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Jednou z mých životních radostí jsou 
šikovní lidé kolem m�. Šikovní manuál-
n�, rukod�ln�: zru�ní, nápadití, precizní 
�i �emesln� dokonalí, jak kdo chce. Sám 
takový nejsem. O to víc  dobrou, tradi�ní  
práci  velmi obdivuju. V dob� plastových 
oken, v�cí na jedno použití, ad hoc �eše-
ní pro chvíli, um�lohmotných ohavností, 
�epky a solárních panel�   kolem nás je to 
zrovna zázrak, vid�t bytelné dílo i ze d�eva,
kamene a kovu.

Na dva takové výtvory v tom nejlep-
ším slova smyslu se m�žete p�ijet podívat 
na náš mlýn do Oparna. Vodní kolo, stavi-

dlo u n�j a vantroky k nám p�išly z dávných 
dob. Naposledy n�co podobného za mlý-
nem stálo p�ed sedmdesáti a více lety.  Pak 
dílo vzalo za své kv�li bolševickému ni�ení 
všeho p�kného.

Kolo a všechno kolem n�j vytvo�il tra-
di�ními technikami Josef Votava.

Truhá� a tomík, píšu rád. N�kdejší �len 
mého oddílu, kamarád,  dodávám už zce-
la ješitn�. Ty  tradi�ní techniky v sob� za-
hrnují krom obrovského množství ru�ní 
práce  i namá�ení exponovaných �ástí do
sádla, v��ili byste? A že to bylo n�jakého 
sádla!

Nikoliv mén� skv�lé jsou vodní hrátky, 
soubor kol, mlýnk� a kole�ek, které prošly 
rukama Ivovi Sko�kovi a Ji�ímu Palátovi. 
Stejná precizní práce, dub a kov a kámen. 
Radost pro o�i, radost na omak.

Milí šikovní p�átelé, díky Vám!
Jsem rád, že jste �leny našeho spolku.

Tomáš Novotný

DOBRÁ 
PRÁCE!
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Je to práv� sto rok� od chvíle, kdy zaãala První sv�tová válka.
Naši p�edkové ji nazývali jinak – pro lidi, kte�í Ïili dlouhá léta 
v míru a rok 1914 vnímali stále jako záv�r „dlouhého“ deva-
tenáctého století, byla váleãná lítice opravdu Velkou válkou. 
âervnový mord v Sarajevu a ãervencový císa��v manifest Mým 
národ�m dovršily to, co probublávalo uÏ dlouhé roky a co pak 
vyústilo ve sv�tovou apokalypsu.

Není mým cílem rekapitulovat v Tomíkovi d�jiny. Chci jen 
p�ipomenout, Ïe na toulkách a výpravách s tomíky je moÏné 
narazit na váleãné pomníãky, takové, jako je ten kralupský na 
fotce. Jsou v kaÏdé vsi, na kaÏdém nám�stí. Všímáte si jich?  
Sto let je úctyhodná doba – stojí za zastavení, stojí za n�kolik 
v�t. T�eba prck�m pootev�ete oãi, t�eba budete naopak p�ekva-
peni, co o První sv�tové válce v�dí oni... Trocha historie, úcty
k p�edk�m a moÏná i trocha sentimentu do letošního léta
rozhodn� pat�í.

Tomáš Novotný

Velká válka
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Pro� se t�ším na tábor   

Já se hrozn� t�ším na tu pohodu a klid
a ãistou �eku. Na tábo�e je to úpln� jiný styl 
Ïití, který se nedá lehce popsat. Na kaÏdou 
akci s tomíky se t�ším, ale ne tak moc jako 
na tábor. I kdyÏ obãas bude i práce, všechno 
se to p�ebije spoustou her a bezvadnou celo-
táborovkou. A kdyÏ jsme v teepee a jen kou-
káme do ohn� a povídáme si, nebo jen leÏíme
– skv�lá pohoda. Nejvíc se mi líbí, Ïe si od-
poãinu od okolního sv�ta, pravidel a statu 
quo. A hlavn� od elektroniky, nikdo snad 
nemá telefon a nikomu to nevadí. Moc ráda 
tam jezdím a nerada odjíÏdím.

Ka�ka Pospíšilová,
TOM DAKOTI, �eská Lípa

Jsem roãník 1963 a na tábory jezdím 
od mala, takÏe si m�Ïete p�edstavit, Ïe to 
je uÏ spousta tábor�. Byla jsem mrn�, rád-
ce, instruktor a pom�rn� dlouho hlavní ve-
doucí. Byly doby, kdy jsem d�lala hodn� v�cí 
sama. P�íprava tábora a tábor byl jeden ve-
liký maratón.

Vyrostly nové vedoucí a m�ly tu odvahu 
a chu� vést oddíl a já jsem jim mohla trochu 
pomáhat. Všechny si je pamatuji, kdyÏ jako 
malé holky zaãaly chodit do oddílu, vid�la 
jsem jak vyrostly a jak jsou bájeãný.

    Bára Bo�ková,
TOM Sv�tlušky, Praha

Ve vedení oddílu je v�tšinou kolem osmi 
lidí, tak ãty�i nad 18 let a ãty�i mezi 15 aÏ 
18 let. KaÏdá jsme úpln� jiná a p�esto si ro-
zumíme. VÏdycky m� ohromí, Ïe p�es ob-
rovský v�kový rozdíl se m�Ïu doopravdy 
kamarádit s n�kým, kdo je o t�icet, dvacet 
nebo deset let mladší. Navzájem se hodn� 
dopl�ujeme.  

N�kdy v prosinci odhlasujeme téma tá-
bora a od té doby šijeme, vyrábíme, malu-
jeme, vymýšlíme. Kdo by se tedy net�šil, jak 
to bude všechno fungovat. âím víc ãasu p�í-
pravám ãlov�k v�nuje, tím víc mu záleÏí na 
tom aby to klaplo.

Naše tábo�išt� je nejhezãí na sv�t� a hol-
ky (malý i velký) jdou do všeho s takovým 
nasazením a elánem, Ïe ãlov�k zapomene 
kolik je mu let.  

Proto se t�ším na tábor.
Zaãne to za pár týdn�, letos nám drÏte 

palce od 28.6. do 18.7. Vlastn� drÏte pal-
ce celé prázdniny, protoÏe všechny oddíly si 
zaslouÏí krásné poãasí, Ïádné úrazy a ne-
moci a záÏitky, na které budou dlouho vzpo-
mínat.

(Náš oddílový web http://simu0292.
utia.cas.cz/svetlusky/)
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Tábor. Nejlepších ãtrnáct dn� z celých 
prázdnin. Moc se na n�j t�ším a v��ím, Ïe 
si to jako vÏdy uÏijeme. Skv�lá etapová hra, 
která nás doÏene k po�ádným výkon�m. 
Ohe�, bu�ty a písniãky, které potrénují naše 
hrdla. Sluníãko, které pálí a pálí a n�které 
dopaluje. Polední klid trávený v �ece - te� 
uÏ ne jinak neÏ v sandálech. A hlavn� ãtr-
náct úÏasných dn� strávených s „lidmi stej-
ného druhu, nalad�ných na stejnou vlnu“, 
bez rodiã�, a ve skv�lém prost�edí se skv�-
lými lidmi.

Já se t�ším na tábor z n�kolika málo d�-
vod�. T�ším se na to, Ïe na 14 dní pojedu 
do p�írody s nejlepší partou, co jsem kdy 
m�l a myslím, Ïe i v budoucnu mít budu. 
Tato parta není sloÏena pouze z mých dob-
rých, ne, nejlepších kamarád�. Je sloÏena
i z vedoucích. Nevym�nitelných vedoucích. 
T�ším se na táborovou hru, která jist� za-
brala našim vedoucím haldy ãasu a je díky 
tomu dokonalá. Ovšem, pouze díky vedou-
cím ne, také díky rádc�m. Tyto lidi bych
nikdy za nic na sv�t� nevym�nil. Nikoho 
z vedoucích, nikoho z rádc�, ani nikoho
z kamarád�. Jaké by to bylo bez Ondry Su-
chého, dokonalého Vítka, nebo Tomáše
Duška? Bez nich by nemohla vzniknout ani 
ta perfektní parta, co máme, ani táborová 
hra. A ta kuchyn�! M�am! Teda, ne kdyÏ je 
leão, to moc nemusím. Ale to nevadí. Pro-
toÏe kdyÏ to alespo� n�komu chutná, ãímÏ
v našem p�ípad� myslím v�tšinu, tak to 
znamená, Ïe jídlo je dobré. Koupání se
v potoce s pískem nahradí leckterou pláÏ. 
A kdyÏ k tomu p�idáte spaní v týpku, je to 
prost� bomba! Ale to stále nejsou všechny 
d�vody. Dále se na tábor t�ším kv�li tomu
odpoãinku a klidu, co tam vládne. Ta atmo-
sféra, kdy oko nezahlédne Ïádnou elektroni-
ku, kdy nemáme Ïádné starosti moderního
sv�ta, je úÏasná. Zkrátka a jednoduše, t�-
ším se na kaÏdou ãást tábora. Dokonce i na 
hlídky!

Terka Terry Pešková,
TOM DAKOTI, �eská Lípa

Daniel Pingoš Sklená�,
TOM CHIPPEWA, �eská Lípa

Ahoj p�átelé, kamarádi, vodáci, tomíci,
tak jsme zpátky z vodácké školy, kte-

rou po�ádala naše asociace tradi�n� na 
rakouské �ece Salze, ve Wildalpenu. Ne-
bylo nás sice mnoho (6 kurzist� a dalších 
14 pádler�), pouze ze t�í oddíl�: �moudík 
Ostrava, Svišti Kutná Hora a Kadao Opa-
va. Vodácká škola i v malém po�tu (možná 
práv� proto) byla báje�ná, pou�ná a hlav-
n� „výživná“. 

Honza �esnek, syn vodáckého nesto-
ra Jardy �esneka, ze vsetínských Skorc�, 
se zhostil role cvi�itele v neuv��itelné for-
m�. Je to skv�lý nástupce, který hrd� nese 
jméno a s ním i zkušenosti svého táty. Vzal
výcvik skute�n� poctiv� se vším všudy: 
bezpe�nost na vod� v teorii a p�edevším 
v praxi, p�ednášky a testy, video ukáz-
ky, rozbory situací, testy v lodích na pe-
�ejích, rozbory seminárních prací p�ípra-
vy vodáckých akcí pro skupiny  apod. „Do 
t�la“ dostali nejen kurzisti, plnící na záv�r 
zkoušky instruktora vodní turistiky, ale
i další ú�astníci, kte�í si jeli splout p�ekrás-
nou nezáludnou �eku Salzu.

Nebývale vyda�ené slune�né po�así, 
dobrá parti�ka, pohoda, prost� nádher-
né �ty�i dny, které však byly velmi aktiv-
ní a obohacující. Mnohokrát jsme b�hem 
dne, a� už nedobrovoln� nebo zcela cíle-
n� plavali, skákali pro své kamarády-pla-
vá�ky a jejich lod� z b�eh� a každý náro�ný 
den jsme zakon�ili besedami a p�ednáška-
mi s Honzou. Teprve za tmy jsme spole�n� 
posed�li u ohn� s kytarou nebo p�i filmu
o sjížd�ní divokých �ek.   

Jezdím na vodu sám i s oddílem dlou-
ho a mohu �íci, že jsem tolikrát neplaval 
jako o uplynulém víkendu. Jak �íkají vodá-
ci v�. Honzy „�esni“: „Kdo neplaval, jez-
dí pod svoje možnosti“. Zkoušky jsme spl-
nili všichni, ale zadarmo „to“ fakt nebylo. 

Vodáckou školu jsme p�ipravovali té-
m�� p�l roku, dokonce vznikl web www.
vodackaskola.eu. Z d�vodu nízkého po-
�tu zájemc�, jsme však uvažovali zcela
reáln� o jejím zrušení. Dnes jsem rád, že 

nás úst�edí podpo�ilo a akce se uskute�-
nila. Byla opravdu parádní a v��ím, že se 
bude opakovat a Honza �esnek, jako skv�-
lý pádler a „kumpán“ z�stane tomík�m 
v�rný a proškolí ješt� hodn� vedoucích.

Velký dík za prima víkend všem ú�ast-
ník�m, Ros�ovi a všem jeho �moudík�m 
za pomoc a skv�lé jídlo, kluk�m z našeho 
oddílu Kadao za p�ípravu materiálu, Ku-
bovi za  webovky a paní Alici Pa�ízkové
a Tomovi Novotnému za podporu.

Tak n�kdy zase, t�eba na vod�: AHOJ 

Tom Weicht, TOM Kadao, Opava

Vodácká táborová
škola
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Na mlýn� to klapalo

Druhý �ervnový víkend se završilo 
dvouleté úsilí našeho spolku o vybudování 
protipovod�ové ochrany u Oparenského 
mlýna. O pozoruhodném technickém díle 
(obnov� p�vodního náhonu, vystav�ní ka-
menného rozd�lovacího objektu na poto-
ce a rekonstrukci p�vodních podzemních 
kanál� ze za�átku 19. století) jsme v Tomí-
kovi již n�kolikrát informovali. 

V ned�li 8. �ervna se do mlýna sjelo na 
150 hostí z celé republiky. Po�así p�álo, 
nálada byla výte�ná, bylo se �ím ob�erst-
vit. Všude bylo plno mlyná�ek a mlyná��, 
skv�le hrála cimbálovka Muzi�ka, mezi 
tím pobíhala oddílová drobo�, taktéž kro-
jovaná, �etník-kandidát Filip �erný (Pep-
�ák) dohlížel na po�ádek, paní správcové 

Helence Podroužkové to moc slušelo, její 
muž Bocman prášil po p�ítomných mouku 
a velebný pán Ománek tomu všemu žeh-
nal, dokud se pod ním neprolomila lávka.

Po úvodní �e�i ná�elníka tomík� se 
p�ítomní zformovali v evropské procesí 
a vydali se pod p�íslušnými vlajkami po-
k�tít pam�tní ceduli na za�átku náhonu. 
Toho se ujali Tomek Hurt a Ka�ka Šejtko-
vá, administráto�i projektu. Po hrázi ná-
honu pak pr�vod pokra�oval ke stavidlu
a k mlýnskému kolu. To jest p�ekrásné! 
Ru�ní práce, poctivé dílo! Obrázky a lau-
datio na p�edsádce Tomíka hovo�í za vše.

Úd�sná chvíle nastala, když se z útrob 
vodního kola vydrápal k užaslým p�ítom-
ným vodník. 

Eurovodník! Normovaný druh solid-
ního vzr�stu, s klobou�kem plným hv�zd. 
D�ti v�ešt�ly nadšením. 

T�žko �íci, co zaslouží v�tší obdiv – zda 
precizní vodní kolo s vantroky �i soustava 
vodních hrátek o pár metr� dál. Od vod-
ního kola, které napušt�ná nádrž neboli 
náduvní�ek nad mlýnem roztá�í spolehli-
v� dlouhých šest hodin, se nemohli odtrh-
nout dosp�lí, vodní sv�t dubových korýtek 
a zmenšenin mlýnského kola zas dlouhé 
hodiny fascinoval d�ti...

Snad všichni p�ítomní se rozjížd�li ve-
�er s dobrou náladou. Za dota�ní pro-
st�edky z Evropské unie jsme vybudovali 
smysluplné a solidní dílo – a to není málo.

Tomáš Novotný
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Sezona závod� se po úsp�šném absol-
vování nižších postupových kol p�ehoupla 
do celostátních sout�ží �eského poháru. 
Tam sice nemohou závodit všichni zájem-
ci a nadšenci, kte�í mají toto turistické m�-
�ení sil v oblib�, ale ú�ast je více než hojná.

 Na prvních dvou závodech v Kralovi-
cích a Karviné se na start postavila bez- 
mála p�tistovka závodník� z padesáti od-
díl�. Oba závody trochu poznamenala ne-
p�íze� po�así, to však nikterak nevadilo 
samotným závodník�m, ale spíše organi-
zátor�m a rozhod�ím. Práv� t�m desítkám 
ob�tavých dobrovolník� pat�í velký dík, 
že dokázali p�ijít, p�ipravit a ješt� celý den 
rozhodovat sout�ž nehled� na zimu a déš�. 
V Kralovicích závodníky trochu potrápila 
teplota tém�� na bodu mrazu a naopak na 
druhé stran� republiky v Karviné to dlou-
ho vypadalo, že p�íd�l padající vody nedo-
volí ani do d�jišt� závod� p�icestovat. 

Vše se zvládlo a odm�nou všem byly dva 
dob�e p�ipravené i sout�žícími absolvova-
né závody. Krátce po uzáv�rce tohoto �ísla 
se uskute�ní poslední kolo �eského pohá-
ru v Pacov� na Vyso�in�. Poté již budeme 
znát kompletní sestavu postupujících zá-

Sezona turistického závod�ní
v plném proudu

vodník� na Mistrovství �eské republiky, 
kterého se letos po�adatelsky zhostí mo-
ravský oddíl Nezmar� z Bílovce. 

Tímto pak bude kompletn� uzav�ena 
sout�žní sezona jednotlivc� a nastane �as 
prázdnin. Práv� ty n�kte�í závodníci ur�it� 
intenzivn� využijí ke sv�domité p�íprav� 
na zá�ijové mezinárodní mistrovství, kte-
ré se po n�kolikaleté odmlce vrací zp�t na 
Slovensko. Naši dlouholetí p�átelé ze sou-
sedního Slovenska již potvrdili po�ádání 
závod� ve m�st� Bánovce u Levic, kam vy-
razí naši zástupci reprezentovat nejen �es-
ké tomíky, ale celou naši republiku. 

Tomuto mezinárodnímu závodu bude 
ješt� hned po prázdninách p�edcházet mi-
strovský závod štafet v Palkovicích, tam 
se utkají t�í�lenné oddílové štafety o titul. 
Vzhledem k tomu, že závod je na moravské 
p�d�, o�ekává se i vetší po�et startujících 
štafet práv� z Moravy. 

Již na lo�ském šampionátu hrstka mo-
ravských zástupc� nazna�ila, že mají vy-
soké ambice konkurovat siln�jším od-
díl�m, jako jsou nap�íklad Kralupy nad

Vltavou, Kralovice �i Borotín. Sout�žní 
sezona pak definitivn� skon�í na mistrov-
ském závod� na severu �ech v Mikulášo-
vicích, kde pob�ží smíšené dvojice. Tato 
sout�ž je ur�ená tém�� všem zájemc�m, 
sta�í jenom zvládnout všechny standardní 
disciplíny a navíc ješt� jednu tajnou kon-
trolu, která však bude odtajn�na až t�sn� 
p�ed samotným závodem. 

Také tam se sice pob�ží o mistrovské ti-
tuly, ale otev�ená ú�ast a dokonce i mezi-
národní p�ímo vybízí k tomu, aby si p�ijely 
zajímavou sout�ž s turistickou tématikou 
vyzkoušet i ostatní oddíly. Odm�nou jim 
bude nejenom dobrý pocit z pohybu, ale 
t�eba také návšt�va zajímavého kraje �es-
kého Švýcarska. 

O podrobnostech a horkých novinkách 
kolem turistického závod�ní se nejvíce do-
zvíte na webových stránkách www.turistic-
ky-zavod.cz

Tomáš Fúsek
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První kolo letošního krajského turis-
tického závodu p�ipravil turistický oddíl 
mládeže TOM Divo�áci z Frýdlantu nad 
Ostravicí. Závod se uskute�nil první dub-
novou sobotu v Malenovicích v okolí letiš-
t� za ú�asti 8 oddíl�, které obsadily všech-
ny závodní kategorie. 

Druhé kolo závod� uspo�ádal v Bohu-
mín� – Pudlov� místní TOM Svišti v pro-
storách meandr� �eky Odry v sobotu 19. 
dubna.

T�etí kolo se uskute�nilo 26. dubna ve 
Sviadnov�, kde poskytla zázemí místní-
T�lovýchovná jednota Sviadnov, ale vlast-
ní závody prob�hly v lesním prost�edí Pod 
Štandlem na okraji Místku. Organiza�n� 
závod p�ipravil turistický oddíl mládeže 
TOM 1301 Tuláci z Frýdku-Místku. 

Prom�nlivé dubnové po�así p�ivítalo
v sobotu závodníky i po�adatele a rozhod�í 
velmi nep�ív�tivým dešt�m, který našt�stí
brzy po zahájení závod� ustal, a tak jen 
místy blátivý terén potrápil mladé spor-
tovce. Pro ty byly obdobn� jako v p�ed-
cházejících závodech p�ipraveny t�i tra-
t� - modrá pro nejmladší žactvo v délce do 
3 km, bílá pro mladší a starší žactvo v dél-
ce do 4 km a �ervená pro kategorie mladší-
ho dorostu až dosp�lých v délce do 6 km. 

 o pohár Moravskoslezského kraje 2014 

vyvrcholily ve Sviadnov�

Podrobné výsledky 
Pohárové vít�zství v krajském pohá-

ru letos získali závodníci z TOM Orlo-
vá a TOM Tuláci Frýdek-Místek. Celkem
v krajském poháru sout�žilo v každém zá-
vod� kolem 140 startujících. 

Závodníci, kte�í splnili výkonnostní t�í-
du a postupový limit pro ú�ast v závodech 
�eského poháru, se zú�astní v kv�tnu
a v �ervnu letošního roku celostátního m�-
�ení sil celkov� ve t�ech kolech, z nichž 
druhé kolo bude uspo�ádáno v polovin� 
kv�tna v Karviné. 

Pod�kování za pe�livou p�ípravu pat�í 
všem po�ádajícím oddíl�m, všem rozhod-
�ím a sponzor�m, bez jejichž podpory by 
nebylo možné odm�nit vít�ze v jednotli-
vých kategoriích drobnými cenami.

 
B�etislav Boháã, TOM Divoãáci

FOTO: Daniela Gachová 

Turistické závody

Na Polan� se sešla trojice �emeslník�
z firmy Ivo Sko�ka a pustila se do pláno-
vané instalace „lesního lanového centra“
(herních modul�) v lese ve Vsetínských
vrších.Toto centrum vzniká díky Opera�-
nímu programu Vzd�lávání pro konkuren-
ceschopnost (OP VK).

Jedenáct stanoviš� bude zajímavou
 a atraktivní aktivitou pro oddíly, které si 
pro svou oddílovou akci vyberou naši tu-
ristickou základnu Polana. Dílo bude jist� 
precizn� zrealizováno, nebo� krom� umu 
t�chto mistr� obsahuje mobilní lesní sto-
la�ská dílna snad všechny sofistikované 
nástroje pro práci se d�evem .

Základem dobré �e-
meslné práce je dosta-
tek tužek!

Ji�í Homolka,
správce Polany

Na Polanu

po lan�!
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Druhý kv�tnový víkend �ást našeho od-
dílu strávila uprost�ed Litovelského Po-
moraví na skautské chat� Hejtmanka. Již 
p�i našem p�íjezdu nás omámila v�n� všu-
de okolo kvetoucího �esneku medv�dí-
ho. Provázela nás i na páte�ní procházce 
po novozámeckém panství, které je p�i-
rovnáváno k Lednicko-Valtickému areá-
lu pro podobnost drobných romantických 
staveb. Nové Zámky sloužily jako lovec-
ký letohrádek a byly v majetku Boskovic�
a Liechtenstein�. Na b�ehu �eky Moravy 
jsme spat�ili 18 m vysoký obelisk a o pár 
stovek metr� dál Templ. V sobotu dopo-
ledne jsme navštívili Mlade�ské jeskyn�
a odpoledne jsme se vydali na nau�nou 
stezku T�esín, kde nás �ekal �ert�v most, 
zbytky Rytí�ského sálu a jeskyn� Pod-
kova. Do jeskyn� se vydala jen d�v�ata,
kluci hlídali venku. Bylo to velké dobro-
družství, protože jsme si svítili jen mobil-
ním telefonem. Pokud se vydáte k nám na 
letní sraz, nezapome�te si vzít baterku.
Návšt�va jeskyn� stojí ze shlédnutí. Slu-
ne�ný den jsme zakon�ili táborákem
u chaty a opékáním všelijakých pochutin. 

Víkendovka
na Hejtmance

17. 5. 2014 se v DDM Olomouc usku-
te�nila sout�žní p�ehlídka r�zných tane�-
ních styl� (zumba, roztleskáva�ky, street 
dance, orientální tanec, aerobic). Náš 
kroužek Amaya se umístil v d�tské katego-
rii v orientálním tanci na 1. míst�. Byla to 
v�bec první sout�ž našich tane�nic.

So�a Rokytová 
TOM Tu�i, Olomouc

Olomoucký 
talent

Pohádkový 
les

Poslední kv�tnový den se les na kop-
ci u Maxmiliánky op�t rozezvu�el d�tský-
mi hlasy – ano, rok utekl jako voda a zas tu 
byl �as pohádkového lesa, �as neš�astného 
krále a jeho ztracené princezny, pohádko-
vých postavi�ek i lesních zví�átek.

Letos nám po�así p�álo, rádi jsme za-
pomn�li na lo�ský propršený ro�ník a na-
lad�ni kone�n� p�kným dnem, po mnoha 
deštivých, jsme ráno o desáté byli p�ipra-
veni uvítat d�ti na za�átku jejich cesty v Ti-
chém údolí.

Slunce od rána svítilo, slibovalo hez-
ký den, a tak se sešlo se víc než 200 d�tí se 
svými rodi�i, prarodi�i a sourozenci, aby 
podstoupili strastiplnou pou� za záchranu 
princezny. 

Kdo �ekal déle na startu, mohl se p�ed 
cestou posilnit bu�tíkem, za malý peníz 
vyhrát p�kné ceny v tombole, zkusit si 
rozb�hnout kolo jako k�e�ek…to všechno 
p�ed samotnou pohádkovou poutí. Zdo-
lání pavou�í sít�, hledání tu�ných �erv� 
na ježibabí guláš, pr�lez myší dírou nebo 
létající drak – to bylo pro n�které prcky 
opravdu p�ekonání sama sebe. Ale jako ve 
správné pohádce všechno dob�e dopadlo, 
ztracenou princeznu d�ti našly, cestou na-
sbírané bonbonky a mlsky sn�dly, diplom-
ky si odnesly dom� …a my se m�žeme zas 
t�šit na p�íští rok a doufat, že to bude stej-
n� krásný, vyda�ený a pohodový den jako 
letos.

Velký dík pat�í všem, kdo se na pr�b�-
hu akce podíleli – Standovi Votavovi, který 
nám velmi ochotn� pomohl p�ivézt v�ci na 
b�žné auto nenaložitelné, Marušce Hedlo-
vé a jejím Kulíšk�m, Vla	ce Drdové a její 
„part�“, Týn�, Pepemu, Tradákovi a Dal-
ce, Ománkovi i všem ostatním.

Jindra Zoufalá, TOM Svišti, Roztoky

PS: Velké zásluhy na tvorb� kostým�, 
rekvizit a na p�íprav� celé akce má práv� 
autorka �lánku, také jí pat�í velký dík! 

(za)
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který v 8 letech absolvoval v jednotlivých 
etapách celkem 32 kilometr�. A klobouk 
smekám p�ed ob�ma �leny cyklodopro-
vodu Vaškem Kade�ábkem a Kv�tákem
Klingrem. Každý z nich ujel p�es 200 ki-
lometr� v dešti s ledovými krupkami, v�-
tru a p�i teplotách, které se k ránu blížily 
bodu mrazu.

D�kujeme firmám Etnetera, Bisnode
a Datinet a také Asociaci turistických od-
díl� mládeže a M�stu Kladnu za finan�ní 
pomoc, bez níž by P�eb�h v této podob� 
nebylo možné uskute�nit. Pod�kování pa-
t�í též Labyrint klubu Spirála za poskytnu-
té zázemí a finan�ní pomoc a v neposlední 
�ad� také �idi��m z firmy Pohl s.r.o., nebo� 
díky jejich brilantnímu um�ní byl autobus 
vždy tam, kde jsme ho pot�ebovali.

Letošní P�eb�h je tedy za námi, ale non 
stop štafetové akce turistického oddílu 
mládeže Rohá�i budou pokra�ovat. Nyní 
bude na �ad� P�echod republiky.

Pavel Hop Kratina,
TOM  Roháãi, Kladno

11

P�eb�h z �ech až do p�lky Labe skon�il 
úsp�chem. Z H�enska do Arneburgu jsme 
dob�hli štafetovým zp�sobem v �ase 41 
hodin 12 minut, tedy oproti plánu o 48 mi-
nut d�íve. Ub�hli jsme 10 maratón� v 10 
skupinách pr�m�rnou rychlostí vyšší než 
10 kilometr� v hodin� s d�tmi mladšími 
10 let. T�ebaže naplánovaná a reálná kilo-
metráž se nemusí zcela shodovat, základní
cíl dostat se z bodu A do bodu B ve stano-
veném �ase se poda�ilo naplnit. A jestli-
že se na za�átku mohly zdát etapy oproti
plánu kratší, na konci se naopak mnoh-
dy prodloužily, když jsme místo nejisté
romantické osmikilometrové cesti�ky 
do bažiny v p�lno�ním �ase a se stovkou
kilometr� v nohách zvolili �trnáctikilome-
trovou obíha�ku po silnici.

Jedním z problém�, které jsme muse-
li �ešit, byl práv� pr�jezd autobusu k �ece. 
Snažili jsme se pokud možno využít cyk-
lostezku Elbe Radweg. A nutno �íci, že 
�astokrát jsme po ní b�želi a byla oprav-
du p�kná.

Hned zpo�átku se autobus zdržel ve 
H�ensku, takže skupina �íslo 1 b�žela stá-
le dál. Díky tomu, že b�žec je rychlejší než 
autobus, se poda�ilo vybudovat oproti
itinerá�i náskok, který se stále zv�tšoval. 
Nakonec dosáhl �ty� hodin. Z tohoto �a-
sového polštá�e jsme pak �erpali ve chvíli, 
kdy už to tak dob�e nešlo. P�eb�h jsme do-
kon�ili s výše zmín�ným osma�ty�icetimi-
nutovým náskokem.

A� byl P�eb�h kolektivním dílem, cht�l 
bych vyzdvihnout výkon Mat�je Št�pána, 

P�eb�h
z �ech až z �ech až do 

p�lky Labe 

skon�il 
úsp�chem

V rámci mezinárodní spolupráce s ra-
kouskými tomíky jsme absolvovali v po-
lovin� kv�tna spole�nou cyklo akci v za-
pomenutém kraji za poho�ím Jeseníky
v oblasti Bílé Vody, Vidnavy a Javorníku.
I když po�así nebylo optimální, p�tidenní 
poznávání tohoto kraje, kde na vás dých-
ne naše spole�ná �esko-rakouská historie, 
ur�it� stálo za to. Poslední �ást h�ebene 
Rychlebských hor s úžasnou rozhlednou 
na Bor�vkové ho�e, míst�, kde se také set-
kaly za totality zástupci polské Solidarity
a naší Charty 77 v �ele s Václavem Hav-
lem, kon�í  v Bílé Vod�, kudy šla historická
hranice rakousko-uherského (dnes �es-
kého) a pruského Slezska. Samotný kláš-
ter v Bílé Vod� je unikátní tím, že fara,
která je sou�ásti této stavby, již ležela
v Prusku. Navštívili jsme též nedale-
ký Zlaty Stok, polské m�sto, kde jsme si
prohlédli doly na zlato (nakonec jsme se 
dozv�d�li, že než zlato se zde spíše t�žil
arzén) a užili si sjezd na nejdelší lanovce
v Evrop� v lanovém centru p�ímo u t�chto 
dol� (5 úsek� celkov� 1 650 m dlouhých ve 
výšce cca 25–50 m nad zemí ). Historické
m�sto Vidnava, d�íve mající p�ímé želez-
ni�ní spojení až do Berlína, dnes nemá 
ani železni�ní zastávku a již hodn� ztrati-
lo ze svého významu. Krajina v okolí Žulo-
vé poseta zatopenými vápencovými lomy 
musí zase nadchnout každého romantika 
a i nám se moc líbila. 

 Tento turisty doposud málo navšt�vo-
vaný kout naší zem� lze jen v�ele doporu-
�it na cyklo nebo i p�ší oddílovou výpravu. 

                                                         
       Ji�í Homolka,

  TOM 7331, Vsetín
 
        

Vidnava
s Rakušany
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S�vy z Prahy 8 zažily jaro plné pest-
rých zážitk� a už se t�ší na léto, kdy se na 
tábo�e uzav�e jejich pololetní hra na téma
Holubinky.

Velikono�ní prázdniny strávily S�vy
v Dubici na jedné z asocia�ních zákla-
den. Poradili jsme si s ne�ekanou situací, 
kdy si jedna S�va z �ad nová�k� zapomn�-
la doma spacák. Prochodili jsme okolí k�í-
žem krážem a dokonce jsme si ud�lali výlet 
na Bezd�z a k Máchovu jezeru. V Máchá�i 
jsme si osv�žili i unavené nohy a ujistili se, 
že na koupání to ješt� není. Došlo i na hle-
dání pokladu na Velký pátek se š�astným
a sladkým koncem, na setkání s podivín-
skými ob�any Holubinek i holubinkovské 
velikono�ní zvyky a tradice.

V kv�tnu jsme pro zm�nu vyrazili do Ja-
vorníku, kde jsme ješt� s �eským svazem 
chovatel� pomáhali zajiš�ovat den otev�e-
ných dve�í na naší sp�átelené farm� Br�-
na. S�vy si užívaly spole�nost zví�at vše-
ho druhu: od housátek p�es králíky, pávy 
a prasata až po krávy. Nejv�tším zážitkem 
byla pro mnohé procházka oborou s vyso-
kou zv��í, ke které jsme se mohli p�iblížit 
skute�n� blízko.

Oddíl však nezahálí ani v Praze: kaž-
dý m�síc po�ádáme akce MimoSout�ž
v rámci našeho projektu pro neorganizo-
vanou mládež, kde hrajeme nejr�zn�jší 
deskovky nebo sportujeme s mí�em �i fris-
bí�kem. Snažíme se tak mladým lidem na-
bídnout n�jakou smysluplnou aktivitu ve 

volném �ase. Hodn� populární se stávají 
i naše žonglovací akce, na kterých zájem-
c�m rádi zap�j�íme r�zné pom�cky a na-
u�íme je jednoduché triky.

Také jsme si v dubnu p�ipomn�li Den 
Zem�, který již tradi�n� spolupo�ádáme 
s naší domovskou m�stskou �ástí. D�-
tem jsme p�edávali nejr�zn�jší informa-
ce o p�írod� zábavnou formou, v�novali 
se ekologii a t�íd�ní odpadu, sout�žili jsme
a hráli si.

V lét� jsme krom� našeho S�vího tábo-
ra na vlastním tábo�išti vyhlásili i p�ím�st-
ský tábor pro naše mladší �leny, S�vi�ky 
a jejich kamarády. Zasko�il nám ohrom-
ný zájem z �ad rodi�� a d�tí, takže jsme po 
krátkém zvážení vypsali ješt� druhý tur-
nus, který se již také rychle zapl�uje.

Už jsme se docela dob�e zorientovali
u tomík�, a�koliv jsme svou �innost zde 
zahájili teprve na za�átku letošního roku. 
Díky spole�ným akcím v Praze nebo kur-
z�m pro vedoucí a instruktory se sezna-
mujeme i s ostatními oddíly, což je vždyc-
ky zajímavé. 

O všech našich zážitcích i plánech pí-
šeme každý m�síc do oddílového �asopisu 
Cože?, který je populární nejen mezi naši-
mi �leny ale i v našem širším okolí.

Stáhn�te si ho na našich oddílových 
stránkách na adrese www.suvy.cz – uvidí-
te, že jsme nyní S�vy vytížené ale tuze spo-
kojené.

Jarka Bedná�ová,
TOM S�vy, Praha 8

S�ví prima sezona

Na prvního máje prob�hl tradi�ní
Lagori Cup na Loukách u B�lského lesa.

Letošní zima byla tak krátká a tudíž trá-
va již tak vysoká, že nám p�ipravila kom-
plikace.  Den p�ed i v den samotný jsme 
museli vysekat 7 h�iš� plus manipula�ní 
prostor, protože ve vysokém porostu by se 
nám ztrácely �áry h�iš�.

Ale p�kné po�así a velká ú�ast nám tu 
práci vynahradily, dorazily oddíly KaM
z Frýdku Místku, KADAO z Opavy a os-
travští  BVÚ, Askalon, 30+2, Sylvatik, Ho-
gan, K.T.O. a samoz�ejm� domácí �mou-
díci. Tedy všechno naše oddíly TOM.  Pre-
zentovalo se 28 družstev v šesti kategori-
ích a do víru boj� zasáhlo 149 sout�žících 
plus nejmén� další dvacítka rozhod�ích
a dalšího doprovodu. 

Po nástupu, sepsání a rozlosování 
družstev (což chvíli trvalo) už to b�želo 
celkem svižn�. Sedm h�iš� bylo pln� vyu-
žito, a tak jsme „bourali“ lagori a vybíjeli 
protivníky až do patnácté hodiny odpoled-
ní, kdy se mohly za�ít vypisovat diplomy
a chystat drobné ceny. 

Protože letos jsme turnaj uspo�ádali na 
novém míst� u naší klubovny, ta poslouži-
la jako ob�erstvovací a sociální zázemí. 

D�ležité ale je, že celkovým vít�zem se 
op�t stalo opavské KADAO a štít vít�z� si 
zasloužen� odváží po�tvrté za sebou!  Gra-
tulujeme!

Ros�a Kašovský,
TOM âMOUDÍCI,

Ostrava

LAGORI CUP 
2014
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Již od ledna jsme plánovali n�jakou za-
jímavou výpravu v dob� Velikonoc a volba 
padla na Slovenský ráj. Prob�hlo zajišt�ní 
nocleh�, jízdenek a každý už se t�šil do to-
hoto krásného koutu Slovenska. 

Ve st�edu 17. dubna ve�er nastupuje 22 
ú�astník� do vlaku. Lehátkovým vozem 
odjíždíme do Popradu a odtud  osobá�kem 
do Vydrníku. Ve �tvrtek v p�l osmé ráno 
nasazujeme batohy na záda a krá�íme do 
kempu v Podlesku. Po hodince p�ichází-
me na recepci, dostáváme klí�e od chati-
�ek Javorina a jdeme se ubytovat.

Už v 9 hodin vyrážíme na první výlet. 
Od kempu jdeme k Hrdlu Hornádu a po-
kra�ujeme Prielomem Hornádu. Tady na  
nás �ekalo n�kolik technických úsek�, kdy 
jsme po stupa�kách ve skále krá�eli p�í-
mou nad �ekou. V ústí Kláštorské rokliny 
odbo�ujeme a už jdeme korytem potoka
a po n�kolika žeb�ících stoupáme podél 
vodopád�. Jelikož zde byli tém�� všich-
ni poprvé, byl to moc zajímavý zážitek. 
Po ob�erstvení na Kláštorisku sestupu-
je k Tomášovské Belé a mí�íme do Sokolí
doliny. Tady na nás �eká nejvyšší vodopád 
Slovenského ráje, a to Závojový vodopád  

vysoký 75 metr�. Díky slabší zim� není 
mnoho vody, p�esto m�že každý obdivo-
vat jeho krásu. Zdoláváme jej unikátní 
soustavou žeb�ík�, lávek a �et�z�. Pomalu 
jdeme zpátky do kempu. Po návratu se vy-
práví, co kdo vid�l a už se t�šíme na druhý 
den.  Únava d�lá své a brzo �ada z nás leží 
v posteli a nechává si n�co p�kného zdát. 

Páte�ní modré ráno nás díky skv�lé vi-
ditelnosti vítá pohledem na Vysoké Tatry. 
Dneska nás �eká nejdelší výlet. Od kem-
pu jdeme k Píle a k Velkému Sokolu. Vchá-
zíme do rokliny a r�zn� se brodíme vodou 
�i  p�echázíme potok po mokrých kládách 
nebo p�eskakujeme po kamenech. Ob�as 
tam n�kdo spadne a má po�ádn� mokro
v botách. �eká nás 2,5 hodiny ch�ze rok-
linou Velký Sokol skrz Kamenná vráta
a Rothovu kotlinu. Po zasloužené sva�i-
n� sestupujeme op�t k Píle, kdy cestou po-
zorujeme Královu Ho
u. �ty�i nadšenci si 
plní expedici „Bykárka“ – výstupem na 
blízký vrchol, který je pro n� st�edobodem 
sv�ta. Následuje roklina Piecky s nejdel-
ším žeb�íkem. Po výstupu už toho máme 
všichni až až a t�šíme se na odpo�inek
v chati�ce �i restauraci Rumanka. 

Velikonoce 2014
ve Slovenském ráji

Sobotní ráno op�t ukazuje, že bude fajn 
po�así. Procházíme Prielom Hornádu až
k Letanovskému mlýnu a vrchem jdeme 
na Tomášovský výhled.  Následuje nezbyt-
né foto s touto známou skálou a „kochá-
ní se“. Po sestupu mí�íme poslední �ás-
tí Prielomu Hornádu na Letanovský mlýn
a dále na Kláštorisko, kde si každý rád od-
po�ine. Následuje hodinka a �tvrt ch�ze 
Velkým Kyselem. Pak už jen cesta dol� do 
kempu. Ve�er se mastí karty, kouká se na 
déš� a bou�ku z okna a trochu se balí, pro-
tože v ned�li po návratu z výletu odjíždíme 
dom�.

Ned�le láká si p�ispat, ale opak je prav-
dou. Po snídani vyrážíme již v 8.30 hodin, 
chceme si užít hor až do odjezdu. Na zá-
v�r pobytu jsme si nechali to nejkrásn�jší, 
a to Ties�avu  Suchá Belá. Vody je po v�e-
rejším dešti o trochu více. Odm�nou jsou 
nádherné vodopády nap�. Misový, Oki-
ekový �i Korytový. Následuje náhradní
trasa Kyse
u s Obrovským vodopádem
a hodinový pr�chod Malým Kyselem
s Mechovým vodopádem a dutou vrbou 
„spln�ných p�ání“. Po návratu se musíme 
rychle vysprchovat, n�co si uva�it, dobalit. 
V p�l �tvrté nasazujeme batohy na záda
a tím kon�í naše putování.

Odcházíme do Vydrníku na vlak a jede-
me do Popradu. Po dvou hodinách �ekání 
nastupujeme do lehátkového vozu a mí�í-
me do Prahy a do Kralup, kde jsme v pon-
d�lí v �asných ranních hodinách.

Za �ty�i dny jsme prošli všechny doliny 
v okolí Podlesku a nachodili více než 100 
km. Po�así p�álo b�hem celého pobytu,
a tak se velikono�ní poznání Slovenského 
ráje opravdu vyda�ilo. Každý bude ur�it� 
rád vzpomínat na tuto romantickou kraji-
nu našich soused�.

Zden�k Vejrosta,
TOM Vltavský paprsek, 

Kralupy nad Vltavou
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ROâNÍK: 
• dvacátý 

ÚâAST
• oddíl�: 11 (oddíly s pravidelnou ú�as-

tí, n�které již 15 let)
• hlídek: 96 (rekordní ú�ast)
• závodník�: 192
• v�k nejzkušen�jšího závodníka/cel-

kový v�k nejzkušen�jší hlídky: 62 
let/110 let (obdivuhodné)

• v�k nejmladšího závodníka/celko-
vý v�k nejmladší hlídky: 3 roky/6let 
(p�i 40 výro�í závodu budete v kate-
gorii muži)

• rozhod�ích a organizátor�: 35 (díky)

ZABEZPEâENÍ 
• kánoe: 30*
• pádla: cca 150*
• vesty: cca 80* 

* (d�kujeme za zap�j�ení vodác-
kého materiálu TOM Bob�i Úšt�k, 
TOM �moudík Ostrava, TOM 
Kadet �ervený Kostelec) 

ODMùNY, CENY 
• kerami�tí svalovci: 14 (každoro�n� 

jiné, vždy krásné – pouze pro vít�ze)
• maxipe�ivo: 16 (na stupn� vít�z�)
• dorty: 3+1 (pro nejlepší oddíly + pro 

rozhod�í)
• koblihy a kolá�ky: 600 (sn�deno bez-

prost�edn� v cíli – pro všechny závod-
níky)

• nápoje: 40 litr� (vypito na tra-
tích....a po�ád je to málo) 

VZÁCNÉ NÁV·TùVY
• p�edseda Asociace TOM Tomáš No-

votný a místop�edseda Tomek Hurt
• p�edseda Slavoj Litom��ice Lucie 

Dvo�áková

ŽELEZNÝ TOMÍK
výb�r z �ísel a komentá��

Komentá�e vedoucích oddíl�:
„Díky za neskuteãnou práci kolem Îelez-

ného Tomíka! Rádi p�ijedeme zase. Zdraví 
Ros�a Kašovský, TOM 9901 âMOUDÍK 
Ostrava.“

„Ahoj, taktéÏ za Ch�ibský lenochod chci 
pod�kovat všem - organizátor�m, rozhod-
ãím a taky závodník�m-za hezký a p�íjem-
ný závod. Budeme se t�šit na další a dou-
fám, Ïe se nás sejde daleko víc. Hubert.“

„Také moc d�kujeme a p�íští rok urãit� 
p�ijedeme. Oddíl Svišti Beroun.“

„Klobouk dol�“ a velké DÍKY  za skv�lý 
závod a bájeãný den v Litom��icích. Tom W. 
za celé KADAO.“

„My také chceme ješt� jednou moc pod�-
kovat. P�estoÏe musí být organizace hrozn� 
nároãná, zvládáte být b�hem celé víkendo-
vé akce milí, vst�ícní a ješt� i usm�vaví :-). 
Ta atmosféra a pohoda je to, proã se k vám 
vÏdy tak t�šíme. S pozdravem za Vlaštovky 
Linda Langerová.“

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

2014
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Hledáte-li zaru�en� nejlevn�jší ubyto-
vání na p�knou dobrodružnou víkendovou 
akci, pak není nic lepšího než Kubrych-
tova bouda v p�ekrásné p�írod� chrán�-
né krajinné oblasti �eský kras jen necelé 
t�i kilometry od vlakové zastávky Srbsko. 
Terénní stanice, jak, je odborn� nazýván
objekt správou CHKO je jednopatrový 
srub, v p�ízemí je spole�enská místnost
s kamny a malá kuchy�ka s plynovým
va�i�em. V pat�e jsou dv� ložnice s mat-
racemi. WC je �ešeno formou budky ka-
dibudky, pitná voda se donáší ze studán-
ky asi sto metr� od srubu. Elekt�inu zde 
nehledejte, svítí se petrolejkami, pokud si 
ovšem donesete petrolej. P�ed chatou je 
p�kné ohništ�, d�íví v lese taky najdete.

Kubrychtova bouda se nachází p�ímo 
na rozcestí nau�ných stezek, p�ímo pod 
Bubovickými vodopády, které jsou vodo-
pády poslední dobou jen jménem, nebo� 
vody je v Bubovickém potoce stále mén�. 
P�íjemnou procházkou lze dojít do zruše-
ných lom� a podívat se alespo� kousek do 

Zelený 

víkend 

v CHKO 

�eský kras
tajemných štol. Málokdo odolá neposlech-
nout si pov�sti o tajemném Hagenovi, kte-
rý se údajn� skrývá se štolách Malé Ameri-
ky.  Nejvíce lákavý je lom Alkazar �i Malá 
Amerika, potom Pustý lom �i Jižní k�íž, 
odkud vedou štoly až na Malou Ameriku. 
Úžasný je i skanzen Solvayovy lomy, kde je 
nejv�tší atrakcí jízda vlá�kem kolem lomu 
Paraple nebo procházka zrušenou štolou 
se zaparkovanými historickými kolejový-
mi vozidly.  Odtud je už jen kousek do Sva-
tého Jana pod Skálou s Ivanovým prame-
nem (Ivan byl poustevník).

Na druhou stranu bychom došli až
k majestátnímu hradu Karlštejnu, který se  
vyjímá nad okolní krajinou jako vyst�iho-
vánka z papíru. Pod hradem je možné na-
vštívit muzeum voskových figur �i muze-
um betlém�.

Termín pobytu na Kubrychtov� bou-
d� si domluvíte na správ� CHKO �eský 
kras se vždy ochotnou paní Evou Pelan-
tovou stejn� jako p�edání klí��.  My jsme 
se vid�li jednou, když nám klí�e p�edávala
u vlaku na Karlštejn�. Dnes nám je nechává
v hospod� v Srbsku…co se dá d�lat. Nor-
máln� do takových podnik� nechodíme, 
ale když tam máme ty klí�e…

Za pobyt se platí �ástka deset korun za 
osobu a noc správ� CHKO, osoby starší 
osmnácti let navíc deset korun za den za 
�erstvý vzduch poplatek obci Srbsko.

My jsme strávili další skv�lý víkend na 
Kubrychtov� boud�. P�es Bubovické vo-
dopády jsme došli do skanzenu Solvayo-
vy lomy a potom dál do Svatého Jana pod 
Skálou. V ned�li jsme se vrátili p�es Ka-
rlštejn, kde jsme se podívali ke hradu a 

P�iznávám se, že jsem trp�l jistým dru-
hem „duševní“ poruchy… myslel jsem si, 
že nikdo by oddílovou �innost nezastal 
tak, jako já, že beze m� by to prost� ne-
šlo, nefungovalo a nikdo neud�lá nic, tak 
jak bych to ud�lal já. Ano, to jsem si oprav-
du myslel. Takže jsem nestíhal, neustále se 
honil…

Už si to nemyslím. V b�eznu mi na od-
dílové víkendové výprav� neš�astnou ná-
hodou k�uplo v koleni. To se nám starším 
stává, že nám ob�as n�co k�upne. Ale b�-
hem dvou dn� se mi v koleni ud�lal zán�t, 
až jsem skon�il v nemocnici. Ze dne na 
den z�stala oddílová �innost na manžel-
ce a na dce�i. Vše fungovalo a pokra�ova-
lo normáln� dál. Jitka a Jí�a zorganizovaly 
zájezd do aquaparku v Liberci, uspo�ádaly 
výpravu na z�íceninu hradu Ronova a H�í-
delíku, p�ipravily miniturnaj v Ringu, zú-
�astnily se Pochodu Pta�ím dolem na Hel-
fenburk.

V �eském krasu jsem taky chyb�l. Je 
pravda, že jsme se o všem spole�n� radili, 
ale jinak b�ží vše dál. Marodím již t�etí m�-
síc a nic se ned�je…vše funguje, oddílové 
sch�zky jsou pravideln� každý týden, p�i-
pravujeme výpravy a tábor.

P�ehodnotil jsem sv�j pohled na �in-
nost oddílu, už dávno ned�lám nic sám, 
více zapojujeme i oddílové instruktory.  

Vratislav Florián – Hroch,
Klub lesní moudrosti,
Roudnice nad Labem

Každý je
nahraditelný…

do muzea voskových figurín. Klí�e od 
„Kubrychtovky“ jsme hodili do schránky 
na správ� CHKO… podle domluvy s paní 
Pelantovou.

Vratislav Florián – Hroch,
Klub lesní moudrosti, Roudnice n. L.
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âasto si neud�lám ãas v�novat se vlastnímu r�stu a zdokonalování. Bojovat se 
svými špatnými návyky, posilovat ty dobré, relaxovat, b�hat, meditovat.  Jednu 
z cest, jak pracovat na sob�, nabízí woodcrafterský  systém orlích per.

Až dosud jsem se snažil nazna�it n�co 
táborech v týpí. Indiánství v mém pojetí  je 
ale nerozlu�n� spojeno s lesní moudros-
tí. Malou ochutnávku jsem vám též nabíd-
nul v p�edchozích �láncích, je však na mís-
t� pov�d�t n�co o základech. 

Co je tedy lesní moudrost? V našich ze-
mích vznikla woodcrafterská organizace 
pom�rn� záhy (1913) a s typickými d�jin-
nými p�erušeními trvá dodnes jako Liga 
lesní moudrosti (LLM). Zakladatelem les-
ní moudrosti v �eských zemích byl st�edo-
školský profesor p�írodopisu Miloš Sei-
fert. Sou�asná Liga lesní moudrosti sdru-
žuje kmeny (oddíly) d�tí a mládeže, stejn� 
jako kmeny rodin s malými d�tmi i kme-
ny dosp�lých a jednotlivce. P�ehled o �in-
nosti organizace lze velmi dob�e získat na 
webových stránkách (woodcraft.cz a liga-
lesnimoudrosti.cz), v �asopise Woodcraft 
nebo v knize Kmenové z�ízení. Woodcraf-
terská �innost zahrnuje širokou škálu ak-

tivit od pobytu v p�írod� na vandrech, p�es 
tábo�ení (v indiánských týpích, zálesác-
kých šeltrech, prav�kých zub�ících), p�es 
akce ve m�st� až po ob�anskou angažova-
nost.

Takovou �innost provozuje mnoho od-
díl�. Lesní moudrost navíc nabízí sob� 
vlastní metody, jak pracovat na sob�.
K tomu slouží zejména systém orlích per.

Drželi už jste v ruce orlí pero? Úpln� cí-
títe sílu tvora, který dokáže létat tak vyso-
ko, kam se �lov�k bez letadel nedostane. 
Plá�oví indiáni v��ili, že tahle schopnost 
dává orl�m možnost p�iblížit se k Velké-
mu duchu a p�enést tam jejich modlitby. 
Proto orlí pera používali jako symbol síly 
p�i ob�adech nebo na slavných pé�ových 
�elenkách. Na nich každé pero p�edstavo-
valo jeden state�ný skutek.

Pro� by d�ti i dosp�lí – inspirováni tou-
to myšlenkou – nemohli dostávat symbo-
lická orlí pera za své skutky, kterými doká-

ží, že p�ekonali sebe sama? Že se n�kam 
posunuli? Rozvinuli? Že se n�co nového 
nau�ili?

Taková orlí pera by si mohli upev�ovat 
na �ervený pruh flauše – na šerpu – místo 
�elenky. Taková šerpa by se nosila p�i slav-
nostních p�íležitostech a byla by vzorem 
pro ostatní.

Orlím perem by byli ocen�ni všichni, 
kdo by daného skutku dosáhli. A skutky by 
si mohli z nabídky vybírat sami. Nabídka 
by byla v�kov� odstup�ovaná – dít� p�e-
ci jen nezvládne vždy všechno, co dosp�-
lý. Ale co kdyby si n�kdo vybíral jen v�ci, 
které umí dob�e? To by se p�ece nikam ne-
posouval. Proto by za ur�itý po�et orlích 
per d�ti i dosp�lí získávali titul – šlechtic-

M. Seifert

E. T. Seton
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ký titul lesní moudrosti. A na takový titul 
je t�eba mít orlí pera z r�zných oblastí. Tak 
bude zaru�eno, že se �lov�k bude vyvíjet 
rovnom�rn� k celistvé osobnosti. 

Taková asi byla úvaha tv�rce systému 
orlích per, Ernesta Thompsona Setona. 
Jedno takové orlí pero na ukázku následu-
je. Chcete se p�ekonat?

Orlí pero 2K1 Voln� rostoucí byliny. 
Protože woodcrafterovi/tomíkovi/vnit�ní-
mu indiánovi/dobrému �lov�ku není lhos-
tejné jeho okolí, netábo�í jen v týpí, ale též 
se o své okolí ve všech jeho rovinách (ma-
teriální, mentální, duchovní) zajímá, je 
toto orlí pero dobrou ilustrací.

Pro dosp�lé: Ur�i 40 zástupc� voln� 
rostoucích bylin (krom� trav).

Pro dospívající: Za každý rok tvého 
v�ku ur�i dva zástupce bylin (krom� trav).

Pro d�ti: Bezpe�n� ur�ím v p�írod�
8 (12, 16) voln� rostoucích bylin.

Byliny lze ur�ovat podle vyobrazení
v atlase nebo ve sbírkách a v p�írod�.  Pro-
tože se snažíme, abychom co nejvíce po-
bývali v p�írod�, je dobré se byliny u�it
práv� tam. Krásn� tu funguje p�edávání 
znalostí mezi dosp�lými a d�tmi a d�tmi 
navzájem i vlastní objevování – což jsou 
znaky efektivního u�ení. Je nutné um�t 
popsat základní charakteristické znaky 
bylin tak, aby bylo z�ejmé, že si �lov�k ne-
m�že jednotlivé exemplá�e splést a m�že 
bylinu kdykoli ur�it v p�írod�. 

Rostlina je ur�ena bu	 pouze rodovým 
jménem (nap�. sasanka – v tom p�ípa-
d� lze po�ítat pouze jednou z rodu sasan-
ka) anebo rodovým a druhovým jménem 
(nap�. sasanka hajní – v tomto p�ípad� se 
po�ítá každý druh).

Hodn� sil p�i pln�ní. 
Josef Porsch – Ablákela

ablakela@gmail.com

„A je to!“, ví�í mi hlavou pat-matov-
ská v�ta, když mžourám unaven� do ne-
d�lního odpoledního slunce. Padesátka
novope�ených zdravotník� zotavovacích 
akcí se vyklubala z vajec, roztáhla k�íd-
la a práv� vylétla z líhn� kurzu pro zdra-
votníky. Polovina z nich letí do svých od-
díl� TOM, ostatní do junáckých, pionýr-
ských, brontosau�ích a dalších hnízd. 
Už navždy jsou poznamenaní nadšením
pro první pomoc a hlavn� schopností po-
moc opravdu poskytnout. Mysl mi blou-
dí o t�i týdny zp�t. Vzpomínám si na je-
jich tázavé pohledy na za�átku kurzu. 
„Co m� vlastn� �eká? Dokážu se to na-
u�it? Neomdlím p�i pohledu na krev?“ 
Neomdleli. Vydrželi všechny porce teo-
rie, které jim pomohly pochopit, jak do-

konalé, ale i jak k�ehké je lidské t�lo a ko-
lika zp�soby m�že být poškozeno. Vždy, 
když už propadali depresi, byli vtaže-
ni do d�je simulací, v nichž tekla krev
a lámaly se kosti a po kterých se obávali
zajít na záchod, aby za dve�mi ne�íhal zne-
tvo�ený figurant. Resuscitovali, obvazo-
vali, hledali správná �ešení, rozhodovali 
se. Diskutovali nad konkrétními p�ípady. 
Pomáhali u autonehody, p�i níž tuhla krev 
v žilách i otrlým borc�m. Zachránili to-
noucího z bazénu, ale dokázali by to i z di-
voké pe�eje. Navzájem si pomáhali, radili 
si, smáli se i prožívali chvíle nejistoty, jak 

Kurz pro 
zdravotníky

je to vlastn� správn�. Díky vynikajícím he-
reckým výkon�m se hrav� prokousali i jin-
dy nezáživnými paragrafy a vyhláškami, 
které pot�ebuje zdravotník znát. Byli ale 
p�edevším nakaženi nadšením, které jako 
z fontány tryská ze všech organizátor�
a zaplavuje každého ve svém okolí. V dob-
ré nálad� a s písni�kou nebo úsm�vem na 
rtech zvládli i záv�re�ný pomyslný týdenní 
tábor a role zdravotníka se na n�m zhosti-
li se ctí. V té chvíli jsme v�d�li, že se dob�e 
p�ipravili na všechno, co je potká na ces-
t� životem na pokraji zdraví. P�ejeme jim, 
aby jejich dráhu zdravotník� provázely jen 
spokojené úsm�vy a vd�k ošet�ených.

Pokud by n�kdo váhal, o �em je tady 
�e�, tak kurz pro zdravotníky je akredi-
tované dvouvíkendové zážitkové školení 
zdravotník� zotavovacích akcí d�tí a mlá-
deže. Dvakrát ro�n� je po�ádá TOM Ka-
siopea v Brn� pod hlavi�kou odboru K�T 
Chameleon. P�ije	te a zažijte to.

Martina Tinka ·išáková,
TOM Kasiopea, Brno
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Ve dnech 23.-24. 5. 2014 probíhala 
vždy od devíti do šesti hodin odpoledne v 
�eském T�šín� celostátní akce s názvem 
Bambiriáda. Na této akci se prezentovaly 
místní i okolní organizace: turistické st�e-
disko Svišti, Florbalový klub �eský T�šín, 
6. Pionýrská skupina Svibická šestka, Ma-
te�ské centrum Š�astné srdce, o.s., Ob�an-
ské sdružení AVE �eský T�šín, �esko-T�-
šínští hokejisté Asociace malých debrujá-
r� �eské republiky AMD �R z Albrechtic.

A� je to pro n�které neuv��itelné, za 
oba dva dny navštívilo tuto akci skoro 3 ti-
síce lidí, hodn� ú�astník� si totiž nenecha-
lo ujít vystoupení místní zp�va�ky Petry 
Furikové, ale i sv�toznámého zp�váka Mi-
chaela Jacksona, který si odb�hl ze záhro-
bí. Zlatým h�ebem bylo vystoupení skupi-
ny VERONA. I když nás po�así hodn�, ale 
hodn� zkoušelo, vše jsme ustáli. Všem d�-
kuji za ú�ast a prezentaci na této akcí. Pro-
st� byli jste skv�lí.

Aleš Ho�ãica
koordinátor Bambiriády

v âeském  T�šín�,
TOM Svišti

�eský T�šín

Praha
Letošní Bambiriáda za�ala hlasitým 

výk�ikem nás, tomík�: „BAMBIRIÁDA!“
a „SUPR“. Ovšem po rozverné hodince se 
ozýval jen šepot jako: „vodu…  vedrooo… 
pomóóóc!“ , �i „utekl nám stín…“.¨

Tak to pokra�ovalo v poledne, p�es 
ob�d, odpoledne a vlastn� celý den. Moc 
lidí tu nebylo, asi se všichni schovali n�-
kam k vod�. 

Druhý den to nebylo o moc lepší, jen ta 
rozverná hodinka chyb�la. Kolo nikomu 
nohu nep�ejelo, k�� se nesplašil a medv�d 
se sice odvážn� rozbil, ale my jako state�ní 
zachránci ho zas opravili. Pak se ale zatáh-
lo, mraky a vítr a vše co k tomu pat�í. Stán-

ky za�aly odlétávat (a to jako opravdu, 
ne tak, jako když kluci vypráví o svém 6ti 
metrovém táboráku), za�aly padat krou-
py. My drželi stánek s „langoši“ a „trdel-
níkem“ a po kroupách jsme skládali stoly
a pomáhali kde se dalo. Nakonec kluci
z vedlejšího stánku p�inesli talí�, a my si 
vesele zaházeli s koleny v bahn�. Bambi-
riáda dnes (v pátek) skon�ila d�íve a ces-
ta dom� byla dost vtipná, ale to popisovat 
nebudu, pá� to sem nepat�í. Jediné co po-
vím, je to, že jsme jeli úpln� mok�í, bosí
a trochu zabahn�ní. Prost� trochu ostuda 
v MHD.

Další den (sobota) bylo již p�íjemn�-
ji (mn� zima) a to znamenalo více lidí. 
My kolo state�n� kouleli dál, ostatní stán-
ky taky vytáhli záložní stany a Bambiriáda 

jela dál. Dokonce jsme po-
kra�ovali v chození bez bot. 
Ano, chudáci maminky, ale 
zas nemusíme sušit boty.

Za praÏské oddíly Asociace TOM:
Eny (Anna-Marie Koubová)

a ostatní z oddíl�:
Sv�tlušky, Táborníci, Arachné,

Bodláci a S�vy
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Ostrava

T�inec

Ostravská Bambiriáda, po�ádaná 
tradi�n� RADAMOKem (Radou d�tí 
a mládeže Moravskoslezského kraje), 
se p�emístila na nové místo, a to na 
louky u B�lského lesa (Ostrav� - Jih). 
V kombinaci s p�íznivým a v�tšinou 
slune�ným po�asím to byl š�astný tah, 
protože ú�ast byla po t�i dny mimo-
�ádná - pátek 4000 ú�astník�, sobota 
6000 ú�astník�, ned�le 3000 ú�astní-
k�. Ti sbírali do Bambipas� razítka za 
hry a sout�že a s po�tem nejmén� dva-
nácti razítek byla možnost postoupit 

Už tradi�n� se v rámci Bambiriády kaž-
dý rok na jednom míst� setkávají r�zné or-
ganizace v mnoha m�stech republiky. Ani 
tento rok tomu nebylo jinak a t�ine�tí to-
míci samoz�ejm� nesm�li chyb�t.

Co jste u naše stánku tomík� mohli d�-
lat? V pátek dopoledne byly bodovanými 
aktivitami „hod ví�kem na panáka“, „hod 
dog-em“ a „slackline“. To však nebylo 
zdaleka vše. Ješt� v pátek jste si u nás moh-
li zahrát celkem netradi�ní 3D piškvorky, 
nebo jednodušší verzi - piškvorky 3x3. 

V sobotu jsme pro velký úsp�ch slack-
line natáhli znovu. K tomu p�ibyla mož-
nost namalovat si sv�j vlastní kámen nebo 
si nechat namalovat obli�ej. K 3D piškvor-
kám jsme p�idali další strategické hry jako 
logik, šachy �i dámu.

D�tem se v našem stánku velmi líbi-
lo a ptaly se nás, kdy tam p�ijdeme znovu.

Nato jsme jim odpov�d�li, že zase až za 
rok.

 A k tomu jsme samoz�ejm� dodali, že 
nemusí smutnit, a jestli jsme je �ímkoliv 
zaujali, tak se k nám m�žou p�idat v na-
šem skv�lém turistickém oddílu.

Kamil Cinkraut – StrouÏek 
TOM MARACAIBO, T�inec

do pravidelného losování o zajímavé ceny. 
Po celou dobu probíhal na pódiu r�znoro-
dý program a ve stáncích se p�edvád�ly té-
m�� �ty�i desítky organizací. Ú�ast tomík� 
reprezentovaly oddíly TOM SIHASAPA
a TOM �MOUDÍK a vzhledem k po�tu 
d�tí se všichni museli p�kn� otá�et. 

Ros�a Kašovský,
TOM âMOUDÍK,

Ostrava
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Je mi pot�šením a ctí, Ïe mohu ãervnové 
ãíslo Tomíka obohatit o rozhovor s panem 
Vlastislavem Tomanem.

Vlastislav Toman (nar. 7. 7. 1929 v Plz-
ni) stál v roce 1956 u zrodu ãasopisu ABC, 
se kterým se setkal snad kaÏdý tomík,
a p�es t�icet let zde p�sobil jako šéfredak-
tor. Za tu dobu odvedl pro mládeÏ neuv�-
�itelný kus práce a svými sci-fi komiksy se 
nesmazateln� vepsal do srdcí malých i vel-
kých ãtená��. V souãasné dob� Ïije v Praze 
s manÏelkou Pavlou a díky milé shod� ná-
hod je v p�átelském kontaktu s praÏským 
oddílem S�vy. V lednu tohoto roku jsme od 
Tomanových dostali sbírku soviãek, která 
rozší�ila naší s�ví sbírku v klubovn�. Pan 
Toman nám potom dokonce poslal i pod-
klady pro r�zné hry, které kdysi publikoval 
v ãasopise ABC v rámci úkol� pro raketo-
vé posádky.

Dovolte mi, abych Vás virtuáln� p�iví-
tala na stránkách ãasopisu oddíl� Asoci-
ace TOM. Nabízí se úvodní otázka: Znáte 
naši asociaci nebo jste se o nás doslechl aÏ 
p�i našem setkání?

TOMÍKY znám snad uÏ od jejich vzni-
ku. Vím, Ïe t�eba v dobách bývalého re-
Ïimu u nich našly azyl n�které skautské
oddíly. Byl jsem i na n�kolika táborech, 
kdyÏ jsme d�lali reportáÏe pro ABC, pozd�-
ji pak pro jiné noviny.

Máte Vy sám n�jaké zkušenosti se spol-
kovým Ïivotem? Prošel jste n�jakými
spolky? Dovedl byste �íct, co Vám daly
a p�ípadn� vzaly?

Já byl jako dít� v Sokole a po válce jsem 
se stal svazákem, ãili ãlenem Svazu ãeské 
mládeÏe, pozd�ji âeskoslovenského svazu 
mládeÏe. Po nástupu do ãasopisu ABC se 
ze m� stal pionýrský pracovník a jako šéfre-
daktor ABC i ãlen Úst�ední rady PO âSM. 
Také jsem byl �adu let p�edsedou komise 
mladých technik�. Byl jsem pak i v ÚR PO 
SSM, kde jsem rád sedával vedle Rudolfa 
Plajnera, bývalého náãelníka Junáka. 

Všude jsem získal n�jaké zkušenosti. 

Uãil jsem se poznávat lidi, jejich postoje, 
zkušenosti, bylo to r�znorodé. 

Je ãerven, blíÏí se letní prázdniny, a dr-
tivá v�tšina tomík� se práv� chystá a t�ší 
na letní tábory. Poj�me zabrousit do mi-
nulosti: jezdil jste v d�tství na tábory? P�í-
padn� jak jste nejrad�ji trávil prázdniny?

Já své d�tství jsem proÏíval p�eváÏn� 
v letech, kdy byla 2. sv�tová válka. TakÏe 
jsem prázdniny trávil v�tšinou mimo Plze�, 
kde jsme bydleli, u p�íbuzných na venkov�. 
Po válce pak, jako svazák, jsem hodn� trem-
poval s partou z naší skupiny a souboru.   

Mohl byste ãtená��m p�edstavit, co 
všechno se Vám poda�ilo dokázat v ãasopi-
se ABC? Na co nejrad�ji vzpomínáte?

Snad to nebude znít jako vychloubání, 
kdyÏ pouÏiji myšlenku, kterou jsem kde-
si ãetl: Nezbohatl jsem, ale stvo�il jsem le-
gendu. Tou je dodnes ãasopis ABC. Bez 
mnoha dobrých a chytrých lidí bych to sám
nikdy nedokázal. Zato stále potkávám lidi, 
kterým ábíãko bylo dobrým kamarádem po 
�adu let.

P�iblíÏil byste nám i Vaši komiksovou 
tvorbu? Pokud se nepletu, tak koncem lo�-
ského roku vyšla Zlatá kniha vašich ko-
miks�.

Jsem rád, Ïe Zlatá kniha mých komik-
s� vyšla. Koneãn� se mé kultovní komisy do-
ãkaly vydání na velmi dobré úrovni. Kni-
ha byla dokonce nominována na cenu Po-
ãin roku, kterou ud�luje Akademie sci-fi, 
fantasy a hororu. UÏ to je vysoké ocen�ní! 
V souãasné dob� p�ipravuji dva nám�ty pro
ãasopis ABC, který se stále v�nuje ãeskému 
p�vodnímu komiksu.

Osobn� jste se znal i s Jaroslavem Fo-
glarem, co byste o n�m �ekl?

Víte, mluvit o Jaroslavu Foglarovi-Jes-
t�ábovi na pár �ádcích se dá t�Ïko. Ve své 
dob� sehrál významnou roli ve výchov� d�tí 
a mládeÏe. Îil v dob�, která je v mnoha 
sm�rech odlišná od té „jeho“. Dnes uÏ ho 
�ada d�tí nepochopí a nebudou ho ani ãíst. 
Jsme jinde a mohu �íci, Ïe ãekáme na „Fo-
glara pro 21. století“. Pokud se najde, bude 
Jest�ábovi nepodobný.

Já se s ním osobn� setkal, kdyÏ mi bylo 
18 let a pak o 15 let pozd�ji to byl on, kdo 
p�išel do ábíãka nabídnout spolupráci. Po-
mohli jsme mu „na sv�tlo“, tiskli jsme ho
v ABC a teprve pak se vyrojili další „odváÏ-
livci“. Ale to je na opravdu dlouhé povídá-
ní…

KdyÏ sledujete dnešní d�ti a mládeÏ,
v ãem se liší mladí lidé souãasnosti od dob 
Vašeho d�tství?

�ekl bych, Ïe se ani tak nem�ní d�ti
a mládeÏ, ale prost�edí a prost�edky, které 
ji obklopují. Tam, kde jsme si my kdysi dáv-
no hráli, jsou dnes sídlišt�, supermarkety, 
logistická centra, vykácené lesy, �epka…. 
M�stské lesoparky a h�išt� také nejsou všu-
de a nelze v nich „�ádit“, tedy hrát si. D�t-
ská h�išt� jsou opravdu pro nejmenší. Snad 
jen venkovské d�ti mají šanci být venku
a v p�írod�. JenÏe i ty mají dostupnou tele-
vizi, poãítaãe, moderní hry, internet. Vše je
„u nosu“, tak proã se trmácet ven. Jakékoli 
dobrodruÏství je dostupné – vsed� a doma. 
A nenašel se koumák, který by dokázal pro-
st�ednictvím monitoru zvednout d�ti k ak-
tivní h�e, dobrodruÏství, pohybu… Ba ani 
jinak.

Jak se vlastn� stalo, Ïe jste se rozho-
dl kontaktovat náš turistický oddíl S�vy
a podpo�it ho?

Mohou za to radniãní noviny Osmiãka 
Prahy 8, kde jsem se o S�vách doãetl.

 Co Vám d�lá v souãasnosti nejv�tší ra-
dost?

Je toho našt�stí více. Samoz�ejm� naše 
nejmenší vnuãky Kaãka a Zuzka, i ta Zlatá 
kniha komiks� a Ïe a� p�ijdu kamkoli, stá-
le ješt� potkávám ãtená�e ábíãka, nejen pa-
m�tníky, ale i souãasné kluky a d�vãata.

Co byste na záv�r vzkázal ãtená��m To-
míka?

Nejen turistikou Ïiv je ãlov�k! Bu�te si 
dobrými kamarády a chra�te  p�írodu, je to 
Matka nás všech! 

D�kuji za rozhovor i p�átelská a inspi-
rativní slova p�i našem setkání. P�eji pev-
né zdraví, hodn� spokojenosti a vyda�ené 
léto.

Jarka Bedná�ová,
TOM S�vy, Praha 8

Vlastislav Toman
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Už jsou to víc jak �ty�i m�síce, co jsem 
se rozhodla zabalit si kufry, opustit teplou 
židli úst�edí a vyrazit do sv�ta hlídat d�ti. 
�lov�k se nad tím možná trošku pozasta-
ví, co m� k tomu vedlo, ale prost� byla po-
t�eba jistá zm�na života. 

Život tu plyne p�ekvapiv� velmi rychle. 
Ani se neoto�ím a další týden je za mnou
a �eká mne zasloužené ned�lní volno. 
Žiju, pracuju, stravuju se a peru u rodiny 
bláznivých muzikálových herc�. Je dob-
�e, že v celé rodin� je tak blázn� o n�co víc
a nejsem v tom sama.

 Bydlíme na kopci, �ubrdka (kamarád-
ka z �ech – taky au-pairka) tvrdí, že váž-
n� jenom já m�žu bydlet na jediném kopci
v celém Londýn�. Ale asi na tom n�co 
bude. Je to malebné, zelené p�edm�stí 
Londýna zvané Shooters Hill. Máme p�k-
ný, typicky anglický, �adový domek, kte-
rých je kolem nes�etn� a všechny stejné.

Anna Jane a Graham mají dv� rozto-
milou�ké hol�i�ky. Ano, jsou dv�! Uff! 
Malá Erin oslavila na ja�e dva roky a velká 
Aimee chodí do druhé t�ídy a letos na pod-
zim bude slavit osmé narozeniny. Ob� mi-
lují zpívání, tancováni, kreslení… po kom 
to asi mají? Takže se tady  snad i já  nako-
nec nau�ím zpívat. Neuv��itelné! 

Mala Erin je úžasn� chytré dít�, až m� 
to ob�as d�sí. Ve svých dvou letech umí ce-
lou abecedu, po�ítá do t�iceti a z fleku vám 
�ekne, co by si dneska dala k ve�e�i. Erin 
je dít� neposedné, stále musí n�co d�lat, 
t�eba okusovat rohy knížek anebo skákat 
jen tak po obýváku a sledovat u toho Pep-
pu Pig. Kdo neví, tak je to kreslený seriál- 
hroznej hit a d�ti to tu milujou. S motivem 
Peppiny seženete naprosto cokoliv. 

Po týdnu va�ení, uklízeni, hraní hiden 
seek [schovka] a uspávání d�ti�ek, je tu to-
lik o�ekávané ned�lní volno. 

Když tedy mám ten sv�j den volna, 
v�tšinou vyrážíme s �ubrdkou n�kam 
do m�sta. Ona bohužel bydlí na napros-
to opa�ném konci m�sta, a proto se v�tši-
nou scházíme uprost�ed Londýna. �ubrd-
ka, jakožto už ost�ílená Londý�anka, m� 
v�tšinou n�kam zavede a vše mi ukáže. Je 
fajn, že aspo� jedna z nás vždycky ví, kde 
jsme.

Londýn je krásný a úžasný m�sto, kde 
m�žete vid�t snad úpln� cokoliv, na co si 
jen vzpomenete. Bláznivý lidi, úžasný mu-
zikanty, milion a ješt� víc turist�, nes�etn� 
památek, velký �ervený autobusy a stráže 
s ko�kama na hlavách. Pokud chcete, za-
padnete rychle. Což nám v�tšinou ned�-
lá moc velký problém. Párkrát jsme v ne-

Anglie, Anglie
– co dál? 

d�li zavítaly na meeting do baru, kde se 
scházejí mladí lidé, co jsou v Londýn� pra-
covn�, studovn� nebo všelijak jinak, ale
rozhodn� nejsou z Londýna. Pokecáte bu	 
londonsky anebo taky v pohod� �esky. Je 
jen na vás, s kým se tam chcete kamarádit. 
My radši londonštinu, a� trošku potrénu-
jeme jazyk, protože v�ty typu What would 
you like for breakfast? máme už docela
v malíku. A ono, když si k tomu dáte pivo, 
hned si p�ipadáte jako rodilý mluv�í. 

Londýn má jednu obrovskou výhodu! 
Na každém rohu je to jejich metro – zva-
ný tubko. Já se teda bála, jak malá hol-
ka, když jsem s ním jela poprvé, ale doje-
la jsem v pohod�, kam jsem cht�la a te	 
už to zvládám, jak nikdo. Když se podívá-
te na mapu, není se �emu divit, že z toho 
jde strach. Po t�ech lajnách, na které jsme 
zvyklí v Praze, je jich v Londýn� vážn�
o krapet víc. 

V nejbližší dob� máme v plánu výlet do 
Brightonu, chceme mrknout na to jejich 
mo�e a ur�it� si dáme Fish and Chips na 
pláži. 

Z kopce nad Londýnem zdraví
bloncka Eliška Eclerová 

Pozn.: Na úst�edí tomík� pracovala Eliška
od kv�tna 2012 do ledna 2014.
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Wenger 85mm je z nerezové oce-
li, st�enky má plastové. Má velkou a ma-
lou �epelku, otvírák na láhve a otvírák na 
konzervy, vývrtku a šídlo. Ve st�enkách se 
skrývá párátko a pinzeta. Hodí spíše na 
kratší výlety, prut s ním u�íznete, bu�t na-
krájíte, ale chleba si nakrájejte doma, �e-
pelka je opravdu dost krátká. Rozkrojit 
rohlík a namazat ho paštikou dokáže. 

Hmotnost: 55 g, zav�ený: 85 mm, ote-
v�ený: 148 mm, �epel: 54 mm

Další dva nožíky jsou si vlastn� podob-
né, protože skute�n� vycházejí z �ady vy-
ráb�né pro švýcarskou armádu. Nožík od 
Wengeru je od svého armádního vzoru ro-
zeznatelný jen díky tomu, že nemá vyraže-
né p�ejímací znaky. Firma Victorinox vy-
rábí zcela totožné nožíky, protože i ona 
tento typ armád� dodávala. N�ž má ná-
stroje z nerez oceli, st�enky jsou z hliníko-
vé slitiny. V provedení pro armádu je nožík 
vybaven �epelí, výstružníkem a otvíráky
na láhve a konzervy. Oba otvíráky jdou po-
užít jako šroubováky. 

Hmotnost: 70 g, délka: 93 mm, otev�e-
ný: 162 mm, �epel: 70 mm

Nožík od Victorinoxu má navíc pilku
a na p�ání mi známý do nožíku ješt� p�idal 
n�žky. St�enky p�vodn� vypadaly podob-
n�, jako na nožíku výše uvedeném, ale pak 
se mi do nich pustila hladová myš… teda 
vlastn� hladová frézka.

S touto délkou �epelky už ten krajíc p�i 
troše snahy a šikovnosti u�íznete.

Hmotnost : 102 g délka : 93 mm otev�e-
ný : 160 mm �epel : 70 mm

Velikosti 93 mm v hliníkových st�en-
kách odpovídá velikost 91 mm ve st�en-
kách plastových. Tato �ada má nástroje 
poskládané podobn� jako 85 milimetro-
vý Wenger. Nožíky mají r�zné složení ná-
stroj�, ale na� s sebou tahat v kapse vyba-
venou dílnu...

Ji�í Lukeš – Mikeš,
TOM Veverk,

Brandýs nad Labem

�ekn�me si to na rovinu: naprostá v�tšina noÏík� prodávaných pod tímto oznaãením nemá s armádou nic spoleãného a ·výcarsko 
nevid�la ani z vlaku. Opravdu kvalitní jsou skuteãn� švýcarské výrobky od firmy Victorinox a od firmy Wenger. Slušné noÏíky vyrábí
Mikov v Mikulášovicích, ale cenový rozdíl není tak velký, aby si ãlov�k nekoupil rad�ji Victorinox, o t�ídu lepší, oceli a s nylonovými 
st�enkami – �ada se jmenuje Economy. Úplným propadákem jsou pak noÏíky, v�tšinou ãínské výroby, prodávané sice za nízkou cenu 
(t�eba 60 korun) i v Levných knihách. To jsou noÏíky jen jménem, ne však pouÏitím. Ost�í se na nich v�tšinou nepoda�í vytvo�it a kdyÏ 
ano, tak ne na dlouhou dobu. My si ukáÏeme t�i noÏíky z celého bohatého spektra, které je k mání. Jde o starší reklamní n�Ï Wenger 
velikosti 85 mm, Wenger velikosti 93 mm a Victorinox Farmer 93 mm. 
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Možná si taky vzpomenete na krásnou 
smaltovanou formu na bábovku, kterou 
m�la babi�ka, nebo na fortelné litinové 
nádobí se smaltovaným povrchem hlad-
kým jak sklo. Pokud ano a líbí se vám ko-
vové smaltované šperky, které se prodáva-
jí na r�zných trzích, tak dnes si ukážeme,
jak takový šperk vyrobit. 

Nejde o smalt klasický zapékaný v píc-
kách p�i vysokých teplotách, ale smalt ta-
vený na va�i�i. 

Smaltování na va�iãi
Je to jednoduchá technika, která nám 

p�i troše umu m�že p�inést fantastické vý-
sledky. Záleží na kreativit� a zru�nosti. Po-
kud nemáte ani jedno, nevadí. I tak lze vy-
tvo�it moc hezké v�ci. Ur�it� platí, že je 
pot�eba zkoušet a hned první pokus ne-
musí být p�esn� takový, jak jsme si p�ed-
stavovali. 

Co budeme pot�ebovat:
• Elektrický va�i�, ale na tábo�e nám po-

slouží i kuchy�ská kamna nebo rozpá-
lený kámen

• M�d�ný plech, ví�ka od zava�enin, 
sklí�ka

• Št�tec na úpravu nanesení práškové-
ho smaltu

• M�ížku, na které se smaltovaný plech 
položí na va�i� (m�že být sou�ástka 
Merkuru jako je na fotografii, nebo sta-
�í kus pletiva ohnutého do podobného 
tvaru)

• Klešt�
• Práškový smalt – já používám Efkoco-

lor (www.davona.cz)
• Gumi�ky
• Silonky, �i nylonky 

Pokud si nekoupíme p�ímo hotové vý-
seky z m�d�ného plechu, tak si nej-
d�íve p�ipravíme plech, �i sklo. Plech 
lze nahradit zava�ovacím ví�kem, ple-
chovkou. Vyst�ihneme si n�jaký p�k-
ný tvar (v p�ípad� skla si necháme u�e-
zat), zabrousíme okraje tak, abychom 
se nepo�ezali o okraje, p�ípadn� vyvr-
táme dírku. 
Na takto p�ipravené plíšky nasypeme 

práškový smalt p�ímo z obalu, ale p�es si-
lonovou ponožku. Tu si k lahvi�ce p�ichy-
tíme gumi�kou. M�žeme prášek r�zn� 
vrstvit. Vytvo�íme souvislou, ale ne p�íliš 
hrubou vrstvu. Než za�nete sypat smalto-
vací prášek, umíst�te pod plíšek �istý pa-
pír. Když ukon�íte práci, m�žete nasy-
pat prášek zp�t do lahvi�ky (ušet�íte si tak 
barvy). Po zkušenostech m�žu poradit sy-
pat plíšky op�ené o špejli tak, aby se dob�e 
zdvihaly, a teprve potom je p�emístíme na 
m�ížku. Plíšek na m�ížce umístíme na ro-
zeh�átý va�i�.

Te	 již jen po�káme, až se prášek spe�e 
dohromady (jakmile se celý povrch lesk-
ne je hotovo) a dáme jej vychladnout. Po-
kud bychom cht�li na šperku barvy promí-
chat a vytvo�it tak obrazce, nebo �árkova-
né propíjení barev, pak je vhodný okamžik 
na tento zásah v dob�, kdy se barvy za�ína-
jí tavit. Použijeme k tomu bu	 jehlu, nebo 
drátek. M�ížku i s hotovým smaltovaným 
výrobkem sundáme klešt�mi.

Pokud byste necht�li používat va�i�,
je možno po�ídit pícku na smalty, která je 
pro tento typ smaltu vyh�ívaná pouze t�e-
mi sví�kami.

No a takhle m�žou vypadat výsledky. 
Hodn� zdaru!

Tipy
• Barvy jsou v dostate�né vrstv� pln� 

krycí a m�žeme je zapéci n�kolikrát za 
sebou, aniž by ztratily sv�j lesk a barvu.

• Do barvy lze umístit i malé p�edm�-
ty jako jsou nap�íklad korálky. Takové 
dekorace je pot�eba umístit do velké-
ho množství prášku, aby korálek z mís-
ta nevypadl. 

• Než prášek zafixujeme oh�evem, m�-
žeme do prášku kreslit pomocí špejle.

• Smaltovat m�žeme vícekrát. Nejd�í-
ve si zape�eme podkladovou barvu
a po vychladnutí nasypeme vrchní 
barvu, do které p�ed zape�ením špejlí
nakreslíme motiv. Takto namalovaný 
motiv bude mít barvu podkladu.

• Sypat druhou vrstvu m�žeme také p�es 
kovovou, nebo plastovou šablonu. 

Videonávody
• https://www.youtube.com/watch?v=-

DIXUN7JoXr0
• https://www.youtube.com/watch?v=-

569jkoKt8c

Martin Maco Strnad,
TOM Maracaibo, T�inec

DRUHÝ DÍL

Nebojte se
rukod�lných

prací

Sypání smaltu

Co vše je ke smaltování třeba...

Rozpékání na vařiči Výsledky vás potěší! 23
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Úst�edí pracovalo na n�kolika projek-
tech, které asociace podávala tu k tuzem-
ským bankám, tu k nadaci NROS a také 
samosebou k mate�skému ministerstvu 
školství ve snaze získat pro oddíly pení-
ze na všech stranách. Jednalo se o pro-
jekty zam��ené  na vzd�lávání d�tí a mla-
dých lidí, na rozvoj finan�ni gramotnosti 
v našich oddílech (�SOB), pak o podporu

Vážení kolegové, po n�kolikam�sí�ním 
rokování p�edkládá p�edsednictvo Asoci-
ace TOM k diskuzi nové stanovy. 
Kompletní zn�ní najdete na našem webu
v sekci Asociace TOM v pravém sloupci 
pod odkazem Nové stanovy 2014. 

 

Jejich pot�eba vyplývá z nového ob�an-
ského zákoníku. Od ledna 2014 po dobu 
t�í let sice m�že náš spolek žít se stano-
vami starými, my ale zm�níme základ-
ní spolkový dokument na sn�mu ve Zlín�
v lednu 2015.
P�i koncipování nových stanov jsme se 
snažili o maximální stru�nost a o to, aby 
navazovaly na jednoduché a dvacet t�i let 
dob�e slouÏící stanovy dosavadní. Chci 
zd�raznit, že od vzniku spolku v roce 
1991 jsme se stanovami museli „ohá-
n�t“ jen v minimálním po�tu p�ípad�. Ne-
pamatuji, že bychom jimi šermovali p�i
vnitrospolkových p�tkách, že bychom 
dohledávali paragraf o vylu�ování �len�
a podobn�. Nijak nezpochyb�uji pot�e-
bu kvalitního základního spolkového do-
kumentu. Chci jen �íci, že m�žeme mít
sebelépe napsané stanovy, vždy ale bude 
víc záležet na vnit�ním konsensu v naší 
organizaci, na zp�sobu komunikace mezi 
oddíly a úst�edím, na pružnosti, s jakou 
budeme vy�izovat Vaše pot�eby a žádosti, 
zkrátka na „vnit�ním duchu“ naší asocia-
ce. Papír snese tém�� vše, spolková kultu-
ra je podle mého názoru podstatn�jší.
Sebedokonalejší stanovy nás neochrá-
ní p�ed zv�lí n�kterých ú�ad�, nenad�lí 
nás více pen�z od státu, nezabrání neka-
le smýšlejícím jedinc�m tu a tam šlápnout 
vedle.
P�esto je podstatné mít solidní zakládací 
dokument. P�edkládané stanovy respek-
tují velkou programovou a organizaãní 
autonomii oddíl�. Udržují model, který 
dosud dovoluje pružn� komunikovat mezi 
oddíly a úst�edím, sv��ují (tak jako dosud) 
významné pravomoci spolkovému vedení 
– p�edsednictvu.
Nový ob�anský zákoník je ze své povahy 
centralistický. Oddíly odvozuje od spolku 
hlavního a nazývá je spolky pobo�nými. 
To ale neznamená, že se v dosavadní libe-
rální „spolkové politice“ má n�co m�nit.
V souladu se zákonem bylo však t�eba 
p�esn�ji definovat nakládání s majetkem 
a situaci, kdy oddíl zanikne.
Nový „ob�an“ také p�ináší – bohužel –
o n�co více byrokracie. Bude o ní �e� na 
sn�mu a jsme p�ipraveni ji vysv�tlovat i na 
tomto diskusním fóru.
Ve stanovách, vážení kolegové vedoucí, 
nehledejte prosím žádné záludnosti. P�i 
o�ekávání odpov�dí, prosím, bu�te trp�li-
ví. N�které z Vašich otázek budou možná 

vyžadovat odpov�	 právníka, tu nezpro-
st�edkujeme ze dne na den.
Stanovy jsme p�ipravovali ve dvojici
Tomáš Novotný + Ond�ej Šejtka práv� 
s odborníkem, právni�kou Mgr. Alenou 
Hájkovou, skautkou, která má ke spol-
kovému právu blízko. N�které problémy 
jsme probírali i s p�ímo tv�rci nového zá-
koníku.

Pravidla pro debatu o stanovách:
1) Prosím, formulujte otázky slušn� a jed-
nozna�n�, s odkazem na správné para-
grafy, p�ípadn� tu kterou nejasnou �ást
stanov zkopírujte p�ímo do komentá�e.
2) Své dotazy vždy podepište a p�idejte 
jméno a �íslo oddílu.
3) Na anonymní dotazy nebo takové, kte-
ré budou podepsány zp�sobem „Franta 
Jetel“, reagovat nebudeme.
4) Relevantní odpov�di budou poskytovat 
Tomáš Novotný, Ond�ej Šejtka a Alena 
Hájková – to proto, abychom nep�ipusti-
li lidovou tvo�ivost. Názor však m�že p�i-
rozen� vyjád�it každý.
5) Pokud budete formulovat p�ímo návrh 
na zm�nu stanov, uve	te to jasn� p�ed tex-
tem, prosím.
Zhruba v termínech zá�í 2014 a listopad 
2014 posoudí Vaše návrhy p�edsednictvo 
spolku, které bude mít k dispozici dopo-
ru�ení výše jmenované pracovní skupiny.

Ukonãení debaty
Debata o spolkových stanovách bude na 
tomto fóru ukon�ena 15. listopadu 2014. 
Poté zapracujeme relevantní p�ipomín-
ky a stanovy p�edložíme zlínskému sn�-
mu. Na sn�mu bude p�irozen� prostor pro
diskusi. V��íme ale, že významná �ást p�i-
pomínek bude vypo�ádána práv� díky to-
muto diskusnímu fóru.

Vážení kolegové vedoucí, díky p�edem za 
všechny v�cné a konstruktivní 
podn�ty.

Tomáš Novotný

O nových stanovách

P�edseda KâT oblasti Moravskoslezské
Ing. B�etislav Boháã p�edává ocen�ní
p. Ba�inové. 

Marii Ba�inovou nemusíme místním 
ob�an�m p�edstavovat. Paní profesorka 
frýdlantského gymnázia, která zasv�tila
sv�j život turistice a práci s turistickou 
mládeží, oslaví v letošním roce životní ju-
bileum. Dlouholetá �lenka odboru Klu-
bu �eských turist� „Turistika Frýdlant
n. O.“ a vedoucí turistického oddílu mlá-
deže „Divo�áci“ p�i té p�íležitosti p�evzala 
z rukou p�edsedy K�T oblasti Moravsko-
slezské nejvyšší stupe� ocen�ní – ve�ej-
né uznání – �estný odznak Vojty Náprst-
ka jako pod�kování za celoživotní práci
a zvlášt� prosp�šnou �innost pro Klub �es-
kých turist�. 

A kdy a kde p�edání ocen�ní prob�h-
lo? Jak jinak, než v kruhu turistickém – na 
slavnostním vyhlášení výsledk� turistic-
kých závod� dne 26. 4. 2014 ve Sviadnov� 
p�ed publikem vedoucích turistických od-
díl� i mladých závodník�. 

Renata Kotalová

Ocen�ní 
pro 
Marijánku

Odkaz p�esn� zní: http://www.a-tom.cz/
asociace-tom/kniha-navstev
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Co bylo v kousku dubna,
kv�tnu a �ervnu

2014

a rozvoj romských d�tí (NROS), o rozvoj 
a rozší�ení environmentálních prvk� se 
seminá�i na naší základn� (Nadace part-
nerství) a pak projekty MŠMT: podpo-
ra kulturn� odlišných d�tí a mladých lidí 
a podpora dobrovolník� u nás i v zahra-
ni�í... Ne vše vyšlo, jak to tak bývá, ale na 
konci kv�tna bylo jasné, že na dobré ces-
t� jsou projekty podané u MŠMT, a to pro 
práci tomík� se sociáln� a zdravotn� han-
dicapovanými a také pro cesty mladých 
lidí po evropské domovin�.

Tomíci z Otrokovic se úsp�šn� no�n� 
vysazovali a ješt� k tomu zvali kamarády 
a spolkovou ve�ejnost. 

Zbyn�k Bá�a, otec t�í tomík� útlého 
v�ku, se za�al se t�šit na všechny sch�ze, 
které ho brzy �ekají. 

Na úst�edí se rozkoukával Ománek, 
takto Ondra Mánek, kterému jeho p�e-
zdívka opravdu, ale opravdu nevadí,
a vst�ebával ten cvrkot.

V evropské rodin� národ� stále exis-
tovali lidé, kte�í místo správného Asocia-
ce TOM psali ATOM a tomíka zam��ovali
s Tomíkem.

Sluní�ka ze Šibo�ic po�ádala p�kné vý-
pravy pro rodi�e s d�tmi a p�ála si, aby jim 
sluní�ko fakt p�álo. 

Tomík Ondra Šejtka a woodcrafter 
Yu�ikala ladili a ladili asocia�ní formulá-
�e, aby byly uživatelsky p�ív�tivé, a prosili 
uživatele o trp�livost, pokud hned vše ne-
fungovalo tak, jak bychom si p�áli. 

 Standa Prais Permon a Zdenda Rolinc 
si prošli p�i úsp�šné výchov� spolkového 
mládí �aturangou, ale nezanechalo to na 
nich hlubší následky. 

P�ipravovala se rekonstrukce St�íbr-
ných Hor, na kterou tomík�m nad�lilo 
hodné Ministerstvo školství solidní peníz. 

�eská rada d�tí a mládeže si zvolila 
staronové vedení v �ele s Alešem Sedlá�-
kem, Ond�ejem Šejtkou a Ji�í Cieslarem.  

Stovky tomík� závodily v turistických 
závodech ostošest a tento Tomík o tom 
hojn� a rád referuje. Všem ob�tavc�m, 
kte�í dávají závod�m �as a pé�i, pat�í sa-
mosebou dík a uznání. 

V �eském Šternberku se n�kolika sp�á-
teleným oddíl�m p�ihodila Gorka Morka, 
ale utekli jí a všechno dob�e dopadlo. 

S�va Jarka Bedná�ová se sešla s klasi-
kem, n�kdejším šéfredaktorem  �asopisu 
ABC. Výsledkem je rozhovor publikovaný 
v tomto �ísle. 

V ná�elnictvu pokra�ovala debata
o nových stanovách, ladila se sl�vka a slo-
ví�ka, aby pak již uzav�ené bylo znovu
revidováno a lad�no znova, jak to tak
u  stanov bývá. Stanovy visí na webu v sek-
ci Asociace TOM a k malé radosti tv�rc� 

je o n� zatím malý zájem. O to v�tší bude 
na sn�mu, dá se �íci s úsm�vem, jak to tak 
ve spolcích a u stanov zvlášt� bývá. 

Marie Ba�inová, jedna z nestorek na-
šeho spolku, aktivní a vitální žena plná 
energie, dostala za svou práci a také u p�í-
ležitosti významného životního jubilea již 
dop�edu ocen�ní od moravskoslezských 
turist�. Redakce se ráda p�idává a praví, 
že ani v sou�tu muž� redigujících náš �a-
sopis nedisponujeme  takovou vitalitou, 
jako zanedlouho osmdesátiletá Maruška. 

Za tomíky k Úhlav� p�ijela Toulavá
kamera, to díky šéfredaktorce Turisty Sva-
tav� Pátkové.

V Oparn� se testovalo mlýnské kolo
a  vantroky a tv�rcové obého litovali, že se 
nechali p�esv�d�it dodavatelskou firmou 
a neprosadili také požerák, který by se bý-
val opravdu hodil.

Hrátky všeho druhu, evropsky nazýva-
né moduly, vznikaly rychlým tempem na 
Polan�, ve Sloupu, v Kamence a v Opar-
n� a jejich tv�rci jezdili, potili se, ladili, 
testovali, telefonovali,  to vše pro to, aby 
výsledek byl perfektní. Ob�as se ti dob�í 
lidé obrátili na ná�elníka se žádostí o do-
provodné texty ke všelijakému skota�ení
a �tveráctví, to vše nejlépe do p�ti �i sedmi 
minut, a bylo jim s radostí vyhov�no. 

Ji�í Homolka, místop�edseda Klu-
bu �eských turist�, se toulal po Vidnav�
s partnery z Rakouska. 

Tomíci z Kadaa v Opav� sta�ili cestou 
na trojboj silák� Železný tomík p�ehá-
zet šutry na mlýn� zleva doprava a k tomu
vylézt na Milešovku, což je výkon ob�í
a nebývalý a kdekdo nad tím kroutil uzna-
le hlavou. 

V tichosti a ve stínu ostatního d�ní 
chystali Nem a Tadeáš z Pod�brad p�e-
krásného císa�ského orla na fasádu sloup-
ského herberku. 

Místop�edseda tomík� Tomek Hurt 
odešel z krajského ú�adu, �etl �ty�i z tan-
ku a pes, zkoumal dan�, které tomíci platí 
státu, chystal veselku se svou dívkou Ká-
�ou a vozil temovací hmotu zvanou Ben-
tonit do oparenského údolí, kde ji Bocman
divoce sypal do stále mali�ko propoušt�jí-
cí reten�ní nádrže. Mladý místop�edseda
též  po boku duchem mladého p�edsedy  
p�edával diplomy novým Železným tomí-
k�m v Litom��icích. 

Olomou�tí Tu�i vyjeli na hejtmanku,
k úlev� spolkového vedení na tu s velkým 
H. 

Prob�hly Bambiriády, tradi�ní, lehce
únavné, ale snad ješt� po�ád populární
p�ehlídky volného �asu d�tí a mládeže
a tomíci v T�inci, Ostrav�, �eském T�ší-
n� a Praze se na nich nenechali zahanbit.

Ti pražští pod vedením Honzy Majzlí-
ka dokonce zachra�ovali v d�sivé bou�i
a p�ívalech vod stany své i cizí, to když p�í-
tomné vojsko pon�kud prchlo do tepla
a sucha. 

Šéf Klubu �eských turist� požádal
ná�elníka tomík� o sch�zku a v zelené 
kavárn� Sicily na Senovážném nám�stí
mu pod�koval za p�j�ku, kterou tomíci 
díky do�asn� (!) p�íznivé finan�ní situa-
ci mohli klubu poskytnout, jmenovit� na 
výstavbu Bezru�ovy chaty na Lysé ho�e. 
Oba v�dcové pak setrvali v delším ko-
rektním rozhovoru, ve kterém se shodo-
vali v otázkách stran spolupráce tomík� 
a klubu více a v názorech na možný vývo
v �asopisu Turista o fous mén�. Rozhovor 
si všakv zásad� oba pochvalovali a v ka-
várn� bude nad stolkem vbrzku umíst�na 
skromná pam�tní desti�ka.

Sto patnáct zájemc� z 22 oddíl� se p�i-
hlásilo do projektu tomického telefonová-
ní, obrovsky náro�né a �as beroucí akce, 
kdy u v�tšiny zájemc� bylo pot�eba zm�-
nit k zachování stávajícího telefonování
p�ístupové kódy, mnohokrát si psát a vo-
lat doslova s desítkami lidí, aby na samém
konci kv�tna mohla být podepsána smlou-
va se spole�ností Vodafone. 
To vše dokázali zejména Ond�ejové Má-
nek a Šejtka, za což jim zde budiž vyslo-
ven ve�ejný dík a p�ání, aby oddíly a na n� 
smluvn� navázaní telefonisté telefonovali 
za své �ty�i stovky a n�jaké drobné kvalit-
n�, radostn� a hlavn� aby platili své ú�ty 
a nezatížili spolkovou kasu ani p�tníkem. 

Ve Valašském Mezi�í�í p�išel na sv�t  
urostlý Tadeáš Kop�iva, pokra�ovatel vel-
kého tomíckého díla Zlatých šíp�, syn 
Kaskiho a Zuzany Kop�ivových. 

Spolkové vedení tomík� zkraje �ervna  
živ� debatovalo a výsledkem debaty bylo 
pod�kování všem tv�rc�m poslední eta-
py obnovy Oparna, uznání úst�edí a jeho 
spolupracovník�m  za zvládání nár�stu
byrokracie zejména v souvislosti s budo-
váním tomícké telefonní sít� a podává-
ním projekt�. Vedení se drtivou v�tšinou 
vyslovilo  pro zachování  tzv. bechy�ské-
ho usnesení o obsazení postu v úst�ed-
ních orgánech K�T a souhlasilo s tím, aby
podle svých možností tomíci pomáhali
klubu p�ekonat sou�asnou a v��me do�as-
nou nezávid�níhodnou finan�ní situaci.
Vedení vyslovilo také dík organizátor�m 
Železného tomíka, vodácké školy jakož
i škol chystaných a dalších a dalších akci.

Novým p�edsedou Klubu slovenských
turist� byl zvolen Peter Dragú�, který vy-
st�ídal Petera Perhalu.

Novým moravskoslezským krajánkem 
se stal Stanislav Prais.
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P�ísp�vky a fotografie vedoucích jsou 
zve�ej�ovány bez nároku na honorá� 

a vracejí se jen na vyžádání. 
Náklad 1000 výtisk�. 

Dlouho plánovaná sch�zka premié-
ra Bohuslava Sobotky, ministra Marcela 
Chládka a zástupc� �eské rady d�tí a mlá-
deže se uskute�nila 2. kv�tna 2014 v odpo-
ledních hodinách.

(úst�)

�RDM
u premiéra

Cože? Vy ješt� nemáte asocia�ní �len-
skou karti�ku? To je ovšem velká škoda. 
Karti�ku m�žete totiž použít pro prokázá-
ní v�ku dít�te v dopravních prost�edcích
a dále využít jednu z tisíc� slev v �R a další 
slevy v celé Evrop� díky logu EYCA. Jedná 
se totiž o evropskou kartu mládeže, kterou 
užívá velké množství mladých Evropan�. 
Takovou kartu mají také jiné spolky d�tí
a mládeže. V republice nenajdete skau-
ta, pionýra, brontosaura apod. kte�í by 
fungovali bez takové karty. Karti�ky nov� 
vlastní tomíci z oddíl� S�vy, Robinso-
ni, Vodolka, Oftalmo, Veverk a Paprsek. 
Karti�ky však vlastní i mnoho dalších od-
díl�, vydaných jich jsou skute�n� stovky.
A jak to funguje v praxi? Karti�ky si objed-
náte p�ímo p�es elektronickou evidenci to-
mík�. Nahrajete sem fotografie, zaplatí-
te skromných 10 K� za jednu kartu (20 K� 
pro starší 30 let) a do n�kolika málo dní 
vám karti�ky p�ijdou poštou. Využijte tak 
poslední týdny p�ed prázdninami pro ob-
jednávku karet, abyste je mohli použít b�-
hem táborových cest.

Ond�ej ·ejtka

Tomíci volají
s Vodafonem
N�kolikam�sí�ní jednání o levn�jším

telefonování je u konce. V tuto chvíli, kdy 
držíte �ervnového Tomíka v rukou, je již 
podepsána smlouva s operátorem Voda-
fone. P�ihlášení tomíci tak již telefonují
v jednom ze dvou nabízených tarif�. Neo-
mezený tarif, který nabízí neomezené vo-
lání, smskování a 1,5 GB dat nabízíme za 
443 K�, dále je k dispozici tarif za 1 K�, 
kde voláte za 1 K� / minuta a SMS posí-
láte rovn�ž za 1 K�. K tarif�m máme na-
víc zvýhodn�né roamingové služby, kdy
z celé EU posíláte SMS za 1 K�, hovory 
p�ijímáte za 0,8 K� a voláte za 2,8 K�. Je 
t�eba �íci, že všechna �ísla, která jsou p�i-
pojena pod smlouvu Asociace TOM si vo-
lají vždy zdarma. Noví zájemci se mohou 
snadno do rámcové smlouvy p�ipojit, sta-
�í kontaktovat Ond�eje Mánka na emai-
lu omanek@a-tom.cz, který vám poradí 
s p�evodem vašeho sou�asného telefonní-
ho �ísla pod smlouvu Vodafone. Pevn� v�-
�íme, že se po�et zapojených tomík� bude 
neustále zvyšovat, díky tomu dokážeme 
vyjednávat výhodn�jší a levn�jší volání.

Ond�ej ·ejtka

Sd�lujeme všem zájemc�m a pravi-
delným ú�astník�m akce 21 a p�ípad-
ným zájemc�m o ni, že na podzim 2014 se
sout�ž neuskute�ní. Do léta 2015 promyslí
oba po�adatelské týmy, sloupský i polan-
ský, tedy Tomáš Novotný a Ivo Sko�ek, 
zda a jak v sout�ži pokra�ovat. Pokud se 
rozhodneme pro pokra�ování, rádi by-
chom sout�ž inovovali a p�ilákali do ní v�t-
ší množství zájemc�.

Prosíme všechny, kdo se na podzim-
ní klání v Jedenadvacítce t�šili, aby p�ijali
tuto zprávu s pochopením.

Tomáš Novotný

21 letos nebude

uzáv�rka
p�íštího �ísla:

20. zá�í 2014

Sněm Asociace TOM 
se bude konat 

23.–25.1.2015,
místem sněmu je Zlín.

��"#�$%&'

Narozeniny
Ve zdraví a pohod� se 75. narozenin

dožívá vedoucí tomík� – pražských zdra-
votník� – Vladimír Hladík.

Milý Vlá	o, p�ejeme Ti pevné zdraví, 
hodn� elánu do dalších let a mnoho p�í-
jemn� strávených chvil s kytarou u ohn�!

Díky za dlouholetou spolupráci!
Tomáš Novotný

Moravskoslezská krajská rada vym�ni-
la po 14 letech krajánka. Odstoupivšímu 
Mojmíru Nová�kovi velký dík za odvede-
nou práci, novému krajánkovi Stanislavu 
Praisovi p�ejeme elán, dobré spolupracov-
níky a aktivní oddíly.

(úst�)

St�ídání 
krajánk�

Karti�ky!
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Moduly
pro radostpro radost

Na základnách Asociace TOM po celé 
republice byly dokon�eny edukativní (in-
teraktivní – vzd�lávací) moduly. Pod touto 
na první pohled odpudivou v�tou se skrý-
vá dobrá práce firmy Ivo Sko�ka, který 
na Polan�, v D�dov�, ve Sloupu, v Opar-
n� a na Kamence osadil hrátky nejr�zn�j-
šího druhu. Všechny ty mlýnky, korýtka
v Oparn�, lanové p�ekážky v lesní t�locvi�-
n� na Polan�, ozvu�ná d�eva v D�dov� �i 
p�írodní dosko�išt� ve Sloupu jsou opat-
�eny návodnými interaktivními tabulemi. 
Pou�í, vzd�lají – ale hlavn� pobaví malé, 
odr�stající i dosp�lé návšt�vníky. Mám za 
to, že cíl projektu zam��ený na prevenci 
sociáln�-patologických jev�, zam��ených 
na neformální a zájmové vzd�lávání z vý-
zvy projektu byl napln�n. Chci tím �íci, že 
za evropské prost�edky z Opera�ního pro-

gramu Vzd�lávání pro konkurenceschop-
nost (OPVK), jsme dokázali pozvednout 
úrove� našich základen, vybavit je oprav-
du špi�kovými herními moduly a ud�lat 
radost všem, kdo základny užívají.

Obrázky hovo�í výmluvn�, lepší je však 
naše základny navštívit!

(ton)
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