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O �em m�že uvažovat odpov�dný vedoucí oddí-
l� zkraje roku? T�eba o výchov� oddílového mlá-
dí! 

Máte v oddíle nad�jné  �leny starší patnácti let? 
Odm��te je, vyšlete za novými zážitky, inspirací
a kamarády z jiných oddíl�. Asocia�ní letní tábo-
rové školy jsou tady práv� a p�ímo pro n�, a� již 
na Polan� �i ve Sloupu, v �echách �i na Morav�.
Instrukto�i obou škol budou i letos p�ipraveni 
ukázat mladým tomík�m nové horizonty práce v 
oddíle a nabídnou dynamický program plný vý-
zev, informací  i nemalou dávku energie, kterou 
si ú�astníci p�ivezou zp�t dom�.

Neváhejte, p�ihlašte i vy své sv��ence. Letní táborové školy jsou zážitkem, na který se jen 
tak nezapomíná! 

Zden�k Šmída
(více informací na stránce 14)

Letní táborové školy

St�íbrné Hory

Letní srazy
V roce 2016 můžete se svým oddílem navští-

vit opět tři letní srazy turistických oddílů mlá-
deže – českých, slovenských a rakouských to-
míků. Letní sraz českých a slovenských tomíků
se uskuteční společně. Bude to v rámci mezi-
národního letního srazu klubů českých, sloven-
ských, polských a maďarských turistů v atrak-
tivním prostředí Moravskoslezských Beskyd 
v Ostravici (dospělí) a Frýdlantu nad Ostravi-
cí (tomíci). Sraz rakouských  tomík� – mládeže 
Rakouského turistického klubu (ÖTK) se bude
konat první srpnový týden, tentokrát v Mauten-
dorf  (Salcbursko). 

Ji�í Homolka
(celý �lánek �t�te na stránce 11)

V polovin� prosince lo�ského roku jsme na pomyslný r�ženec asocia�ních chalup a zákla-
den navlékli další korálek. �trnáctý!  �trnáct dom� vlastníme a t�i další máme ve správ�…

Po dvou letech oprav  se tomík�m otev�ela nov� zrekonstruovaná základna ve St�íbrných 
Horách u Rýma�ova v Moravskoslezském kraji. 
Chalupa poslouží sedmadvaceti tomík�m nebo 
jiným návšt�vník�m malebných Jeseník�. Na-
jdou tu pohodlí, prostornou jídelnu, která slou-
ží zárove� jako klubovna, luxusní sprchy, dob�e 
vybavenou kuchyni. Nejpodstatn�jší je ale oko-
lí, možnost výprav všeho druhu. Více se dozvíte 
ve �lánku Rosti Kašovského na stran� 14 a také
v sekci Chalupy k pronájmu na našem webu.

P�ejme si, a� chalupa ve St�íbrných Horách 
dob�e slouží a a� tomík�m dlouho vydrží  jako 
nová!

Tomáš Novotný
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Príjemné prožití váno�ních svátku
 a vydarený rok 2016

Vám preje

Asociace turistických oddílu mládeže �R
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OBSAH T�i pozvánky

Oslavte s námi 25 let Asociace TOM! 
Kde? V Praze na parníku. Kdy? 
V sobotu 4. června odpoledne. 
Více informací bude od února 
2016 na našem webu. 

25. výro�í
Asociace TOM



Předvánoční čas u nás v oddíle začíná 
každoročně Vánočním turnajem ve stol-
ním tenisu. Letos proběhl již třináctý roč-
ník. Účastní se ho především oddílové 
děti a děti z DDM Trend, v kategorii do-
spělých potom bývalí členové oddílu. Je to 
příjemné setkání.

Letos jsme také pomáhali ve městě spol-
ku Hláska s akcí „Vypouštění balónků
s přáním k Ježíškovi“, která proběhla ve 
více městech České republiky. Naši in-
struktoři nafoukli snad tři sta balón-
ků, které jsme potom rozdávali dětem na
Husově náměstí, aby je všichni na pokyn
z rádia vypustili k nebi. Jeden z balónků 
dokonce přistál přede dveřmi naší klubov-
ny, na přání bylo napsáno „miminko“…
takže toto se k Ježíškovi patrně nedostalo.  

Další, již tradiční předvánoční akcí, je 
účast na Lovosické Vánočce, kterou po-
řádají lovosičtí tomíci z TOM Vejři (letos 
uspořádali již dvacátý čtvrtý ročník). My 
jsme se letos zúčastnili snad podvacáté…
(jednou to musím spočítat přesně). Letoš-
ní výšlap na Lovoš byl na téma „Cesta ko-
lem světa“, moc pěkné a zábavné úkoly po 
cestě, zkrátka vydařená akce.

Předvánoční oddílovou schůzku jsme 
tentokrát rozdělili podle zájmů dětí…
do tělocvičny jsme šli hrát míčové hry
a v klubovně byla otevřena Vánoční díl-
na s tvořením dárečků z fymo hmoty, děti
vyráběly různé přívěšky nebo náušnice. 
Dalším byla výroba barevných voňavých 
mýdel. Tato tvořivá schůzka se setkala
u našich dětí s velkým ohlasem. Následují-
cí den byla tedy dílna otevřena v klubovně
znovu. Na příští schůzce dárečky zabalí-
me a potom si je vezmou děti domů. Je to 
pěkné, sledovat ten mumraj v naší útulné 
klubovně, kdy jsou děti zabrány do tvoři-
vé činnosti. 

My vedoucí jsme se ještě sešli v Diva-
dle V Dlouhé na vánočním příběhu „Jak 
jsem se ztratil“, který jsem jen já viděl už 
po sedmé, ale to je představení, které jen 

Váno�ní �as
v Klubu lesní moudrosti

Pražský oddíl S�vy, který oslavil v listo-
padu 30 let od svého založení, strávil i p�í-
jemné spole�né p�edváno�ní chvíle.

V sobotu 12. prosince po�ádaly S�vy 
svou tradi�ní akci Váno�ní t�šení. Na sta-
tek Vraných ve Starých Bohnicích mohl 
p�ijít kdokoliv a naladit se na váno�ní at-
mosféru. Vyráb�ly se ozdobi�ky, p�ání�-
ka, zdobily perní�ky… Svou ú�astí p�išli 
akci podpo�it i zastupitelé m�stské �ásti 
Praha 8, kde S�vy sídlí, a se kterými se po-
da�ilo navázat úzkou spolupráci a p�átel-
ské vztahy.

Následující úterý m�ly S�vy poslední 
váno�ní sch�zku, která se u S�v nese tra-
di�n� ve slavnostním duchu, protože na ní 
dochází k pasování nová�k� na �ádné �le-
ny oddílu. Nechyb�lo ani cukroví a vzpo-
mínání s fotkami na celý uplynulý rok. 
Akce to byla jako vždy skv�lá a s rados-
tí jsme pozorovali, jak moc se b�hem po-
sledních pár let naše �ady rozší�ily.

Záv�re�nou výpravou pro tento rok byla 
váno�ní víkendovka (tzv. váno�ka), kte-
rou S�vy prožily ve Sloupu v �echách.
Po�así letos nebylo p�íliš váno�ní – bílé 
Vánoce se stávají jen hezkou vzpomínkou 
z minulosti – ale to S�vám nevadilo. Na-
vzdory mlze jsme absolvovali vyhlídkové 
okruhy mezi pískovcovými skalami a ne-
chyb�lo moc, abychom se dostali i na roz-
hlednu. Bylo to zas n�co jiného a rozhodn�
tomu nem�žeme up�ít tajuplné kouzlo.
V okolí Sloupu je toho opravdu hodn�, co 
stojí za návšt�vu turistickému oddílu.

V chat� jsme pekli i nepekli vlastní cuk-
roví a pochutnali si na bramborovém sa-
látu p�i tréninkové cvi�né št�drove�erní‘
ve�e�i. Zpívali jsme s kytarami, brnkali na 
ukulele, hráli si a také jsme se protáhli p�i 
hraní ping pongu. P�ipomn�li jsme si také 
tradi�ní �eské váno�ní zvyky, a tak jsme 
zkoušeli odlévat olovo. To jsme ovšem na-
hradili snáze tavitelným voskem. V roce 

Vánoce

2016 m�žeme sledovat, zdali se nám zá-
hadná proroctví o naší budoucnosti vypl-
ní.

Záv�r roku byl pro S�vy opravdu plný 
p�íjemných zážitk� a my doufáme, že 
nás takové chvíle budou provázet i celým
p�íštím rokem. To samé p�ejeme i všem 
ostatním tomík�m a jejich p�átel�m.

Jarka Bedná�ová,
TOM S�vy, Praha 8

 se S�vami

�



Za�íná to slibn�, že? P�iznej si, milý �te-
ná�i, že t� nadpis upoutal mnohem víc, 
než kdybych t�eba napsal „Úste�tí vodáci 
na návšt�v� v myslivecké hájovn�“. Elitní 
vojenská jednotka už za císa�e pána vzbu-
zovala pozornost a obdiv. Co mají ale slav-
ní alpští myslivci spole�ného s ústeckými 
vodáky?

Když už se mi poda�ilo tvou pozornost 
p�itáhnout, vážený �tená�i, je na �ase vrá-
tit se k fakt�m. Tak tedy: ústecký d�tský 
vodácký oddíl si od mysliveckého sdružení 
Krásný Les vyp�j�il na podzimní prázdni-
ny jejich roztomilou hájovnu. Vidíte, mys-
livce už bychom m�li. A myslivecký pobyt 
to nebyl jen pro ty lovecké trofeje pov�še-
né na st�nách, na výpravách po okolí jsme 
pozorovali nejednoho zástupce severo-
�eské fauny, poslední den se nám dokon-
ce p�išlo p�edstavit celé stádo srnc�. Pásli 
se na louce kousek od Naklé�ova a od bio 
sva�inky se nenechali rušit ani partou d�tí 
na prot�jší stráni. To vám bylo podívání.

Krom� pobytu mysliveckého to byl také 
výcvik vojenský. Složité úto�né �i obran-
né manévry a maská�ová módní p�ehlíd-
ka, to nás v posledních letech provází snad 
na každé vícedenní akci. Kdo si hraje, ne-
zlobí, �íkám si pokaždé, když vidím kluky 
i holky s plastovými pistolemi nebo v�t-
vemi, které i s malou trochou fantazie vy-
padají jako samopal Kalašnikov. B�hají 
sem a tam po lesíku kolem hájovny a st�í-
lejí hlava nehlava. Jenže armáda, to není
jenom radostné pobíhání ve v�av� nelí-
tostné bitvy, ale také to t�žké na cvi�išti.
V našem p�ípad� drsné rozcvi�ky kolem 
stožáru, obíhání St�íbrného jezera, do-
konce i brod�ní v bažinách. Tak sláva,
i stránku vojenskou jsme dodrželi.

Zbývají už jen ty hory. Alpští myslivci ur-
�it� ská�ou po skalách jako kamzíci a ho-
rolezecký výcvik �eká i nás. V batohu mi 
cinkají karabiny, sla�ovací osmy, mám 
s sebou sedáky, smy�ky, dv� dynamická 
lana.  Labské pískovce, t�este se. Po prav-
d� pískovce v Tisé a Ostrov� nebyly jedi-

VE VÝCVIKOVÉM
TÁBO�E HORSKÝCH
MYSLIVC�

né, kdo se t�ásl. Sla�ování se už tradi�n� 
neobejde bez rozt�esených nohou a �as-
to i slz t�ch, kdo si na vrcholu skály cht�jí
svou odvahu vyzkoušet poprvé. To je ra-
dosti, to je úsm�v�, když se kone�n� nohy 
dotknou pevné zem� a adrenalinem vy-
bou�ená krev se za�íná tišit. 

Vidíte, i tu horolezeckou �ást už máme 
za sebou. Tak ti, �tená�i, d�kuji za pozor-
nost a kdoví, t�eba se jednou s t�mi hor-
skými myslivci z Alp setkáme a oni nám 
ukážou, že se jejich alpský výcvik od toho 
našeho, krušnohorského, zas tak neliší.

Jirka Magasanik,
3.VOM, Ústí nad Labem

tak neomrzí. Myslel jsem, že letos pojede-
me i s oddílovými dětmi, ale během pěti 
minut po zahájení prodeje bylo předsta-
vení beznadějně vyprodáno. Do divadla 
procházíme vánočně vyzdobenými praž-
skými ulicemi, mezi stánky s voňavými 
dobrotami, které kouzlo blížících se Vá-
noc ještě umocní. 

Na poslední schůzce před Vánoci nás 
ještě čeká besídka. Uvaříme si čaj, zapálí-
me svíčky, každý si donese nějaké cukro-
víčko od maminky, rozdáme si pár dárků 
a zahrajeme společně několik zábavných 
her. Nakonec si popřejeme pěkné Vánoce 
a do nového roku hodně zdraví a štěstí…

O vánočních prázdninách se už star-
ší členové oddílu těší na noční filmový 
maratón, kdy se podíváme v klubovně na 
skvělou filmovou trilogii „Pán prstenů“. 
Samozřejmě, že v původním znění s čes-
kými titulky.

Vratislav Florián – Hroch,
TOM Klub lesní moudrosti,

Roudnice nad Labem

!



Jste-li stejn� jako my p�íznivci pobytu 
a pohybu v p�írod�, her a tábo�ení, pak 
zkuste následující �ádky �íst nejen jako 
shrnutí pestrobarevného roku prožitého
v oddílu TOM Vodolka, ale jako malý kvíz: 

Víte, kde se nachází nejširší studna
v �eské republice? Má pr�m�r tém�� 5 
m a m�žete ji vid�t p�i poutavé prohlídce 
m�lnického podzemí.

Už jste se n�kdy rozhlíželi ze �ty� roz-
hleden ve �ty�ech dnech, a to nad ho-
rami zalitými podzimním inverzním
sluncem? Doporu�ujeme Krušné hory: 
Pajndl, Plešivec, Klínovec a Blatenský 
vrch.

Víte pro� krušnohorská dobrá víla 
Ma�ebyla nosí na levé ruce plechovou 
rukavici? Jako vzpomínku na svého milé-
ho zabitého p�i slavnostním turnaji v den 
jejich svatby.

Kde roste koprník a zda je lepší jej dát 
do okurek �i do kulajdy? Krušnohorský 
lu�ní endemit, lze p�i va�ení využít stejn� 
dob�e jako kopr.

Co se stane, když svrhnete kolíkem 
krále d�íve než všechny soupe�ovy kub-
by? Prohrajete!

Umíte upéct trdelník na klacku nad 
ohn�m? Vyzkoušeli jsme a je výborný.

Víte, kde nejlépe p�ežít letní vedra? 
Doporu�ujeme osv�žení v jizerskohor-
ských vodopádech: Malý a Velký Štolpich 
nebo vodopád �erného potoka.

Je lepší výhled z Jizery, z Frýdlatského 
cimbu�í nebo z O�ešníku? T�žko posou-
dit, nejlepší je p�i toulání Jizerkami zdolat 
všechny!

Zažili jste uprost�ed horkého léta tor-
nádo, které silou krouživého v�tru od-
neslo plachty hned n�kolika stan�? My 
na letošním tábo�e u Raspenavy ano!

Má plch lesní rad�ji o�echovou nebo 
ovocnou ty�inku pro malé hlodavce? 
Není vybíravý, chodí ujídat tajn� po ve�er-
ce.

Jak se jmenuje mlá�átko surikaty? 
Suriko�átko.

Máte také pod okny ob�í archu, kdyby 
náhodou p�išla potopa sv�ta? Na tábo-

�e jsme spole�nými silami jednu postavili,
tak kdyby bylo t�eba, dobré duše se vždy 
vejdou!

Víte, že aprílovému po�así v �ervnu 
se nejlépe �elí, když jste s kamarády na 
vod� a voda na vás st�ídav� padá shora 
i šplouchá zdola? P�i víkendovém splou-
vání Jizery se jsme state�n� odolali p�íva-
l�m vody ze všech stran!

Už jste n�kdy p�espávali ve starém 
mlýn�? Letos jsme poprvé vyzkouše-
li Opárenský mlýn a byli jsme okouzleni 
zdejším géniem loci.

Jak vypadá �olek a �ol�í pulec? Zjistí-
te mj. v pot��cích cestou z Orle na Jizerku.

Zaslechli jste, co si v máji mumlá 
Mumlavský vodopád? „Hynku, Viléme, 
Jarmilo!“… to nebylo.

Víte, jak daleko je od nejstarší kamen-
né rozhledny Jizerských hor Št�pán-
ky k nejmladší d�ev�né rozhledn� Jize-
rek Majáku Járy Cimrmana? Jen nece-
lé 2 km.

Víte, která obec má na návsi píse�-
ný p�esyp, na n�mž roste chrán�ný ko-
zinec píse�ný? V Semín� u P�elou�e lze 
krom� této p�írodní zajímavosti nalézt 
také st�edov�ký akvadukt.

Ušli jste za letošní rok p�es 220 kilo-
metr� a po každém návratu z celoden-
ního výletu ješt� dokázali �ádit dlouho
do noci? Ov��eno: v part� kamarád�, 
s písní na rtech a v herním zaujetí to jde 
samo!

Pokud jste na v�tšinu p�edchozích otá-
zek nadšen� p�ikývli a bez obtíží jste
v�d�li zem�pisné �i p�írodov�dné odpov�-
di, pak jste patrn� n�kterým z šesti desítek 
�len� našeho oddílu TOM Vodolka nebo 
podobn� nadšení turisté t�lem i duší. 

Pokud jste kvízem neprošli zcela hlad-
ce, doufáme, že i tak na Vás p�enesl as-
po� kousek dobré nálady z naší celoro�ní 
oddílové �innosti. P�jdou-li na Vás n�kdy 
chmury, vylezte si na rozhlednu. Uvidíte, 
že se Vám aspo� na chvíli rozjasní pohled 
i mysl.

Pokud ve Vás n�které otázky vzbudily 
zájem, pak v�zte, že více informací o �in-
nosti našeho turis�áku najdete na strán-
kách: http://tom-vodolka.webnode.cz/.

P�ejeme všem TOMík�m i neTOMí-
k�m, aby i rok 2016 byl plný dalekých
výhled� i blízkých p�átel. 

Za malé i velké turisty z Vodolky
Lenka Coufalová

TOM Vodolka 2015
rok rozhleden a dalekých výhled� Jedenácté setkání �eských a slovenských 

tomík� se uskute�nilo ve východosloven-
ském Trebišov�. Základnou byl areál a in-
ternát SOU na ulici Komenského. Akce se 
zú�astnily 3 oddíly TOM z �R (TOM KA-
DAO Opava, TOM Divo�áci Frýdlant nad 
Ostravicí, TOM �moudík Ostrava) v po-
�tu p�es 60 �len� (velkokapacitní bus + ví-
cemístný automobil) a obdobný po�et slo-
venských tomík� ze 4 oddíl� TOM + po�a-
datelé z TOM Brontosaurus TJ Sokol Tre-
bišov a další spolupracovníci.

Od �tvrtka do pond�lka prob�hl bohatý 
turistický, sportovní a kulturní program, 
který bohužel po v�tšinu �asu doprová-
zelo deštivé a chladné po�así. Absolvo-
vali jsme výlety nap�. do vina�ské oblasti 
Tokaj (Malá Tr�a, slovensko-švýcarská  
rozhledna, vinné sklípky), do nejnižšího 
bodu Slovenska (94,3 m) u �eky Bodrog
v Klínu nad Bodrogom, termální kou-
pališt�, Rákóczi hrad a muzeum v Sáro-
spatak, zdolali jsme nejvyšší horu okolí
Magas – hegy s lyža�ským st�ediskem
a další zajímavosti u Satoraljaújhely. Sou-
b�žn� prob�hlo množství sportovních 
sout�ží, nap�. turnaj ve fotbale, volejbale,
ve st�elb�, ve stolním tenise a v uzlová-
ní. Sportovalo se velmi férov�. V místním 
vzácném parku prob�hl p�espolní b�h. 
Velmi vyšperkovaný byl uvítací �tvrte�ní 
program, kde vystoupily místní skupiny
tane�ní, folklórní, p�vecké a sportovní.
Zú�astnilo se n�kolik hostí, krom� zá-
stupc� sekce mládeže KST to byli p�ed-
stavitelé po�ádající školy, regionální rady 
KST, �inovníci m�stské, okresní a krajské 
samosprávy.  Páte�ní ve�er prob�hla ná-
ro�ná m�stská  hra „Duch Trebišova“. Zá-
v�re�ný kulturní galaprogram si p�ipravi-
ly všechny zú�astn�né oddíly a vystoupení 
m�la velmi vysokou úrove�.  

XI.
Olympiáda 

TOM

'



Ve finále se vít�zové pak mohli rado-
vat nap�íklad z dvaceti tác�, klí�k� k no-
vému automobilu a luxusního zájezdu od 
cestovní kancelá�e Dobrá cesta. Avšak i ti, 
co se nestali držiteli n�které z cen, odchá-
zeli spokojeni s p�íjemným pocitem hezky 
stráveného odpoledne.

Akce s rodi�i se vždy setkávají s klad-
ným ohlasem. A to nejen proto, že m�že-
me spole�n� prožít p�íjemný den, ale i pro 
prohloubení vztahu mezi rodi�i, instruk-
tory a vedoucími oddílu.

Ji�í Vološin,
TOM Zlaté šípy,

Valašské Mezi�í�í

Na n�které oddílové akce se rodi�e t�ší,
protože si alespo� na chvíli mohou odpo-
�inout od svých milovaných ratolestí. Na 
jiné oddílové akce se naopak rodi�e t�ší 
proto, že se jich se svými milovanými ra-
tolestmi zú�astní.  

A práv� jedna taková se konala 11. pro-
since 2015 ve Valašském Mezi�í�í. Všich-
ni jsme se stali ú�astníky televizní sout�že 
„Prase v žit�“. A jak již název prozrazuje, 
vít�zové se mohli t�šit na to, že se budou 
mít jak prase v žit�.

Cesta k vít�zství vedla p�es spoustu sou-
t�ží a disciplín. Každá �ást probíhala v ná-
hodn� rozlosovaných skupinkách, kde si 
každý své úsp�chy zaznamenával do sou-
t�žní karty. Poté nejúsp�šn�jší p�tice z �ad 
rodi�� a p�tice z �ad d�tí poustoupila do 
superfinále, kde se již bojovalo za hodnot-
né ceny.

Disciplíny byly pestré a rozmanité jako 
nap�íklad: jezení hrášku na rychlost, hus-
tá p�lhodinka (30 r�zných úkol� v omeze-
ném �ase), poznávání známých filmových 
citát�, kimovka, poznávání prapodivných 
p�edm�t� a další.

Prase v žit�
Naši tomíci se rozhodn� neztratili, a� 

již na poli sportovním �i kulturním. Ale 
o po�et medailí a pohár� v prvé �ad� ne-
jde.  D�ležité je poznání, tyto krajiny jsou 
od nás již hodn� vzdáleny a ob�as to dý-
chá exotikou, a to nejenom blízkostí Ma-
	arska. V sobotu prob�hlo zasedání sek-
ce mládeže KST, kde byl novým p�edse-
dou (po odstoupivším Peterovi Perhalo-
vi) zvolen Maroš Šarvanec. Zástupcem za 
mládež ve výkonném výboru KST je Sta-
nislav Andrási.  Porovnáním lehce zjistí-
me, že mládežnické hnutí v KST je oproti 
našim tomík�m hluboce podfinancováno. 
Úkolem nového p�edsedy je ovšem také 
mobilizace stávajících a existujících oddí-
l�, které nyní žijí v ur�ité „letargii“.

Místo konání p�ípadné další XII. Olym-
piády TOM v �R zatím nebylo ur�eno. 
Myslíme si, že i p�es ur�ité sou�asné pro-
blémy na slovenské stran� by bylo vhod-
né v této tradici setkání pokra�ovat a naše 
p�átele podpo�it!

Rostislav Kašovský,
 TOM �moudík, Ostrava
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Za Posledním puchý�em je akce Klubu 
�eských turist�, kterou po�ádal K�T Ku-
drna. „Poslední puchý�“ také ukon�uje
turistickou sezónu. 

My jsme si �ekli, že se jednou taky zú-
�astníme, i proto, že se akce koná ve Zno-
jm�, které je samo o sob� nádherné a má
i krásné okolí.

Z Opavy nás jelo pouze 18, takže jsme 
si p�j�ili dv� dodávky a vyrazili v pátek 
po škole. Ve Znojm� jsme se sešli s p�á-
teli z oddílu �moudík Ostrava. Obsadili 
jsme spole�n� jednu školní t�ídu a p�l pa-
tra zdejší základní školy. Celkem nás bylo 
33. Po registraci jsme si ješt� ve�er vyrazi-
li prohlédnout ve�erní, spíše no�ní, osv�t-
lené Znojmo. Procházka stála za to, takže 
se nám pak krásn� spalo, i když ráno spá-
nek u�ali „nadržení“ turisti, kte�í vyráželi 
na nejdelší trasy. 

Ráno jsme na snídani "zdlábli" kuli�ky 
s mlékem a vyrazili do NP Podyjí. Každý 
m�l vlastí kartu s popisem tras, na kterou 
sbíral razítka z kontrol, p�es které jsme 
šli. Vybrali jsme si trasu t�icetikilometro-
vou podél Dyje, p�es Dev�t mlýn� na vi-
nici Šobes, sm�rem na Hnanice, ale pak 
z ní odbo�ili na Šobeskou vyhlídku a ušli 
celkem 24 kilometr� s p�ti – šesti razítky. 
Nutno pochválit �moudíky, kte�í ušli ce-
lých 30 kilometr�. My jsme zase hráli ces-
tou hry, jejichž výsledky jsme vyhodnotili
až ve škole. 

Byla to krásná túra, po�así bylo úžasné, 
okolí parádní a naši malí, v obou oddílech, 
nejlepší! 

Navíc nikdo neremcal a neobt�žoval 
otázkami „…kdy už tam budeme?“  Ces-
tou jsme zahráli pár her, u bunkru našli 
„kešku“ a m�li se skv�le. Nechyb�lo ani 
ob�erstvení, na které po�adatelé nezapo-
mn�li a taky jsme cestou potkávali turisty 
známé i neznámé, s kterými jsme si, p�e-
devším my starší, m�li vždy o �em poklá-
bosit. 

Po návratu byly v plánu deskovky, gri-
lovaná ku�ata k ve�e�i, hrálo se na kytaru
a zasloužený úsp�ch sklidil twister.

V ned�li ráno jsme si dali koblihy, sbali-
li se a vydali do m�sta. Vyšplhali jsme na 
Radni�ní v�ž, prošli si Znojemské podze-
mí a auty jsme dojeli k Malovanému skle-
pu v Šatov�. Naše poslední zastávka byla
v Louckém klášte�e. Co by to bylo za ná-
všt�vu Znojma bez vína! Samoz�ejm� ve-
doucí jen nakoupili víno dom� (d�ti�-
ky z�staly v aut�) a pak už zbývala cesta 
v dešti zp�t do Ostravy a Opavy.  Vy, kte�í 
jste nejeli, a nemyslím jen �lenové Kadaa, 
jste ud�lali obrovskou chybu! Byl to fakt 
prima víkend, který jsme si opravdu užili!

Díky, Kudrno!
Tereza Weichtová, TOM Kadao

Máme za sebou op�t jednu báje�nou vý-
pravu! Tradi�n� jsme se v prosinci rozjeli 
na p�edváno�ní výpravu. Byla nás t�icítka 
�len� oddílu a vyjelo i hodn� nová�k�, kte-
�í na podzim p�išli do oddílu. 

�ekal nás zajímavý program. Chaloup-
ky jsou známé svou ekovýchovou, a tak 
dva vedoucí se ujali role valašských ba��, 
kte�í d�tem ukazovali váno�ní zvyky a spo-
le�n� s ostatními instruktory a vedoucími 
pomáhali p�i p�edváno�ních p�ípravách.

V sobotu a v ned�li si Delfíni m�li mož-
nost vyzkoušet ud�lat nap�. adventní v�-
nec, uplést váno�ku, vyrobit váno�ní p�ání
a uplácat n�co z hlíny jako dárek pro n�-
koho blízkého. Práci st�ídaly hry a zábava. 
Vyráb�li jsme též spole�ný papírový �et�z. 
Byla to báje�ná výprava. Takže za rok op�t 
na Chaloupkách.

Mauglí Pavel Pakosta, 
Delfíni, Brno

Delfíni
na Chaloupkách 

Za Posledním puchý�em
do Znojma!

KADAO a �MOUDÍK 

66. sraz tábo�ících oddíl� po�ádaný 
BVÚ na Bítovském mlýn� nedaleko Kyjo-
vic u Ostravy se tentokráte konal o týden 
pozd�ji než je obvyklé. To kv�li ú�asti n�-
kterých oddíl� na Olympiád� TOM v Tre-
bišov�. Ovšem tento posun se trefil, po�así 
nám vyšlo dokonale, slune�né a teplé! Pro-
gram p�ilákal na t�i stovky tomík� a taky 
kamarád� skaut�, kte�í sout�žili v tradi�-
ním P�tiboji (štafetový b�h, p�epalování 
provázku, orienta�ní b�h, gonio, p�íroda), 
v dalších sout�žích po�adatel� (lasování, 
uzlování, sout�ž deník� a kronik, sout�ž o 

nejlepší píse� a scénku u táboráku) a také 
v sout�žích ostatních zú�astn�ných oddí-
l�. Všechny t�i Štíty vít�z� si zasloužen� 
odvezl TOM KADAO z Opavy, který do-
minoval v kategorii dív�í, chlapecké i ve-
teránské. Teplou noc prozá�il krásný tábo-
rák a kdo vydržel, mohl hrát a zpívat až do 
svítání.

Záv�re�ný nástup a porada vedoucích 
jenom podtrhnul fakt, že sraz se mimo-
�ádn�  vyda�il a BVÚ zvládlo své po�ada-
telství na výbornou.   

TOM �moudík Ostrava,
Rostislav Kašovský

Sraz BVÚ na Bítovském mlýn�
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Na p�elomu �íjna a listopadu o podzim-
ních prázdninách vyrazilo mnoho oddí-
l� na výpravy a výlety. A na asocia�ním fa-
cebooku vypukla sout�ž „Jedeme v TOM 
spole�n�“. Pod takto zn�jícím heslem
(hashtagem) se sešly fotografie práv�
z t�chto výlet�. Obrázky, jak tomíci je-
dou spole�n� vlakem, autobusem nebo na
kolech, jak spolu �ekají na nádraží, jak 
jsou spole�n� v brynd� a další jiné nápa-
dy, které �lov�ka napadnou, když se �ekne 
„Jedeme v TOM spole�n�.“  

Nejvíce hlas� za vyda�enou fotku získa-
li Lot�i z Hronova (337 lajk�), na druhém 
míst� t�sn� za nimi TOM Chropyn�-Ka-
mínek (328) a na t�etím míst� pražské 
S�vy (272 lajk�). Byl to velký boj o hla-
sy, ne ty utvá�ené v hlasivkách, samoz�ej-
m�. Takže gratulujeme a jedeme v TOM
s vámi. 

Anežka Klabanová

Jedeme

Vážení tomíci, 
díky projektu Skautská energie, kte-

rý nám byl vedením Junáka nabídnut, se 
nám od začátku roku 2016 otevírá mož-
nost využít výhodnější nabídky na odběr 
elektřiny a plynu. Jde o službu, díky které 
můžete ušetřit peníze za dodávky služeb 
pro své klubovny, základny a také domác-
nosti a firmy. Umožňuje dosáhnout spo-
lečně na ceny, které jednotlivý odběratel 
nemůže běžně získat. Uveďme, že u skau-
tů této služby využívá v současné době 
přes 100 středisek a několik set domác-
ností z řad skautů a že jejich počet se prů-
běžně zvyšuje.

Jak projekt probíhá? 
Skauti vybrali partnera projektu, spo-

lečnost Terra Group Investment, a.s. Ta 
zajišťuje veškerý servis, tedy na základě 
plné moci od zájemců vypovídá stávající 
smlouvy a administruje převod k novému 
dodavateli. Pomáhá také řešit reklamace
a zodpovídá provozní dotazy.

Dodavatel elektrické energie a plynu se 
vybírá pravidelně ve výběrovém řízení. 
Pro rok 2015 a 2016 zvítězila nejlepšími 
podmínka (cenou i službami) firma Ener-
gie2, a. s. 

Kdo se m�že zapojit?
Do projektu se můžou zapojit naši čle-

nové, jejich rodinní příslušníci, ale i pří-
znivci oddílů, kterým vedoucí tuto službu
nabídne.

Jak v se m�žete p�ihlásit? 
V evidenci tomíků naleznete v menu 

pole „Energie“. Zde můžete vkládat žá-
dosti pro fyzické osoby (klasická domác-
nost, chata, kdy majitelem je osoba) nebo 
žádosti pro právnické osoby (klubovna
v majetku oddílu, kancelář v majetku fir-
my apod.). V žádosti vyplníte potřebné
údaje jako např. jméno, adresu, stávají-
cího dodavatele, kontaktní údaje a na-
hrajete poslední vyúčtování za energie
a smlouvu s původním dodavatelem. Veš-
keré další informace obdržíte také násled-
ně emailem. Bude vás rovněž telefonicky 
kontaktovat pracovník TGI, který s vámi 
váš přechod dokončí.

V případě dotazů prosím kontaktujte 
Ondřeje Šejtku na emailu ondra@a-tom.cz.

  

Využijte možnosti odb�ru levn�jší elekt�iny a plynu!

Ceny energií pro rok 2016

Plyn
Cena pro všechna odběrná místa: 650,-

*Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

   Ondřej Šejtka

v TOM
spole�n�!

Elektřina
Cena*

VT 
2016

Cena*
NT 

2016

D01d, D02d 1 075

D25d, D26d 1 358 780

D35d 1 273 992

D45d 1 299 997

D55d, D56d 1 207 997

D61d 1 299 1 099

C01d, C02d, C03d 1 048

C25d, C26d, D27d 1 180 796

C35d 1 160 897

C45d 1 189 997

C55d, C56d 1 189 997
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Tradi�ní v�domostní a dovednostní sou-
t�ž „21“ pro oddíly z celé republiky se
do�kala v p�lce �íjna 2015 svého pátého
pokra�ování. Když v minulém roce aso-
cia�ní vedení oznámilo, že se do té doby
obro�ní klání konat nebude, zvedly se vlny 
smutku a zklamání. I proto bylo rozhod-
nuto, že pro rok 2015 bude „Jednadvacít-
ka“ obnovena.

A stálo to za to! Oddíly po dlouhém t�íle-
tém �ekání prahly ukázat, �emu všemu se 
v�nují a co všechno dokáží. Pátý ro�ník se 
tedy m�že pochlubit rekordní ú�astí, kte-
rá byla dobrou zprávou pro organizátory, 
trochu mén� dobrou pro ú�astníky. Ty �e-
kala na cest� za slávou a uznáním obrov-
sky silná konkurence.

Po�áte�ní po�adí v�bec nic nezname-
nalo, ú�astníky sloupského finále velkých 
oddíl� �ekalo 21 náro�ných úkol�, které 
si pro n� pod vedením Anežky Klabano-
vé, Marka Kuskova a Tomáše Novotnéh 
p�ipravila sehraná parta Robinson� z Po-
d�brad dopln�ná o Alenu Gillovou a Pet-
ra Holého z P�šinek a Ost�íž� z Hradce 
Králové prop�j�ené P�šinkami a Ost�íži
z Hradce Králové. Své zastoupení mezi
organizátory m�li také Lví�ci z Hradce 
Králové.

Páte�ní ve�er byl zahájen výrobou �ele-
nek se jmény a názvem oddílu, který jed-
notliví ú�astníci reprezentují. Hned vzá-
p�tí již za�alo klání naplno dalšími dv�ma 
sout�žními úkoly, které ú�astník�m na-
zna�ily, že letos bude cesta za vít�zstvím 
opravdu náro�ná. T�mito úkoly byla po-
znáva�ka  21 m�st a popelkovské t�íd�ní

hrášk� a kuku�ice za využití jen párátka
a br�ka. 

B�hem dopoledne druhého sout�žního
dne na ú�astníky �ekaly další náro�né 
úkoly, prov��ující jejich tábornické do-
vednosti. Vše za�alo úkolem na znalost 
šifer. Dále ú�astníci �elili kvízu o našem 
spolku, zkusili zvít�zit v bungee runingu,
házeli polenem, skákali do dálky, podléza-
li a p�eskakovali záke�né p�ekážky, stav�-
li stan, p�epalovali provázek a va�ili ob�d 
nejen sob�, ale také porotc�m. 

Následujícími úkoly byla Hadí hra, ori-
enta�ní b�h, disk golf, sb�r 21 šišek, test 
chu�ových bun�k, skládání puzzle po sle-
pu, první pomoc, kvíz o literatu�e a d�ji-
nách a vytvá�ení ho�ce z vlastních t�l.

Ú�astníci m�li p�ed posledním úko-
lem velkou motivaci dát do toho vše. Tuto 
motivaci organizáto�i ješt� umocnili tím, 
že ú�astník�m od 12. úkolu výsledky ta-
jili a sd�lili jim pouze po�et bod�, které 
byly získány po 20 úkolech. Poslední úkol, 
pun�ochá�ová hra, která vzbudila velké 
nadšení a salvy smíchu, nakonec rozhodla 
o kone�ném po�adí.

1.  TOM  Otrokovice                     730 bod�
2.  TOM Kadao                                690 bod�
3.  TOM Chippewa                        660 bod�

4.  TOM Zlaté šípy                         630 bod�
5.  TOM Kamarádi                        590 bod�

Všem ú�astník�m gratulujeme. Ne-
jen vít�z�m, ale také poraženým, protože 
p�edvád�li úžasné výkony a velmi dob�e 
reprezentovali své oddíly.

V den odjezdu ú�astníci pe�liv� poklidili 
základnu a zapojili se do vysazení stromu, 
který jsme darem dostali od �eské rady 
d�tí a mládeže. Areál herberku tak bude 
trp�livým sv�dkem r�stu Ginkgo biloby. 

V kategorii malých oddíl�, které soupe-
�ily na Polan�, zvít�zil oddíl Dakoti z �es-
ké Lípy, o druhé místo se pod�lily oddíly 
dva olomou�tí Tu�i + S.T.A.N. z Prahy.

Velké díky pat�í také vedoucím a dopro-
vod�m, které s oddíly p�ijely a které se 
pln� a ochotn� zapojovaly do organizace, 
p�ípravy sout�žních úkol� a dokonce také 
do va�ení a úklidu.

Letošní novinkou byl také p�ímý p�enos 
d�ní ze sout�že na sociálních sítích, který 
se do p�íštího ro�níku zajisté ješt� vylepší.
Celkov� lze letošní ro�ník hodnotit jako 
zda�ilý a již te	 se t�šíme na podobn� hoj-
nou ú�ast v ro�níku p�íštím.

Marek Kuskov 
(kráceno)
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V letošním roce m�žete se svým oddílem 
navštívit op�t t�i letní srazy turistických 
oddíl� mládeže – �eských, slovenských 
a rakouských tomík�. Letní sraz �es-
kých a slovenských tomík� se uskute�ní
spole�n�. Bude to v rámci mezinárodní-
ho letního srazu klub� �eských, sloven-
ských, polských a ma	arských turist�
v atraktivním prost�edí Moravskoslez-
ských Beskyd, a to v Ostravici (dosp�lí)
a Frýdlant� nad Ostravicí (tomíci). Ter-
mín srazu je 30.6.–3.7.2016 s tím, že sraz 
tomík� bude pokra�ovat až do 9. 7. 2016. 
Veškeré informace k tomuto srazu nalez-
nete na www.beskydy2016.eu nebo u Moj-
míra Nová�ka, hlavního organizátora to-
mícké �ásti srazu (novacek@kct.cz).    

 První srpnový týden 2016 se bude ko-
nat sraz rakouských  tomík� – mládeže 
Rakouského turistického klubu (ÖTK),
tentokrát v Mautendorf (Salcbursko).
V lo�ském roce se za  �eské tomíky se
srazu zú�astnily TOM �moudík Ostra-
va, TOM Vsetín a také na dva dny TOM 
Kadao Opava. Tato akce je nosnou akcí 
naší dlouholeté mezinárodní spolupráce 
s rakouskými tomíky. V roce 2015 se sraz
konal u obce Bretstein ve Štýrsku a prožili 
jsme tam týden spole�ných dobrodružství  
p�i turistických akcích, sportech a ve�er-
ních posezeních u táborového ohn�. Na-
konec t�ch spole�ných tém�� dev�t dn�
v nádherném Rakousku  bylo málo..., ale
i tak jsme za p�evážn� krásného po�a-
sí stihli splout  dv� „svižn�“ tekoucí �eky 
(Mur a Salza v�etn� sout�sky), prošlapat 
kope�ky ve Štýrsku, zamakat si na Murské 
cyklostezce nebo na jiných cyklovyjíž	-
kách, s ferattovým vybavením zdolat Bo-
sruck, vyšlapat si nejkrásn�jší sout�sku 
Rakouska (Medv�dí), prolézt sv�tozná-
mé st�íbrné doly, koupat se na krásném 
p�írodním koupališti. Záv�re�ný ohe�
s  dlouhým zpíváním v n�m�in�,

angli�tin� a �eštin�. K tomu naši kadeti
zdolali vrchol nad táborem, kudy ur�i-
t� ješt� lidská noha neprošla a po nocích 
hráli r�zné strategické hry.  A to vše velmi 
levn� a s p�kným zázemím v místní škole
a hospod� v obci Bretstein. Za vše ješ-
t� jednou díky moc rakouským tomík�m
z ÖTK. 

Bližší informace o srazu rakouských to-
mík� v roce 2016 získáte u mne (homol-
ka@kct.cz).  

 Ji�í Homolka

LETNÍ SRAZY TOM v roce 2016 

Letní sraz TOM 2016 se bude po srazu 
na Šumav� konat v Beskydech, v m�ste�ku
s aktivními tomíky, kte�í žijí nejen turistic-
kými závody. Sraz TOM bude propojen se 
srazem dosp�lých turist�, který bude od 
30. 6. do 3. 7. v nedalekém horském st�e-
disku OSTRAVICE jako 1. mezinárodní 
letní sraz turist�. Tomík�m ale 4 dny ne-
sta�í a budou mít sv�j sraz protažen na 
10 dn�. A bude to také sraz mezinárodní, 
protože spole�n� s �eskými tomíky se jej 
budou ú�astnit také slovenští tomíci.

Na svém srazu budou tomíci ubytováni 
ve dvou frýdlantských školách ve t�ídách 
(karimatka a spacák), ale bude možno 
spát i ve vlastních stanech u školy. Stra-
vování (polopenze) je zajišt�no ve školní
jídeln�.

Nejv�tším lákadlem budou ur�it� BES-
KYDY a jejich nejvyšší Lysá hora, na
které je nyní nová turistická Bezru�ova 
chata. Kdo se na Lysou horu vyškrábe, 
bude odm�n�n nejen krásným výhledem, 
ale také prohlídkou chaty. Beskydy ale na-
bízejí celou �adu dalších vrchol� i p�íjem-
ných lesních zákoutí, na které vás zavedou 
p�ipravené p�ší i cyklo trasy. Kdo zatouží 
po poznání širšího okolí, m�že absolvo-
vat autobusový výlet do muzea automo-
bil� v Kop�ivnici, na štramberskou Trúbu 
nebo nedalekou rozhlednu na Bílé ho�e, 
m�že navštívit z�íceninu hradu Hukval-
dy nebo muzeum staré školy v Kozlovi-
cích. Zajímavé je také Hornické muzeum 
v Ostrav�, z�ícenina Slezskoostravského 
hradu nebo nejvyšší místo centra Ostravy
– kou�ící halda Ema. Pobyt ve Frýdlan-
t� bude možno si zpest�it koupáním, sjez-
dem z Pusteven na kolob�žkách nebo t�e-
ba návšt�vou lanového centra Tarzania
v Trojanovicích. Po ve�erech se také to-
míci nudit nebudou a ve škole se zú�astní 
mezioddílových sportovních turnaj�.

Náklady na sraz ješt� nejsou p�esn� 
zkalkulovány, ale ú�astnický poplatek ur-
�it� nebude vyšší, než na minulém sra-
zu na Šumav�, kde byl ve výši 1.700 K�.
Poplatek bude obsahovat ubytování ve 
škole, stravování (polopenzi), organiza-
ci srazu a turistický program. U výlet� se 
budou p�iplácet náklady na autobus nebo 
jinou dopravu a vstupy. P�esná cena a p�i-
hlášky budou umíst�ny na web asociace 
do konce ledna 2016. P�edb�žné p�ihlášky
m�žete zasílat už nyní, informace dosta-
nete pak na svou adresu.

Sraz p�ipravuje Moravskoslezská kraj-
ská rada Asociace TOM spole�n� s TOM 
Divo�áci Frýdlant a dalšími oddíly.

Na setkání na 35. Letním srazu TOM
se t�ší Mojmír Nová�ek, novacek@kct.cz 

35. 

Letní sraz TOM 2016 se bude po srazu

Letní sraz TOM
Frýdlant nad Ostravicí
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(pro starší patnáct let, horní hranice 
není stanovena) 

Tajné místo: 26. 10.–30. 10. 2016
Kurz věnovaný osobnostnímu rozvoji.  
Hlavní metodou, kterou na kurzech vy-

užíváme, je metoda zážitku. Pomocí ne-
tradičních her a simulačních progra-
mů, se snažíme účastníkům ukázat různé 
hodnoty a jejich význam v životě, „otes-
tovat“ jejich hranice, poukázat na různé 
aspekty komunikace a jiné. Nejedná se 
tedy o žádné suchopárné přednášky, ný-
brž různé aktivity zaměřené na fyzickou 
kondici, strategické rozhodování, psychi-
ku, komunikaci, ale i na aktivity výtvarné 
či relaxační.
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Jarní běh: 5.–7. 2. 2016, 11.–13. 3. 2016
Podzimní běh: 4.–6. 11. 2016, 25.–27. 

11. 2016
Akreditované školení MŠMT – je určeno

těm, kteří budou na táborech vykonávat 
funkci zdravotníka zotavovacích akcí. 

Skutečně zážitkový kurz pro zdravotní-
ky. Kurz prospěšný každému, kdo pracuje 
s dětmi a mládeží. Nejedná se jen o suché‘
povídání. Přednášky doplňují praktické 
nácviky a ukázky.

Cílem kurzu je, aby každý účastník 
uměl poskytnout první pomoc a věděl, 
vše o roli zdravotníka. 

Pro úspěšné získání kvalifikace se musí-
te zúčastnit  obou víkendových kurzů.

�	������������
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(instruktoři 13–15 let) 

Polana: 6.–8. 5. 2016
Kurz je určen všem rádcům a instruk-

torům, které baví práce v oddíle, rádi po-
máhají s přípravou her, chystají oddílové 
schůzky a chtějí načerpat inspiraci a ná-
pady.

Zatímco starší instruktoři mají svoji tá-
borovou školu, pro ty mladší jsme letos 
připravili INKU. Budou to tři dny nacpané
hrami, základními znalostmi a doved-
nostmi, které využijete ve svém oddíle. 
Poznáte nové kamarády a dozvíte se něco 
o sobě. 

Kaprálův mlýn: 13.–15. 5. 2016
Víkendové setkání věnované poskytová-

ní první pomoci. Pro instruktory ve věku 
15–18 let.

Hravou a nenásilnou formou se naučí-
te základům první pomoci, ošetřovat růz-
ná poranění. Dozvíte se, jaké jsou správ-
né postupy a co dělat v různých situacích. 
Kurz vedou kvalifikovaní lektoři, kteří 
méně přednášejí a o to více ukazují. Tyto 
základy by měl znát každý mladý člověk, 
který pracuje s dětmi.
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Bedřichov u Kunštátu: 1.–3. 4. 2016  
Ochozy: 20.–22. 5. 2016
Dědov: 3.–5. 6. 2016
Akreditované školení MŠMT – je urče-

no těm, co budou vykonávat funkci hlav-
ního vedoucího tábora.

Úspěšný absolvent získá celostátně 
uznávanou kvalifikaci.

Naučíte se základy, které musí znát kaž-
dý hlavní vedoucí tábora:

VEDOUCÍ A LANA
(vedoucí 18 let a starší)

 Dědov: 10.–12. 6. 2016
Kurz je určen všem, kdo chtějí získat zá-

kladní znalosti při slaňování a stavbě níz-
kých lanových lávek.

Seznámíte se a naučíte se, jak správně 
slaňovat a stavět nízké lanové překážky,
a to jak teoreticky, tak hlavně prakticky. 

• Slaňování a lana – Druhy a typy 
lan, údržba a zásady pro práci s lanem; 
druhy a typy jištění; výstroj a výzbroj na 
slaňování; bezpečnost při slaňování… 

• lanové překážky: způsob vázá-
ní lan; nízké lanové překážky; bezpečnost
a jištění na lanových překážkách… 

• Expediční turistika: zajiště-
né cesty; pomůcky a vybavení; pohyb na
ledovcích; příprava expedice; bezpečnost 
na horách; první pomoc na horách…
a mnoho dalších. 

Nebude to jen suché povídání, přednáš-
ky budou střídat praktické nácviky. Každý 
účastník si bude moct osobně vyzkoušet
a natrénovat postupy. 
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Polana���Sloup
(instruktoři 15–18 let)

Česká táborová škola Sloup 
19.–26. 8. 2016
Moravská táborová škola Polana 
20.–27. 8. 2016
Letní táborové školy jsou určeny pro 

dospívající mladé lidi, tomíky, kteří proži-
li nějakou dobu se svým oddílem a chtěli
by v něm nadále pracovat jako instrukto-
ři či vedoucí.

Letní táborová škola. Tři krátká slova. 
Dvě z nich by mohla eventuálního zájem-
ce zaujmout a přitáhnout (letní a táborová,
to přeci slibuje kamarády, zážitky, dob-
rodružství, akci!), třetí slovo by mohlo

NA KREV
Tajné místo: 21.–23. 10. 2016
Víkend, kdy si procvičíte vaše znalosti

z poskytování první pomoci a možnost 
obnovení ZZA.

Na Krev je koncipována jako víkendo-
vá akce čtyřčlenných týmů s povědomím
o poskytování laické první pomoci. Týmy 
si ve ztížených podmínkách daných poča-
sím a fyzickou zátěží prakticky vyzkouší
první pomoc v simulovaných situacích, 
jejichž obsah předem neznají. Adrenali-
nové akce v terénu budou vyváženy po-
klidnějšími možnostmi doplnění nových 
nebo oprášení starých informací a doved-
ností. Na konci víkendu si budete moci 
složením písemné zkoušky obnovit plat-
nost zdravokurzu a po individuální do-
mluvě i jiného zdravotnického kurzu. 
Všichni účastníci, kteří úspěšně napíšou 
test, získají osvědčení o absolvování dva-
cetihodinového doškolení v oblasti po-
skytování první pomoci.
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ZDRAVO K2

•  Vedení dokumentace + příprava realiza-
ce tábora (zajištění provozu)
• Diagnostika výchovných problémů,
výchova proti šikaně
•  Posuzování bezpečnostních a zdravot-
ních rizik + formulace výchovných cílů
•   Táborové hry
•  Orientace v právní úpravě – táborové 
paragrafy
•    Táborové stavby + hospodaření
•    Hygienická vyhláška a Zákon o ochra-
ně veřejného zdraví
•    Závěrečný test

Výhodou je, že školení chystají zkušení 
vedoucí, kteří mají mnohaleté zkušenosti
z různé formy táborů. Minimálně říkáme, 
co nesmíte, mnohem více ukazujeme, co 
můžete.

možná někoho odradit. Ale to by byla ve-
liká škoda. Tomícké táborové školy mají 
opravdu co naučit a předat. Přijeďte zažít 
skvělý týden plný her, výzev a zážitků, ale 
také věcí naučných a užitečných právě pro 
práci s oddílem a dětmi. 

Přihlásit se můžete na stránkách Rady 
vzdělání Asociace TOM – sekce vzdě-
lávací akce http://vzdelavani.a-tom.cz/
vzdelavaci-akce

Kontaktní osoba:
• Standa Prais
• mobil: 7777 000 82,
•  e-mail: Prais@seznam.cz
• Informace o letních školách též na 

mailech: skocek@seznam.cz a zde-
nek.smida@gmail.com

P�IHLÁŠKY A INFORMACE:

AD



Otev�ení chalupy

V sobotu 12. 12. 2015 v odpoledních ho-
dinách nastal o�ekávaný okamžik slav-
nostního otev�ení nov� zrekonstruované
základny tomík� v podh��í Jeseník�.
K p�est�ižení symbolické pásky se sjeli
nejen vedoucí oddíl� z okolí, ale také 
p�edsednictvo Asociace TOM, zástupci
Moravskoslezské krajské rady tomík�
a další hosté v�etn� zástupce Klubu �es-
kých turist�.

Když v lednu 2013 na sn�mu ve Svi-
tavách zazn�l požadavek oddíl� hlav-
n� ze severu Moravy k po�ízení chalupy 
v oblasti Hrubého nebo Nízkého Jesení-
ku, ani nejv�tší optimisté netušili, že do 
t�í let bude nov� vyhledaný objekt z velké 
v�tšiny zrekonstruován (ješt� bude nut-
no opravit garáž, stodolu a okolí chalupy)
a zp�ístupn�n tomík�m a dalším turis-
t�m. Za finan�ní podporu vd��íme hlav-
n� prost�edk�m poskytnutým z MŠMT. 
Po malé slavnosti a p�ípitku, který p�ed-
nesl ná�elník Tomáš Novotný, si všichni 
prohlédli interiéry hlavního objektu, po-
koje, sociální za�ízení, kotelnu, kuchyni �i 
hlavní klubovnu. V�tšina z Vás asi tuší, že 
kvalitní nábytek, originální výzdobu a hry 
p�ipravil Hop s Yourym ze Zlatých šíp�. 

ve St�íbrných Horách
Na co se m�žou naše oddíly TOM t�šit
v okolí, a� již p�šky, na kole, na lyžích �i 
b�žkách? Hrad Sovinec, Rešovské vo-
dopády, Prad�dova galerie u Halouzk�
v Ji�íkov�, Rýma�ov se svou historií a mu-
zeem, v Janovicích zámek s parkem a are-
ál Turistických známek s divadlem La 
Skála, Rabštejn se svou z�íceninou a ho-
rolezeckými terény. Lyža�ské a b�žecké
terény v okolí jsou velmi známé a výcho-
disko tras ze sedla Sk�ítek sm�r Prad�d 
láká k nádherné h�ebenovce.

 Tak neváhejte, nová základna a její okolí
se na Vás t�ší!

 
Ros�a Kašovský,

TOM �moudík, Ostrava

Také již plánujete letní prázdniny?
V tom p�ípad� nezapome�te na Letní tá-
borové školy, které se již tradi�n� chystají 
školit mladé a nad�jné vedoucí, a to v ná-
sledujících termínech: SLOUP 19.–26. 8. 
2016, POLANA 20.–27. 8. 2016.

Tento zážitkový kurz každoro�n� p�e-
kvapí partu mladých lidí svou invencí,
pom�že jim otev�ít o�i a seznámit se s ka-
marády stejného v�ku s podobnými zájmy, 
umožní prožít ne�ekané a jist� i atraktivní  
aktivity, nabídne teorii i praxi tolik pot�eb-
nou pro život správného oddílu TOM.

Týdenní pobyt na LTŠ pom�že jejím 
absolvent�m se zodpov�zením n�koli-
ka otázek:

1. Oddíl je parta! Umím s takovou par-
tou komunikovat, umím se v ní orientovat, 
umím ji �ídit?

2. V oddíle nesmí být nuda! Své mladší 
kamarády musím um�t zaujmout, poba-
vit, motivovat k práci pro celek. Mám na to 
dost nápad�, podn�t� a sil?

3. Oddíl, to je také �ád, odpov�dnost
a systém! Dodržím dané slovo? Mám špet-
ku organiza�ního talentu?

Pokud t� p�edchozí �ádky navnadily, po-
kud jsi tomík ve v�ku 16–19 let a pokud 
se v nejbližších letech chystáš pracovat 
ve svém oddíle jako instruktor �i vedou-
cí, pro�ti si prosím d�kladn� informace
o jednotlivých školách a samoz�ejm� se 
neváhej p�ihlásit! http://lts.a-tom.cz/ 

(úst�)

Letní
táborové 
školy2
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Dnešní p�ísp�vek do Tomíka je trochu 
jiný. Rozhodl jsem se vám dnes neukazo-
vat jeden návod na konkrétní výrobek, ale 
inspirovat vás, abyste v�d�li, kde hledat 
nové nápady. 

Jako první bych vám rád p�edstavil pin-
terest. Je to docela vtipná složenina slov 
pin (špendlík) a interest (zajímat). M�že-
te si zde vytvo�it sv�j ú�et, na který si pak 

p�ipnete v�ci, které zde naleznete, jako 
papírky na nást�nku. Najdete zde návo-
dy na výrobky, origami, výtvarné techni-
ky nebo nábytek. M�žete vyhledávat ná-
vody, jak se vám zlíbí. M�žete si stáhnout 
do prohlíže�e malé rozší�ení, takové tla-
�ítko, a cokoli vás na internetu zaujme, si 
p�ipnete na svou nást�nku. Tu pak m�že-
te upravovat, sdílet a další. Takže hurá do 
objevování stránky www.pinterest.com.

Další stránkou s návody, již ne tak vše-
strannou, je web výtvarné techniky. Tyto 
webovky se opravdu specializují na tvo-
�ení ve smyslu výtvarném, a tak zde ur�it� 
nehledejte nábytek. Zato je zde vše v �eš-
tin� a je to p�kn� rozt�íd�né. Mimo t�íd�-
ní podle druhu techniky je zde i rozd�lení 
podle ro�ního období.  Webová adresa je 
www.vytvarnetechniky.cz.

Poslední inspirací do nového roku je pak 
stránka krokotak. Tato webová stránka
je bohužel pro mnoho z nás v angli�tin�,
p�ípadn� v bulharštin� pro fajnšmekry. 
Návody jsou krásn� t�íd�né podle tech-
nik a ro�ních období. Naleznete zde však 
i mnoho v�cí ke stažení, k tisku a nemu-
síte tedy v�ci p�ekreslovat. Jsou tu i vzd�-
lávací aktivity, hry, pokusy anebo recepty. 
Najd�te si, co vás zajímá na krokotak.com.

Co dodat. N�kdo možná vše již zná, ale 
ur�it� se najdou i tací, pro které je n�kte-
rá stránka nová. Rád jsem se o n� s vámi 
pod�lil. Co si pro vás p�ipravím v tomto 
roce? Nedávno jsem objevil pro mne no-
vou techniku vytvá�ení trika, tak si jedno

vyrobím a pod�lím se s vámi. Taky už 
máme naplánovanou rukod�lku na tá-
bor, tak pokud se nám povede, tak ji sem 
nezapomenu dát. Ur�it� budeme vyrá-
b�t rekvizity na tábor a možná n�jaká
z nich bude pot�ebovat n�jakou rukod�l-
nou techniku. Uvidíme. P�eji mnoho tvo-
�ivých chvil v roce 2016. Nezapome�te na 
staré známé, že kdo chce zapalovat, musí 
ho�et.

Martin Strnad
TOM Maracaibo, T�inec

Nebojte se

rukod�lných

prací
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K tomu jsou dlouhé zimní ve�ery nejlepší. 
Když pak bereme do ruky v�ci, o kterých 
víme, že nám dob�e poslouží na tábo�ení, 
za�ínáme se t�šit na jaro. A kde se vyrábí 
nejlépe? Ve spole�nosti kamarád�! Každý 
n�co d�lá, p�itom se dá tak skv�le povídat. 
Ale i doma u televize se dá bez problém� 
t�eba sešívat koženým �emínkem.

Tak ahoj na ja�e. Já te	 práv� dokon�uji 
indiánskou tane�ní peru�. A co vy?

Kate�ina Pejšová – Lasík
Foto: Martin Pejša – Medv�d

A'

Až se jaro zeptá...
V jednom ze starých �eských r�ení se 

nás jaro ptá, co jsme d�lali o dlouhých 
zimních ve�erech.

To je tak. Vyjedete na první jarní tábo-
�ení, hrozn� se t�šíte, už už chcete cítit tu 
v�ni ohn� a �eknete si: „Ach jo, to jsem si 
cht�la ud�lat, to by se te	 hodilo.“ Ane-
bo: „To je skv�lé, to je dob�e, že jsem si to 
v zim� vyrobila.“ Vyberte si, je to jen vás.

Ješt� n�jakou dobu potrvá zima, s dlou-
hými ve�ery, kdy stejn� býváte doma. Tak 
pro� si n�co nevyrobit, co mi na ja�e nebo 
v lét� ud�lá radost. N�kdy sta�í mali�kost, 
jindy se pustíme do v�tších projekt�.

Krásn� se dají za pár hodin ušít indi-
ánské šaty nebo v�ci, které každý wood-
crafter pot�ebuje stále na tábo�ení. Sta�í
bavln�ná látka se vzorem nap�íklad ma-
lých kyti�ek, dv� stuhy a šicí stroj (a ani 
ten není vždy pot�eba). Tyto šaty jsou jed-
noduché tím, že mají jen rovné švy, takže 
to opravdu není t�žké.

Anebo pytlík na k�esadla. Krásná práce
s k�ží a korálky. Nejprve vybereme korál-
kový vzor, který pak na jednu �ást vyko-
rálkujeme. Oba díly sešijeme, nast�íháme
t�ásn� a dozdobíme. A p�i každém roz-
d�lávání ohn� budete mít radost z dob�e
odvedené práce.

A co teprve obal na n�ž! T�eba z nevyd�-
lávané k�že. Pomaluje se tuší a hlinkami, 
pak jen k�ži ohneme a spojíme �emínkem. 
Uprost�ed je pot�eba dovnit� všít prou-
žek k�že, aby nám n�ž nepro�ízl švy. Pár
korálk� na ozdobu nakonec. Také nic p�e-
hnan� složitého.

Ale n�kdy sta�í i n�co opravdu jednodu-
chého a už to ud�lá radost. Co pytlík na 
misku nebo na lžíci? Pytlí�k� totiž není 
nikdy dost – a jak pak v týpí p�kn� vypa-
dají! To už zvládne každý a p�ece to ud�lá 
velkou radost.

Nejd�ležit�jší na tom je, že si n�co vyro-
bíme sami. Ten pocit: tohle jsem si vyro-
bil vlastníma rukama! Samoz�ejm� každý 
neumí všechno, ale každý z nás umí n�co. 
Jen n�kdy musíme p�ijít na to, co. Snažme 
se n�co vyrobit, snažme se prost� za�ít.

A'
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Hmotnost nože:     149 gr 
Délka:        110 mm 
�epel:         90 mm 
Ší�ka �epele:        15 mm
Cena:        b�žná 595 K�
       sou�asná 476 K�
     TOP K�T 0 K� (dar)
Materiál �epele
- nerezová ocel 420 – 55HRC
Materiál st�enky: plast

Víte, jaký je rozdíl mezi švýcarským no-
žem a nožem z �eského Švýcarska?

Na první pohled tém�� žádný.
Abychom se nezabývali nožíky �eských 

výrobc� jen okrajov�, p�ipomenu tento-
krát více �i mén� poda�ený klon Victori-
noxu 111.

Je jím �ada Mikov� 115. Nenechme se 
zmýlit rozdílem v �íslech, nožíky jsou 
opravdu stejn� veliké. �epel je také stejn�
dlouhá, jen je v seriové výrob� z oceli
AISI 420 a ve verzi internetového prodej-
ce www.mujmikov.cz z oceli AISI 440. Na 
rozdíl od Victorinoxu ale nemají Mikovy 
st�enky ploché, ale ergonomicky tvarova-
né. V plné výbav�, tedy s �epelí nože, pil-
kou, otvíráky na konzervy a korunkové 
uzáv�ry, vývrtkou a bodcem je nyní cena 
p�íjemných 476 K�, b�žná cena je 595 K�
a p�i TOP �lenství v K�T jej dostane-
te jako dárek. Proti Victorinoxu tedy cena 
cca polovi�ní.

Ve verzi pro Mujmikov však chybí noží-
ku bodec a stojí 679 K� (to je dáno použi-
tým, lepším materiálem). �epel samotná 
je o mali�ko ten�í – 2,2 milimetru oproti
2,5 mm u švýcara. Jišt�ná je pojistkou 
typu liner lock, tedy op�t plíšek jistící
proti necht�nému zav�ení. Jestliže tro-
chu zatla�íme na h�bet �epele otev�eného 

Míry a váhy

Mikešovo �!"!#$%�&
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MIKOV 115

nože, zjistíme, že má �epel proti pojistce 
trochu v�li, které si však p�i b�žném krá-
jení �i �ezání ani nevšimneme. �epel se dá 
pochopiteln� naost�it do jedovata, ale ost-
�í se musí obnovovat �ast�ji.

Na b�žné používání p�i výletech a vý-
pravách (nakrájení sva�iny a u�íznutí pru-
tu na opékání) je nožík vyhovující. Jestli
a kdy povolí nýtované spoje skryté pod 
st�enkou, záleží jen na tom, jak se k noži 
bude majitel chovat. N�ž ur�it� není ur-
�en na n�jaké hrubší práce jako je p�lení
polínka, a to ani tenkého. Na to je vždy 
lepší sekyrka.

FINKA 
Dalším nožíkem, se kterým vás chci 

seznámit, je n�ž skandinávského typu,
tzv. finka. Základem je �epel Polar 95
z uhlíkové oceli opat�ená v obchod� Ja-
tagan.cz. Rukoje� je montovaná na trn,
prolepená epoxidovým lepidlem. Mate-
riál rukojeti je mosaz, k�že, jelení paroh,
d�evo z mahagonu, zebrano a ko�enice 
V�esovce stromového. V dob�, kdy jsem 
nožík vyráb�l, jsem nem�l pat�i�n� vel-
ký kus d�eva na rukoje�, a tak vznikla tato 
skládaná rukoje�. �epel má skandináv-
ský výbrus bez fasety, takže p�i broušení je
v kontaktu s brouskem celá plocha vý-
brusu. Toto ost�í je opravdu velice �ezivé, 
takže jde dob�e do �ezu jak p�i p�íprav� 
potravin, tak p�i vy�ezávání ze d�eva. Jak 
jsem již psal, je �epel z uhlíkové oceli, to 
znamená, že není nerezová, a tak se o ni 
musím trochu starat. Po �ezání ovoce a ze-
leniny, které obsahují kyselé látky je tedy 
dobré n�ž osušit a nakonzervovat. Zní to 
složit�, ale nejjednodušší je nožem po�ád-
n� zakrojit bu	 do slaniny, nebo tvrdého 
salámu. Sádlo se už postará o namašt�ní 
�epelky samo a dob�e.

Rukoje� je ošet�ena pova�ením ve sm�si 
olivového oleje a v�elího vosku. Pouzdro
nože je toulcové, skandinávského typu
z hov�zí k�že namo�ené lihovým mo�i-
dlem a ošet�ené p�ípravkem s v�elím vos-
kem. Uvnit� pouzdra je vložka proti pro-
�íznutí a hlavn� propíchnutí.

Cena �epele 399 K�, cena materiálu na 
rukoje� a pouzdro cca 300. Cena nožíku 
p�i nákupu materiálu a použití vlastních 
rukou se tedy dostane cca k 700 K�.

A jak takový, nebo podobný n�ž vzniká 
si m�žeme ukázat zase n�kdy p�íšt�.

Hmotnost nože:     149 gr 
�epel:         95 mm 
Ší�ka �epele:        20 mm
Síla �epele:        3,3 mm
Celková délka �epele: 212mm
Celková délka celého nože: 217mm
�epele Polar. Uhlíková ocelkalená
na 59 HRC (C-0,81 Mn-0,56 S-0,004
P-0,01 Si 0,35 V-0,161 Cr-0,54)

Míry a váhy

Ji�í Mikeš Lukeš
TOM Veverk, Brandýs nad Labem A3A3



Zna�ení turistických cest
v �eské republice

Turistické značky nás vedou pouze po 
určité trase, ale neposkytují nám infor-
maci, kam příslušná značená trasa vede 
a jak je tam daleko. K tomu slouží smě-
rovky turistických tras s maximálně tří-
řádkovým textem udávajícím postupné 
cíle trasy a vzdálenosti k nim v kilomet-
rech. V prvním řádku směrovky shora je 
uvedeno nejbližší následující informační
místo, na druhém nejbližší významnější
a na třetím koncové místo trasy pokud 
neleží ve vzdálenosti větší než asi 25 km, 
jinak další významnější. Odlišné texty
jsou jen u směrovek terénních cykloturis-
tických tras. Na těchto směrovkách jsou 
uváděny zpravidla jen dvouřádkové texty, 
přičemž na prvním řádku shora je uvede-
no vzdálenější informační místo. V hrotu 
směrovky je uveden symbol značené trasy 
v příslušné vedoucí barvě, u pěších smě-
rovek pás, a u směrovek tvarových zna-
ček jejich symbol. Směrovky jednotlivých 
druhů turisticky se liší i svojí základní 
barvou, směrovky pěší a jezdeckých tras 
jsou béžové, směrovky lyžařských tras 
oranžové a směrovky terénních cyklotu-
ristických tras žluté.

Společně se směrovkami na informač-
ních místech, jejichž název není snadno
zjistitelný, se umísťují i tabulky místní-
ho názvu s uvedením názvu příslušného
informačního místa doplněným jeho nad-
mořskou výškou. Pokud je to účelné, objeví
se na této směrovce i stručný dvouřád-
kový popis tohoto informačního místa.
Tabulky místního názvu se neumísťují na 
informačních místech, jejichž název je 
snadno zjistitelný, jako jsou středy obcí, 
autobusové a železniční zastávky apod.

Značení lyžařských tras se v porovná-
ní se značením jiných druhů turistiky vy-
značuje určitými odlišnostmi. Vyplývá 
to z toho, že se při jejich vytváření sna-

žíme do maximální míry využívat pěších 
značených tras upravených tak, aby bylo
jejich značení dobře sledovatelné i za sně-
hové pokrývky. Vede-li lyžařská trasa po 
pěší trase nejméně mezi dvěma soused-
ními informačními místy, neznačkuje 
se tento úsek lyžařskou značkou, ale na
pěších směrovkách se umístí symbol
lyžaře u informačních míst, kterými ly-
žařská trasa prochází. Naproti tomu úse-
ky pěších tras nesjízdné na lyžích, které 
je možno obejít zimní lyžařskou trasou, 
se vyznačkují lyžařskou značkou a na je-
jich odbočení z pěší trasy se umístí smě-
rovky s textem „Zimní lyžařská cesta“.
V průběhu lyžařské trasy se rovněž umís-
ťují výstražné tabulky upozorňující na 
prudší zatáčky, spád trasy, možné překáž-
ky (trasy vleků apod.) či jiná nebezpečí.

Pokud jsme zatím hovořili o cyklotu-
ristických trasách, měli jsme na mysli te-
rénní trasy vyznačkované pásovými cyk-
loturistickými značkami, které vedou po 
vedlejších silnicích, ale hlavně po úče-
lových komunikacích tj. po zpevněných
i nezpevněných polních a lesních cestách. 
Ovšem naprostá většina cykloturistických 
tras je vyznačkována silničními cyklotu-
ristickými značkami a vede převážně po 
silnicích pokud možno se slabším auto-
mobilovým provozem.

Pro značkování silničních cyklotras se 
používá žlutých směrových tabulek o ob-
rysovém rozměru 200x300 mm s černým 
piktogramem kola a číslem cyklotrasy. 
Protože na všech silničních cyklotrasách 
je použito stejných  směrových tabulek, je 
třeba při jízdě po určité cyklotrase zvláště
na rozcestích pozorně sledovat na smě-
rových tabulkách její číslo, abychom pří-
padně neodbočili na jinou cyklotrasu. 

Na hlavních východištích a na rozces-
tích cyklotras nalezneme směrové tabule,

na nichž jsou vedle piktogramu kola a čís-
la cyklotrasy uvedeny postupné cíle cyk-
lotrasy se vzdálenostmi v kilometrech.
I na těchto tabulích se používá pouze 
dvouřádkových textů, přičemž vzdále-
nější místo je uvedeno na prvním řádku
shora. 

Na některých orientačně složitějších 
rozcestích se používá návěst před rozces-
tím se schematem rozcestí včetně cyk-
lotras tímto rozcestím procházejících. 

Ve východištích značených tras a na
jejich významných rozcestích, dále ve 
městech často i mimo průběh turistic-
kých značených tras se umísťují turistické
vývěsní mapy zachycující síť značených 
tras v širším okolí. Tyto turistické vývěs-
ní mapy slouží jak pro snadnější orientaci 
procházejícím turistů, tak jsou význam-
ným propagačním prostředkem Klubu 
českých turistů.

Pohyb po turistických značených tra-
sách nám usnadní dodržování těchto pra-
videl:

• Zvýšenou pozornost věnujeme 
především všem rozcestím značených i 
naznačených tras, kde hledáme vždy za 
rozcestím jednu nebo dvě značky udávají-
cí pokračování značené trasy. Pokud žád-
nou z nich nenajdeme, zvolíme přednost-
ně pokračování v přímém směru. 

• Při průchodu obcemi pozorně 
sledujeme všechny křižující ulice nebo 
cesty, abychom na těchto rozcestích ná-
hodou nesprávně neodbočili ze značené 
trasy.

• V polních úsecích bez dostatku 
objektů pro umístění značek hledáme na 
rozcestích značkařské kolíky, které nám 
buď svojí polohou, nebo na nich umístě-
nými šipkami ukazují správný směr trasy.

• Na dlouhých úsecích značených 
tras bez odbočujících nebo křižujících 
cest se umísťují tzv. útěchové značky u pě-
ších tras každých 250 m a u lyžařských
a cyklotras každých 500 m.

• Při přechodu větších pasek nebo 
jiných otevřených ploch bez výrazné ces-
ty prohlížíme pozorně jejich protilehlý 
okraj, zda na něm někde neobjevíme znač-
ku větších rozměrů, tzv. volavku, která

Z �INNOSTI
Klubu �eských

turist�
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nás navede do správného směru. Pokud 
ji nezjistíme, přejdeme přímým směrem 
tuto volnou plochu a na jejím protileh-
lém okraji hledáme pokračování znače-
né trasy.

• Při souběhu značek různých
vedoucích barev nebo i různých druhů 
turistiky se může stát, že ve vícebarevné 
pásové značce chybí pás některé vedou-
cí barvy.  Pokud to je shodou okolností 
právě pás trasy, po které se pohybujeme,
nemusíme se zneklidňovat, protože to 
pouze znamená, že značkař, který některou
z tras obnovoval, musel zhotovit novou 
vícebarevnou značku a neměl s sebou prá-
vě tuto vedoucí barvu. Ve většině případů
bývá místo chybějícího pásu vedoucí bar-
vy uvedeno v tomto pásu počáteční pís-
meno názvu jejího odstínu (Č, M, Z, Žl).  
Ze stejného důvodu může chybět v sou-
boru značek různých druhů turistiky
i značky jednoho druhu. V tom případě 
pokračujeme v cestě k následující značce, 
a pokud je zde soubor značek kompletní, 
jdeme správnou cestou.

• Máme-li obavy, že jsme ze znač-
ky sešli, častěji se ohlížíme, zda značení
v protisměru není spolehlivější. Pokud 
značení dále nepokračuje, tak se radě-
ji vrátíme toutéž cestou zpět, abychom 
nezbloudili. Tím bychom mohli zvláště
v horských oblastech ohrozit i své zdraví, 
ne-li dokonce i svůj život.

Přejeme vám, aby vás naše značené
trasy vždy spolehlivě vedly a abyste při 
cestách po nich se mohli plně věnovat 
krásám okolní přírody a krajiny. Pokud 
přesto zjistíte v jejich průběhu nebo ve vy-
bavení směrovkami určité nedostatky, bu-
deme vám vděčni, když s nimi seznámíte 
nejbližší značkařskou složku nebo vedení 
svého turistického odboru. 

Milan Pernica,
sekce turistického značení KČT

Vedení KČT, které je nyní tvořeno z vět-
ší části aktivními či bývalými vedoucími 
TOM, pracuje s nezpochybnitelným fak-
tem, že budoucnost KČT je v mládeži.
Ta jediná může postupně přebrat odpo-
vědnost za další směrování a rozvoj KČT, 
jeho programu a tradic. Na často kladené 
otázky „co může klub odrostlým (ale nejen 
jim) tomíkům nabídnout“, lze odpovědět 
slovy W.Churchilla –„krev, pot a slzy“. To 
znamená možnost účastnit se „projektů
a akcí klubu všeho druhu“ a když se věc 
podaří, tak těžko popsatelný pocit, že 
jsem se podílel na smysluplné práci ne-
jen pro sebe, ale i pro ostatní. Sám ten po-
cit například zažívám při znovuobnovení 
Bezručovy chaty KČT na Lysé hoře a věř-
te mi, že je to krásný pocit. 

V roce 2016 klub kvalitativně mění for-
mu podpory tomíků, a to především ze 
dvou důvodů. Jeden jsem se pokusil po-
psat výše – podporovat z logiky věci pře-
devším tomíky, kteří se podílí na činnosti
klubu a druhý je fakt, že klub je již téměř 
2 roky opět členem Českého olympijské-
ho výboru (KČT byl zakládajícím čle-
nem ČOV) a finanční podpora mláde-
že KČT je v r. 2016 z drtivé části financo-
vána právě z peněz ČOV. Podle pravidel
ČOV musí peníze směřovat pouze zá-
kladním článkům klubu. To znamená, že 
oddíly vyúčtují dotaci po linii a podle pra-
videl klubu, nikoliv jako doposud po linii 
Asociace TOM. Vše ostatní zůstane prak-
ticky stejné jako v roce 2015. Především 
administrace žádostí o dotaci půjde jako v 
minulém roce přes Asociaci TOM. 

Pokud KČT naplní své předpokláda-
né příjmy, pak by výše podpory tomíkům 
mohla být v roce 2016 následující :  

 a) Turistický závod: 225–250 tis. Kč
z prostředků ČOV ( bude zpřesněno, jak-
mile bude známa skutečná výše příjmů
z ČOV v r. 2016 ) 

b) Podpora činnosti TOM:
100–250 tis. Kč z účelově poskytnutých  

prostředků od ČOV za podobných pod-
mínek jako v r. 2015. Půjde tedy přede-
vším o podporu turistických akcí, spor-

tovního a turistického materiálu, nájmů 
kluboven a účastí na akcích pořádaných 
či spolupořádaných KČT (letní a zimní 
srazy TOM, Poslední puchýř, zahranič-
ní aktivity se slovenskými, německými
a rakouskými tomíky atd.) Podklady pro 
výše uvedenou podporu připraví ústředí 
Asociace TOM a postoupí je sekretariá-
tu KČT.

c) Investice KČT do TCH Kusalíno jako 
základny TOM:

 50–70 tis Kč z volných prostředků 
KČT uvolní klub na realizaci elektrifikace
chaty (samotnou elektrickou přípojku
v hodnotě cca 700 tis Kč realizuje na své 
náklady ČEZ). Prostředky budou uvolně-
ny v závislosti na dobudování elektrické 
přípojky společností ČEZ . 

 150–200 tis Kč na vybudování vrtu 
na pitnou vodu na TCH Kusalíno (doba
realizace závisí na zprovoznění elektro-
přípojky, vypracování projektové doku-
mentace, stavebního a vodoprávního po-
volení)

e) Časopis Tomík a brigádnické aktivity 
na TCH Kusalíno: 75 tis Kč 

Z výše uvedeného je vidět, že podpo-
ra tomíků je o něco nižší než v minulých
létech, a to ze dvou důvodů. Po dvou de-
setiletích provozu turistické chaty KČT 
Kusalíno, která slouží především pro čin-
nost tomíků, jsou nutné zásadní investice, 
které přesahují rámec finančních nákladů 
vkládaných klubem do chaty v minulých 
letech. Proto je část podpory přesunuta 
právě sem. Druhým důvodem je zahájení
splácení úvěru ve výši 7 mil Kč investo-
vaných do dostavby Bezručovy turistické
chaty na Lysé hoře v Beskydech, nejmo-
dernější turistické chaty v ČR, „vlajkové 
lodi“ Klubu českých turistů, a tudíž ab-
sence volných prostředků klubu na jiné 
než mandatorní výdaje.    

Na případné dotazy ohledně podpory 
klubu tomíkům rád odpovím. Pište mi je 
na můj e-mail homolka@kct.cz nebo vo-
lejte na číslo 736 754 097 . 

Jiří Homolka

Č

Finan�ní a materiální podpora tomík�

od Klubu �eských turist� v roce 2016    
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Vážení kolegové vedoucí,
rád oznamuji, že jsem ve �tvrtek 17. pro-

since 2015 v dejvické Národní technické 
knihovn�  p�evzal pro náš spolek �estný
titul, který tomíky  uvádí do dobré spo-
le�nosti. Spolu se skauty, woodcraftery,
pionýry, Duhou,  salesiánskými kluby �i 
mladými hasi�i jsme ve skupin� t�inác-
ti spolk�, kterým ministryn� školství paní 
Kate�ina Valachová p�edala dekret platný 
od roku 2016 do roku 2020.

Krom uznání morálního – a to pat�í
zejména Vám, vedoucím oddíl�, jejichž 
dobrou práci jsme mohli takto výborn� 
zúro�it – nám podle slov ministryn� dává 
titul v�tší jistotu kontinuálního financo-
vání, snad bez zásadn�jších výkyv�.

Tomáš Novotný,
p�edseda Asociace TOM �R

Nestátní nezisková 
organizace uznaná 
MŠMT pro práci

s d�tmi a mládeží

ASOCIACE TOM
ZÍSKALA TITUL

Vážení vedoucí a hospodá�i,
prvního ledna odstartovalo nové ESO 

– ESO online, webová ú�etní a oddílová 
agenda. Znovu p�ipome�me, že se jedná 
o úpravu staré verze ESO do online podo-
by. Jsou zachovány p�vodní prvky a p�i-
dány mnohé další detaily, které práci p�i 
ú�tování oddílových financí, správu akcí 
�i majetku nebo vypisování cestovních ná-
hrad zna�n� zjednoduší. V ESO online je 
možné ú�tovat podvojn� i jednoduše, on-
line podoba ESO je vhodná pro všechny 

ESO 
typy našich oddíl� a v�ele ji m�žeme do-
poru�it.

Pokud nyní používáte starý program, je 
možné veškerá data importovat do svého 
online ú�tu. Stejn� tak ale m�žete p�istou-
pit k ESO bez p�edchozí zkušenosti se 
starší verzí – budete mile p�ekvapeni, jak 
praktické ESO umí být... 

Jak se k novému ESO dostat? Otev�ete 
si https://eso.skeleton.cz. Mimo krátkého 
popisu nového ESO zde najdete i odkaz na 
registraci a posléze p�ihlášení do aplika-
ce. Máte-li jakékoliv dotazy k programu,
napište na tomek@a-tom.cz a dostanete 
podrobn�jší várku informací. Nejlepší je 
ale nové ESO ihned vyzkoušet!

Kolik nové ESO stojí? Ro�ní cena pro 
oddíly je stanovená na 660 K� v�etn� dan� 
(pouze oddíly, které by ú�tovaly p�es 1500 
ú�etních položek, by hradily 1000 K�

– takové oddíly ale nejspíše v asociaci ne-
máme). Na konci roku 2016 budete moci 
�erpat speciální dotaci na pokrytí 400 K� 
z této �ástky. V cen� máte zajišt�ný stálý 
systém helpdesku, zálohování dat, jistotu 
správnosti ú�etní osnovy, možnost tisku 
ú�etních sestav, zaregistrování vícero uži-
vatel� s r�znými právy do vašeho oddílu
a mnoho dalšího. Detailní informace bude 
zve�ejn�ny na webu a-tom.cz v pr�b�hu 
ledna, jen co se nové ESO zdárn� zajede.

Vážení kolegové, vyzkoušejte v roce 
2016 novou podobu ESO, budete ur�it�
spokojeni a vaše administrativní práce 
pro oddíl se zjednoduší.

Tomek Hurt 

online

FB



Chudí  lidé z liberecké Nad�je proži-
li p�kný víkend ve sloupské základn� naší 
asociace a p�kn� za to tomík�m pod�ko-
vali. 

Prob�hla  již pátá Jedenadvacítka, sou-
t�ž malých i velkých oddíl�, kterou na Po-
lan� vyhrál �eskolipský TOM Dakoti a ve 
Sloupu tomíci z Otrokovic.

V Chodov� sprintovali Hroši. 
Špacírek ze Sedl�an piln� pracoval

v Mezholezích.
Nada�ní  fond   �eského rozhlasu Sv�t-

luška pozval  tomíky  na finální benefi�ní 
ve�er a zve�ejnil jejich logo na d�stojném 
míst� mezi jinými dárci. 

Ji�í Homolka a Tomáš Novotný se se-
šli na Lysé ho�e a p�átelsky debatovali
o všem, co se da�í i neda�í ve spolupráci 
asociace a klubu. Objevili též staré kouz-
lo dlouho nepoužívané poznávací zna�ky 
PzB.

Anežka Klabanová spustila na face-
booku fotografickou sout�ž Jedeme v tom 
spole�n�,  kterou vyhrál snímek hronov-
ských Lotr�, p�kné fotografie dodali také 
tomíci z Chropyn� a pražské S�vy.  

Tomíci ze Sedmi�ky uklízeli Lysou 
horu.

Miloš Stejskal, neúnavný brn�nský to-
mík-organizátor, horolezec  a v�bec nad-
šenec, oslavil v dobré kondici p�tasedm-
desáté narozeniny. 

Vedení Klubu  �eských turist� se roz-
hodlo snížit podporu pro tomíky a zm�-
nit zp�sob jejího poskytování, souhlasilo 
ale také s vylepšením základny Kusalíno,
kterou využívají majoritn� tomíci. Po-
drobnosti vysv�tluje v tomto �ísle místo-
p�edseda K�T Ji�í Homolka. 

Na Bítovském mlýn� se sešly na tradi�-
ním, již 66. srazu oddíl�, tábornické a tu-
ristické oddíly Moravskoslezského kraje
v po�tu víc než t�í set duší. 

TOM BVÚ si p�ipomn�l své sedm-
desáté narozeniny velkou oslavou za p�í-
tomnosti n�kolika stovek hostí, bývalých
i sou�asných �len� a p�íznivc�. Sál areá-
lu Landek hostil ostravského primátora, 
starostu m�stské �ásti a zástupc� asociace
a klubu. K tomu hrála skupina Hop Trop.

V Trebišov� se za jistých organiza�ních 
peripetií  konala  slovensko-�eská olympi-
áda TOM, na které �eskou stranu zastu-
povali tomíci z oddílu �moudík, Kadao
a také Divo�áci z Frýdlantu. 

�eská rada d�tí a mládeže vyhlásila 
Cenu P�ístav za rok 2015, tentokrát v Diva-
dle Ponec. Mezi ocen�nými byl i tomík Da-
vid Šimek, starosta Svitav. Blahop�ejeme!

Do Oparenského mlýna p�ilet�la vrá-
na a zanechala v n�m d�v�átko Rozálku, 
p�íjmením Podroužkovou. 

Vyšlo najevo, že databáze tomík� má 

za sebou údajn� Annus horribilis, a že je 
to pot�eba honem napravit, nejlépe krátce 
p�ed p�lnocí na výjezdním zasedání.

Pacovští tomíci prožili p�i p�íprav� 
d�eva v Po�ešín� každoro�ní galeje – díky 
jim za n�!

�eskolipské oddíly Chippewa a Dako-
ti smažily dobro�inn� topinku tak úsp�š-
n�, že mohly v�novat deset tisíc korun pro 
postiženého chlapce ze Sloupu, shodou 
okolností souseda našeho herberku. 

Ná�elnictvo tomík� spolu s hosty z od-
díl� Moravskoslezského kraje otev�elo 
zrekonstruované St�íbrné Hory – novou 
základnu, jejíž hlavní budova byla oprave-
na díky dotaci Ministerstva školství. 

Mezi Zlatými šípy b�halo p�ed Vánoce-
mi  Prase v žit�. Magneti z Kamenického 
Šenova zase pekli perní�ky  a pražské S�vy 
slavily t�icáté narozeniny. 

Na konci samém konci roku Ond�ej
Šejtka, �len ná�elnictva tomík�, diskuto-
val se zástupci K�T o spolkové databázi
tomík� a vysv�tloval, že náš systém je do-
cela v po�ádku a že problémy v p�enosu 
dat do klubové databáze jsou �ešitelné, 
když se v této v�ci bude pravideln� koope-
rovat, mluvit a jednat.

Mojmír Nová�ek a oddíl Asociace
TOM Divo�áci se ujali po�adatelství letní-
ho srazu tomík� ve Frýdlantu nad Ostra-
vicí zkraje �ervence 2016.

Zástupci tomík� a n�meckých turistic-
kých spolk� z Annabergu a Dráždan jed-
nali na konci roku o dalším kole n�mec-
ko-�eských projekt�, zejména o zajíma-
vých programech na Oparenském mlýn�. 

P�edstavení tomík�, skaut�, pionýr�, 
woodcerafter�, mladých hasi��, salesiá-
n�, táborník� a dalších spolk� se sešli v Ba-
lingov� sále Národní technické knihovny, 

aby z rukou ministryn�  Kate�iny Valacho-
vé p�evzali dekret o tom, že jsou spolkem 
uznaným MŠMT pro práci s mládeží v dal-
ším p�tiletém období. D�stojný ceremoni-
ál zpest�il p�ítomný šéf sdružení Amavet,
který se zmocnil mikrofonu a jal se ko-
prnící p�ítomné dlooouze školit. Zasta-
vil ho až burácivý potlesk spušt�ný šéfem 
Pionýra, nebyl to však potlesk obdivný…

Mladí tomíci, skauti i �etní nespolkoví, 
na facebooku se organizující lidé vyrazili
v druhé polovin� prosince dvakrát do Srb-
ska, aby pomohli rozdávat ošacení, hygie-
nické pot�eby a další pot�ebné v�ci lidem, 
které válka vyhnala z domov�.

Na úst�edí tomík� se ohlásila finan�ní 
kontrola z Ministerstva financí, želbohu
v dob�  vrcholící práce na každoro�ním 
velmi náro�ném vyú�tování. Kontrola se 
týká investic za posledních p�t let. 

Novým krajánkem Královeradeckého 
kraje se na T�i krále stal Tomáš Buriánek
z hronovských Lotr�. 

Ond�ej Šejtka a Tomáš Novotný dola-
	ovali projekt Svítíme s ho�cem, díky kte-
rému mohou tomíci ušet�it nemalé peníze 
za svícení a topení elekt�inou i plynem a ke 
kterému pozvali tomíky brat�i skauti. Víc 
o Svícení s ho�cem v �lánku Ondry Šejtky 
v tomto �ísle Tomíka!

D�m d�tí a mládeže Dé�ko z Náchoda 
projevil ústy Lídy Pohankové zájem o spo-
lupráci s tomíky.

Ministerstvo školství  vyhodnotilo po-
daný projekt Asociace TOM pro rok 2016 
jako podporyhodný a tomíci se zaradovali.

Mat�j Chour vykro�il na cestu k nové 
kolekci asociálních tri�ek a ná�elník ho za-
p�ísahal, aby myslel na všechny ve spolku 
pracující generace, nejen na krásné, mla-
dé a štíhlé lidi. 
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Všem oddílům, které se v roce 2015 za-
pojily do brigád na našich základnách, 
patří velké poděkování. Jak totiž praví ná-
zev článku-brigádníků není nikdy dost,
a proto si těch našich považujeme!

Na chalupách v loňském roce praco-
valy tyto oddíly: TOM Špacírek ze Sedl-
čan, TOM Čmoudíci a TOM Průzkumník 
z Ostravy, TOM Kadao z Opavy, TOM 
Skorci ze Vsetína, TOM Litomíci z Lito-
měřic, TOM Roháči z Kladna, TOM Sto-
paři z Jirkova, TOM Sedmička z Ostra-
vy, TOM Stříbrná rosa ze Staňkova, TOM 
Skřítci z Plzně, TOM Sirius z Ostravy, 
TOM Šlápoty z Vítkova, TOM Klub lesní 
moudrosti z Roudnice nad Labem, TOM 
Viking z Prahy, TOM Bodláci z Prahy, 
TOM Lotři z Hronova, TOM Kamarádi 

Brigádník�

není

nikdy dost

T�íkrálová
Oko�

P�ed T�íkrálovou Oko�í jsme vždycky 
trošku v nap�tí. Máme tenhle tradi�ní po-
chod rádi, a tak nás p�edem mu�í a trýz-
ní, zda nebude pršet, zda nezmoknem,
kolik p�ijde ú�astník�, zda se moc nebu-
dou ptát na slevu na startovném (hlavn� ti 
organizovaní…), protože co slevit z t�ice-
ti korun, že…Strachujeme se, aby n�kdo 
neuklouzl, aby se u kaple v �í�ovicích  vy-
prodaly bu�tíky, které máme ve své režii, 
aby autobus, který pro pochodníky nají-
máme, m�l p�ív�tivého šoféra, p�ejeme si, 
aby dítka, která vítají zp�vem pochodníky 
v roztockém zámku, nenastydla. 

Letos to ale klaplo všechno bezvadn�! 
Od vokovické staré školy vyšlo �i vyb�hlo 
víc než p�t stovek lidí. Sluní�ko tak trošku
svítilo, teplota se držela milosrdn� kolem 
nuly, místy i pod ní. Sokolník p�edvedl
skv�lé dravce a sovy, bu�tíky se vyprodaly,

25. výro�í
Asociace TOM

z Pacova, TOM Veverk z Brandýsa, TOM 
Lišáci ze Vsetína, TOM Lesani z Karviné, 
TOM Delfíni z Brna, TOM Třicítka a dív-
čí Dvojka z Ostravy.

Na konci srpna již tradičně – po dva-
nácté! - makala pod taktovkou náčelníka 
tomíků Tomáše Novotného úderná třicít-
ka odrostlých tomíků a tomiček v Oparně 
a Sloupu. Menší skupinka si brigádu zo-
pakovala ještě na podzim v Pořešíně. Za 
pořádný kus práce jim patří velký dík.

Nesmíme zapomenout ani na správ-
ce základen. Jmenovitě proto děkujeme: 
panu Šmídovi a Zdenymu Šmídovi, Jind-
rovi Zápotockému, Helence a Bocmanovi 
Podroužkovým, pánům Víškovi, Vaňouš-
kovi, Benešovi, Vaňáskovi, panu Crlovi, 
Jiřímu Homolkovi, panu Veselému, Jin-
dřichu Trávníčkovi a manželům Wieder-
steinovým, manželům Simákovým a panu 
Pavlíkovi.

Pokud jsme na nějaký oddíl zapomněli, 
hluboce se omlouváme, nebojte se přihlá-
sit! Na webových stránkách vás zveřejníme 
v plné kráse.

(za)

d�tští králové zpívali zrovna p�ekrásn�. 
Lidem se šlapalo dob�e, p�išli mladí i sta-
�í, dokonce jeden borec, který nevyne-
chal ani jeden z dosud prob�hlých ro�ní-
k�. A bylo jich i s tím letošním 48! Lepší 
tržby ten den hlásily  i hosp�dky na trase, 
ne všichni pochodníci dorazili do zámec-
kého cíle…

T�íkrálový pochod na Oko� je nejstarší 
pochod  na našem okrese a my jsme na n�j 
pyšní. M�j dík pat�í  Jind�e Zoufalé, která 
m�la organizaci tradi�n� na povel, Balce-
rovým a Levým, Jitce Ramdanové, oko�-
skému panu starostovi, St�edo�eskému 
muzeu a dalším pomocník�m. 

Zdrávi došli – a t�šíme se na 49. ro�ník 
nap�esrok. 

Tomáš Novotný
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Uzáv�rka 
p�íštího �ísla

 je 20. b�ezna 2016.

Čtvrtstoletí od založení Asociace TOM 
České republiky si připomeneme v sobotu 
4. června 2016. Místem oslav bude Praha, 
nejpravděpodobnějším místem, na kte-
ré pozveme vedoucí oddílů a naše hosty, 
bude parník.

Prosím, rezervujte si už nyní první červ-
novou sobotu roku 2016 pro narozeniny 
naší asociace!

(ústř)






