Časopis turistických oddílů mládeže

ČERVEN 2009

v prachu a blátě.
Zahájení letošní Bambiriády na Střeleckém ostrově v Praze mělo
zvláštní charakter daný přítomností delegace Evropské unie. Dlouhý
úvodní projev ministryně školství nám umožnil procvičit si angličtinu a přehlídka aktivit sdružení delegáty byla spíše vzájemným okoukáváním. Dámy a pánové v kostýmech a sakách nebyli připraveni se
přiblížit k našim hrám, natož si je vyzkoušet. Jen paní ministryně
v doprovodu předsedy ČRDM si přišla k expozici popovídat.
Odpolední návštěva byla ještě zvláštnější, přišla totiž paní Livie
Klausová, která měla nad Bambiriádou záštitu. Kolem ní bylo mnoho
fotografů, ti se ale zajímali jen o první dámu, stánky pro ně byly jen
kulisy.
Jinak byla letošní Bambiriáda obvyklou téměř rutinou. Zase jsme
měli krásné hry z dílny Ivo Skočka a Jirky Choura, zase jsme obtížně
hlídali část návštěvníků, pro které je hraní synonymem k ničení a zase
jsme připravili báječné zážitky té většině, která se přišla bavit a hrát si.
Do her se zapojovali i rodiče. Často se stávalo, že rodič káral své dítko,
jak to, že nedokáže jít po čáře s periskopovými brýlemi do té doby,
než si to sám vyzkoušel. Obdobné to bylo se střelnicemi, medvědí
i veverčí.
Spousta návštěvníků ovšem vyšlapala prostor mezi naším stánkem, expozicí policie a Kazimírky natolik, že odpoledne byl prach už
téměř nesnesitelný. Naštěstí vedle byli i hasiči, takže večer, po odchodu
návštěvníků, náměstíčko pokropili. Pátek jsme tedy prožili v příjemnějším prostředí, jen boty všech měly jednotnou šedohnědou barvu.
V sobotu a neděli nás počasí několikrát vyšplouchlo, chudák medvěd
byl ostřelován zablácenými míčky a my jsme museli schovávat atrakce
a někdy i sebe. V době deštů bylo nejvíce v permanenci obří kolo, které
tentokrát točilo lidmi u vchodu na Bambiriádu pod mostem.
Letošní Bambiriádu organizovali členové oddílů Viking, Arachné
a Táborníci, při navážení, nošení, balení a odvážení pomohli další přátelé a kamarádi, všem za to patří dík.
Petr Teringl

Ilustrační foto: Tomek Hurt.
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Fantan v oblacích, Michal
Janoušek – Turbomyšák
Kolem Chodova, R. Štěpánková
TZ - Mistrovství Prahy,
Šárka Lehmannová,
TOM Kadet - Morava 2009,
Ťuky – Milan Hrstka,
„Duch hor″,
Jaroslav Kubeš – Robin
Toulky po Rakousku,
Smíšek – Andrea Podlesná
Stopa vede na Klíč,
Vratislav Florián Hroch
Železný tomík po patnácté,
Jindřich „Dýda″ Černý
Přeběh Evropy 2009,
Pavel Hop Kratina
Představujeme: Jan Žamboch,
Jirka Homolka
Sraz tomíků, R. Štěpánková,
Ubytování v klubovně,
Katka Krňáková, Litoměřice
Cyklovýprava, Jiří Homolka
Sraz vodáků, Lukáš Vondráček
Dotazník o získávání dotací,
Viktor Hájek, Mojmír Nováček
Bambiriáda
Outdoor a stany,
Petr Ďoubalík
Woodcraft, J. Porch–Ablákela
Den Země na Dobříši,
Michal Janoušek - Turbomyšák
Lagori cup, Rosťa Kašovský
Turistický závod – soutěž pro
všechny, Tomáš Fúsek
Vítkovská padesátka,
Rosťa Kašovský
Zprávy z ústředí
Ohlasy
Na světě nejsme sami,
TOM Arachné, Praha
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Roztocké a pražské tomícké mrnavky vyrážejí na vodu...
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Z NAŠICH ODDÍLŮ

Akce

Kolem Chodova

FANTAN v oblacích
Byla třetí květnová neděle. Počasí
nám vyšlo přímo ideálně – nebe bez
mráčku a krásné jasné dálky.
Jelikož jsme trávili víkend v různých
místech republiky, sešli jsem se až přímo
na letišti Dlouhá Lhota u Příbrami, kde
nás čekal dohodnutý tandemový seskok
z výšky 4000 m n.m.
Zájemců z řad oddílu bylo celkem
devět, což znamenalo 2 vzlety místního
letounu L-410 Turbolet, který vynášel
skokany do výšin, aby se pak oni sami
snášeli zpět k matičce Zemi.
Samotnému skoku předcházela teoretická příprava, jak se v tandemu chovat a jaké jsou signály skokana. Poté
byli účastníci navlečeni do slušivých
modrých oblečků. Následovala pauzička a čekání na letadlo, které mezitím
doplnilo pohonné hmoty a pak už první
skupina hurá do oblak. S ní letěl i kameraman, který nám tuto akci výborně
natočil i nafotil.

4

Letadlo stoupalo téměř 20 minut.
Pak nastala ona chvíle pravdy a vstup
do volného prostoru povětří. První čtyři
členové oddílu se už vznáší a padají volným pádem celou minutu, než skokan
otevře padák. Pak se již společně v klidu všichni kochají krajinou Středního
povltaví a Brd z ptačí perspektivy.
Země se blíží a tak je nutné se připravit na dopad. Nohy nahoru a hurá po
zadku na zem! Zážitek jak Brno. Skokani si přehodí padáky, letadlo už roluje
a druhá skupina letí, aby zažila to samé.
Těžko se to popisuje, ale je to úžasné.
Benefit za dobrou práci v oddíle pro ty,
kdo se nebojí. Děkujeme provozovateli
firmě SkyService, která nám skok zajistila a s níž plánujeme i další společné akce
a zážitky ve vzduchu. Zkrátka i takové
šílenosti dělá TOM FANTAN Dobříš!
Třeba na něčem podobném sejdeme i
s vámi.
Michal Janoušek– Turbomyšák,
TOM Fantan, Dobříš

Ve dnech 1.-2. 5. se v Chodově u Karlových Varů uskutečnily dvě významné
turistické akce, Putování okolím Chodova a 16. ročník dálkového pochodu
Slavkovským lesem na hrad Loket. První turisté přijeli do Chodova již ve čtvrtek a zúčastnili se chodovského pálení
čarodějnic, folkového koncertu a poutě,
která byla zakončena mohutným ohňostrojem. První den, obtěžkáni vánočkou,
se účastníci vypravili do Krušných hor.
Ti nejzdatnější došli přes Poušť až do
hornického městečka Kraslice. I druhý
den byl krásně slunný a cesty všechny
zavedly do Slavkovského lesa, tam naši
cestovatelé navštívili zbytky znovuobjeveného kostela sv. Mikuláše a novou
rozhlednu na Krudumu. Dále navštívili
Horní Slavkov a pokračovali přes hrad
Loket zpět do Chodova.
V cíli každý účastník obdržel razítko
IVV, drobné dárky od města Chodova
a diplom. Děkujeme všem 129 účastníkům z celé republiky a Německa, kteří
využili trasy v rozmezí 8–50 km. Bližší
informace o dalších ročnících naleznete
na www.hrosi.info.
Růžena Štěpánková,
TOM Hroši, Chodov
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Z NAŠICH ODDÍLŮ

Mistrovství

Prahy

5. dubna 2009 uspořádal náš oddíl
TOM Bobři z Prahy 9 – Vinoře už po
sedmé turistický závod – Mistrovství
Prahy. (více informací na www.turisticky-zavod.cz)
Na startu u rybníků V Obůrkách ve
Vinoři se sešlo 72 závodníků z řad oddílů TOM, KČT a Junáka. Bojovalo se
zde o medaile a postupy do Českého
poháru.
Náš oddíl organizuje jeden ze tří
závodů Českého poháru. Tak velká akce
se neobejde bez pomoci mnoha dobrovolníků, podpory Asociace TOM, městského úřadu Vinoř a místních organizací.
Šárka Lehmannová
a Katka Petrilaková
– vedoucí oddílu TOM Bobři
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9.-12.4. Morava 2009
Jarní vodácké soustředění našeho
oddílu TOM Kadet Červený Kostelec
se tradičně uskutečnilo na řekách Desná
a Morava. Z domovů jsme odjeli ve čtvrtek vpodvečer a za pár hodin nás vítal
náš oblíbený hotýlek Vlčí důl v Bludově.
Na tuhle akci se vždycky moc těšíme.
Žádné spacáky, stany, karimatky a ešusy, ale postel s peřinou a večeře pěkně
na talířích a příborem! To ale nebylo to
nejlepší. Čekaly nás 3 dny plné slunce
a překrásné vody. Tolik jsme jí tady ještě
nezažili. Hned v pátek jsme vyrazili na
řeku Moravu, a protože teklo opravdu
hodně, mohli jsme sjet Horní Moravu od soutoku se Zlatým potokem až
do Bartoňova. Jely všechny lodě, RIA i
laminátky. Pro ty byla voda WW3 krajní hranicí obtížnosti. Celkem 25 říčních
kilometrů za jeden den! V sobotu jsme
si dali rozcvičku v plavkách s koupelí
v místním koupališti. A značně osvěženi
– voda byla jako led – jsme se vydali na
děsnou Desnou. Vody dostatek, a tak
jsme vyjeli z Filipové. Horní úsek byl
rychlý, peřejnatý, ve spodním úseku
jsme se nadřeli v ostrých meandrech.
Celkem 22 kilometrů, náročných na
fyzičku a výdrž.
V neděli ráno jsme sbalili a vyjeli opět
na Horní Moravu. Tam jsme se rozdělili
na dvě poloviny. Jedna skupina jela na
Riích nejtěžší, ale nejkrásnější úsek řeky
a druhá polovina vyrazila proti proudu
Zlatého potoka po stopách pokladu. Po
jednom jsme museli přebrodit divoký
tok Moravy, prolézt úzkým tunelem,

přelstít zákeřného vodomila, projít kolem vrby mlátičky, přebrodit tůň a vylézt na strom pokladů. Tam si každý za
odměnu utrhl novou modrou kadetskou
kšiltovku. Po návratu se obě poloviny
vyměnily.
Tedy shrnutí závěrem: najezdili jsme
56 říčních kilometrů, 9 posádek se cvaklo, rozbili jsme několik lodí, dostali nové
čepice a užili si spoustu vodácké pohody.
Existuje-li vodácký bůh, tak nám tentokrát dopřál vodu a sluníčko v té správné
kombinaci.
Milan Hrstka–Ťuky
TOM Červený Kostelec
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TOMÍCI

VYVOLÁVALI

„DUCHA HOR“
Skalní útvar nad Klenovém ve Vsetínských horách zvaný „ZÁMČISKO“, přivítal za krásného jarního počasí početný
dav dětí a jejich vedoucích. Sešlo se jich
tam více než 150. Této turistické akce se
zúčastnil nejen bystřický oddíl TOM,
ale i mládež různých koletivů z Vidče,
Hutiska, Zubří, Dolní Bečvy a z Rožnova pod Radhoštěm.
Po prohlídce krásných Svatovítových
skal, kde prý sídli slovanský bůh Svantovít, následoval všech výstup na skalní
suk, kde ve 13. století stával opevněný
dřevěný hrad. Ten při dobývání vyhořel.
Všichni se domnívali, že po něm dnes
zůstala jen ohořelá opuštěná skála. Ale
mýlili se. V ní si našel domov „Duch hor“,
který ještě tvrdě spal zimním spánkem.
Všichni přítomní se jej snažili mohutným vyvoláváním vzbudit. Ale neuspěli.
Pomohli však členové Valašského sboru
portášů, kteří salvou výstřelů konečně
„Ducha“ probudili. Ten se pak zahalen
dýmem na skále skutečně objevil a pronesl ke všem účastníkům řeč. Potom mu
museli všichni přítomní slíbit, že budou
právě probouzející se přírodu chránit
a opatrovat.
Obřad však ještě nebyl u konce.Přišla
totiž zpráva, že v místě zvaném Jazévky
se prý potuluje zapomenutý zbojník,
který tam hledá dávno ukrytý poklad.
Naši nebojácní portáši však zbojníka
vypátrali a přivedli jej spoutaného všem
ukázat.
Na programu se podílel i dramatický kroužek ZŠ Pampeliška, který všem
předvedl scénku plnou pověstí o zbojnících a portáších. Děti se pak rozběhly po
lese a našly skutečný „poklad“, o který se
s chutí rozdělily.
Tato úspěšná akce byla zakončena
strmým sestupem kolem skály Havránka k přehradě Bystřičce, kde se všichni
rozloučili.
Jaroslav Kubeš – Robin, TOM Plamen,
Valašská Bystřice
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Toulky po Rakousku:
Hohewand – Schwarza – Raxalpen – Salza
V původním plánu bylo prožít prodloužený víkend trénováním na Víru.
K našemu překvapení jsem zjistili, že je
Vír mimo provoz. Tak co teď? Nakonec
se z toho vyklubalo Rakousko.
Tak jsme se teda ve čtvrtek sbalili
a vyrazili. Šest hodin uběhlo jako voda,
a stanuli jsme v Hohewandu. Lehli pod
širák a šli spát. Ráno jsme jen sebrali
ferata sety a přilby a vyrazili na první
rozcvičkovou feratku. Prolezli jsme si
komínem, rozhlédli se z krásné vyhlídky
a pak se jen skutáleli dolů po další feratě.
Tam jsme jen nasedli do auta a vyrazili
směr Kaiserbrunn. Nasadili jsme neopreny, nafoukli lodě a hurá na Schwarzu. Krásnou průzračnou řekou jsme se
dostali až k soutěsce, kterou jsme také
ve zdraví sjeli. A první perný den byl
za námi.
Druhý den jsme si už vyšlápli trošku víc, tentokrát na feratu v Raxalpenu. Nástup byl sice nepříjemný, ale
úsek lezení jsme si náramně užili. Nutno dodat, že jsme potkali i náš hořec.
Lezeckou část jsme měli za sebou a teď
nás čekal další horší úsek, a to „dolez“ na

chatu Ottohaus. Tak jsme došli jak jinak
než ve sněhu… a že ho bylo. Z Ottohausu jsme se vydali na lanovku, ke které
jsme se dostali opět sněhem. Místy měly
nánosy i dva metry. Jízda dolů lanovkou
byla za chvilku za námi, a tak jsme opět
nasedli do aut a vydali se směr Wildalpen. V původním plánu to sice nebylo,
ale když už jsme v tom Rakousku byli,
tak jsme sjeli teda i na tu Salzu.
Značně unavení jsme pak v neděli
nafoukali lodě, hodili na sebe neopreny
a vydali se na Salzu. No, na těch pálavkách vyloženě žůžo, ale nás přece nic
nezastaví. Sjeli jsme tedy úsek od kempu po soutěsku. Dole jsme byli rádi, že
už to máme za sebou. Nakonec jsme jen
absolvovali 600 kilometrovou cestu autem domů. V loděnici jsme vybalili věci
a šli domů spát. Každý spal určitě jak
mimino. A co dodat na závěr? Snad jen
to, že to byl opravdu velmi intenzivní
víkend, únavný, ale skvělý.
Smíšek – Andrea Podlesná
TOM Maracaibo, Třinec
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Stopa vede na Klíč

Jestli si myslíte, že se čarodějnice
v poslední dubnový podvečer scházejí
pouze někde na Petrových kamenech,
tak jste na omylu. Tentokrát si pro svůj
slet vybraly tomíckou chalupu ve Sloupu. Říkají si „mami tomi“, scházejí se
vždy první pátek v měsíci… jsou to
maminky našich oddílových dětí. Jednou za čas vyrážíme někam i s rodiči
na společnou výpravu. Sloupská základna je zrovna ideálním místem pro toto
setkání. Naše ústředí nám umožnilo
prohlédnout si Herberk, reprezentativní ubytování v bývalé továrnické vile,
a hlavně jsme měli možnost hrát si v její
nové herně. Jako „pravý hravý Habsburk“ (vždyť jsem vystupoval jako Ferdinand V.) jsem byl neporazitelný ve hře
na bystrost a rychlost (zhasínání světel).
Hned následující den jsme vyrazili
na skalní hrad Sloup, zvolili jsme individuální prohlídku, Je to dobrý, chodíte si
sami… Po prohlídce hrádu jsme se trochu polekali, do jaké jsme se to vrátili
doby… jo, to byl jen alegorický vůz, tedy
traktor s vyzdobeným vlekem, je přece
1.máj, ale žádný průvod jsme nepotkali. V lesním divadle jsme si zazpívali
a zahráli… skoro divadlo. Naše trasa
pokračovala přes sloupské vyhlídky opět
do Sloupu. Vycházelo to tak na deset
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kilometrů. Trasu zpestřili Bobeš s Jíťou
o zajímavé poznávací foto otázky.
Cílem naší víkendové akce byla hora
Klíč (760 m n.m., jejíž název prý vznikl
podle praslovanského „kluč“, což byla
vyvěrající voda) nad Novým Borem.
Vyšli jsme ze Svoru po příjemné lesní
cestě, a jak jsme stoupali vzhůru, ubývaly stromy a kyslík. Pod vrcholem se šlo
už jen po kamenech. Zato ten rozhled!
Měli jsme štěstí, byla úžasná viditelnost:

Bezděz, Ještěd, Hvozd, Luž, Děčínský
Sněžník, vrcholky Českosaského Švýcarska (za Lilienstein se mi dokonce
smáli, že to jsem si snad vymyslel), Sedlo, a dokonce i „náš“ Říp. Nádhera.
Zpátky jsme šli po červené značce
směr Nový Bor kolem Havraních skal
(pískovcový hřbítek se sedmi skalami),
název podle pověsti o sedmi za trest
zkamenělých zbrojnoších z radvanecké
tvrze pronásledujících dívku). Pískovcové skály jako stvořené pro důkladné
prozkoumání. Samozřejmě jsme si je
náležitě prolezli.
Odpoledne jsme strávili na hřišti
u naší chaty a ve skvělé herberské herně.
Uspořádali jsme i turnaj jak ve hbitosti
při mačkání světel, tak ve zručnosti při
vytahování kuličky kolem otevřených
hub (huby jako ústa).

Nedělní předání chaty bylo v pořádku, a cestou domů jsme se ještě zastavili
na zámku v Zákupech, kde kdysi dožíval
císař Ferdinand V. Využili jsme možnost
nahlédnout do jeho „13. komnaty“, tedy
do prostor, které jsou normálně uzavřeny. Tady v Zákupech to je osobní výtah,
který si dal excísař zřídit. Nahlédli jsme
do výtahové šachty v přízemí, vyzkoušeli si točit klikou rumpálu v místnůstce
pro obsluhu (výtah museli obsluhovat
čtyři statní chlapi), podívali se do kabiny se dvěma křesly a přešli přes celou
(zámeckou) půdu do strojovny výtahu.
Zajímavé to bylo.
Společná akce ve Sloupu byla vlastně připomenutím 5. výročí projektu
Klubíčko, kdy jsme se začali scházet
s našimi „novými“ dětmi, coby ještě
předškoláčky. Samozřejmostí je, že se
známe osobně se všemi rodiči našich
dětí, máme jejich důvěru a podporu,
čehož si velmi vážíme a ceníme. A všem,
kdož jste ještě ve Sloupu v tomícké chatě
nebyli, mohu doporučit: je to tam bezva,
obchůdky mají otevřeno denně a ochotně vám objednají i pečivo.
Vratislav Florián Hroch,
Klub lesní moudrosti ,
Roudnice nad Labem
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AKCE A UDÁLOSTI

Železný tomík po patnácté
Je to skutečně pravda. Již patnáctý ročník triatlonu nejnamakanějších
tomíků proběhl druhou květnovou
sobotu. Prodloužený víkend a příslib
pěkného počasí vylákal do Litoměřic
přes stovku účastníků. Těch, kteří měli
nejvíce natrénováno, nebo se nejméně
báli náročnosti závodu, bylo 98. Ano,
závodu se zúčastnilo se 49 dvoučlenných hlídek v sedmi kategoriích.
Většina účastníků přijela již v pátek
v poledne, nebo brzy odpoledne. Mnozí
ještě vyzkoušeli své schopnosti na vodě
a často nechtěně umyli před závodem
zaprášené lodě. Jiní vyrazili na prohlídku
královského města nebo blízkého okolí
pokochat se jarními krásami Českého
středohoří. Pouze ti nejvíce netrpěliví
si vyrazili prohlédnout připravené trasy.
Páteční odpoledne bylo krásné, teplé,
dusné. Jelikož jsem se nestihl přivítat
se všemi závodníky, převzal akt zahájení akce Neptun. Krásně se nasouvající
kumulonimbus a bouřka s blesky hezčími než ohňostroj se nevidí ani v amerických katastrofických filmech. Vzduch se
vyčistil, krásně se spalo. V sobotu ráno
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začal cvrkot příprav. Závodníci obdrželi
startovní čísla, každý si připravil do depa
kolo a po krátkém uvítání odstartovaly
první hlídky. V kategorii mužů startovalo 11 hlídek a hned za nimi vyrazili
dorostenci. Startovaly jen tři hlídky.
Měly sice medailová místa jistá, ale
o pořadí se musely „poprat“. Pak se
průběžně čekalo na kánoe, aby mohly
startovat další hlídky. Kánoe mířily do
cíle, proti nim jiné startovaly, diváci
povzbuzovali, foťáky cvakaly. Atmosféra
úžasná. Postupně vyrazili na start všichni soutěžící. V kategorii ženy 6 hlídek,
dorostenky čtyři hlídky, pravidelně plně
obsazená kategorie žáků s 10 hlídkami
a 5 hlídek žákyň. Budoucnost Železného tomíka jistí tomíčci a minitomíčci, odstartovalo 8 + 2 hlídky. Trasy
pro kola i běh byly stejné jako v loňském roce. Trochu po rovince, trochu
do kopce, trochu po asfaltu, trochu
v terénu. Někdo šlapal, běžel, až přímo letěl, někdo již jen šel, podle toho,
jak síly stačily. Do cíle dorazili všichni,
a vzhledem ke svižnému průběhu závo-

du již před druhou hodinou odpolední
proťala cílovou pásku hlídka poslední. V cíli měl opět každý připravenou
výtečnou koblížku od litoměřických
pekařů. Děkujeme. Jak říkali někteří bojovníci „my sem nejezdíme tolik
kvůli závodům, jako kvůli koblížkům“.
Závodníci si odpočinuli, organizátoři připravili ceny, HW a SW spočítaly
výsledky a vytiskly diplomy. Vyhlášení
výsledků probíhalo od 16 hodin a trvalo
přes hodinu. Díky sponzorům bylo co
rozdávat. Někteří byli překvapeni, že i
za poslední místo něco hezkého dostali.
A to k Železnému tomíkovi patří. Vždyť
nejen přihlásit se do závodu, ale absolvovat všechny trasy a dorazit do cíle odměnu zasluhuje. V kategorii muži si nejlépe vedli letos jediní zástupci z Moravy,
borci z Újezdce-Těšova, mezi ženami
Vlašťovky z Hořovic, dorostenci si pro
zlato přijeli z Mladé Boleslavi, dorostenky z oddílu Kadet Červený Kostelec.
Zástupkyně Kadetů vybojovaly zlato i
mezi žákyněmi a z téhož oddílu vymetli
všechny medaile žáci. Nejlepší tomíčci
byli z Chippewy z České Lípy a obě hlíd-
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AKCE A UDÁLOSTI
ky startující v kategorii minitomíčků si
zasloužily první místo. Letos to byl v této kategorii závod dvojčat litoměřických
Delfínů a hořovických Vlašťovek. Zlaté
místo nezbylo jen na ústecké KolaWaštepi a berounské Sviště, ale jejich hlídky sbíraly úspěchy na druhých místech.
A navíc Pavel Stochla a Vladimír Javůrek z Berouna letos závodili při věku
hlídky 100 let. Gratulujeme.
Děkujeme sponzorům, že i přes „krizové období“ soutěž podpořili. Děkujeme ústředí Asociace TOM za krásné
keramické svalnatce. Při pohledu na
ně je každému jasné, že naše vedení
má výborné nápady a myslí na oddíly
a jejich akce, jak je to jen možné. Letošní postavičky byly totiž „protikrizové“
v podobě pokladničky. Stačí každý den
vhodit korunku, a kdyby bylo nejhůř, za
rok vysypete a přijedete si pro tomíka
nového.
Večer ještě zaplál oheň, kdo měl chuť,
opekl si sponzorského buřta, popil,
popovídal, odreagoval se. Všichni ale
zjistili, že Lucka a Linda z Vlašťovek
nemají jen Zlatého tomíka, ale také Zlatého slavíka. Nádherná kytara, krásný
zpěv.
V neděli se všichni postupně zase
zabalili a odjeli ke svým domovům.
Děkuji všem za účast a nasazení sportovního ducha. Děkuji mnohokrát rozhodčím a kontrolám, pomocníkům,
sponzorům, ústředí asociace, městskému úřadu Litoměřice, jachtařům a kempu Slavoje Litoměřice. Bez vaší podpory
a pomoci by to šlo jen obtížně.
Příští rok vychází termín konání akce
na 8. května. Tak pokud si, vážení čtenáři, myslíte, že právě vy patříte k nejnamakanějším tomíkům, tak to přijeďte
dokázat!
Jindřich „Dýda“ Černý,
TOM Delfín, Litoměřice
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Přeběh
Evropy
200
009
9
Přeběh Evropy 2009 z Kladna do Štětína byl úspěšně završen. Po startu na
tartanové dráze Městského areálu Sletiště v Kladně 30. dubna 2009 se vydalo 29
běžců a 4 členové doprovodu z Turistického oddílu mládeže Roháči v Kladně
na 540 kilometrů dlouhou trasu, kterou
nakonec zvládli za 59 hodin 52 minut
32 sekund. Štafetovou akci deseti skupin odstartoval zvonečkem doživotní
čestný prezident Maratonklubu Kladno
Rudolf Kusebouch. Běžci a jejich cyklodoprovod absolvovali trasu přes Rozdělov, Švermov, Velvary, Zittau, a Forst do
Štětína, kde zakončili akci v městském
parku. Po krátké prohlídce města se
pak vydali zpět do Kladna, kam dorazili
v neděli 3. 5. 2009 v pozdních večerních
hodinách.
Akci všichni dokončili víceméně ve
zdraví, i když o namožené svaly a drobná zranění nebyla nouze. Dokázali tak,
že po běžecké přípravě si lze troufnout

i na poměrně dlouhou vzdálenost. Nejmladší účastnici Běle Škodákové bylo
přitom v době Přeběhu pouhých 7 let.
Přeběh by se nemohl uskutečnit bez
finanční pomoci Asociace turistických
oddílů mládeže a Města Kladna. Poděkování patří též řidičům firmy Pohl
s. r. o. za obětavost a trpělivost po celou
dobu akce.
Pro účastníky a zájemce z řad veřejnosti se bude konat promítání filmu
a rovněž bude zpracována vzpomínková
publikace.
Doufám, že tradice našich štafetových akcí tímto nekončí a už se můžeme
těšit na jejich pokračování.
Pavel Hop Kratina,
TOM Roháči, Kladno
Tuto akci podpořilo v rámci českého
předsednictví EU zvláštním grantem
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Děkujeme.
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PŘEDSTAVUJEME

PØEDSTAVUJEME
Jan Žamboch
Kdo tě přivedl do TOM Lišáci Vsetín a kdy to asi bylo?
Do oddílu mne přitáhli spolužáci ze
základní školy, tuším v osmičce nebo
sedmičce. Jednou takhle v pátek jsem
potkal dva kluky z naší třídy, ptal jsem
se, kam jdou, a oni řekli… pojď s námi
a uvidíš. A já se zúčastnil své první oddílovky a byl jsem od toho pátku vlastně
doživotně naprosto příjemně ztracen.
Vzpomínáš rád na oddílová léta
a máš nějaké výrazné zážitky z těch
dob?
Ano, vzpomínám, jednak mám z té
doby spoustu přátel, s nimiž se občas
vídám dodnes, a především, ta klukovská léta, tábory, víkendové akce, to
z člověka nikdy nevymizí. Je to podobné
jako s knížkami Jaroslava Foglara, přečteš si je jako malý kluk a pak si je už
navždycky neseš v sobě.
Ještě ti položím jednu otázku, ať ten
rozhovor trochu zkonkretizujeme :
Dodnes si vzpomínám na nádherný
zážitek při puťáku, který jsme dělali
v rámci tábora u Batelova. Dorazili
jsme na hrad Rotštejn uprostřed Jihlavských lesů a po prohlídce se nám
nechtělo jít spát do lesů, protože bylo
zrovna deštivé počasí. Ty na kytaru
a Gogo na mandolínu jste kastelánovi zahráli v hradní kapli několik
krásných písní, kastelána to zlomilo
a nechal nás přespat na hradě přímo
mezi exponáty v hradních místnostech. Vzpomínáš si na to taky ?
...ano, tehdy hudba zachránila celý
oddíl před studenou nocí někde v lese a
přespat na hradě byl myslím pro všechny zážitek, na který se nezapomíná.
Vzpomínám si, že jsem ten hrad navštívil nedávno a na tom místě, kde jsme
spali, se mi to vrátilo. „Tady tou chodbou dál už v noci nechoďte, spustili
byste alarm.“ řekl nám tehdy kastelán.
Že měl ten kastelán červenou čepičku?
A že tam byly nějaké fešné průvodkyně
a někteří vedoucí kvůli nim nemohli
vůbec usnout? A taky si vzpomínám, že
jsme v té kapli hráli večerníčky a Míle
a míle jsou cest... To byl puťák jak lusk.
Taky ten Velký pařezitý rybník ve kterém tehdy byly fakt pařezy... Ach, budu
si muset ta místa zase někdy projít, v létě
hráváme v Telči na Prázdninách, úplně
jsi mě navnadil.
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... a tomíci
Tvoje hudební aktivity v oddíle byly
velmi populární a oblíbené. Cítil jsi to
také tak?
Kytara mě provázela celou aktivní oddílovou dobou, snad od začátku.
Hodně za to mohla podpora lidí v oddíle, zpívalo se a hrálo a mě to strašně moc
bavilo. Na táborech z toho šel mráz po
zádech. Lišáci byli oddíl kluků, takže
zpočátku vlastně vůbec nešlo o holky,
ale o to zahrát si a zazpívat. Až časem,
jak člověk jaksi zjistil, že to na baby
působí…se to zvrtlo. Schválně jsem pak
dělal při hraní chyby, aby mě nechaly
na pokoji… Kecám, měl jsem vždycky
trému jak hrom. Prostě, byly to dobré
roky.
Mohl bys dnes, jako slavný muž
vzkázat něco tomíkům?
Vzkaz pro tomíky…přemýšlím, tedy,
přeji všem tomíkům fajn oddíly, takové, ze kterých vzejdou přátelství na celý
život.

BIO
Vsetínskou hudební formaci Žamboši
společně tvoří písničkář Jan Žamboch,
jeho žena a zpěvačka Stanislava Žambochová a citlivý perkusista Jiří Nedavaška v roli stálého koncertního hosta. Žamboši existují od dubna 2002.
Od té doby se hudební kritikové i kolegové písničkáři začali zajímat o mladého vsetínského lesníka, kterého provází
pověst velmi schopného kytaristy. Písně
Žambochů nelze zařadit striktně do škatulky folk, jazz, pop či rock, nejčastěji
nesou označení písničkářský šanson.
V roce 2003 získali Žamboši v diváckém hlasování festivalu Zahrada nejvíce
hlasů, což jim přineslo vítězství v kategorii písničkářů a dvojic. Nečekaný úspěch
s sebou přinesl pozvání na téměř desítku zajímavých akcí a ve stejném měsíci
Žamboši natočili v České televizi dvě ze
svých písní pro pořad Aport.
Od září 2003 provozovali ve vsetínském Domě kultury vlastní klubový pořad,
kam se dostali nejen hosté zvučných jmen
(Pepa Streichl, AG FLEK, Slávek Janoušek, Eva Henychová), ale také zástupci
z řad mladých kolegů. Rok 2004 přinesl
zcela nové výzvy. Začalo se uvažovat o
desce, zvýšila se četnost a délka rozhovorů v rádiích. Tištěná média přinesla několik celostránkových medailonů a před-

stavila tím Žambochy širší veřejnosti.
Vystoupení na festivalu Za vodou se stalo malou událostí sezóny. Žamboši také
poprvé letěli letadlem, když cestovali na
svůj zahraniční koncert do Madridu,
kam je pozval místní Klub Čechů a Slováků.
Pozitivní ohlas klubových i festivalových vystoupení vyslyšeli Žamboši v roce
2006, kdy připravili k vydání své první
album s názvem To se to hraje... (Indies
Scope Records). Ve zlínském nahrávacím Studiu „V“ pod dohledem hudebního
režiséra Lukáše Španihela a zvukových
mistrů Ivo Viktorina a Petra Vavříka
zaznamenali patnáct písní, na nahrávce
se kromě Žambochů podíleli: Jan Noha
(bicí), Petr Surý (kontrabas), Petr Vavřík (baskytara), Lucie Redlová (mandolina, zpěv), Michal Žáček (příčná flétna,
saxofony) a další. Díky nim je zvuk desky
bohatý a každá píseň má svou atmosféru
vystavěnou do posledního detailu. Album
bylo představeno Českou televizí v hudebním pořadu Na moll. Tehdy ještě netušili,
že za svůj debut získají o rok později nejvyšší ocenění – cenu Anděl 2006 od Akademie populární hudby.
Album To se to hraje... sklidilo pozitivní ohlasy mezi hudebními kritiky (Jiří
Černý, Vladimír Vlasák, Milan Tesař, Jiří
moravský Brabec a další), ale především
u posluchačů. Píseň Krátká paměť, popisující mrazivě neotřelým způsobem vzpomínky na babičku vězněnou v Terezíně,
získala Žambochům nové fanoušky. Díky
dlouho očekávanému debutu přibyly také
další nabídky k hraní a Žamboši v roce
2006 odehráli (po čtyřech letech existence) svůj 200. recitál.
s Janem Žambochem rozmlouval
Jiří Homolka
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POZVÁNKY

POZVÁNKA

na 28.

SRAZ TOMÍKŮ
Milí tomíci.
Dovolujeme si vás pozvat na 28. sraz
tomíků pořádaný 17. 7.–-26. 7. 2009
v Chodově u Karlových Varů, kde se
pořádá sraz již podruhé.
Ubytování zajistíme na Základní
škole Husova 788, spát budete ve třídách na zemi. Stravování v místním
kulturním centru formou polopenze.
Pro vaše vyžití je připraveno 18 tras.
Určitě si vybere každý, jejich délky jsou
různé– od 8 do 25 km. Většina tras je
dostupná hromadnou dopravou. Do
hůře dostupných lokalit budou vypraveny naše speciální autobusy. Na večerní program chystáme hudební vystoupení, bojovku, koupání v lomu a jiná
překvapení

Navštivte s námi krásná lázeňská
města, Karlovy Vary, Františkovy Lázně,
Mariánské Lázně, Prameny, Kynžvart.
Pamětihodnosti v okolí, hrad Loket
- právo útrpné, Klášter Teplá – je v něm
krásná knihovna, Bečovský zámek –
unikátní relikviář svatého Maura, Horní Hrad, zámek Kynžvart, sokolovský
zámeček a klášter. Muzea, Karlovarské,
Sokolovské, Chebské, hornické v Krásně
a další nádherná místa.
Přírodopisné zajímavosti, bahenní
sopky, motýlí, ovčí a kozí farmu, smíšenou farmu se spoustou zvířátek s možností projížďky na koních. Uvidíte klokany a pštrosy! Rozhledny Goethova,
Diana, Krudum, Krásenská, Hard, Špičák a jiné. Viděli jste díru po hloubení
uhlí? Ne, tak přijeďte !
Více info a přihlášku najdete na www.
hrosi.info. Těšíme se na vaši účast!
Růžena Štěpánková,
TOM Hroši, Chodov.

Ubytování
v klubovně
S potěšením sděluji, že se náš oddíl
konečně přestěhoval do nových prostor,
a proto dáváme naši klubovnu k dispozici dalším oddílům jako ubytovací kapacitu. Nachází se v bývalých Jiříkových
kasárnách v Litoměřicích, budova č. 23.
Okupujeme asi tak třetinu budovy, další
část budovy je prázdná, lze ji využít na
spaní, sklad, uložení kol, atd. Klubovna
se skládá ze tří velkých místností, první
je zasedačka, pak herna a místnost určená pro ping-pong, stůl bude o prázdninách.
Dále máme k dispozici opravené
pánské, dámské WC v přízemí i v prvním patře, dva sprchové kouty – zcela
nové, dvě umývárny – teplá a studená
voda, vybavena je kuchyňka – elektr.
sporák s troubou, rychlovarná konvice,
nádobí, atd. Ke spaní lze použít našich
40 molitanů – spaní na zemi.V areálu se
nachází několik hřišť – volejbal, tenis,
fotbal, košíková...V současné době jsme
v jednání o jejich využití.
Jediný malý problémek je, že kasárny
jsou zatím střežený objekt, ale dá se vše
zařídit. Cena za přespání 50Kč za osobu
a noc. Teplo, elektřina jsou v ceně. Přijeďte pobejt!
Katka Krňáková – Kápo,
TOM „Sluníčka“ Litoměřice
katka.krnakova@seznam.cz
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ZAJÍMAVÁ AKCE

Cyklovýprava
do Uherského Hradiště
Naše zánovní a hlavně útulná základna s milým správcem panem Crlou
v Sadech u Uherského Hradiště se stala na konci dubna naším útočištěm při
poznávání Uherskohradišťska. První den
jsme vyrazili do archeoskanzenu u Velehradu (replika velkomoravského hradiště).
Procházení polopodzemních staveb
z hlíny se šindelovými a doškovými
střechami původních Slovanů bylo
zajímavé a zpestřené volně pobíhajícími kozami, prasaty a slepicemi, což
dávalo prohlídce dobový nádech. Je
zajímavé, že v době, kdy se tak žilo
u nás, na Velké Moravě, měli Římané
již vodovod, kanalizaci a podlahové
topení. Po průjezdu velkolepým Velehradem jsme zamířili do kopců a za
hodinku se již procházeli krásnými

zahradami buchlovického zámku. Naši
mladí především honili volně pobíhající pávy. Druhý den jsem vyrazili na jih.
První zastávka byla v úžasném leteckém
muzeu v Kunovicích. Projít si a také
ošahat všechny knyply, páčky, vrtule
a další příslušenství dnes již legendárních strojů bylo úžasné. Nejvíce určitě
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zaujal Gottwaldův Iljušin s dodatečně
připevněnými přídavnými nádržemi na
tři tisíce litrů leteckého benzinu. Náš
komunistický vůdce byl totiž tehdy rozhádán se soudruhem Gomulkou, polským nejvyšším komunistou, a nemohl
při svých cestách do Moskvy za Stalinem
využít polská letiště k doplnění paliva.
Po tomto krásném technicko-historickém zážitku jsme si projeli štěrková
jezera u Ostrožské Nové Vsi a večer užívali na naší základně.
Poslední den cestou domů jsme udělali krátkou zastávku v Luhačovicích,
popili trochu Vincentky, obdivovali
Jurkovičovy stavby a příjemně unaveni
dorazili na Vsetín.
Jiří Homolka,
TOM Vsetín
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Z NAŠICH ODDÍLŮ

dotazníku
o získávání
dotací

Sraz vodáků

v „litickém oblouku“
Dne 16. května 2009 pořádal turistický oddíl mládeže Kolumbus společně
s oddílem vodní turistiky Týniště nad
Orlicí jubilejní 40. ročník srazu vodáků v „litickém oblouku“. I přes krajní
nepřízeň počasí se do Bohousové sjelo
přes tisíc malých i velkých vodáků ze
všech koutů České republiky a blízkého zahraničí ke splutí krásného úseku

Divoké Orlice. Vodní stav byl nadlepšen vypouštěním vodního díla Pastviny a odstavením vodní elektrárny
v Liticích nad Orlicí. Děkujeme Povodí Labe, které regulaci vodního toku
umožnilo. Plavba probíhala v chráněném „Přírodním parku Orlice“ se
zakončením v Potštejně.
Lukáš Vondráček,
TOM Kolumbus,
Týniště nad Orlicí
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Naše dubnová anketa měla zjistit, jaké
jsou úspěchy oddílů v získávání dotací jiných než ministerských. Vyplněný
dotazník zaslalo cca 70 oddílů, všem
zúčastněným děkujeme za aktivitu.
Z výzkumu vyplynulo, že v roce 2007
těchto 70 oddílů podalo 184 žádostí,
přičemž 77 % žádostí bylo úspěšných.
V roce 2008 bylo vypracováno 176
žádostí, úspěšných pak 86 %. Jak je vidno, úspěšnost oddílů roste, což je velmi
potěšující. Z dotazníku a z výše uvedených hodnot vyplývá, že počet podaných žádostí jednotlivými oddíly se
nijak výrazně meziročně nemění.
V roce 2007 získaly oddíly vlastní
činností celkem 1 893 710 Kč, průměrně
tak na oddíl připadá 21 500 Kč, v roce
2008 pak dokonce 2 106 686 Kč, přičemž průměr vzrostl na 23 636 Kč. Mezi
nejúspěšnější oddíly se řadí ostravský
TOM Krokodýl a valmezský TOM Zlaté
Šípy. Tyto oddíly v minulých letech byly
schopny získat ročně částky převyšující
200 000 Kč.
Většinou jsou žádosti zpracovávány samotnými vedoucími jednotlivých
oddílů, případně v kombinaci vedoucí
a hospodář oddílu. Osoby mimo oddíl
se zpracování projektů účastní spíše
výjimečně. Nejčastěji jsou žádosti podávané na obecní, městské či krajské
úřady. Jaký je mezi oddíly vztah k získávání dotací? Zhruba 56 % oddílů žádá
o dotace pravidelně již několik let, 25%
oddílů se připojilo v posledních letech
a 11% oddílů se chystá vypracovat nějaký projekt v příštích letech.
Na otázku, jak je pro oddíly psaní projektů náročné, jsme obdrželi
tyto reakce. Pro 3 % dotázaných je to
snadné, pro 39 % oddílů to není těžké,
56 % odpovědělo, že je to složité, ale
jsou schopni to zvládnout. 2 % oddílů
pak nejsou schopna zvládnout – napsat
žádost bez cizí pomoci. Třicet vedoucích (43 %) pak má zájem o uspořádání
semináře.
Můžeme o tom uvažovat, termín
by byl nejvhodnější hned na začátku
školního roku, pak už nabíhají termíny podávání žádostí. Zájemce budeme
informovat na asociačním webu, mejlovou poštou, případně ve KŘE.
Viktor Bamberovič Hájek
a Mojmír Nováček
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Chropyně

Jako již každoročně, tak i letos se
u nás v Třinci konala Bambiriáda.
V pátek probíhala soutěž o nejlepší školu Třince, sobota pak byla otevřena pro
veřejnost. Náš oddíl měl připraveny dvě
hry. Jako první si děti mohly poskládat
hořec z barevných víček pet flašek. V té
druhé aktivitě mohly proplouvat modelem řeky. Loďkou byl balonek na stolní
tenis, a plula vpřed foukáním. U této
aktivity si školní teamy užily spoustu
legrace.
V sobotu se na náměstí Svobody
konala rovněž přehlídka IZS (Integrovaný záchranný systém), program byl
plný akce a napětí. Počasí také přálo
a celá akce se vydařila.
Andrea Podlesná
TOM Maracaibo, Třinec

Letošní účast byla veliká – na tisíc
účinkujících, na padesát sdružení. K nej
větším hitům patřily seskoky parašutistů, zásahy v terénu, výcvik záchranářských a policejních psů, soutěže hasičů,
rybářů, leteckých modelářů, střeleckého
oddílu, TOM Kamínek, junáků, městské
policie, sportovních oddílů atd.
Na pódiu se střídaly soubory –. folklorní, moderní, zpěv, hudební skupiny,
dramatické kroužky, mažoretky, biskupští manové. Nechyběl ani historický
šerm a střelba z mušket, Debrujárové.
Večery patřily Bámbipárty, pak tajuplné prohlídka nočního zámku i se sklepením, ohniví muži a ženy. Přijeli lidé
z blízka i z daleka, a to až ze Strání, které se nachází na pomezí Moravy a Slovenska. Úvod Bambiriády patřil našemu
starostovi ing. R. Macháčkovi a předsedovi Zlínského Spektra ing. P. Zbořilovi.
Na pódiu se shromáždily děti a poslaly
z Bambiriády poselství pro všechny lidi
na naší planetě.
V Chropyni se Bambiriáda Zlínského
kraje konala pod KRDM Spektrum oprvé a myslím si, že dopadla skvěle. Volali
mi i vedoucí různých sdružení, že se do
Chropyně rádi přijedou opět podívat
a vystoupit, říkali, moc se jim u nás líbilo.
Veliké poděkování si zaslouží Libuška Valentová, koordinátorka Bambiriády Zlínského kraje, a také všichni, kdo
se podíleli na organizování programu
Bambiriády.

Třinec

Hana Paňáková,
TOM Kamínek, Chropyně
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Brno
Po dvouleté odmlce tomíci z brněnských oddílů Pifíkovci a Delfíni, společně se šermíři TOM Střelka Slavkov
ukázali na letošní Bambiriádě dětem, co
mohou zažít při oddílové činnosti.
Děti i dospělí si vyzkoušeli svoji zručnost při překonávání klády, házení létajících talířů do „černé díry“, při šplhání
po pavoučí síti, přetahování se s gumou
a zažili i boj proti rytířům s historickými
zbraněmi. Také si zkoušeli své schopnosti ve zvládnutí šifrování, ti nejmenší
malování na balonky nebo vystřihování
postaviček z vlnité lepenky.
Díky rozmanitosti nabídky na činnost bylo zase u tomíků po celé tři dny
stále plno. Asociaci TOM se podařilo
zvýraznit u všech ostatních 26 spolků
a sdružení i tím, že jsme zajistili sobotní
večerní „grilovací párty“ právě v blízkosti kolem našich znaků, log a transparentů, na našem stanovišti. Pomohli
jsme tak krajskému vedení ČRDM.
Miloš Milda Voštera,
Pavel Mauglí Pakosta,
TOM Pifíkovci a TOM Delfíni

TOMÍK ČERVEN 2009
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Outdoor
a stany

Vyber si stan
Stanů je moc a vybrat si ten nejlepší
není snadné. Současně platí, že neexistuje zcela univerzální stan, který by se
hodil vždy a všude. Určitě nechceš na
stálém táboře bydlet v miniaturní „rakvičce“ ani se trmácet po horách s desetikilovým stanem, jehož každodenní
stavění a balení ti udělá z prázdnin galeje. Každý stan má své hlavní určení a je
ideální pro určitý druh akcí. Tabulka by
ti mohla s výběrem toho pravého stanu
napomoci.

Snad nejlehčí stan jsem měl v roce
1978. Pořídil jsem ho i všem kamarádům
a jeli jsme na Fagaraš. Ty stany byly jako
pírko! Fantastické! Jen jsme je doma nestihli
odzkoušet. První noc byla pravá letní, hvězdy
zářily a stany skvělé…

To je tíha!
Stany, které se vozí autem, mohou
být těžké. Stan, který v batohu poneseš
možná i celý den, ten ať je co nejlehčí.
Až budeš porovnávat váhu stanů, pracuj
s hmotností na 1 osobu. Větší stany jsou
sice těžší, ale při přepočtu na jednoho
nocležníka vycházejí často lehčí než stany malé. Ale zase dva malé stany pro dva
jsou operativnější než jeden pro čtyři.
Ve velkých stanech je víc legrace. Tak si
vyber… Stany se dají po částech rozdělit do více batohů (tropiko, vnitřní stan,
kolíky, pruty), jen musíte dát pozor,
kdyby se z nějakého důvodu skupina
rozdělila („Jéé, Pepík odejel domů nejen
s výronem kotníku, ale i s tropikem od
společného stanu…“).

Druhý den začalo foukat. Začal boj
s umě-lohmotnými kolíky, kterým se do
kamenité zeminy nechtělo zalézat. Zdatně
jsme improvizovali, ale stany stejně víc
připomínaly vlajky než důvěryhodné obydlí.
První kapky deště se vůbec neobtěžovaly
zpomalit na střechách našich „vlajek“ a nám
začínalo docházet, že nám něco chybí. Začal
dvoudenní slejvák. Ve stanech pršelo stejně
jak venku, jen bylo navíc potřeba vylejvat
vodu z vany, kterou tvořila podlážka. a přesk

Jak nás ultra-lehké stany vypekly

Článek vzniká ve spolupráci s časopisem Skaut.
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Přežili jsme a doma pak stany reklamovali.
Výrobce reklamaci uznal a přiznal, že ke
stanům omylem nedodal druhou střechu
– nepromokavé tropiko. Jaká maličkost!
Dnes nad tím možná kroutíš hlavou, ale
tenkrát to byla doba přechodu od stanů
s bavlněnou impregnovanou stanovkou
(jednoplášťových) k syntetickým stanům
dvouplášťovým – vnitřní stan prodyšný,
a k němu nepromokavé tropiko. A tak jsme
se nechali nachytat. Tropiko nám nescházelo,
mysleli jsme, že máme skvělé lehoučké
novodobé stany, vrchol pokroku. Koneckonců
ta chyba výrobce se zapomenutým tropikem
je taky dost kuriózní.
Jen abych příběh dokončil: Nikdy není tak
zle, aby nemohlo být ještě hůř. Déšť tehdy po
dvou dnech přešel ve sněžení a naše touha
přejít Fagaraš se někam vytratila.
U jezera Avrig jsme přežili ještě další noc,
fotoaparát jsme naposledy přemluvili, aby
rozevřel ztuhlé lamely uzávěrky a udělal tuhle
špatnou fotku a pak jsme utekli z hor. Totálně
zničeni a zanevřelí na Fagaraš. Ten za to ale
nemohl. A tak mě napadá, že je to už 31
let a že by nebylo špatné ten dluh (přechod
Fagaraše) smazat. Ještě dnes budu emailovat
kamarádům, jestli už si opatřili ta chybějící
tropika, a v létě vyrazíme.

Dobrých lidí se vejde!
Při zjišťování, kolik se vejde do stanu
nocležníků, počítej nejméně se 70 cm na
šířku pro jednoho (dospělého). Orientuj
se podle rozměrů vnitřního stanu. Více
spáčů se vejde uložením „na střídačku“
– střídavě hlava – nohy – hlava. Pokud
bude stan praskat ve švech (obrazně i
skutečně), nebude to pohodlné. Kdo
bude přilepen až na tropiko, bude vlhnout od vysrážené vlhkosti.
Nemá-li stan úložné prostory (apsidy,
předsíňky), pak při posuzování prostornosti stanu nezapomeňte, že se k vám
musí věci vejít (batohy, boty…).
Apsida: vznikne oddálením tropika
od obvodu vnitřního stanu a ukotvením
kolíkem. Předsíňka: vznikne za pomoci prutu nebo podpěry, slouží většinou
současně jako vchod.
Noci ve stanu patří k těm nejkrásnějším!
Ďouba
TOMÍK ČERVEN 2009
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Kempování
s maximálním
komfortem

Kempování s
kompromisním
komfortem

Rekreační
turistika, prázdninové toulání

Vysokohorská turistika,
expedice

Ult r a l i g ht

kemp, stálý
tábor (dlouhý
pobyt na jednom
místě)

kempování a
tábory s delšími
pobyty, ale i se
změnami místa

cykloturistika,
pěší turistika,
vodácké putování

cykloturistika, pěší turistika, vodácké
putování

přechody
hor, turistika,
náročné
podmínky

cykloturistika, outdoor,
pro vlky samotáře

Charakteristika stanů

stan nahrazuje
byt, proto komfort
bez kompromisů,
náročná stavba.
Oddělené ložnice,
bez podlážky či
odpojitelné podlážky, více vchodů,
stínící přístřešky,
okna, pro mnoho
osob. Velmi kvalitní a propracované,
drahé stany.

co nejvyšší
komfort, ale současně co nejjednodušší stavba
a rozumná
cena

kvalitní stajednoduché
ny z dobrých
levné stany, které
materiálů,
v běžných podmínkách odvedou vyšší investice
se vzhledem
dobrou službu,
k častému
pro vysloveně příležitostné stanová- použití a nasazení i do drsní by mohl stačit
nějších podmíi opravdu levný
nek vyplatí
stan z hypermarketu

stan musí
být jistota, jen
nejlepší materiály a zpracování, odolnost
maximálnímu
namáhání.
Určitě takový
stan neprodávají v hypermarketu mezi
rohlíky. Kvalita
něco stojí.

Transport

autem – počítám s vyšší hmotností i objemem

nejčastěji autem, ale i vlastní
síly

vlastní silou
(batoh, nosič kola,
loď...)

Frekvence
stavění

postavíme na
začátku a sbalíme
na konci

během akce
vystřídáme několik kempů

Náročnost
stavby

složitá, i šikulům dá zabrat,
stavět každý den
by bylo za trest

středně složitá, v nejhorším
by se to zvládlo i
každý den

snadná, i pro
nešiky je to hračka

Výška stanu

ideálem je, aby
se dalo všude stát
(180 cm)

130 cm+ a alspoň část stanu s
výškou k stání)

110 – 130 cm
(lze sedět nebo i
klečet)

ano, velkorysé
skladovací prostory

ano, čím více,
tím lépe

ano, pro boty a
mokré věci

Určení

Úložné
prostory

často, třeba i
každý den

Tropiko –
v. sloupec

2000 – 6000
mm

2000 – 5000
mm

2000 – 3000
mm

Podlážka

polyetylen
nebo tkaniny se
zátěrem

polyetylen
nebo tkaniny se
zátěrem

polyetylen
nebo tkaniny se
zátěrem

Pruty

ocel, laminát,
dural

laminátové
pruty

laminátové
pruty

Konstrukce

složité konstrukce, kombinace kopulí a tunelů,
ale i konstrukce se
svislými stěnami a
téměř vodorovnými střechami

tunelová
(poskytuje nejvíce prostoru) nebo
kombinovaná
(kopule + tunel)

kopule (křížení
prutů v 1 místě)
nebo tunelový
stan

Poznámky

nejlepší stany
lze u země uzavřít
tak, aby do nich
nezatekla voda
nebo při silném
větru prach, vhodné jsou vchodové
moskytiéry

vhodné jsou
vchodové moskytiéry a hodně
prodyšný vnitřní
stan, který lze
v horku postavit
samotný

vhodné jsou
vchodové moskytiéry a hodně prodyšný vnitřní stan,
který lze v horku
postavit samotný
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Sportovní
turistika

Zimní
táboření
hory, sníh,
zimní podmínky

materiály
kvalitní
musí odolávat
materiály pro
extrémnímu
dosažení minimálního sba- namáhání a mraleného objemu zu, sněhové límce
a hmotnosti, po celém obvodu,
dva vchody jsou
jednoduchý
velkou výhodou,
stan, slouží
vchodové zipy
především pro
mohou být z
přespání, delší
pobyt nebývá důvodu zamrzání
nahrazeny stahopohodlný
vačkami

vlastní silou
(batoh, kolo,
loď...)

vlastní silou
(batoh…)

vlastní silou
(batoh, kolo,
loď...)

vlastní silou
(batoh, saně)

často, třeba
i každý den

často, třeba i
každý den

často, třeba
i každý den

často, třeba i
každý den

snadná

snadná
stavba, mnoho
kotvení proti
větru

snadná

snadná stavba, ale s početným kotvením
proti větru

110 – 130
cm (lze sedět
nebo i klečet)

110 – 130
cm (lze sedět
nebo i klečet)

nízké stany,
často lze pouze
ležet

110 – 130 cm
(lze sedět nebo i
klečet)

ano, pro
boty a mokré
věci

ano, pro
boty, mokré
věci a i vaření

často žádné

ano, pro věci a
případně i vaření

3000 – 5000
mm

4000 – 5000
mm

3000 – 5000
mm

3000 – 5000
mm

tkaniny se
zátěrem

tkaniny se
zátěrem

tkaniny se
zátěrem

tkaniny se
zátěrem

duralové
slitiny

nejlepší duralové slitiny

duralové
slitiny

nejlepší
duralové slitiny

vysoce
kopule
samonosná,
(křížení prutů
aby šel stan
v 1 nebo více
místech) – ale- snadno postavit
spoň částečná i na skalnatém
povrchu nebo
samonosnost
písku
je výhodou,

nejrůznější
koncepce,
samonosná
konstrukce je
výhodou

nejlépe zcela
nebo vysoce
samonosná, stan
se musí snadno
postavit i na
metru prašanu

pruty křížící se ve více
bodech zvyšují
odolnost ve
větru, vhodné
jsou vchodové
moskytiéry

pro krátkodobé a nenáročné akce
je řešením i
jednoplášťový
stan, vhodné
jsou vchodové
moskytiéry

pokud možno
žádné vodorovné
plochy, na kterých by se usazoval sníh

vhodné
jsou vchodové
moskytiéry a
hodně prodyšný vnitřní
stan, který lze
v horku postavit samotný
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Petr a jeho přátelé se rozhodli, že o víkendu pojedou na své tradiční místo,
přespí v chalupě Jany a uspořádají potní chýši. Sobotní dopoledne strávili procházkou po okolí a čas po obědě vymezili na přípravu potní chýše. Netrvalo jim
dlouho vše podstatné připravit.
Kameny jsou už dvě hodiny v ohni
a hranici už tvoří spíše halda řeřavých
uhlíků. Po celou dobu se o něj staral
strážce, ale teď se tu spontánně scházejí skoro všichni. Chladnoucí podvečer, zeleň lesů, atmosféra okamžiku lidi
získává, takže ani necítí potřebu mluvit.
Někdo si možná spřádá v hlavě, proč
do potní chýše jde, jiný má uvolněnou
mysl, další se těší. Vše, co je, je správné.
Za temnoty večera už všichni sedíme
natěsnáni v chýši. Na zemi je rozprostřené staré plátno. Dovnitř jsme všichni vešli z levé strany cestičky po směru
kruhu. Museli jsme se hluboko sklonit,
ještě více, než se člověk sklání při vcházení do týpí nebo do staré roubenky.
Pokora, ano, o to tady jde.
Po chvíli vsune dovnitř vidlice rudě
žhnoucí kámen. Kameny nosí dva – Petr
a Pavel. Jeden druhému pomáhají ofukovat kameny od uhlíků. V chýši pomáhá obřadník pomocí dvou klacků.
Netrvá to moc dlouho a z hromady
kamenů v chýši sálá dech – podle tradice dech Matky Země. Indiáni věděli,
že kameny jsou nejstaršími bytostmi na
zemi a že právě jejich sílu lze zažít v potní chýši. Pomocníci podávají dovnitř
vodu, sami vcházejí a utěsňují vchod.
Všichni slyšíme to ticho. Mnozí cítíme tu oddělenost – jediné, co nás teď
spojuje s vnějším světem, je hliněná ces-
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tička. Proto se tato cestička nikdy nepřekračuje – aby se neporušilo tohle spojení, tato pupeční šňůra. Někteří z nás se
ocitají ve vnitřním světě.
Jenom cítím, jak se Jana, která sedí
jakožto obřadník naproti vchodu,
pohnula – vítá nás v chýši a děkuje všemu, co nám umožnilo pociťovat zde Přítomnost. Lakotsky se pobývání v potní
chýši říká inípi, kde iní představuje
(duchovní) energii, duši, chýši pak inítipi (inípi), kde slovo tipi dobře známe.
Březové metličky se poprvé dotýkají
kamenů…
Co se dělo v té naší potní chýši,
nechť zůstane skryto. Nedovedl bych to
popsat, ale hlavně – co se v chýši udaje
a co je tam řečeno, zůstává tam.
Na zavolání obřadníka nebo některého z účastníků „prosím otevřít dveře“
nebo „thiyópa“ (dveře) nebo „mitákuye oyásin“ (všichni mí příbuzní, všichni jsme příbuzní) vpustí pomocníci
dovnitř čerstvý vzduch a podají lidem
pitnou vodu. Obřad potní chýše u pláňových indiánů vycházel z předpokladu, že jediné, co můžeme vyšším silám
darovat, jsem já sám, tedy mé sebezdokonalování nebo bolest. Zvolání „mitákuye oyásin“ volá jako svědky všechny
živé bytosti – dávám dost a v této chvíli
nemohu více.

(obr.1)
Potní chýše pak většinou pokračuje
ještě dalšími třemi koly. Podle tradice
a zaměření potní chýše lidé vycházejí
o pauzách, ale vždy je dovoleno opustit potní chýši, pokud se účastník necítí dobře. Pobyt v potní chýši ukončuje
vždy obřadník a lidé dokončují kruh,
tzn. odchází se vždy kolem toho, kdo
první vešel.
Společné ochlazení ve vodě má také
hluboký význam. Po potní chýši (anebo zvlášť) lze učinit ještě další očišťující
obřad, jak ukazuje obrázek 1.

(obr.2)
To, co se bude v chýši dít, je tak trochu
vždy tajemstvím. Do jisté míry to závisí
na obřadníkovi. Ten mívá dopředu alespoň trochu připravené věci, které by
chtěl otevřít a obřadní postupy. Snaží se
především, aby splňoval to, co ukazuje obrázek 2, přičemž šipky znázorňují
tok energie, ať už si pod tím představíte
cokoli. (Oba obrázky jsem si vypůjčil
z knihy T. Mailse Secret Native Američan Pathways, která se ke mně dostala
osobitým způsobem – v knihkupectví
v Jižní Dakotě mi ji doporučil prodavač
– indián na můj mladický dotaz: „Jakou
knihu si mám přečíst, abych pochopil
indiánskou spiritualitu?“)
Posuďte sami a inspirujte se několika
dalšími zážitky:
Potní chýše v Krkonoších. Maličká,
u dunícího průzračného potoka. Galantnost a také přílišná sebedůvěra vedla nás
kluky k tomu, že jediná dívka zvolená
do role obřadníka připravila – aniž tak
chtěla – našim egům pořádně horkou
lekci.
TOMÍK ČERVEN 2009

AKCE A UDÁLOSTI
Prostorná potní chýše na břehu líného potoka nedaleko Tachova jednoho
táborového podvečera. Maličké dětičky
a pár jejich rodičů. Mírná jako vánek,
hraná legenda o myši, která se stala
orlem. V té chvíli tam s námi byl nevěřící žabák i malá ustrašená myška!
Stavba z prutů tak akorát pro kmen
několik kilometrů od Příbrami, hluboká noc, zbylo jen pár mužů. Postupně –
a neplánovaně – se otevírá problematický vztah jednoho z nich k druhému.
Slova vzájemného odpuštění zpečetil
žár páry.
Nejkrásnější svatební dar – potní chýše
ve dvou, páteční dopoledne hluboko
v brdských lesích. Zostřené vnímání
energie, pocit spojení s vesmírem.
Pokud je život prostorem pro vnitřní
výcvik, pak potní chýše je dost kvalitní
nářadí.
Josef Porsch – Ablákela,
ablakela@centrum.cz

Den Země na Dobříši
Dne 22. dubna 2009 se konal Den
Země. Onen den se náš oddíl zapojil
do projektu města Dobříš Spojme své
síly a podílel se spolu s dalšími patnácti organizacemi (4 školy,
5 sportovních oddílů a
6 neziskových organizací) na úklidu
zeleně. Naším akčním prostorem se
stalo okolí Židovského hřbitova na
sídlišti Větrník.
Akci jsme realizovali nakonec v šesti lidech jako součást
tréninku dobříšské školy
sebeobrany. Vzhledem k náhlé
odpolední změně počasí, kdy začala po
horkém dopoledni přecházet studená

fronta, jsme během hodinky provedli úklid. Následný trénink nám zmařil
právě příchod souvislého deště.
Všichni se velmi aktivně zapojili,
neremcali, naopak například
Pavel velmi podporoval
týmového ducha neustálými vtípky a jinými srandičkami.
Výsledkem akce
bylo pak nasbíraných 9 pytlů nepořádku a 2 novinové
články, kde fotka
našeho oddílu prezentovala celý projekt Dne
Země na Dobříši. Takže ji
přikládáme i zde.
Michal Janoušek – Turbomyšák,
TOM Fantan, Dobříš

prvomájový

LAGORI CUP

Nejsou už jen toto náměty k přemýšlení a aplikování?

Letošní ročník tradičního turnaje
ve hře Lagori se uskutečnil na obvyklém místě na loukách u Odry v Ostravě
– Výškovicích. Dorazilo cca 110 účastníků z pořádajících Čmoudíků, dále
ostravské oddíly TOM Bludný kruh,
Hogani, Askalon, KADAO z Opavy
a KAM z Frýdku Místku. Od stolu to vše
dirigoval krajský náčelník Pirát. V roli
rozhodčích se vzorně střídali vedoucí
všech oddílů.
Kategorii nejmladších vyhrál TOM
Čmoudík (družstvo PPPR), kategorii
prostředních KAM (družstvo Xaxa)
a kategorii nejstarších opět Čmoudíci
(družstvo Ptačí chřipka). Na závěrečném nástupu se rozdaly diplomy, drobné ceny a také sušenky od sponzorů.
Počasí bylo slunečné, putovní štít vítězů za celkové prvenství se opět vrací do
klubovny ke Čmoudům, druhé a třetí
místo vybojovaly zaslouženě početné
oddíly „přespolních“ (KADAO a KAM).

Takže přátelé, za rok 1. května – žádné
socialistické či komunistické prvomájové veselice, ale LAGORI CUP!
TOM ČMOUDÍK Ostrava
– Rosťa Kašovský

Ilustr. z knihy Táboříme v týpí,
J. Macek a kol., vyd. LLM 2002.
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TURISTICKÉ ZÁVODY

Turistický závod

- soutěž pro všechny
Stále přetřásané téma o tom, zda jeden
z nejmasovějších sportů v Čechách,
kterým Turistický závod bezesporu
je, může absolvovat každý, už pomalu
utichá. Proběhlo také nespočet diskuzí
zda mají závodit jednotlivci, či dvojice.
Letos se poprvé závodilo po jednom
i v nejmladších kategoriích a všechny
obavy byly rozptýleny. Počet závodníků
se nesnížil, naši nejmenší to zvládli.
Nově vzniklá kategorie přípravky přilákala řadu dalších malých i velkých
závodníků. Mnozí rodiče, kteří absolvovali trať se svými ratolestmi, byli
překvapeni, jak může být právě turistické
závodění zajímavé. To však je možné na
úrovni místních a regionálních závodů,
kterých je po celé naší vlasti nespočet.
Vyšší kola, jako je Český pohár a pak
následně i mistrovství republiky, jsou
už naprosto regulérními soutěžemi, mají svůj pevný řád a pravidla. Nutno
však podotknout, že jak jde doba, musí
přicházet i drobné úpravy pravidel.
Vyžaduje si to stoupající výkonnost závodníků i technické vymoženosti dnešního přetechnizovaného světa.
V době uzávěrky tohoto čísla se
letošní sezona pozvolna převalila do své
druhé poloviny a oba závody českého
poháru proběhly na velice dobré
úrovni. Především pak ten první závod
v Palkovicích. Již od prvních informací
na internetu byl jako organizačním
závodem snů, ale na Moravě už to tak
bývá. Závody jsou pro celý kraj prestižní
záležitostí a pomáhá tam, kdo má ruce
a nohy. Tím nechci snižovat hodnocení
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organizace a průběhu druhého závodu
v Praze –Vinoři, tam také musel pomáhat
početný tým lidí, vždyť zvládnout téměř
třísetpadesátihlavý dav závoduchtivých
tomíků dá pořádně zabrat.
Před prázdninami jsou naplánovány tři
důležité soutěže, a to třetí kolo poháru
v Pacově a mistrovství jednotlivců a stíhací závod v Kralupech nad Vltavou. Pak
už hurá na prázdninové táboření a nějaký
ten trénink či soustředění a začnou nám
další národní a mezinárodní soutěže,
ale o tom zase příště. Podrobnosti o výsledcích, termínech soutěží, diskuze, si
můžete prohlédnout na
www.turisticky-závod.cz.
Tomáš Fúsek,
Mikulášovice

Vítkovská
padesátka
18.4.2009

Jsou oddíly TOM, které dodržují
tradici a každoročně se zúčastňují nebo
spolupořádají turistickou akci nebo
pochod pro širokou veřejnost. Takovým
oddílem jsou i TOM Šlápoty z Vítkova,
které pravidelně pod vedením našeho
správce Kamenky Pavla Vaňáska pomáhají Městskému úřadu Vítkov s jarní
i podzimní Vítkovskou padesátkou. Trasy se každoročně obměňují, obvykle je
připraven atraktivní doprovodný program a některé trasy jsou určeny pro
kola, což zase vyhovuje pravidelným
účastníkům – Čmoudíkům z Ostravy.
A pokud tyto cesty vedou navíc kolem
řeky Moravice či Odry, pramene Marie
ve skále, Hei parku v Tošovicích s bobovou dráhou a dalšími atrakcemi, mlýna
a rybích sádek na Kružberku a jiných,
tak se naši členové opravdu nenudí.
Většina oddílů si ujela svých cca 55 km
a po dalším programu na Kamence se
dá vyrazit třeba na lodě!
TOM Čmoudík, Ostrava,
Rosťa Kašovský
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ZPRÁVY Z ÚSTŘEDÍ

CoCobylo
bylo

v květnu
a červnu
v dubnu,
květnu
2009
a červnu 2004
Jaro začalo o měsíc dřív a tomíci se
rojili po vlastech českých a moravských.
Hasička Růžičková z Litoměřic vymyslela již 789. bezpečnostní prvek
v projektu opárenského mlýna a tomíci
i jejich projektant jí všechno rezignovaně odkývali, jen aby konečně dosáhli
stavebního povolení.
Šéf skautů Josef Výprachtický ohlásil svatbu.
Vítek Madron definitivně opustil
ústředí a nastoupil éru otcovské dovolené.
Dobrou Vodu u Telče opustil bojler.
Michal Turbomyšák vytkl ústředí
v podstatě vše, co se vytknout dalo, ale
pak vytvořil pěknou mapu rozložení
slezských oddílů, která je k vidění na
webové stránce příslušného kraje.
Tomíci brigádničili na mnoha místech republiky – velkou práci odvedl například plzeňský oddíl Ivany Burešové,
který upravoval Broumov u Tachova.
Post středočeského krajánka přijal
Kamil Podroužek – Bocman z Kladna,
budoucí pán na Opárně.
Místopředseda asociace a šéf ekonomické rady KČT Jiří Homolka tvrdě
polemizoval s generálním sekretářem
klubu Jaroslavem Krejzlíkem, který napsal členům vedení, že je třeba šetřit,
a to zejména tak, že se osekají položky
na podporu odborů a mládeže.
Doslova uvedl: Pro budoucnost musíme opustit stanovisko předsedyATOM
„jedenáct let to funguje tak to nebudeme měnit“. Mněli bychom si uvědomit,
že začátek každého propadu jev okamžiku, když vedení přestane účelně reagovat nazměny v okolí. (Text přinášíme
bez sebemenší úpravy.)
J. Homolka místo toho navrhl zredukovat některé činnosti klubu, které
namísto zisku vytvářejí zatím pouze
nemalou ztrátu.
V Dědově, Ostravě a Ochozech u Bystřice pod Hostýnem proběhlo školení
hlavních táborových vedoucích.
Ústředí vyvěsilo na web tabulku
s termíny uvolňování dotací ve druhém
pololetí letošního roku.
Šéfové Junáka, ČRDM a Asociace
TOM se sešli u nové ředitelky odboru pro mládež na ministerstvu školství Jany Heřmanové a požádali ji, aby
v nelehkých časech hájila prostředky
pro spolkový život ze všech sil, což paní
ředitelka přislíbila.
TOMÍK ČERVEN 2009

Tomek Hurt pracoval nadále na
projektu získání evropských prostředků
na obnovu opárenského mlýna, podporován Helenkou Podroužkovou a ochotnými úředníky Ministerstva pro místní
rozvoj a Ústeckého kraje.
Jihomoravský krajánek Martin Přibyl podal pro oddíly svého regionu
úspěšný grant, díky němuž tamní tomíci
získali 90 tisíc korun.
Ústecký krajánek Míla Toman se
přestěhoval do Světce a ohlásil, že prvně
v životě dá přednost získávání prostředků pro obživu před táborem.
Tomáš Novotný a Tomek Hurt představili projekt opárenského mlýna radním Libereckého a Karlovarského kraje
a setkali se s vlídným přijetím a zájmem
o věc.
Čmoudík Rosťa Kašovský odvezl
autobus vodáků na tradiční jarní Salzu.
Oženil se Rosťa Capil, někdejší muž
civilní služby.
Ke stejnému kroku se rozhodl i jihočeský Jožka Kadubec, který na svou
veselku pozval i správce našeho Pořešína, manžele Wiedersteinovy.
Démonovi z Hradce Králové, takto
krajánkovi, se zachtělo na další brigádu,
tentokrát do Janova.
Na ústředí nastoupila stážistka Eva
Plívová z turnovských Máků.
V Domečku v Uherském Hradišti
přibyly péčí Ivo Skočka a Jirky Paláta
postele a police.
Eliška a Kačka Balcerovy připravily
náčelníkovi tomíků štafetu napříč ostrovem Elba.
Pražský krajánek Petr Teringl se
přihlásil o pořádání srazu v roce 2010.
Sraz by mohl být v ekologickém centru
Toulcův dvůr.
Šéfrevizorka asociace Ilona Jaglová a
její muž se vrátili z kontroly protinožců.
Začaly Bambiridády, do kterých se
tomíci zapojili na osmi místech České
republiky, tj. v Plzni, Ostravě, Praze,
a dalších městech.
Květnový ústřední výbor KČT nepřijal návrh svých členů Markvarta, Krejzlíka, Zykmunda a Králíka, aby bylo
tomíkům drakonicky odebráno 400 tisíc
z každoroční podpory (více, než třetina), ale kompromisní návrh předsedy Jana Stráského na pokrácení o dvě
stovky tisíc. Klub přistoupil i k dalším
škrtům v rozpočtu kvůli propadu sponzorských prostředků a avanturistickému

stylu utrácení klubových financí generálním sekretářem.
V měsíci květnu dorazila na ústředí
satelitní navigace GPS.
Tomíci a woodcrafteři opět navštívili rumunský a srbský Banát a za pomoci
místních učitelů a díky penězům od školského ministeria začali chystat II. ročník
táboření pro děti tamních krajanů.

Upozornění oddílům:
na četné stížnosti správců důrazně
připomínáme odddílům, že palivové dřevo
nařezané pro topení uvnitř chalup
ROZHODNĚ NENÍ URČENO
PRO PÁLENÍ NA
TÁBOROVÝCH OHNÍCH!
Správcové budou dodržování tohoto
nařízení kontrolovat a oddíl, který
bude přistižen, bude muset uhradit
500 Kč pokuty, respektive nebude příště
na chalupě vítán!
Palivové dříví je velmi drahé, pro
táboráky prosím používejte dříví donesené z lesa.
Děkujeme za pochopení.

Dík za nasazení!
Neplýtvám často v Tomíkovi slovy chvály za práci placených úředníků
ústředí, nicméně nemohu nepoděkovat
Tomkovi Hurtovi. Nasazení, se kterým
zpracovával komplikovaný česko-saský
projekt na obnovu a následné využití opárenského mlýna, bylo obrovské.
Původní předsevzetí odevzdat projekt již
dubnu nebylo možné kvůli jeho náročnosti, vyladit požadavky českých i saských hodnotitelů byla zkrátka fuška. To
vše při práci na diplomce...
Klobouk dolů! Musím samosebou
poděkovat i Helence Podroužkové, která díky bravurní němčině zprostředkovávala kontakt s německým partnerem
z Erzgebirgsvereinu.
Už kvůli mnohaletým peripetiím, které
získání mlýna provázely, už kvůli neuvěřitelné a v evropských i arabských poměrech nevídané hasičce Růžičkové, už kvůli
práci, která byla do projektu vložena…
bychom si přízeň hodnotitelů zasloužili!
A pokud by to náhodou nevyšlo, zkusíme
to znovu. Práci výše jmenovaných by neúspěch rozhodně neumenšil.
Tomáš Novotný
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OHLASY

Tomík č. 69,
ČERVEN 2009

Omyl ve výroční zprávě:
Ve výroční zprávě za rok 2008 (barevné, inovované a péčí grafického studia
Dity Baboučkové a zpracovatelů z řad
ústředí snad i pěkné…) jsme se dopustili omylu, když jsme k loňské pražské
Kukle přiřadili fotky z Kukly letošní,
holešovské. Omlouváme se
(ton)

Poděbradský sněm
se blíží!
Drazí přátelé,
Je naší milou povinností pozvat vás na další
sněm naší asociace. Tentokrát se bude konat v malebném kraji podél řeky
Labe, 50 km východně od hlavního
města a na dohled od zářících vrcholků
polabského masivu – v lázeňském letovisku Poděbrady.
Poklidná atmosféra a blahodárné ovzduší na vás příznivě zapůsobí
ve dnech 15. až 17. ledna 2010, kdy za
popíjení minerálních vod a občasného
občerstvení žaludku i ducha společně
probereme otázky závažné, ale i méně
důležité. Na společné shledání na promenádě se těší
Jan Rydlo a Tadeáš Klaban,
TOM Robinsoni, Poděbrady

6. června 2009 si řekli něžné ANO
v prastarém dřevěném kostelíku u Třince tomíci Romana Kaifoszová a Rostík
Capil.
Slušelo jim to, kolem měli spoustu blízkých lidí a oddílových přátel – nezbývá
než popřát vše dobré ve společné cestě
životem!
(ton)

Časopis turistických oddílů mládeže.
Vydává Asociace TOM ČR
ve spolupráci s Klubem českých turistů,
s podporou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
a s podporou
MInisterstva pro místní rozvoj ČR.
Redakce:
ústředí Asociace TOM,
ulice Palackého 325,
252 63, Roztoky.
Tel., fax: 220 910 460, 220 910 314
mobil: 777 322 785
E-mail: ustredi@a-tom. cz,
www. a-tom. cz
Číslo do tisku připravili:
Jiří Chour, Tomáš Novotný,
Petr Balcer, Tomek Hurt
Grafika: Jiří Chour
Foto obálka: Honza Javůrek
Ostatní fotografie: oddíloví vedoucí
Příspěvky a fotografie vedoucích jsou
zveřejňovány bez nároku na honorář
a vracejí se jen na vyžádání.

Příspěvky z prázdninových
táborů a výprav se snažte
poslat co nejdříve!
Uzávěrka příštího čísla
je 25. září

Dne 24. března 2009 nás náhle opustil ve věku nedožitých 65 let náš přítel
a kamarád pan Mgr. Josef Hrachovský.
Odešel nám dlouholetý vedoucí oddílu
TOM Trampi a člen výboru KČT Lokomotiva Uherský Ostroh. S jeho odchodem jsme ztratili vynikajícího člověka
a kamaráda a tvůrčí duši všech našich
akcí pěších, cyklistických, lyžařských
i vodáckých. Bude nám chybět jeho energie a iniciativa při vymýšlení a přípravě
akcí pro děti i dospělé. Členové Krajské
rady Asociace TOM s úctou vzpomínají
na obětavého vedoucího, který přivedl
k turistice několik generací dětí.
V našich srdcích a vzpomínkách
zůstává s námi.
Milan Strachota,
předseda odboru KČT,
Mgr. Libuše Valentová,
předsedkyně KR A -TOM
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Na světě nejsme sami!

Děti pomáhají dětem. Tímto jednoduchým a výstižným mottem Papežského misijního díla dětí se rozhodly řídit
břevnovské oddíly Arachné (tomíci)
a Jeleni (skauti) a uspořádaly v rozlehlém areálu Břevnovského kláštera
v pořadí už třetí ročník charitativní akce
nesoucí název Na světě nejsme sami.
Letos se den plný her a radovánek pro
děti konal v neděli 19. dubna. Jeho hlavní náplní se stala snaha získat finanční
prostředky pro chudé děti z Tongny
z diecéze Dibrugarh v Indii.
V neděli ráno se většina Břevnova halila do mléčného závoje mlhy, ale
během mše svaté, kterou sloužil P. Jiří
Šlégr, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice, přispěchalo na pomoc sluníčko. To od té doby
provázelo na 230 dětí, jejich rodičů,
přes 90 organizátorů a dalších účastníků po celý den. Není proto divu, že se
po mši svaté dospělí i děti rádi zastavili
u stolu s buchtami od babiček, limonádou, kávou nebo čajem, aby se posilnili
a drobným darem tak přispěli na dobrou
věc. Připraven byl zajímavý program.
|Na jarmarku byla možnost zakoupit si
trička, šperky, svíčky a mnoho dalších
krásných věcí vyrobených dětmi. Připravena byla výstava o životě v Indii
a o tom, jakou úlohu tam má Papežské
misijní dílo dětí, i psaní dopisu indickým dětem. Svou činnost prezentoval
Dům dětí a mládeže z Bílé Hory a MŠ

Dusíkova. Loutkové divadlo při Sokolu
Velké Popovice si připravilo hru Bezhlavý rytíř a břevnovský dívčí oddíl Arachné pobavil všechny přítomné představením s názvem Bráška Karlík aneb Co
si vyprávějí za velkou louží. Nechybělo
ani opékání buřtů, kterých se nakonec
snědlo 20 kilogramů.
Odpoledne zpříjemnila hudebním
vystoupením paní Elena Kubičková. Na
tradiční indický smyčcový nástroj jménem esrádž zahrála indické rágy, které
tvoří základ indické klasické hudby.
Při besedě s P. Jiřím Šlégrem o situaci
v Indii se děti dozvěděly nejen o každodenním těžkém životě indických dětí,
ale také o možnosti, jak jim prostřed-

nictvím finančních prostředků a modlitby pomoct. Svou účastí podpořily
akci také děti z Dětského domova Lety,
které s chutí zatancovaly a zazpívaly.
Na závěr se areálem kláštera rozezněly
romské písně v podání Pavlíny Matiové,
pana Bangy a Huga Tichého a napsaly
tečku za příjemným dnem naplněným
pohodou a radostí. Co na závěr? Díky
všem, kterým není lhostejný osud trpících dětí, se vybralo 52 836 Kč. Ty podpoří farní školu, dívčí internát, vzdělání,
výchovu a zdravotnickou péči o děti
z Tongny, které by jinak podvyživené
a nemocné byly posílány do práce.
Na světě opravdu nejsme sami. Tuto
skutečnost uvědomujeme a pomáháme,
ukazujeme indickým dětem, že samotné
nejsou ani ony, že tady na zemi mají své
místo i právo na pěkný život.
Pavla Krystýnová,
TOM Arachné, Praha 6

