
Je tam p�ekrásn�!

Vratislav Florián-Hroch, 
TOM Klub lesní moudrosti,

 Roudnice nad Labem

„Zelený víkend je,
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když jsme v rezervaci…“
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Sobota 10. ledna 2015, deset hodin 
SE�. Mí�ek divoce poletoval sem a tam, co 
chvíli propocený vzduch t�locvi�ny pro�ízl
ostrý hvizd píš�alky rozhod�ího. �as tra-
di�ního, v po�adí již druhého ro�níku bran-
dýského florbalového klání, nazvaného vý-
stižn� Dršmaš, op�t nadešel! 

Tento rok p�ijely pom��it své síly oddíly 
tomík�: Chippewa, Dakoti, Magneti, Ro-
binsoni, Rohá�i, Máci, Stopa�i, S.T.A.N a 
samoz�ejm� se zapojil i domovský TOM 
Veverk. Nelze též pominout originální a 
slušivé úbory závodník�! Ani tentokrát 
nechyb�lo pár velmi originálních p�evle-
k�. Namátkov�: princezna, Král slon�, 
spousta Karkulek, pirát�, a nechyb�li ani 
námo�níci. 

Hrála se spousta zápas�, urputných a 
mnohdy i �estn� vedených. To vše dopro-
vázeno �ízným hlasem komentátor�, po-
v�tšinou z �ad Veverk�. Svoje schopnos-
ti spíkr� se nebálo ukázat i pár Chippewá-
k�. 

Po celou dobu klání panovala výbor-
ná sportovní atmosféra, ta vydržela až do 
konce. Op�t se hrálo nejen o to, co se dá, 
pardon, sežrat, tedy o velké a lákavé dor-
ty, ale též o putovní cenu, která má oprav-
du obrovskou váhu: slavný dršmašský ob-
ršutr. 

A ptáte se, kdo tedy vyhrál? Z d�vo-
du úspory místa  prozradím jen po�adí na 
prvních t�ech místech p�í�ky. 

Takže t�etí – nikdo nebyl! 
Druhá místa, dv�–Dakoti a Robinsoni. 
První – oddíl TOM Máci! 
Gratulujeme, a doufáme, že se op�t 

všichni sejdeme i p�íští rok! (Celkové po-
�adí se dozvíte na www.veverk.cz.

Ondra Adam�ík,
TOM Veverk.

Brandýs nad Labem

Lana, lávky, hry, šifry, divadlo, rogai-
ning, ale i psychologie, trocha práva, zá-
klady VHT a mnohé další oddílové tipy 
a triky – to vše se již op�t chystá!

I letos se pro všechny mladé instruktory
a nad�jné oddílové duše po�ádají dv� dy-
namické táborové školy, ve Sloupu a na 
Polan�. Krom� tradi�ních témat budou pro-
gram op�t zdobit �innosti nové a neot�elé!

P�ije	te na�erpat inspiraci, nápady, 
energii a poznat nové  kamarády z jiných 
oddíl�. Mrkn�te na web, vypl�te p�ihláš-
ku na webu a t�šte se spolu s námi na léto! 

(www.a-tom.cz – Vzd�lávání)
Za lektory letních táborových škol

Mat�j Chour

Nezaváhejte, 
p�ije�te

užít léto!

LTŠ
2015
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Listopad, sychravé po�así, nastupující
zima – p�edzv�st blížících se Vyzv�da��. 
Letos TOM DAKOTI uspo�ádali meziod-
dílový boj v kutnohorských uli�kách, na 
pláccích, nám�stích a v zákoutích krásné-
ho m�sta.

Celkem jedenáct oddíl� a 170 ú�astník�
se sjelo na celý víkend do centra Kutné 
Hory, aby zde tomíci zápolili ve �ty�ech 
kolech o cennou trofej známou široko-da-
leko jako V�tev. Lo�ským obhájc�m titulu
 – Veverk�m z Brandýsa se neda�ilo a V�-
tev tak díky nová�k�m, ústeckým Kola 
Waštepi, putuje do severních �ech.

Velmi napínavé souboje, úprky, chytání 
zcela náhodných kolemjdoucích, zážitek 
s místní bezdomoveckou partou �i m�st-
skou policií, to vše si tomíci zapamatují 
z letošních Vyzv�da��. A že osmi�ce od-
díl� zapo�teme body i do mezioddílového 
Víceboje, je jen t�ešni�kou na dortu.

v kutnohorských uli�kách
  Pozice na prvních t�ech místech:
1 - Kola Waštepi, Ústí nad Labem
2 - Robinsoni, Pod�brady
3 - Dakoti, �eská Lípa + Rohá�i, Kladno
 
ostatní zú�astn�né oddíly:
S.T.A.N., Praha
Chippewa, �eská Lípa
Magneti, Kamenický Šenov
Máci, Turnov
Liš�ata, Velké Hamry
Lot�i, Hronov
Veverk, Brandýs nad Labem
 

Tomek Hurt
TOM Dakoti

�eská Lípa

Foto – vedoucí zú�astn�ných
 oddíl� TOM

V sobotu 6.12. po�ádal náš turistický
oddíl Vej�i 23.ro�ník srandapochodu Lo-
vosická váno�ka aneb O m�šec zlého 
správce. Start byl na nám�stí a trasa vedla
p�es Lhotku, kolem Dvou lip, dál pak po 
nezna�ených cestách a po turistických 
zna�kách, nejprve po žluté a pak po mod-
ré až do cíle, na Lovoš. 

Na trase na všechny ú�astníky �ekaly 
sout�že, letos na téma „komiksy“. Bylo 
tedy možné vyzkoušet si u strý�ka Skrblíka
nasbírat co nejvíce jeho zla�ák�. �ty�lís-
tek si pro ú�astníky p�ipravil kolá�e, kte-
ré bylo nutné co nejrychleji sníst a trumf-
nout tím Bobíka. 

Rychlé šípy m�ly p�ipravenou sout�ž, 
jak dostat ježka do klece. U Spidermana 
se musela zdolat jeho sí� a nedotknout se 

Komiksové
postavy na Lovoši

jedovatých vláken. Další dobrodružství na 
sout�žící �ekalo ješt� v podob� Star Wars, 
kde bylo nutné um�t ovládat sv�telný me�.

Stanovišt� s názvem Batman obsadil 
Joker a Hádanká�, kte�í zamotali hlavu 
p�íchozím Batman�m. Zlý správce se po-
hyboval v sedle a chlubil se svým m�šcem 
plným pen�z. Asterix, nejnáro�n�jší kon-
trola na vybavení, m�la nejv�tší úsp�ch. 
A d�ti se nau�ily poznávat ko�ení, pokud 
to ješt� neum�ly. Na záv�r byl tradi�ní 
test ze sv�ta komiksu. Na Lovoši pak byla 
Oklepanda a cíl. 

V cíli �ekaly upomínkové p�edm�ty,
medailónek, pam�tní list, �aj, ale hlavn� 
VÁNO�KA. Na akci p�ijelo 168 ú�astní-
k�, nejvzdálen�jší byl z Litvínova. O hlad-
ký pr�b�h se snažilo 24 organizátor�. 
1. oddíl Výletníci ze 4. Z.Š. Lovosice
2.oddíl Kola Wašt�pi z Ústí nad Labem 
3.oddíl Severská dvojka 2. oddíl z Litom�-
�ic. 
M�šec zlého správce putoval oddílu do 1. 
dív�ího oddílu z Litom��ic. 

Za TOM Vej�i 
Gabriela Schejbalová, Lovosice
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My z konce 
sv�ta v kraji

„Pro staré lidi te	 existují krásné útulky.
Spat�il jsem jeden tam vysoko v Jizer-
ských horách, jmenuje se D�dova Mísa“ 
citát ze hry Járy Cimrmana Posel sv�tla

Nebudu vám lhát, úste�tí vodáci si to-
hle místo zamilovali. Vedoucí tu strávi-
li nejeden víkend a tentokrát se rozhodli 
vzít s sebou i drobotinu. A stalo se již ma-
lou tradicí, že jeden z výlet� sm��uje vždy 
k D�dov� Míse. Že ani znalci Jizerských 
hor netuší, kde D�dova Mísa je? No, není 
divu, zajímavý skalní útvar kousek od vr-
cholu �erné hory jsme tak nazvali my 
sami a snad i proto se k n�mu tak rádi vra-
címe. Dnes tradi�ní cestu k horské Knajp�
nedoprovází jen d�stojné dosp�lácké fu-
n�ní. Co chvíli se ozývají výk�iky Potopa!
nebo Nálet!, jenž doprovází nekontro-
lovaný a zb�silý úprk d�tí, které hledají
vysoký kámen nebo naopak n�jakou pro-
hlube�, kam pak padají hlava nehlava. 
Intenzita potop a nálet� sice s p�ibývajícími

kilometry trochu zvol�uje, p�esto nás p�í-
rodní a vále�né katastrofy provázejí celý 
den. 

Výstup na �ernou horu a mo�álovi-
tý charakter cesty však bere hydrolog�m 
a vojenským stratég�m na chvíli dech, což 
je dob�e, protože tak�ka posvátná D�do-
va Mísa je nadosah. Po jednom a v tichém 
rozjímání vylézáme na malou skalní vyvý-
šeninu. Magické místo nás naplní láskou 
k Cimrmanovi, Jizerským horám, poto-
pám, nálet�m i ledové vod� z korýtka ne-
daleko od naší chalupy.

Ti odvážn�jší z nás se každý ve�er umyjí.
Duševn� o�išt�ni pak sestupujeme p�es 
Sn�žné kapli�ky zpátky do údolí a blažen� 
se usmíváme, dokud posvátné ticho hor 
nep�eruší další nálet.

http://wodacy.rajce.idnes.cz/Boudy-
podzimky_2014/

Jirka Magasanik,
3. VOM, Ústí nad Labem

Mlžných hor
P�ipouštím, že sám název �lánku je ml-

havý. Možná si zastánci názoru, že Zem� 
je kulatá práv� chystají vtipný bonmot 
a oprašují globus, abych jim ukázal, kde 
má ta sv�tokoule konec, ale nemusíte se 
bát, neuslyšíte legendy o mo�ských oblu-
dách ani zp�n�né vod�, která voln� padá 
n�kam mimo �as a prostor. Ten m�j konec 
sv�ta má jasné GPS sou�adnice a je o dost 
blíž, než jsou širé vodní plán� Atlantiku. 
Tady jsou: 50°47'52.6"N 15°16'02.8"E
Te	 máš, milý �tená�i, na výb�r. Bu	 od-
ložíš Tomíka, popadneš navigaci, mobil 
nebo po�íta�, protože zv�davost ti nedá 
a a�koliv víš, že je to celé nesmysl, stej-
n� se chceš dozv�d�t, kde ten konec sv�ta 
leží, nebo Tomíka neodložíš, odmítneš vý-
dobytky satelitní technologie a trp�liv� si 
po�káš, až to pisatel po rozvlá�ném úvodu 
kone�n� vybalí.

Dobrá tedy. Konec sv�ta leží v Jizer-
ských horách n�jaké t�i kilometry od Jose-
fova Dolu a jmenuje se Mariánskohorské 
boudy. M�stský �lov�k, rozmazlený civili-
zací a hý�kaný elektrickými kuchy�skými 
spot�ebi�i, topením, teplou sprchou, mo-
bilním signálem a pitnou vodou, má nutn�
pocit, že se ocitl na samém konci sv�ta, 
když tu nic z toho není. 

Te	 už zbývá objasnit jen ty Mlžné hory. 
A� by se zdálo, že nadmo�ská výška kolem 
850 metr� dá rázné vale podzimním in-
verzím, realita je jiná. Mlhu jsme si od nás 
z údolí Labe p�ivezli s sebou a trvalo p�l 
podzimních prázdnin, než chud�ra našla 
p�es plán� a skrz hvozdy cestu zp�t na Ús-
tecko. 
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Victorinox 
Forester OH 111

Mikešovo 	
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Ahoj, švýcarské noÏe nás budou ješt� chvilku pronásledovat. 
Tentokrát se jedná o zástupce �ady 111mm.
Je jím st�edn� vybavený n�Ï Forester nebo chcete-li, lesník.

Pro� píšu o st�edn� vybaveném noži?  
Protože nejmén� vybavený je jednoželíz-
kový Sentinel a nejvybaven�jším je Her-
cules s deseti želízky. Má tedy navíc n�žky,
klešt� a dva k�ížové šroubováky.

Nástroje jsou samoz�ejm� z nerez ocelí, 
st�enky v originální verzi nylonové, v po-
slední dob� se objevily v provedení dual 
density, tedy kombinace plastu a gumy. 
Z nástroj� se v n�m uhnízdila jišt�ná �epel 
nože, pilka, otvíráky na láhve a na konzer-
vy, šídlo i vývrtka. Ve st�enkách se skrývá 
pinzeta a párátko. 

Jak už je to u švýcarských nož� je pravi-
dlem, tento má o�ko na zav�šení. N�ž je 
opravdu dobrý, spolehlivý a mezi ná�elnict-
vem kmene Veverk� velice oblíbený.

Díky velikosti �epele zvládá bravurn� 
p�ípravu pokrm�, krajíc u�ízne s p�ehle-
dem a úsm�vem majitele. Pojistka �epele
je op�t liner lock, tedy napružený plíšek,
spolehliv� bránící necht�nému zav�ení 

Nástroje tedy op�t z nerezové oceli,
st�enky z plastu. Hlavní �epel je jišt�na 
podobn� jako u minulého nože, pojistka 
se však ovládá posuvným knoflíkem na 
st�ence nože.  Krom �epele nože je tedy p�í-
tomna pilka, otvíráky na láhve a konzervy,
šídlo a vývrtka. Kroužek na zav�šení je sa-
moz�ejmostí, oproti jiným nož�m však 
chybí párátko a pinzeta.

 Užitné schopnosti tohoto nože jsou vel-
ké, vzpomínám si , že na tábo�e jsem jiný 
n�ž nem�l a jen za pomoci tohoto nožíku 
jsem vytvá�el guláš pro celý tábor, a že za 
jeho p�isp�ní prob�hlo i n�jaké porcování 
masa, a to už je práce pro opravdový n�ž. 
P�i své velikosti už ale vyžaduje pouzdro 
na opasek. V kapse o n�m víte neustále.

Nože se však už dost dlouho nevyrábí,
další typová �ada, která p�išla po nich 
( Wenger New Ranger) má oproti svým 
p�edch�dc�m jisté vady na kráse a zpra-
cování.

nože. Tatáž pojistka je použita také u otví-
ráku na láhve, kombinovaného s plochým 
šroubovákem. Bohužel jeho cena v ne-
dávné dob� vyst�elila op�t o kousek výš, 
pohybuje se okolo 900- 1100,- K�.

Wenger ranger 

Ješt� míry a váhy: 
hmotnost:  144 g  
délka :  120 mm 
otev�ený :  222mm  
�epel:   97mm 

Míry a váhy: 
hmotnost:  132 g  
délka :  111 mm 
otev�ený :  196 mm  
�epel:   86mm

Švýcarské nože této velikosti již nejsou 
p�íliš levnou záležitostí. Koupit je lze za 
1400-1500 K�. Proto lze jen doporu�it je-
jich jišt�ní pomocí pevné š��rky s kara-
binkou. Jejich ztráta totiž zatracen� mrzí!



Litom��i�tí vodáci z TOM 9939 Delfín ukon�ili vodáckou sezónu 2014 tradi�ním 
zamykáním vody. Poslední vodácká plavba po Labi a Oh�i, táborák a hry byly nezbytnou 
sou�ástí této akce, která je ur�ena p�edevším pro d�ti, ale nechyb�li ani jejich rodi�e,
kamarádi a p�átelé. Delfíni spolupracují s  dalšími oddíly A-TOM na Litom��icku a spolky
pod hlavi�kou Slavoje Litom��ice. A proto na zamykání p�išly i další oddíly (litom��i�tí 
jachta�i, horolezci z oddílu Brabenci, TOM Soj�ata Žitenice, dobrovolní hasi�i z Lito-
m��ic). Na vodu tak vyrazilo na �ty�icet ú�astník�. V pr�b�hu zamykání bylo možné 
popovídat si u ohn� a zárove� opéct bu�ty a jiné dobroty. D�ti i dosp�lí se zapojili do her, 
které letos byly p�ipraveny s pom�ckami „vysypanými“ ze Zádve�ního vaku. Nápl� to-
hoto úžasného pytlíku mnohé zaujala a je nedílnou sou�ástí zábavy i na jiných akcích. 
Krásný den byl ukon�en hromadným splutím k soutoku Labe a Oh�e, kde jsme zamkli 
vodu na 10 západ�. Shrnutí uplynulé sezóny zazn�lo v nezbytném Neptunov� poselství.

Ráno hustá mlha byla, nikoho však neodradila
to je správné, tak má to být, vodák má se otužit.

Nakonec vyklubal se krásný den, je dob�e, že p�išli jste sem.
A vy víte co dnes tady, zamkneme spolu místní vody.

Však než budeme zamykati, je dobré zase vzpomínati,
jak vyda�il se letos rok a co zopakujeme nap�esrok?

Od jara jsme trénovali, abychom t�la posílili,
i v lod�nici poklízeli, po lo�ských povodních jsme tam práci ješt� m�li,

Akce co jsme p�ipravili, myslím, že se vyda�ily,
jen vyberu namátkou, ty co jsou s pozlátkou:

Odemykání vody, akce nezbytná, na tu se mile vzpomíná,
Železný TOMík, m�l letos 20 let, další ro�ník bude hned,

D�tský den byl bezvadný, mnoho d�tí o n�m ví,
a na Železného Delfína nelze zapomenout, zase si ho musíme p�ipomenout.

Další akce povedené také byly, zvlášt� když s ostatními oddíly spojíme své síly.
Aby bylo nás víc na zábavu i na práci, tak i dnes zde nejsou jenom vodáci,
ale též další TOMíci, jachta�i, horolezci, hasi�i - jen tak nás n�co nezni�í.

Však n�co letos p�eci jenom sk�ípalo, co víc než povodn� nás zbrzdilo?
P�emýšlej jachta�i, p�emýšlej vodáku ... Zlí sk�ítci �ádili v baráku.
Snad však bude dobrý konec pohádky, už nemáme chu� na hádky.

Poj	me tedy zamknout vodu, nic nenechat na náhodu,
vše dobré si uchováme a to špatné pošleme dále.

Klí� do vody �ádn� zasuneme a na 10 západ� uzamkneme.
po�ádn� to po�ítejte, záležet si na tom dejte!

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A ješt� AHOJ 3x zvolání, 

to nás jist� ochrání.
AHOJ, AHOJ, AHOJ

A� je voda uzam�ená, neznamená to, že by se vodáci ulo-
žili k zimnímu spánku. Dále p�ipravují cyklistické a tu-
ristické výlety a pochopiteln� se t�ší i na akce ostatních 
oddíl�.

Jind�ich Dýda �erný,
TOM Delfín, Litom��ice 

Bob�í potok
V�bec nepochybuji, že u�it d�ti zásadám 

šetrného chování k p�írod� pat�í k progra-
mu naprosté v�tšiny našich oddíl�. Už si 
ani nepamatuji, kdy bych šel s naším od-
dílem z Hrádku, který je jen pár kilometr� 
od Úšt�ka a vrátil s prázdnýma rukama. Tu 
se najde papír od tatranky, tady leží prázd-
ný obal od paštiky, a co to zdobí tamhle ke� 
opodál? Hle, petflaška! Našt�stí ani d�tem
to není lhostejné a klidn� pro papírek ohnou
sv�j h�bet. 

V každém kraji se dá spolupracovat s p�í-
slušnými institucemi na tom, abychom se 
pokusili naše okolí zkrášlovat a ne devasto-
vat. My jsme spolupracovali s CHKO �es-
ké st�edoho�í a vydali se pro�istit lokalitu 
Bob�ího potoka. Zde se pohybuje spousta 
turist�, kte�í se rádi podívají na bob�í vodo-
pády, a nevím, jestli úmysln� �i neúmysln� 
z kapsy vytratí n�jaký ten papírek, nebo 
slavnou PET.

Krásný celodenní výlet s d�tmi s cílem 
vy�istit les se vyda�il. Rozd�lili jsme se 
na dv� pracovní skupinky a vydali se se-
brat vše, co do lesa nepat�í. Ob�as to bylo 
opravdu zajímavé. P�echázení potoka po 
kmenu, uko�ist�ní polystyrénu, cesta zp�t 
a vhození do pytle, prost� adrenalin. Kaž-
dou chvilku Bro�a odb�hne a vrací se s n�-
�ím, co zajisté taky pat�í do pytle a ne do 
lesa. Ob�as jsem si �íkal, že tam ty odpadky 
pohazuje, aby je mohl sebrat a �íkat, že jich 
má nejvíc, anebo že jsem si m�l vzít brýle. 
Na záv�r klasické posezení u ohn� a opé-
káním vu�t�. Nezbývá než doufat, že snad i 
díky nám budou lesy �istší a �istší.

Jára Lepšík
TOM Bob�i, Úšt�k
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Výprava na Lome�ek

    Oddíly nebo t�eba jen parti�ky rodi�� 
s d�tmi, které se chystají do Mezholez, by 
nem�ly minout Americkou zahradu, Bol-
fánek, Lome�ek a… mumie. A navrch ješt�
�ernínský zámek v Chudenicích, ukrytý 
skvost lehce zašlé, ale autentické krásy.
Záplav� malých blondýnek, které jsme 
pro akci vnadili (i s n�kolika kluky též za-
nedbatelného v�ku) dlouho p�edem, se na 
všech t�ch místech o prodlouženém ví-
kendu kolem sedmnáctého listopadu moc
líbilo – a co je v�tší motivace, než spokoje-
né dítko jásající, nezlobící.
   Za�n�me tedy Americkou zahradou 
u Chudenic. Vyrazili jsme do ní v p�edve-
�er p�lkulatého výro�í sametové revoluce 
vybaveni �eskými vlaje�kami. Na za�átku 
o n� byla bitka, po hodin� se d�ti plouhaly ko-
lem strom� a ke�� a vlajky jsme vlastenecky 
t�ímali my, dosp�lí. Americká zahrada jest 
ale p�ekrásná! M�žete se schovat za jedlo-
vec, douglasku �i o�echovec plstnatý. Na 
ob�ím jedlovci se dítka mohou i zhoupnout, 
legáln� a vcelku bezpe�n�. Arboretum bylo 
svého �asu zásobárnou �ernínských park�
po p�lce království, i dneska je ale procház-
ka po n�m povznášející. D�ti nacházejí
listy roztodivných tvar�,sbírají je a jásají, 
p�ípadn� po nich dupou. Mohou, ni�emu 
tím neškodí.
   Z Americké zahrady je to na rozhlednu 
Bolfánek coby žaludem dohodil. Už jmé-
no zní tak hezky kulat� a �esky zapama-
tovateln�, ale omyl. Za vším jsou N�mci! 
Poutní kostel svatého Wolfganga byl kdy-
si slavné místo, v osmnáctém století tu byl 
pé�í �ernín� z Chudenic z�ízen kostel a 
poustevna. Kostel vzal za své za Josefa II. - 
Bo�itele a následn� v prvním desetiletí de-
vatenáctého století. Z�stala jen v�ž, pro-
m�n�ná v romantickou rozhlednu o t�icet 

let pozd�ji. Celé místo je zvelebeno díky 
evropským dota�ním prost�edk�m. Je kde
posed�t, v lét� z�ejm� i poležet, v okolí
jsou plastiky a d�tské hrátky nejroztodiv-
n�jších tvar�. Klí� od rozhledny, která je 
v patrech ozvláštn�na expozicemi míst-
ních chovatel� a p�stitel�, vám d�v��iv� 
p�j�í v �isté a p�íjemné hosp�dce, která je 
pod rozhlednou. Výhled stojí za to: vidíte 
kus Šumavy a �eského lesa, d�ti škemrají,
abyste n�co svrhli z v�že, t�eba �okoládu.
Nenavádím, jen �íkám, co blondýnky cht�-
jí tropit. Pak, vyfoukáni v�trem naho�e, 
se t�šíte na hosp�dku pod sebou. Nabídla 
nám  tuším borš� a n�jaké kolá�e, bylo to 
dobré a jelo to d�tem i dosp�lým.
    Ur�it� nevynechte chudenický zámek!
Stojí za to! Jeho �ást bude v dob� vaší ná-
všt�vy možná ješt� lehce poznamena-
ná v�ky, ale tahle p�vodn� gotická tvrz 
opravdu stojí za prohlédnutí. Budete stát 
na staleté d�ev�né podlaze, která pamatu-
je majitele panství n�kdy v 18. století, uvi-
díte ložnici v nejstarší, gotické �ásti zámku, 
za kterou by se nemusel styd�t lecjaký film 
o princeznách (a že se tu natá�í),�eká vás 
rodná sí� Jaroslava Kvapila, libretisty Dvo-
�ákovy Rusalky. A ta císa�ova busta! Franti-
šek Josef dodává místu nádech vznešenosti,
to se ví. Nábytek je p�vodní, dotýkaný
hrabaty z rodu �ernín�, nu a na n�které ze 
židlí zcela ur�it� sedávala Božena N�mcová
za svých ob�asných návšt�v zámku i pod-
zám�í. Zámek i okolí se �ile opravuje, zase 
za evropské,  a to je dobrá v�c!

Ze zámku - pod vodu!
Totiž do Lome�ku. Ten navštívila naše 
víc než dvacetihlavá výprava tomík� dru-
hý den. Lome�ek je slavný lom nedaleko 
Domažlic. Je v n�m z�ízena vodácká zá-
kladna. Kamenolom s pr�zra�nou vodou 

je plný kapr�, amur� a jeseter�. Zaru�e-
ný sumec je jen ten d�ev�ný na dn�, kte-
rého jsme vid�li my, ale ur�it� není sám. 
Musím to ale vzít popo�ad�. V Lome�ku 
(obec Mrákov - Starý Klí�ov) se vážn� d�jí 
v�ci. Z plata vedoucího na vodní hladinu 
se m�žete spustit do devítimetrové hloub-
ky. M�žete ovšem d�ti, hlavn� ty menší a 
d�v��iv�, trošku napálit. Když jsem jim 
totiž zavelel, že se rozd�líme na t�i parti�-
ky, jedni jdou do vody, druzí prohlížejí okolí 
a t�etí utírají ru�ní�ky ty, kdo vylezou mok�í, 
za�ala �ást menších blondýnek nabírat mol-
dánky. Do vody se jim v listopadu necht�-
lo. Rodi�e tu hru chvíli hráli, ale pak honem 
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honem, všechno napravit, pod vodu jdeme, 
ale suchou nohou. Po strmém žeb�íku se dá 
slézt do devítimetrové hloubky, pod hladi-
nu, do království ryb. Jeseter je tam možná 
jen jeden, ale je to vytrvalý plazi�.
   Pokud se dostate�n� vyven�íte, m�žete 
se oh�át u kamen ve srubu u pana Zr�sta, 
potáp��e a šéfa základny. Ud�lá vám �aj 
�i kafe a p�idá dobrou historku. V Lome�-
ku se dá �ádit i potáp��sky. Já cht�l, ale 
nem�l jsem par�áka! Petrovi, otci v�tšiny 
blondýnek, se do chladné vody v mokrém 
neoprenu n�jak necht�lo. Nezbývalo než 
sledovat n�mecky hovo�ící pár, jak klid-
n� a metodicky plove asi deset stup�� tep-
lou vodou, jak mu ta ledárna zalévá krk, 
masku...Brrr! Areál je plný výtvarných d�l 
z každoro�ních socha�ských  sympozií, 
d�ti mohou lézt po d�ev�ných proléza�-
kách, které sice asi nesplní všechny bru-
selské normy, ale je v nich legrace.
   Bylo by nezdvo�ilé minout rozhlednu 
Koráb. Ta želbohu nem�la št�stí na evrop-
ské peníze. Možná už delší dobu na žád-
né peníze - je pon�kud omšelá, stejn� jako 
hnusn� ku�ácká hospoda pod ní. Tlus�oš-
ky, které slastn� šlukovaly n�jaké petry �i 
jaký hnus i v p�ítomnosti d�tí, nás fascino-
valy. Sem bohužel civilizace ješt� p�íliš ne-
dorazila, jakkoliv je z Korábu hezký výhled 
a do zmín�né hospody se najednou vejde 
i naše po�etná výprava. Pod rozhlednou 
jsme trochu nesm�le zazpívali státní hym-
nu a vysv�tlili malým blon	ák�m a blon-
dýnkám, pro� tak �iníme. Tvá�ili se chá-
pav�.

Co jsme my, budete i vy....
   Mumifikace v�tšinu z nás ne�eká, ale se-
tkání se smrtí v téhle podob� je zvláštní. 
Klatovské mumie, které jsme navštívili ces-
tou zpátky, jsou poslední t�i roky lákavým 
a nepominutelným  cílem. Skoro �ty�icít-
ka jezuit� a jejich mecenáš� z doby barokní 
je vystavená na odiv tisíc�m návšt�vník�.
Expozice je interaktivní, podzemí bezvadn�

zrekonstruované, jsou obnoveny pr�du-
chy, jejichž ucpání v minulém století vedlo
k rozkladu desítek t�l jezuitských brat�í.
Hv�zdou tamní expozice je ovšem pr�-
vodkyn�. Starší dáma si s d�tmi náramn�
rozumí - když za�ne mluvit, umlknou i 
ti nejv�tší 	áblíci a malá ústa se bezd�ky 
pootev�ou údivem a zv�davostí. Paní umí 
o vystavených t�lech vypráv�t poutav� 
a výklad zbyte�n� neprodlužuje. Zkrátka
 – profesionálka. Plavé hlavy se zv�da-
v� naklán�jí nad staletím zvetšelými t�ly. 
Kontrast zaujatých tvá�i�ek a planoucích 
o�í a prázdných, zrovna d�sivých o�ních 
d�lk� a zkroucených hnát� snad nem�že 
být v�tší.
  Prší, poletuje snad i sníh. Výprava se 
trhá, malí pochodní�ci usínají na seda-
dlech aut. Mají nárok, pocourali jsme 
toho za prodloužený víkend požehnan�. 
Sláva nazdar výletu, i když jsme tu a tam 
zmokli, líbilo se nám to a �asem zase n�-
kam vyrazíme.

Tomáš Novotný 
(a TOM Stará garda, �olci 

a trocha Kulíšk�)

T�íkrálová
Oko� 2015

47. ro�ník T�íkrálové Oko�e p�ivedl letos 
na r�zn� dlouhé trasy víc než �ty�i stovky 
pochodník�. Nenudili se cestou, na Oko�i 
je �ekali ope�ení dravci (viz foto). Nejmi-
lejší bylo ale p�ivítání t�emi malými králi 
v roztockém zámku. 

(ton)
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Tak v čem bych se v nadcházejícím čase vylepšil? Věčná otázka lidí, co na sobě 
chtějí pracovat! Pro mě je táboření v týpí spjato s woodcraft erskou činností – 
a s plněním orlích per, která představují systém pro vyváženou práci na sobě na-
vazující na dílo E.T. Setona. Dnes bych se chtěl věnovat několika zásadám, které 
je třeba dodržovat při plnění orlích per (korálků). A zase tu bude jeden námět.

Pro všechny v�kové kategorie platí p�i 
pln�ní orlích per (korálk�) n�kolik pra-
videl.

1. Jde o dobrovolnou �innost – každý si 
sám vybírá, co chce plnit. I když orlí pero 
n�kdo p�ipraví pro ostatní, nemají všich-
ni za úkol je plnit nebo dokonce splnit – 
pokud si kmen, rod nebo skupina nesta-
noví jinak.

2. Platí zásada férového jednání – orlí 
pero je t�eba splnit p�esn� podle zadání 
a doložit jeho spln�ní. Výrok „to už jsem 
ur�it� n�kdy dokázal, to bych um�l“ a po-
dobné nelze brát v potaz. Výsledkem spl-
n�ní orlího pera je vnit�ní pocit, že jsem 
ze sebe vydal nejlepší výkon, jaký jsem 
mohl, a když se mi to ani tak nepovedlo, 
mohu na tom pracovat.

3. Pln�ní musí mít smysl – zejména pro 
toho, kdo orlí pero d�lá. Získávání or-
lích per „pro orlí pera“ nemá velký vliv na 
osobnost �lov�ka. Lepší je, když se sám 
chce danou v�c nau�it, výkonu dosáh-
nout, n�kam se posunout, a vlastní ud�lení 
orlího pera je jen dokladem, že bylo dosa-
ženo ur�ité úrovn� znalostí/dovedností.

4. Pokud nevím, nebát se zeptat. Každé 
orlí pero má svého autora. Je tedy možné 
mu adresovat dotaz – anebo se zeptat n�-
koho ve svém okolí. Na webu LLM www.
woodcraft.cz je on-line dotazárna, kde lze 
najít mnoho otázek ohledn� jednotlivých 
orlích per a odpov�dí p�ímo od autor� 
nebo garant� t�chto �in�.

5. Již ud�lená orlí pera z�stávají jejich ma-
jiteli jednou provždy.
Pln�ní vybraných �in� si d�ti ve v�ku Malé 
lóže mohou vyzkoušet prost�ednictvím 
webové aplikace Stoupání na horu (www.
stoupaninahoru.cz). 

Umíte na bruslích? Pro m� je výzva letoš-
ní zimy nau�it sebe lépe a d�ti bruslit na 
ledních bruslích. V tom bych se cht�l po-
sunout. A navíc tu máme i korálky a orlí 
pera! N�co teorie najdete ur�it� u svých 
p�átel nebo na internetu. A už jste zkouše-
li hrát šini na zamrzlém rybníku (a t�eba 
v mokasínech)?

Pro d�ti do 10 let
-O- Umím jezdit na bruslích rovn� a ujedu 
bez pádu 50 m. 
-O-  Umím jezdit do kruhu na ob� strany. 
-O-  Umím bruslit pozpátku. 
Když už tak p�kn� bruslíš, m�žeš si na 
led� ud�lat t�eba slalom z polínek nebo 
zkusit jet ve d�epu nebo jen na jedné noze 
p�kn� rovn� a dlouho. Pokud je vás víc, 
m�žete hrát „Rybi�ky, rybi�ky, rybá�i
jedou!“ Nebo vzít n�jakou tenkou d�ev�-
nou ty�ku �i t�eba provázek, který budou 
dva lidi držet napnutý metr nad ledem a 
ostatní jej budou podjížd�t. A umíš to-
hle? (obrázek i text korálk� p�ejaty z kni-
hy Korálkové �iny pro sk�ítky, kresba Pa-
vel �ech). 

Pro d�ti mezi 10-15 lety
1D3 Dovednosti na bruslích P�edve	 na 

bruslích (ledních nebo kole�kových) bez 
pádu 1 z podmínek: 
a) p�ešlapování dop�edu na ob� strany
a p�eskok snožmo p�ekážky vysoké 15 cm; 
b) p�ešlapování pozpátku na ob� strany 
a otá�ení �elem vzad na ob� strany jízdy 
vp�ed i vzad; 
c) 2 jednoduché sportovní skoky (nap�. 
Axel).

Pro dosp�lé
Totéž jako starší d�ti, 
1 podmínka – �in,
2 podmínky – velký �in

Nám�t na další orlí pera na zimu: 
Bruslení na �as, na 1 km, putování na 
bruslích.
Lyžování: rychlost na lyžích, vytrvalost na 
lyžích, kilometry na lyžích, lyža�ské zna-
losti, tábo�ení s lyžemi
Otužování: koupání v zim�
P�íst�eší: sn�hové stavby – iglú a záhrab

A� se vám dob�e da�í!
Josef Porsch – Ablákela 

ablakela@gmail.com



Historie turistického závod�ní sahá n�-
kolik desetiletí zp�t a musíme popravd� �íci, 
že obliba tohoto dnes již velmi lidového
sportu stále roste. Závod m�že absolvo-
vat opravdu úpln� každý, sta�í si vybrat 
výkonnostní úrove�, ve které se ú�ast-
ník v rámci svých fyzických sil chce pohy-
bovat. Po celé naší republice je možnost si 
závod vyzkoušet t�eba jen na místní úrov-
ni v n�kterém z oddíl�, které se závod�m 
v�nují. 
ada z nich po�ádá ve�ejné sout�že
pro p�íchozí zájemce, m�žou si to vyzkou-
šet všichni d�ti, dorost, dosp�lí, senio�i, 
maminky s ko�árky. 

Tyto závody jsou po�ádány zpravidla 
jako zajímavá hra, není to žádné vrcholové
sportování. To p�ichází na �adu, až když 
zájemci projdou n�jakou standardní p�í-
pravou, a to už je v�tšinou v n�kterém z tu-
ristických oddíl�. 

Letošní sezona i ta oficiáln� sout�žní 
je za námi, a proto turistický závod m�že 
bilancovat. V každém kraji krom� Liberec-
kého, Pardubického a Prahy prob�hla kraj-
ská mistrovství a v n�kterých dokonce také 
krajské poháry. Od kv�tna se pak už za�alo 
závodit v seriálu sout�ží �eského poháru.
Byly jako již léta celkem t�i a následné Mi-
strovství �eské republiky, které je rovn�ž 
do této dlouhodobé sout�že zapo�ítáváno. 
Tyto pohárové závody se b�žely v Kralovi-
cích, Karviné, Pacov� a mistrovství po�á-
dal Bílovec. Na t�chto akcích se mohli pre-
zentovat jednotlivci, kte�í však sbírali body 
i do sout�že oddíl�. Ve druhé polovin� se-
zony se pak uskute�nily sout�že kolektivní, 
a sice závod štafet Palkovicích a smíšených 
dvojic v Mikulášovicích. Mezi poprázdni-
nové akce pat�í také Mezinárodní mistrov-
ství v turistickém závod� a to se letos po
�ase znovu vrátilo na Slovensko. Naši zá-

se t�ší velké oblib�

stupci si tak zazávodili se slovenskými 
kamarády v Bátovcích u Levice. Úplným 
záv�rem bývá tradi�n� Pacovské dovád�ní 
a ne jinak tomu bylo i letos, krom� závodu 
si tam ú�astníci užijí i no�ní toulání po kra-
ji a spoustu další legrace.

Sezona je pry� a už vlastn� pomalu za-
�íná ta nová, v n�kterých krajích už se op�t 
rozeb�hly závody zapo�ítávající se do té 
nadcházející. Podrobnosti o veškerém d�ní 
„turistického závod�ní“ si m�žete vyhle-
dat na webu TZ: www.turisticky-zavod.cz 
nebo se kontaktovat na n�který oddíl, který 
se závod�m v�nuje.

Tomáš Fúsek
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Turistické 
závody
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To je tak, když vyjede skupinka osmi 
�eských zástupc� do míst, kde se psala 
historie. A tak se dv� skautky, studentka 
FAMU, šéf programu Expedice MARS, 
bývalá �lenka Národního parlamentu d�tí 
a mládeže, jeden Slovák a dva tomíci vy-
dali na týdenní cestu do Izraele. Vým�nný 
program �eské rady d�tí a mládeže se v le-
tošním roce konal již pošesté. Týden jsme 
v �R hostili osmi�ku Izraelc�, kte�í také 
pracují s d�tmi, v zemi, kde to není roz-
hodn� tak bezpe�né jako u nás. 

Za�átkem listopadu jsme m�li možnost 
vycestovat i my k nim a podívat se do Tel 
Avivu a do jeho arabské �ásti Yaffo, pro-
zkoumat jeruzalémské Staré m�sto, do-
tknout se Zdi ná�k�, podívat se na místo, 
kde skonal Ježíš Kristus, potulovat se po 
nocích na palestinském území, ochutnat 
místní chalvu, dát si ob�d v restauraci Dr. 
Shakshuka a pojídat ze systému r�zných 
misti�ek mnoho dobrot, ochutnat také 
jejich báje�nou cizrnovou pomazánku 
hummus, zjistit, že voda v Mrtvém mo�i je 
tedy vážn� ultra slaná a že hezky nadnáší. 

Už víme, co je to shabat (tradi�ní páte�-
ní židovský rituál), že muzeum holocaus-
tu Yad Vashem rozbre�í nejen skauty, ale i 
tomíky, že systém p�j�ování kol v Tel Avi-
vu je levný a pomáhá k rychlé doprav� po 
m�st�, že se dá koupat ve St�edozemním 
mo�i i o p�lnoci v listopadu a také, že ar-
máda a pohled na samopal je pro Izraelce 
denním chlebem. Jsem moc rád, že jsme 
s Tomkem Hurtem mohli tyto kon�iny 
navštívit. Celý týden na m� ud�lal obrov-

ský dojem a rád bych se sem ješt� n�kdy 
podíval. Avizovaná izraelská „oddílová
sch�zka“ skautského oddílu �ítajícího 
1.200 skaut� nám p�išla jako hloupost, ale 
když jsme pak na vlastní o�i vid�li asi sedm 
stovek poskakujících okrojovaných d�ti-
�ek, uv��ili jsme. D�tské organizace mají 
v Izraeli obrovskou historickou a výchov-
nou hodnotu, vznikaly totiž za holocaustu 
v koncentra�ních táborech a byly zdrojem 
prvních odboj�.

 A ptáte se, jaký mají názor na Palestinu 
a na celý ten dlouhý problém? Odpoví jed-
noduše „It is too complicated!“ zkrátka 
ani mezi sebou tuto otázku necht�jí moc 
otevírat, neb na to mají v�tšinou odlišný 
názor. Tomíci, je to obrovský zážitek, po-
kud budete mít n�kdy možnost, ur�it� se 
do Svaté zem� vypravte!
A te	 malá lekce hebrejštiny: ma kore? 
– jak se máš?, sababa – báje�n�, super, 
cool, šalom – ahoj, toda – d�kuji bevaka-
ša – prosím, balagán – nepo�ádek, lehitra-
ot – nashledanou 

Ondra Šejtka

Tomíci mezi národnostmi a náboženstvím

aneb Byl to opravdu sababa výlet!

Podzimní prázdniny jsme strávili na 
st�edním Slovensku v Kremnických a Štiav-
nických vrších. Navštívili jsme krásná 
m�sta (Kremnica, Bánská Štiavnica), ale 
také pestrobarevnou p�írodu, zlatonosné 
štoly, st�ed Evropy a mnoho dalších zají-
mavostí.

T�ešni�kou na dortu bylo živé zlatoší-
pácké rozhlasové vysílání rádia Štiavnické
plky. Tv�r�í týmy b�hem akce pracovaly
na nahrávání svého vstupu, do kterého 
p�ipravovaly, krátké reportáže z navští-
vených míst. Živé vysílání pak jimi bylo 
zpest�ováno. 

Vysílání m�lo úsp�ch jak u ú�astník�, 
kte�í si vyzkoušeli práci pod tlakem a se 
zvýšeným adrenalinem, tak u poslucha�� 
(kamarád�, rodi��, známých), kte�í netr-
p�liv� sed�li doma u internetu a bavili se 
p�i poslechu Štiavnických plk�.
http://www.zlatesipy.cz/oddil/akce/2014-
2015/u-sousedu-24-27-10-2014/
Akce byla podpo�ena projektem Dobro-
voln� za hranice.

Ivo Sko�ek,
TOM Zlaté Šípy,

Valašské Mezi�í�í                                                                                                                                               
                                          



Jednou z možností, jak p�ijít velmi rych-
le k velké sum� užite�ných v�domostí, je 
knížka s názvem Hry pro rozvoj skupino-
vé spolupráce. Hlavní motto publikace je 
obsaženo již v jejím názvu. Pom�rn� roz-
sáhlou �ást knihy tvo�í teoretická �ást. 

T�m, kte�í si zatím vysta�ili jen s tím, 
co sami b�hem let na�erpali z praxe ve-
doucího d�tského oddílu, se naskýtá mož-
nost doplnit své znalosti o poznatky, ke 
kterým by se možná dostali také, ale mno-
hem zdlouhav�jší cestou. Informace získa-
né prost�ednictvím návodné p�íru�ky Soni 
Hermochové a Jany Va�kové jim ušet�í 
mnohé omyly a nezdary.

Teorie je rozpracována do n�kolika na
sebe navazujících �ástí: Neformální vý-
chova, Volný �as, Rizika a výzvy volného 
�asu, nedejte se odtrašit ani stránkou na-
depsanou pon�kud exotickým nadpisem 
„Profesní kompetence animátora volného 
�asu“. Dále pak následuje praktická �ást 
s hrami a h�í�kami, které popisovanému 
tématu odpovídají. Za každou teoretickou 
statí je n�kolik her, které krom� samoz�ej-
mé podmínky – tedy zábavy – sledují i jiný 
cíl, popsaný práv� oním úvodem. Témata 
rozvoje skupinové spolupráce jsou p�e-
hledn� rozd�lena na bloky: 

P�edstavování a poznávání
Komunikace a vytvá�ení skupin
Pozorování a vnímání
Identifikace a vcít�ní
Agrese a prosazování
a kone�n� pak najdete spoustu nám�t� 

v poslední �ásti nazvané Osobní pracov-
ní listy.

V roce 2014 vydalo nakladatelství Por-
tál, cena 260,- K�.                                       (jch) 
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Je tomu n�co málo p�es t�i roky, co jsme 
rozjeli projekt OP VK (Opera�ní program 
Vzd�lávání pro konkurenceschopnost). 
Projektu jsme se ú�astnili s Ligou lesní
moudrosti, sdružením DUHA a sdruže-
ním YMCA. Projekt obsahoval šest tzv. 
klí�ových aktivit a z toho rovná polovina 
pat�ila Asociaci TOM.

Postupem �asu vznikly v rámci projek-
tu Hravé krabice, které jsou nyní po všech 
koutech �eské republiky a kdejaký tomík 
si hraje (nap�íklad s motanicí) v klubovn� 
p�i oddílových sch�zkách.

Jako druhý spat�il sv�tlo sv�ta Zádve�-
ní „Mat�j�v“ vak. Tato náramn� užite�ná 
pom�cka pro vedoucí b�hem jarních, let-
ních a možná i podzimních tábor� �i akcí 
p�ijde velmi vhod. Tomíci, op�t ze všech 
kout� republiky, si mohou vyzkoušet vel-
mi netradi�ní hry, jako nap�íklad vietnam-
ský badminton �i Kubb.

Nakonec, na celkem p�ti našich základ-
nách (Oparno, Kamenka, Sloup, Polana 
a D�dov), vyrostly vzd�lávací moduly 

(hrátky pro d�ti). Každá taková hrátka pro 
d�ti je navíc pojata tak, aby p�sobila vzd�-
lávací a pou�nou formou, rozvíjela men-
tální i fyzické dovednosti a schopnosti. Je 
ur�ena nejen pro tomíky, ale pro všechny 
návšt�vníky našich základen. Všichni si 
tak mohou otestovat fyzikální zákony vody 
v Oparn� nebo v sob� objevovat pohybové 
schopnosti na Polan�.

Partnerské organizace se v rámci pro-
jektu zam��ily na inovaci svých p�íru�ek 
pro práci s d�tmi a mladými lidmi, na pro-
pagaci geocatchingu mezi d�tmi a mladý-
mi a na posílení tradi�ních aktivit.

Všechna trápení a starosti spojené s tím-
to projektem nakonec p�sobí nicotn�, 
když vidíme, jak pozitivní odezvu mají 
všechny výše zmín�né aktivity. 

�etné ohlasy, n�které z nich popsané 
v tomto �ísle Tomíka, nás velmi t�ší.

Lukáš Hušek
hlavní manažer projektu

Konec projektu OPVK 

= Opravdu Povedených Výchovných aKtivit



Pod�kování za pomoc pat�í všem, kte�í 
v roce 2014 brigádni�ili na našich chalu-
pách, pomohli n�co opravit, dovézt, ukli-
dit, posbírat, posekat, zkrátka p�iložili 
ruku k dílu.

Jmenovit� jsou to tyto oddíly:  TOM 
Bodláci z Prahy, TOM Litomíci z Litom�-
�ic, TOM Lví�ci z Hradce Králové, TOM 
Špacírek ze Sedl�an, TOM Kadao z Opa-
vy, TOM Javory z �ernuce, TOM Tu�i 
z Olomouce, TOM Sv�tlušky a Tábor-
níci z Prahy, TOM Kamarádi z Pacova, 
TOM Dakoti a Chippewa z �eské Lípy, 
TOM Vej�i z Lovosic, TOM Bobr z Úšt�-
ka, TOM Sedmi�ka z Prahy, TOM Kadet 
z Kostelce, TOM S.T.A.N. z Prahy, TOM 
Sedlec Pr�ice, TOM Pawnee Byst�ice pod 
Hostýnem. 

Za vždy bleskovou pomoc je t�eba dále 
pod�kovat TOM Šlápoty z Vítkova a K�T 
Á�ko Vítkov, pomoci na chalup� neodmít-
nou ani TOM �moudík z Ostravy, TOM 
Zálesák z Hlu�ína, TOM Paprsek z Ostravy,
TOM Rosomáci ze Suchdola nad Lužnicí, 
TOM Vltavíni z �eského Krumlova.

Brigádník�m pat�í dík
Na konci léta a na podzim pravideln� 

pracuje úderná jednotka odrostlých tomí-
k� a tomi�ek na našich chalupách. Bývá 
jich kolem t�iceti a v srpnu 2014 se tahle 
brigáda pod vedením Tomáše Novotného 
uskute�nila už po jedenácté. I jim musíme 
za pomoc pod�kovat.

Nesmíme zapomenout ani na správce 
základen, spousta za�izování kolem pro-
vozu a údržby chalup je stojí hodn� energie
i �asu. Jmenovit� proto d�kujeme: pán�m 
Víškovi, Va�ouškovi, Benešovi, Va�ásko-
vi, panu Crlovi, Ji�ímu Homolkovi, panu 
Veselému, panu Šmídovi a Zdenymu Šmí-
dovi, Jindrovi Zápotockému, Helence a 
Bocmanovi Podroužkovým, manžel�m 
Wiedersteinovým, manžel�m Simáko-
vým a panu Pavlíkovi ze St�íbrných Hor.

Pokud jsme na n�jaký oddíl zapomn�-
li, hluboce se omlouváme, nebojte se p�i-
hlásit, rádi vše napravíme na webových 
stránkách!

(za)

a k tomu podaná ruka – tak takhle nená-
padn� m�že vypadat výhybka, která zp�-
sobí, že váš další život se za�ne hemžit 
zvláštními p�íhodami, silnými zážitky i 
lidmi, se kterými je radost být. Asi prv-
ní je zjišt�ní, že tkani�ky zavázané na dva 
uzly se rozvazují, jen když o to stojíte a ne 
uprost�ed roští, kde se schováváte p�i h�e. 
Pokra�ujete chlebem, namazaným vlast-
noru�n� k snídani, a nebude vadit, že vás 
probudilo okno otev�ené doko�án „Stude-
ný vzduch se totiž oh�ívá až t�ikrát rych-
leji“.

Než se nad�jete, dokážete se nepoprat 
s mladšími, n�kde v koutku za�nete drn-
kat na vyp�j�enou kytaru, fotografovat 
nebo vymýšlet první hry s pravidly tak slo-
žitými, že je nikdo nepochopí. A do toho 
všeho uslyšíte stále dokola, že „Sv�t není 
spravedlivý“, a�koliv po vás se to vyžaduje 
dost nekompromisn� „Dej si deset klik�“. 
Zjistíte, že jste se v mrazu a deseti centi-
metrech sn�hu ú�astnili stavby patrové 
kuchyn�, uva�ili sami ob�d pro 40 lidí �i 
spoluorganizovali Bambiriádu, a všech-
no to nakonec, k vašemu p�ekvapení, byla 
dost velká legrace.

A pokud se vám tyhle v�ci staly tak p�ed 
30 lety, víte, že p�i st�hování �i malování
se najde vždy dostate�né množství po-
mocných rukou. Vaše narozeniny nebo 
svatby se stanou happeningem pro de-
sítky lidí a kam se synkem v sobotu není 
otázka – p�eci s Bobkem na výpravu. Tak 
zhruba takové to bude, když se dostanete
do bubliny, kterou kolem sebe tenhle �lo-
v�k nafukuje už padesát let. Jsme moc 
rádi, že jsme uvnit�.

Sv�tlušky, Táborníci 
 hafo, hafo dalších

Oslavenec se civilním jménem jmenuje 
Ivan Šim�nek a p�ezdívku má Bobek.

Ahoj, 
já jsem Bobek!
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Oba spolky, vycházejíce ze své historie, dosavadní spolupráce a dlouholetých  vazeb 
svých  �len�, p�istoupily po vzájemné dohod� k nové úprav� vzájemných vztah�. Svou 
v�li vyjád�ili Klub �eských turist� zastoupený Zde�kem Cabalkou, místop�edsedou 
K�T, a Asociace TOM �R, zastoupená p�edsedou Tomášem Novotným, dobrovoln� a s 
nad�jí, že dohoda pom�že k udržení korektních vzájemných kontakt� a vazeb. Dohoda 
se uzavírá na jeden  kalendá�ní rok s tím, že osv�d�í-li se a ukáže-li se životaschopnou, 
bude prodloužena. Výše finan�ní podpory ur�ené pro oddíly TOM platí rovn�ž pro rok 
2015 s tím, že podpora pro roky p�íští bude stanovena na spole�ném jednání statutár-
ních zástupc� na konci roku 2015 nebo zkraje roku 2016. Klub �eských turist� vyjád�il 
v�li poskytnout v rámci svých možností co možná nejvyšší podporu. 

1) Asociace TOM poskytne Klubu �eských turist� elektronická data s údaji o �len-
ské základn� oddíl� TOM. Ob� databáze budou prostupné, nebude t�eba nadále vyža-
dovat od oddíl� sb�r dat po linii odbor� a oblastí. Okamžikem p�edání elektronických 
dat se považuje �lenská základna asociace za p�edanou a �ádn� registrovanou. K�T se 
zavazuje tato data bez souhlasu asociace nezve�ej�ovat.
2) K�T a Asociace TOM si poskytnou tiskový prostor v �asopise Turista (zde bude 
zachován sou�asný model) a v �asopise Tomík, kde bude nov� vy�len�na dvoustrana 
pro aktuální a �tivé informace z klubového d�ní. Ob� strany se zavázaly respektovat 
data uzáv�rek uvedená v tiráži �asopis�.
3) Oba spolky budou informovat o svých ubytovacích možnostech. Do konce 
února 2015 zve�ejní K�T i Asociace TOM na svých webových stránkách fotografie uby-
tovacích objekt� s odkazem na další informace.
4) Klub �eských turist� podpo�í asociaci v roce 2015 �ástkou 950 000 K�. Tyto 
prost�edky budou ur�eny pro p�ímou podporu oddíl� a na významné akce obou spolk�, 
nap�íklad na Železného tomíka, srazy TOM a K�T, na po�ádání olympiád, Zelených ví-
kend�, Pohádkových les� atd. P�ednostn� budou z t�chto prost�edk� podpo�eny oddíly, 
které se ú�astní významných klubových akcí na oblastní i celostátní úrovni. 
5) Prost�edky poskytnuté klubem budou použity dále na úhradu energií na zá-
kladnách asociace, nájmy oddílových kluboven,   odm�ny správc�m �i p�íležitostným 
brigádník�m, nákup materiálu pro oddíly  a na turistické závody. Vedení klubu odsou-
hlasí seznam akcí, na které bude poskytnuta dotace, a vý�et oddíl�, kterým budou po-
skytnuty prost�edky  na turistický materiál. U seznamu akcí a vý�tu oddíl� bude navrže-
na i výše dotace. P�ípadné zm�ny v p�edloženém seznamu oddíl� schválí vedení  K�T.  Ve-
dení klubu garantuje, že tento souhlas s navrženými zm�nami bude operativní a rychlý. 
Z výše uvedené �ástky bude použito 225 000 K� na uspo�ádání turistických závod�. 
6) Všechny poskytnuté  prost�edky budou klubu dokladovány , a to do konce dub-
na následujícího roku. Podpora poskytnutá klubem ze státní dotace bude vyú�tována 
podle metodiky poskytovatele dotace. 
7) Podpora výše uvedenou �ástkou je podmín�na stavem �lenské základny Asoci-
ace TOM ve výši 8 000 – 10 000 �len�
8) Ob� strany se dohodly, že se budou vzájemn� podporovat p�i jednání se t�etími 
osobami, nap�íklad s Ministerstvem školství, mládeže a t�lovýchovy �i �eským olympij-
ským výborem.

Ve Zlín� dne 24. ledna 2015

Mgr. Tomáš Novotný                                                              Zden�k Cabalka

p�edseda Asociace TOM                      místop�edseda Klubu �eských turist�

Dohoda o spolupráci
mezi Asociací turistických oddíl� mládeže 

a Klubem �eských turist�
Hned po letních prázdninách jsme roze-
b�hli dv� velké akce: p�ípravy dalšího ro�-
níku projektu 72 hodin a start geocachin-
gové sout�žní hry Sametky. P�i p�íprav� 
a ukládání schránek pro sout�ž Samet-
ky pomohlo mnoho tomík�, veliký dík!
A co že to ty Sametky jsou? Slovním spoje-
ním SAMETové kešKY jsme vytvo�ili cca 
200 geocachingových schránek a ukryli je 
po celé �R. V každé z nich byl ukrytý p�í-
b�h z období Sametové revoluce. Zájemci 
sametky hledali, �etli p�íb�hy, sbírali body 
a nakonec mnoho z nich vyhrálo jednu 
z v�cných cen od našich partner�. 
    A co 72 hodin? Již 3. ro�ník dobrovol-
nického projektu se poda�il, zapojilo se do 
n�j totiž op�t více dobrovolník�, více než 
21 tisíc, a to v tém�� 450 projektech, to-
míckých projekt� bylo letos 11. 
    Další akcí byla �íjnová návšt�va 8 Izra-
elc�. �esko-izraelská vým�na probíhala 
již pošesté a byla op�t úsp�šná. Po týdnu 
stráveném diskuzemi o našem zp�sobu 
práce s d�tmi se �eští zástupci p�esunuli 
do Izraele a obdivovali tam nejen Ze	 ná-
�k�, ale také jejich centra pro práci s mlá-
deží. 
   Na za�átku prosince pak prob�hla tra-
di�ní akce „Setkání“ spojená s p�edává-
ním cen �RDM P�ístav. První �ást byla 
v�nována debat� o drogách se šéfem ná-
rodní protidrogové centrály p. Fendry-
chem a následn� s noblesními dámami 
p. �ernou a p. Vojtkovou o událostech 
z listopadu 89. Druhá �ást byla v�nována 
p�edávání cen za podporu sektoru d�tí a 
mládeže cenám P�ístav. Tomíci letos také 
pro ud�lení ceny navrhli své kandidáty,
a to p. Horá�ka a p. Žida, ú�edníky z mi-
nisterstva pro místní rozvoj, kte�í nás 
podpo�ili p�i rekonstrukci Oparna. Cenu 
z rukou ministra školství Marcela Chlád-
ka p�evzalo celkem 9 osob. �RDM také 
ud�lila dv� mimo�ádné ceny P�ístav, a to 
bývalému p�edsedovi �RDM Pavlu Tran-
tinovi a ná�elníkovi generálního štábu 
A�R Petru Pavlovi. 
   Úplný záv�r roku jsme pak v�novali 
vyú�tování a doú�tování všech dotací, vy-
pl�ování pracovních výkaz� a monitoro-
vacích zpráv našich evropských projekt�
a v�bec jsme se tak trochu topili v papí-
rech. Na záv�r je t�eba napsati, že se od 
podzimu po�et tomík� na �RDM do�asn� 
zvýšil na 2, nov� zde nov� pracoval i náš 
místop�edseda Tomek Hurt, expert na ev-
ropské projekty, a zachra�oval náš projekt 
pro hodnocení dobrovolnické práce v od-
dílech OPLZZ SAFE, dále pomáhal se Sa-
metkami a projektem 72 hodin. P�ij	te se 
podívat, rádi vás uvidíme! Tomíci, m�jte 
se fajn a a� vám rok 2015 d�lá jen radost!

Ondra Šejtka 

�RDM
PODZIM
& ZIMA

*Dohoda bude podepsána na zlínském sněmu v lednu 2015. Předsedu KČT
pobývajícího v té době v cizině zastoupí místopředseda Zdeněk Cabalka.



Vážení p�átelé, níže p�inášíme základní 
informace pro pojišt�ní v roce 2015. 

Výše pojišt�ní se nem�ní.
• Úrazové pojišt�ní – 17 K� / osoba
• Paušální odpov�dnostní pojišt�ní pro 

organizace nad 1000 �len� – 3 000 
K�

• Paušální odpov�dnostní pojišt�ní pro 
organizace do 1000 �len� – 2 650 K�

• Odpov�dnostní pojistka pro dobro-
volného pracovníka – 55 K�

K pojišt�ní je možné se p�ipojit kdyko-
liv b�hem roku. Nov� se veškeré pojišt�ní 
bude p�ihlašovat p�es registra�ní systém 
�RDM.  Po p�ihlášení do systému nalez-
nete v menu novou položku "Pojišt�ní", 
zde bude možné sjednat všechny typy po-
jišt�ní, a to:

• Úrazové pojišt�ní
• Pojišt�ní odpov�dnosti organizace
• Pojišt�ní odpov�dnosti dobrovolník�
• Pojišt�ní zam�stnanc�

Úrazové pojišt�ní
�lenové �RDM – Úrazové pojišt�ní je au-
tomaticky sjednáno všem �len�m �RDM 
v rámci prodloužení �lenství na rok 2015. 
Úrazové pojišt�ní je pro �leny �RDM po-
skytováno zdarma.

Pojišt�ní odpov�dnosti organizace
�lenové �RDM – Pojišt�ní odpov�dnosti 
organizace je automaticky sjednáno všem 
�len�m �RDM v rámci prodloužení �len-
ství na rok 2015. Pojišt�ní odpov�dnosti 
organizace je pro �leny �RDM poskyto-
váno zdarma. Zdarma je rovn�ž poskyto-
váno pojišt�ní dobrovolných pracovník� 
s mládeží, hlavních vedoucích letních tá-
bor� a vedoucích organiza�ních jednotek, 
dle vypln�ných po�t�.

Informace o pojišt�ní 2015 
zprost�edkovaném �RDM

Pojišt�ní odpov�dnosti dobrovolník�
Podmínky jsou stejné pro �leny �RDM, 
�leny krajských rad i ne�lenské organiza-
ce – Pojišt�ní odpov�dnosti dobrovolník� 
je t�eba sjednat v systému �RDM. V zálož-
ce „Pojišt�ní“ naleznete tla�ítko pro sjed-
nání pojišt�ní odpov�dnosti dobrovolní-
k�. Pro sjednání je t�eba vyplnit jmenný 
seznam pojišt�ných osob. Jedná se o oso-
by, které nejsou zahrnuty v pojišt�ní od-
pov�dnosti organizace (platí pro �leny 
�RDM a �leny krajských rad). Pojišt�ní 
odpov�dnosti dobrovolník� je zpoplatn�-
no �ástkou 55 K� na osobu za kalendá�ní 
rok. K pojišt�ní se lze p�ipojit kdykoliv b�-
hem roku, je platné ode dne sjednání. Pro 
pojišt�ní dobrovolník� je nutné mít sjed-
náno pojišt�ní odpov�dnosti organizace.

Pojišt�ní odpov�dnosti zam�stnanc�
Podmínky jsou stejné pro �leny �RDM, 
�leny krajských rad i ne�lenské organi-
zace – Pojišt�ní odpov�dnosti zam�st-
nanc� je t�eba sjednat v systému �RDM. 
V záložce „Pojišt�ní“ naleznete tla�ítko 
pro sjednání pojišt�ní odpov�dnosti za-
m�stnanc�. Pro sjednání je t�eba vypl-
nit jmenný seznam pojišt�ných osob a vy-
brat druh pojišt�ní. Pojišt�ní je k dispozi-
ci pro osoby v pracovním pom�ru, �i za-
m�stnané na DPP. Pojišt�ní je platné ode 
dne sjednání. Pro pojišt�ní zam�stnanc� 
je nutné mít sjednáno pojišt�ní odpov�d-
nosti organizace.

Bližší informace o pojišt�ní, plné zn�-
ní pojistných smluv, �i ceny jednotlivých 
typ� pojišt�ní naleznete na adrese: 
http://crdm.cz/pojisteni/

V p�ípad� dotaz� k p�ihlašování k pojiš-
t�ní prosím kontaktujte kancelá� �RDM, 
sekretariat@crdm.cz a tel.: 211 222 860

Lukáš Hušek

Sou�ástí váno�ních trh� v Olomouci je 
i stánek Dobrého místa pro život. V tom-
to stánku prodávají své výrobky a váno�-
ní pun� organizace, firmy i dobrovolníci. 
Celý výt�žek z tohoto prodeje je ur�en pro 
n�kterou z organizací, kterou Dobré mís-
to pro život sdružuje.

Náš oddíl prodával spole�n� s herci
Moravského divadla v Olomouci a výd�lek 
15.500 K� byl p�edán Pamatová�ku, což je 
denní stacioná� pro lidi s Alzheimerovou 
chorobou.

So�a Rokytová
TOM Tu�i, Olomouc

TOM TU"I
pomohli 

dobré v�ci

    Od ledna 2015 jsou na chalup� v D�-
dov� k dispozici nové turistické nálepky 
a op�t i d�ev�né turistické známky.
   Zakoupit je m�žete p�ímo a pouze 
u správce pana Veselého, který bydlí hned 
vedle naší chalupy.

 (za)

Sb�ratelé, 
zbyst�ete!

Vážení p�átelé, níže p�inášíme základní 
nformace pro pojišt�ní v roce 2015. 

Výše pojišt�ní se nem�ní.
Úrazové pojišt�ní – 17 K� / osoba
Paušální odpov�dnostní pojišt�ní pro 
organizace nad 1000 �len� – 3 000 
K�
Paušální odpov�dnostní pojišt�ní pro 
organizace do 1000 �len� – 2 650 K�
Odpov�dnostní pojistka pro dobro-
volného pracovníka – 55 K�

K pojišt�ní je možné se p�ipojit kdyko-
v b�hem roku. Nov� se veškeré pojišt�ní 
ude p�ihlašovat p�es registra�ní systém 
RDM.  Po p�ihlášení do systému nalez-
ete v menu novou položku "Pojišt�ní", 
de bude možné sjednat všechny typy po-
št�ní, a to:

Úrazové pojišt�ní
Pojišt�ní odpov�dnosti organizace
Pojišt�ní odpov�dnosti dobrovolník�
Pojišt�ní zam�stnanc�

Úrazové pojišt�ní
lenové �RDM – Úrazové pojišt�ní je au-

omaticky sjednáno všem �len�m �RDM 
rámci prodloužení �lenství na rok 2015. 

Úrazové pojišt�ní je pro �leny �RDM po-
kytováno zdarma.

Pojišt�ní odpov�dnosti organizace
lenové �RDM – Pojišt�ní odpov�dnosti 
rganizace je automaticky sjednáno všem 
len�m �RDM v rámci prodloužení �len-
tví na rok 2015. Pojišt�ní odpov�dnosti 
rganizace je pro �leny �RDM poskyto-
áno zdarma. Zdarma je rovn�ž poskyto-
áno pojišt�ní dobrovolných pracovník� 
mládeží, hlavních vedoucích letních tá-
or� a vedoucích organiza�ních jednotek, 
le vypln�ných po�t�.

zprost�edkovaném �RDM
Pojišt�ní odpov�dnosti dobrovolník�

Podmínky jsou stejné pro �leny �RDM, 
�leny krajských rad i ne�lenské organiza-
ce – Pojišt�ní odpov�dnosti dobrovolník� 
je t�eba sjednat v systému �RDM. V zálož-
ce „Pojišt�ní“ naleznete tla�ítko pro sjed-
nání pojišt�ní odpov�dnosti dobrovolní-
k�. Pro sjednání je t�eba vyplnit jmenný 
seznam pojišt�ných osob. Jedná se o oso-
by, které nejsou zahrnuty v pojišt�ní od-
pov�dnosti organizace (platí pro �leny 
�RDM a �leny krajských rad). Pojišt�ní 
odpov�dnosti dobrovolník� je zpoplatn�-
no �ástkou 55 K� na osobu za kalendá�ní 
rok. K pojišt�ní se lze p�ipojit kdykoliv b�-
hem roku, je platné ode dne sjednání. Pro 
pojišt�ní dobrovolník� je nutné mít sjed-
náno pojišt�ní odpov�dnosti organizace.

Pojišt�ní odpov�dnosti zam�stnanc�
Podmínky jsou stejné pro �leny �RDM, 
�leny krajských rad i ne�lenské organi-
zace – Pojišt�ní odpov�dnosti zam�st-
nanc� je t�eba sjednat v systému �RDM. 
V záložce „Pojišt�ní“ naleznete tla�ítko 
pro sjednání pojišt�ní odpov�dnosti za-
m�stnanc�. Pro sjednání je t�eba vypl-
nit jmenný seznam pojišt�ných osob a vy-
brat druh pojišt�ní. Pojišt�ní je k dispozi-
ci pro osoby v pracovním pom�ru, �i za-
m�stnané na DPP. Pojišt�ní je platné ode 
dne sjednání. Pro pojišt�ní zam�stnanc� 
je nutné mít sjednáno pojišt�ní odpov�d-
nosti organizace.

Bližší informace o pojišt�ní, plné zn�-
ní pojistných smluv, �i ceny jednotlivých 
typ� pojišt�ní naleznete na adrese: 
http://crdm.cz/pojisteni/

V p�ípad� dotaz� k p�ihlašování k pojiš-
t�ní prosím kontaktujte kancelá� �RDM, 
sekretariat@crdm.cz a tel.: 211 222 860

Lukáš Hušek



Úst�edí bylo zavaleno dotazy, jak se 
lze na �eských a moravských �ekách vy-
hnout ataku norka amerického. O inci-
dentu na Berounce jsme psali v lo�ském 
�íjnovém Tomíkovi. Není divu, že zejména
vodácké oddíly projevily obavy, aby se 
útok šelmi�ky nezopakoval p�i jejich vod-
ních toulkách a nep�ivodil tomík�m nežá-
doucí polytraumata. Vodácká �ást úst�e-
dí nabádá bázlivé vodáky k jízd� po �ece 
So�e a jejím p�ítoku Koritnici, protože 
rychlost tamních tok� skok norka do lodi 
v podstat� vylu�uje. 

Prob�hly komunální volby a zatímco 
n�kde na radnicích a v zastupitelstvech 
zakotvili lidé naklon�ní neziskovému sek-
toru, jinde je v�le lidu naopak vymetla 
a do k�esel starost� a radních vynesla 
k naší v�ci nete�né a lhostejné politiky. 

Padesátka tomík� z TOM Kadao se 
krátce po oslav� kulatých narozenin veva-
lila do  Rychleb a na Kralický sn�žník na 
oddílovém p�šopu�áku.

Zástupci skaut�, tomík� a pionýr� la-
dili s odborem pro mládež Ministerstva 
školství metodiku investi�ních dotací a 
zap�ísahali p�edstavené téhož ú�adu, aby 
nem�nili zab�haná a patnáct let vyhovují-
cí pravidla pro poskytování  prost�edk� na 
rekonstrukce základen a spolkových klu-
boven. Marn�. 

V Oparenském mlýn� se konala valná 
hromada partnerského spolku Erzgebir-
gesverein..

Sedl�anský Špacírek naplnil usilovnou 
prací d�evník v Dobré Vod�, tamtéž byla 
dokon�ena oprava kanalizace a víceú�elo-
vé plochy pro sport a radost, to díky stát-
ním prost�edk�m od ministerstva školství. 

�eskolipští tomíci z oddílu Chippewa 
pozvali ná�elníka tomík� do nové klubov-
ni�ky, kterou za�ali užívat v podzemí vily 
Adély. 

Na Vítkovsku za�ala kralovat Zlatá ku-
želna Pavla Va�áska, hezká a barvitá po-
hádka pro d�ti i dosp�lé. 

Tomíci z BVÚ nabídli k užívání svou 
chalupu Pevnost, velkou základnu neda-
leko Fulneku. 

Rada turistických závod� se v hojném 
po�tu sešla v Kralupech, bilancovala a 
plánovala a také se kochala novým we-
bem. Sch�zky se zú�astnili šéfové Asoci-
ace TOM i K�T. 

V Ostrav� byla slavnostn� odhalena 
ulice Karla Líby, turisty, tomíka a dlouho-
letého šéfa TOM BVÚ. 

Franta Serbus-Frodo a jeho p�átelé a 
kolegové z �ad brn�nských tomík� byli hy-
bateli brn�nské Velké vým�ny zkušeností, 
kterou uspo�ádali pro 636 p�ítomných.

Ve velkolepé síni svitavské radnice se 
sešla vedení obou spolk� a rokovala o dal-
ší form�  spolupráce. Výsledkem setkání 
byla v�tšinová shoda na obsahu a form� 
spolupráce pro rok 2015. 

Up�ímn�, malinko mi to p�ijde jako ab-
surdní divadlo, když jsem vid�l fotky 
z vašeho jednání a na jedné stran� Hop, 
Tom N., Ondra Š., Zden�k R. a na druhé 
Pirát, Jirka H., Ros�a K.! V televizi pravi-
deln� sleduji, jak ty partaje sedí proti sob�. 
Ale to bude asi jen dojem? P�esto bych vid�l 
partu p�átel rad�ji u kulatého stolu nebo 
tak n�co!, napsal po zve�ejn�ní fotek na 
asocia�ním webu šéf opavského Kadaa  
Tomáš Weicht. 

Nada�ní fond �eského rozhlasu pozval 
zástupce tomík� na Ve�er pro sv�tlušku, 
výpravnou benefi�ní šou p�enášenou hlav-
ními médii, b�hem které se vybraly dal-
ší statisíce korun ve prosp�ch slepých lidí. 

Tomáš Novotný, Tomek Hurt a Ond�ej 
Šejtka p�ijeli na pozvání slovenských turist�
do obce Vyhn� na setkání s místop�edsed-
kyní Klubu slovenských turist� Ing. Annou 
Krištofovou, šéfem tomík� Petrem Perha-
lou a �lenem vedení KST Stanem Andrasim 
a povídali si s nimi obsáhle o úsp�ších i ne-
úsp�ších obou spolk�. Slovenští kolegové
ukázali �eským pivovar Steiger a projevili
chu� do dalších spole�ných akcí, turistic-
kých závod� a sraz�.

�eskolipští tomíci op�t uspo�ádali Do-
bro�innou topinku, charitativní sbírkový trh
ve prosp�ch tamního Denního stacioná�e.
Od m�sta, jehož zástupce tomíci zdvo�ile 
pozvali, se nedo�kali ani odpov�di, natož 
požadované záštity. 

Skauti si p�íjemným ve�erem kona-
ným v Bará�nické rycht�  p�ipomn�li p�ta-
dvacet let od obnovení svobodné �innosti. 

ada bývalých skautských starost� a ná-
�elník� vzpomínala i na p�edrevolu�ní azyl 
skautek a skaut� práv� v turistických oddí-
lech mládeže. 

Výtvarník a performer Roman Týc 
pochválil tomík�m p.f. zhotovené Tadeá-
šem Klabanem a zamýšlel se se dv�ma
�leny ná�elnictva nad možnou podobou 
našeho loga na tri�kách. 

Vedení tomík� a klubu si pon�kud ex-
centricky dopisovala i v p�edve�er Št�dré-
ho dne, to vše ve snaze dobrat se kone�né 
podoby zápisu ze svitavské sch�zky. 

Oddíly TOM v celé republice oslavily 
Vánoce v klubovnách a na oddílových zá-
kladnách, na váno�ních nadílkách a besíd-
kách. Na všech asocia�ních základnách pak 
tomíci a jejich blízcí slavili silvestra a t�šili 
se, co všechno je �eká na zemi, na vod�, na 
lodích a také na horách v roce 2015.  

�
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   Dovolujeme si oznámit, že dne 25. li-
stopadu 2014 zem�el po t�žké nemoci
RNDr. Luboš Musílek (KID), vedoucí 
TOM 3103 Rejnoci. 
    Kid byl 30 let aktivním vedoucím vodác-
kého oddílu, velký milovník p�írody a p�ší 
turistiky, neúnavný po�adatel putovních 
vodáckých tábor�. Pod jeho vedením sjíž-
d�ly d�ti �eské �eky. Po�ádal výpravy na 
Stvo�idla a Šumavu, na chalupy v D�dov� 
a Janov� v Jizerských horách. Odešel vý-
borný kamarád, vodák, u�itel a v��ný re-
cesista. Nezapomeneme. 

TOM Rejnoci. 

Smutná zpráva 
   Dovolujeme si oznámit, že dne 25. li-
stopadu 2014 zem�el po t�žké nemoci
RNDr. Luboš Musílek (KID), vedoucí
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    Kid byl 30 let aktivním vedoucím vodác-
kého oddílu, velký milovník p�írody a p�ší 
turistiky, neúnavný po�adatel putovních 
vodáckých tábor�. Pod jeho vedením sjíž-
d�ly d�ti �eské �eky. Po�ádal výpravy na 
Stvo�idla a Šumavu, na chalupy v D�dov� 
a Janov� v Jizerských horách. Odešel vý-
borný kamarád, vodák, u�itel a v��ný re-
cesista. Nezapomeneme.

TOM Rejnoci.

Smutná zpráva

Nový rok na naší chalup� v Uherském Hra-
dišti za�al malebnou výstavou betlém� ze 
soukromé sbírky paní Crlové (manželky 
pana správce), která v letošním roce uspo-
�ádala již druhý ro�ník. K vid�ní bylo 90 
betlém�, které pot�šily malé i velké hosty.

(za)

Výstava betlém�
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Cena P�ístav 2014
   Den p�ed svatým Mikulášem, tedy 
5. prosince, ud�lila �eská rada d�tí a mlá-
deže cenu P�ístav jedenácti dobrým lidem 
za podporu mimoškolní �innosti. Cenu 
p�išel p�edat ministr školství Marcel Chlá-
dek.
   Mezi ocen�nými byli také �editel Odbo-
ru regionální p�eshrani�ní spolupráce Mi-
nisterstva pro místní rozvoj (MMR) �R 
Ji�í Horá�ek a referent odboru evropské 
územní spolupráce MMR Josef Žid, které 
na nominovala Asociace TOM. 

Oba pánové mají velké zásluhy na zdár-
ném pr�b�hu a dokon�ení rekonstrukce 
Oparenského mlýna, bez jejich rad a pod-
pory s projektem by tomíci jen t�žko pro-
plouvali evropskými sm�rnicemi.

     Ud�lování cen p�edcházela tradi�ní 
akce �RDM Setkání 2014, v jejímž rámci 
prob�hly zajímavé debaty s �editelem Ná-
rodní protidrogové centrály Jakubem Fry-
drychem, signatá�kou Charty 77 Milenou 
�ernou a její kolegyní z disentu Ivou Vojt-
kovou. Ond�ej Šejtka také vyhlásil vít�ze 
GPS sout�že Sametky.
Slavnostní dopoledne prob�hlo v krás-
ných prostorách barokního refektá�e do-
minikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze.

Uzáv�rka p�íštího 
�ísla 20. b�ezna 2015

Rádi bychom vás pozvali na výlet do 
saského Krušnoho�í, malebného a zají-
mavou historií op�edeného kraje kousek 
za �eskými hranicemi, konkrétn� do hor-
nického m�sta Annabergu.     

Akci po�ádá úst�edí tomík� v rámci p�e-
shrani�ní spolupráce s krušnohorským 
spolkem Erzgebirgsverein. V nabídce ak-
tivit je nap�íklad prohlídka historické �ás-
ti m�sta, návšt�va Krušnohorského muzea 
s ukázkovým dolem, které mapuje t�žbu 
st�íbra v regionu, dále prohlídka Manufak-
tury sn�, což je muzeum krušnohorského 
lidového um�ní s výstavou d�ev�ných hra-
�ek, pyramid a betlém�. 

V muzeu je vše v pohybu, nechybí inter-
aktivní prvky. V místních dílnách si také 
vyzkoušíme �ezbá�ství a pali�kování. Za-
jímavé technické památky nabízí také blíz-
ké okolí Annabergu – muzejní d�l a hamr 
ve Frohnau, k tomu krásná krušnohorská 
p�íroda. 
Ubytování bude zajišt�no v chatkách ve 
st�edisku ochrany p�írody Dörfel kousek 
od Annabergu. Po celou dobu bude k dis-
pozici pr�vodkyn� Helena Podroužková 
z Oparna. Akce je ur�ena pro tomíky ve 
v�ku 10 –26 rok�, doprovodu se v�ková 
omezení nekladou. Zájemci, hlaste se 
prosím co nejd�íve! 

Nabídka platí pro oddíl, který se p�ihlásí 
s chutí aktivn� prožít �ty�i dny, jehož �le-
nové se cht�jí t�eba zdokonalit v n�m�in�, 
mají zájem o historii a chu� poznávat nové 
v�ci. Po�et ú�astník� mezi deset a dvaceti, 
dosp�lý doprovod je nezbytný. 

Akci  finan�n� podpo�í úst�edí (ze 70% 
uhradí dopravu, p�i�emž lze uvažovat i 
o nájmu mikrobusu), všem ú�astník�m 
zajistí tlumo�ení a vedoucím (max t�i do-
sp�lí) uhradí ubytování. Nabízíme výb�r 
termín�:  3.4. - 6.4. (velikonoce)  30.4 - 
3.5. , 7. 5. – 10. 5. , 1. – 6. �ervenec a 25. 
– 28. zá�í . 

P�ihlaste se nejpozd�ji do poloviny 
února. Nabídka služeb tlumo�nice a fi-
nan�ní podpory platí pro první oddíl, který
se p�ihlásí a je p�ipraven splnit uvedené
podmínky. Pokud se p�ihlásí víc oddíl�, 
budeme hledat cesty, jak jim vyjít vst�íci 
(t�eba pomocí p�i zajišt�ní ubytování ve 
vlastní režii atd).

Do Annabergu jezdíme každý rok na-
vštívit naši projektovou partnerku Gabi 
Lorenz, která výše uvedené muzeum vede. 
Neváhejte, skv�lá výprava bude stát za to!

Helena Podroužková
Tomáš Novotný

Pozvání
do saského Krušnoho�í 

Fotografie p�ipomíná Živý Betlém, kte-
rý jsme spole�n� s TJ Sokol Nemilany 
p�edvedli v p�edváno�ním �ase v Nemila-
nech a Nedv�zí. Po ukon�ení p�edstavení 
si p�ítomní dom� odnesli krom� kulturní-
ho zážitku i Betlémské sv�tlo.

So�a Rokytová
TOM Tu�i,Olomouc

K�T Tel� zve tomíky-lyža�e na tradi�ní 
zimní akci- �eský zimní sraz turist�. Koná 
se 12.-15.2. v Tel�i a o víc informací si m�-
žete napsat na email mazal_v@email.cz.

Živý Betlém

Pozvánka
na zimní sraz
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