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Již podeváté se potkali v sobotu 27. ledna 2018 do Frýdku-Místku hrá i pexesa p i
Mistrovství eské republiky. Na letošní ro ník si p ijelo procvi it svou pam  v této ob-
líbené, p vodn  japonské h e, p tapadesát d tských i dosp lých hrá .

Letos se hrálo ve t ech kategoriích: 2008 a mladší, 2007-2002, 2001 a starší. Každý 
hrá  si zahrál šest kol, bu  s 28 dvoji kovým nebo s 32 dvoji kovým pexesem. Pexesa se 
v pr b hu mistrovství st ídala. Každý ú astník si zahrál s pexesy s šesti r znými motivy. 
Limit na jedno kolo byl dvacet minut. Mezi jednotlivými koly byla vždy patnáctimi-
nutová p estávka. Na záv r pak prob hlo superfinále, ve kterém se utkali nejlepší hrá i
z jednotlivých kategoriích mezi sebou.

Mistrovství se letos zú astnil zakládající len Klubu sb ratel  pexes Pavel Hanzel 
z Orlové, který vlastní sbírku 5 000 r zných pexes. Letos zde byl však pouze jako 
doprovod dvou televizních reportér  z eské televize. Na mistrovství natá eli reportáž 
o pexesu, pro po ad Gejzír.

A kdo deváté mistrovství v pexesu vyhrál? Tituly si odnesly Julie Stolinová z Frýd-
ku-Místku v kategorii 2008 a mladší, Lucie Hlavá ová z Frýdlantu nad Ostravicí v ka-
tegorii 2007–2002 a Kristina Chalupská z Ostravy v kategorii 2001 a starší. Záv re né
superfinále pak pro sebe vybojovala Lucie Hlavá ová. Ceny pro nejlepší sout žící dodali 
sponzo i mistrovství Albi, Statutární m sto Frýdek-Místek a Asociace TOM R.

Ji í Šnapka, 
TOM KAM, Frýdek - Místek

Mistrovství R v pexesu
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aneb marodi ve mlýn

Ve Frýdku-Místku 
skládali puzzle

Lot i na jarkách

Moravskoslezský kraj se v sobotu 10. 
b ezna prom nil v hlavní m sto vyznava
puzzle. Ten den se ve Frýdku-Místku pe-
keln  soust edilo dvacet ty i dvojic.

Sout žní sobota za ala vysv tlením pra-
videl a organiza ních záležitostí turnaje. 
Pak už se za alo skládat. Úkolem dvojic 
bylo poskládat co nejrychleji t i r zná
puzzle a jedno, které se moc nepovedlo, si 
bylo možno opravit. Výsledek byl sou et

as  za všechna t i puzzle. 
Sou ástí mistrovství byl pátý m stský

p ebor v piškvorkách, do kterého se p i-
hlásilo 29 hrá  ve t ech kategoriích. 
Turnaj v piškvorkách probíhal systémem 
souboje každý s každým v rámci dvou 
skupin v každé kategorii. Nejlepší dva 
z každé kategorie postoupili do finálové 
skupiny, kde si rozdali souboj o celkového 
vít ze.

 Na bezproblémový chod celého mi-
strovství dohlíželi rozhod í z ad tu-
ristického oddílu KAM. Na záv r byly 
sd leny novinky pro p íští rok – budou se 
skládat ty i puzzle a turnaj v piškvorkách 
se p esune na jiný termín. Ú astníci byli 
zm nami nadšeni a už te  se t ší na další 
ro ník, který se uskute ní v b eznu 2019.

 Ji í Šnapka
TOM KAM,

Frýdek-Místek

Nejprve trochu ísel: hronovští tomíci 
nachodili desítky kilometr . Nato ili p es
7 minut filmu, koukali se do okolí z výšky 
570 m, našli 4 kešky a n kterým paci-
ent m nam ili teplotu p es 38°C.

Na jarní tábor všichni jeli p edevším
s cílem poznat jiný kraj, další základnu 
tomík . Poznali jsme pro nás zcela nový 
ráz krajiny, ale nejvíce nám u aroval mlýn. 
Mlýnské kolo se skute n  to ilo, mlýn 
hlídal statný pes Kulich, poznali jsme ne-
smírn  milé správce a v kamnech se topilo, 
stejn  jako v D dov .

Co jsme ale ne ekali a co stalo se 
hlavním tématem tábora, bylo marod ní.
Zvýšené teploty, hore ky, zasáhly polovinu 
osazenstva. Nastalo nové dobrodružství – 
marod ní ve mlýn . A to, vážení p átelé,
nezažije každý.

Lot i nato ili dva filmy, zahráli si bräin-
ball, zaskákali do dálky, sjeli n kolik
úsek  potoka po ledu, našli na staré 

st elnici vyst elené nábojnice, poznali Li-
tom ice také ve dne (v noci je poznali 
p i Vyzv da ích v listopadu), nakrmili 
kozy, utkali se ve stolních hrách a uva ili
mnoho skv lých ve e í. Zkrátka, na jarní 
prázdniny budeme vzpomínat ješt  velmi 
dlouho. Návšt va Oparenského mlýna ur-

it  nebyla poslední, Milešovka zkrátka 
musí být dobyta!

Mrkn te na videa z akce! Zadání zn lo:
Za 5 hodin vymyslete scéná , nafo te a na-
st íhejte film, kde bude vid t prost edí
mlýna a ve kterém budou ú inkovat všichni. 

Karel Neuschl, 
TOM Lot i, Hronov
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Je prastarým oddílovým zvykem, že 
v ase pololetních prázdnin vyjíždíme na 
lyže. Vždy na stejné místo, na Benecko. 
Uprost ed sjezdovek stojí malá škola, 
která se pro nás stává základnou, kam 
m žeme nast hovat saky paky a rozložit 
své spacáky. I letos jsme se už dlouho do-
p edu t šili, p ipravovali lyže a balili vše 
pot ebné. Ve tvrtek p i odjezdu jsme se 
sice nesešli všichni, n kolik kamarád
p emohla ch ipka, ale dali jsme jim slib, 
že budeme lyžovat i za n .

Náš autobus, plný d tí a lyží, vyjel sm r
Krkonoše. Po skoro dvou hodinách jízdy 
jsme zastavili p ed známou školou. Ješt
ten ve er, po ádné aklimatizaci, jsme se 
rozd lili do výkonnostních skupin, zahráli 
si pár her, chvíli bojovali s pavoukem Ru-
dohlavem a šli spát. Ráno po rozcvi ce
jsme kone n  mohli vyjet na svahy. Každé 
družstvo si našlo podle obtížnosti ten sv j.
Za áte níci zamí ili na cvi nou lou ku a 
ti úpln  nejlepší se vydali sjížd t Kejnos 
nebo prudkou Lišku. Za ali jsme do bílého 
sn hu malovat své oblou ky a p edvád t
odvážné skoky i krásné pády. Ze sjezdovky 
jsme sjeli jen v ase ob da, pak trocha re-
generace a znovu vzh ru dol .

BENECKO 2018
Ze za áte ník  se stali postupn  lyža i

a z dobrých lyža  mist i. A ve erní ly-
žování, to byla teprve paráda! Upravené 
sjezdovky, barevná sv týlka na p ilbách,
no prost  krása. Ten den každý po ve erce
docela rád zalezl do spacáku, aby doplnil 
síly na druhý den. Sobotní ráno nás p i-
vítalo novým sn hem, rozcvi ka venku jen 
v trenkách byla o to veselejší. Pak honem 
trocha hygieny, po ádná snídan  a znovu 
na svahy.  ekal nás oddílový kontrolní 
závod. Každý borec jel na hranici svých 
možností, ale ten nejlepší byl jen jeden. 
Nenápadný Véna Bobeš Hanuš  zvít zil
ve své kategorii a dosáhl absolutn  nej-
lepšího asu. Na druhém míst  skon il
Mat j Mimo Dušek a na tom t etím Maty
Fox Nedv d. V kategorii starších byl první 
Maty Erbr, druhá Á a Blesková-Jan íko-
vá a to t etí místo obsadil Patrik Krte ek
Wenzel.

Po ukon ení závodu jsme se znovu 
rozjeli po r zných sjezdovkách, užívali 
a lyžovali až do úplného sebezni ení. Na 
ve erní lyžování jsme se sešli na naší nej-
oblíben jší sjezdovce a spole n  prožívali 
tu krásu tmy, bílého sn hu a sv týlek. No 
a pak tu byl najednou pozdní ve er. Z po-
sledních sil jsme se p esunuli do prostor 
školy, zavrtali se do spacák  a nechali si 
n co krásného zdát. T eba o lyžování na 
Benecku. Ráno nás ekalo už jen balení, 
uklízení, hledání ztracených v cí a na-
lézání v cí, které sice nejsou naše, ale co 
kdyby... Všechno vybavení jsme za po-
užití zna né síly nacpali do batoh , ty na-
skládali do autobusu a ahoj Benecko! 
Zase za rok. D kujeme všem, že lyžovali i 
hlavou a tedy bez úrazu. 

Míra Hepnar,
TOM Kadeti, ervený Kostelec DUBICE

Po pár letech jsme se s oddílem op t
vydali do Dubice. V asocia ním dome ku
jsem byl po dlouhé dob  a musím ocenit 
krásnou novou podlahu i další mnohá vy-
lepšení, která se zde odehrála.

Prost edí nedalekého Pekla je opravdu 
pestré, je velmi vhodné na r zné hry. 
V sobotu dopoledne jsme tam hledali 
uprchlé trestance. Našt stí se je poda ilo
všechny pochytat. 

Odpoledne strávené v eskolipském
aquaparku d ti opravdu nezklame. Zá-
bavné bylo hlavn  focení pod vodou. D ti
by tam vydržely i déle, jen my, vedoucí, 
jsme byli rádi, když už jsme zase byli 
všichni venku. Hraní her po ve erech na 
chalup , kde se angažovali hlavn  ka-
pitáni družin, také stálo za to. No a v ned li
rychlá polévka, pak následoval odjezd 
dom . To jsou informace z víkendové akce 
shrnuté do pár ádk . Všem doporu uji!
   Jára Lepšík,

TOM Bob i, Úšt k
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Velikono ní trápení 
na Morav

Po roce se op t b žel v Praze No ní b h
pro Sv tlušku. V pražské Stromovce se ve 

tvrtek 12. dubna sešla padesátka tomík ,
aby s ho cem v srdci a na vlajce b žela pro 
dobrou v c. Spolu s šesti tisíci dalšími 
b žci utvo ili nekon ící roj elovek, který 
temnou nocí prob hl trasu dlouhou 2,5 
a 4,5 km.

Výt žek ze startovného, jak jist  víte, 
putuje pro sbírku Nada ního fondu 

eského rozhlasu Sv tluška, který pomáhá 
zrakov  postiženým lidem.

A kdo b žel? Nejvíce b želo Kulíšk
z Roztok, pak S. T. A. N. z Prahy, v 
menších po tech pak b želi TOM Tá-
borníci a Sv tlušky, TOM Veverk, TOM 
Robinsoni a TOM Arachné. Ú ast všech 
tomík  nás moc pot šila. Nezáleží zas až 
tak na množství b žc , jako spíše na chuti 
podpo it a dobrovoln  se zú astnit akce, 
která pom že pot ebným.

Zá íme v TOM se Sv tluškou!

Anežka Klabanová

Hody, hody, doprovody, už nám te ou
jarní vody. Protože o Velikonocích se ot-
vírají nejenom poklady, ale také eky, ne-
mohli jsme z stat doma. Zamí ili jsme 
na Moravu. Navzdory velice chladnému 
po así t icet odvážných vyjelo sm rem
Bludov. 

ekalo nás sice trochu nepohodlí, 
chladu a mokra, ale taky spousta dobro-
družství a krásných zážitk . V chladných 
vodách Moravy jsme ujeli 36 perných kilo-
metr  a u ili se vládnout pádlem i zodpo-
v dnosti za lo  a kamaráda. P estože jsme 
jeli p evážn  v d tských posádkách, nebylo
mezi námi ochtan . Ob as jsme n jakou
krizovou situaci ešit museli, vše ale s p e-
hledem a bez paniky. 

Mimo hlavní program na vod  jsme 
stihli ješt  mnoho dalších aktivit. V t lo-
cvi n  jsme si zahráli vybíjenou i fotbálek,
absolvovali výcvik v baseballu a uspo-

ádali Bludovskou olympiádu, tak zvanou 
Bludiádu. V této sout ži udivil n kolika
krásnými výkony Maty, ale k vít zství mu 
to nesta ilo. 1. místo získal Tom, 2. místo 
Maty, 3. Turbo. Pobavili jsme se p i p kné
pohádce o vygumovaném rytí i, kterou 
p edvedli Draci, odzkoušeli jsme své 
znalost p i kvízu, který p ipravila Há ata.
Navštívili jsme safari, upletli pomlázky, 
p ešli Lupenické hory, v Záb ehu se vy-
koupali v bazénu. 

Prožili jsme tak as opravdu naplno 
a jsme p ipraveni k dalším dobrodruž-
stvím. Nebojíme se, nef ukáme. Kadeti 
umí, mohou a cht jí.

Ahoooooooj
Admirál Míra Hepnar,

TOM Kadet, 
ervený Kostelec 
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Do Tisé za skalami
a Kapitánem Kidem

Za átkem jara jsme se všichni op t sešli 
na vlakovém nádraží. Moc jsme se t šili
na další spole nou výpravu, tentokrát 
do Tisé – na skály. Ubytovali jsme se v 
útulném domku místních pionýr  s vý-
hledem p ímo na místní pískovcové v že,
a pak, hned po rychlém ob d , jsme vy-
razili. Cestou jsme se zastavili u hrobu Ja-
roslava Velinského neboli Kapitána Kida 
a zapálili mu sví ky. Naho e jsme pak po 

íslech prošli všechny skalní útvary, co 
jich tam jen bylo. 

Protože bylo trochu vlhko, museli jsme 
být p i skalních pr zkumech opravdu 
opatrní, rizikové bylo hlavn  slézání 
prudkých schod . Skály byly ale nádherné.
M li jsme k nim i doprovodný komentá
z pr vodce a vždy jsme ješt  spole n
hádali, emu se která podobá. To byla le-
grace!

Po návratu do chalupy jsme hráli 
spoustu her jako t eba líba ku za ka ku,
hry pro choromyslné a mnoho dalších. 
Také jsme si rozdali role na blížící di-
vadelní p ehlídku Cimrman by se divil 
v eské Líp  a po ve e i se spole n  dívali 
na film o lese. Ráno nás ekal úklid a cesta 
dom . Moc jsem si to užila! Škoda, že jste 
nejeli taky!

Veronika Amálka P edotová,
TOM Veverk,

Brandýs nad Labem

Práv  na letošní rok vychází velké 
kulaté jubileum – sté výro í vzniku es-
koslovenska. Nová knížka Lenky Pe-
charové  je ur ena d tem, které se cht jí
n co dozv d t o vzniku naší republiky. Je 
psána zajímavým zp sobem: kapitoly jsou 
tvo eny jednotlivými roky.

V každém z nich je vylí ena n jaká d -
ležitá historická událost, p ípadn  n jaká
zajímavost, která zpest uje hlavní téma 
knihy a p ispívá k její zábavnosti. D ti
tak t eba zjistí i to, kdy byla vynalezena 
hra Pexeso, kdo vymyslel kontaktní o ky
nebo co znamená zkratka SUNAR. Knihu 
oživují dobové vtipy a provázejí nejr z-
n jší kvizy.

Knížka je doprovázena obrázky Lukáše 
Fibricha. Ten víc než 25 let spolupracuje 
s asopisem ABC, ilustroval desítky knih, 
namaloval i adu komiks .

Publikaci Po stopách stoleté dámy 
vydalo nakladatelství Portál v roce 2018.

Ji í Chour
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Pod bradští Robinsoni o víkendu 
oslavili 50 let. Slavilo se 7. dubna 2018. 
Od založení p vodn tená ského klubu 
uplynulo už spousta asu. A b hem té doby 
oddíl p sobil v r zných obm nách a pod 
n kolika organizacemi, spolu se kterými 
prošel klidnými i nesnadnými roky. 

Za alo to tená ským klubem a jeho 
družinou Robinson , kterou na za átku
roku 1968 založil Jára Formánek na výzvu 
redakce Klubu mladých tená . Robin-
sonova družina dostala íslo 94 a dala si 
ho do znaku. Postupn  se k prvním šesti 

len m (Jaroslav Formánek, Zdenka 
Zákostelecká, Jaroslava Blümlová, Ji í
Kukal, Libor Malík a Zden k Turner) 
p idali další a z družiny vznikl samostatný 
oddíl.

První rok oddíl vedla Ema Zákoste-
lecká. Ta doba, které se íkalo Pražské 

Robinsoni slavili
50 let oddílu

jaro, byla bou livá a vyvrcholila 21. srpna 
1968 okupací sov tskými vojsky. Ješt  dva 
dny p ed okupací jsme se vrátili ze svého 
prvního putovního tábora podél Sázavy. 
P i tomto putování byl objeven hrad Sion, 
který je našim sídelním hradem. Druhý 
rok p evzala oddíl Zdena Formánková 
(Sisi), která v oddíle p sobí a je s ním ne-

odmysliteln  spjata dodnes. V letech 1969-
1970 pat il oddíl mezi kluby Jaroslava Fo-
glara.  A protože všem, kte í nesouhlasili 
s okupací, byla zakázána práce s d tmi a 
zárove  v roce 1970 byla zrušena innost
Junáka, Sokola a také Foglarových klub ,
p ešli jsme do oddílu turistiky pod STV.  
A po znovuobnovení Klubu eských tu-
rist  jsme v roce 1990 vstoupili do K T, ve 
kterém jsme dodnes.

Od roku 1991 jsme lenem Asociace 
TOM a mezi tomíky už 27 let spokojen
žijeme. Jezdíme na tábory, na výlety a 
do hor, hrajeme divadlo a brigádni íme.
V Pod bradech po ádáme Pohádkový les, 
který letos bude mít už 24. ro ník.

 V posledních deseti letech je naším 
nejv tším lenem mamut He man, který 
krom toho, že je aktérem Pohádkového 
lesa, cestuje po republice a po zahrani í
jako okrasa a výstavní exponát. 

V roce 2007 jste možná byli práv  v Po-
d bradech na tomíckém festivalu Kukla 
anebo v roce 2010 jste do láze ského
m sta p ijeli na sn m Asociace TOM.

Za t ch 50 let jsme vyst ídali n kolik
kluboven a posledních t ináct let bydlíme 
spolu s mamutem v malém dome ku na 
pod bradském Žižkov .

Sou asným vedoucím je Nem (Jan Rydlo) 
a máme okolo 30 aktivních len . D ti jsou 
rozd lené do dvou družin, mladší se jménem 
Pátci a starší se jménem Robinsoni.

Do p íštích padesáti let si neskromn
p ejeme mnoho nadšených d tí a zapá-
lených vedoucích, abychom na p íštích
oslavách mohli promítat další desítky vy-
da ených fotografií.

Anežka Klabanová, Zde ka Formánková,
 TOM Robinsoni, Pod brady



Je tomu už více než 35 let, kdy se poprvé 
ozvalo „P ipravit, pozor, start!“ na první 
Uzla ské regat . Ta se konala 4. února 
1984 ve St edisku volného asu na Ostr-

ilov  ulici v Ostrav . Letos tomu nebylo 
jinak, snad jen s tím rozdílem, že místo vy-
sloveného „start“, se ozval výst el ze star-
tovací pistole. 

Výst elem to vždy za ne, pak už jenom 
co nejrychleji dob hnout ke k lu, uvázat 
rychle lo ák, ambulák, zkracova ku,
ško ák, ryba ík, nezamotat se do dra áku
a rychle zastavit asomíru. To vše se dá s 
trochou cviku zvládnout za 50, 40, 30, 20, 
ale i 15,58 sekundy! To nám letos op t
ukázal Jirka Vilhelm z oddílu St elka. Ale 
nejrychlejší as v této sout ži nemusí vždy 
znamenat absolutní vít zství. K jeho do-
sažení je t eba probojovat se p es roz-
b hová dv  kola v kategorii, stát se vít zem
své kategorie a pak se pom it s dalšími 
sedmi borci ve hv zdn  obsazeném super-
finále, kde pouze vít z se m že zv nit na 
podstav  putovní Uzla ské regaty! To se 
poda ilo Jáchymu Markantovi z oddílu 
Pr zkumník, který se do superfinále pro-
bojoval jako vít z kategorie Mo ští vlci 
a odvezl si tak putovní cenu absolutních 
vít z .

Vít zové jsou všichni, kte í našli odvahu 
se porovnat s p áteli, kamarády nap í
oddíly. Všichni ti, kte í vytvo ili perfektní, 
elektrizující atmosféru na tribunách a bur-
covali své kamarády, kte í zrovna vázali 

na dráze a soupe ili nejen s asomírou.
Vzdejme tedy hold vít z m jednotlivých 
kategorií, a to od t ch nejmenších talent ,
kterým bylo 3 a více let, až po veterány a 
zkušené harcovníky.

Uzla ská regata je i spole enská akce, 
kde se setkávají stávající, ale i bývalí 

lenové oddílu, kde se vzpomíná na to, co 
jsme spole n  zažili. Setkávají se zde od-
díloví vedoucí i stálí nesto i a podporo-
vatelé této letité sout že. Jak moc je to sr-
de ní záležitost? Jako p íklad bych uvedl, 
že poslední ty i z p ti editel  Uzla ské
regaty se stále aktivn  ú astní a p ispívají
k posunu a rozvoji. 

A co pro vás p ipravujeme na ro ník
s po adovým íslem 36? Krom rozvoje 
technické ásti taky chceme spojit sout ž
s dobro inností i prevencí a p íští rok 
uspo ádat se Sv tluškou, kde budeme 
moci pomoct dobré v ci a vyzkoušet si, jak 
se žije lidem bez zraku a zkusit si uvázat 
regatu poslepu. Taky budeme usilovat o 
spolupráci se záchrannými složkami, kde 
si budou moct ú astníci vyzkoušet první 
pomoc, nebo se seznámí s prací policie, a 
tak podobn .

 Další ro ník se uskute ní v Ostrav
19. ledna 2019. P ije te se podívat a za-
sout žit si s nejlepšími uzla i v republice! 
Za rok v Ostrav  AHOJ! 

Jakub Kubayz Glas,
editel Uzla ské regaty
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Nelidský ev ot ásl
Ostravou

Amnestie

Jak chutná jar s prdope em

Jak nevyrobit hra ku

Micák

Poklidné ostravské ráno bylo narušené 
nelidským evem. P ivolaná policejní hlídka
nemusela dlouho pátrat, odkud se ev
ozývá. Jak bylo ovšem jejich p ekvapení,
když po vylomení dve í a vniknutí do bytu 
zjistila, že se nejedná o nahlášené domácí 
násilí, ale úpln  o jinou innost.

Nezodpov dný S.P. (52), který se vydává
za vedoucího jakýchsi tomík , stál ve spr-
chovém kout  a šílen val. Tekla na n j
studená voda. Když cht la hlídka vodu za-
stavit, vedoucí je se slzami v o ích prosil, 
aby to ned lali, že bude muset celý cyklus 
plnit znovu. Stále blekotal cosi o n jaké
Ho i ákové i Ho cové výzv  (p es drkot 
zub  mu nebylo rozum t).

Poté, co hlídka použila donucovací pro-
st edky a vyvlekla S.P. ze sprchovacího 
koutu, se doty ný uklidnil a nechal se po-
kojn  odvést na služebnu, aby podal pat-

i né vysv tlení.
Stanislav Prais - Permon, 

TOM SIRIUS, Ostrava

Sedm state ných
7 odvážlivc , 7. b ezna ve 20:19. Po así

vypadá slibn , hv zdy jdou krásn  vid t,
únava se ješt  neprojevila. Skv lá p íle-
žitost pro strávení noci pod širým nebem! 
Pln  vybavení vyrážíme do p írody a za-
krátko usedáme k ohništi. Ohe  praská, 
lesem se ozývá náš smích, vyuzení usínáme 
ve spacácích.

Al a Žáková, TOM Zlaté šípy,
Valašské Mezi í í

„Dobrou noc“, íkám. Zav ou se dve e a 
pruh sv tla zmizí. Fajn, jdu na v c. Ote-
v u sk í . Je tu n jak moc v cí. Dob e.
Všechno vyhodím na zem a jdu hledat 
deku. M la jsem takovou chlupatou a 
m kkou. Áá, tady je. Str ím ji do pro-
storu asi padesát na padesát centimetr .
To se teda bude spát… Už si jen vez-
mu polštá , pe inu, budík a schoulím se 
do m kké deky. Myslela jsem, že pln ní
úkolu íslo 80 bude obtížn jší!

Adél Kundrátová, 
TOM Zálesák, Hlu ín

Stav ní oby ejných dome k  pro 
sk ítky m  nikdy nebavilo. Vždy  už jich 
musí existovat tisíce! A tak se zrodil 
nápad. Nev ím, že všichni žijící sk ítci
jsou hodní. A kdo kdy postavil pro sk ítky
takové v zení? Musím íct, že se nám na-
konec moc povedlo. Má jen jedinou vadu. 
Vzhledem ke své velikosti se v z ové do-
stanou bez v tších potíží skrz m íže na 
svobodu.

Alena Roblí ková, TOM Delfíni, Brno

Plnila jsem úkol Vyrob si vlastnoru n
bublifuk. D lala jsem spoustu bublin, 
ale najednou jsem foukla moc a omylem 
jsem bubliny vdechla a – polkla. Rychle 
b žela k umyvadlu, abych si vypláchla 
pusu. Potom jsem si musela dát zmrzlinu 
a ješt  ty inku, abych zahnala tu ne-
chutnou pachu , stejn  jsem ji ale ješt
dlouho cejtila a kašlala! P ipadala jsem si 
jak pejsek v pohádce, když sn dl mejdlo. 

Ditka Antošová-Dituše, 
TOM Kulíšci, Roztoky

Ahoj, rád bych se p edstavil. íkají mi 
prost  Micák a jsem na sv t  teprve chvi-
li ku. Ale už te  se t ším, až budu d lat
radost všem kolem sebe. Každý m j šev 
sice není úpln  dokonalý, ale Löri – moje 
tv rkyn  – íká, že o to jsem unikátn jší.
Tak na vid nou!

Anna Lörinczová, TOM Otrokovice

P ipravil jsem si t i špejle, papír a le-
penku. Vzal jsem papír a slepil ho le-
penkou, vypadalo to jako ob í kabelka. 
P ilepil jsem tam 2 špejle a první jsem roz-
lomil. Vypadalo to jako stolek (obr.1). P i-
kreslil jsem tomu o i. Celé se to rozlepilo 
(obr.2). Nedrželo to v bec! Pak jsem mu 
omylem šlápl na hlavu (obr.3), tak jsem 
to vyhodil do koše a ud lal jsem novou 
hra ku.

Fanda Chocholá  alias Fanta3, 
 Lot i, Hronov

Noc ve sk íni
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“Crrrr,” zvoní budík v 6:50. Vstávám a 
dávám si 5 minutovou rozcvi ku a posléze 
i 15 vte inovou ledovou sprchu. Pozd ji
b žím na nám stí, kde místo 30 minut 
trávím 3 a p l hodiny. Odpoledne ješt
zvládnu návšt vu muzea a splnit dobrý 
skutek, ve er p išiji knoflík a hurá spát. 
Díky za ho covou výzvu, probudila m !

Kristýna Kvíky Beránková,
TOM Dakoti, eská Lípa

Práce kvapná–
– úkol znovu

Kmet pod mostem

Sádrá  na lovu kuku ic

Ho cová výzva probouzí!
Nervy jako špagety

Na fotce ukazuji m j neúsp šný pokus 
o spln ní dvou úkol  najednou. Kdybych 
jen byl chyt ejší a p e etl si, že stanovat je 
povoleno pouze v p írod . Aspo  jsem se 
vyspal do ho cova a mám skv lý zážitek, 
který není zrovna b žný.

Jakub Vantuch, 
TOM Tuláci, Frýdek Místek

11

Fu ák na Sn žce
Dneska jsme šli na Sn žku (úkol 

98). Šli jsme po ád mezi eskem a 
Polskem. Bylo tam tolik sn hu, že se ani 
nedalo chodit, foukalo tam, až jsme se 
báli, že odletíme do Polska a létaly kroupy 
jako blázen. Zdálo se mi, že jdeme snad na 
Mount Everest. Až tam p jdu znovu, tak 
jedin  v lét  a lanovkou, abych to nemusel 
znova vycházet.

Jirka Duhá ek,
TOM Robinsoni, Pod brady

Tajemná, o ekávaná, p ekvapivá, zábav-
ná, usv d ující, veselá, t žká, jedine ná,
neopakovatelná, povzbuzující, spojující, 
tvo ivá, motivující, odhalující, p esv d ující,
smysluplná, neo ekávaná, pilná, nespící, ne-
vzdávající, dobromyslná, ob tavá, kontro-
lující, objevující, konkurující, sout žící,
p evratná, bodující, chápající a n kdy, bo-
hužel, i nechápající! 

Dája Gachová,
 – TOM Tuláci, Frýdek-Místek

M l bych na vedení sout že jeden 
dotaz. Jak mám vysv tlit manželce, že i 
když je mi 34, mám vážené povolání, jsem 
po dvou no ních, mám rozestav nej barák 
a dva dny zpožd ní s oslavou výro í svatby, 
tak musím jít na hodinovou procházku 
s miminem zrovna pod most?

Karel Karásek – Charlie, 
TOM tverka, Znojmo

Zdravím všechny tomíky! I když mám 
ob  ruce zlomené, tak se snažím plnit 
úkoly Ho cové výzvy ze všech sil! Na cyk-
lovýlet ani na plavbu na vlastnoru n  vy-
robeném plavidle to nebude, ale kuku ici
jíst m žu.

Ji í Kadle ek -Jurda, 
TOM S vy, Praha, 

Jak se cítíte, když jen tak vyská ete 183 
schod  na rozhlednu, škrábete se na z í-
ceninu, chodíte bez bot a se zavázanýma 
o ima, koukají na vás jako na blázna, 
protože se p i každém kroku podpíráte 
berli kami? M  to ale neodradí, ho ce
sbírám dál!

Jája, Jarmila Pó ová,
TOM Oftalmo, Brno

Dnes jsem se rozhodl pro spln ní
dalšího úkolu – uva it špagety a omá ku.
No povím vám, nebyla to sranda. Nej-
d íve jsem zapomn l osolit vodu. Pak 
se mi špagety p ichytily, ale zachránil 
jsem je. No a nakonec, když jsem smažil 
cibulku, tak mi záhadným zp sobem
za ala ho et. To už mamka nevydržela a 
odešla. Ale mn  se nakonec ob d povedl 
a najedli jsme se. 

Kubajz
 TOM Dakoti, eská Lípa

Jaká je?

Berle
nejsou
p ekážkou



Olympijský festival – Brno 2018

V termínu od 9. 2. do 25. 2. 018 pro-
bíhal v Brn  jeden z olympijských festival .
Práv  zde jsme m li možnost prezentovat
turistiku. V programu Zážitková turistika 
se p edstavily turistické závody, Asociace
turistických oddíl  mládeže a Klub es-
kých turist .

Po složitých jednáních byla na konci 
listopadu p ípravou pov ena Rada tu-
ristických závod  prezentací. Po dohod
s možnými realizátory a OV bylo jasno 
- jdeme do toho v Brn . Zden k Vejrosta 
a Tomáš Fúsek se ujali taktovky, vymýšleli 
koncepci, jednali s vedením obou spolk
a s OV. P ipravovaly se propaga ní ná-
st nky, vyráb ly se hry, vznikly originální 
u ební pom cky pro turistický závod, na-
vrhoval se design pr kaz , pam tních
list , p ipravovaly se propaga ní listy jed-
notlivých disciplín turistického závodu, 
pracovali jsme na memorandu s OV.

Po domácí p íprav  expozice se pro nás 
vše rozb hlo již 7. 2. a 8. února, kdy v pa-
vilonu Z na brn nském výstavišti pro-
bíhala instalace celé turistické prezentace.

V pátek 9. února vše za alo a rozto il se 
maraton 17 dní, což p edstavovalo ne-
skute ných 214 hodin, kdy vše muselo 
bezchybn  fungovat. Návšt vníci našeho 
stánku byli seznámeni s projektem Zá-
žitková turistika - získávali informace o 
Asociaci TOM a o Klubu eských turist .
Mohli si projít krátkou p ípravou na tu-
ristické závody se záv re ným mini zá-
vodem, mohli si zahrát d ev né stolní 
hry, v etn  unikátního dopl ování puzzl
do hradu Špilberk, malovaly se turistické 
zna ky. Velkému zájmu se t šila i mapa, 
kam návšt vníci naší expozice zapichovali 
špendlíky podle svého bydlišt  – mapa 

eské republiky byla hust  pokryta a 
okolo za hranicí R se špendlíky dopln né

vlaje kami, pyšnily i názvy ú astník
z jiných zemí (Slovensko, Rakousko, 
Rusko, Polsko, Ma arsko, Ukrajina, Špa-
n lsko, Itálie, N mecko, Austrálie, Bra-
zílie, USA).

Expozicí Zážitkové turistiky prošlo 
za dobu konání olympijského festivalu 
více než 10 000 návšt vník a 4 261 jich 
prošlo naším mini turistickým závodem.

Byli jsme pozváni jako VIP hosté na 
slavnostní zahájení olympijského fes-
tivalu v Brn , Vratislav Chvátal, Zden k
Vejrosta a Tomáš Fúsek odkrývali taje tu-
ristické závod  p i debatách s dalšími 
hosty ve stánku Olympic family.

Mimo nep etržitý chod naší expozice 
bylo p ipraveno osm debat Na sloví ko – 
povídání o turistice a aktivitách okolo ní 

(turistické závody, závodnická p íprava,
turistické zna ení, fungování oddíl
mládeže, zahrani ní aktivity, výchova).

V sobotu 10. února prob hla mini ex-
hibice s p edáváním olympijských me-
dailí, 17. února byl p ipraven program pro 
d ti Na Špilberku straší a 23. února další 
speciální d tský program Bláznivé zimní 
sporty.

Poda ilo se nám dostat i na fotky uve-
ejn né v Deníku Olympijského festivalu a 

v ned li 11. února i na hlavní pódium - zde 
pak spole n  s moderátorem T Danielem 
Stachem Zden k Vejrosta rozmlouval 
o turistice, mládeži, turistických závodech 
a prob hlo zde také slavnostní p edání
ceny za p ínos pro turistické závody. 

Pomyslnou štafetu po p edsedovi OV
Ji ím Kejvalovi dostal Tomáš Fúsek za 
dlouhodob  vynikající sportovní výsledky 
a nep ehlédnutelný propaga ní design tu-
ristických závod .

Vše jsme zašti ovali vlastními silami, 
za áste né pomoci olympijských dobro-
volník , na které se podíleli tomíci z TOM 
Rokytná Brno, TOM Vltavský paprsek 
Kralupy nad Vltavou, TOM Stopa i Miku-
lášovice, TOM Šikulové Kralovice a TOM 
Tuláci Frýdek -Místek. Celkem nás bylo 64 
organizátor  r zného v ku a práv  ti nej-
mladší dodávali naší expozici neopakova-
telnou atmosféru. Skladba lidí se ukázala 

jako skv lá volba - ze všech sršela pohoda, 
energie a zapálení pro spole nou v c. O 
všem sv d í zápisy návšt vník  v naší 
olympijské knize.

P tadvacátého února vše skon ilo - ro-
zebrala se expozice, vše se uklidilo a od-
vezlo. Vše je úsp šn  za námi, ale zejména 
naše realizátory budou vzpomínky pro-
vázet hodn  dlouho. V nastoupené cest
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propagace turistických závod  a turistiky 
jako celku, kterou jsme zahájili v Rio 
parku na Lipn  v roce 2016, jsme úsp šn
pokra ovali i na olympijském festivalu 
v Brn  2018. 

Jsou p ed námi další cíle a výzvy a 
v íme, že spole nými silami našimi, ve 
spolupráci s vedením obou našich spolk
a eského olympijského výboru je do-
kážeme naplnit.

Dopl ující informace o celém pr b hu
Zážitkové turistiky m žete najít na našem 
webu:

http://www.turisticky-zavod.cz/index.
php?page=olympijsky_park_Brno

Zden k Vejrosta, 
TOM Vltavský paprsek,

 Kralupy nad Vltavou
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Tedy ješt  zcela ne, ale brzy bude. 
P ed dvaceti roky touhle dobou vše 

plnou parou sm ovalo k jejímu založení. 
P ipome me si, že to bylo krátce po tzv. 

Klausových úsporných balí cích a po tom, 
co jeho vláda padla a nahradil ji ú ednický
kabinet vedený guvernérem Tošovským. 
V ministerstvu školství vyst ídal p ekla-
datele a básníka  Ji ího Grušu filozof Jan 
Sokol.

A to byla naše chvíle! Naštváni balí ky, 
rozum j škrty,  které spolk m p ipravily
nejednu horkou chvíli, rozmrzeni tím, že 
n kolik p edchozích ministr  (za všechny: 
pyšný Ivan Pilip) se s námi moc nebavilo, 
vedeni i jinými ušlechtilými d vody, p i-
stoupili jsme k akci. 

Bylo jasné, že spolky pot ebují n co
jako stavovskou komoru, platformu i
spolek spolk , který je bude hájit a který 
z mnoha hlas  ud lá jeden, ale o to sil-
n jší.

Scházeli jsme se od podzimu 1997 na 
„Senu“ a postupn  se poznávali – Jana 
Vohralíková, tehdy v ele sdružení Ymca, 
skauti Ji í Navrátil a Josef Výprachtický, 
šéf folklorník  Zd n k Pšenica, pionýr 
Martin B lohlávek, Kocour Mikeš, tá-
borník, moje mali kost…A také Franta 
Roun z Národního informa ního centra 
mládeže a Aleš Kratochvíl z Asociace  
k es anských sdružení mládeže. 

V zim  se t íbily názory, na ja e jsme vy-
mysleli název, zkraje léta namaloval Jirka 
Chour na pivní tácek lodi ku, která se pro 
národní radu plaví dodnes. 

Ministerstvo školství nám dalo n co
pen z do za átku nového spolku a 7. er-
vence jsme na zámku v Roztokách pode-
psali zakládací listinu.

My zakladatelé jsme zasedli v prvním 
p edstavenstvu a s chutí se dali do díla, 
v tvo ivém nadšení. V ele s ráznou, ener-
gickou a nápaditou Janou Vohralíkovou. 

Co se d lo pak?
Rozeb hla se b žná agenda. N kdy

nudná, jindy vzrušující.  Po ádali jsme 
první Bambiriády, zam stnali n kolik
pracovník ( editeli kancelá e byli na-
p íklad pionýr Martin B lohlávek i skaut 
Ji í Edy Zajíc), chodili za politiky, drali 
se o víc a ješt  víc pen z pro spolky a na  
jejich hromadné pojišt ní, snažili se me-

zinárodn  ukotvit, obstáli v (doslova) boji 
s konkuren ní platformou – Kruhem d tí
a mládeže. Tehdejší protivník, šéf Kruhu 
sdružení d tí a mládeže, si n jak popletl 
ú ty a milionovou sumi ku jaksi  odklonil. 
Jeho spolek se rozpadl... a bylo sjedno-
ceno.

Za ali jsme vydávat ARCHU – také
u tomík  se živ  debatovalo, zda asopis
k n emu je. Je, byl a v ím , že i bude. Že 

asto  plytké a úryvkovité žvan ní na soci-
álních sítích nevytla í možnost p e íst si 
tišt né, podrobn jší a poctivé slovo, které 

sice není jak lajkovat, ale které dává smysl 
a kv li kterému se na tená e nenavalí 
hned stovka mnohdy p ipitom lých ko-
mentá .

Za aly i první sváry. Ten nejv tší se 
týkal svazáckého majetku. Tehdejší šéf 
skaut  a tehdejší p edsedkyn   národní 
rady nenašli spole nou e  a dr. Navrátil 
z p edstavenstva  í  eské rady pom rn
rázn  odstoupil. 

Mrzelo mne to, protože jsem ho m l rád 
a  protože jemu  a Josemu dalo obrovské 
úsilí, aby p esv d ili konzervativn jší ást
své lenské základny pro vstup do eské
rady d tí a mládeže. Skauti se tehdy, po 
svých d sivých zkušenostech z doby bolše-
vismu,  bránili jakémukoliv „zast ešení“,

ást nesla špatn  to, že by m la být v jedné 
part  s pionýry…

Ji í Navrátil byl v tomhle  v tom nej-
lepším slova smyslu pokrokový, navíc vel-
korysý , s nutnou dávkou p edvídavosti.

Skauti v parlamentu (nap íklad Mi-

eská rada je dvacetiletá!

Ilustra ní pozvánka, akce je jen pro zvané. 
Díky za pochopení.



se dotýkají d tí a mladých lidí. Byl bych 
rád, kdyby to um la  pravideln ji, stejn
jako „nabírání“ témat sociálních. Ale díky 
i za stávající stav. 

A co role tomík  v národní rad ? Našimi 
zástupci v p edstavenstvu rady byli po-
stupn  Tomáš Novotný, Vítek Madron, 
Ond ej Šejtka  (v roli místop edsedy, dnes 
šéfa kancelá e), naposledy Tomek Hurt. 
Tomíci se pom rn  mohutn  zapojují do 

ady vyhlašovaných „ mrdích“ podnik ,
jako vyslanci RDM se ob as  objevují v Iz-
raeli… Rada se ujala na náš popud projektu 
Elektronické správy oddílu (ESO) a dovádí 
ji do solidní podoby.

A  to nezní jako fráze, ale myslím, že to 
za to stálo. Že z dávného naštvání a pocitu, 
že se s námi stát nebaví a že je pot eba se 
domluvit na tom, že se domluvíme, vzešlo 
smysluplné, pot ebné a funk ní uskupení. 

Všechno nejlepší i do dalších let, milá 
rado!

Tomáš Novotný
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chala Šojdrová i Petr Bratský) se stali 
výraznými podporovateli našeho spolku 
spolk .

Janu Vohralíkovou vyst ídal v ele ná-
rodní rady po n kolika letech  skaut Pavel 
Trantina. Byl liberálním a laskavým šéfem. 

Pavel elil i  nelehké situaci kolem 
jednoho z dávných šéf  kancelá e. Neshoda 
vyústila v odchod n kolika rebelujících len
vedení RDM.  Pavel situaci ale ustál se ctí. 
Za jeho éry se rozeb hla velmi dob e innost
pracovní skupiny Stát.V plném nasazení 
trvala více než deset let a spolu se skauty, 
pionýry a dalšími zástupci spolk  jsme za 
tu dobu  absolvovali desítky návšt v u po-
slanc , ministr , senátor , ú edník , ík ,
k , . Peníze, legislativa, pokusy o rušení 
nesmysl , které horlivý byrokratický aparát 
státu vymýšlel jak na b žícím pásu, navázání 
velmi dobrého vztahu s odborem pro mládež 
školského ministerstva i s n kterými ná-
m stky. Tak n jak to tehdy šlapalo.

Když Pavla povolalo do svých služeb Mi-
nisterstvo školství, navrhli jsme  s Josem
Výprachtickým, aby se šéfem národní rady 
stal Aleš Sedlá ek. Jeho první volba byla 
lehce dramatická, ostatní už hladké. 

Alešova éra trvá dodnes. Široký (n kdy
snad až moc) záb r, respektovaná pozice 
šéfa – a tím i rady-, praktický, nekon-
fliktní, a  ob as rázný p ístup. Spolupráce 
s ministerstvy, tah na branku… T žko
v pár pochvalných  slovech popsat, jak se 
mi jeho práce jeví. 

Spolu s šéfem kancelá e Ondrou Šejtkou
posunuli na výbornou úrove  každoro ní
Cenu P ístav, ust ihli lehce již klopýtající (a 
finan n  náro nou) Bambiriádu a uvedli 
do praxe po iny nové. Akci 72 hodin, (úkli-
dovo-zvelebovací), zajímavé Sametky 
k výro í Listopadu i sázení strom  po celé 
republice u p íležitosti jubilea sv. Anežky. 
Rada se ob as vyjad uje p im enou
formou i k ryze politickým témat m, pokud 
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Ve stejný den, ale v letošním roce, si 
K T p ipomene již 130. výro í založení. 
P es svoje stá í si udržuje dobrou kondici 
a sv ží tradice v mnoha oblastech innosti
– zna í turistické trasy, vydává asopis
TURISTA a turistické mapy, lenové po-

ádají nespo et turistických akcí, zkrátka: 
K T nabízí pestrý program pro zájemce 
každého v ku. Jsem proto rád, že lenové
TOM obou našich spolk  projevují v r zné
mí e zájem o turistický program a spolu-
práci s K T.

Milí mladí turisté, p ijm te pozvání jubi-
lanta a p ipojte se k n které z hlavních akcí 
k p ipomenutí 130 let K T. Tyto akce jsou 
zárove  sou ástí projektu K T s názvem 
„100 let republiky, 130 let v pohybu“.

Hlavní oslavy 130 let K T se uskute ní
9. – 11. ervna 2018 v Praze a vaše ak-
tivní ú ast bude pro jubilanta tím nej-
hez ím p áním a dárkem.

V sobotu 9. ervna se krom  svých in-
dividuálních toulek Prahou m žete zú-

astnit Podskalského setkání turist
a Vltavan  u Podskalské celnice na 
Výtoni. Odtud se m žete od 10 hodin 
vydat na 8 km „Podskalskou trasu“ Pod-
skalím, Vyšehradem a ástí Podolí. Na 
delší trasy s výhledy na Prahu m žete vy-
startovat od 7 do 9 hodin ze Zbraslavi 
(22 km) nebo z Braníka (18 km). Cíl všech 
tras je u Podskalské celnice, ve které si 
m žete prohlédnout expozici o historii 
Podskalí, voroplavby a lodní dopravy na 
Vltav  a s pomocí speciálního simulátoru 
t eba proplout legendární a všemi vora i
obávané Svatojánské proudy. V rytmu 

130 let 
Klubu eských turist Z INNOSTI

Klubu eských
turistHaló, tomíci, nebojte se, nechci vás školit z historie staršího kámoše – partnera Aso-

ciace TOM.  Již dávno padl mýtus, že Klub eských turist  založil cestovatel, vlastenec 
a pokrokový muž Vojta Náprstek. Byl sice jeho prvním p edsedou (n které prameny 
uvád jí že starostou), ale nebyl jediným ani hlavním iniciátorem tohoto záslužného vlas-
teneckého inu, který se váže ke dni 11. ervna 1888.

staropražských a plaveckých písni ek
vám v cíli zahraje staropražská skupina 
T EHUSK.

Ve stejný den 9. ervna od 19 hodin až 
do 10. ervna do 1:00 hodin si díky Pražské 
muzejní noci 2018 m žete užít neopako-
vatelnou atmosféru hlavního m sta a vy-
braných muzeí uprost ed letní noci...

Pod záštitou p edsedy Senátu a minis-
tryn  pro místní rozvoj se dne 9. ervna
ve er p edem pozvaní významní hosté a 

lenové a funkcioná i K T zú astní Slav-
nostního setkání K T v Senátu Parla-
mentu R.

V ned li 10. ervna vás zveme na tra-
di ní akci Piknik v botanické. P ipraveny
budou p ší a cyklo trasy, splutí Vltavy na 
kánoích z Braníka na Štvanici (informace
a p ihlášky na info@kct.cz) a také trasa 10 
km pro b žeckou turistiku od Náprstkova 
muzea v centru Prahy. Starty jsou od 8 do 
11 hodin, cíl v Botanické zahrad  v Troji 
bude otev en od 11 do 17 hodin. Zde bude 
p ipraven kulturní program a pro unavené 
turisty možnost ob erstvení.

T ídenní oslavy zakon íme v pond lí
11. ervna. Od 15 do 17 hodin se m žete
od sídla K T v Revolu ní 8, Praha 1 vydat 
na pochod s názvem Výstup na Pet ín.
Trasa povede místy, kde byl K T založen 
a kde m l v minulosti svoje sídlo. Cestou 
potkáte p íležitostné poštovní razítko 
s motivem 130 let K T. Cíl pochodu je 
v Zahrad  Kinských, kde bude p ipraven
program – nap . turistický mini závod, ex-
hibice mistra sv ta v ovládání dlouhého 
bi e Ladi Šína Gina, country a folkové pís-

ni ky zahraje skupina T etí dech. Bude 
možné prohlédnout si expozici Náro-
dopisného muzea, sb ratelé jist  uvítají 
možnost zakoupení turistických vizitek a 
nálepek, turistických známek a dalších su-
venýr  ke 130.  výro í K T, nebo jen tak 
spo inete v p íjemné atmosfé e zahrady, 
abyste se ob erstvili p ed záv re ným
výstupem na vrchol Pet ína, kde jsme 
pro ú astníky domluvili možnost pro-
hlídky Pet ínské rozhledny za zvýhodn né
vstupné.

Podrobnosti k dalším akcím v rámci 
oslav 130 let K T a 100 let republiky na-
jdete na www.kct.cz (nap . Letní sraz tu-
rist  v Sokolov  4. – 8. 7., výstupy na v že
a rozhledny v rámci zakon ení M síce v ží
a rozhleden, Celostátní setkání turist  u 
p íležitosti 100. výro í republiky 26. – 28. 

íjna v Praze a Poslední puchý  15. – 18. 
11.) T šíme se na setkání s vámi!

Vratislav Chvátal, 
p edseda K T



Oslavy 130 let KČT v Praze  
od 9. do 11. června 2018 

turistické trasy + plavba parníkem

turistika, splutí Vltavy, program v Botanické v Troji 
11. 6. 

Oslavte 130 let KČT a 100 let republiky!
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První podrobná mapa ech, která 
vzešla z vojenského mapování za císa e
Josefa II. kolem roku 1768, pom rn
v rn  zaznamenala adu roklí ústících 
zleva i zprava do Koko ínského dolu. Nej-
nápadn jší pobo kou „Dolu“ (tak prost
se tehdy Koko ínský d l nazýval) je rokle, 
která sestupuje od Sedlece nejprve k jihu 
a po necelých dvou kilometrech se prudce 
lomí k západu a sm uje do „Dolu“. Na 
staré map  nese tahle rokle jasné ozna ení
Katschitschina. Tehdejší mapé i zazna-
menávali místní názvy v takové podob ,
jak je zaslechli v místních kr mách, proto 
byly drobné omyly celkem b žné. Pravd -
podobn  se tak pro tuhle rokli „Ka i inu“
už tehdy používal název ustálený až o sto 
let pozd ji, tedy KO I INA neboli „ko i í
rokle“.

Odkaz na drápatá stvo ení v názvu 
rokle zaujal už v polovin  19. století pátera 
Václava Krolmuse, který ve Mšen  kapla-
noval v letech 1819–1822 a pak se na Ko-
ko ínsko ješt  vracel coby „starožitník“, 
dnes bychom ekli archeolog. Své pov sti
romantického fantasty v tomto p ípad
dostál znamenit , protože z pouhého 
názvu rokle dokázal vydedukovat, že se 
zde nacházelo pohanské ob tišt  zlému 
bohu ernobohu. Lidé si tu prý po se-
tm ní p edcházeli zlou moc ob továním

erných kocour , ve kterých – jak se v ilo
– sídlily duše h íšník .

Projdeme-li horní Ko i inu a její levo-
strannou pobo ku Vrbodol a budeme si 
p itom pozorn  všímat tvar  ve dn  obou 
roklí, dáme Krolmusovi za pravdu aspo  v 
tom, že b snící živly si tady ob as za ádí.
V pís itém dnu zejí hluboké brázdy, zp -
sobené vodními p ívaly. A kde se voda pro-
hlodala až na pevnou skálu, vymlela do ní 
meandrující koryta a kruhové jámy, zvané 
„ob í hrnce“. Chytit v Ko i in  po ádný
liják musí být silný zážitek...

Ko i ina

 Horní úsek Ko i iny pod Sedlecem 
vznikl na puklinách sm ru sever–jih, ty-
pických pro okolí Koko ínského dolu. 
Však také tyto pukliny vidíme v obou 
jejích st nách, jak odd lují jednotlivé v že
nebo celé skalní kulisy. Pro  ale na svém 
spodním úseku Ko i ina nabere sm r k 
západu a všechny pukliny p í n  se e?
Zatím nevíme. Jisté je, že vodní eroze se 
tu za poslední milión let docela inila a vý-
sledkem je sto metr  hluboké ka onovité
údolí se t emi patry pískovcových skal nad 
sebou. Na rozdíl od jiných roklí p echází
do okolní vrcholové plošiny velmi ost e.

Toho si všiml už nejv tší z eských ro-
mantických básník  Karel Hynek Mácha, 
který si Ko i inu zvolil jako kulisu pro 
sv j román Cikáni: „Uprost ed ourodné 
roviny leží hluboké, ouzké, na mnoho však 

Rokle Ko i ina na map  1. vojenského mapování. http://oldmaps.geolab.cz Strážce Ko i iny

Rytina v nejodlehlejší ásti Vrbodolu, svým 
grafickým stylem p ipomínající reklamu na 
jednu známou zna ku piva. Ve skute nosti
jde o podpis badatele Krolmuse (podepi-
soval se „Grolmus“) z doby samého úsvitu 
slovanské archeologie kolem roku 1820.

 3. Jeden z (p írodních, vodou vymletých) ob ích hrnc  na dn  rokle Vrbodol.
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mil dlouhé oudolí. Cestující rozlehlou ro-
vinou nenad je se p ed sebou ležícího 
dolu; až najednou p išed na okraj jeho a 
uleknutý zastaviv krok, jak by náhle se 
p ed ním rozstoupila zem , hluboko pod 
sebou uhlídá vrcholky temných jedlí a sem 
tam mezi skalami rozstavených chatr í. ... 
Po pravé stran  od východu k západu dolu 
se táhnoucího píse ná skála jest v mnohé 
kusy nestejné ší ky rozervána a výš a výše 
po sob  nad oudolí vystupujíc ohromné 
tvo í sem tam rozvalené stupn .“

Svou nejrozsáhlejší prózu Mácha sepsal 
v pr b hu roku 1835 a zúro il v ní dobrou 
znalost okolí hradu Koko ína. Chatr e p i-
lepené ke skalním st nám si nemusel nijak 
vymýšlet – mnohé stály v dolní ásti Ko-

i iny, tam, kde už v dobách Máchových 
stávala hospoda Josefa Štajnce. Pozd ji,

když už pat ila podková skému pi-
vovaru, se jí podle legendárního jedno-
nohého hostinského Josefa Škuby za alo

íkat „U Grobiána“. Úst edním bodem 
oudolí je ale v románu nízká skála, k níž 
vede sotva znatelná p šina od starého 
dubu na rozší eném míst  ve dn  údolí a 
s níž Mácha spojil nejtragi t jší pasáže 
románového d je: „Od tohoto dubu vede 
jiná, užší p šinka vlevo k ouzkému pr -
chodu, za kterýmž náramn  rozlehlý, 
k ovím obrostlý stojí kostni í kámen. 
Jest to píš itá, rozsáhlá, asi p l sáhu nad 
k ovím strmící skalina, na níž déš , a m že
být i ruka lidská samé jakoby lidských 
hnát  a lebek vytvo ily podoby, od ehož se 
jí tuším takového jména dostalo.“ Vysoko 
v horním pat e skal nad stykem Ko i iny
a Vrbodolu vedle úzké stezky skute n  na-
jdeme r zné reliéfy hnát  i celou kostru. 
V tomto p ípad  se p íroda sama moc ne-
p i inila – jde evidentn  o lidský výtvor 
z neznámé doby. Je to Mách v kostni í
kámen?

U Máchy ješt  na chvilku z staneme.
V d ji jeho románu vyrazili cikáni z hos-
p dky pod hradem Koko ínem strávit noc 
v jeskyni ve skalách, kde natrefili na bláz-
nivou žebra ku. P i stoupání k jeskyni n -
kolikrát prolézali úzkou rozsedlinou. Do-
savadní máchologové jeskyni ztotož ují
bu  s opevn ným místem Nedamy se-
vern  od hradu nebo se sv tni kami
Staráky v zámeckém parku v Koko ín .
Potíž je, že ani jedno z míst se nenachází 
na dohled p es údolí od koko ínského
zámku, jak román p edjímá: Staráky jsou 
p ímo pod zámkem a vzdálené Nedamy 
nejsou vid t v bec. Popis polohy jeskyn  i 
cesty do ní naopak výborn  sedí na jednu 
z velkých jeskynních dutin v ústí Ko i iny
– na jeskyni popisovanou v nejstarších 
pr vodcích jako Hlídky. Prý šlo o jedno 
z míst, odkud vyhlížela ostraha hradišt
na Hradsku p íchod možných nep átel.
Jde o p irozenou prostoru o délce 4 m a 
ší ce 3 m, nacházející se asi 8 m nad patou 
horního patra skal naproti restauraci U 
Grobiána. Do údolí je otev ená oknem, 
které ale zespoda není tém  vid t. P ístup
do prostory odspoda vede po rozší ené
puklin , zavalené balvanem, pod nímž 
je pot eba se protáhnout. Vida, jak rafi-
novan  skryté místo v jinak turisty hojn
pro esávané oblasti!

A zdaleka není samo. Už v nejbližším 
okolí se nachází n kolik dalších vrs-
tevních jeskyní, sice mén  vysokých, zato 
delších. Za neme-li d kladn  propátrávat 
jižní okraj plošiny Hradska, narazíme na 
více míst, kde je horní skalní patro p e-
konáváno sotva znatelnými stezi kami
s vysekanými stupni do pískovce. U n -
kterých z nich byly do nejvyšších skalních 
výchoz  vysekány um lé skalní místnosti 
charakteru skrytých hlídek – nízké (na 
ležení nebo sezení), dlouhé akorát tak na 

dosp lou osobu, a otev ené do více stran.
Podobná p ekvapení ekají na po-

zorného hleda e ve st ední ásti Ko i iny, 
asi 1 km pod Sedlecem. V pravém boku 
tady skály horního patra také ukrývaly ob-

asné obyvatele. Dv  taková místa našli 
Radek Mikuláš a Vladislav Strnad p ed
dv ma desítkami let. Nápadn jší z nich 
je puklinová jeskyn  u v že Micka. Sedm 
metr  dlouhá jeskyn  má p isekaný vchod 
a uvnit  kapsovité záseky. Mírn  upravená 
je i vrstevní jeskyn  v horní ásti v že Vi-
lémka – kdo se smí il s rizikem pádu 
z výšky 10–15 m p i vstupu do jeskyn ,

Kostni í kámen v Ko i in .

Jeskyn  Hlídky naproti restauraci U Grobiána z doby, kdy byl vstup zakrytý palisádou.

Jeskyn  U Micky.
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mohl v této 6 m dlouhé dutin  p ebývat
prakticky bez rizika prozrazení. Nese p í-
zna né ozna ení Štvancova skrýš. A levý 
bok Ko i iny v t chto místech ukrývá 
vstup do notoricky známé, ale velmi ob-
tížn  p ístupné jeskyn  Barcalína. Jde 
o um lou prostoru, kde se ukrývali oby-
vatelé okolních obcí p i nájezdech vojsk 
b hem t icetileté války.

Z nedávné doby je Partyzánská jeskyn
v nejho ejší ásti Vrbodolu, vyhloubená 
na podzim 1944 mšenskými obyvateli 
ukrývajícími se p ed gestapem. S pou-
žitím jednoduchých nástroj  a b hem n -
kolika m síc  byla tato prostora vysekaná 
do úzkého ostrohu sm ru sever–jih. Vstup 
do ní vede z boku ostrohu a dá se jen velmi 
obtížn  najít.

Levý bok Ko i iny, protínaný mno-
hokrát zakroucenou silnicí z roku 1933, 
by se snad mohl zdát mén  zajímavým. 
Není to ale pravda. Už st ední patro skal 
obsahuje adu p evis , nízko nad patou 
horního patra je n kolik velkých jes-
kynních výklenk  ne nepodobných jeskyni 
Hlídky p es údolí. P ed stavbou silnice 
vedla vozová cesta z Kaniny do Koko ín-
ského dolu západním sm rem p l kilometr 
dlouhým, jen mírn  klesajícím úsekem 
kolem l mk  ve vápnitém pískovci, až na-
konec musela horní patro skal p ekonat
rychlým sestupem. Dvojitý zákrut p -
vodní vozové cesty p etíná dnešní silnici 

Anno 1898. Jedna z datací v boku lomové cesty.

Trampské chaty v levém boku Ko i iny splývají s okolním lesem.

Pozor na místní šerifky!

„Teoretická“ ímsa nad bývalou Stuchlovou
 chmelnicí.

a prudce spadá do rokle ústící do Ko-
i iny u bývalé Stuchlovy chmelnice, 

u dnešní odbo ky turistické zna ky na 
Hradsko. Pokud nespadneme s touto vo-
zovou cestou do hlubin Ko i iny, ale vy-
držíme ji sledovat ješt  kus po vrstevnici 
k západu, dostaneme se po ní do velkého 
lomu na pískovcové kvádry – štuky. Léta 
lámání kamene se odrážejí v nejr zn jších
rytinách a datacích na p íjezdové cest ,
p esahujících z 19. do 20. století. Z hrany 
lomu se naskytne ne ekaný výhled do 
dolní ásti Ko i iny, a to p ímo v její ose.

 Padesátá a pak znovu osmdesátá léta 
minulého století byla zlatou dobou van-
drování v této velmi divoké rokli, která se 
nicmén  nacházela „na doslech“ od vý-
letní restaurace U Grobiána. 

Podle vypráv ní pam tník  sem už od 
t sn  povále ných let jezdila osada Mimo 
zákon s šerifem Škytem, nemálo asu tu 
strávila i osada Tuláci severu. Trampové se 
setkávali v Poda ilov  nálevn  u Harasova 
nebo v hu ící hosp dce U tetky Šubrový a 
mísili se s usedlíky z osady Hara-Koko, je-
jichž sruby byly už tehdy rozptýleny po 
obou svazích Koko ínského dolu mezi Ko-
ko ínem a Harasovem. leny osady Ha-
ra-Koko byly také v 50. letech zbudované 
sruby v levém boku Ko i iny. Další letitá 
chajda je p ímo v ústí Vrbodolu, vedle již ne-
používané vodárny kaninského vodovodu. 

Z pozd jší doby se zachovaly stopy 
po tábo ení pod p evisy. Práv  u bývalé 

Stuchlovy chmelnice vy nívá do údolí 
skalní st na s nápadným, dlouhým p e-
visem ve výšce 6 m nad patou skal. Parta 
zvaná „Teoretik“ se tu podepsala vý-
stižným nápisem T.O. Retici; vyryté le-
topo ty pocházejí z p elomu 40./50. let 
a pak hlavn  z 80. let 20. století. I pod 
dalšími p evisy hloub ji v rokli najdeme 
dávná ozna ení „Camp Martina“ nebo „U 
Berušky“ a datace zhruba ze stejné doby. 

Ji í Adamovi  – Žralok
p evzato z asopisu Roverská sosna



Miniturné
 ve školení ESO

ESO známe zase o fous lépe:)! Je 
za námi totiž t etí jarní školení ve Ske-
leton ESO. Po pražském setkání z  mi-
nulého týdne prob hl o víkendu 23. - 25. 
b ezna dvojboj v Brn  a Ostrav . Na se-
dmdesát tomík , junák , woodcrafter ,

len  Duhy a sem tam i zástupc  jiného 
spolku se školilo v programu Skeleton 
ESO. Ú astníci tak levou zadní  zvládnou 
t eba i mírn  skryté taje programu, který 
je každou aktualizací lepší a lepší.

Ješt  ESO nemáte? Chyba! P es še-
desát oddíl  TOM již v ESU ú tuje, za-

pisuje akce, upravuje leny, posílá hro-
madné zprávy, tvo í dotace nebo t eba
spravuje majetek. Bu te i vy mezi nimi, 
zna n  si uleh íte administrativní práci 
v oddíle, zbude vám více asu na chod 
oddílu a p itom budete mít v tší jistotu, že 
vaše ú etnictví je vedené správn .

Školení prob hla v p íjemném duchu 
- a  už jsme rokovali na Senovážném ná-
m stí, ve Skautském institutu i v klu-
bovn  ostravských Pr zkumník . A díky 
zp tné vazb  známe pár dalších v cí, které 
by ESO mohlo um t - tak snad brzy! 

Více informací o Skeleton ESU na www.
eso.a-tom.cz.

Tomek Hurt

V ned li po celodenní tú e a pln ní
dalších výzev jsme na sklonku dne p i

ekání na ízek zjistili, že je vypsaná bles-
kovka. íšník dodal kousek papíru, pro-
piska byla vlastní a Lucka se dala do psaní.

Lucka a Zd nda „Lahvá “ Lahovský
TOM Klub lesní moudrosti,

 (Roudnice nad Labem)

Lucka píše bleskovku
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Ohnivec je d ležitým strážcem tradic. 
Ná elník eší hlavn  praktické otázky 
vedení kmene: kam a kdy pojedeme na 
tábor, koho požádat o dotace a co d lat,
když je nezískáme, kdo p ipraví celoro ní
hru a podobn . Ohnivec zas nezapomene 
do kmenového kalendá e zapsat tradi ní
akce a sn my. Dob e ví, že ob ady a tradice 
jsou ko ením kmenové i oddílové in-
nosti. Je to on, kdo vede sn m nebo indi-
ánskou saunu initi.

Má také ve své správ  kmenové insignie 
nap íklad kmenovou a Ligovou vlajku, pa-
sovací kopí a mnoho dalších p edm t ,
které jsou d ležité pro ten který kmen. U 
nás v kmeni to je nap íklad korálkovaný 
kmenový wampum nebo Mluvící h lka
(tu má v ruce na sn mu ten, kdo práv
mluví, tudíž nem že mluvit nikdo jiný a 
neská eme si do e i).

Je to také kmenový psycholog. V každém
spole enství se najdou r zné neshody a 
m l by to být zrovna ohnivec, který by je 
m l vycítit a zkusit ešit. M l by mít ta-
kovou d v ru, aby za ním každý mohl 
p ijít se svým trápením i p ipomínkou.
A  už je to strach ze tmy nebo p íliš velká 
sout živost.

Ohnivec také podporuje pln ní in .
Vždy  se také na sn mu udílejí orlí pera. 
U nás v kmeni je ohnivec ten, který má 

nejvíc orlích per. Nebyl zvolen, protože 
jich má nejvíc, ale nejvíc se o n  zajímá a 
jde celému kmeni p íkladem.

Ve velkých kmenech má kmenový oh-
nivec k ruce Ohnivecké spole enství nebo 
prost  partu pomocník . V rámci Ligy 
máme také Ohnivecké spole enství. Je 
to skupina lidí, kte í cht jí pomáhat li-
govému ohnivci a mají zájem p ipravovat
zajímavé akce pro ostatní. Spole enství
p ipravuje Ligový sn m a také podzimní 
setkání, které je zam eno hlavn  na se-
známení se s ohnivectvím nebo na spolu-
práci ohnivce a ná elníka.

Možná vám p ijde, že tohle všechno 
p ece zvládá hlavní vedoucí nebo mu po-
máhají instrukto i. Ano, máte pravdu, ale 
není fajn tu „káru“ vedení kmene táhnout 
ve dvou? Jeden je v tší organizátor a 
druhý m že být ten psycholog nebo t eba
„nakopáva  nápad “. Já jsem nyní ná-

elník kmene a jsem moc ráda, že mám 
vedle sebe Tawasenthu jako ohnivce. Je 
to moje klidná síla s obrovským morálním 
kreditem. Ob  se dopl ujeme a táhneme 
tu „káru“ dál.

Kate ina Pejšová (Lasík)
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Ohnivec
V tšina lidí si dokáže p edstavit, kdo je ná elník, kdo je hospodá .  Ale kdo je to 
ohnivec? A pro  je ohnivec v Lize ve vedení kmene, ba dokonce je vedle ná elníka
ten nejd ležit jší?

foto: Martin Pejša Medv d.



Hejkal

Mikešovo

Míry a váhy: 
hmotnost:    182 g  
délka zav eného n.:  136 mm
celková délka :  244 mm
délka epele :  108 mm  
ší ka epele:   26 mm
tlouš ka epelí:   4 mm
cena:     5000,- K
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Dnes bych cht l ukázat nejnov jší n ž
v mém vlastnictví. Je jím výrobek ková e
a noží e Filipa Ondrušky, zvaného Hejkal, 
ze Sovince.

N ž byl autorem pojmenován Jura 
Baran. Je to p esn  ten n ž, který si 

lov k po ídí jednou za život. Jedná se 
o zcela ru ní práci, tedy žádné strojem vy-
st ihované polotovary, emuž odpovídá i 
cena. epel je z uhlíkové oceli SN 19 356 
kalené parciáln , na st enkách je turecký 
o ech, bolstry mosazné, páka z Pragy V3S. 
Výbrus je plochý s fazetou.

epel je jišt na takzvanou sovineckou 
pojistkou. Jde o hranatý ep na páce zapa-
dající do otvoru v rozší ené ásti vybíhající 
ze h betu epele. O zajišt ní se pak po-
stará sev ení dlan  ruky a op ení palce i
ukazováku o plochu pojistky. Díky zakula-

ceným hranám jistící páky je úchop nože 
velice p íjemný. K odjišt ní pak je nutno 
páku p izvednout a druhou rukou zav ít

epel.
Jde o pom rn  velký zavírák. K nošení 

bylo tedy nutno ušít horizontální opaskové 
pouzdro. N ž toho ješt  moc nepokrájel 
a nena ezal, vlastn  bych ho ješt  v dob
psaní lánku ani nem l mít v rukou. Mohu 
ale napsat, že rozkrojení rohlík  ani výroba 
podpalovacího ježka mu ned lají žádné 
problémy. Díky mohutnosti kudly bude 
jednoduché i porcování ku at i krájení 
zeleniny v kuchyni. S tou zeleninou to ale 
nebudu p ehán t, protože p ece jen nože 
z uhlíkových ocelí, na rozdíl od nerezovek, 
nejen že dostávají patinu, ale i p edávají
ovoci a zelenin  jistou p íchu  železa, což 
n kte í lidé zrovna nevyhledávají. No, te
jsem rozkrojil jablko a nijak výraznou chu
železa necítím. Kdybych to samé provedl 
s nožíkem z oceli SN 14260, m l bych 
pocit, že mám na jazyku h ebík.

Ješt  jednou tedy míry a váhy mého                                                 
narozeninového dáre ku:

Ji í Mikeš Lukeš



Cože? Sed t pod mostem? 

Sobota

Lehké to nebude…

Manželské dialogy

Hodinu to sama nevydržím! Ale s ka-
marády to dám! Už sedíme pod mostem. 
Hrajeme Story Cubes, Prší a Zví ata. Po-

ítáme auta, kamarád árkuje k ídou z ká-
pézetky.

No, ten most nebyl zrovna velký, ale 
vešli jsme se všichni ty i a dva úkoly z 
výzvy jsou spln ny. Hurá na další!

Míša Machová, 
TOM Magneti, Kamenický Šenov

Rozhodla jsem se se svým p tiletým bra-
trem postavit dome ek z p írodnin. M j
bratr má momentáln  v oblib  seriál 7 tr-
paslík . P edstava,že si postavíme do-
me ek pro trpaslíky, ho d sn  nadchla.
Dome ek jsme postavili. Bratr pak ekl,
že te  musíme chodit každý den zalévat 
zahrádku a stlát postele v trpaslík m!

Magda,
TOM Sirius

Ze všeho nejd ležit jší je po ádná a d -
kladná p íprava!

Co pot ebujeme: mobilní za ízení s p í-
stupem na Facebook, stojánek pro mobil, 
kvalitní osv tlení, slušivé pracovní ob-
le ení, hromadu náplastí, sva inu a mobil. 
Jakmile máme tohle všechno pohromad ,
tak teda vy ežete tu lži ku, no. 

Michal B emek,
TOM Zálesák, Hlu ín

Sluní ko svítí, siesti ka. Sakra, sestry 
se sekly. Stávkujou: Strom? Samy? 
Snažím se smyslupln  spolupracovat: 
„Sama sem se slivoní sedávala, srabi!“ 
Sebraly se, snaží se svépomocí, sy í,
skuhrají. Sama se spiklenecky sm ju.
Sláva, sedí! Stojím stranou – stopuju. 
Sakryš, slyším smích? Sousedka (sle-
pice)...sta í skoro sto sekund! Super! 
Slyším signál – stopky! Spln ní schva-
luju.

    Martina Gembecová, 
TOM Chippewa, eská Lípa

„To nádobí nemyj, zlato, dneska to 
p eci d lám já. Nebo: „Do sprchy p jdu
první, víš p ece, jak dlouho trvá, než 
odte e studená voda, milá ku,“ ekl a ná-
sledovalo ukázkové pišt ní za p t bod .
Ho cová výzva obrátila naše manželské 
„boje o kohoutky“ zcela naruby. Díky za 
hravé, kreativní jaro!

Lucie Mí ová alias Luci, 
TOM Robinsoni, Pod brady

Ve službách 
trpaslík

Jak si vyrobit
d ev nou lži kuV ned li ráno se hrnu k po íta i, po-

dívat se na seznam zve ejn ných úkol .
tu: najez se! To p ece není t žké! To 

d lám každý den. Jdu do kuchyn  ukuchtit 
snídani. Toustíky, zeleninka, sýry, ranní 
káva s našlehaným mlékem. U jídla se 
fotím. Fotku dávám na skupinový od-
dílový facebook, abych vyprovokoval 
ostatní leny k pln ní úkol . Za pár hodin 
je však u mé fotky poznámka: úkoly musíš 
rozkliknout a vždy si je p e íst až do konce!
Vracím se na web a tu: 150 hrášk  nebo 
kuku ic sn z párátkem! Tak tedy odpoled-
ne plním úkol znovu. Tentokrát správn .

Zden k Rolinc,
TOM Pawnee,

Byst ice pod Hostýnem
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Zden k Rolinc se nov  stal místop ed-
sedou spolku místo Tomáše Hurta. 

Na nikdy nekon ící turistickou výpra-
vu odešla ob tavá  Ivana Burešová z Plzn
a také borotínský tomík a nadšený organi-
zátor závod  Jan T ma.

Firma rekonstruující silnici ve Sloupu
ude ila do jednoho ze sloupk  oplocení, 
zni ila ho a z místa inu uprchla. 

Autor Veverka Joachyma se našel v ma-
ringotce.

Padesátka tomík  k tila deskové hry
Hopa a Youryho v ostravské klubovn  Pr -
zkumník .

Bobrovníky z stávaly nejkomplikova-
n jší stavbou našeho spolku všech dob. 

Vyšla pozoruhodná kniha o šumav-
ských poustevnících dneška Radši zešílet 
v divo in  .

Padesátka tomík  z Roztok, z  Prahy, 
z Brandýsa a Pod brad b žela pro dobrou
v c, totiž pro Sv tlušku, nehledíc na to, že 
start zabrali Nada nímu fondu eského
rozhlasu n jací pitomci a b žci se sv týlky
se nejd ív museli proplétat mezi cukrovou 
vatou a voucími mat jskými atrakcemi.

Pod bradský oddíl Robinson  oslavil 
úctyhodnou padesátku. 

Stejného v ku se dožil mladistvý zna-
lec  státních norem oceli a pilný korespon-
dent našeho asopisu Ji í Rybi ka Mikeš 
Lukeš. Blahop ejeme!

Hol i ka Alena z TOM Delfíni, kterou 
nikdy nebavilo stav t dome ky pro sk ít-
ky, se rozhodla, že pro n  postaví v zení.

Rozto tí tomíci uspo ádali hojn  na-
vštívený padesátý ro ník T íkrálové Oko e,
jednoho z nejstarších pochod  v okresu, 
kraji a v bec.

Zástupci eské rady d tí a mládeže 
navštívili ministra školství  Roberta Pla-
gu a pochvalovali si v cnost jednání. Jak 

as b ží a jeden už tuhle v tu napsal o p. t.
Valachové, Štechovi, Chládkovi, Fialovi, 
Dobešovi, Kopicové, Liškovi, Kuchtové…
No ale tohle setkání prý bylo fakt dobrý!

V Ostrav  se po p tat icáté na v hlas-
né Uzla ské regat  utkali borci z místních 
i p espolních oddíl  a Marcela Uhlíková, 
pracující pro náš spolek na poli  propaga -
ním, to dokázala dostat do hromadných 
sd lovacích  prost edk .

Pražská kavárna, ot esená z práv  skon-
ivších voleb, se chystala na partu tomíc-

kých muzikant  a jejich fand  zvanou 
Alternativní sest ih. Ta se sešla v pražské 

et zové, se zájmem se podívala na to, 
kde všude tomíci cestují a pak už jen po-
slouchala šikovné mladé muzikusy z Pra-
hy a Pod brad.

Jen o dva m síce p ežil svou ženu Annu 
Jan Wiederstein, dobrý lov k a hodný 
správce našeho statku v Po ešín .

Nejvyšší kontrolní ú ad zve ejnil záv ry
svého šet ení ve spolcích, tomíky nevyjí-
maje. Chmurná p edpov  se naplnila,
protože zatímco v podepsaných a orazít-
kovaných protokolech NKÚ uložených 
na úst edí je známka jedna minus, ve ejné
prohlášení vyzn lo z n jakého neznámého  
d vodu podstatn  dramati t ji.

Desítky tomík  a jejich vedoucích se vy-
st ídaly v Brn  p i Olympijském festivalu
na stanovištích zážitkové turistiky, kterou 
p išlo omrknout více než deset tisícovek  ná-
všt vník . Soub žný turistický závod si  b -
hem sedmnácti festivalových dní zab hly víc 
než ty i tisícovky nadšenc . T žko se hle-
dají slova dík  všem, kdo u tohohle velkého
 podniku byli. 

Mezi bezmála tvrttisícovkou oddí-
l  TOM se želbohu nenašel žádný, který 
by zasko il za litom ické Delfíny a jejich 
šéfa Dýdu v po adatelství trojboje Želez-
ný tomík. 

Kadeti z erveného Kostelce týden á-
dili na sn hu v oblíbeném Benecku  a na-
psali o tom na web skv lou reprotáž. 

Ond ej Šejtka zve ejnil tzv. teplotní 
mapy, díky kterým víme, že nejnavšt vova-
n jší rubrikou spolkového webu je pom rn
nep ekvapiv  p ihlašování do oddílové 
evidence a denn  aktualizované aktuality. 

Na Kamence byla krásná zima a naši 
chalupu  n kolik dní hlídali asociální sn -
huláci.

Spolkové úst edí a nakladatelství Pra-
goline vydalo reprint  druhé  ikonické  kni-
hy Vladimíra Rogla Správnou stopou a 
skauti napsali tomík m, že také odkoupí 
pár desítek kousk .

ilý Vltavský paprsek dosvítil až do 
Finska a týden se tam h ál b hem jarních 
prázdnin v mrazivých, ale p ekrásných
krajinách.

Šéf výchovné rady Standa Prais ohlásil,
že všechna školení vedoucích pro letošní 
rok jsou už beznad jn  vyprodána a spol-
kové ná elnictvo mohlo rádo konstatovat, 
že zájem o výchovu a vzd lávání je neutu-
chající.

eská rada d tí a mládeže se za ala
chystat na všenárodní oslavy svých dva-
cetin, které se uskute ní v ervnu v Roz-
tokách.

Bez problém  se naplnila letní táboro-
vá škola, která bude letos v eském Sloupu. 

V eských, moravských, ano i slezských 
domácnostech, pod gau i,  v televizi, za ko-
míny, na p dách, v obalech tablet  a mobil-
ních telefon , u ohn , na sporácích, v ro-
dinných knihovnách a na stromech, p i
ranním išt ní zub  i v mezilidských vzta-
zích, p i výrob  sva in a p i studiu ob anské
výchovy, p i klení nad politikou i b hem
zp vu Marseillaisy ve sprše, ve ve ejném
prostoru i v chvilkách na výsost intimních, 
tam všude se objevila drobnými kvítky kve-
toucí, vonná, sjednocující i d lící, motivují-
cí, nepolitická a p eci obrovsky výchovná a 
vše prostupná 

Co bylo v lednu, 
únoru, b eznu

a dubnu 
2018
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V pátek 23. 2. 2018 nás po dlouhé 
nemoci opustil Jan T ma, zakladatel 
a vedoucí oddílu TOM Delfíni Borotín, 
dlouholetý garant Jiho eského kraje v tu-
ristickém závod .

Up ímnou soustrast všem kamarád m
(nejen) z Borotína. Honza byl jedine ný

lov k a kamarád. Bude moc chyb t, a 
nejen jako dlouholetý p edseda všech 
možných výpo etních komisí turistických 
závod .

Karel Sn tina

P tadvacátého dubna oslavil významné 
kulatiny aktivní turista, ekolog a dlou-
holetý vedoucí brn nských Ješt rek Pavel 
Rabušic.

Pavla Rabušice známe jako organi-
zátora mnoha akcí v novaných ochran
p írody, pat í mezi n  sout ž Turisté 
ochran  p írody a kulturním památkám, 
Turisté uklízejí esko apod. Oblíbená je 
i Ješt rkami po ádaná akce Toulavý ko-

árek - tradi ní procházka kolem p e-
hrady ur ená ve ejnosti.

Pavlovi za celé vedení tomík , úst edí i 
ostatní kolegy vedoucí p ejeme p edevším
pevné zdraví, osobní a rodinnou pohodu 
a mnoho energie a chuti do dalších turis-
tických a ekologických podnik .

Z jiho eského Po ešína jsme dostali další 
smutnou zprávu. Krátce po své žen  Ann ,
která zem ela v prosinci 2017, odešel 9. 
února její manžel Jan Wiederstein.

Nejen já na n j budu vzpomínat jako na 
velmi pracovitého, skromného a ochotného 

lov ka, který nikdy neodmítl pomoci p i
správ  naší základny.

Tomáš Novotný

S lítostí oznamujeme, že ve 
v ku nedožitých 72 let odešla dru-
hého b ezna dlouholetá vedoucí 
plze ských Tulák  Ivana Burešová.
Na Ivanu Burešovou, ob tavou a 
hodnou vedoucí, budou plzenští 
tomíci rádi vzpomínat.

Úst edí asociace i vedení spol-
ku vyslovuje plze skému oddílu 
Tulák  i rodin  co nejup ímn jší
soustrast.

Odešel
 Jan T ma

Jarní kulatiny

Smutný únor
v Po ešín

Lou íme se
s Ivanou Burešovou

V pr b hu kv tna kon í platnost sou-
asné rámcové smlouvy s Vodafonem, 

díky které nyní volá levn ji tém  330 uži-
vatel . Po dlouhém jednání jsme domluvili 
její pokra ování. V nové smlouv  platné 
na 24 m síc  budou k dispozici nové tarify 
s v tším objemem dat. Vzhledem k tomu, 
že se nám poda ilo vyjednat navýšení 
limitu až na 470 SIM karet, možnost p i-
dávání nových ísel do VPN Asociace 
TOM je op t aktivní.

Podrobné informace o tarifech a nových
podmínkách najdete na našem webu 
na odkazu: http://www.a-tom.cz/cla-
nek/18520-uzivatelum-asociacni-telefo-
nicke-site-vodafone

V p ípad  jakýchkoliv dotaz  m  nevá-
hejte kontaktovat na emailu 

ondra@a-tom.cz.

Ond ej Šejtka

Uživatel m asocia ní
 telefonické sít

Vodafone



Ve dnech 19. - 24. února podnikl TOM Vltavský paprsek expedici nazvanou Polární zá e.
První den  jsme se letecky dopravili z Prahy do Helsinek a následn  do Oulu. Dále již auto-
busem do Iso Syote, kde jsme byli ubytováni ve skv lých srubech. Ve er jsme pozorovali 
polární zá i. Na druhý den jsme podnikli výpravu na sobí farmu. Zažili jsme jízdu v saních 
tažených sobem, pohyb ve stádu a krmení sob . Ryba ili jsme na dírkách – bez jediného 
záb ru. Následn  jsme navštívili další sobí farmu s krmením sob  lišejníkem, nahlédli do 
domácnosti finské farmy a spole n  zap li finské a eské písni ky. Ve er byla na programu 
sauna, bazén a ví ivka.

T etí den jsme vyrazili na návšt vu arktické ZOO v Ranua a prob hli se na b žkách.
Ve er op t sauna, bazén a ví ivka. Další den nás ekal výlet na sn žných skútrech po cestách 
planinami i lesem, následovala husky farma a projeli jsme se jako maše i na 12 km okruhu. 
Zp t op t na sn žných skútrech. Ve er op t sauna a pozorování fantastické polární zá e.

P edposlední den naší expedice jsme navštívili ledový hotel, vesnici Santa Klause na po-
lárním kruhu a muzea Arktikum v Rovaiemi. Ve er op t nechyb la krásná polární zá e.

Poslední den jsme se p esunuli letecky z Rovaniemi do Helsinek, prohlédli si m sto a na-
brali sm r Praha.

Zden k Vejrosta, 
TOM Vltavský paprsek,

 Kralupy nad Vltavou

Expedice Polární zá e




