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Nevkro íš dvakrát do stejné eky. To 
platí všude, i v Hronov . Lot i si vzali na 
starost istotu eky Metuje a jejího bez-
prost edního okolí. Po pár hodinách na-
sbírali plné pytle odpadu. A co v nich bylo? 

Objevy zaznamenali veliké: vysava ,
pneumatiky, kola, fén, talí ky, hrní ky a 
samoz ejm  nepo ítan  plastu a dalšího 
harampádí. Nejvíce odpadu nasbírali 
p edevším v okolí most  a plot  továren. 
„O akci jsme p emýšleli spíš tak, že je po-
t ebná. Bavit nás to ale za alo ve chvíli, kdy 
jsme vyhlásili sout ž o nejkuriózn jší na-
lezený p edm t,“ vysv tluje jeden z ú ast-
ník  – trnáctiletý Jáchym Karlík.

Akce se zú astnili jak nejmladší od-
díloví nová ci, dlouholetí lenové, tak i 
n kte í rodi e. Sta il t íkilometrový úsek 
z parku Aloise Jiráska k oddílové klu-
bovn  za fotbalovým stadionem a naplnili 
bezmála dvacet pytl  odpadu.

„Snažíme se d tem p edstavit vodácký 
sport v širších souvislostech. Nesta í se 
nau it držet správn  pádlo a sjet stále t žší

eky. Ochrana p írody k tomu nesporn
pat í také,“ íká Tomáš Buriánek, hlavní 
vedoucí oddílu.

Akci podpo ilo m sto Hronov za-
p j ením pytl  a odvozem nasbíraného 
odpadu.

Pro hronovské Lotry není tato akce 
první, eku Metuji v minulosti istili na-
p íklad ve spolupráci s geoka ery i horní 
úsek eky s Ji ím Malíkem, ekologem a 
p edsedou spolku Živá voda.

Karel Neuschl,
TOM Lot i, Hronov

Foto: Tomáš Buriánek

Jak Lot i vy istili Metuji
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Do táborového zavazadla

Dobrou náladu. 

Fungující dopravu.

Zdraví.

Dobrodružství.

Žádné úrazy, nula klíš at.

Co nejmén  politiky i jiných hr z!

Svatý pokoj od hygieni ek.

 Bez vos!

Pár hodin denn  bez mobilu.

 Aspo  na tábo e!

P kné
po así.

Pohledy pro babi kya jiné blízké duše.

 Pevné  nervy 
s tomíky všeho v ku.

Uznání od dítek i koleg .

Pochopení pro n .

P ív tivou  mysl a otev ené srdce 

pro vše p kné a dobré, co v lét  u nás

 doma i za hranicemi potkáme…

3Tomáš Novotný
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Každá doba p ináší své plusy a mínusy. 
Pracuji s d tmi a mládeží od svých dvaceti 
let. Nejprve pod PO SSM, po pr švizích
jsem p ešel pod tomícké hnutí. Nikdy jsem 
toho nelitoval. Dalo mé osob  i oddílu na-
prostou svobodu. Omezení se týkalo 
jen zemských hranic a financí. Stru n

e eno, nikdy jsem si svobodu nenechal 
vzít.

V té dob  byly d ti otužilejší, pohybov
zdatn jší, vychovan jší, mén  náro n jší
a tím i vd n jší, než jsou d ti sou asné.
Nebyly elitá ské skupiny, nebyly mobily a 
r zné sociální sít , které považuji za jedno 
z nejv tších nešt stí dneška. I spolupráce 
s rodi i byla lepší.

Bohužel dnešní d ti jsou trochu jiné 
než d íve. Jsou náro n jší, mnohé si ani 
neum jí hrát, roste sobectví, elitá ství
podporované rodi i i školou. Je mnoho lá-
kadel, z nichž mnohá jsou až nebezpe ná.

Rád se ohlížím za tehdy dosti novátor-
skými aktivitami, což byly vysokohorská 
turistika + netradi ní akce + výpravy do 
sp átelené ciziny. Dost dob e si také vzpo-
mínám na jedno vynucené p sobení v pr-
vomájovém alegorickém pr vodu, tuším 

D íve a dnes II

v roce 1986. Tehdy jel náš otev ený gazík 
s vlekem naloženým kanoemi, v gazíku 
sed lo šest malých d v at, v rukou pádlo 
a na hlavách vodácké modré epi ky, dle 
amerických voják  z II. sv. války. Prý to na 
tribun  vzbudilo trochu rozruch, ale zví-
t zili jsme a vše bylo bráno s rozumem. 

Na co nerad vzpomínám? Na asi p t
neud lených doložek do Jugoslávie, na ne-
dostatek materiálu. Na n které snahy za-
táhnout nás do jakékoliv politické innosti

- což se nikdy nepoda ilo! Stejn  tak i dnes 
toto p sobení u kohokoliv odmítáme. 
Jinak to byly roky dobré až vynikající - byl 
jsem mladší, výkonn jší i zdrav jší.

Jsem toho názoru, že Asociace TOM je 
nejsvobodn jší ze všech d tských a mlá-
dežnických spolk , co u nás p sobí a 
toho si velice vážím! A také této výhody, 
myslím, naše oddíly hojn  využívají.

Stále jsem toho názoru, že do našich 
ad a našeho in ní nepat í jakákoliv po-

litická aktivita, a to ve všech formách 
a úrovních. Toto je v c osobní a sou-
kromá. Myslím tím jakékoliv vyjad ování
se k politice, k osobnostem, d lání si le-

V letošní roce slavíme t icet let od listopadu 1989. Výro í, které stojí za 
povšimnutí i zamyšlení. Oslovili jsme proto n kolik našich vedoucích

     s prosbou o odpov di na dv  anketní otázky. Zde jsou odpov di dalších t í.
Anketní otázky:
1. Jak vzpomínáš na oddílovou  dobu p edrevolu ní? Jak se ti pracovalo

            s oddílem, za ím se rád ohlížíš a za ím ne?
2. A co dnes? Svobody p i vedení d tí máme vcelku dost! eho se nám
    nedostává – a co nám naopak nová doba p inesla dobrého?

grace z kohokoliv, pletení se do záležitostí 
jiných národ  a stát . Nás musí zajímat 
vztah k p írod , vlasti, chování k lidem, 
morální hodnoty a výchova ke slušnosti 
k okolí.

eho se nám nedostává? Jednozna n
skromnosti, solidnosti a jak je moderní 

íkat, tak i pokory. A hlavn  d tem a 
mládeži chybí pot eba pracovat, vyd lat si 
na koní ka, záliby.

A co je naopak dobré? Svoboda rozjet 
se po celém sv t , ur it  více financí pro 

innost.
Václav Hrobský, 

TOM Kamarádi, Pacov

TOM Kamarádi
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TOM Saturn
Rozdíl mezi p edrevolu ní a sou asnou

prací s oddílem je opravdu veliký. Jelikož 
je mi už 83 rok  a vedu turistický oddíl ne-
p etržit  43 let (od roku 1976), prožil jsem 
toho s mládeží velmi mnoho. P evažují ale 
zážitky, na které dodnes velmi rád vzpo-
mínám.

Již v dobách hluboké totality bylo 
možné uskute nit pro d ti mnoho p i-
tažlivých a zajímavých akcí, které se ne 
vždy slu ovaly s prací tehdejších pionýr-
ských oddíl . Od samého vzniku oddílu 
byla na prvním míst  turistika a pobyt 
v p írod .  V té dob  bylo výhodné, že byly 
vyhlašovány r zné akce a srazy, zam ené
na brannou výchovu a sport, bohat  spon-
zorované státem, kterých jsme se rádi 
zú ast ovali. Daly se dob e využít pro tu-
ristiku. Vše bylo v té dob  velmi laciné 
– doprava vlakem i autobusy – noclehy 
ve školách a domech d tí – n kdy i stra-
vování na srazech. O všechny akce vy-
hlašované oddílem (v etn  jednodenních 
výlet  i pravidelných sch zek), byl mezi 
d tmi ohromný zájem a neú astnil se jich 
jen ten, kdo byl na smrtelné posteli.

 Protože jsme byli pom rn  úsp šný
oddíl, naše úsp chy si p ivlast ovala
i školní pionýrská skupina. M li jsme  
zna nou podporu ve škole, z níž nás pravi-
deln  uvol ovali. Nadšeni byli i rodi e d tí,
byli rádi, že jejich d ti mají tak zajímavou 

innost ve srovnání s ostatními pionýr-
skými oddíly ve škole. D ti byly v té dob
velmi samostatné a odolné. Nedovedu si 
v bec p edstavit, že by dnešní d ti zvládly 
bez asistence rodi  odjezd na výlet nebo 
tábor a že by unesly t žký starodávný bágl 
s veškerým vybavením, v etn  spole ných
potravin, plynového va i e, spacáku, 
t žké nafukovací matrace, stanu, kytary a 
v zim  i obojích lyží. A p es mnohdy velmi 
nep íznivé pov trnostní podmínky tém
nikdo nikdy neonemocn l.

Sou asn  s registrací v pionýrském 
oddílu jsme využívali i výhody, vyplý-
vající z lenství v dalších institucích – v tu-
ristickém oddílu mládeže t lovýchovné
jednoty Lokomotiva Plze , kde jsme m li
zdarma jízdné vlakem po celé republice 
(tenkrát i po Slovensku), nebo v turis-
tickém kroužku Domu d tí a mládeže, kde 
jsme m li klubovnu a využívali bezplatné 
ubytování v jejich ubytovnách. Vše je po-

drobn  zdokumentováno v oddílových kro-
nikách. Je jich do dnešního dne již 26 kus .
Nad t mito kronikami rádi vzpomínáme 
p i našich srazech bývalých i sou asných

len  oddílu Saturn. Uskute ujeme je od 
roku 2011, kdy bylo oddílu 35 let, každých 
5 rok . Snad byly n kdy i pon kud ne-
p íjemné p íhody, ale ty již dávno z pa-
m ti vymizely.  

Dnešní práce s d tmi je od této p edre-
volu ní úpln  odlišná. Oddílová innost,
tábory, výpravy - vše stojí pom rn  dost 
pen z. N kterým rodi m to sice moc 
nevadí, ale u n kterých rodin, hlavn  p i
více sourozencích v oddíle financování 
akcí není už tak snadné. Proto jsem velmi 
rád za dotace od našeho úst edí Aso-
ciace TOM, i z dalších zdroj  – m stských
obvod , magistrátu i kraje.

Podstatn  horší je dnes p ístup d tí k 
nabízeným akcím. Na otázku: „Pojedeš 
s námi na výlet?“ Je nej ast jší odpov :
„Já nevím a bude tam Wi-Fi ? „

V sou asné dob  je ohromnou kon-
kurencí pobytu v p írod  mobilní telefon 
a po íta  s internetem, Instagramem, 
Whats App, Facebookem, Google, You 
Tube a dalšími vymoženostmi.

Další problém je udržení a nábor 
nových len  do oddílu. Starší d ti, od-
chované od mali ka oddílem, po nástupu 
na st ední školy za ínají mít i další zájmy, 
takže se již v tšinou týdenních sch zek
pravideln  nezú ast ují a chodí pouze na 
n které víkendovky. Když odejdou na vy-
sokou školu, v tšina jich kon í. N kterým,
kte í jsou tak poznamenáni dnešní dobou, 
je divné, že by m li ve svém volném ase
d lat n co zadarmo. Nové, mladší d ti,
se v sou asnosti, kdy je nadbytek na-
bídek mimoškolské innosti, velmi t žko

do oddílu dopl ují a je již v bec problém 
najít den pro pravidelné sch zky, který 
by vyhovoval všem. Nejlepším ešením je 
za ít s náborem již v p edškolním v ku, a 
to nejlépe ve spolupráci s rodi i, kte í se 
n kterých akcí mohou zú ast ovat spolu 
se svými d tmi a také poskytují dopravu 
vlastními auty.

Naopak velkou výhodou sou asnosti
je možnost neomezeného cestování po 
celém sv t , což asto využíváme pro 
naše tábory v rakouských, n meckých i 
italských Alpách, slovenských Tatrách a 
dalších zemích.

Doufám, že mi zdraví dovolí ve vedení 
oddílu ješt  n jaký rok pokra ovat, ale 
moc m  mrzí, že oddíl s tak dlouhou tradicí 
z ejm  zanikne. Zatím nikdo nechce po-
kra ovat.

Ivo Poduška,
            TOM Saturn, Plze
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V oné dob  prakticky veškerá aktivita 
probíhala v rámci jednotné organizace 
PO SSM.  Vedení pionýrské organizace 
sice vyvíjelo tlak na vedoucí, aby na d ti
politicky p sobili, ale v tšina vedoucích 
to ve skute nosti p íliš ned lala. Ve vše-
obecn  zam ených oddílech probíhala 

innost obdobn  jako nyní – hry, sport, 
pohyb v p írod . Výhodou bylo, že každá 
škola tuto zájmovou innost musela pod-
porovat, a tak v odpoledních hodinách na 
školách probíhaly sch zky d tí ve t ídách,
na h ištích i t locvi nách. Oddíl  bylo na 
školách tém  tolik co t íd, takže nebyl 
takový problém n které z vedoucích získat 
pro letní tábory. V tšina zam stnavatel
takovému vedoucímu i refundovala mzdu 
za práci na letním tábo e, vedoucímu tak 
zbyla dovolená i pro rodinu. 

D ti byly podobné jako ty dnešní, rády 
si hrály a sout žily. Nebyly po íta e, a 
tak veškerá innost probíhala  v reálném 
sv t . Po así jsme odhadovali jen podle 
p írodních úkaz  a asto jsme zmokli.

  Nebyly GPS, orientovali jsme se jen 
podle mapy a buzoly. Nebyly mobilní te-
lefony a v p ípad  zpožd ní vlak  rodi e
prost  museli v it, že se s d tmi v po-

ádku dostaneme dom . D ti byly samo-
statn jší, protože je rodi e nesledovali na 
každém kroku.

A dneska? Svobody p i vedení d tí
máme vcelku dost. eho se nám nedo-
stává – a co nám naopak nová doba p i-
nesla dobrého? Je mnohem více r zn  za-
m ených organizací a d ti mají dost velký 
výb r. Je ovšem mnohem mén  lidí, kte í

TOM St elka by m li možnost a byli ochotní zdarma v -
novat sv j volný as d tem. Cht jí-li získat 
n jaké prost edky na innost, musí vypi-
sovat r zné žádosti a shán t peníze na ma-
teriál a na innost. Také už mnohem mén
škol prop j uje sv j prostor pro zájmovou 

innost d tí. N kdy je problém sehnat klu-
bovnu. Postupn  se tedy i volný as d tí
stává záležitostí placených profesionál .
D ti jsou sice stále hravé a sout živé, ale 
velmi rychle m ní své zájmy. P ekážky
p ekonávají jen v po íta ových hrách, ale 
v reálném sv t  se rychle vzdávají.

Eva Vilhelmová, 
TOM St elka, Orlová-Lutyn
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Mnozí z vás v minulosti již navštívili 
jednu z našich nejhez ích asocia ních
chalup –základnu v Oparn . Náš mlýn má 
však od letošního roku i jiná lákadla, než 
je jen krásné prost edí, malebná krajina i
starobylá atmosféra.

Mlýnské kolo, vantroky, sekerník, led-
nice, náhon, kynutí, ošatka, kvásek, 
pecen. Toto je jen krátký vý et (pro mnohé 
i nových slov), které jsme opakovan
slyšeli na víkendové akci podporované 
Evropskou unií, v rámci projektu Ahoj 
sousede, Hallo Nachbar. 

TOM Dakoti byl v bec první oddíl, 
který m l možnost se tohoto projektu zú-

astnit. Pro nás vedoucí to byla také velmi 
p íjemná zm na v tom, že jsme se prak-
ticky nemuseli starat o program. Do-
konale nás zastoupily t i lektorky – Hel a,
Lucka a Ká a, které si pro nás p ipravily
dva dny plné zábavy, pohybových aktivit, 
pracovních list , her a hlavn  praktických 
ukázek daných emesel.

Jak už název lánku napovídá, program 
byl zam ený na mlyná ské a peka ské e-
meslo. Každý den byl v nován jednomu
z nich. V rámci mlyna ení jsme prošli celý 
systém mlýna, dozv d li jsme se o d leži-
tosti vody a Hel a nám k tomu vypráv la
zajímavé p íb hy z minulosti vztažené 
práv  k Oparenskému mlýnu. Vrcholem 
celého dne byla možnost namletí si vlastní 
mouky, a to hned n kolika zp soby.

V ásti v nované peka ení jsme p ipra-
vovali kvásek a t sto. Než vše ádn  vy-
kynulo, bylo t eba vy istit pec, p ipravit
a nasekat d íví, rozd lat ohe . Plni o e-
kávání jsme si nakonec všichni pochutnali 
na chlebu, který jsme si sami upekli.

Oba dny byly nabité skv le p ipra-
veným programem, u kterého jsme se roz-
hodn  nenudili. Bavili jsme se my i d ti.
A pokud jste doposud váhali, zda na mlýn 
vyrazit, nyní sem už rozhodn  vyrazte. Za-
žijete to, co jinde zažít nelze.

Véna K epelák,
TOM Dakoti, eská Lípa

MELEME, MELEME MOUKU, 
PE EME, PE EME CHLÉB



TOM Šlápoty,
Vítkov

TOM Soptíci,
Byst ice p. Hostýnem
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TOM Perli ky,
Jablonec nad Nisou

Od osmistého výro í narození svaté 
Anežky eské uplynulo osm let. Na po est
této eské sv tice bylo v celé R vysazeno 
celkem na 111 lip srd itých. Lípy sázely 
v drtivé v tšin  d tské organizace. Krom
tomík , kte í vysadili celkem 24 strom ,
lípy vysazovali také skauti, pioný i, wood-
crafte i z Ligy lesní moudrosti, mladí 
hasi i a další d tské organizace.

Napadlo nás podívat se, jak se lipkám 
da í. Na naši výzvu se ozvalo, tedy foto-
grafie zaslalo, jedenáct oddíl . Jak vidno, 
v tšina stromk  prosperuje, pouze jeden 
z nich po lo ském horkém lét  ješt  sbírá 
síly. Stromy rostou a stárnou, umírají, 
mají své osudy, historii, stejn  jako lidé. 

as plyne rychle. Za pár let se tedy zase 
podíváme, jak lípy povyrostly. 

Ji í Chour,
Ondra Šejtka

TOM Veverk,
Brandýs n/L

TOM Úhlava,
P eštice

TOM Máci,
Turnov

TOM Zelená i,
Krásná Lípa

Lípy
Anežky eské

TOM Kamínek,
Chropyn
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TOM Dakoti

A  Sv tluška stále svítí!

TOM Liš ata,
Velké Hamry

TOM Borovice,
Chot šov

TOM Dakoti,
eská Lípa

blízko. D kujeme všem tomík m, kte í
se do sbírky zapojují. Pokud by o zapojení 
m ly zájem i další oddíly, mohou se obrátit 
p ímo na koordinátorku sbírky Karin Ko-
va íkovou (karin.kovarikova@rozhlas.cz). 
Snažíme se, abychom celý proces zapojení 
dobrovolník  co nejvíce zjednodušili a vás 
tak nezatížili zbyte nou administrativou.

Musí se vybírat p esný po et dní nebo 
sta í, když budou na nám stí oslovovat 
kolemjdoucí t eba jen t i hodiny?

Každá hodina se po ítá. Vy nejlépe 
znáte m sta a místa, kde žijete, kde trávíte 
volný as. Proto necháme na vás, jaké 
místo a jaký as si pro sbírku vyberete.

M žou tomíci Sv tlušce pomoci i 
jinak než jen p i sbírkových dnech?

Tomíci už roky pomáhají nap íklad
jako dobrovolníci na No ních b zích pro 
Sv tlušku. Letos jsme si mávali na trati 
v Brn , kde se sešlo 1 900 b žc .

D kuji za rozhovor!
Gabriely  Drastichové 

se ptala Anežka Klabanová 

P ipravili jsme pro vás zajímavý 
rozhovor s Gabrielou Drastichovou,

editelkou Nada ního fondu eského roz-
hlasu. Mezi tomíky je fond znám jako 
Sv tluška. G. Drastichová p evzala vloni 
jeho vedení po P emyslu Filipovi.

K emu fond Sv tlušky slouží? 
M žete íct konkrétní p íklady, komu 
peníze pomohly?

Posláním Sv tlušky je pomáhat 
zrakov  postiženým vyrovnávat podmínky 
se zdravými lidmi, aby mohli sm ovat k 
osamostatn ní, a tím k napln ní životních 
rolí dle své volby. P ispíváme na pom cky
pro malé d ti, na odleh ovací službu a asi-
stenci pro rodiny. Jak d ti dospívají, p i-
chází pot eba vybavit se ke studiu, proto 
p ispíváme na výrobu speciáln  upra-
vených u ebnic. Také jim pomáháme se 
zakoupením technologických kompen-
za ních pom cek, jako je chytrý telefon 
s aplikacemi pro nevidomé, notebook, 
Braillský ádek nebo p ispíváme na vy-
bavení pro volný as a zábavu. Mezi t žce
zrakov  postiženými je totiž velká ada
skv lých hudebník , sportovc  i básník
a socha .

Sv tluška podporuje mladé lidi i v je-
jich pracovních ambicích. P ispívá jim 
na rekvalifikace i na vybavení pro pra-
covní innost. A nemohu zapomenout na 
seniory, kte í velice asto trpí áste nou
ztrátou zraku. I pro n  je d ležité si moct 
znovu listovat a íst v oblíbených knihách 
a asopisech, luštit k ížovky a va it podle 
kucha ky. K tomu pot ebují tecí za ízení
nebo speciální zv tšovací lupu. Podpo-
rujeme i neziskové organizace, mezi nimi 
nap íklad ranou pé i, speciální školy, 
sportovní kluby i zam stnavatele t žce
zrakov  postižených.

Tomíci v lo ském roce vybrali do po-
kladni ek 248 tisíc korun. Jakou ást
tahle ástka tvo í z celkové sumy?

Tato krásná suma je asi 5 % celkového 
výnosu ze Sbírkových dn  Sv tlušky, který 

inil p t a tvrt miliónu. D kujeme!
Plánujete n jaké zm ny pro další 

ro ník sbírky? Jaké se budou prodávat 
p edm ty?

Dobrovolníci i dárci se mohou t šit
na nové sbírkové p edm ty. Prodávat se 
budou celkem ty i, každý v jiné cenové 
hladin , aby si dárci mohli vybrat. Dva 
z nich budou úpln  nové. U nových 
p edm t  jsme si dali záležet na tom, aby 
byly nejen hezké, ale i užite né, aby se vy-
ráb ly v esku a ideáln  z udržitelných 
materiál . Nechte se p ekvapit.

Jak se mohou zapojit oddíly, které se 
ješt  nikdy sbírkových dn  neú astnily?

Dává smysl, když m žeme poslání 
Sv tlušky propojit s organizacemi, které 
mají k dobro innosti a podpo e komunit 
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ty i dny plné inspirace, zajímavých 
lidí, p átel a workshop  jsou za námi. I 
p es mírnou nep íze  po así to byla 
paráda! Užili jsme si bohatý program a 
skv lé lidi, kte í se do Svitav sjeli z celé 
republiky.

Ve tvrtek 9. kv tna se program 
rozto il na plné obrátky. Nechyb la
Ho cová výzva pro pokro ilé, stíhání 
záhadného fantoma, b h pro Sv t-
lušku, zajímavé workshopy, rozd -
lávání ohn  t ením d ev, škola žong-
lování, eskymování, natá ení rychlo-
videa z výpravy, makrofotografie, ne-
tradi ní hry a sporty a mnoho dalšího.

Nadchlo nás setkání se zajímavými 
a inspirativními osobnostmi, jakým je 
Marián Polák s jeho objevným doku-
mentem Planeta esko, Pavel Liška a 
Jan Révai, kte í povídali o svém vand-
rování po St ední Americe, i Jind ich
Šídlo, který zaujal povídáním o mé-
diích v dnešní dob .

je za námi.
A povedl se!



11

Vyvrcholením festivalu byly sobotní 
koncerty Alternativního sest ihu a Circus 
Brothers. Velká pa ba a nezapomenutelné 
vzpomínky!

Kdo cht l, mohl odpo ívat v Expu 
u oddílových film  a kronik, deskových 
her nebo debatovat v kavárni ce u Tukana 

i v kavárn  POTM  od Sv tlušky - Na-
da ního fondu eského rozhlasu. 

V rámci festivalu byla nato ena re-
portáž p ímo na jednom z workshop ,
mrkn te se na díl Zprávi ek ze dne 11. 
5. 2019 od 2:13´. https://decko.ceskate-
levize.cz/zpravicky.

Ivo Hop Sko ek

Každou ást programu jsme hltali s 
naprostým nadšením. A  už to byly p ed-
nášky o putování po Jižní Americe a Ru-
munsku, lekce bubnování nebo Kavárna 
POTM . Akce od tomík  prost  stojí za 
to, díky!

Karolína a Gus a,
TOM tverka, Znojmo

Fantasticky uspo ádané! Nejlepší team-
building oddílu! Moc d kujeme!

Hanka Picková, TOM Oftalmo, Brno

Od ú astník  ....
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JIND ICH ŠÍDLO,
 komentátor a žurnalista

Tábo il jste v mládí? Chodil jste do 
n jakého oddílu?

Na tábo e, v té dob  pionýrském, jsem 
byl asi dvakrát. Pozd ji jsem už jezdil jen 
na soust ed ní, protože jsem hrál závodn
fotbal.  A práv  fotbalový tým byl vlastn
i m j oddíl. Ob  dcery chodí už 10 let do-
oddílu v Praze, jsou pod eským svazem 

ochránc  p írody. Takže pon tí o tom 
mám. Jedna z dcer pracuje dokonce jako 
vedoucí, takže tu to evidentn  baví.

M l jste n jakou p ezdívku na t ch
dvou táborech nebo na soust ed ní?

Já mám celý život jednu p ezdívku,
íkají mi Šídlo. Ješt  mi v d tství íkali Ro-

hožka kv li vlas m. Ale Šídlo mi z stalo.
ada lidí ani neví, že mám n jaké k estní

jméno.
Jaký p ínos má pro lov ka to, že 

stráví mládí v oddíle? Co m že oddíl 
lov ku dát?

Jsem rád, že moje holky chodí, tam, 
kam chodí. Hlavní je to, že d ti v kritickém 
v ku tráví as v p írod , s kamarády, vy-
pl ují sv j as užite nou inností a pozná-
váním sv ta.  Uvidíme, co jim dá, až vy-
rostou.

Víte, jakou barvu má ho ec?
To je kv tina, ne? Je taková modrofi-

alová? To jsem se trefil, ne?
Vzkázal byste n co obecn  tomík m?
Držím vám palce. Díky, že jste m

na festival pozvali. P išlo mi, že jsem se 
potkal s mladými a bystrými lidmi. A
vám všem vydrží nadšení a a  v budoucnu 
v konkurenci s ostatní zábavou d lají d ti
to, co jim nabízíte vy.

MARIÁN POLÁK 
(film PLANETA ESKO),

režisér, kameraman

Byl jsi jako malý v n jakém oddíle?
Nebyl, byl jsem divokej tramp. Jezdil 

jsem na vandry asi od 4. t ídy s kama-
rádkou. Ta nejd ív tahala na vandry bra-
tránka.  A já mu závid l, že nosí do školy 
usárnu a že jezdí pod širák.  Na stanový 
tábor jako takový jsem jako dít  ale ne-
jezdil. Na takové tábory jsem za al jezdit 

A kdo byli hosté festivalu? N které jsme vyzpovídali. 

až na gymplu, ale už jako vedoucí  s Da-
videm Šimkem a tomíkama. Takhle jsem s 
nimi jezdil asi ty i léta. 

Dostal jsi u Zálesák  n jakou p e-
zdívku?

Mn  d ti íkaly Fýrer. Protože jsem po 
nich cht l, aby topily pod brutarem a další 
v ci. Byla to taková interní p ezdívka,
která se ujala jen v ur ité skupin  d tí.

Co jsi nato il jako sv j první ka-
merový záb r?

Úpln  jako první jsem nato il Pu u na 
starou VHS. Bylo to ješt  v prváku gym-
názia. A pak jsem v bec nev d l, co s 
tím. Potom až na škole jsem nato il n co,
co vypadalo jako film. To il jsem vlastn
hned p írodu – byla to ro níková práce s 
názvem Rok v bažin .

A tomíky jsi natá el také?
Ur it  jsem n co to il na táborech. 

Mám i z tábora fotku, jak to ím na tu 
VHSku rodi . Ani jsem to pak nest íhal,
ono to vlastn  v té dob  ani st íhat nešlo, 
takže to byl jenom záznam bez hlubšího 
významu. Možná to n kde leží u Zálesák
v klubovn . To byla prost  devadesátá léta.

Vandráci VAGAMUNDOS 
(Pavel Liška, Jan Révai), herci, 

cestovatelé
Jezdili jste na tábory?
JR: Jezdil jsem skoro každé prázdniny, 

byl jsem na táborech jak v echách, tak 
tehdy ješt  v NDR a Jugoslávii. Dokonce 
jsem d lal potom i praktikanta. 

PL: Nebyl jsem ani jisk i ka, ani pionýr. 
Jednou jsem ale na tábor jel, protože 
praktikantem byl m j bratranec. Bylo to 
poprvé, ale i naposledy. Na tábory nemám 
špatné vzpomínky, jen nemám rád takové 
ty organizované v ci, snídan , zábavy. 
Jezdil jsem pak ale na undry s klukama.

Kdy jste zjistili, že nejste z cukru?
JR: Byl jsem indián od mali ka, vy-

rostl jsem u koní, byl jsem po ád v p írod .
U il jsem se, jak p ežít, lovil jsem králíky 
a bažanty. Lí ili jsme pasti, snažili jsme se 
v noci být vzh ru co nejdéle. Takže jsem se 
vlastn  vychovával sám.

PL: To já taky, ale s naší partou. Byli 
jsme vlastn  takoví vandráci.

Chystáte se na n jakou další cestu?
PL: Chystáme. Domluvili jsme si prv-

ní termín a te ešíme destinaci.  Prozkou-
máváme ínu.
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CIRCUS BROTHERS,
 kapela
Jezdili jste n kdy na tábory pod stan?
Všichni jsme jezdili, jenom támhle 

Tomáš nejezdil. (Všichni ukazují do rohu 
louky.) On je z Prahy, ten se tady s náma 
vlastn  ani nebaví. On, jak nejezdil na 
tábory, tak je tady na louce zmaten a hledá 
nás GPSkou.

Poslední rychlá otázka. Víte, co je to 
ho ec?

Ho et, ale s Cé na konci? To je n jaká
kytka, ne? Ho ec je rod rostlin z eledi
ho covitých. Jsou to byliny s jednodu-
chými vst ícnými nebo p eslenitými listy 
a nápadnými kv ty. (Velmi odborn  od-
povídá bubeník Tomáš Knotek se zrakem 
up eným pod desku stolu).



S vy se na Velikonoce rozhodly vy-
zkoušet n co netradi ního. Ješt  než totiž 
vyrazily z Prahy sm rem Litom ice, kde 
m ly být ubytované, byly vyzvány litom -

ickou hip-hopovou partou k souboji o ta-
m jší rapovou scénu. 

Takovou výzvu si S vy pochopiteln
nemohly nechat ujít, takže se v pr b hu

tvrtka rozd lily do t í rapových part, 
ve kterých si vymyslely rapová jména, a 
zkusily si cvi n  napsat n kolik rým . Už 
tehdy byly dny litom ické scény se teny. 
Ale S vy s jejím likvidováním ješt  roz-
hodn  nekon ily.

V následujících dnech si každá s ví
skupina napsala jeden rapový text, ve 
kterém naprosto potopila jakékoli nad je
Litom ic, že by tento souboj mohli místní 
vyhrát. Aby celou v c uzav ely, nahrály 
S vy svoje songy ve vlastním studiu. 
B hem následujícího ve era pak rozjely 
epický koncert, který nezahrnoval jen 
jejich rap, ale i párty pod pódiem a profesi-
onální sv telnou show. 

A jak to celé dopadlo? Souboj o litom -
ickou scénu S vy na plné á e vyhrály! 

Navíc si z akce každý ú astník odvezl 
dom  album, na kterém jsou nahrané 
všechny písni ky, které na akci vznikly. 
Celou výzvu si ostatn  m žete pustit na 
YouTube, zadáte-li do vyhledáva e „TOM 
S vy – M sto sn “.

Martin Jind išek,
TOM S vy, Praha

Rapové
Velikonoce

Letos se nám, Sk ítk m, tomík m z 
Plzn  - Malesic nepoda ilo v as zarezer-
vovat ubytování na Velikonoce, tak jsme 
uspo ádali víkendovku p edvelikono ní.
Zázemí nám poskytla jedna z asocia ních
chalup v Mezholezích u Kdyn . Po po-

áte ním a našt stí úsp šném souboji 
s kotlem bylo v chalup  p kn  útulno, 
takže nám sychrav jší po así náladu ne-
zkazilo.

P ed strážci hradu jsme v lese za vsí 
pomocí lsti a dokonalých skrýší uchránili 
velké množství gougoun  (figurky, které
se kdysi v rámci jedné z marketingových 
mánií sbíraly a nám nyní slouží pro 
spoustu her). Na d tském h išti jsme pro-
v trali místní koloto e a houpa ky a na 
rozlehlých loukách zahráli spousty her 
s mí em, z nichž nejoblíben jší je tzv. rag-
bochyt.

Ve er si jako p ekvapení p ipravili
starší z družiny Rys  pro ostatní diva-
delní p edstavení - modern  pojatou po-
hádku O Koblížkovi, která všechny moc 
pobavila. Pak navázali ekologickou p ed-
náškou o zne iš ování naší planety. Ini-
ciativa starších len  velmi mile všechny 
p ekvapila.

Víkend utekl p íliš rychle, a tak jsme 
ani plánovaný výlet na rozhlednu Koráb 
tentokrát nestihli. Ráno jsme vzorn  vy-
t ídili do kontejner  odpad. Uprost ed
vsi místní pálili plastové odpady. D ti jen 
nev ícn  koukaly na valící se erný dým 
a náležit  to komentovaly. Upozorn ní
našeho vedoucího, že o pár metr  dál stojí 
p eci žlutý kontejner, z stalo místními ig-
norováno…

P íští rok za neme plánovat d ív a od-
dílové Velikonoce si nenecháme ujít.

Má a Hörlová, 
TOM Sk ítci, Plze
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Letos jsme náš tradi ní den Zem  pojali 
v menším m ítku, než jak je zvykem. Se-
šli jsme jako oddílová parta posílená o pár 
d tí z okolí a rodi , kterým opravdu d -
kujeme za pomoc. 

Za ali jsme se scházet okolo 15:00 na 
h išti gymnázia. Po rozebrání pot ebného
vybavení se jednotlivé skupinky vydaly do 
p edem vybraných lokalit, které se b hem
t í hodin snažily co nejlépe uklidit. Jedna 
ze skupin ješt  z stala, aby pomohla 
uklidit sklep gymnázia vedle naší klu-
bovny, a  máme místo na materiál.

Po návratu všech následoval dopro-
vodný program zahrnující táborá ek,
opékaní bu t , ekohry + prezentaci o eko-

Den Zem  2019 
logii a nau né povídání pro d ti s testíkem 
a odm nami. Odm n ni byli také všichni 
sb ra i!

T ešni kou na programu byla záv -
re ná party diskotéka v t locvi n  gym-
názia, po které šly d ti na kut .

Druhého dne se po snídani už jen zkom-
primovaly odpadky, kterých bylo opravdu 
hodn , ud lali jsme si spole nou fotku a 
d ti z ad len  se rozešly dom , zatímco 
vedení pokra ovalo v úklidu v rámci svého 
víkendového soust ed ní.

Všem moc d kujeme. Akce byla sice 
organiza n  dost náro ná, ale stála roz-
hodn  za to! 

Radovan Rafaj a Tomáš Gallischek,
TOM Vlk, Bílovec

Pohádkový les
Jak ten rok vždycky ute e! Zdá se to 

jako p ed týdnem, kdy jsme v „plné polní“ 
p ijeli do Tichého údolí, složili z kontej-
neru ob í d ev né kolo, houpacího kon ,
maxi figurky lov e nezlob se, rozpálili 
gril na p ípravu bu tík  – a už je to tu zas! 

Zase se p evlékáme do masek, rozd -
lujeme  si dobr tky –  odm ny pro malé 
špunty, sehraná parta odchází stav t d -
ležité herní prvky na trasu, která se za 
hodinu zaplní malými d tmi. Mnohé 
jdou letos poprvé a tedy v bec netuší, co 
všechno je cestou eká. Pavou í sí , ná-
ro né skoky v pytli, slalom mezi hou-
bi kami, hladová arod jnice, tajuplná 
myší díra…a voucí drak! 

  Našt stí všechny poutní ky na konci 
cesty odm uje usm vavá princezna, a 
tak i kdyby se n kdo náhodou chvílemi 
bál, na všechno ur it  rychle zapomene.

Pohádkový les p ipravujeme rádi a vždy 
si p ejeme krásné po así. Doufejme, že i 
ten p íští ro ník bude po všech stránkách 
stejn  vyda ený jako letošní. 

Jindra Zoufalá,
TOM Kulíšci, Roztoky
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Jak to všechno za alo?  V ervnu p e-
dešlého roku jsem ve slabé chvilce pod-
lehla požadavku na uspo ádání závodu. 
Oslovili jsme vedení školy a získali p ed-
b žný souhlas s využitím t locvi ny pro 
p ípravu závodník  a u ebny pro výpo-

etní st edisko.
Od ledna jsme za ali shán t rozhod í,

jsou jich pot eba nejmén ty i desítky.   
Dva týdny p ed závodem jsme všem p i-
pomn li slib pomoci. N kte í m li v ka-
lendá i zapsáno špatné datum, jiní práv
ocho eli, ale v tšina z nich svou ú ast po-
tvrdila.

Kone n  nastal den závodu. Na zá-
klad  zkušeností z minulých let, kdy se 
nám ztrácely fáborky tém  okamžit  po 
vyv šení, jsme v týdnu p ed závodem vy-
zna ili na asfaltových cestách šipky do-

asnými spreji. 
Chladné a deštivé po así nás p i-

nutilo zrušit plížení a trochu upravit plán 
tratí. Na pokyn hlavní rozhod í za ali zá-
vodníci startovat a brzy byly dodávány 
první pr kazy k vyhodnocení. Také jsme 

se od závodník  dozvídali, co se jim na 
trati líbilo nebo s ím m li problémy. Nej-
v tší p ekvapení ekalo závodníky v azi-
mutech na ervené trati, když se p ed nimi 
objevil hluboký p íkop a museli se roz-
hodnout, jak ho p ekonat. Nikdo se však 
neztratil, jen jedna z dosp lých závodnic 
m la trochu problémy najít cestu do cíle. 

P edem jsme promysleli i ocen ní. Na-
št stí naše m sto pravideln  v nuje n jaký
peníz pro organizátory sportovních akcí 
a od minulého roku jsme sou ástí m st-
ského sportovního klubu, který pot ebné
finance od m sta získal.

Vyhlášení výsledk  a p edání cen pro-
b hlo v teple t locvi ny a po odchodu zá-
vodník  nám zbyl poslední úkol – úklid-. 

ást materiálu hned putovala do Bílovce 
na závod eského poháru. D kujeme
všem, kte í se na akci podíleli a pomohli 
nám s organizováním závodu.

Eva Vilhelmová,
TOM St elka, Orlová-Lutyn

(redak n  kráceno)

Jak jsme p ipravovali
turistický závod
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Na turistickém závod  mám nejrad ji
hod kriketovým mí kem, ale nebaví m
plížení. Na závody se p ipravuji tak, že 
chodím na oddílové sch zky a na sch zky
závodník , kde trénujeme, zkoušíme si 
závody nane isto, a když se mi na nich 
n co nepovede, tak aspo  vím, na co si 
mám dát pozor na normálním závod .

Jako malá jsem bývala nejmladší z celé 
mé kategorie a ješt  jsem nem la tolik 
zkušeností a nevyhrávala jsem, proto jsem 
byla vždycky smutná a neum la jsem pro-
hrávat. Ale postupem asu, když jsem byla 
starší a starší, m la jsem zkušeností víc a 
víc, až jsem byla nejstarší z celé mé ka-
tegorie a všechny závody v roce jsem vy-
hrála. Až potom jsem si uv domila, že se 
vyplatí poctiv  trénovat a že je d ležité zú-

astnit se, protože i tím sbíráme zkuše-
nosti. Turistické závody m  hodn  baví, i 
když nevyhraju, ale vím, že jsem do toho 
dala všechno a že jsem d lala všechno 
proto, abych se umístila dob e. Sice ne 
vždy to dob e dopadlo, ale d lala jsem, 
co jsem mohla. Tenhle sport bych ne-
vym nila za nic na sv t . V mém život
hodn  znamená.

Ema Babulíková,
 TOM Tuláci, Frýdek-Místek 

O n em, co lov k d lá tak dlouho, v 
mém p ípad  osm let, se dá jen t žko psát 
pár v t, ale pro  to nezkusit? 

Za átky šly zt žka, ale vydržel jsem, 
takže m  po áte ní nezdar neodradil. 
Hned další sezóna byla lepší, seznámil 
jsem se s lidmi z r zných kout  naší re-
publiky. 

V té dob  mi to p išlo jako fajn p íle-
žitost, jak n co dokázat, a tak jsem toho 
nenechal. I dnes se stále zna n  snažím, 
ale samoz ejm  už nemám tolik volného 

asu, což neznamená, že se mi po ád
neda í.

Já a turistický závod

 Závodit jsem za ala v první t íd .
Ze za átku se mi úpln  neda ilo, ale po-
stupem asu, když jsem se vše nau ila a 
nasbírala zkušenosti, za ala jsem i vy-
hrávat.  Závody mne za aly bavit ím dál 
tím víc. Potkala jsem závodníky z jiných 
oddíl  a dnes mám mezi nimi spousty ka-
marád .

 Díky závod m poznávám r zná místa 
eské republiky. Nejlepší jsou závody, 

kam jedeme na t i dny.  Je to spousta 
zábavy a radosti. Taky je bezva, že ne-
sedím jen doma u televize. I když závod 
nevyhraji, jsem ráda, že jsem byla jeho 
sou ástí. Nezávodím jen za sebe, ale i za 
náš oddíl. To znamená, že každý závodník 
m že svými body p isp t do celkového 
hodnocení, a tak vlastn  pom že oddílu 
stát na bedn .

 Kristýna Ma a ová
TOM Tuláci Frýdek-Místek,

Samoz ejm  turistický závod není jen
sout žení, ale jde i o fajn kolektiv. Je i 
v kterémkoliv jiném oddíle velmi p á-
telský. Zábavy nikdy dost, a  už p i cest
nebo p ímo na míst . Mám to vlastn  vy-
zkoušené. Z každého závodu si p ivezu
alespo  jeden nezapomenutelný zážitek.
Jde o momenty, které se mi p ihodily
s p áteli nebo t eba takové ty závod-
nické chyby – zapomenutá buzola, špatn
oto ená mapa, i kufrování na azimutech. 
Vlastn  bych si ani nemohl íkat závodník, 
kdyby se mi tyhle chyby nestaly. 

V ím, že závody budou stále pokra-
ovat, budu na n  ur it  vzpomínat celý 

život.
Jakub Vantuch

TOM Tuláci, Frýdek-Místek

  Jaro na Polan  a Kusalínu bylo p e-
devším ve znamení p íprav a áste né rea-
lizace pr zkumných vodních vrt . Na Ku-
salínu b hem suchého a slune ného dubna 
vyhloubila firma Geotrade Ostrava pr -
zkumný vrt. Z technické zprávy po išt ní
vrtu lze vy íst, že vrtání bylo úsp šné. Vy-
datnost vrtu 6,5 litr  za minutu je velmi 
dobrá a dává nad ji na dobrý zdroj vody. 
Spolupráce s touto firmou je výborná, 
bude pokra ovat i p i budování vrtu na 
Polan .

Nyní se na Kusalínu p ipravuje tech-
nologie pro malou vodárnu. Jakmile bude 
vše nachystáno, vyrazí technika našeho 
p íznivce Norberta Lichnovského malou 
vodárnu postavit. U Polany ekáme na 
souhlas stavebního ú adu. Pokud to po así
dovolí, m lo by se vrtat v p lce ervna.

Za átek jara na Polan  byl ve znamení 
likvidace polom  ze zimy. Zde výrazn  po-
mohli tomíci z Otrokovic a Vsetína. Na 
Kusalínu uklidil po vrtání TOM Sylvatik 
Ostrava. Naší sousedce, farmá ce Jan ,
která nám pomáhala s výjezdem vrtné sou-
pravy, pomohli na oplátku tomíci z T in-
ce uklidit ást lesa. Brigádník m na obou 
chalupách pat í dík!

Ji í Homolka, 
správce Polany a Kusalína 

>
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 Novinky na 
chalupách
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Železný tomík

Práv  kategorie tomí ek – tedy osmi 
až jedenáctileté d ti – byla letos na 24. 
ro níku trojboje Železný tomík nejpo et-
n jší. Z šedesáti závodících dvojic byla 
více než t etina t ch nejmenších a nej-
nejmenších (minitomí ci byla nová ka-
tegorie a zde b želi, pluli a jeli opravdu 
ti nejpr av jší, v tšinou se svými rodi i
nebo staršími sourozenci) tedy ze 120 zá-
vodník  bylo 54 mladších 11 let. To je na-
d jné pro závod, oddíl i spolek, mladá ge-
nerace roste.

Tradi ní triatlon prob hl výborn . Oddí-
ly p ijely již ve er, doladily s organizátory 
registraci, ubytovaly se v kempu na St e-
leckém ostrov  v Litom icích a mnozí 
našli as a síly ješt  trochu potrénovat na 
kánoích. Ráno bylo sice chladn ji, ale at-
mosféra byla v elá, kluci a holky, kte í

( tomí ek)
zrovna nestartovali, b hali po b ehu a 
hlasit  povzbuzovali závodníky. Jed-
notlivé kategorie se plynule vyst ídaly na 
kánoích a b žci se potkávali v depu s cyk-
listy. Opožd né sluní ko vše dohnalo a 
p i p edávání diplom  a vyhlašování vý-
sledk  již p íjemn  h álo.  Vyhlášením ale 
Železný tomík neskon il, oddíly se dále 
bavily v areálu kempu nebo zašly do okolí. 
Na po etnou skupinku Kadet  v jejich 
modrých tri kách a krojích byl famozní 
pohled a d lali v Litom icích všem to-
mík m dobrou reklamu. Na závodech se 
to ale také zelenalo tri ky TOM Kadao. 
Další závodníci p ijeli z oddíl  Chippewa, 
Maracaibo, Svišti a Kájíci Beroun, Vlaš-
tovka, Soj ata a Zálesák. Ti všichni strávili 
v Litom icích p kný víkend a i když se 

asy lišily a jen n kte í stanuli na improvi-
zované bedn , nejv tší odm nou bylo, že 
se mohli setkat.

Hlavní zásluhu m l a p i p ípravách
nejvíce práce odd el Jindra Dýda erný, 
šéf místního Delfína.

Pod kování však pat í také celé jeho 
rodin , ostatním tomík m z jeho oddílu, 
kamarád m jachta m a také Marušce 
Altmanové (Soj ata), Renat  Dvo ákové
(Chippewa), Tomovi Weichtovi a jeho 
part  z Kadaa, Martinu Strnadovi (Ma-
racaibo), po etné skupince pod vedením 
Víta Hrzána z Prachové, mladému p í-
r stku v p edsednictvu Markovi Kus-
kovovi, brigádníkovi Josefu Ku erovi
– Kudrná ovi (Jeleni) i pomocník m od 
Kadet  a Kájík . Ruku k dílu p iložili i 
Ondra Mánek a Ví a Dvo ák z úst edí.

Dík pat í také Slavoji Litom ice za 
bezvadné zázemí ve sportovním areálu, 
provozovatel m kempu Slavoj za p íznivé
ceny a tradi n  dobrý servis a všem pod-
porovatel m a sponzor m.

Ondra Mánek,
úst edí Asociace TOM
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A koliv se v našem oddíle Kadet ne-
snažíme vychovávat vrcholové sportovce,  
pom ení fyzi ky a dovedností na závod
Železný tomík, je vítaným zpest ením ce-
loro ní práce. Tohoto závodu se ú astníme
vždy moc rádi a jezdíme sem pom it si 
síly s ostatními oddíly a podívat se, jak to 
vedou jinde. Potkáváme tady zajímavé lidi, 
zažijeme atmosféru velkého závodu a naši 
závodníci získávají zážitky a sebev domí.
A taky tu ší íme dobré jméno Kadet  i 
našeho m sta erveného Kostelce. 

Ú astníci pod tlakem závodního pro-
st edí v sob  objeví mnohdy možnosti ne-
vídané a asto p ekvapí nás i sami sebe. 
Zjiš ují, že i s malým t lem jdou d lat velké 
v ci. Všichni, co na trati závodu odvedli 
výkon podle svých sil, zaslouží uznání a 
chválu. Ale stejn  vít zem m že být jen 
jeden, protože zde jde o závod dvojíc, tak 
dva. A tak na stupínek zlatý, nejvyšší vy-
stoupali Macek s Mimon m. A v kate-
gorii Tomí ek jsme obsadili všechna první 
t i místa. A tak se stalo, že stupn  vít z
byly celé  modré, díky tri k m Kadet .
Všem est, sláva a dík. 

Železní Kadeti
No a t m, kterým to te  nevyšlo, to 

ur it  vyjde p íšt . T eba  p íští rok nebo 
n kdy potom. Protože sem do Litom ic
jezdíme už dlouho a doufám, že ješt
dlouho jezdit budeme. Takové akce pro 
d ti by m ly p ežít všechny problémy a 
vytrvat. A to i p esto, nebo práv  proto, 
že je p ipravují  a organizují lidé dobro-
voln , ve svém volném ase bez nárok  na 
odm nu. Jejich jedinou odm nou je radost 
a nadšení závodník . A to je odm na nej-
v tší. Protože navzdory tomu, že dnešní 
d ti jsou pohodlné a neochotné, jak se vše-
obecn  tvrdí, tady b hají, jezdí na kole i 
na lodi, dokonce n kdy i nedobrovoln
plavou.

Takže doufám, že za rok, na jubilejním 
25. ro níku Železného tomíka, op t d ti
prožijí sv j velký den a hrd  vystoupají na 
stupn  vít z  a pom í si síly s kamarády z 
celé eské republiky. 

Tak est a sláva vít z m, úcta pora-
ženým a velký dík po adatel m.

admirál Míra Hepnar,
TOM Kadet, ervený Kostelec 

Když jsme se v oddíle vloni p epo ítali
a zjistili, že Delfín  už moc není a ne-
budeme sami schopni triatlon zabezpe it,
doufali jsme, že organizaci akce p evezme
n jaký v tší oddíl a triatlon bude ve své 
tradici pokra ovat (sice n kde jinde než v 
Litom icích). To jsme se ale p epo ítali.
Na zajišt ní letošního ro níku se podílelo 
hned n kolik velkých oddíl  z celé TO-
Mícké rodiny. Bylo to úžasné, d kuji všem 
za ochotu, za pomoc. Je pravd podobné,
že v podobném režimu budeme pokra-

ovat v p íštím roce. Tak zase v kv tnu v 
Litom icích na vid nou. Ahoj.

 Jind ich Dýda erný,
TOM Delfín, Litom ice

Není p epo ítat se, 
jako p epo ítat se
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Hodiny odbíjejí tvrtou hodinu odpo-
lední- Nádvo í u Sýpky ve Valašském Me-
zi í í se plní nedo kavci z oddílu TOM 
Zlaté šípy a spoustou vozí k . Ani jemné 
mrholení nás neodradilo vyrazit do ulic 
mapovat bariéry. Hbit  se rozd lujeme
do p ti skupinek a vyrážíme každá svou 
trasou. Úkol je jasný, projít a hlavn  projet 
danou trasu a zmapovat všechny bariéry, 
na které narazíme. 

Obhlížíme nejen venkovní p ekážky, 
ale i budovy ozna ené v mapce. Po celé 
odpoledne každou skupinku doprovází 
handicapovaný na vozí ku. Upozor ují
nás na nejv tší nedostatky, p ekážky, 
vypráv ní prokládají zajímavými po-
st ehy ze svého života. S úžasem si uv -
domujeme, kolik nesnází a nástrah musí 
denn  p ekonávat. K dispozici máme také 
invalidní vozík, st ídáme se v jeho k esle
i ko írování. Schody, jež b žn  vybíháme 
za minutku, se v tuto chvíli pro nás stávají 
p kným o íškem. Den se schyluje k ve eru
a my se ze svých tras rozcházíme dom .
Se stejnou intenzitou pokra ujeme v ma-
pování bariér den následující.

Mapování bariér v našem m st  pro-
bíhalo již pot etí. Navázali jsme tak na 
projekty z let 2009 a 2013. Zjiš ovali jsme, 
jaké zm ny se od té doby udály. M li jsme 
možnost podívat se na sv t z jiné per-
spektivy. Vyzkoušet si na vlastní k ži
pohyb v invalidním vozíku a setkat se se 
zajímavými lidmi. Na projektu jsme spo-
lupracovali s m stem Valašské Mezi í í a 
spoustou dalších ochotných lidí, kte í po-
máhají handicapovaným spoluob an m
v našem m st init život co možná nej-
mén  bariérovým.

Radka Sko ková,
Zlaté šípy, Valašské Mezi í í

Mapování bariér
ve Valašském
Mezi í í

Letošní ro ník Pochodu Pta ím dolem 
byl vážn  ohrožen. Tradi n  se koná na 
konci dubna, ani nepamatuji, že by bylo 
špatné po así. Letos však p edpov  ne-
vypadala v bec dob e. M lo být chladno, 
p ehá ky, déš . D ti na stanovištích 
sout ží dostaly jasné instrukce: teplé ob-
le ení, plášt nku i bundu proti dešti, p í-
padn  i epici a rukavice. 

Pršelo celou noc, i ráno pršelo, ale i 
tak jsme za úsvitu vyrazili p ipravovat
trasu a sout že. D tem jsme postavili p í-
st ešky proti dešti. Nastala osmá hodina 
a start pochodu. V tu chvíli jako kdyby 
n kdo zav el kohoutek – bylo po dešti. Asi 
to bylo tou objednávkou, kterou jsme za-
v asu poslali. 

Báli jsme se, že kv li té nevalné p ed-
pov di p ijde málo lidí. Bylo jich ale p i-
bližn  sto padesát. Mohli jsme být spo-
kojeni, tento po et je podle našich zkuše-
ností tak akorát. 

Na cest  a na hrad  si ú astníci po-
chodu mohli vyzkoušet spoustu nových 
sout ží. Samoz ejm  se t šili na jednu 
velmi tradi ní a tou je LES SMRTI. Již 
na startu jsem slyšel, jak se d ti z jiného 
oddílu straší dravými orly, kte í se v lese 
pohybují a zárove  se na n  ale t ší. Své 
šidinky (platidla) na záv r mohly vym nit
v butiku za v cné a i nezdravé, sladké 
ceny. Chválím všechny ú astníky po-
chodu. Bobry za organizaci v deštivém 
po así a ostatní, že dorazili i p es nep íz-
nivou p edpov .

Jára Lepšík,     
TOM Bob i, Úšt k

Pochod Pta ím dolem na Hrádek
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Byla Škaredá st eda a já jsem p íšern
unavená rovnou z práce mí ila na králo-
vopolské nádraží, kde už na m ekalo pár 
d tí, n kolik rodi  a naši instrukto i. Na 
velikono ní výpravu jsem se moc t šila,
ale to jsem ješt  v bec netušila, jak bez-
vadná akce nás eká.

S desetiminutovým zpožd ním jsme 
vyrazili sm r Lede  nad Sázavou, odkud 
jsme m li namí eno na táborovou základ-
nu Morgana, která pat í pražským pio-
nýr m. Obsadili jsme velké kupé v d tské

ásti vlaku, vytáhli kytary, housle, karty a 
sva iny a atmosféra byla rázem opravdu 
nádherná.

Základna se nachází uprost ed lesa, 
bez elekt iny i bez signálu, prost  ráj. 
Kouzlo celé výpravy spo ívalo v tom, že 
nás denn ekala modrá obloha a teplota 
p es dvacet stup . V chat  jsme opravdu 
jenom spali. Dokonce i va ení probíhalo 
z velké ásti venku. Díky venkovní tá-
borové jídeln  jsme mohli venku i jíst. 
Ve er nechyb ly táboráky, pozorování 
hv zd a úpl ku. Hned vedle chaty se 
klikatí potok, na kterém si asi o kilometr 
dál místní upravili p ekrásný brod, kde 
jsme si nejednou po ádn  zablbli.

Celý program m li na starost naši ty i
instrukto i, kte í nás vzali mezi mágy a 
druidy do školy ar a kouzel. P ijeli s n -
kolika kompletn  p ipravenými ak ními
hrami, scénkami se speciálními efekty 
a na míst  jsme doladili d sivou stezku 
odvahy plnou nadp irozených tvor . Byla 
jsem na n  opravdu moc pyšná, protože si 
zvládli tém  všechno zorganizovat sami. 
Fungovalo to skv le.

Bylo to n kdy mezi válením se v tráv
a pobíháním po louce bosky, když jsme 
si uv domili, že se prost  cítíme jako na 
tábo e a jak hrozn  moc už se na náš 
letní tábor t šíme!

Adéla Othová, 
TOM Mravenci, Brno

Jako na tábo e
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V dubnu jsme s d tmi v klubovn   Ka-
mínku vyráb li pestrobarevné r ži ky, 
fáborky a v nec pod májku. Pustili jsme 
se i do vyráb ní arod jnice na pálení. 
Myslím si, že se nám docela povedla. Ob
akce - jak zdobení májky, tak pálení a-
rod jnic pak prob hly v Chropyni v úterý 
30. dubna. Zprvu jsme m li obavy, jestli 
se letos bude májka stav t, jelikož dopo-
ledne dost pršelo, ale pak zafoukal vítr a 
deštivé mraky odvál. Slunce sta ilo i vy-
sušit louku. 

Odpoledne po šestnácté hodin  se 
za ali pomalu k zámku scházet rodi e
s d tmi a d ti se pustily do zdobení májky 
na zámecké louce. Místní hasi i májku od-
born  zvedli a ukotvili. R ži ky a fáborky 
zavlály nad hlavami d tí a ostatních p i-
hlížejících. Všichni se pak odebrali na so-
kolský stadion, kde probíhaly hrátky a 
sout že. Všechny arod jnice, arod jové
i arod jnické rodinky, kte í se ádn  za-

registrovali u registru arod jnic, si pak 
mohli zasout žit a odm nou pro všechny 
byly sladké bonbóny. V rukod lné díln
Kamínku si všichni mohli vyrobit arod j-
nické náramky. Odborná porota bedliv
sledovala výkony arod jnic, jak jsou 
zru né a vybírala ty nejlepší. Také nesmím 
opomenout hranici, kterou postavili za-
m stnanci SMM Chropyn , na které stála 

arod jnice v p ekrásném klobou ku. Sice 
pofukoval vítr, ale hranici se poda ilo za-
pálit i s arod jnicí. Po celou dobu akce 
všem k poslechu hrály a zpívaly d ti z um -
lecké školy, kterým pat í pod kování. Byly 
ocen ny nejen krásné a zru né arod jky, 
ale i arod jové a arod jnické rodinky a 
ostatní byli alespo  odm n ni malou slad-
kostí.

Všem Kamínk m d kuji za pomoc!

Hana Pa áková,
TOM Kamínek, Chropyn

Jak Kamínci pálili arod jnice a zdobili májku
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Sloupskou tomíckou základnu není 
t eba asi nikomu p edstavovat. Letos jsme 
byli mezi prvními, kdo mohl vyzkoušet 
nov  provedené úpravy v objektu. Do o í
padne rozší ená jídelna, kde je rázem více 
místa, ale i více sv tla – díky velkým pro-
skleným dve ím (které asem povedou…
t eba na terasu). Nové, prostorné a mo-
derní sociálky, dvoje toalety a dv  kou-
pelny, každá se dv ma sprchovými kouty. 
Na to, že p dorys budovy z stal stejný, je 
až s podivem, kde se najednou vzalo tolik 
místa. Je to vymyšlené skv le a všichni e-
meslníci odvedli dobrou práci. Za zmínku 
jist  stojí nové d ev né dve e. Muselo TO 
stát spoustu pen z, tak doufám, že si toho 
budeme všichni vážit. asem by to ješt
cht lo vym nit všude na pokojích okna, 
která by si to taky zasloužila. T eba je 
s nimi po ítáno na p íšt …

Náš oddíl strávil ve Sloupu letošní Ve-
likonoce, a jelikož byly prázdniny, využili 
jsme „náš“ autobus první den k výletu na 
Jedlovou, která je t etím nejvyšším vr-
cholem Lužických hor. Naho e stojí roz-
hledna, kamenná, p kná, taková retro. Ale 
to už dnešní d ti tak moc nebere. Ovšem, 
když si p j íte naho e kolob žku, to už 
je zážitek. Objednali jsme si dvacet ko-
lob žek a rozhodli se pro delší, osmi ki-
lometrový okruh dol . První t etina byla 
dost adrenalinová, ale jízda po lesní cest
úžasná. Jsou místa, kde se musí kolob žka
tla it, ale jinak fakt doporu uji. A mají 
kolob žky i pro Hrocha…a helmy taky. 
Dostali jsme p knou slevu, kolob žku
s helmou za stovku. Vše se vrací potom 
dole ve sportovním areálu, kde je bufet 
s ob erstvením.

Tvrdím, že ve Sloupu se dá po ád
n kam chodit. P jdete-li po žluté turis-
tické zna ce ze Sloupu kolem Záho ínské
kaple, dojdete do vísky Svitava, odkud se 
jde bohužel po silnici k jeskyním Pusté 
kostely (jsou za sebou dvoje). Zajímá nás 
ten v tší komplex rozlehlých podzemních 
prostor a chodeb. Sídlí zde motoklub Pe-

kelné doly. Celé pískovcové podzemí má 
rozlohu p ibližn  3500 m2. Sv tovým uni-
kátem je rovná pískovcová klenba prochá-
zející skálou. Klenba je 110 metr  dlouhá 
a podpírá jí p es 30 pilí . Jeskyn  mají 
celkem 10 vstup . Byla zde natá ena po-
hádka S erty nejsou žerty. K vid ní je tu 
váha na h íšníky. Je zde bufet, kde pro-
dávají jídlo i pití a turistické suvenýry. 
Pokud nep ijedete na motorce, tak musíte 
zaplatit vstupné 50 korun. Pokud si ješt
p iplatíte 100 korun, tak m žete navštívit 
podsv tí PURGATORY, kde se setkáte 
s „opravdovými“ erty. Na naší skupin
si dali obzvlášt  záležet. Bylo to moc 
p kné…na malé d ti peklo „zabralo“, le
jen na chvíli…než jsme vylezli ven. Pro-
story pekla jsou fakt p kn  upraveny, na-
svíceny i ozvu eny. erti jsou pohotoví, 
strašidelní, ale hodní…(ale jeden vyd sil
i m ).

K našim pravidelným cíl m pat í i 
sloupská rozhledna Na Stráži i prostory 
Samuelovy jeskyn  s p ekrásnými vy-
hlídkami.

B hem našeho velikono ního pobytu 
p ipravil jeden z vedoucích dvoudenní 
p echod Lužických hor pro starší d ti
z oddílu. Vyda ená akce. Pro každého 
ú astníka nachystala Jí a plechá ek s vý-
škovým profilem cesty na památku. 
B hem velikono ních svátk  jsme si po-
vídali s d tmi o barevných velikono ních
dnech, o zvycích i pranostikách. 

Byli jsme osloveni, a  ud láme taky 
n co užite ného. Pan správce nám p j il
klí e od garáže, kde jsme našli koš ata,
hráb , kole ka na trávu i listí, ale i fukar 
(nepostradatelný pomocník) a my se po-
kusili uklidit h išt  od listí. Myslím, že se 
nám to jakž takž povedlo. 

Prost  jsme si letošní Velikonoce užili 
a svou velikono ní výslužku si našel 
v pond lí ráno snad každý. Le , cht lo to 
trochu d vtipu, balí ky byly pov šeny na 
v tvích, a to pom rn  vysoko…

Vratislav Florián Hroch,
TOM klub lesní moudrosti, 

Roudnice nad Labem

Velikono ní nadílka ve Sloupu



Pochod p es
t i hrady

Z INNOSTI
Klubu eských

turist

Jednou z velkých a významných akcí Klubu eských turist  je každoro n  Pochod p es
t i hrady. Letos se konal už sedma ty icátý ro ník a zú astnilo se ho 7916 turist . Pro-
gramová rada K T spojila tento pochod se seminá em P íprava turistické akce.
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úpln  dokonalé bylo informování o star-
tovních místech, ú astníci je v tšinou
hledali zp sobem “jdu tam, kam jdou 
ostatní”. Také popis tras byl n kdy trošku 
nedokonalý, pochodníci n kde ob as ku-
frovali. Kufrování je ale b žnou sou ástí
turistiky, znamená to, že turista sejde z 
plánované cesty, ale po ád ví nebo aspo
tuší, kde je, a ví, kam má p ibližn  po-
kra ovat. Kufrování není bloud ní, p i
kterém lov k neví kudy kam.

P i zakufrování se m že stát nejen, že 
si cestu zbyte n  prodloužíte nebo zkom-
likujete, ale i že minete n jakou zají-
mavost, která by stála za vid ní. A to je 
škoda. Proto je dobré p i popisu používat 
strukturu itinerá e, jak zazn lo v referátu 
na seminá i. Hlavními p ednáškami se-
miná e byla P íprava akce docenta Josefa 
Kotyka, Právní p edpisy p i zajišt ní turis-
tické akce Milana Hokeho a Finan ní za-
jišt ní a propagace Zby ka Bá i. Všechny 
p ísp vky m ly vysokou úrove  a budou 
k dispozici vedoucím turistiky v datovém 
skladu K T.

Jak tedy vypadá strukturovaný popis 
trasy? Je to pom rn  jednoduché: Za íná
se místem, kde se zrovna turista nachází, 
bod je ozna ený vzdáleností od startu, p í-
padn  dopln ný popisem. Pak je popsán 
sm r dalšího postupu slovy rovn , doprava
nebo doleva (m že být nap íklad mírn
doprava, prudce doleva v p ípad  rozcestí 
více cest) s p ípadným popisem t eba po-
vrchu cesty nebo sm ru k význa nému
bodu. Slova vpravo a vlevo jsou ur ena
k popisu sm ru k n jaké zajímavosti, 
kterou by bylo škoda p ehlédnout. Pou-
žíváme jen b žné zkratky, nap íklad TZ – 
turistická zna ka.

P íklad strukturovaného popisu krátké 
okružní trasy od chaty Na Vyhlídce (kde se 
konal seminá ) k soše a studánce svatého 
Prokopa, na Císa skou cestu, dochovanou 
z devatenáctého století a ke smír ímu k íži
z roku 1360.

0 km rozc. Na Vyhlídce, jižním sm rem
po asf.cest  po ervené TZ, obora vlevo

0,5 km doleva po lesní cest  po ervené TZ
0,7 km rozc. U sv. Prokopa, doleva po 

asfaltové cest , sv. Prokop vlevo, studánka 
200 m vrpavo, po 20 m rovn  po št tované
cest  – Císa ská cesta

1,4 km Stará císa ská silnice, patníky, 
rovn  po št tované cest

P es t i hrady do jednacího sálu

Letošní Pochod p es t i hrady byl orga-
niza n  náro ný. Nabízel dvanáct p ších
tras, trnáct cyklotras, p t tras pro ko-
lob žky a jednu trasu b žecké turistiky. 
Hrady jsou sice v názvu t i: Litice, Potštejn 
a Žampach, trasy pochodu ovšem vedly 
ješt  p es z íceniny Lanšperk a Velešov. 
Nejmenší turisté, pro které by byl výstup 
na n kterou ze z ícenin p íliš náro ný, 
m li možnost si pohrát v kulisách hrad  v 
Zám li, kde pro n  byl p ipraven vpravd
pohádkový program. Pohádkové postavy 
provedly d ti Floriánkovou stezkou a 
pro starší d ti p ipravili program hasi i.
Program pro odrostlé byl p ipraven na 
více místech tras, takže celá akce byla 
opravdová turistická pou .

Startovní místa jsou t i, tradi ní
Sopotnice, osv d ený Žampach a ro-
mantický Potštejn. Trasy z jednotlivých 
startovních míst se n kolikrát k ižují a 
díky velkému po tu tras nedochází k hro-
mad ní pochodník  na jednom míst .
Trasy vedou údolím Divoké Orlice a pod-
h ím Orlických hor a je poznat, že po-

adatelé z odboru K T Sopotnice mají 
s touto akcí velké zkušenosti. V dí, co 
jejich kraj umí nabídnout, a pat i n  to 
prezentují.

Práv  proto, že tradi ní akce pat í
mezi nejlépe p ipravené, uspo ádala Pro-
gramová rada K T na chat  Na Vyhlídce 
nad Vamberkem seminá  v návaznosti 
na tento pochod. P tat icet ú astník  se-
miná e m lo možnost si projít nebo projet 
na kole n kterou z p ipravených tras a 
potom ve er pochod zhodnotit. Všichni 
akci chválili, ale p esto našli n kolik v cí,
které by po adatelé mohli vylepšit. Ne 
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Že je to divné? Turisté p ece chodí, jezdí 
na kole, na lyžích nebo splouvají eky, ale 
b h…? Ano. Klub eských turist  letos již 
posedmé nabízí turist m a amatérským 
b žc m možnost zú astnit se n které
z akcí v rámci klubového projektu B žecká
turistika, který i v roce 2019 podporuje 
firma HERVIS SPORT dodáním turis-
tických cen. Pro zájemce je p ipraveno n -
kolik turistických b h  po ádaných p i
tradi ních turistických pochodech K T
v r zných místech R (p ehled akcí do 
konce roku 2019 je uveden níže).

Cílem b žecké turistiky K T není kon-
kurovat zavedeným a komer n  podporo-
vaným b žeckým závod m, ale naopak na-
bídnout rekrea ním b žc m – t eba i z ad
TOM – možnost prob hnout se v p írod
bez obavy z m ení asu a stresu ze star-
tovních ísel a užít si dobrý pocit z pohybu 
v p írod  a v part  lidí stejného zájmu. B -
žecká turistika je tedy turistický b h pro 
radost a zdraví v p írod  na trasách do 

15 km pr m rnou rychlostí 1 km za 6–10 
minut podle výškového profilu a délky 
trasy. Pouze jako motiva ní dopln k je pro 
níže uvedené akce stanoven asový limit, 
který ale ú astník m umožní, aby byli i p i
b hu schopni vnímat p írodu a zajímavostí 
na trase. Podmínkou pro ú ast na akci b -
žecké turistiky je samoz ejm  dobrý zdra-
votní stav a dodržení p edepsané trasy. 
B žci, kte í splní po adatelem stanovený 

asový limit na prob hnutí trasy jsou, po 
skon ení b hu za azeni do losování o t i
turistické ceny od firmy HERVIS SPORT. 

Milí tomíci, p ijm te naše pozvání. 
Budeme pot šeni, pokud si najdete as a 
zú astníte se n které z akcí B ŽECKÁ
TURISTIKA 2019. Propozice s podrob-
nými informacemi jsou postupn  zve ej-

ovány na www.kct.cz

Vratislav Chvátal, 
p edseda K T

7. 9.  Havlí kobrodská 50   Havlí k v Brod
14. 9.   Lanškrounská kopa   Lanškroun
14. 9.  Po stopách kocoura Mikeše  Mnichovice
21. 9.  Starostenská desítka   Plesná u Chebu
16. 11.  Poslední puchý    Olomouc
31. 12. Silvestrovský b h na Loretu  Cheb

1,7 km rozc. Smír í k íž, vlevo Stará 
alej, vpravo 100 m + znovu vpravo 150 m 
smír í k íž, rovn  po ervené TZ

2,1 km rozc. Nad Rybnou, doleva po 
žluté TZ

2,6 km telekomunika ní v ž vlevo, 
rovn  po žluté TZ

3,1 km rozc. Nad Pekelcem, doleva po 
modré TZ

4,0 km rozc. Merklovské alej, rovn  a 
po 100 m doprava po lesní cest  po modré 
a zelené TZ

4,2 km prudce doleva lesem po modré a 
zelené TZ, pozor, cesta se místy ztrácí

4,4 km rozcestí modré a zelené s er-
venou TZ, rovn  a po 50 m doleva do cíle

4,5 km cíl u rozc. Na Vyhlídce
Protože p es chatu Na Vyhlídce vedou 

n které z tras Pochodu p es t i hrady, 
nelze než doporu it zú astnit se p íštího
ro níku, vybrat si vhodnou trasu a t eba
porovnat popis tras se strukturovaným iti-
nerá em.

Petr Teringl

Turisté

v poklusu
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Jak se nám dny prodlužují a sluní ka p ibývá, blíží se i nejoblíben jší ást roku – tá-
bo ení. Ale než vyrazíme na louku, eká nás mén  zábavná ást, a to balení. A t ch
v cí tedy je!

foto: Martin Pejša Medv d

Tak co nejd ív? Týpí! Vyndat a zkont-
rolovat. Loni se natrhla chlope  a utrhlo 
jedno poutko. Našt stí jsem si to pama-
tovala a tyto nehody zašila ješt  na ja e,
uf. Nicmén  k týpí je dobré ješt  p i-
balit n jaké plátno navíc, kdyby se taková 
nehoda stala ješt  p i stav ní, aby se dalo 
narychlo reagovat. A nezapomenout na 
lininig. Proutková postel, proutková le-
noška. Vyndat a ot ít bedny. Konev na 
vodu, rošt. Jak se mi to hezky skládá! 
Vyndám rošt na ohe  a hned si eknu: „A 

ím vykopu ohništ ? Takže lopatku.“
Deky, vlastn  spousty dek, kožešiny 

(takový beran pod záda, to je pohádka, 
kterou by brala i princezna na hrášku) 
a rohože (když lezu z postele, je kam 
šlápnout, hezky to vypadá a na sluní ku
rychle uschnou).

A kuchy ská bedna. Loni jsem si na 
p íbory ušila takový kapsá , protože mne 
nebavilo lovit je v pytlíku, takže: „Kam 

jsem ho dala?“ D ev ná miska, plechový 
talí , hrne ek. Hrnec po babi ce, kotlík, 
konvice, prkýnko, smaltový lavór (na mytí 
i na zad lávání t sta). Velký n ž, málem 
jsem na n j zapomn la.

A jídlo. Mouka na placky, kuskus, jáhly, 
rýže. Sklenice sádla (doma škva ené,
takže nesolené, které se dá využít jak na 
smažení, tak na promazání mokasín ),
s l, ko ení. aj (na vyst ídání maliníku), 
káva (nejradši mám p ipravovanou v tu-
recké džezv , na ohni je to doslova rych-
lovarná konvi ka). Nesmíme zapomenout 
na n co dobrého, t eba o íšky a sušené 
ovoce. Med a marmeláda.

Také n co na sebe. Indiánské šaty, i ty 
druhé jen na ramínka, legíny, mokasíny, 
kapote, pásek. A také n co na okrášlení: 
náušnice (ty jsem si p ed lety vyrobila), ná-
kr ník (ten jsem pro zm nu dostala), korál-
kovanou tašti ku, zdobenou peru  (ozdoba 
p i tanci, taková indiánská obdoba v jí e).

K esadla a krabi ku na práchno (k tomu
i dostate ný balí ek látky, abych si ho 
mohla dod lat), mušli sv. Jakuba (dají se 
v ní p enášet uhlíky), copánky ze šalv je,
pytlík s trochou pravé americké šalv je.
P idám knihu, na kterou se už delší dobu 
t ším, Svitek b ezové k ry, abych mohla 
ud lat n jaký ten in a získala orlí pero. 
No a samoz ejm  šerpu. 

Šití, prádelní š ra, provázek, lucerna 
a sví ky. A... a na spousty v cí jsem te
ur it  zapomn la. Te  jenom doufám, že 
až budu balit opravdu, tak si vzpomenu 
na všechno. Tak krásné léto a co nejmén
komplikované balení.

Kate ina Pejšová – Lasík



Variace na 
Bowie knife

Mikešovo
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Tentokrát si v našem povídání ukážeme 
n ž ANV P200. Výrobce vstoupil na trh 
teprve v lo ském roce. Je to firma Acta
non verba knives z Moravských Bud jovic.
Firma má ve své nabídce nože pevné i za-
vírací v r zných velikostech. Za všechny 
jsem vybral model, vhodný i podle vý-
robce, pro r zné tábornické i lovecké 
práce. N ž je konstrukce fulltang, tedy 
kovové t lo v celé délce i ší ce rukojeti s 
našroubovanými st enkami z lehce zdrs-
n ného kompozitního materiálu G10. 

Díky zdrsn ní pískováním se n ž p í-
jemn  drží, a neklouže ani v mokré ruce. 
Na konci rukojeti je pr vlakové oko, 
kterým se dá pro táhnout jistící smy ka.
P es to, že kovová ást rukojeti vystupuje 
mírn  ze st enek,  n ž se opravdu dob e
drží protože výrobce nikde nenechal 
žádnou zbyte nou hranu a i h bet je opra-
cován do obliny. Vše je dob e opracováno 
a spasováno. Pouzdro k noži je dodáváno 
bu  kydexové, nebo kožené. 

U testovaného nože je pouzdro ky-
dexové se záv sem z popruhu a poctivým 
kusem padákové š ry pro pohodln jší
možnost uchycení t eba na batoh. Musím 

íct, že n ž se v pouzdru ani nehne, a to
ani když ho držíte vzh ru nohama a 
snažíte se jej vyt ást. N ž je vyráb n ve va-
riant  s hladkým nebo zubatým ost ím.
Materiálem epele je ocel D2 zakalená na 
tvrdost 58 HRC, tedy odolná a houževnatá 
ocel, která se ale i v domácích podmínkách 
dá dob e naost it. Výbrus je plochý klínový 
s fazetou, ve h bet  je epel ve sm ru od 
rukojeti ke špici zten ená. Asi 2,5 cen-
timetru p ed špi kou se op t rozši uje
z d vodu vyšší mechanické odolnosti. Na 
h bet  nože u rukojeti je nápis ,,Acta non 

verba“, tedy z latiny voln  p eloženo ,, iny
místo slov.“ Na levé stran  je logo p ipo-
mínající zuby pily, zub  je však jen tolik, 
aby v nich byl skryt nápis ANV. Na stran
pravé pak je ozna ení typu, tedy P200 a 
materiál epele, tedy D2. N ž výrobce 
balí do p kné erné kartonové krabice vy-
stlané molitanem a p idává i plastovou sa-
molepku s logem a jménem firmy. K vy-
tažení nože je dobré se o pouzdro op ít
palcem a poté už následuje koncert pro 
ruce a n ž. Jako první se pouštím do ježka 
a hoblinky jsou krásn  jemné, ani p i roz-
porcování syrového ku ete se žádné p e-
kvapení nekoná a vše je dílem okamžiku. 
Ješt  n jaké vitamíny. Cibule jde nakrájet 
krásn  na jemno a m kké raj e je n ž
schopen krájet vlastní vahou, uchopený 
jen palcem a ukazovákem za konec ru-
kojeti, na tenké plátky. Ani krájení pe iva
ne iní problémy, a tak ez erstvým
chlebem i rohlíkem je hladký.

Ji í Lukeš - Mikeš

celková délka:  220 mm
délka epele:   100 mm
rukoje :   120 mm
maximální ší ka:  44  mm
délka nože v pouzdru: 250 mm
tlouš ka epele:  3,5 mm
hmotnost nože  158 g
hmotnost s pouzdrem  248 g
cena cca 2500 K
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Jet – nejet? Jaký vymyslet náhradní 
program za špatného po así? N jaké
takové otázky si kladly vedoucí z otroko-
vického oddílu p i chystání spole ného
výletu pro všechny skupinky. Nakonec 
vše dopadlo víc než dob e, po mnoha 
deštivých dnech p išel krásný kv tnový
víkend, a tak se v ned li ráno sešla na ná-
draží parta více než dvaceti holek. Na-
stoupilo se do vlaku a hurá sm r Olomouc. 
Cílem byl Svatý Kope ek.

Když jsme dorazily nahoru, využily 
jsme krásného plácku a p i h e Mixle v 
pixle se rozd lily do 4 družstev. Poté jsme 
se p esunuly na mši do práv  rekonstru-
ované baziliky Navštívení Panny Marie. 
Ten den probíhala pou  za rodiny a ne-
narozené d ti, takže tento barokní kostel 
doslova p etékal nejen dosp lými, ale i 
d tmi.

Po spole né fotce jsme se vydaly na 
louku u h išt  p ed zoologickou zahradou, 
posva ily a zahrály si n jaké hry na body. 
A pak to kone n  p išlo, vyrazily jsme do 

ZOO. Návšt va byla zpest ena kvízem, 
úkolem napsat k co nejvíce písmen m
abecedy zví ata, která uvidíme a také hrou 
na pozadí - Klíš aty. 

Bylo celkem horko, takže jsme ocenily, 
že je zoo umíst na v lese. Ty, co se nebojí 
výšek, zmákly všech 128 schod  opravdu 
vysoké rozhledny a m ly celou Olomouc a 
okolí jako na dlani. Postupn  jsme prošly 
úpln  všechno – od mýval  a žiraf p es pa-
vilon šelem a akvária až k dlouhé d ev né
lávce zav šené nad údolím. Po té jsme se 
dostaly k budov  s netopýry, kde jsme 
prošly v prostoru, kde mohli voln  létat – 
p ímo nám nad hlavami. Na záv r jsme 
šly ješt  k výb hu lv  a medv d . Vše jsme 
zakon ily vynikající to enou zmrzlinou a 
pak už sjely na nádraží. Tam jsme výlet vy-
hodnotily, p edaly odm ny a jelo se zpátky 
dom .

Když jsem se ve vlaku po cest  zp t
holek ptala, co se jim v zoo líbilo nejvíce, 
jednozna n  vedli žraloci a surikaty, ty si 
budou nejspíš n které p át i na Vánoce. 
Celou akci jsme si všechny moc a moc 
užily!

Pája Ov á íková,
TOM Otrokovice

Spole n  za zví átky



roky ni ili podlahu, vynášeli matrace a 
nábytek ven v kteroukoliv denní i no ní
dobu, vali, odsekávali, nedbali autorit a 
co hlavn , hnusn  a svatokrádežn  ob-
lepili skvostný portrét císa ského Arci-
veli enstva Ferdinanda Dobrotivého n -
jakými papírky a kdovíjakými nactiutr-
ha nými  glosami. 

Se stejnou rázností jsme p ipraveni
skoncovat i s jinými šk dci a záke nými
ni iteli našeho spolkového majetku! Ne-
ver more!

Aleš Sedlá ek a Tomáš Novotný na-
psali nám stkovi školského ministeria, 
aby v novém kole investi ních žádostí jeho 
ú ad myslel na vodní zdroje všeho druhu 
a také na to, že za dva roky kon í možnost 
používání starých kotl  všeho druhu. 

Dvacítka nadšenc  z r zných spolk
si zkraje ervna na St eleckém ostrov  p i-
pomn la dvacáté výro í okamžiku, kde po 
úvodních rozeh ívacích výstavách a po-
kusech spat ila sv tlo sv ta opravdová, 
svého asu slavná a vpravd  bytelná Bam-
biriáda.

Tomíci všeho v ku se chystali na letní
tábory a t šili se, co p kného zažijí na 
loukách, u ek a rybník , v horách i ní-
žinách, doma i v cizin .

Léto budiž pochváleno! A samé motýle
 kolem vás.

Prob hl FunTOM, kterému je v tomto 
ísle v nován ut šen  obsáhlý  prostor. 

Organizáto i  po ítali s v tší návšt vností,
le  v me, že toho se do kají za dva roky, 
p i stejn  zda ilém repete nápadité a jist
nabíjející akce pro mladé i starší tomíky. 

Sto dvacet želených tomík  a tomic, 
jakož i menších tomí k , ádilo na vod
i na souši v Litom icích na zda ilém Že-
lezném tomíkovi. 

Podruhé v krátké dob  zasedlo 
spolkové ná elnictvo, op t v Praze v To-
mášské ulici. Koleg m se p edstavil nový 

len vedení Marek Kuskov, pom rn
vášniv  se debatovalo o tom, zda p íští
rok zopakovat Ho covou výzvu (podle p -
vodního slibu), nebo pokra ovat na vln
nadšení z Funtoma a uspo ádat jej zas. 

Zvít zila verse první, protože Ho cová
výzva…je zkrátka HV, navíc aktivizuje 
rodi e, prarodi e, tisk, rozhlas, televizi, roz-
v dku, kamarády i tomíky samé a p im je
je v dnešní pro epkované dob  k nebý-
valým výkon m.

Petr Míka-Akim, ostravský zastupitel,
pokra oval v boji za to, získat pro tomíky 
základnu v Pstružném, v hezkém míst
nedaleko Ond ejníku. Poté, co nevyuží-
vanou moderní základnu v majetku M sta
Ostravy navštívili v zim   na Akim v
popud Tomáš Novotný a Zden k Rolinc a 
co prob hla návšt va u nám stka  ostrav-
ského primátora, vypadala v c nad jn .
O to smutn jší byl pozd jší verdikt vedení 
m sta, který sm uje k prodeji základny 
nejvyšší nabídce. My jsme m li zájem o  
dlouhodobou výp j ku – a um li jsme do-
ložit, že základnu budeme dob e udržovat.

Akimovi, který krátce p ed uzáv rkou
tohoto ísla u inil ješt  další pokus, p ímo
v zastupitelstvu, pat í velký dík za nápad a 
angažmá v celé v ci. Držme si palce, šance 
není ale velká. 

P edseda tomík  zavítal do Olo-
mouce, kde byl srde n  pozdravován davy 
místních a spolu s tamními vedoucími 
Tur  So ou a Petrem  si prohlédl místo bu-
doucího sn mování i novou, prostornou, 
skv lou – a hlavn  t žce vybojovanou klu-
bovnu.

Jaro na Polan  prob hlo ve znamení 
likvidace polom . Ruku k dílu p iložili
tomíci ze Otrokovic a Vsetína, na Kusalínu 
p ed tím makaly oddíly Maracaibo a Syl-
vatic.

Úst edí zrušilo rezervaci pobytu v Her-
berku Ferdinanda Dobrotivého meziná-
rodnímu táboru nespoutaných mladých 
evropských  lidí. K tomuto výjime nému
kroku se odhodlalo na prosbu pana 
správce Beneše, který sugestivn  lí il, jak 
krásní mladí lidé p edloni a p ed ty mi

Liga lesní moudrosti ná elníka Filipa 
Chmela se rozhodla uspo ádat v srpnu 
letní tábo ení v Banátu coby zajímavé 
p ipomenutí velkých letních tábor  ko-
naných v t chto kon inách tomíky a wo-
odcraftery p ed desetiletím. Asociace 
TOM letošní tábo ení podpo ila.

V Litom icích se rodina erných
s n kolika pomocníky chystala na obno-
veného Železného tomíka. 

Denis Bilík napsal na úst edí, že bude 
praktické popsat na asocia ním webu vše, 
co je t eba za ídit kolem tábor , krok za 
krokem. Úst edí souhlasilo a p íslušnou
stránku inovovalo. 

Kubík Šejtka p edb hl Martínka Pa-
pírní ka (oba školka Modrý hroch) ve 
sb ru starého papíru, také díky prastarým 
fakturám, hlášením, protokol m a dalším 
nepot ebným lejstr m vy azovaným na 
úst edí v Roztokách. 

Vítkovští tomící Pavla Va áska se 
intenzivn  chystali na Velikonoce, což 
se projevilo v solidn  zvládnutém um ní
plésti tatar, takto pomlázku, a v prohlubu-
jícím se d su v dív ích o ích.

Neutuchající snaha správce Kusalína 
Jirky Homolky byla korunována první 
etapou vrta ských prací na Kusalínu, 
které dobývala technika a kde pomáhaly i 
oddíly tomík , nap íklad Sylvatik. 

V Pacov  za al seriál eského poháru 
v turistickém závodu. Akce se zú astnily

ty i stovky(!) nadšenc , poháry si od-
nesli Divo áci z Frýdlantu a Tuláci z Frýd-
ku-Místku.

Mezi tomíky dorazila nabídka školení 
ESO v podzimních m sících a ti mazaní se 
na takové krásné školení vedené chytrým 

lov kem ihned zaregistrovali. 
So a Rokytová a Petr Po ízka vzali 

s pod šením X pot šením na v domí, že 
v lednu 2020 bude sn m našeho spolku 
u nich, v krásné Olomouci. 

Úst edí tomík  naplánovalo už v kv t-
nu novoro ní dárek pro vedoucí, takový, 
který ješt  nikdo nikdy nevid l a ani si ne-
dovedl p edstavit.

V Praze, Brn  a  Olomouci se roze-
b hly desítky tomík , všichni pro Sv t-
lušku.

Rakouský turistický klub pozval es-
ké a moravské tomíky na tradi ní sraz do 
Štýrska.

Spolkoví šéfové se sešli s editelem
odboru pro mládež a povídali si o pe-
n zích, metodikách i o tom, jaké to bude, 
až vznikne Agentura pro sport, která  bude 
mít spoustu pen z a vy eší všechny pro-
blémy v téhle oblasti. 

Hop a Youry se t šili, až ve Sloupu 
vztý í p ekrásné d ev né vlajkové stožáry. 

Co bylo na ja e
 a v kousku léta 

2019
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Po et oddíl : d ležité téma
V dubnu prob hla v Otrokovicích 

a v Praze setkání, která jsem inicioval. a 
která m la st žejní téma: zamyšlení nad 
tím, pro  ubývá oddíl  TOM. Abychom 
si dob e rozum li:  po et tomík  je sta-
bilní, ba co víc, pot šiteln , t ebaže mírn
vzr stá. Kynou a bobtnají mnohé dobré 
oddíly. Každoro n  však svou innost
ukon í t i až p t oddíl  TOM, což není 
vždy vyváženo p íchodem stejného po tu
oddíl  nových. 

Obou setkání se zú astnila celkem  t i-
cítka zájemc , Stanislav Prais a Tomáš 
Novotný absolvovali sch zky ob .

Jak to bývá, p es pom rn  jasné zadání 
a cíl, s jakým jsme se setkali, se debata 
to ila i kolem jiných v cí, s úbytkem 
oddíl   souvisejících možná jen okrajov .
Zazn ly názory, místy radikální, od zá-
stupc  mladší generace, též také usedlejší, 
vtipné i st elené od boku, um ené více i
mén , podn tné …. 

V obou debatních skupinkách  jsme se 
shodli p ibližn  na tom, že 

-budoucnost hnutí není ani tak 
v aluminiu, jako v mladých motivovaných 
vedoucích

-t žišt  jejich výchovy je v oddílech
-zájmem každého odpov dného ve-

doucího by m la být výchova zástupce, 
budoucího nástupce

-úst edí m že napomoci – metodikou, 
vhodnými výchovnými akcemi, systema-
tickou podporou

Co ud láme jako první? Vypravíme 
k oddíl m dotazník zam ený na v kovou
skupinu 15 – 26. Poprosíme vedoucí, aby 
dotazník p edali (samosebou elektro-
nickou cestou) svým mladým sv enc m

i koleg m v oddílu. Není t eba se bát i
váhat. I tam, kde mezi mladší a starší ge-
nerací v oddílu nejsou zrovna idylické 
vztahy, musíme mít p eci zájem o konti-
nuitu, spolupráci a pokra ování.

Vedení spolku chce prost ednictvím
dotazníku zmapovat situaci a zkusit na-

vrhnout další postup. Debata o tomhle 
tématu nás rozhodn  nemine na sn mu.

Co ale ješt  zazn lo od t icítky ú astník
a od n kolika  koleg , kte í kv li tomuto 
tématu zavolali nebo napsali?

Monika Žídková oslovila n kolik
farních  spole enství. Pokud by se ješt
n kde dalo dát rovnítko mezi oddíl tomík
a podobou partu lidí, bylo by to prima. 
Ostatn , naši otrokovi tí hostitelé, tomíci 
Denise Bilíka, jsou toho dobrým  p í-
kladem.

Zkusíme také spolek trochu víc pro-
dávat. Není to ve skautské konkurenci 
zrovna lehké a myslím, že v tší šance je 
na úrovni obcí a m st, tam, kde jsou naše 
oddíly dob e zapsány. Úst edí se samo-
sebou snaží též, ale sám cítím, že na in-
tenzit   našeho zviditel ovaní v televizi i
rádiích máme co dohán t.

Na p et es p išla také p ípadná cen-
trální posila ve vyhledávání grantových 
p íležitostí i pomoci s ú továním. Jak by 
takový lov k m l ideáln  vypadat? 

Profík v ú etnictví, znechucený prací 
pro korporát, p eplacený, dychtící po 
práci za malý peníz, pro neziskovky. T eba
na  p l úvazku. Znalý dota ní agendy, 
ovládající  po íta  a sít  všeho druhu, ori-
entující se ve zm ti (nejmén )  krajských 
dotací. Flexibilní, schopný poradit jeden 
den po telefonu oddílu v Horním Pa-
roubkov  a druhý den zajet sto kilometr
do epkovy Lhoty, kde si už t i roky nev dí
rady s vyú továním a dovedn  to zakrývají 
bodrostí, úsm vy a jinak bezvadnou prací 
s d tmi.

Že p eháním? Trochu ano, ale…
Co bychom m li a n kdy i mohli pro 

úsp ch v ci vykonat  a na em za neme
pracovat, pokud budou síly sta it? Co 
ješt  zazn lo?

Vznikne  metodika pro za ínající ve-
doucí. Platí sice, že nad všechny papírové 

i elektronické pou ky je oddílová praxe, 
ale p esto takový text asem vznikne. 

Inovujeme internetový obch dek s na-
ším zbožím.

Budeme p emýšlet, pro  je tak málo 
oddíl  v Praze.

Výchovná rada (ale klidn  i rada turis-
tických závod ) se musí zam it více na 
kategorii 20 plus, s hlavním cílem – udržet 
mladé vedoucí. 

Nabídneme našim oddíl m akredi-
tovaný kurs zam ený na p edávání od-
dílové zodpov dnosti a bude na Ondrovi 
Šejtkovi z ná elnictva, aby tuhle akci 

RDM p iblížil i tomík m.

D kuji všem, kdo se debaty a setkání 
zú astnili, a  už bou ili nápady i spíše jen 
poslouchali, d kuji i t m, kdo v téhle v ci
solo p ijeli i telefonovali, psali. N kte í
z nich slíbili i praktickou, iniciativní 
pomoc. Tohle téma nem že být jen na 
bedrech roztockého úst edí.

Po et oddíl , udržení základní stavební 
jednotky asociace,  je pro náš spolek ži-
votn  d ležitý po všech stránkách. 

Konejme podle toho!
Tomáš Novotný 



Jižní Island 2019 - pod tímto názvem 
prob hla ve dnech 1. - 6. kv tna expedice 
TOM Vltavský paprsek do zem  ledu a 
ohn .

První kv tnový den absolvujeme let 
z Prahy do Keflavíku, poznáva ku na polo-
ostrov  Reykjanes (maják Reykjanesviti, 
útesy okolo n j, geotermální pole Gun-
nuhver, most mezi kontinenty Brú Milli 
Heimsálfa a relaxujeme v proslulé Modré 
lagun . Pak se již p esouváme do Kirkju-
baeklusturur do našeho ubytování a ve er
nás eká výlet na vodopád Systrafoss a na 
Kirkjugólf.

Nazít í vyrážíme na ledovcovou lagunu 
Jokulsárlón, kde máme naplánovanou 
projíž ku obojživelníkem po vod  – po-
zorujeme kry, šest tule  a chutnáme 
led. Poté navštívíme Diamantové pláže 
a kry vyplavené na erném písku. P esu-
nujeme se do Národního parku Vatna-
jokull a šlapeme k vodopádu Svartifoss. 
Následuje ada krátkých aktivit - výhled 
na ledovec Svínafelljokull, trpasli í skály 
Dverhamrar a ada vodopád , kde nás 
zaujal zejména „baculatý“ Stjornerfoss.

3.5. Jedeme do muzea Skaftafellingur 
ve Víku, jdeme na proslulé erné pláže 
Reynishrangar, na mys Dýrholaey, na vo-
dopády Kvernufoss, Skogafoss, Selja-
landsfoss, Gljúfrafoss a p esouváme se 
do ubytování u esko islandské rodiny ne-
daleko Hvolsvolluru. Ve er ješt  návšt va

farmy s chováním erstv  narozených 
jeh at a hodinovou projíž kou na island-
ských koních.

4.5.  Navštívíme jeskyn  Paradísarhellir 
a pak jsou na programu Westmannské os-
trovy, na které jedeme trajektem, v plánu 
je zde výstup na sopku Eldfell, toulání lá-
vovými poli, nákupy v ad  obch dk
a zejména jízda na divokých gumových 

lunech s rychlostí p es 70 km/hod okolo 
místních ostr vk  se zajížd ním do je-
sky . Zp t na pevninu se vracíme op t
trajektem a p es vodopád Glugafoss na 
ubytování - zde prozkoumáme okolí s vy-
hlídkami, vodopády a pohovo íme s ma-
jiteli.

5.5. Poslední den je v nován prohlídce 
Reykjavíku – navštívíme Perlan, slune ní
koráb Sólfar, p ístav, bleší trh, ochutnáme 
proslulý párek v rohlíku. Po poledni vy-
rážíme na 3,5 hodinovou vyjíž ku na po-
zorování velryb - k naší radosti zpozo-
rujeme 3 velryby a i papuchálky. Odpo-
ledne pokra uje v Reykjavíku - projdeme 
kostel Hallgrímskirkja, Harpa, radnici, 
nakupujeme poslední suvenýry. Pak nás 

eká už jen p esun na letišt  Keflavík.
6.5. Nocí letíme do Prahy a expedice je 

minulostí.
Zden k Vejrosta, 

TOM Vltavský paprsek,
Kralupy nad Vltavou 

Expedice jižní Island




