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ROZHOVOR S MINISTRYNÍ ŠKOLSTVÍ

Kate ina Valachová (39) je v ele ú adu
od ervna 2015. Na zástupce spolk  si 
ud lala as již n kolikrát. Je v cná, p á-
telská a zdá se, že se jí poda í navýšit 
rozpo tové prost edky ur ené pro naši 
oblast. V n kolika rozhovorech pro vý-
znamná eská média našla dobré slovo 
na adresu spolk . To všechno nás p iro-
zen  t ší...

1) Sta ila jste se za deset m síc  ve funkci 
ministryn  seznámit alespo  rámcov  
s prost edím spolk  d tí a mladých lidí? Jak 
vnímáte jejich innost, atmosféru v nich?

Oblast podpory práce s mládeží vnímám 
nejen jako nedílnou a velice d ležitou 
sou ást innosti odboru pro mládež, ale 
také jako velmi významnou sou ást pr e-
zové agendy celého MŠMT. Dob e nasta-
vená podpora trávení volného asu a vzd -
lávání d tí a mládeže, a  už jde o formál-
ní i neformální vzd lávání a informální 
u ení, totiž pomáhá elit aktuálním spo-
le enským výzvám v oblasti mládeže i celé 
spole nosti a p edcházet možným problé-
m m v budoucnosti. Za dobu, co vykoná-
vám funkci ministryn , jsem m la možnost 
poznat innost n kterých organizací. Je 
neuv itelné, jak obrovský objem práce 
dokážete vykonat za tak málo finan ních 
prost edk , které do oblasti mládeže i p es 
jistý pokrok v oblasti navyšování finan -
ní podpory plynou. Jsem si velmi dob e 
v doma, že by to nebylo možné bez ne-
zm rného úsilí nadšených dobrovolník , 
jejichž práce si velice vážím. Zárove  bych 
cht la zd raznit, že velmi oce uji všechny 
pracovníky s mládeží za jejich profesionál-
ní p ístup k práci, která se jim v napros-
té v tšin  p ípad  stala koní kem a život-
ním posláním. Mluvím-li o profesionalit  
pracovník  s mládeží, mám na mysli to, že 
b hem svých n kolika setkání se zástupci 
mládežnických organizací jsem zazname-

nala a velice to oce uji, že innost spolk  
velmi dob e reaguje na rozdílné pot eby, 
zájmy i zkušenosti d tí a mladých lidí, má 
z etelnou vzd lávací perspektivu a její ak-
tivity jsou tvo eny v souladu s jasnými 
vzd lávacími cíli. Vzhledem k mé p edcho-
zí pracovní zkušenosti m  t ší také ta sku-
te nost, že práce s d tmi a mládeží v pojetí 
spolk  je zam ena na posilování práv d tí 
a mládeže, jejich sociální a osobní rozvoj a 
autonomii. 

2) Spolky, které má ve své gesci odbor 
mládeže MŠMT, kvitovaly s povd kem 
nár st ástky, která je pro rok 2016 ur ena 
k jejich podpo e. M žeme po ítat s podobn  
optimistickým výhledem i do budoucna? 
P ipome me, že sestupný trend ve financo-
vání sektoru mládeže se zastavil teprve za 
vašeho p edch dce, p edtím prost edky pro 
tuhle oblast spíše klesaly….

Jsem ráda, že se ten negativní trend 
poda ilo zastavit a obrátit. Nyní musíme 
zajistit, aby byla sou asná výše podpory 
zafixována p ímo ve sm rném ísle roz-
po tu v kapitole pro mládež a nemusela 

být každoro n  dodate n  a nesystémov  
dorovnávána, jako se tomu d je doposud. 

3)Vaším tématem je zdravý životní styl 
d tí, mén  cukrovinek a více pohybu ve 
školách. Dáte nám zapravdu, že práv  
spolky mohou být v tomhle nápomocny? 
D ti u nás chodí po horách, plaví se na 
lodích, podnikají horské výpravy, jezdí na 
koních….

Všechny statistiky ukazují, že dnešní 
d ti mají v d sledku omezeného pohybu 
menší fyzickou zdatnost a sníženou psy-
chickou odolnost, a proto je výborné, že 
v rámci vaší innosti kladete velký d raz 
na zdravý životní styl. Nejde ale jenom 
o širokou škálu nabídky sportovních a fy-
zických aktivit, které d tem a mladým 
lidem zprost edkováváte zábavnou for-
mou obohacenou o principy neformálního
vzd lávání a informálního u ení. Je t eba 
zd raznit, že velkou p idanou hodno-
tou innosti spolk  je to, že veškerá Vaše 

innost je aktivn  inkluzivní, a proto je 
možné prost ednictvím spolk  p iblí-
žit návyky zdravého životního stylu všem 
cílovým skupinám d tí a mládeže a, co 
je velice d ležité, d je se tak v souladu 
s jejich aktuálními pot ebami a reálný-
mi možnostmi. Vaše aktivity v této oblasti 
navíc maximální mírou využívají principu 
vzájemného u ení (peer-learningu), které 
má mnohem efektivn jší dopad na získání 
celoživotních návyk  ke zdravému život-
nímu stylu. Z mého pohledu je role spolk  
v oblasti zdravého životního stylu, který 
zahrnuje také všestranný a harmonický 
rozvoj d tí a mládeže s d razem nejenom 
na jejich fyzické, ale i duševní zdraví 
a morální odpov dnost, zcela nezastupi-
telná.

4) eská rada d tí a mládeže i organi-
zace v ní sdružené jsou po adateli mnoha 
významných akcí, debat, sn m ... P ijala 
byste ú ast v n které z nich? V našich 
kruzích byla s povd kem kvitována Vaše 
ú ast na p edávání Ceny P ístav v prosinci 
lo ského roku. M žeme doufat v opakování, 
p ijmete n jaké naše pozvání?



Po así b žka m tuto zimu nep álo, ale 
ve St íbrných Horách jsme si ješt  zab ha-
li! V blízkém dosahu naší nové základny
v podh í Jeseník  jsou našt stí vysoké  
kope ky, a tak jsme si s oddílem mohli 
i první b eznový víkend v sobotu užít  
vzácnou chvilku a vyrazit do krásných 
stop na b žky. 

Ze Sk ítku jsme vyb hli  na kultovní Al-
frédku a na okruh kolem Ostružné, ale 
možností je zde více.Ti  zdatn jší i dále po 
Jesenické magistrále na Ov árnu, Prad d, 
Švýcárnu nebo  na opa nou stranu na 
Rabštejn. 

V ned li jsme vyrazili za úpln  jiným  
programem, do nedalekého Ji íkova do 
Prad dovy galerie d ev ných soch mistra 

ezbá e Halouzky. 
Prohlídka a vystavené dílo je napro-

sto fascinující a právem drží množství 
rekord , i t ch Guinessových. V Ji íkov  
se nám tak  líbilo, že jsme už nestihli ani 
plánované Rešovské vodopády...Tak zase  
p íšt .  

Ros a Kašovský, 
TOM moudík, Ostrava  

Víkend 
na horách

Ráda si b hem roku ud lám as a 
n které akce navštívím.

5) P ed Vaším nástupem jsme tu a tam 
zaslechli, že by snad odbor pro mládež, náš 
partner ve Vašem ú adu, m l býti ponížen 
na pouhé odd lení. Nesouhlasili jsme 
s tím – existence malého, ale samostatného 
odboru pro mládež je pro nás zárukou, že 
jsme pro ministerstvo rovnocenným part-
nerem. Jaký je Váš pohled na tuto proble-
matiku?

Schválená systemizace pro rok 2016 
posílila v organiza ní struktu e MŠMT 
roli odboru pro mládež jeho roz len ním 
na dv  odd lení. Tato odd lení zohled ují 
koncep ní innost odboru a podporu ne-
formálního a zájmového vzd lávání, ímž 
bude dosaženo optimáln jšího využití od-
borného potenciálu celého odboru a efek-
tivn jšího pln ní aktuálních úkol  i b žné 
agendy. Tuto strukturu neplánujeme 
m nit. Po mém nástupu na MŠMT navíc 
došlo k personálnímu posílení odboru 
pro mládež o dva pracovní úvazky, ímž 
by m lo dojít ke stabilizaci práce celého 
odboru.

6) Máte pro naše spolky, jejich vedoucí i 
sv ence, n jaký vzkaz, apel, výzvu?

Mladí lidé jsou nejen budoucností a 
t mi, kte í sou asnou produktivní ge-
neraci asem vyst ídají v rozhodovacích 
funkcích, ale také svým životem již nyní, 
v dom  i nev dom , poukazují na nej-
d ležit jší výzvy sou asné spole nos-
ti. Vnímám jako velké pozitivum, že ne-
ziskový sektor má obrovský potenciál 
p sobit také na spole nost jako celek, aby 
si uv domovala, že jí mladí lidé slouží jako 
zrcadlo a ukazují jí její vlastní neduhy, 
zvlášt  ty, na jejichž zm nu již za íná v t-
šinová spole nost rezignovat i je v i 
nim více apatická. Apeluji proto na pra-
covníky s mládeží v neziskovém sektoru, 
aby nám pomohli tento potenciál mládí 
vhodn  využít, nebo  se spole nou koor-
dinovanou podporou ve ejného i nezisko-
vého sektoru jsou mladí lidé schopni být 
obrovským hybatelem pozitivních zm n 
ve spole nosti, a to nejen díky svému kri-
tickému pohledu a vnímavosti, ale i díky 
idealismu, ví e ve zm nu a díky životní 
energii, které jsou pro n  typické. 

D kujeme za odpov di

Tomáš Novotný a Aleš Sedlá ek



 
Chalupa v Janov  nad Nisou je stálicí 

našeho oddílového programu, každý rok 
zde strávíme zimní tábor. A na rozdíl od 
po así v Jizerských horách je na chalupu 
spolehnutí. Shodou okolností jsme se 
letos v pr b hu pobytu snažili spo ítat, 
kolik let už do chalupy v Janov  jezdíme. 
A dopo ítali jsme se k (pro n které z nás
t žko uv itelnému íslu) patnácti let. 
Jezdíme totiž do Janova od samého 
po átku, co je chalupa k dispozici. To nám 
také dává možnost pozorovat, jak se ne-
p im eným zacházením ze strany ná-
všt vník  m ní její vybavení. Je to veliká 
škoda, protože janovská chalupa je krásná 
a krásné v ci si musíme naopak hý kat, ne 
je rozebírat a ni it.

Letos jsme zde trávili poslední týden 
v lednu a ješt  n kolik dn  p ed odjezdem 
klesaly teploty k mínus deseti. Starostlivé 
maminky nám volaly, kolik pár  rukavic 
a tlustých ponožek mají d tem p ibalit. 
V sobotu odpoledne jsme po p íjezdu 
od janovské pošty stoupali stejn  jako 
oblá ky páry od našich úst. Celá silnice 
byla pokrytá uježd ným sn hem a ledem, 
pomalu by bývalo lepší nazout lyže. Zimní 
idylka nám ale vydržela dva dny. 

V noci z ned le na pond lí stoupla 
teplota o patnáct stup  a za ala nám 
sout ž se sn hem o to, kdo z hor zmizí 
d ív. V Janov  chodíme s d tmi tréno-
vat do stopy u chovné stanice husky  
poblíž Horního Maxova. Ješt  v pond lí se 
veškeré naše problémy sestávaly z toho,
kam p i pobytu venku ukládat odložené 
vrstvy oble ení. V úterý už jsme se zm nili 
na družstvo b žka  v plášt nkách a od 
st edy nabízela stopa zajímavé pr hle-
dy do jizerských pot k  tekoucích pod 
lyžemi. Naší hlavní starostí tedy bylo, kde 
sušit všechny mokré v ci b žka skými 

botami po ínaje, rukavicemi kon e. Na-
št stí máme už po t ch letech v janovské 
chalup  své sušící triky.

Nerozvod ovaly se ale jen potoky pro-
tínající b žka skou stopu. Velké množství
ubývajícího sn hu jsme mohly pozoro-
vat p edevším p ímo pod našimi okny na 
potoce vedle zahrady. Pokud se v dob  
našeho p íjezdu jednalo o romanticky po-
lozamrzlý pot ek, koncem týdne nám 
pod okny dun la Niagara. P esto jsme si 
navzdory faktu, že jsme nakonec tahali 
sá ky po asfaltu a do obchodu v Janov  se 
brodili, celý týden znovu užili, a tak se již 
t šíme na p íští rok.

Michaela Zelingrová,
 TOM Bodláci,

Praha

Po así bylo i letošní zimu dosti 
vrtkavé. T šili jsme se na dostatek sn hu, 
nebo  každoro n  po ádáme s turis-
tickým oddílem TOM Ješt rky b žka -
skou výpravu na chatu Skure ená. Letos 
nás ale p elstil mráz a stopu jsme m li 
zmrzlou a místy holou bez sn hu. Pokles 
teploty ve er a p es den tání prom ni-
lo b žka skou dráhu v kluzišt . V pátek 
v den pololetních prázdnin jsme se na tuto 
dráhu vydali, bojovali, ale kv li špatným 
podmínkám dojeli pouze do poloviny 
a vrátili se zp t. Vysn ných Pusteven jsme 
se nedo kali.

Zna n  znavení z marné námahy jsme 
se vrátili na chatu. Po odpo inku jsme si 
alespo  užívali sn hu p ed chatou, koulo-
vali se, opravovali iglú a bobovali. Ve er se 
uva ila ve e e, hrály se r zné stolní hry a 
i na zp v došlo. N kte í bubnovali a hráli 
na vše, co jim pod ruku p išlo a bylo dosti 
veselo.

Další den jsme se rozhodli, že zvolíme 
místo b žek turistiku. Tady d ti pochopi-
ly, že vydat se v zim  kamkoli do hor, by  
jen kousek, není snadné a nic se nesmí 
podcenit. Zmrzlá krajina, spousta sn hu, 

B žky
nebo
p šky



klouzání na cest  a vymrzlý terén, cesty do 
kopce, to vše nás hodn  unavilo.

Podél cest  v lese jsme pozorovali stopy 
zví at a zkoušeli je poznávat. Také jsme 
našli mrtvou srnu, kterou ulovila n jaká 
šelma. To, že se šelmy vracejí do Beskyd, 
je dob e. Srn í je p emnožené a v bec se 
lidí nebojí. asto se nám stává, že nás srny 
pozorují z n kolika metr  a nejsou plaché.

Výprava na chatu se nám vyda ila, a i 
když jsme si b žek moc neužili, užili jsme 
si p írody, kterou máme tolik rádi.

Holišová Jana, 
TOM Ješt rky, 

Nový Ji ín

D evoda,  
housle, sauna 
To byl jarní
tábor Lotr
Doba je zlá. Rodi e pošlou dít  na tábor s 

tím, že bude týden spát v ledové místnosti,
chodit na suchý záchod, mýt se v ece, 
sekat d evo, nosit t žké kýble s vodou, 
va it a poté umývat hory p ipálených 
hrnc .

Takový je D dov a jarní tábor hronov-
ských Lotr . Roubená chalupa, všude 
daleko, as se tady zastavil. Denn  tu pro-
jedou ty i autobusy. Na D dov  je uni-
kátní to nezbytné minimum. A podle 
osmiletého Tadeáše by se i babi ce v D do-
v  m lo íkat „d dka.“ V tomto prost edí 
existuje 20 lotrovských osobností a 7 dní 
spolu tráví 24 hodin denn . Z ejm  v tom 
tkví kouzlo akce. Není úniku. Kolektiv se 
z akce vrací pevn jší, jist jší, samostatn j-
ší. Jinak se ale nic zvláštního nestalo.

Prost  to byl takový oby ejný tábor. 
Ráno se vstane, d evo zapraská v kam-
nech, p ipálí se kakao, sní se n jaký kolá  
od rodi , nakrájí vyso ina a vyrazí se do 
kraje. Na výlet  se ope e bu t, sleze skála, 
nakoupí se kolá e a sladkosti v kdejaké 
putyce. A když jsme unaveni a nohy nás 
už nenesou, hrajeme boj o vlajky a variace 
stolních her v chalup . Ve er se uspí 
Žabáci tením knížky a starší si zahrají 
mafii.

D kujeme. Lotr m za ú ast, rodi m 
d tí za kolá e a odvoz v cí, firm  Wikov 
za finan ní podporu akce, p i které si 
Lot i mohli skv le zalyžovat a relaxovat
v saun . 

Karel Neuschl
TOM Lot i, Hronov



Na Polan  bylo první aprílový víkend 
krásné po así, a práce tak šla p kn  od 
ruky. Nakonec dorazilo 9 ú astník  našeho 
oddílu Špacírek ze Sedl an.

Nejd íve jsme se vrhli na d evo, které 
jsme na ezali motorovou pilou na špalky. 
Rozštípané špalky na polínka jsme vysklá-
dali podél spodní chalupy.

Dále jsme spálili nepo ádek, který byl 
naho e u d eva a vy istili prostor okolo. 
Pokra ovali jsme išt ním chalup od 
pavu in, mytí oken, podlah a veškerého 
nádobí v chalupách.

Suroviny, které byly okousané od myší 
a jiné odpadky, jsme rozt ídili do pytl , 
které jsme nechali v horní chalup  ve 
skladu. 

Na Polan  se nám moc líbilo a rádi se 
sem vrátíme :).

 Tomáš Pilík,
TOM Špacírek,

Sedl any

Úst edí d kuje tomík m ze Špacírku 
za odvedený kus práce a za každoro ní 
dobrovolnou pomoc na n které z našich 
chalup!

Špacírek 
na Polan

Divo áci v ChropyniDivo áci v Chropyni
Jako náhradní program za Kuklu, která 

byla zrušena kv li slabé ú asti, jsme si my, 
Divo áci z Frýdlantu nad Ostravicí, na-
plánovali o jarních prázdninách dvouden-
ní výpravu do Chropyn , p vodn  místa-
setkání um lecky založených „tomík “.

Předcházela tomu mailová korespon-
dence s vedoucí Kamínku Hanou Pa-
ňákovou. Ta nám ochotně poskytla
střechu nad hlavou v jejich klubovně. 
Když jsme ve čtvrtek 10. března vystou-
pili na chropyňském nádraží, už nás tam 
obětavá Hana vyhlížela se svými dvěma 
instruktorkami, které též náhodou měly 
jarní prázdniny. Aby nám ulehčila asi dva 
kilometry dlouhou cestu do centra Chro-
pyně, vzala na pomoc kolo a ověsila ho za-
vazadly našich nejmenších.

V klubovn  už další mladý instruktor 
oh íval výborný guláš, který pro nás Hana 
p ipravila, takže naše instantní polévky 
a aje jsme neupot ebili. Po ob d  jsme 
se seznámili s d tmi, které po vyu ová-
ní do klubovny p išly a spole n  jsme pak 
vyrazili na „Kimovu hru“ kolem chro-
py ského zámku. P ekvapilo nás také 
ohromné množství kostým , které oddíl 
využívá p i akcích pro ve ejnost a na tá-
borech. V tšinu jich vyrobila nebo obsta-
rala vedoucí oddílu. V kronikách oddílu 
jsme vid li krále Je mínka s jeho družinou 

na zámku, d ti v kostýmech na táborech, 
na akci „Vítání jara“ a jiných. Klubovna 
je bývalá t ída ve staré škole a dlouhá p i-
lehlá chodba je obložena stovkami krabic 
s kostýmy. M sto oddíl finan n  podporu-
je a ten p ipravuje akce, které navšt vu-
jí nejen ob ané Chropyn , ale i z okolních 
vesnic a m st. 

Ve er, když menší místní d ti odešly, 
nám instrukto i zap j ili zajímavou hru 
se sv telnými pistolemi, která se bodova-
la. Ti nejlepší dostali diplom. Pak jsme se 
uložili ke spánku na karimatkách svých, 
podložených karimatkami Kamínku.  
    P íští den po snídani nás ekalo p e-
kvapení. Vedoucí Hana Pa áková nás 
zavedla do zámku, který otev ela jen pro 
nás otev ela kastelánka. Prohlédli jsme 
si komnaty a muzejní sbírky Krom íž-
ska. Po návratu do klubovny jsme dostali 
pam tní list – puzzle „M sto krále Je -
mínka“ a sladkosti do vlaku na zpáte -
ní cestu. Moc d kujeme Hance Pa áko-
vé a jejím šikovným instruktor m za milé 
p ijetí a pé i o naše pohodlí a zábavu. 
V íme, že Kukla si cestu do Chropyn  
n kdy p íšt  najde, protože tak um lec-
ky založený oddíl si to zaslouží a malebné 
m ste ko rovn ž.

P ikládáme obrázek „V sadu“ našeho 
lena Jožky Eliáše ze 6. t ídy,  který m l 

p ipravený  do letošní Kukly.
Marie Ba inová, 

TOM Divo áci,
Frýdlant nad Ostravicí



Jako každý rok i letos v Brandýse nad 
Labem svedli malí i velcí borci z mnoha 
oddíl  florbalový boj rozli ných bájných 
a fantastických stvo ení. 

D rovaný mí ek svišt l z jedné strany 
haly na druhou, hrá i skráp li palubovku 
potem úsilí a zápalu vst íc vít zství. Mezi 
utkáními zn l z tribun i šaten halasný 
smích a p átelské rozhovory kamarád , 
kte í op t po roce p ijeli zm it síly v boji 
o pohár, který má váhu – o slavný Šutr!
   Ano, již p ed za átkem avizoval hlavní 
sudí u as , že chce vid t pouze istou hru,
žádné špinavosti a u árny. P íliš ale za-
sahovat nemusel, od nejmladších po nej-
starší – všichni p edvedli jen to nejlepší. 
Zvláštní pot chou pro oko diváka pak byla 
hra nejmenších a jejich irá radost ze hry 
samé. A o to tu hlavn  jde.

Gratulace vít z m, est poraženým
 a zase za rok!

Mat j Chour
TOM Veverk,

Brandýs nad Labem

Vyznava i gumových kroužk  se sjeli 
z blízkého (Valašské Mezi í í, Hracho-
vec) i vzdáleného okolí (Holešov, Brno, 
Ostrava, Opava). 

Turnaj zahájila samotná bohyn  ringa 
„Ringoška“, která sestoupila mezi nás, 
všem pop ála sportovní úsp chy a ze 
svého rohu hojnosti odsypala n co povo-
leného dopingu. 

Takové byly statistiky letošního jubi-
lejního 20. ro níku turnaje v ringu 

„O zlaté trenky“.

Byli jsme sv dky mnoha napínavých 
zápas , z nichž nakonec vykrystalizovalo, 
kdo letos vstoupí na koberec slávy od n do 
zlata a kdo si bude muset zase rok po kat.

 Zlaté trenky nakonec oblékl v katego-
rii mladších Šnajdr team (Kubaš, Mára, 
Vítek – TOM Zlaté šípy), mezi staršími 
Pindižvíci (Ondra, O as, apík – TOM 

moudík) a v kategorii nejstarších Bezru  
(Šampon, LT, Tete – TOM Kadao).

Ji í Kraj a,
 TOM Zlaté šípy,

Valašské Mezi í í

*Jub
ilejní 

27. 2. 2016, 
3 t locvi ny,
3 v kové kategorie, 
8 oddíl ,
53 tým , 
159 hrá  



 že jsme tomíci!

Tomíci jsou lid zdatný, šikovný a aktivní, poušt jí se do nevšedních zážitk , objevují 
sv t, taje p írody i sama sebe. Potkáte je na vod , na skalách, v lesích pod skalou, ale i 
s batohem na horách u nás i v r zných ástech sv ta. Samotné, v part  nebo po celých 
oddílech.

Tomíci jsou zkrátka aktivní, v nují se mnoha v cem, asto velmi, velmi dob e,
a mají tak na  být právem hrdí!

Dlouho jsme pro vás dlouho p ipravovali a vymýšleli novou kolekci asocia ních 
tri ek. Cht li jsme oddíl m nabídnout možnost po ízení designových, kvalitních 
tri ek bez náro né p ípravy a lad ní, možnost jednoduše objednat a získat parádní 
trika za p kné peníze pro sebe, pro oddíl, pro d ti i dosp lé. Myslím, že se povedlo.

Prvními vlaš ovkami jsou potisky HO EC, TRAMP a CYKLO ve t ech barevných 
variacích pro muže, ženy i d ti (viz obrázek). Na dalších motivech však již nyní pracu-
jeme! Tri ka jsou ve skv lé kvalit  200g/m2 potisklé technikou sítotisku, tedy s vámi 
všechny další zážitky sm le p ekonají. Cena byla stanovena jednotná - 199,-/kus + 
poštovné, pouze za náklady. Tomíci tak budou p i objednávce platit opravdu jen triko 
samé, všechny ostatní p ípravy, síta a práce šly a dále p jdou za úst edím spolku. 
D láme to – asociace i my, Veverci – takto pro tomíky, protože bychom rádi n ím p i-
sp li a rozší ili paletu toho, co jako spolek máme.

Trika je možné objednávat na úst edí, na mailu omanek@a-tom.cz. Do konce dubna 
bude otev en i web se všemi fotkami a novými potisky. Sledujte asocia ní stránky 
a Facebook.*

CYKLO TRAMP HORECRREERREE

Bu me hrdí,

NO PROBLEM 2016

Poj te tenhle spole ný projekt podpo-
it, poj te si užít ten luxus nových, vlast-

ních parádních trik! Ukažme sv tu, co 
umíme, d láme a že jsme rádi, že jsme 
tomíci! 

Mat j Chour
TOM Veverk, Brandýs nad Labem
FOTO: Milan Blš ák



*Úst edí bude trika od tiska e objednávat minimáln  po 20 ks od jednoho 
druhu potisku (nezávisle už na velikosti, typu i barv  trika), a to z d vodu ná-
ro nosti techniky tisku – p ípravy tiskových sít. Prosíme tedy oddíly, aby po í-
taly s tím, že pokud jejich objednávka nebude dosahovat dvaceti kus , úst edí 
po ká na další zájemce o trika, dokud se nesejde dostate né množství objedná-
vek. Odm nou pak budou kvalitní trika, tisk i cena.

D kujeme model m z oddíl  Veverk a Na Ostr vku, blondýnkám z TOM 
Kulíšci, Terezce Šejtkové, Pin ovi z Oddílu S.T.A.N. a Kudrná ovi ze sedl an-
ských Jelen .



Na letošní jarní tábor jsme se rozhodli
vyrazit, po velmi dobré lo ské zkušenosti,
 op t na skautskou základnu v Desné u Tan-
valdu. A dvaadvacet  ú astník  ve v ku do 
patnácti let hovo í za vše. Zasn žené kopce 
Jizerských hor prckové využili co to šlo. 
Kopce sjížd li nejen na bobech, ale i na 
pytlích. A p i návratu z výprav se naše sku-
pinka nejednou zastavila na takzvaném 
„Tu ákovém kopci“, jehož název se odvíjí 
od polohy, ve které jej prckové sjížd li.

Pro  Pátý element? Pod tímto názvem 
se skrývá táborová hra, která byla nejd íve 
plánována jen na letní tábor, ale pro svou 
obsáhlost byla zahájena již na jarním.

Bylo, nebylo.
P ed ty mi tisíci lety byli vybráni lidé 

k ú asti na tajném projektu s názvem 
Pátý element. Tito lidé byli vybráni pro 
své dobré vlastnosti a lásku k p írod . 
U každého jedince jednoho dne zazvo-
nil tajný agent, který doru il zape et nou 
obálku s dopisem. V n m bylo velmi stru n  
popsáno, co má vybraný lov k d lat. 

Byl sestaven tým, který m l za úkol 
jediné, a to zachránit planetu Zemi a život 
na ní. Celý tým byl uveden do hiberna ního 
spánku na dobu dlouhých ty  tisíc let. Tím 
byl celý projekt zahájen. 

Tým byl p epraven na jednu ze t í planet 
v naší slune ní soustav . Soub žn  se spuš-
t ním projektu Pátý element bylo zahájeno 
osidlování t í planet. Jednalo se o planety 
Merkur, Venuše a Mars. Na planetách byly 
postaveny speciální kopule, v nichž byly vy-
tvo eny podmínky pro život. 

Na Zemi se nejlepší v dci a mágové 
sv ta postarali o vytvo ení speciálního 
zámku, který m l v budoucnu spojit síly 
p ti element . Jednotlivé síly ty  živl , 
tedy vody, ohn , zem  a vzduchu byly ma-
gickými rituály ukryty do ty  modul  a 

pátý element, ten nejsiln jší má být pro 
tým záhadou, kterou musejí vy ešit. ty i 
moduly živl . Pátý element, ten nejsiln jší,
a speciální zámek byly za íkávadly ukryty 
na planet  Zemi ješt  p ed zánikem života. 
Život na planet  Zemi zanikl tisíc let po za-
hájení osidlování t í planet naší slune ní 
soustavy.

Tým projektu Pátý element byl probuzen 
t i tisíce let po zániku života na Zemi.

lenové týmu sv j první úkol splnili. 
Našli všech p t modul  element  a také 
speciální zámek ke spojení všech sil ele-
ment .

Zda se týmu povede navrátit život na 
planetu Zemi, tak to si musíme po kat do 
letního tábora.

Ji í erner– ervená ek,
 TOM Stopa i, Jirkov

í j í áb j h dli

Pátý element

Sedmisté výro í od narození Karla IV., 
nejproslulejšího eského vlada e, je letos 
p ipomínáno mnoha zp soby. Jedním 
z nich je pom rn  útlá knížka vydaná nakla-
datelstvím Portál.

 Kniha je ur ena p edevším mladším 
d tem. Popisuje životní osudy Karla IV, 
p ipomíná jeho význa né skutky a též leto-
po ty, které se váží k panovníkovým in m. 
Celá publikace je provázena p knými ilu-
stracemi Michaely Bergmannové s velkým 
po tem hádanek, k ížovek, dopl ova ek
a h í ek. Jejich ú el je jediný: aby tomu, 
kdo má knížku, a nemusí to být nutn  jen 
d tský tená , v hlavi ce n co z p edkláda-
ných fakt  též napevno uvízlo. 

Víte t eba, která ze ty  manželek Karla IV.
 byla tou poslední?

                                                                            (jch)



Jaké to je, stát TAM, vid t v auditoriu 
všechny ty slavné tvá e a tušit, že z obrazov-
ky se dívají statisíce i  miliony dalších, v etn  
rodi , manželky, kamarád  ?

Výhoda je, že do hledišt  lov k v tu chvíli 
vlastn  moc nevidí, takže známé tvá e až tak 
neznervóz ují. Nejhorší to bylo asi t sn  
p ed vyhlášením - to jsem byl, p iznávám, 
hodn  nesv j. Pak asi zafungoval adrena-
lin a už jsem si to tak nebral.  Zpátky utéct 
nejde, nezbývalo než to n jak zvládnout. Ale 
zas takové miliony na p edávání eských lv  
myslím nekoukají...

Co lví kovi v kuželu vlastn  p edchází? Co 
musí (stále ješt ) mladý muž podniknout, aby  
dosáhl na eského lva? Co se musí stát, aby 
byla výprava pohádky na Lva nominována?

 To byla vysloven  souhra náhod. Spolu-
pracoval jsem p edtím na n kolika pohád-
kách s Tomášem Krej ím, producentem, 
a ten mne navrhl jako výtvarníka Alici Nellis. 

Pozd ji z projektu odstoupil, ale já jsem 
tam v roli výtvarníka už z stal. Ale nevím, 
co by se dalo podniknout jiného, než snažit 
se ud lat práci co nejlépe. Ostatní je už ve 
hv zdách. Musí se sejít dobrý scéná , režie, 
kamera, herci…Protože jinak by i ta výtvarná 
stránka m la menší šance zaujmout.

 Je s prestižním titulem spojen ješt  n jaký 
–novo e í pov zeno- benefit? Nemyslím snad 
ani finan ní, ale otevírá soška dve e k dalším 
zakázkám, nabídkám od producent ?

Takhle p ímý efekt to ur it  nemá. To 
možná v Americe Oscar.

Myslím, že to funguje opravdu spíše jako 
prestižní záležitost. Když budu podepsaný 
pod n jakým projektem, žádostí a podobn , 
m že ocen ní sehrát svou roli. Nebude to 
t eba tak anonymní. Ale to se asi zeptej za 
pár let - to se teprve uvidí.

 Vra me se v ase o p kných pár let dozadu. 
Spolupracoval jsi s bratry Formanovými a vý-
sledky i tvé práce mohli opakovan  Rozto á-
ci vid t tak íkajíc na vod , když  k nám Jitka 
Tichá  Formanovu lo  Tajemství   pozvala.  
Jak to bylo?

 Mat jovi a Petrovi jsem nejd íve pomáhal 
s vy ezáváním loutek pro jedno p edstavení. 

Potom jsem s nimi n kolikrát jel s Boudou 
s ateliéry loutek… Pak se za al p ipravovat 
projekt lodi Tajemství, do kterého jsem se 
zapojil jako scénograf, následn  jako lodník, 
technik, herec, ná e ník . V p ípad  cesty do 
Antverp i námo ník…S  Mat jem Forma-
nem jsem výtvarn  spolupracoval na n ko-
lika dalších projektech a - spolupracujeme 
dodnes.

Jaké jiné zajímavé po iny máš, Ondro, za 
sebou? A jaké plány p ed sebou?

V posledních letech jsem se za al trochu 
vyhýbat scénografii, jak divadelní, tak 
filmové. Je to innost zna n  neplánovatel-
ná a asov  i psychicky náro ná. Dokud jsou 
d ti malé, tak se mi do toho moc nechce. Ale 
za al jsem se s kamarády v novat expozi-
cím, - hlavn  interaktivním- tam se lov k 
taky dost vy ádí – a grafice. P ipravujeme 

adu vzd lávacích aplikací a v poslední dob  
spolupracujeme s ESA na propagaci vesmír-
ných témat ve školách. Nenudím se.

 Ondro, jsi Rozto ák, resp. do roku 2005 jsi  
byl. Jak asto do našeho m sta jezdíš?

Rozto ák jsem byl od mali ka a asi navždy 
už trochu Rozto ák z stanu. Vždycky jsem 
to m l v Roztokách rád, mám tu rodi e a 
sestru. Pokud bych m l bydlet v Praze a v 
okolí – tak zase jen v Roztokách.  V posled-
ní dob  se sem ale už moc nedostanu, což m  
mrzí hlavn  kv li kamarád m. V roce 2005 
jsem se stal hrdým obyvatelem Horního 
Prysku, kde jsem koupil chalupu a pláno-
val tam bydlet. Nakonec se mi to nepoda i-
lo trvale skloubit s prací. Te  žijeme v Liberci 
a asto dojíždím pracovat do Prahy. Ale stále 
jsem Horním Prys anem. Popravd  bych ale 
hlavn  rád z stal Evropanem.  Když tak po-
slouchám politiky, ale i n které spoluob a-
ny…Darmo mluvit.  

 Nemohu se nezeptat na tomíky. Dá se p i-
pustit, že p ed t iceti roky, n kde v hloubi les  
na Klu ance, mezi týpky a stany na podsad , 
p i p íprav  táborových divadelních p edsta-
vení i pln ní (výtvarných) úkol  táborové hry, 
že tam n kde se chu  a talent potkaly i probu-
dily? Vyráb l jsi pro nás p ebaly na oddílová  
cd, to už jsou devadesátá léta, ad  kamará-
d  jsi namaloval obrázky s nám ty z Hobita, 
nemluv  o portrétech len  habsburského ar-
cirodu, kte í krášlí  byt klade e t chto otázek.

To trochu souvisí s odpov dí na p edcho-
zí otázku. V tšina mých nejlepších p átel 
pochází práv  z turistického oddílu nebo 
z okruhu lidí n jak s oddílem prováza-
ných. Asi nebudu p ehán t, když eknu, že 
oddíl tomík   m l na m j život vliv zásadní. 
Nakonec ur it  i výtvarn : Hobita jsem 
poprvé objevil na tábo e a Pána prsten  nám 
p evypráv la vedoucí Nika na n kolika vý-
pravách. A to byly knížky, které ur it  formo-
valy m j pohled na sv t. 

D kuju za rozhovor
Tomáš Novotný

OND EJ MAŠEK se  narodil v roce 1972 v Praze, od roku 1973 žil v Roztokách. 
Mezi roky 1981 až 1989 byl lenem roztockého turistického oddílu.

Vystudoval Um leckopr myslovou školu na Žižkov , obor ezbá ství, následn  scé-
nografii na DAMU. Absolvoval 1996, o dva roky pozd ji za al spolupracovat s Divadlem 
brat í Forman . Filmové scénografii se v nuje zhruba deset let. 

Je ženatý, s manželkou Annou má d ti Metod je a Josefínku. 
Letos v b eznu získal spolu s kolegou Peterem aneckým, slovenským scénografem, 

eského lva za výpravu k pohádce Alice Nellis  Sedmero krkavc .

eský lev Ondra Mašek



Máte na táboře šestky nebo sedmičky? Ne, my raději zubříky a šeltry. Nebojte 
se, to není ani zaklínadlo ani šifra, to se jen ostatní baví o velikostech a druzích 
obydlí na tábor. Kdekdo by si možná myslel, že my, woodcraft eři, táboříme jen 
v týpí, ale to by se mýlil, protože to není tak úplně pravda. Možností je mnohem 
víc a i mezi velikostmi týpí se musí rozhodovat.

Tak co je p tka, šestka nebo sedmi ka? Je 
to pr m r a zárove  výška týpí v metrech. 
Každá velikost je dobrá na n co jiného a 
v te, že se nejedná o zv tšení o metr, ale 
tak ka pomalu o násobek místa. 

Na tábo ení s ohn m se nejvíce použí-
vají p tky a šestky. Vejdou se tam pohodl-
n  ty i postele nebo jedna rodina a také se 
dob e vytopí. V sedmi ce je víc místa, takže 
ta je dobrá na „sn movní“ týpí nebo tam lze 
naskládat více táborník  (t eba i celý oddíl 
na víkendové výprav ), ale vytopit sedmi -
ku je už složit jší. 

Ob as se používají i osmi ky nebo v tší, 
ale to už opravdu výjime n , protože se-
hnat týpiovky správné délky nebo i odst -
hovat sbalené týpí této velikosti kamko-
liv, je výzva. Ve ty metrovém týpí už m že 
nastat problém Je-li vlhký deštivý den, kou  
z ohn  zabírá 2/3 výšky týpí. V takovém týpí 
se dá dýchat spíš jen vleže. Ješt  menší týpí 
se používají spíš jako d tská týpí na hraní.

Do týpí pat í lining. To je taková druhá 
vnit ní st na týpí. Lining má n kolik funkcí: 

neprší pod ním, pomáhá vytvo it komíno-
vý efekt pro lepší odvod kou e a izoluje od 
studeného vzduchu. N kdy se do týpí dává 
ješt  ozan, což je taková plát ná st íška nad 
zadní ástí týpí. Perfektní do dešt , trochu 
horší pro odvod kou e.

Týpí i lining se dají pomalovat. Možností
a motiv  je nep eberné množství. Poma-
lované týpí je malebné, ale pozor na „p e-
plácanost“. A také je docela dobré v d t, že 
použijete-li v tší plochy tmavší barvy, 
budete mít v týpí celkem tmu. Zajímavým 
typem na malbu liningu m že být symbo-
lické zakreslení historie kmene ve sn mov-
ním týpí, takovou jsme kdysi m li v našem 
kmenu.

Další možností je šeltr. Stan lovc  a 
traper . Je menší, a tudíž pot ebuje i menší 
ty e než týpí (min. je osm ty í 2,5 až 3,5 m).
I šeltr m že mít r znou velikost, ale v tši-
nou se v n m vyspí dva až ty i lidi. Nebo 
se dá výborn  využít jako zásobovací stan 
p ípadn  kuchyn . Ohe  je venku, na 
takové „verandi ce“, takže v horkém lét  
neva íte zav ení v týpí, ale venku na ers-
tvém vzduchu a ješt  vidíte, co va í vedle a 
m žete si p itom povídat.

A zub ík? Menší a jednodušší než týpí, 
tedy se všemi výhodami i nevýhodami zjed-
nodušení. Mí  ty í, jen t i, leh í, skládá se 
t í samostatných plachet. Ale víc tam fouká 
a je menší. Ale i tam se dá udržovat ohe .

A to na woodcrafterském tábo ení 
m žete ješt  potkat vigvamy, longhausy 
z n kolika týpí, otev ené týpí „rogalo“ 
a další druhy stan  a obydlí.

Tak co? Máte šestky nebo sedmi ky 
a zásobák v šeltru?

Kate ina Pejšová – Lasík
Foto: archiv kmene Tussilago



M j vlastnoru n  
vyrobený n ž

Mikešovo 
Dnes si povíme, jak m Ïe vzniknout n Ï p esn  podle vašich p edstav. 

Dnes bude e  bude o p kném, pevném 
(nezavíracím) noži. Zavírák by vyžadoval
jak dob e vybavenou dílnu, tak i delší 
praxi v noží ském oboru.

Základem je epel. V tomto p ípad  je 
použita epel Polar 95mm. Dále si musíme 
zvolit materiál na rukoje . Tentokrát 
jsem zvolil mosaznou podložku objedna-
nou zárove  s epelkou, špalík z jablon , 
kousek afrického zebrana, siln jší k ží a 
plátek z parohu jelena. Do k že, parohu 
a zebrana za pomoci dlátek a vrta ky s 
vrtákem vyrobíme díry trochu v tší než 
je ap epele. To proto, že veškerý mate-
riál bude prolepen epoxidem. Ze špalíku 
jablon  nebo jiného tvrdšího d eva vy-
robíme hranolek, který op t provrtáme 
tak, aby se dal velice voln  navléknout na 

ap. Nachystané polotovary rukojeti po-
stupn  nalepíme na ap tak, aby epoxid 
nejen slepil jednotlivé díly , ale aby ho bylo 
dost i v otvorech díl  navle ených na ap. 
   P i lepení je dobré použít jednorázo-
vé gumové rukavice. epelku se zárod-
kem rukojeti je dobré stáhnout truhlá -
skou sv rkou za použití kousku d eva, 
které bude mezi špi kou epele a sv rkou. 
Epoxid necháme vytvrdnout a pak po 
uvoln ní ze sv rky n ž upneme do 
sv ráku a za použití struhák , též zvaných 
rašple a smirkových papír  postupn  od 
zrnitosti cca 80 až do 1200 tvarujeme a 
vyhlazujeme rukoje . Ve chvíli, kdy už 
má rukoje  tvar, který nám vyhovuje a je i 
hezky hladká, je dobré ji naimpregnovat. 
Bu  m žeme celou rukoje  navoskovat 
v elím voskem, který následn  rozfouká-
me horkovzdušnou pistolí i fénem a vy-
leštíme hadrem, nebo hadrovým kotou-

em ve vrta ce. Ješt  lepší je ale pova it 
rukoje  ve sm si nejoby ejn jšího olivo-
vého oleje ( opravdu nemusí být extra 
virgin) a v elího vosku. Sm s oh íváme ve 
vodní lázni a epelku va íme cca 30 minut. 
Po té necháme láze  vychladnout, když 
budeme rukoje  má et p es noc, nic špat-
ného se ned je. 

Po vyjmutí nože z lázn  rukoje  op t 
leštíme hadrem nebo hadrovým kotou-

em. Pokud jsme použili dob e vyschlé 
d evo, pokocháme se povedeným dílkem, 
které je v tu chvíli krásn jší, než výtvory 
nejvyhlášen jších firem. Ješt  d le-
žité upozorn ní: epel, respektive její 
ost í p ed zapo etím práce bu  omotej-

te n kolika vrstvami elektriká ské izo-
la ní pásky, nebo použijte teplem smrš-
ovací izolaci. D vod je jasný. Je zby-

te né a nevhodné ublížit si zbyte n  
p i výrob  nožíku. Pak už zbývá výroba 
pouzdra, ale o tom zase n kdy p íšt . 
A úpln  na záv r. Jestli jste se p es všechna 
opat ení zapatlali epoxidem, máte dv  
možnosti: omýt si ruce technickým ben-

zínem, poté mýdlem a pak dob e ošet it 
krémem na ruce, nebo po ádn  promas-
tit krémem na ruce a pak ot ít do starého 
hadru, p inejhorším pomohou nehty. 

Ji í Lukeš - Mikeš, 
TOM Veverk,

Brandýs nad Labem



Co naplat, pá-
nové Zdendo, Jir
ko a Tomáši, za 
t ch p edchozích
 25 let jsme všich-
ni ur it  zmoud-

eli, zklidnili jsme se, ale nemyslím, že jsme 
se zase tolik zm nili. Možná, že si to myslí 
naši sv enci, jak jsme už sta í a mimoni… 
a my je p i tom necháme. N kte í politi-
ci proklamovali heslo T IKRÁT A DOST. 
U Vás, mládenci, platí, že vlastn  za íná-
te, protože práv  od chvíle, kdy Vám bude 
padesát let, tak jste moud í. 

A koliv jsem bezv rec, tak a  Vám B h 
rá í zachovat zdravý rozum, zdravou 
logiku a zdravé názory. A hlavn  zdraví ko, 
zdraví ko a znova zdraví ko!

Váš Vašek Hrobský 
alias Nezmar z Pacova

Krásné narozeniny, Tomáši, a  všechny 
další roky, co máte p ed sebou, jsou plné 
zdraví, pohody a lásky. A a  se Vám da í do 
nové padesátky š astn  vykro it.

Vaše ex-sekretá ka Bene

Milí Zde ku, Jirko a Tomáši. Všechny nás 
spojuje turistika a v našem v ku už víme, že 
turistika nejsou jen dlouhé pochody. Zákla-
dem turistiky je PROCHÁZKA. Proto Vám 
posílám fotku sto patnáct let starou, fotku 
PROCHÁZKY NA MOST .

Petr Teringl

Up ímn  vám pánové 
Tomáši, Zde o a Jirko 
p eji zdravé t lo a sil-
ného ducha. Na to, že 
vám je 150 let, vypadá-
te výborn ! Tomík m 
jste v minulosti v nova-

li množství energie srovnatelné s ro ní pro-
dukcí temelínského jaderného reaktoru, 
což obdivuji lidsky i fyzikáln .

Zden k Šmída

Tomáši, Jirko a Zde ku, oce uji Vaši 
snahu o to, abyste se p iblížili k mému život-
nímu jubileu, ale stejn  nestíháte. Vydržte 
u svých oblíbených inností pro spolek - 
chalupy, základny a vzd lávání aj. K tomu 
všemu Vám p eji dostatek elánu  a zdraví.

Libuše Valentová

Milý Tome, Jirko, Zde ku,
podívejte, co je venku.

Všude kolem modré kyti ky,
tomíci – kluci i hol i ky.

A  Vás práce s nimi dalších 50 let baví,
vinšujeme Vám stálé zdraví.

Nových len  moc a moc
p ejí Tu i Olomóc! 

So a Rokytová
 
Milý Tomáši, k Vašim akorát tak kulatým 

kulatinám Vám p ejeme:
 co nejmén  aktualizací softwaru a hardwaru  

          Lukáš P.
co nejmén  neformáln -edukativních a     

interaktivních „písí“ lekcí    Lukáš H.
na chalupách fungující kotle a lejna vždy 

jen na svých místech  Zuzana 
 abi bili dopis, napsáni richle a bes chip, 

vždy správn  použít šárky p ed a zaoslove-
ním vždy slušn  Oslovení a forma 

               Ománek

       Jindra  
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Byla to doba sametová s nádechem 
režného plátna, as, kdy co platilo p edev í-
rem, tak den poté bylo nezákonné, situace, 
kdy staré zanikalo a nové t žce se rodilo 
a mnohdy se stejnými jmény, i když s p e-
to enými názory. Každej byl tenkrát revo-
lucioná em a cht l svou mali kostí p isp t 
k novému a lepšímu. Bylo tomu i na za átku 
let devadesátých v Rad  turistických oddíl  
mládeže. Svaz turistiky se vrátil k tradicím 
K T a fr elo hlavn  vracení majetku.  
  Znovu bylo obnoveno skautské hnutí 
a op t šlo v prvé ad  o majetek. V Praze se 
jednoho dne sešla skupina vedoucích tu-
ristických oddíl  mládeže, která nemusela
nic obnovovat, p ejmenovávat a ani o nic 
žádat, jelikož nem la v bec nic, a vlastn  
jsme, snad jako jediná organizace pracují-
cí s d tmi, byli naprosto apoliti tí. 

M li jsme jen jistotu a pocit, že na nás 
každý kašle a že vše ostatní je d ležit jší.
V této skupin  vedoucích bylo hodn  
mladých, rázných i drzých lidí, a tak jsme 
zakládali spolek Asociace TOM, který 
se mnohým z turistického hnutí nelíbil. 
Nakonec jsme využili práv  konající se 
sch ze vedení K T v paláci Hedva na Vác-
laváku a šli si popovídat. P iznávám, že 
zejména to mládí bylo v ele a tam jsem se 
seznámil s letošními padesátníky Jirkou, 
Tomášem a Zde kem. Trochu chyb la 
taktika, ale o to více bylo ráznosti. Když si 
to dneska vše v hlav  op t p ehrávám, tak 
se musím smát a je jen dob e, že budouc-
nost dala mládí za pravdu!

Pak ubíhala léta, prob hla mnohá setkání 
na sch zích, akcích, výpravách, závo-
dech. Vedli jsme velké diskuze s Tomášem, 
zda na titulku asopisu pec, nebo ak ní 
foto z d tské akce, rozjímali s Jirkou nad 
stavem turistiky v budapeš ském termál-
ním bazénu, zkoušeli spojení s vysíla kou 
u Zdendy na tábo išti… hodn  rozkvetlých záhon   a truhlík



 sv t bez finan ních kontrol       Helena 
kv tinám dostatek vláhy, zpívající 

ptá ky, zametené prahy, p ivrtané há ky         
Vítek

   každoro n  plný asocia ní m šec 
Alice a Ka ka, kolegové z úst edí

Milý Ji í, milý Zde ku, rádi bychom Vám 
pop áli vše dobré k významnému jubileu. 
Pro Vás oba to není jen životní výro í, 
ale také p tadvacet let s Asociací TOM. 
P ejeme Vám p edevším pevné zdraví, 
osobní pohodu a další p íjemn  strávené 
roky mezi tomíky.

roztocké úst edí

Tomáši, ješt  dnes p ed sebou vidím naše 
první setkání p i mém vstupním pohovoru. 
P ede mnou sed l mladý, p íjemný a usm -
vavý muž. V tu chvíli jsem rozhodn  netu-
šila, že tím za íná naše, dnes již více než 
dvacetiletá, spolupráce. Za tu dobu jsem 
Vás poznala jako lov ka s neutuchající 
energií, ochotou pomoci p i osobních pro-
blémech, lov ka, který pro tomíky žije a 
dýchá. Do dalších let bych Vám ráda p ála, 
abyste z stal tím v n  mladým, usm va-
vým mužem, nabitým energií.

Alice Pa ízková

Našim chlapc m vzkazuji, že nejde o nic 
sv toborného. Je však  možné, že je mládež 
nyní za ne oslovovat velebný kmete, ehož 
jsme my ženy ušet eny. Proto jim p eji, aby 
z stali stále mladí duchem a do té druhé 
50tky vkro ili s p ehledem a nadhledem a 
v ele je vítám mezi nás, dosp lé.

Radka Šumerová

Za tu dobu, co se znám s Tomášem No-
votným, jsem zjistil, že máme mnoho spo-
le ného. Máme totiž oba rádi cestová-
ní, Járu Cimrmana a skotskou whisky. 
M žeme o tom vést spory, m žeme s tím 
nesouhlasit, ale to je asi tak všechno, co se 
s tím dá d lat. Díky jeho smyslu pro humor 
se každý rok t ším na apríla, kdy ekám 
n jakou kulišárnu, a nebo naopak mám 
sám radost, když mi sko í na n jaký žertík. 
Proto bych se rád p ipojil ke gratulant m 
a pop ál mu, aby ho neopoušt l smysl pro 
humor a m l co nejvíce d vod  k úsm vu. 
A kdyby n kdy p eci jen bylo ouvej, vždy je 
po ruce píse  proti trudomyslnosti…

Michal Urban

Když jsem se zajímal o to, co se stalo 
v roce 1966, zaujalo m  nap . to, že se 
poprvé konala oficiální celostátní sout ž 
krásy pod názvem Dívka roku a také to, že 
prob hlo první mistrovství sv ta v orienta -
ním b hu. Když jsem se zajímal o to, kdo se 
v roce 1966 narodil, tak jsem s p ekvape-
ním zjistil, že to byla nap . Lucie Bílá, Dan 
Nekone ný, Ji í Langmajer nebo Ji í Ma-
chá ek. Všechny události a narozené osoby 
jsou však z pohledu tomík  ned ležité. To 

nejd ležit jší pro asociaci se stalo v únoru 
a kv tnu 1966 a bylo to narození Toma, 
Zde ka a Jirky. P átelé, díky za Vaše mno-
haleté angažmá ve vedení tomík  i za to, 
kam jste celou organizaci posunuli.

K té vaší spole né stopadesátce p eji 
mnoho zdraví, elánu do nových výzev, a  
Vám stále tak chutná, je s Vámi legrace jako 
doposud a také to, aby Vám ostatní hádali 
vždy alespo  o 15 let mén …

Ondra Šejtka
 
Pánové, v dob , kdy jsme si n kte í z nás 

za ali íst Foglarovky, Vy jste tvo ili asoci-
aci. A když n kte í z nás teprve zakládali
oddíly, Vy jste už vyráželi slavit první dese-
tiletku mezi ho ci. Nápad , aktivit a elánu 
máte p itom po ád dost, tudíž Vám spole -
nou stopadesátiletku nev íme! Hoši, p eju 
do dalších let po ád tu silnou motivaci pro 
práci s námi, tomíky!

Tomek Hurt

Neblahop ejné blahop ání
Na otázku, kdy jsem se poprvé setkal 

s vrchním tomíkem – Tomášem Novotným
– nedovedu odpov d t. Ale ur it  už od 
té doby uplynula taková tvrtina století. 
Avšak bezpe n  vím, že od té doby jsme se 
setkali mockrát a vždy to byl tentýž p íjem-
ný a usm vavý spole ník --- lov k je skoro 
v pokušení napsat gentleman, nebýt toho, 
že tento pojem je v poslední dob  tak pro-
va ený,  zneužitý a znevážený – vzd laný

lov k, jemuž to rychle a dob e myslí. Takže 
to možná bylo na n které z prvních sch zek 
neformální party lidí z n kolika sdružení
 mládeže, kte í se rozhodli, že zájmy d tí 
a mladých lidí je t eba bránit spojenými 
silami – nejprve hlavn  proti darebák m,
kte í (nakonec úsp šn ) usilovali o rozkra-
dení majetku n kdejšího Svazu socialis-
tické mládeže, pak proti nespravedlivému
rozd lování dotací (po ád ješt  rozhodova-

li hlavn  p edlistopadoví referenti) a trvale 
proti r zným orgán m, ú ad m, ba i po-
slanc m, kte í pod heslem „Mládež je t eba 
hladit – hladit až vyhladit!“ za ali chrlit ne-
promyšlená na ízení a zákony (by  zdán-
liv  užite né – alespo  naoko) a skoro 
nám znemož ovali t eba tábo it a jezdit 
na výpravy a v bec žít. A ve skute nos-
ti i z popudu tehdejšího ministra školství 
mládeže a t lovýchovy prof. PhDr. Sokola, 
jemuž zas oprávn n  vadilo, že v evrop-
ských orgánech v Bruselu stále ješt  eskou 
mládež zastupují delegáti vyslaní kdysi So-
cialistickým svazem mládeže. Nakonec 
navzdory odporu n kdejších mládežnic-
kých funkcioná  a jejich demagogic-
kým hesl m, kterými se poda ilo ovlivnit 
i n které spolky – vznikla eská rada d tí 
a mládeže. A Tomáš Novotný jako jeden 
z jejich zvoleného vedení pokra oval v uve-
deném úsilí jako d ležitý len její „Skupiny 
stát“. Neobešlo se bez n ho žádné d leži-
t jší jednání – asto i vlastn  dost nep íjem-
né. A je tomu tak dodnes.

A to vše ovšem inil jaksi na okraji toho 
hlavního: založení a vedení Asociace turis-
tických oddíl  mládeže. O tom toho samo-
z ejm  v dí víc jiní. P i pohledu z venku se 
jen zdá, že se mu vždy da ilo a da í shro-
máždit kolem sebe dobrou partu kamarád ,
jímž jde o v c víc než vlastní osobu. A to 
je dnes zvláš  závid níhodné. P i pohledu 
zven í jim a jemu zvláš  závidím, že navíc z 
r zných prokomunistických z ícenin vybu-
doval a vybudovali r zné herberky, chaty a 
útulky, prost  sí  základen. A nejen vybudo-
vali, tomíci ješt  dokázali, aby v nich vždy 
panoval po ádek a istota (alespo  v t ch, 
které jsem vid l). Což se zdá být samo-
z ejmé, ale není.

Záv rem v nuji jednu osv d enou radu: 
Nevšímejte si íslovek, nic neznamena-
jí a jsou dobré jen k  otravování a srážení 
každého, kdo je bere na v domí. O lov ku, 
jeho práci, možnostech a nadšení nic ne-
vypovídají. Nevšímejte si jich. Na loukách 
rozkvete ješt  spousta ho c , p ijde ješt  
mnoho krásných zážitk  v lesích a na 

ekách, doma i v dalekých krajích – i spo-
kojenost z dalších úsp ch .

Ji í Navrátil
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Turistické závody
budou v Olympijském parku

MAPY
Turistika je sportem, ne že ne! Na turis-

tických pochodech se sice nem í as, ne-
ur uje po adí, ale to hlavní, co charakte-
rizuje sport, tedy pohyb, spl uje turistika 
v mí e maximální. Toho si je v dom i eský 
olympijský výbor, který podporuje sportov-
ní innost Klubu eských turist .

P itom pod hlavi kou K T a zejména 
Asociace TOM se pravideln  po ádají 
závody, které jsou sportem istokrevným. 
Tedy turistické závody, které jsou vlastn  
terénním b hem dopln ným o specific-
ké turistické úkoly, znalostní a dovednost-
ní prvky z turistické praxe. Díky tomu jsme 
také byli osloveni eským olympijským 
výborem, abychom se prezentovali v Olym-
pijském parku Rio – Lipno.

Olympijský park na Lipn  nebude 
úplnou novinkou. Jeho p edch dcem byl 
Olympijský d m z Londýna roku 2012. 
Zatímco Londýn je hojn  navšt vova-
ný eskými sportovními fanoušky, letošní 
olympiáda v Brazílii asi nebude pat it mezi 

asté cílové místo eských turist . Takže 
se Olympijský výbor rozhodl navázat na 
Olympijský park 2014 na pražské Letné, 
který v dob  zimní olympiády v So i p iví-
tal na sto tisíc p átel sportu.

Místo pro olympijský park v dob  her 
v Riu nebylo vybráno náhodou. Kdysi 
ospalá obec u Lipenské p ehradní nádrže 
se stala jedním z nejvíce se rozvíjejících 
st edisek zimních i letních sport , vodních 
sport , a také zážitkové turistiky. P ímo 
od centrálního parkovišt  vede lanovka 
ke sjezdovkám areálu Kramolín, pod la-
novkou vede modrá sjezdovka a u dolní 
stanice lanovky je d tský Fox park. V bez-
prost ední blízkosti je letní bobová dráha 
a u horní stanice lanovky je východisko 
lyža ských b žeckých tras a také zdaleka 
viditelná v ž Stezky v korunách strom . 
Nabídka vodních sport  je také zajímavá. 
Na Lipn  je základna sportovního jachtin-
gu a windsurfingu i marína pro rekrea -
ní jachta e s možností pronájmu kajuto-

vých lodí. P íznivci divoké vody znají sla-
lomovou tra  pod lipenskou hrází, která 
je vedle Labské sout sky nejt žší p írodní 
tratí u nás. Cyklisté uvítají stezky po obou 
b ezích lipenské nádrže, které se díky in-
vesticím stále více vyhýbají silnicím s auto-
mobilovou dopravou. Objet lipenské jezero 
na kole je výzvou pro každého cykloturistu. 
Turisti, kte í se vydávají na výlety za histo-
rií, ur it  navštíví Vítk v kámen, z íceninu 
u rakouské hranice, Vyšší Brod se známým 
klášterem i kolébku rodu Rožmberk .

Centrem olympijského parku bude 
Marina Lipno. Tam budou soust ed -
ny prezenta ní stánky sport  i partne-
r  Olympijského výboru a hlavní pódium 
pro vystoupení host  a p enosy z Ria. 
Tam se také budou prezentovat olympio-
nici, vracející se z Brazílie na letišt  Planá 
u eských Bud jovic. Sporty, které se ode-
hrávají v p írod , budou mít prezenta ní 
stánky po celém okolí lipenské nádrže. 

Stánek turistických závod  bude ve Fox 
parku u dolní stanice lanovky, asi deset 
minut p šky od Mariny. Kousek od stánku, 
na sjezdovce a v lese za sjezdovkou bude 
ukázkový turistický závod pro p íchozí. Na 
zkrácené trati si budou moci návšt vníci
vyzkoušet b h s kulturn  poznávací in-
ností, poznávání d evin a turistických 
zna ek, ur ování azimutu a vzdálenosti
nebo uzlování. Našimi sousedy ve Fox 
parku budou orienta ní b žci, takže si 
každý bude moci porovnat turistickou 
a orien áckou mapu i turistický závod a 
orienta ní b h.

Zveme tomíky k návšt v  olympijského 
parku, pro oddíly rádi uspo ádáme závody 
s m ením asu a vyhodnocením výsledk .
Turistické závody na Lipn  budou probíhat 
od 15. do 19. srpna, zve vás Klub eských 
turist , Asociace TOM, Rada turistic-
kých závod  a oddíly tomík  z Kralup nad 
Vltavou, Mikulášovic a další spolupracov-
níci.

Petr Teringl

Co by byl turista bez mapy! A co by byl 
Klub eských turist  bez edice turistických 
map celé R. I v dob  GPS navigací a digi-
tálních map v mobilech je klasická papíro-
vá mapa tím nejp ehledn jším orienta ním 
prost edkem. A nejaktuáln jšími turistic-
kými mapami jsou „ty naše, ty zelené“.

Jak vzniká mapa
P ed rokem 1990 existovaly turistic-

ké mapy v m ítku 1:100 000, které byly 
zám rn  zkreslené a nem ly p esah do za-
hrani í. Turisticky zna ené cesty na nich 
byly zobrazeny pom rn  p esn , o ostat-
ních cestách se to nedalo íct. Turistické in-
formace na t chto mapách byly také pouze 
základní, spolehnout se bylo možné pouze 
na zobrazení a popis chrán ných území.

Po revoluci byly k civilnímu použití uvol-
n ny mapy Vojenského kartografického 
ústavu Harmanec, které se staly základem 
pro novou edici turistických map eské a 
Slovenské republiky v m ítku 1:50 000. 
Edice eských map se skládá z 95 map, po-
krývajících celou republiku s p íhrani ím 
sousedních zemí.

Edici turistických map vydává firma 
Trasa, která je ve vlastnictví Klubu eských 
turist . Mapy jsou pr b žn  obnovová-
ny, n které jsou už v desátém (Krkonoše) 
vydání, s úplnou aktualizací. Díky tomu 
jsou mapy p esné. Pro nejlepší orientaci je 
vhodné starší mapy as od asu vym nit za 
nejnov jší.

Celá mapa je složité dílo, které se skládá 
z desítek vrstev. Nap íklad komunikace, 
tedy silnice, cesty a cesti ky, jsou jednou 
mapovou vrstvou. Zástavba, vodstvo, 
zele , výškopis jsou dalšími základními 
vrstvami geografického obsahu.

Další vrstvy tvo í turistický obsah mapy. 
V t chto vrstvách jsou nap íklad památky, 
p írodní zajímavosti, ubytovací a stravova-
cí možnosti, ale i zna ené trasy. P ší, cyk-
listické, lyža ské, trasy pro vozí ká e a jez-

Z INNOSTI
Klubu  eských

turist



tedy silnice, cesty a cesti ky, jsou jednou 
mapovou vrstvou. Zástavba, vodstvo, 
zele , výškopis jsou dalšími základními 
vrstvami geografického obsahu.

Další vrstvy tvo í turistický obsah mapy. 
V t chto vrstvách jsou nap íklad památky, 
p írodní zajímavosti, ubytovací a stravova-
cí možnosti, ale i zna ené trasy. P ší, cyk-
listické, lyža ské, trasy pro vozí ká e a jez-
decké trasy. D ležitou vrstvou je názvo-
sloví. Žlut  podbarvené jsou nejvýznam-
n jší turistické cíle, orámované názvy by 
turista také nem l minout. Všechny žlut  
podtržené texty jsou pak obsaženy na 
textové rubové stran . Mapy mají tverco-
vou kilometrovou sí  pravoúhlých rovin-
ných sou adnic UTM/UPS sou adnicové-
ho systému WGS 84/UTM. Hodnoty sou-

adnic jsou vytišt ny na mapovém rámu po 
1 km. 

Jedine ná na turistických mapách K T 
je jejich aktualizace. Zm ny ve zna ených 
trasách dostávají edito i map p ímo od 
zna ka  K T, a protože turistické mapy 
obsahují i cyklotrasy, jsou vhodné i pro cyk-
loturistiku. Pr b žn  aktualizovány jsou i 
ubytovací a stravovací možnosti a vlastn  
celý turistický informa ní obsah.

Novinkou v nabídce Trasy jsou laminované
mapy, je možné si objednat zalaminovanou 
kteroukoliv z aktuálních map standardn  
jako skládanou na túru do batohu. Lami-
nované mapy jsou prakticky nezni itelné 
a v p ípad  nouze ochrání i p ed dešt m. 
Na objednávku lze také zakoupit zalamino-
vanou mapu nesloženou, pro vyv šení na 
st nu. Každý len K T má možnost si za-
koupit mapy se slevou, informace najdete 
na webových stránkách klubu nebo firmy 
Trasa, s.r.o.

Josef Nosek a Petr Teringl
P íklad úmyslných nep esností starých map: eské 

st edoho í, rok vydání 1977. Kdo v ní hledal hrad 
Frýdlant na pravém b ehu Robe ského potoka, hledal 
dlouho a marn . Nachází se totiž na opa ném b ehu. 



Milí tomíci a vedoucí TOM,
Moravskoslezská krajská rada Asociace 

TOM R pro vás po 10 letech p ipravuje 
tradi ní Letní sraz TOM. Bude se konat od 
30. 6. do 9. 7. 2016 – na úpatí Beskyd  –ve 
Frýdlantu nad Ostravicí. 

V tomto ísle Tomíka p inášíme praktické
informace o srazu, podrobnosti o progra-
mu a p ihlášky si m žete stáhnout na tomto 
odkazu:  http://www.tomici-msk.cz/

tomíci a vedoucí TOM

Letní sraz TOM
K jedine ným kuliná ským zážitk m 

pat ila také návšt va proslulé restaurace 
Dr. Shakshuka ( ti Šakšuka) pojmeno-
vané podle vyhlášené izraelské speciali-
ty, jejíž majitel se objevuje v kuliná ských 
show a pat í v Izraeli mezi nejv tší celeb-
rity. 

Více než týdenní pobyt v Izraeli mi 
p inesl mnoho poznání a zážitk . Te  už 
nap . vím, že voda v Mrtvém mo i je sku-
te n  neuv iteln  slaná a nadnáší ješt  
víc, než by lov k o ekával. Že n kte í 
trhovci umí být skute n  neodbytní, a 
jakou radost m že mít lov k ze sjednání 
dobré ceny. Také ú astnit se velmi št dré 
ve e e na svátek šabat nebo zahlédnout 
pravou židovskou svatbu a vyslechnout si 
povídání o ní je jedine ný zážitek. 

Vým na mi také pomohla pochopit, jak 
silnou tradici mají d tská hnutí, jak za-
pálení jsou lidé pro práci v nich a jak vý-
znamnou a nepostradatelnou ást jejich 
života pro n  tato hnutí p edstavují. Ale 
mám pocit, že abych alespo  trochu 
pochopila historii a sou asnou situaci 
v Izraeli, pot ebovala bych mnoho dní, i 
dokonce m síc  studia.

Projekt bilaterální vým ny mládeže v roce 
2015 po ádala eská rada d tí a mládeže ve 
spolupráci s Radou hnutí mládeže v Izraeli. 
Projekt je realizován s podporou Minister-
stva školství, mládeže a t lovýchovy.

Martina Tichá, 
TOM T icítka a Dvojka

Program vým ny mládeže mezi eskem 
a Izraelem se tento rok úsp šn  konal již 
posedmé. Nejd íve v polovin  íjna dorazi-
la do Prahy skupinka šesti Izraelc  pracují-
cích ve své domovin  s d tmi a mládeží, aby 
zde poznali nejen naši kulturu a památky, 
ale také nahlédli do innosti organizací za-
bývajících se v eské republice dobrovol-
nickou prací s d tmi a mládeží.  

Na za átku listopadu jsme pak m li 
možnost podívat se do Izraele. Na sob  
teplé tém  zimní oble ení, v kufru sbalené 
letní oble ení, plavky a boty k vod  a na 
tvá i trochu mrtvolný výraz, i tak by se dal 
popsat za átek izraelské ásti našeho dob-
rodružství, kdy jsme se ve t i tvrt  na 4 
ráno sešli na Letišti Václava Havla v Praze. 
Po p íletu do Izraele pak následoval ohro-
mený výraz po setkání s klimatem a atmo-
sférou Blízkého východu- tém  stojící 
vzduch, teplota blížící se 30°C, ruch všude 
kolem a nádherný výhled na mo e s pláží z 
okna hotelového pokoje. 

Náš program byl skute n  nabitý od 
rána až do pozdního ve era, ale v takové 
zemi jako je Izrael, by m l lov k co obje-
vovat i mnohem delší dobu než 8 dní, které 
jsme zde strávili. Návšt vy izraelských or-
ganizací, které pro nás zajistili Izraelci, se 
st ídaly s návšt vou historicky, kulturn , 

i jinak zajímavých míst. Nechyb ly tzv. 
„must to see“ místa jako starobylé m sto 
Jaffa v jižní ásti Tel Avivu, Staré m sto a 
památník holocaustu Yad Vashem v Jeru-
zalém , legendární Mrtvé mo e nebo vel-
kolepá pevnost Masada. 

Samotná kapitola by se dala v novat 
izraelské kuchyni, která si m  skute -
n  získala a n která (velmi jednoduchá, 
p itom neskute n  dobrá) jídla mi za ala 
chyb t již pár dní po návratu zp t do 

eska. Jak Alenka v íši div  jsem si p ipa-
dala už na první snídani v hotelu, nabídka 
byla opravdu široká, ochutnat všechny 
speciality bylo tém  nemožné, p itom 
chu  na n  byla obrovská. 

Vým na mládeže esko-IzraelVým na mládeže esko-Izrael

Ubytování a centrum srazu:
Základní škola, nám. T. G. Masaryka 

1260 – ubytování ve t ídách, stanování na 
školním h išti, t locvi na, velká jídelna-
Základní škola, Komenského 420 – štáb 
srazu, prezence, ubytování ve t ídách, malá 
jídelna, školní h išt .

Vedoucí a hosté v sokolovn , Hlavní 401 
nebo v penzionu, Nádražní 516 ve t í- až 
p til žkových pokojích.

Ceny za ubytování za osobu a noc
Základní škola (karimatka)   50,-
Základní škola – stany na h išti    25,-
Sokolovna- penzion   180,- 
Cena za stravování
Snídan    39,-
Ve e e    71,-
Srazové poplatky
Ú astnický poplatek zahrnuje náklady 

na organizaci srazu, srazový odznak, turis-
tickou známku a nálepku, materiály srazu.

Ú astníci – d ti do 18 let     150,-
Vedoucí oddíl  (jeden na 5 d tí) 150 ,-
Další dosp lí ú astníci  250,-
Jednotný poplatek po 15. 5. 2016 300,-

za Moravskoslezskou krajskou radu
 Asociace TOM

Mojmír Nová ek



Během května vyprší dvouletá rámcová 
smlouva na služby od společnosti Vo-
dafone. V tuto chvíli jev asociační tele-
fonní síti zapojeno téměř 300 tomíků. 
Již několik měsíců se intenzivně snažíme 
domluvit s Vodafonem na prodlouže-
ní smlouvy, jednání jsme však stále ne-
uzavřeli. Vodafone nám v tuto chvíli 
nabízí prodloužení smlouvy pro stáva-
jících cca 300 čísel bez možnosti dalšího
dokoupení čísel, s čímž nejsme samozřej-
mě spokojeni a jednáme o výhodnějších 
podmínkách. Poptali jsme rovněž další
operátory s dotazem, zda by nám nedoká-
zali nabídnout výhodnější podmínky.

 Zatímco O2 nám služby nabídnout ne-
dovede, s T-Mobilem jsme stále ve spojení 
a jednáme o případných výhodách.

Co se stane v polovin  kv tna?
V moment  vypršení smlouvy m že nastat 

n kolik situací:
1) Dohodneme se na prodloužení 

smlouvy s Vodafonem za stávajících pod-
mínek – op t otev eme možnost p idávání 
zájemc  do telefonní sít , sou asní uživatelé 
nic nepoznají a služby budou fungovat další 
2 nebo 3 roky.

2) Dohodneme se na prodloužení 
smlouvy s Vodafonem za nových podmínek –
– op t otev eme možnost p idávat nové 

leny, v p ípad , že dojde ke zdražení n kte-
rých služeb, úst edí stávající uživatele v as 
vyzve, zda cht jí v dalším období využívat 
služby asocia ní sít  za nových podmínek, 
nebo zda cht jí sí  opustit. 

3) Dohodneme se na prodloužení
 smlouvy s Vodafonem bez možnosti p i-
dávání nových ísel – v takovém p ípad  
by v dalším období byla zachována možnost 
využívat služby stávajícím uživatel m, ostat-
ním bychom se museli bohužel omluvit.

4) Podepíšeme novou smlouvu
s T-Mobilem a od Vodafone odejdeme 
– pokud by T-Mobile nabídl výhodn j-
ší nabídku, nabídli bychom všem stávají-
cím uživatel m p echod k T-Mobilu, nebo 
opušt ní asocia ní sít  a odchod k vlastním 
tarif m.

5) Nedohodneme se ani s jedním ope-
rátorem – ud láme vše pro to, aby tato krajní 
varianta nenastala. Pokud by k ní došlo, v as 
bychom informovali všechny stávající uživa-
tele, aby si za ídili vlastní tarify a p evedli svá 

ísla jinam.
Vážení kolegové, jednání s mobilními ope-

rátory jsou nelehká, snažíme se skute n  
tvrd  hájit zájmy tomík  a vyjednat pro vás 
takové podmínky, které by ulevily vašim roz-
po t m za volání, data a SMSky.

Pevn  v íme, že se nám nakonec poda í 
vyjednat výhodnou nabídku. D kujeme za 
trp livost.

Ondra Šejtka

Další osud asocia ní 
telefonní sít  

Již patnáct domácností tomík  svítí 
a topí levn ji díky projektu Svítíme s ho cem! 

V lednu jsme spustili projekt Svítíme 
s ho cem, který je založen na projektu Skautská
energie a nabízí tomík m odb ry levn j-
ších energií, konkrétn  elekt iny a plynu. 
Již patnáct domácností tomík  tuto nabídku 
využilo, k odb ru se p ihlásilo. P idáte se 
také?

Co je to – Svítíme s ho cem?
Svítíme s ho cem je služba, která nabízí 

výhodné ceny na dodávky elekt iny a plynu 
pro všechny tomíky, jejich rodinné p íslušní-
ky, p átelé a p íznivce. M žete tak ušet it za 
používání energií ve svých klubovnách, zá-
kladnách, ale i domácnostech a firmách.  
     Vstup do projektu nám nabídl Junák – 

eský skaut, který levn jší energie využívá již 
n kolik let a do projektu má zapojené stovky 
domácností.

Vysoká konkurence firem na trhu s ener-
giemi a vzájemné soupe ení dodavate-
l  m že být pro zákazníka výhodné. Tak 
tomu je v p ípad  jednotlivc , ale když do 
hry vstoupili skauti (organizace s 50 000 

leny), poda ilo se jim vyjednat podmínky, 
které jsou ve srovnání s b žn  dostupnou 
nabídkou bezkonkuren ní!

Jak to celé funguje?
Skauti vybrali ve výb rovém ízení partne-

ra projektu, spole nost Terra Group Invest-
ment, a.s. (dále jen TGI). Ta zajiš uje veškerý 
servis, tedy na základ  plné moci od zájemc  
vypovídá stávající smlouvy a administruje 
p evod k novému dodavateli. 

Dodavatel elektrické energie a plynu se 
vybírá pravideln  každý rok ve výb rovém 

ízení. Pro rok 2015 a 2016 zvít zila nejlep-
šími podmínkami (cenou i službami) firma 
Energie2, a. s., každým rokem nabízela nižší 
cenu elekt iny i plynu. Nemusíte se tedy bát, 
že by výhodné podmínky asem zastara-
ly a vy byste platili více, než je nutné. Každá 
smlouva je totiž uzav ená pouze na rok. 
Junák poté ud lá op t nové výb rové ízení, 

ímž vám znovu vyjedná nejlepší možné 
podmínky. Smlouva se vám pak automa-
ticky p evede na novou, aniž byste museli 
cokoliv d lat.

Pokud se chcete p ipojit ke Svítíme s ho -
cem, nemusíte uzavírat smlouvu p es tomíky 
ani Junáka, ale uzavíráte ji p ímo s daným 
dodavatelem. Samoz ejm  s vyjednanými 
výhodnými podmínkami.

Kolik to stojí?
Vstup do projektu Svítíme s ho cem a 

tedy do Skautské energie je zdarma, náklady 
s projektem spojené pokryje dodavatel 

energie. Výhodou celé služby je, že se neplatí 
žádné m sí ní poplatky, zaplatíte pouze za 
spot ebovanou energii nebo plyn. Ceny do-
dávaných energií se m ní každý rok. 

Ceny pro rok 2016 

Elekt ina (Ceny jsou v K /MWh bez DPH)
Elekt ina         VT 2016           NT 2016
D01d, D02d       1 075  
D25d,D26d       1 358  780
D35d           1 273   992
D45d           1 299  997
D55d, D56d       1 207  997
D61d           1 299                  1 099
C01d,C02d, C03d   1 048  
C25d, C26d, D27d   1 180   796
C35d         1 160  897
C45d        1 189  997
C55d, C56d       1 189   997
M sí ní poplatky      0
 
Plyn (
Ceny jsou v K /MWh bez DPH 
(cena pro všechna odb rná místa) 650
M sí ní poplatky       0

Jak se mohu do Svítíme s ho cem p i-
hlásit?

V evidenci tomík  naleznete v menu odkaz 
„Energie“. Zde mohou zástupci oddíl  
vkládat žádosti pro fyzické i právnické osoby. 
V žádosti vyplníte pot ebné údaje jako nap . 
jméno, adresu, stávajícího dodavatele, kon-
taktní údaje a nahrajete naskenované po-
slední vyú tování za energie a smlouvu s p -
vodním dodavatelem. Spole nost TGI podle 
t chto dokument  dokáže stanovit, kdy bude 
možné od dodavatele odejít. Po odeslání 
žádosti vám p ijde plná moc, kterou je nutné 
ve dvou kopiích zaslat poštou na adresu TGI. 
Veškeré informace obdržíte také následn  
emailem. Bude vás rovn ž telefonicky kon-
taktovat pracovník TGI, který s vámi váš 
p echod dokon í.

Pro více informací o celém projek-
tu Svítíme s ho cem kontaktujte Ond eje 
Šejtku na emailu ondra@a-tom.cz. Pokud 
byste si však o celém systému Skautské 
energie, který nám službu poskytuje, cht li 
p e íst více, doporu ujeme webové stránky: 
http://krizovatka.skaut.cz/organizace/bene-
fity/energie?autologin=1

Ondra Šejtka

SVÍTÍME S HO CEM



V sobotu 2. dubna 2016 se uskute nil 
již 45. ro ník populárního turistického 
pochodu a cyklojízdy Do Oko e bez o e. 
Po así bylo sice po ránu mrazivé, postu-
pem asu se výrazn  oteplilo a svítilo slu-
ní ko. 

Cíl byl tradi n  pod hradem Oko , kde 
byl mezi 8 a 15 hodinou p ipraven pr cho-
zí cíl akce, hry a sout že pro nejmenší d ti, 
ob erstvení, možnost vyrobit si svoji ori-
ginální placku, vyzkoušet si geocaching, 
práci s buzolou a azimuty i r zné šifry. 
Ú astníci dostávali v cíli diplom a placku 
pochodu – byla možnost získat i výro ní 
turistickou známku, nálepku i vizitku 
akce.

Oficiáln  se registrovalo 1 371 ú astník
– ze startu v Kralupech a Zákolanech. 

ada ú astník  vyrazila i z jiných míst 
a p ihlásila se k pochodu v cíli akce. 

Po adatelé z kralupské turistiky d kují 
všem ú astník m za korektní chování 
a d kují m stu Kralupy nad Vltavou za 
finan ní podporu akce.

Zden k Vejrosta, 
TOM Vltavský paprsek

 

V pátek 18. b ezna se sjelo  44 starších 
a zkušen jších  tomík  do Kladna, aby se 
utkalo v no ním florbalovém turnaji.

Za ínalo se práv  v tu dobu, kdy mají 
mít malé d ti ve erku, tj. ve 22 hodin. Po-
stupn  se mezi sebou utkaly ve skupi-
nách oddíly Máci, Lot i, S.T.A.N., Dakoti, 
Chippewa, Veverk, Robinsoni a domácí 
Rohá i.

Po skupinách samoz ejm  následova-
la vy azovací ást play off, kde na sebe na-
razily nejlepší s mén  úsp šnými oddíly ze 
skupin.

B hem turnaje byla patrná velká únava, 
pramenící z nedostatku spánku, psychic-
kého vy erpání, kdy o vítezství v zápase 
rozhodovaly záv re né vte iny, poslední 
st ely a jiné nervy drásající situace.

Po urputných bojích, kdy musely rozho-
dovat samostatné nájezdy se v p l 5 ráno 
stal vít zem S.T.A.N. z Prahy.

Tomíci sn dli sladkou odm nu a odjeli 
rychle dom  do svých pelíšk , postelí i 
spacák .

 
Petr Soukup, 

TOM Rohá i, Kladno

Do Oko e
 bez o e

No ní florbalový 
turnaj tomík



Již tvrt roku b ží ESO online, webová 
ú etní a oddílová agenda. V prvním tvrt-
letí nového roku byly odstran ny poslední 
mouchy a program již funguje tak, jak má. 
Až na jednu výjimku, ale o té níže. 

Nejprve znovu p ipome me, že ESO 
online je p ed lávkou staré verze ESO, a 
to, jak je z názvu patrno, do online podoby. 
Nové ESO tak umí vše, co um lo ESO 
p vodní, k tomu jsou ale p idány nové 
moduly i vazby mezi nimi. Práce v pro-
gramu je tak rychlejší, intuitivn jší a díky 
vzájemným provazbám se lehce nau íte 
využívat všechny možnosti, které vám 
nové ESO umož uje.

Ú tování oddílových financí, správa 
akcí, len  i majetku nebo vypisová-
ní cestovních náhrad je nyní p íjemn jší. 
V ESO online je možné ú tovat podvojn  i 
jednoduše, online podoba ESO je vhodná 
pro všechny typy našich oddíl  a v ele ji 
m žeme doporu it.

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

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

Kolik nové ESO stojí? Cena pro oddíly 
je stanovena na 660 K  v etn  dan  ro n  
(pouze oddíly, které by ú tovaly p es 1500 
ú etních položek, by hradily 1000 K
– takové oddíly ale nejspíše v asocia-
ci nemáme). Na konci roku 2016 budete 
moci erpat speciální dotaci na pokrytí 
400 K  z této ástky. V cen  máte zajiš-
t ný stálý systém helpdesku, zálohová-
ní dat, jistotu správnosti ú etní osnovy, 
možnost tisku ú etních sestav, zaregistro-
vání vícero uživatel  s r znými právy do 
vašeho oddílu a mnoho dalšího. 

Nyní k té poslední výjimce. Cílem 
ESO online je, aby program um l spolu-
pracovat s evidencí, tedy s lenskou da-
tabází oddílu. Na za átku dubna, kdy 
je tento lánek psán, funguje párování 

len  sm rem z evidence do ESO, tam již 
problém není. Na opa ném sm ru pracu-
jeme a v ím, že v brzké dob  bude i tento 
poslední zádrhel vy ešen a ESO online bu-
de kompletní. 

Tomek Hurt 

ONLINE
ESO 

Naše chalupy nebudou ani v roce 2016 
tak úpln  v klidu. Myslím tedy stavebn ,
protože ilým oddílovým ruchem žijí domy 
po ád. 

Nejv tší investicí letoška bude dostavba 
St íbrných Hor. Hlavní objekt je v provozu 
už od lo ska, letos opravíme stod lku
a p em níme ji v ubytovací prostor. Pokro í 
také dlážd ní kolem domu a n které 
terénní úpravy. Je t eba ale po ítat s tím, 
že d m a jeho okolí budeme fináln  ladit
ješt  t eba dva roky, v závislosti na fi-
nancích. 

Kamenka, další základna v Moravsko-
slezském kraji, se letos do ká vytoužené 
nové st echy na stodole. Do prosince by 
m la být více než p lmilionovým nákla-
dem hotova. Celá rekonstrukce prob hne 
pod taktovkou nadšeného správce Pavla 
Va áska. 

Ve Sloupu byl opraven dekl staré jímky, 
který se za al propadat. Parkují nad ním 
auta a taková koupel v lejnech...

Vylepšení se do ká i Polana, kde správce 
plánuje nové podkroví. Zbudujeme ho 
bu  v záv ru roku, nebo v roce p íštím. 

V kv tnu bude znovicírován D dov. 
Pé í Hopa, Bocmana a jejich pomocník  
budou opraveny výpln  mezi trámy, bude 
p ebroušena podlaha a provedeny další 
drobné opravy. 

Na novou fasádu se mohou t šit Mezho-
lezy. Nebude plesnivá, nebude oranžová 
– a ur it  nebude mít uprost ed barevný 
p ed l tak jako dosud. Lidová tvo ivost e-
meslník  p ed asem neznala mezí. 

Vylepšíme i dvore ek mlýna. Ve dnech, 
kdy se k laskavému tená i dostává tento 

asopis, je v Oparnu již nové dlážd ní, 
resp. stará dlažba na dvorku už není pro-
padlá a plná bahna. 

Menší opravy prob hnou i na dalších 
chalupách. 

Naše chalupy – naše starost i radost. 

P kné výpravy (nejen) na asocia ní 
chalupy p eje

(ton)

Opravy, 
úpravy, 
brigády

 Rada Turistických závod  ud lila 
Cenu za p ínos pro Turistické závody 
za rok 2015  Jitce  Sta kové.

Tato cena byla ud lena za rozvoj TZ 
v Kralovicích a dominantní postavení kra-
lovického žactva v hodnocení eského 
poháru v posledních p ti letech.

Zden k Vejrosta
Kralupy nad Vltavou

Cena za p ínosCena za p ínos
pro Turistické pro Turistické 

závodyzávody



Milí p átelé,
p edposlední srpnový týden po ádá 

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

Turnusy jsou v letošním roce dva, jeden 
na moravské chalup  Polana, druhý v se-
vero eském Sloupu. Všichni ti, kdo mají 
zájem pokra ovat v oddílové innos-
ti v pozici instruktora i vedoucího, by 
nem li na táborové škole chyb t!

Zkušení a kvalifikovaní lekto i, kte í 
sami vedou oddíl a n kolik táboro-
vých škol už mají za sebou, provedou 
nová ky oblastmi jako je nap . zážitko-
vá pedagogika, lasování, komunikace, 
práce s kamerou, sla ování, psychologic-
ké a ekologické hry, apod. Na programu 
škol bývají pu áky, zpívání u ohn , nové 
sporty…zkrátka všichni zú astn ní se celý 
týden nezastaví a o nové zážitky a kamará-
dy není nikdy nouze.

Pokud si myslíte, že tato škola je pro vás 
to pravé, nebo znáte ve svém oddíle n koho 
takového, mrkn te na webové stránky 
http://lts.a-tom.cz/letni-taborove-sko-
ly/jak-se-prihlasit, kde najdete pot ebné
informace a elektronickou p ihlášku. Pro-
hlédnout si zde m žete i fotky z uplynu-
lých škol. Zbývá stále n kolik volných 
míst, proto neváhejte a p ihlašte se!

(úst )

Volná místa 
na táborových školách

Na sv t  
nejsme sami 

V ned li 10. dubna 2016 uspo ádal 
turistický oddíl Arachné letos již desátý 
ro ník benefi ního dne pro d ti nazvaný 
Na sv t  nejsme sami. Akce se po ádala 
v zahradách B evnovského kláštera, kde 
má oddíl zázemí, ve spolupráci s p idruže-
ným 175. skautským oddílem Jeleni.

Hlavní organizátorkou se poprvé stala 
Berenika Suchánková a sv j náro ný úkol 
zvládla bravurn  – celkem oddíl pošle do 
Afriky 140 564 K , a to prost ednictvím 
SIRIRI, o.p.s. Výt žek podpo í (stejn  
jako p ed rokem) stacioná  pro sirotky 
v m st  Bozoum (SAR).

V elé díky za úsp šný den pat í ná-
všt vník m koncert , divadel, jarmarku 
a dražby obraz , a také d tem, které si 
p išly zasout žit. V neposlední ad  d -
kujeme sponzor m, anonymním dárc m, 
farnosti, sp áteleným oddíl m a dalším 
dobrovolník m.

Cecilie Hornofová,
 TOM Arachné,Praha

Sloup:  19. - 26. 8. 2016
Polana: 20. – 27. 8. 2016



rákovi  zazpíval v eské televizi vedoucí br-
n nských tomík  Pavel Rabušic a úst edí 
panu Sv rákovi poslalo stanovy, ve kterých 
se razítkuje s mezidechem.

Lesani z Frýdku se rozhodli oslavit ty-
icáté oddílové narozeniny pomoci Starto-

va e, který na interntetu podporuje dobré 
nápady a šikovné lidi.

Festival Harryho Mou ky p itáhl do 
klubovny TOM BVÚ stovku tomík  a 
jejich kamarád .

Tomáš Weicht z Opavy se sešel s pri-
mátorem svého m sta k dlouhému p átel-
skému rozhovoru, b hem kterého se mu  
snažil vyložit, pro  by tomíci a podobné 
aktivní spolky d tí a mladých  mohly a m ly 
mít stejn  dobré dota ní podmínky z m st-
ských grant , jako t eba fotbalisti.

Tomíci usp li v dota ních  ízeních  
v programu Sdružení i v programu Investi-
ce, z ehož se nejvíc radoval Pavel Va ásek, 
správce Kamenky. Chalupa u Vítkova bude 
mít letos novou st echu na stodole, marná 
nebude ani isti ka v Po ešín  i dokon e-
né St íbrné Hory.

Milan Blš ák,  Tomáš Novotný , Zuzana 
Antošová a Petr Balcer chystali sborník 
k p tadvacátému výro í spolku. 

Úst edí vyv silo tibetskou vlajku na 
podporu nezávislosti zem  okupované

ínou a ke své radosti nebylo zmláceno
í any, protože v Roztokách snad ani 

žádní nejsou. To v Praze bylo o pár týdn  
pozd ji všechno jinak. 

Osmiletý tomík Tadeáš z hronovských 
Lotr  došel po týdnu prožitém v chladné a 
spartánské d dovské chalup  k názoru, že 
v D dov  by se i babi ce m lo íkat d dka. 

l. dubna vyv sil n jaký vtipálek na web 
tomík  lánek o tom, že p edsedové K T 
a tomík  si vym ní od 1. kv tna židle. 

Ve Sloupu p estalo hrozit propadnutí 
do žumpy a strašlivá smrt v exkrementech, 
které, a  produkované v tšinou tomíky, 
skauty i jinými dobrými lidmi,  jsou po ád 
práv  jen exkrementy. 

Vedení tomík  se setkalo v kavárn  
Adria s vedením Klubu eských turist  
a dohodli se, že áste n  rozvolní formál-
ní vazby  mezi ob ma spolky a že nap íšt  
už bude lenství tomík  v klubu jen dobro-
volné.

Ve stejném duchu promluvili oba p ed-
sedové na klubové konferenci K T konané 
v Praze v sídle Faku ty t lesné výchovy 
a sportu, v budov , kde p ed revolucí sídlila 
Vysoká škola politická a kde  v zim  1989 
rezignoval Milouš Jakeš.

Na úst edí v Roztokách se k v nému 
želvímu spánku odebrala oblíbená želva a  

Domek v Janov  se do kal nového po-
vle ení a nových, barevných polic.

Na t i stovky tomík  z Ostravy a okolí  
se inily na Uzla ské regat , tradi ní mo-
ravskoslezské akci. Nejmladšímu byly dva 
roky a nejstaršímu p tašedesát a všichni 
uzlovali s chutí a zápalem. 

Pražské oddíly tomík  si zvolily novou 
krajánkyni, takto S vu Jarku Bedná o-
vou, která se ile vrhla na p ípravu grant  
a dotací poskytovaných magistrátem. 

Po m síci skon ila finan ní kontrola
na úst edí tomík . Ú edníci Ministerstva 
financí denn  docházeli do Roztok, d -
kladn  a korektn  kontrolovali n kolik 
investi ních dota ních program  a po 
m síci statutárním zástupc m i rozechv -
lým ú edník m úst edí sd lili, že odcházejí 
v míru, bez nálezu, a že protokol o kontrole 
vydají do m síce.

Pokra ovalo p ekláp ní oddíl  podle 
nového ob anského zákoníku. Mnohé  
oddíly to (oprávn n ) nebavilo, a tak se 
nechaly úst edím uhán t a bombardo-
vat p ipomínkami. Na slušné a naléhavé 
telefonáty úst edních ú edník  reagovali
vedoucí v tšinou vynalézav  a zdvo ile, 
k ertu nás poslala jen jedna osoba, ale té 
to odpouštíme.  Byrokracie je byrokracie 
– nu a po et nep eklopených se snižuje 
a snižuje, až bude brzy na nule a všichni 
budeme š astni. 

Jitka Sta ková, sportovkyn  a organi-
zátorka z Kralovic, p evzala z rukou šéfa 
závod  Zde ka Vejrosty cenu za p ínos 
pro Turistické závody za rok 2015.

Ondra Šejtka vyjednával s Vodafonem 
a dalšími operátory o tom, jak udržet i 
vylepšit stávající tomíckou telefonní sí  
– a nebylo to v bec jednoduché.

Ji í Homolka, dlouholetý místop ed-
seda tomík , neutekl padesátce a v únoru 
2016  p ijímal gratulace od rodiny  koleg , 
p átel a také z úst edí asociace.

eská televize se p ijela podívat do 
Kralup na Uzla skou regatu.  

Tomíci z Úhlavy tradi n  eskymovali, 
favoritkou  žactva byla Nikola Dupalová.

Ka ce a Tomkovi Hurtovým se narodi-
la dcera Ani ka, domácky zvaná Šóšana, 
která dostala do vínku lyže, rondel, kajak, 
slackline, brusle, geokešing, p im en  
zdravou stravu, s atek s Kubou Šejtkou 
n kdy kolem roku 2041, a které jen heretici 
mohli p inést r žové dupa ky i panenku 
s krajkou. 

V eské Líp  se objevil Jára Cimrman 
a v roce 80. narozenin klasika Zdenka 
Sv ráka se spolu s tomíky divil. Pozd ji 
vyšlo najevo, že jubilujícímu Zde ku Sv -

smutní ú edníci se zap ísáhli, že další se už 
nepokusí zimovat.

Zden k Šmída, správce Dubice, za-
koupil do tamního Dome ku nová kamna 
a za asistence svých dvou syn , psa a ženy 
v nich úsp šn  zatopil.

Úst edí tomík  se ani po 80 dnech od 
ukon ení kontroly nedo kalo finálního 
protokolu z Ministerstva financí R.

Martin Fišl z oddílu TOM Hv zda severu 
z Brna, se rozhodl vy istit oddílový rybník.

Z Pacovského Tomíka, ísla CCCLVII, 
vyplynulo, že tamní oddíl mezi posledním 
únorem a posledním dubnem po ádal, 
po ádá a svým len m nabízí 41 v tších i 
menších oddílových akcí, z toho dv  víken-
dové. Sic!

Helenka Podroužková a její manžel 
Kamil se ocitli na dlažb , našt stí (skoro) 
nové, p eložené a nov  vyskládané na 
dvorku našeho mlýna v Oparn .

Tomíci a s nimi dalších p t tisíc lidí  
b želi pro Sv tlušku pražskou Stromov-
kou a svítili si k tomu ve er elovkami.

Ministryn  školství Kate ina Valachová 
napsala tomík m, že pokud jí to jen trošku 
vyjde, ráda p ijde i s d tmi na ervnové 
spolkové narozeniny na parníku.

Mojmír Nová ek se v sešel v Praze 
s vedením tomík  a p edstavil pe livé p í-
pravy p tat icátého letního srazu tomík  
ve Frýdlantu a také to, jak prob hne rekon-
strukce základny Bobrovník, další význam-
né investi ní akce na území Moravskoslez-
kého kraje, plánované na roky 2017 a 2018.

Do náhonu mlýna v Oparn  doplavala 
již po n kolikáté lejna, která n jaké un
vypouští v noci co p l roku z obecní ve-
lemínské isti ky nebo z jiného zdroje. 
Správcová Helenka nabrala vzorek a napo-
sledy se pokusila ešit v c pátráním a do-
mluvou, p íšt  již zavolá eskou inspekci 
životního prost edí.

Zástupci eské rady d tí a mládeže 
se obrátili na ministerského p edsedu 
Sobotku s prosbou, zda m že vahou své 
autority zamezit situacím, kdy jsou mladí 

eští lidé na pokojných demonstracích 
proti ínským papaláš m zastrašováni es-
kou policí a zdivo elými ínskými víta i.

V Praze zasedlo vedení spolku, které 
projednalo stav registrovaných oddíl , 
souhlasilo s tím, aby oddíl m, které se 
do konce ervna nep eklopí, bylo možné 
dvaceti procenty krátit táborovou a p ímou 
dotaci. Vyslechlo zprávu o turistických zá-
vodech proslovenou Tomášem Fúskem, 
perspektivy spolupráce s operátorem Vo-
dafone, které nastínil Ond ej Šejtka. P ed-
seda a místop edseda spolku referovali 



Uzáv rka p íštího ísla 
je 20. kv tna 2016

  P tadvacáté spolkové narozeniny se blíží. 
Pat í k nim i prohledávání starých alb, 
fotek, kronik a vzpomínek. Zkrátka, chys-
táme cosi jako výro ní sborník, který jsme 
slíbili na p edlo ském, zlínském sn mu. 
Díky n kolika málo oddíl m, které poslaly 
své p ísp vky samy od sebe, díky všem 
oddíl m, které poslaly své vzpomín-
ky, úvahy, zamyšlení, vypráv ní o asech 
dávno i nedávno minulých na vyzvání. 
V íme, že koleg , které jsme oslovili jako 
nepominutelné postavy spolkové historie 
a kte í si ješt  chvíli nenašli, p eci jen n co 
nakonec vydolujeme. 
    Knížku nazveme asem jinak. Nemáte, 
milí kolegové, n jaký nápad na její pojme-
nování? Sborník se  naše publikace asi 
jmenovat nebude, stejn  jako se Tomík ne-
jmenuje asopis a oddíl Oddíl. Rádi sesbí-
ráme Vaše nápady a nejlepší odm níme!
V objemném i (v íme) objevném dílku 
najdete hlavn  fotografie, tábor , klubo-
ven, povídání o chalupách, trochu spolko-
vé statistiky, to vše z dob dávno minulých i 
ze sou asnosti zrovna žhavé.
   Pokud byste v sob  našli spisovatelské 
st evo, pokud byste cht li, aby fotka ze za-
jímavé akce, klubovní besídky i p kného 
tábora v chystané publikaci nechyb la,
napište Zuzce Antošové na chalupy@a-tom.
cz. Uzáv rka sborníku je už sice za námi, 
ale pokud p ísp vek dorazí do konce 

ervna, je možné o za azení ješt  uvažo-
vat. D kujeme.

Tomáš Novotný
Milan Blš ák

   Jana Š astná, vedoucí TOM Racek, 
13. dubna oslavila významné životní ju-
bileum, ke kterému ji srde n  jménem 
celého p edsednictva a úst edí tomík  
blahop ejeme.
  Jana Š astná založila vodácký oddíl 
Racek v Brn  v roce 1971 a od té doby se o 
n j stará až doposud, tedy neuv itelných 
45 let. Vychovala už mnoho generací br-
n nských vodák  a stále aktivn  jezdí na 
vodu. Nevynechá žádnou oddílovou akci 
p ší, na vod , ani na b žkách. 
   Milá Jano, p ejeme pevné zdraví a ješt  
mnoho ujetých kilometr  na vod  i na 
b žkách!

 (úst )Hledáme název pro sborník

Malá hádanka

Na vlnách Racka

Poslední únorový víkend vyrazila hrstka 
brigádník  ve složení tomíci z Dobrano-
va, tomíci z oddílu Svišti (d íve Lví ci)  a 
Tomáš Novotný na generální úklid srubu 
Psího zubu do Posázaví.

Krom úklidu byla na programu také 
oprava polorozbo eného zábradlí.

Všem zú astn ným pat í velké pod ko-
vání za po ádný kus práce!

(za)

Za srub
krásn jší!

Fotografie je více než historická. Poznáte 
postavu vpravo? Je to oddílový vedoucí, 

lov k v hnutí nikoliv neznámý. Kdopak 
to je?

o stavu základen, úsp šných investi ních 
dotacích, o programu Eso, p íprav  sbor-
níku ke 25 let m Asociace TOM i vztahu 
s Klubem eských turist .

P edsednictvo vzalo na v domí v li 
partnera z K T k postupnému rozvol ování 
formálních vztah  a vyslovilo se pro to, aby 
p íští rok nepokra ovala (nebo jen v redu-
kovaném rozsahu) ostravská Kostka a aby 
v kontextu dosavadních jednání byla 
na lednovém sn mu ze stanov vypušt -
na zmínka o povinném lenství tomík  
v K T. ásti jednání byl p ítomen i zástup-
ce tomík  ve vedení klubu Petr Teringl. 
B hem vedení se jedl stoletý dort a pod 
Tomem Fúskem praskla židle.

Do našeho spolku se p ihlásily dva nové 
oddíly se zam ením na cykloturistiku a 
k naší radosti projevili zájem o lenství pro 
sebe a své sv ence i vedoucí d tí s Willi-
amsovým syndromem, vrozenou celoživot-
ní chorobou.

Pavel Va ásek, správce Kamenky, na-
psal v nadšené textové zpráv , že dotáhl do 
vít zného konce kolaudaci herního altánu 
na zahrad  tamní základny a ješt  k tomu 
se vyfotil s krásnou a nesmlouvavou sta-
vební ú ednicí.



Na za átku b ezna se v klubovn  BVÚ sešla stovka tomík  a 
jejich p íznívc  toužících již po osmnáctém divadelním a hudebním 
zážitku. M li se na co t šit. V úvodu dal oddíl BVÚ všanc putovní 
housle, které v lo ském roce vyhrál a kv li kterým se všichni sešli i 
letos a byli o n  p ipraveni bojovat.

Divadelní vystoupení byla r znorodá. P ipomn li jsme si, jak 
zní Svatební košile od K. J. Erbena, netradi n  v provedení stí-
nohry, zasmáli jsme se u hraných vtip , probrali i vážné téma 
a dopadli vraha vraždícího ševce a dokonce si zazpívali ve zhudeb-
n né Šípkové R žence. I ta hudební byla líbivá. Poslechli jsme si 
tradi ní písn , ale nechyb ly ani moderní písni ky jako nap íklad 
Toulavá nebo Prom ny. P edstavení skon ila a opona nám na-
posled zakryla pohled na jevišt . Všichni netrp liv  ekali, až se 
dozví výsledky.

V kuželu sv tla mí ícího na jevišt  se objevil Akim. V ruce m l 
osud všech zú astn ných. Z p ti p edstavení a ty  hudebních 
vystoupení byla vybrána ta nejlepší. Nejúsp šn jší byli nakonec 
Lysáci z Malenovic, kte í zvít zili v dramatické i hudební katego-
rii. Za bou livého potlesku jim byly p edány putovní housle, které 
si mohou právem vystavit ve své klubovn .

Dav se rozešel, sv tla zhasla a my se za rok t šíme na další 
ro ník Festivalu Harryho Mou ky.

Petr Ond ej - Šípek
TOM BVÚ

Festival 
Harryho Mou ky




