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Zimní sraz
Kde jinde oslavit 125 let KČT a 100 let
výročí tragédie Hanče a Vrbaty než v kolébce českého lyžování v Jilemnici. Členové ostravských Čmoudíků a opavského
KADAA si prosluněných Krkonoš užili do
sytosti. Program na zámku a v Krkonošském muzeu, plavání v bazénu, zábavní
centrum, koncert v kostele, slavnostní zahájení a ukončení s bálem, prohlídka města včetně krásné Zábavné uličky... ale hlavně běžkařské tratě, to bylo lákadlo srazu.
Starší členové KADAA zvládli po tři dny
i dlouhé vrcholové trasy i kolem pramene
Labe a mladší Čmoudíci, včetně těch nejmenších osmiletých, ujeli po dva dny krat-

BRIGÁDA
v Pořešíně
Zima a sníh způsobily, že náklaďák
s deseti kubíky dřeva neprojel až k chalupě.
Chutě nastoupila levná pracovní síla, takto tomíci z Poděbrad, Berouna, Odřepsů,
Roztok a Brna, aby nakládali, vykládali,
řezali, štípali, rovnali... Osvědčené pracovní partě, jakož i panu Wiedersteinovi
patří dík, mrazivý víkend v zasněženém
Pořešíně neměl chybu. Foto TN a Lenka.
(ton)

ší trasy z Benecka přes Žalý do Jilemnice
a z Rezku na Dvoračky a zpět. Příštím rok
bude zimní sraz (tentokráte mezinárodní)
opět v Králíkách a my se určitě zúčastníme!
Rosťa Kašovský,
TOM Čmoudík Ostrava
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Pár slov z jednoho webu
Tohle bylo původně jen psaní mezi mnou a Tomkem Hurtem, asociační jednotkou
píle a dnes členem náčelnictva, který má v referátu evropské projekty. Poslední dobou
se spolu bavíme snad už jen o výběrových řízeních, dotacích, stavebních povoleních,
akcích s partnery, rozumějte s partnery s Erzgebirgsvereinu, lhůtách a sankcích, monitorovacích indikátorech…
Po jednom zvláště hutném mailu plném podobných lahůdek přidal Tomek odkaz na
webové stránky svého oddílu. Bylo to milé čtení a zaplaťpánbůh, jiný svět. Otevřená, jak
je dneska moderní, veřejně sdílená zpověď dvanáctileté slečny, která je v oddíle tomíků
od první třídy.

Možná je to samozřejmé, ale až nedávno jsem si uvědomila, jak moc mám ráda Dakoty. Tohle mě napadlo, náhodou ve sprše - večer po velikonočních prázdninách a přemýšlela jsem o všem, co se tam stalo. Uvědomila jsem si, že mezi českolipskými i jinými
tomíky je jakési kouzlo, které se nedá nalézt nikde jinde.
Mám ráda své rodiče, ale s Dakoty se dá mluvit o tom, o čem s rodiči mluvit nemůžu.
Mám ráda své přátele, ale s Dakoty se můžu zasmát tomu, čemu by přátelé nerozuměli.
Mám ráda Matýska pro jeho roztomilé tvářičky.
Mám ráda Tomáše pro jeho umění ve sportu.
Mám ráda Marušku pro její milou povahu.
Mám ráda Natálku pro její výtvarný talent.
Mám ráda Terku pro její vtip.
Mám ráda Matyho pro jeho umění v technologii.
Mám ráda Máju pro jeho talent článků.
Mám ráda Darka pro krásné vlasy.
Mám ráda Mirku pro její sílu stát si za svým.
Mám ráda Vítka pro jeho svaly.
Mám ráda všechny vedoucí, protože díky nim máme skvělé akce.
Omlouvám se, jestli jsem na někoho zapomněla…
K.
Pro vedoucí jsou tahle slova vzpruhou a motivací. Jsem si jist, že takhle uvažují i mladí lidé z desítek dalších oddílů tomíků, nejen z toho českolipského, a že podobná upřímná slova nejsou výjimkou.
Tomáš Novotný
Foto: Tomek Hurt

Delfíni

Jarní tábor

na
sněhu

Každým rokem vyráží náš oddíl Delfíni
z Brna na velice oblíbené jarní prázdniny
na hory. Letos tomu bylo také tak. Vybrali
jsme známé místo, a to okolí šumavského Špičáku. Naší základnou byl Tomášův
dvůr, strategické místo pro zimní výpravy.
Sněhová nadílka byla královská a počasí nám vskutku přálo. V počtu cca 30 lidí
jsme byli skupinou různého věku, zájmů
a radovánek, proto zde nechyběly lyže,
snowboardy, běžky, sněžnice ale i vypůjčený snowscoot (kolo-snowboard).
Všeho jsme se zhostili s chutí. (A neměl
bych zapomenout na boby, jež dobře posloužily pro naši nejmenší a často i nejvýřečnější společnici.)
Rozděleni do několika skupin jsme vyráželi na svahy Špičáku, kde jsme se učili

a zdokonalovali naše sportovní dovednosti. Dny utíkaly jako divé, protože počasí
bylo nádherné a parta lidí, jež se nám každým rokem rozrůstá o malé i velké členy,
byla výborná.
Energie a legrace bylo vrchovatě, naše
společné zážitky totiž nekončily na svahu,
to byl jen pouhý začátek.
V odpoledních hodinách jsme se vrhli
společnými silami na přípravu večeře, kde
nás leckdo překvapil i řádně rozesmál, o to
více nám pak chutnalo a společné podvečerní hry tyto krásné chvíle jen završily.
Pro starší a věčné dobrodruhy se zde
také našlo vyžití, naše výprava (pod krycím jménem „3Š – špičková špičákovská
štreka“) na noční Černé jezero byla jedinečná a nocleh pod širákem s nebem plných hvězd byl nezapomenutelný.
Týden se skvělými lidmi uteče rychleji
než den bez plánu a přátel, proto se těším
na naše další výpravy, nové tváře a staré,
malé, velké přátele.
Tomáš Beňo,
TOM Delfíni, Brno
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Jarní prázdniny letošního roku jsme se
rozhodli strávit na Oparenském mlýně.
Zlákala nás samota v lesích Českého středohoří, kde se nachází krásný mlýn s nádechem let minulých. Nemohu ale opomenout, že já osobně jsem nemohl odolat
myšlence na vaření na peci.
Jarní prázdniny jsou již za námi, ale
pojďme se na chvíli vrátit a vše si připomenout.
Táborový termín dovedl táborníky na
nádraží, kde se netrpělivě očekával příjezd
vlaku, který nás odveze z města na místo
plné klidu. Vlak se již blíží, poslední instrukce a naše neohrožené slečny instruktorky se vrhají k vagónům a pomáhají
táborníkům do vysokých schodů. Ještě
zamávat rodičům a hurá vstříc táborovým
dobrodružstvím.
Ve mlýně nás vřele přivítala paní správcová Helenka a Kulich – pěkný mlynářský
pes. Po příjezdu a ubytování proběhlo seznámení s chalupou a nejbližším okolím.
První kroky v okolí vedly na zříceninu
hradu Oparno. Odpoledne provázelo jarní
počasí.
Druhý den se táborový program rozjel
naplno. Zima byla dlouhá a dřeva těsně
před příchodem jara většinou už moc nebývá, a tak cílem první táborové výpravy
bylo najít a donést dřevo potřebné k topení v peci, abychom neměli studený oběd.
Činili se i ti nejmenší, kteří s námi byli poprvé. Hromada dřeva se kupila a bylo potřeba ji zpracovat. Tohoto úkolu se zhostili
naši mladí instruktoři čekatelé. Kluci si
opravdu mákli, museli nařezat, nasekat
a odnést dřevo tam, kde bylo dřevo nejpotřebnější.
O program se staraly naše neohrožené
slečny instruktorky, vymýšlely spoustu
her a aktivit v lesích a loukách Českého
středohoří, ale také ve chvílích, kdy se sušilo oblečení i v prostorách mlýna. Možnosti k zabavení táborníků jim nabízely
i Hravé krabice. Prostor k zapojení se do
přípravy programu měli i naši mladí kluci.
Připravili zajímavou trasu, značenou pochodovými značkami, plnou úkolů a vlastní křížovkou zaměřenou na znalost oddílu
s tajenkou, která měla přímou spojitost
s okolím mlýna. Mohu jen chválit.
V závislosti na počasí, které se po dvou
dnech změnilo k nepoznání, jarní teploty

ve mlýně
nahradila zima a sníh, se výpravy přiměřeně zkrátily. Ale jednu delší výpravu na vrch
Lovoš jsme si neodpustili. Cesta kroutící se kolem Milešovského potoka, který
protéká kolem Oparenského mlýna a dále
Oparenským údolím, se náhle stočila
prudce doprava a už se před námi objevil
kopec v plné kráse. Cesta vedla kroky táborníků po císařských schodech a dále do
vrchu. Po vystoupání na vrchol čekal na táborníky opravdu krásný a hluboký pohled
do kraje na vrcholky Českého středohoří.
Domů, do mlýna jsme se vraceli již za tmy.
Táborníci byli opravdu unaveni, některým
se zavíraly oči už u večeře a ráno se nikomu nechtělo vylézt z postele – ze spacáku.

Nechybělo ani válení se ve sněhu, při
kterém všichni vytvářeli andělíčky, stavěli se sněhuláci a také malé iglú, které
však bohužel nestálo dlouho, protože jej
táborníci postavili na příjezdové cestě, po
které jsem jezdil pro zásoby. Zastihl jsem
je v plném pracovním nasazení a potřeboval projet, neboť na kamnech bublal oběd
a bez přísad by to nebylo ono. Tomíci neměli radost, vší silou se snažili auto zastavit, ale bylo před obědem a po pracovním
nasazení jim chyběla síla.
Jarní tábor jsme si všichni užili plnými
doušky. Slečny instruktorky týden přežily,
mladí kluci si vyzkoušeli, jaké to je starat
se o program pro ostatní, a také práce
potřebné pro správný chod tábora, a ti
nejmenší s úsměvem přijímali jakoukoli
hru. Do Opárenského mlýna se jistě zase
vypravíme, ať už na nějakou brigádu nebo
jen tak na víkendový odpočinek v klidném,
tichém lese na samotě.

Kadao v Kamence
Našemu oddílu TOM Kadao Opava se
podařil husarský kousek, díky němuž byla
první jarní oddílová výprava v Kamence
úspěšná. Sice místo první jarní, to byla
sice asi poslední zimní, neboť bylo -8 °C,
ale zima nám nemohla zabránit, abychom
nezačali pátrat po OMovi.
Asi jste už slyšeli o neuvěřitelném
Oderském Monstru, které ohrožovalo
asociační chalupu v Kamence a s ním i její
obyvatelé a hlavně správce Pavla. Oderské monstrum patří mezi Lykantropy.
Že nevíte, co to je lykantropie? No přece
nekontrolovaná zvěrozměna, která je nejčastěji vyprovokována vlivem přitažlivosti
vesmírných těles např. měsícem.
No prostě v Kamence se zjevil OM
a my jsme měli za úkol jej zlikvidovat.
Stalo nás to spoustu sil a museli jsme být
aktivní a nápadití. Nutno bylo vyrobit
jednoduchou kuši a dobře mířit, potřeba
bylo v noci vyslat laserové světlo a pomocí
odrazu zrcátek zasáhnout OMa, při lovu
Oma naházet do pohyblivých tubusů, co
nejvícet uliček a taky uvařit guláš, pobavit
se u mistrovství Chytrá hlava a ve volných
chvílích mastit Bang, Magicy, Šest bere
a jiné karetní hry.

Kromě zábavy se nám taky povedlo
odstranit kol dokola chalupy asi 300 m
starého plotu, přesně dle pokynu správce
chalupy Pavla Vaňáska, který o ni pečuje
vzorně a je v ní opravdu útulně a prima.
Byl to báječný víkend, kdy se nám podařilo nejen chytnout OMa, ale někomu
z Vás, dalších návštěvníků Kamenky, nachystat dřevo k pořezání. Je ho fakt dost.
Tomáš Weicht
TOM Kadao, Opava

Jiří Černer Červenáček
vedoucí TOM Stopaři, Jirkov
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TOM
Oftalmo

na sjezdovce

ZIMA u PACOVSKÝCH...
Zimu máme rádi skoro stejně jako
všechna ostatní roční období. Jistě jsou
tací, co si v říjnu sednou za počítač a prožívají imaginární romantiku, sport a bohužel i přátelství. Ale u nich nerozhoduje,
zda je léto nebo zima a spokojně vrní ve
virtuálním světě. Jakmile udeří chladna
a zimy, voda se změní ve sníh, tak se i my
uchylujeme pod střechu a jednou týdně
se pořádně protáhneme na pravidelném
Holduj sportu, pohybu... Ale první větší
klasickou zimní akcí letoška byla Bavoří
zima. Kamaradíme se skoro sedm let se
členy bavorské DWJ a tato spolupráce
se rozvinula velice dobře. Mimo malých,
krátkých každoročních setkání pořádáme
jednu týdenní společnou akci v zimě a druhou v létě. Také se vždy po několika letech
střídáme. Hned druhý den letošního roku
se patnáctka našich členů naložila do přibližovadel, naložila lyžařské náčiní všeho
druhů a vyjela.
Ubytování bylo skoro přepychové a na
místě čekalo přivítání stejně početné party
bavorských přátel. Ačkoliv byla kalendářně zima, tak sněhu ani v Českém lese nic
moc. Navzdory tomu jsme jeden celý den
prožili na perfektně udržovaných běžeckých stopách (placených) pod Velkým Javorem. I sjezdaři si užili ledové svahy pod
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stejnou horou, ale přiznejme si, že to nebylo ono! Vždyt při pádu na lyžích se zároveň vyrochnit v břečce sněhu... Ale přesto
jsme si všichni na bavorské straně Šumavy
hodně užili a opět jsme se přesvědčili, že
mládí překoná každou překážku, ať jazykovou nebo národnostní.

Psalo se 31. ledna roku 2013 a shodou
okolností si nejeden obyvatel brněnských
nížin nasazoval sluneční brýle a s nadějí
vyměňoval zimní šatník za jarní. Ne však
turistický oddíl TOM Oftalmo! Tento srdnatý oddíl tomíků určený nejen dětem se
zrakovým handikepem totiž nahazoval na
záda krosny plné rukavic, čepic, šál a hlavně lyžařských bot.
Vytouženou destinací byla tentokrát
Olešnice na Moravě s malinkatou sjezdovkou a ještě menším lesním srubem opodál.
Ačkoliv se okolí sjezdovky podobalo spíše
jarní louce a obloha slibovala nějaký ten
deštík, Oftalmo bylo odhodláno sjezdovku
zdolat.
Taková poma či kotva je ze začátku
vždycky tak trochu nepřátelská příšera,
ale jak se píše v pohádkách, každá zlá
příšera bude nakonec poražena a s námi
to bylo nejinak. Když dojdou síly, je tu obložený chlebík s ředkvičkou hnedle pod
svahem, stačí chvilku posedět a ozkoušet
olešnický lyžařský kolotoč. Vítr vlál kolem
uší i nosů a ze samých slalomů by byl z člověka rampouch cobydup.

Jak jsem již psal, máme sníh moc rádi
a v polovině ledna byla tradiční Lyžařská
Šumava, kdy celý TOM od předškoláků
nahoru vyrazil opět do Bavorska k Mathu,
kde sjezdaři brázdili místní svahy a běžkaři po lyžařských stopách překročili hranice
a okolo pramenů Vltavy sjeli do Kvildy. Na
rozdíl od začátku ledna byla spousta sněhu, sluníčko a perfektní podmínky. A aby
nebylo Šumavy málo, tak jarní tábor se po
několik letech konal na Švajglově Ladě, na
chaloupce táborských turistů. Všude jen
lesy, spousta sněhu, celý týden parádní počasí a fantastičtí táborníci. A sněhu jsme si
užili dostatečně a nepřestali jsme v tom
ani na velikonočním táboře, kdy už ale bohužel mrzlo a padal sníh. Neplánovaně, na
jaro to nevypadalo. Ale základna Asgard,
ten obrovský dřevěný srub v divočině, vše
svou atmosférou a polohou nahradila. Jen
doufám, že to jaro přijde a při květnovém
splouvání Trnávky nebudeme rozhrnovat
pádly ledové kry...
Václav Hrobský,
TOM Kamarádi, Pacov
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Znovu
objevený

Úštěk
Do malebného městečka Úštěka jezdíme již spoustu let. Jeho tajemná zákoutí,
uličky a spousta historických staveb přímo
vybízí k hledacím hrám, zejména potom
v podvečerních hodinách, kdy kouzlo těchto míst umocňuje osvětlení. Využíváme
pohostinnost zdejšího Domu dětí. Konstatovali jsme však, že „to zde vedou spíše
od desíti k pěti“, neutěšený stav a zub času
dokonával své dílo… , škoda. Říkali jsme
si, že jsme zde patrně již naposledy. Byli
jsme však velmi mile překvapeni při naší
březnové výpravě… nový nábytek v herně,
stoly a židle, skříňky byly nově natřeny ve
stejných barvách, kuchyňka čistě uklizena
(leč na nádobí chudá – nabídli jsme naše
nádobí ze zrušené klubovny), na všech radiátorech nové plně funkční termoventily.
Prostě paráda, střecha nad hlavou, sucho
a teplo, co více si přát. Ke spaní zde slouží
velká místnost, je tedy třeba vzít si s sebou
vlastní karimatky a spacáky. Cena ubytování je 70 korun za noc a človíčka. Vedoucí
Domu dětí, slečna Eliška Ziková je velmi

Sjezdovkováním unavení Oftalmáci
tentokrát našli přístřeší v krásném lesním
srubu Bumbálka, kde při svitu petrolejek
a praskání kamen usušili nejednu mokrou nohavici. A co by to bylo za oftalmáckou výpravu, kdyby po tradiční specialitě
(rizotu) nepřišly na řadu večerní hry? Nu,
a tak se hrálo, venku i vevnitř, při světle
i potmě (baterce i petrolejce). Scénky písniček, pohádka na pokračování, asociace,
lemíci, pyraně a pak už jen zazpívat Grónskou zem od pana Nohavici a hurá do peřin.
A zítra? No, přeci nanovo. A že jsou ty
pololetky vždycky hnedka pryč? Holt budem muset vyrazit za rok zas.

ochotná a jistě se domluvíte na předání
klíčů. Spojení na ní dostanete v ředitelně
úštěcké školy (416 795 387). Denně otevřený obchod ve městě je samozřejmostí.
Naše výprava do Úštěka byla tak trochu
slavnostní. Všichni účastníci dostali tomícké kartičky (tedy, pokud včas odevzdali fotografie) a společně jsme zde otevřeli
Hravé krabice, které jsme získali od ústředí. Pravda, některé hry jsme již vyzkoušeli
na schůzkách, ale skutečně jsme si vše zahráli až tady.
Největší úspěch měla jistě Ťukaná, ke
které jsme si sem vezli i kobereček, dále
to byla určitě Námořní bitva a těsně za ní
před ní Fištroniáda (jejíž výtečně vymyšlená deska s magnetickými cedulkami
s body se výborně hodí i na naší oblíbenou
hru Zariskuj si). Nerad bych ale opomenul
ostatní hry – Nervičky, Veverk na vandru
(tu jsme museli nakonec omezit časovým
limitem), Mezi hořci a Tlamičky (se skvělými Youryho obrázky) pak hrajeme na
schůzkách v tělocvičně. Dost nám zamotalo hlavy i sledování archů postřehových
her s čísly či s barvami. Už máme několik
námětů k vyhodnocení Hravých krabic,
ale výsledný dojem předčil mé očekávání.
Jsem rád, že jsem se do tohoto projektu
přihlásil a jestli ještě nemáte v oddíle tyto
krabice, tak vám je mohu jen doporučit.
Můj obdiv a poděkování patří všem, kteří
vše vymysleli a vyrobili.
Vratislav Florián Hroch,
TOM Klub lesní moudrosti,
Roudnice nad Labem

Eva Pešlová ,
vedoucí TOM Oftalmo,
www.tomoftalmo.cz
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Festival
Harryho
Moučky
Tak nám Festival Harryho Moučky letos dospěl. Kam?
K 15. ročníku, téměř k dokonalosti,
k opětovnému vítězství holek z Dívčí 3
a k super prožitému dni. A co bylo jeho náplní? Přeci dramatická a hudební vystoupení jednotlivých účastníků!
Letos nově se do zápolení o putovní
housle zapojil oddíl Třicítka a Dívčí Dvojka z Ostravy i s jejich celým Batalionem
a hlavně Skřivánkem, ze kterého toho ale
moc nezbylo. Staří známí, vítězové několika ročníků, Lysáci, opět nezklamali.
Se svým dramatickým vystoupením by se
směle mohli zařadit po bok ochotnických
divadel a s hudebním zase k profesionálům, udělali nám prostě šťastný den – Oh,
Happy Day. Zpěváci BVÚ se zase pokoušeli přivézt jaro spolu s Jarním kurýrem
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(když se tak dívám z okna, kde právě opět
sněží, tak jim to moc nevyšlo), o herci ve
svém příběhu dokázali, že štěstí je důležitější než moc a peníze. Dívčí 15 nám zase
nejprve zpěvem přinesla první jarní Kytku
a pak se rovnou přenesla do tropického
ráje na Havaj.
Vítězky z Dívčí 3, ty nás rovnou vzaly
Do Nebe a hrály Risk a vyplatilo se jim to.
Po dvou letech opět zvítězily a odvezly si
s sebou putovní housle. Však jim to příští rok zase možná vyfoukne někdo jiný,
i když s ohledem na úroveň tohoto ročníkuby už měl asi začít trénovat…
Pokud vám těch pár řádek nestačí, tak
se přeneste zpět do té slunečné březnové
soboty s fotkami na www.bvu.cz, nebo s videem, které bude zanedlouho na stream.
bvu.cz
Petr Gade - Skokan,
TOM BVÚ, Ostrava

Pow-wow

mnoha barev
Pestrost barev, um ve výšivkách a všemožných ozdobách indiánských oděvů
doslova z celého světa, svérázné bubnování woodcrafterského kmene Waldenu,
prodej indiánských dek, ozdob, výšivek, či
mokasínů – to všechno bylo vidět na březnovém (23. 3. 2013) pow-wow. Přehlídka
vyznavačů indiánské kultury, která našla
útočiště v kladenské Sportovní hale, byla
doslova celosvětová. Přijeli a tančili hosté od Utahu po Slovensko. Příjemné bylo
setkání s holešovskými tomíky Kuby Šnaidra i s mnoha přáteli z Ligy lesní moudrosti. Do tanců se zapojily i malé tomičky
z oddílu Zuřivý čolek, ty ovšem nekrojovaně...
Více info o této zajímavé akci se dočtete
na http://www.powwow.cz
(ton)
Foto Šárka Jakubcová

Z vozíku
do kajaku,
„Ale nejhezčí je
stejně můj Honzík!“
Klárka je devatenáctiletá vozíčkářka,
která je odkázaná na pomoc svých rodičů
a sociálních pracovníků ze stacionáře Cesta. Tentokrát se však ocitla v náruči hned
několika Lotrů, díky kterým prožila nové
dobrodružství, při kterém přesedlala z vozíku do kajaku. Myslíte, že to je nemožné?
„Bylo to úžasné, vůbec jsem se nebála.“ líčí Klára svůj nový zážitek. a dodává:
„Jela jsem v lodi jako první. Byla jsem moc
zvědavá, jak pojedou na lodi moji kamarádi z Cesty. Někteří se báli, ale když mě viděli, tak do toho šli. Můj nejlepší kamarád
Honzík si vedl moc dobře. Byla jsem překvapená, jak byl šikovný.“
Klára spolu s dalšími přáteli ze stacionáře Cesta měla možnost zúčastnit se
akce Kajaky v bazéně, kterou uspořádalo
občanské sdružení Cesta a dětský vodácký
oddíl Lotři v rámci společného projektu
Lotři na dobré Cestě. Hendikepované děti
z OS Cesta se dost užasle dívaly na vodácké umění Lotrů. Když viděly, že v kajaku
sedí i opravdu malé děti, dostaly odvahu

vyzkoušet si to také. Nejprve se všechny
postupně oblékaly záchranné vesty a pak
se chopily pádla. Vyzkoušely si jízdu v lodi
nejprve na souši, kde pojaly jistotu, že je
to vcelku bezpečné. Pak už se na vodu vypravila první vlaštovka Klárka. Postupně
si jízdu na vodě užívali všichni a dokonce
několikrát. „Akce dopadla nad očekávání
dobře.“ hodnotí prožité dvě hodiny v náchodském bazénu ředitelka o.s. Cesta
Denisa Voborníková. „Děti z vodáckého
oddílu Lotři jsou nesmírně obětavé a je
vidět, jak pozitivní vliv má oddíl na jejich
výchovu. Poprvé jsme se nesetkali s žádnými posměšky ze strany zdravých dětí.
Myslím, že jsme našli nové kamarády.“
Na akci se přišel podívat i místostarosta
Hronova Mgr. Josef Tér a pomáhal nám
s klienty do lodi. I pro něho to byla asi úplně nová zkušenost stejně jako pro všechny
děti z vodáckého oddílu Lotři.
„Těším se na akci na Úpě, tam už budeme všichni připraveni a budeme vědět, co
nás čeká. Moc se mi líbili vodáci. Jsou to
moc hezcí kluci a chovali se ke mně velmi
ohleduplně. Nejhezčí, je ale stejně ale můj
Honzík.“ uzavřela rozhovor Klárka.
Cesta s Lotry na Úpu je název další
společné akce, na které si klienti stacionáře Cesta a Lotři sjedou část řeky Úpy.
Podrobnosti o této akci a celém projektu
Lotři na dobré Cestě se dočtete na:
http://www.spolecnysvet.com.
Denisa Voborníková,
Tomáš Buriánek,
TOM Lotři, Hronov

Mistrovství kraje

v eskymování
a úspěch vodáků
z TOM Úhlava

Čtvrtého ročníku Mistrovství Plzeňského a Karlovarského kraje v eskymování,
který pořádal oddíl KČT a TOM Úhlava
dne 16. 2. 2013 na bazénu SK Radbuza
v Plzni, se zúčastnilo 40 soutěžících.
Soutěžilo se ve dvou disciplínách, a to:
Eskymování na čas (soutěžící musel absolvovat trať, během které musel otočit
předepsaný počet eskymáckých obratů)
a Eskymování na počet (soutěžící musel
ve stanoveném limitu 30 vteřin absolvovat
co možná nejvíce eskymáckých obratů).
Soutěžící mohli soutěžit na různých typech lodí, a to: K1 (kajak), C1 (singlkanoe) a C2 (kanoe).
V kategorii K1 muži mohl díky svému
věku letos prvně soutěžit Pavel Beneš
z TOM Úhlava. Jelikož do této kategorie
bylo přihlášeno 13 závodníků, organizátoři dle pravidel určili, že po vyhodnocení
dvou prvních disciplín se pojedou ještě finálové rozjížďky v disciplíně Eskymování
na čas, tentokráte ale na celou délku bazénu.Ve finálových rozjížďkách se utkali
první čtyři závodníci. Pavel Beneš postupoval do finálových rozjížděk z 2. místa
a díky své rychlosti, šikovnosti a hlavně
také taktice finálové rozjížďky s přehledem vyhrál a celkově se tedy umístil na
1. místě v kategorii K1 muži.
Barbora Doležalová z oddílu TOM
Úhlava obhájila loňské umístění a do republikového finále postupuje ze 3. místa
v kategorii K1 ženy.
Hana Žambůrková,
KČT a TOM Úhlava
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Setkání
turistů
Od slovenského KST nám přišlo pozvání na šedesátý celoslovenský sraz turistů
a na setkání oddílů TOM.
Přidáte se?
Místo srazu
Bratislava – Zlaté piesky, hotel Plus,
ZŠ Vrútocká

Veverkové
na Psím zubu
Jedna z kolébek českého trampingu –
malebný kaňon řeky Sázavy – je z Prahy
co by kamenem dohodil. Jeďte vlakem do
Petrova a dál už mašírujete po svých.
Ubytovací kapacitu srubu, je stanovena na 13 kusů, jsme v osmi lidech nemohli ohrozit. Devátým členem expedice
byla koza. Při transportu částí vzpurného
zvířete se spolucestující netajili obavami
o svoje i naše zdraví. Vlaky jsou holt malé!
Na Psím zubu přišly ke slovu kladiva a sekery, koza se zhmotnila do konečné podoby.

Termín srazu
1.7. – 7.7.2013

Historie českého trampingu zaujme
snad každého. Přečetli jsme si autentická
slova páně Svojsíkova, kterými horlil proti mravům zpustlých „divokých skautů“.
Obzvláště pak pěnil proti zákonům, ve
kterých nepokrytě diskriminovali své sqwaw. Dnešní feministky by z trampského
desatera asi rovnou klepla pepka. Došlo
i na tklivé, převážně trampské písně při
kytaře a několikahodinové pronásledování špiona ve stověžaté matičce, arciť jen na
ploše deskové hry. Ráno jsme čistili nejen svoje zuby, ale i ten psí, zametli jsme,
poklidili, umyli nádobí, jak detailně rozepsané pokyny ku používání srubu kázaly
nám. Koza skončila na verandě, snad ji
neukradnou ni paďouři ni kamarádi!
Jirka Chour,
TOM Veverk,
Brandýs nad Labem

Krátce po příjezdu jsme se vydali po
Sázavské stezce. Vlní se nad tokem řeky,
lemována boudami, chatami a chatičkami. Některé se dochovaly v asketické vizáži z dvacátých a třicátých let, jiné pilní
majitelé zbastlili do podoby rekreačních
velkohaciend. K návštěvě vřele doporučujeme hospodu v obci Třebsín. Jídlo chutné,
ceny mírné, dým cigaret přijatelný. Přes
údolí co chvíli táhle houkla lokálka, snad
aby nám připomněla, že je třeba myslet
i na návrat. Cestou jsme na stráni pobrali suché dřevo, leží ho tu všude habaděj.
Brikety si doma do batohů věru přibalovat
nemusíte.
Zdánlivě nevýkonná maličká kamínka
plála a naše zimomřivá děvčata je zrakem
přímo hypnotizovala. Hoř ohníčku, hoř,
zlé síly umoř! Mužské části osazenstva
teplota místnosti celkem vyhovovala již
asi po hodině, dívky vzaly kamna na milost až mnohem později. Ještě že tu byly
ty deky!
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Organizátor akce
Klub bratislavských turistov – Regionální rada KST z pověření KST a sekce pěší
turistiky KST. Kontakt – kbt.bratislava@
gmail.com,
www.kbt.kluby.hiking.sk,
www.kst.sk
Účastnické poplatky
Cenu za účastnický poplatek, ubytování
a stravování naleznete v přihlášce na www.
kst.sk
Termín uzávěrky přihlášek
je 19.5.2013! a přihlášku si můžete stáhnout na www.kst.sk. Vyplněné je pak posílejte na adresu Klub bratislavských turistů, Záborského 33, 83103 Bratislava či na
e-mail: kbt.bratislava@gmail.com
Účet
Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
č. : 11485613/0900
Ubytování a stravování pro sraz turistických oddílů mládeže bude zajištěno v ZŠ
Vrútocká.
Do přihlášky jako variabilní symbol uveďte
datum narození ve tvaru: DDmmRRRR.
Pokud přihlašujete skupinu, je třeba jako
variabilní symbol uvést datum narození
vedoucího skupiny.
Přihláška bude zaevidovaná po uhrazení
srazových poplatků na účet organizátora.
Program
slavnostní zahájení srazu a setkání, turistické výpravy a cyklovýlety, sportovní hry,
společenské hry apod.
Dušan Valúch,
generálny sekretár,
Klub slovenských turistov

ASOCIAČNÍ
GRAFY

Má váš oddíl kroj?

Ku příležitosti letošního sněmu asociace v pohostinných Svitavách byl zpracován poměrně široký průzkum mezi oddíly a jejich
vedoucími. Otázek a rozličných zajímavých odpovědí bylo mnoho
a my bychom vám zde rádi nabídli alespoň některé z nich. Výzkumu
se účastnilo 101 oddílů.

Jak dlouho oddíl vedete?

Proč pracujete s dětmi
v oddíle?

Jak je váš oddíl zaměřen?

Ctíte oddílové tradice?

Vyhovují Vám dotační pravidla,
která náš spolek uplatňuje?

Uspokojuje Vás vedení
oddílu?
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Herní koutek
Hra je v dětských oddílech neodmyslitelná součást skvěle prožitého společného času. Je to zábava. Měla by být. Je to
však i mocný nástroj, který by měl vedoucí
zkušeně ovládat, opečovávat a ladit, jako
hudebník svůj mistrovský nástroj. Jeden
z mnoha. Je nám jasné, že pro mnoho zkušených vedoucích oddílů bude několik prvních příspěvků na téma her a oddílové činnosti nošením dříví do lesa, sami nejlépe
vědí, jak mají program přizpůsobit věku,
prostředí, velikosti skupiny a cíli, kterého
chtějí dosáhnout. Přesto si ale dovolíme
začít tak říkajíc „od píky“ a v několika
dalších číslech nakouknout pod pokličku
onoho oddílového hrnce pohody a dobrodružství, ve kterém všcihni tak rádi společně vaříme... Budete-li mít chuť, ochutnejte
s námi...
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Specifika
věkových
skupin

Začátek všeho může být například již
ve věkovém specifiku každého účastníka
našich programů, a proto tentokráte začneme právě věkovými rozdíly.
Nejdříve si tedy rozdělíme skupinky
našich členů podle pohlaví. Jejich specifika se prolínají mezi věkovými skupinami
a ovlivňují, jak to všechno bude. Tedy:
Holky – jsou obecně tvořivější, přemýšlivější, vyspělejší, potřebují pokec
(v oddíle tomu říkáme hřadování) a když
jim ho dáte, jsou pak neskutečně disciplinované. Netvoří však, z dlouhodobého
hlediska, příliš pevné party.
Kluci – bývají více soutěživí, konstrukčně zaměřené tvoření, rádi se vzájemně srovnávají. Mají rádi bojovky, pohyb, překonávání překážek. Tvoří také

party s jasným vůdcem, kterého často slepě následují.
Teď již ale něco k věkovým skupinám:

Mladší školní věk (6–8 let)

Velmi hraví, krátké soustředění (cca 10
minut), s věkem a tréninkem se prodlužuje. Hrdinové jsou pohádkové bytosti, kluci
a holky si ještě vcelku bez ostychu spolu
hrají.
Program: pestrý, spíše krátké hry a aktivity motivované pohádkou, trénink hrubé a jemné motoriky, hry se slovy, říkadla
Čemu se úspěšně vyhnout/vyvarovat:
složitá pravidla, dlouhý jednotvárný program
Pozice/role, přístup lektora: vedení
z pozice autority, udávání směru činností
a chování, laskavost, prostě teta, strejda
Tipy: Povzbuzujte, nalézejte, v čem
jsou dobří. Nové herní principy přinášejte
postupně, nejlépe pomoci toho co již znají.

Střední školní věk (9–12 let)

Mnohem stabilnější, předvídatelnější
období. Fantazie se stáčí na hrdinské eposy a fantasy. Větší vliv skupiny. Kluci i holky se začínají separovat do partiček.
Program: Pestrý, různorodé hry a aktivity motivované fantastickými příběhy,
tvořivé činnosti, střídání skupinek pro
vzájemné poznávání a spolupráci, zkoušení nového, objevování...
Čemu se úspěšně vyhnout/vyvarovat:
stereotypu, nespravedlnosti, nejasnosti
(pravidel, programu, cílů,...)
Pozice/role, přístup lektora: přátelskost, ale stále vedení z pozice autority,
udávání směru činností a chování, podpora týmové práce
Tipy: Vytvářejte nové příležitosti, ve
kterých se děti mohou najít či ve kterých
mohou ukázat ostatním, co umí, nejlépe je

to naučit. Umožníte tím každému z oddílu, aby získal sebevědomí při činnosti, která mu jde a odvahu na to, co je mu vzdálenější a z čeho by mohl mít obavy.

Pubescence (12–15 let)

Bouřlivé pohlavní zrání. Velké tělesné
změny = snížená koordinace, obratnost
a sebedůvěra. Napodobování dospělých
hlavně hrubá slova, drzé chování, neúcta
k ženám. Je třeba mít pochopení, ale zároveň nekompromisně trvat na dodržování
pravidel.
Program: Hry a aktivity na rozvoj mentálních schopností, rychlosti a síly. Nové
sportovní dovednosti, výrazně výzvového
charakteru.
Čemu se úspěšně vyhnout/vyvarovat:
přílišnému akcentování obratnosti, nedodržení slibů, nespravedlností
Pozice/role, přístup lektora: přátelskost bez povyšování, vést bez mentorování, nabízet aktivity, nevnucovat řešení
Tipy: Pomalu a jistě přenášet zodpovědnost za své jednání, ale stále vytvářet
bezpečnou zónu.

Adolescence (15–22 let)

Návrat koordinace a obratnosti. Děti
dospěly v krásné mladé lidi, kteří si (a je
potřeba konstatovat, že oprávněně) myslí,
že jsou lepší než dospělí. Jsou na vrcholu
svých mentálních schopností a také fyzických sil. Chybí jim zkušenost. Proti předešlému období rychle unavitelní.
Program: Co nejvíce samostatný, prostor pro plnění vlastních vizí, výzvy a adrenalin spíše než velká fyzická námaha. Řešení problémů.
Čemu se úspěšně vyhnout/vyvarovat:
neférovosti, nespravedlnosti, přípravě celého programu.
Pozice/role, přístup lektora: průvodce životem, pomocná ruka, předkladatel
výzev, kouč, kontrolor, kamarád
Tipy: Nechat si zvolit cíle a činnosti,
které je oslovují, pomoci nalézt řešení (nepředkládat své). Nechat je udělat špatné
rozhodnutí, tam kde to nebolí. Musí zažít
prohru. Pro svou činnost je nechat sehnat
zdroje.
Martin Strnad
TOM Maracaibo, Třinec
Doporučená literatura:
Pokud se o všem chcete dozvědět více,
můžeme doporučit
V. Břicháček, Skautské putování po stezce životem, 1995, Nadace FONS
V. Příhoda, Ontogeneze lidské psychiky,
1997, Státní pedagogické nakladatelství

12

HRA Přístavy
Tuhle hru u nás v oddíle hrajeme opravdu od jeho prehistorie, návod na jsem na
ni ale nikde v knihách ani třeba na webu
nenašel... Je to jedna z krásných, oblíbených her umožňujících trenink dovedností
jako orientaci v terénu, vodácký kumšt, ale
i mnoho dalších. Záleží na její úpravě. Vcelku snadno se také dá upravit právě podle
věkových skupin. Snad jen pro nejmladší
je trochu dlouhá, ale umím si představit,
že s pořádným týmem instruktorů se dají
jenotlivá zastavení udělat jako malé hry,
pohádky. Chce to jen fantazii, znalosti
a zkušenosti. Tak hurá do čtení a snad i do
hraní. Verzi pro menší – Kukyho – mám
i skoro zpracovanou, tak pokud by byl zájem, mohu poskytnout.
Cíl: Rozvoj taktického a logického myšlení, rozvoj fyzických dovedností podle
úpravy hry.
Popis hry:
Posádky (dvojice) putují jako lodě indické obchodní společnosti a snaží se dojet přes celý svět s nákladem do domovského přístavu.

S
Př yst
ís ém
ta
vů

Realizace hry:
Posádky vyrážejí na kanoích na řeku,
či přehradu k prvnímu vylosovanému
přístavu. Každý přístav tvoří cedule s nápisem jména přístavu a 4 krabičkami od
zápalek slepené dohromady označené
písmeny A,B,C,D na výsuvných částech.
Po vysunutí krabičky se uvnitř nalézá název dalšího přístavu, ke kterému posádka
zamíří. Vše zapíše do lodního deníku, a to
stylem Liverpool a = Boston. Posádka pak
pokračuje dále k vybranému přístavu, kde
opakuje volbu dalšího písmene. V každém
přístavu lze volit jen jedno písmeno při
jednom přistání. Každý přístav zapsaný
do lodního deníku musí být navštíven v zapsaném pořadí. Posádka končí v případě,
že nalezne nápis domů.
Každý přístav musí být dosažitelný
z vody bez nutnosti vystoupení. Přístavy
pak lze klást proti proudu, do vracáku,
a tak dále a trénovat tak vodácké dovednosti. Kdykoli může posádku zastavit

přístavní stráž a zkontrolovat, jestli posádka vede deník a zda její směr odpovídá
zapsanému přístavu. U místa nalodění je
vyvěšená orientační mapa s vyznačenými
přístavy. Posádky si ji mohou překreslit.
Po nalezení domů a příjezdu do domácího
přístavu je u vítězné posádky zkontrolován
lodní deník, zda zapsaná cesta je možná.
Varianty:
Hru je možno hrát v různých prostředích, voda, les, nebo na větší vzdálenosti
jako cyklo. Pro mladší účastníky jsme jako
vhodnou motivaci využili cestu Hergota
a Kukyho. Oba jedou v autě a hledají cestu
domů. Pohybují se od Smradova k Vodákovi, a tak dále. Zde je potřeba snížit počet možností na tři a ideálně snížit i počet
zastavení.
Zátěž
Fyzická: střední až velká (3–5)
Psychická: středně velká (4)
Hráči
Počet: libovolný počet dvojic
Věk: 8 – 99

2
2013
Letní táborová škola ve Sloupu
p nabízí
n bí í
několik posledních volných míst. Máte-li
zájem zvýšit svoji profesní připravenost,
chcete-li výrazným způsobem motivovat
budoucí vedoucí k další činnosti, víte-li
o nadějném člověku ve věku 16–19 let,
který by chtěl vést turistický oddíl mládeže – neváhejte, letní táborová škola je
to, co potřebujete. Ve Sloupu, v termínu
18.–24.8.2013 máme poslední volná místa. Potřebné informace najdete na http://
lts.a-tom.cz/terminy.
Zdeněk Šmída

Příprava
Čas: 1 hodina
Lidi: 1
Průběh hry
Čas: 1 – 3 hodiny
Lidi: 2
Prostředí
Podle záměru
Denní doba
den
Roční období
kdykoli

POSLEDNÍ MÍSTA!

Materiál
Pro dvojici: lodní deník, tužka, loď
Pro všechny: přístavy, domácí přístav,
mapa, systém přístavů (neveřejný), losovací kartičky prvních cílů (losujeme jen
přístavy základny pyramidy)

ROTTERDAM
BREST

DOMŮ
BREST
BOSTON
HONKONG
HAMBURK
CAPTOWN

LTŠ Sloup!

Martin Strnad,
TOM Maracaibo,
Třinec

BOSTON
LIVERPOOL

CAPTOWN
BREST
SYDNEY
ROTTERDAM
ISTAMBUL
BOSTON
SYDNEY
HONKONG
SYDNEY
HONKONG
SYDNEY
HAMBURK
HAMBURK
AMSTRDAM
HONKONG
BREST
LIVERPOOL
BREST
LIVERPOOL
BOSTON
HAMBURK
LIVERPOOL
AMSTRDAM
ISTAMBUL
AMSTRDAM
HAMBURK
LIVERPOOL
HAMBURK
ISTAMBUL
ISTAMBUL
LIVERPOOL
HONKONG
LIVERPOOL
AMSTRDAM
HAMBURK
AMSTRDAM
HONKONG
BOSTON
ISTAMBUL
LIVERPOOL
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Co kdyby se v autobuse, ve škole, v práci, na sebe lidi častěji usmívali? Jen tak
– s vědomím, že jsme s druhými nějak spojeni, jen zatím nevíme jak? S vědomím, že
každý, sebemenší vědomý dobrý skutek, prokázaná laskavost, nás proměňuje?
Nejdůležitější věci nemusíte ani shánět
ani platit – dobří lidé tu jsou, pokud jste tu
vy. A s dobrými lidmi přichází dobrá atmosféra, kterou týpí ještě umocňuje. Pro mě
to znamená lidi, se kterými se mohu otevřít, lidi s vnitřní silou, lidi s entusiasmem,
lidé pracující na sobě. Dobrá zpráva: poslední dobrou zjišťuji, že takoví lidé se
v mém životě jen rojí. A z toho jsem velmi
šťastný.
Takovým lidem je blízký zákon lesní
moudrosti, který obsahuje to, co nacházíme ve všech světových morálních systémech. Patří k našemu táboření v týpí
a tvoří jeho základ, proto se mu nemohu
vyhnout. Zde je obrázek, který woodcrafterský zákon symbolizuje:

Středový kruh je symbolem Velkého
Ducha. Velký Duch je pro universální
pojem, pod kterým si každý podle svého
osobního založení představuje Velké tajemství, Boha, Universum, Mystérium
života a vesmíru, Přesah, Prozřetelnost,
Nejvyšší Princip či Ideál, Pravdu a Lásku
nebo své Svědomí či Vnitřní hlas.
Ze středu kruhu vedou čtyři rovnocenné cesty – Těla, Mysli, Ducha a Služby. Cílem cest jsou čtyři jednotlivá světla
– Krása, Pravda, Síla a Láska. Z každého
světla vychází tři paprsky, jež dohromady
vytvářejí celkem dvanáctero zákona lesní
moudrosti. Základní verze vypadá takto:
Světlo krásy:
Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ.
Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu.
Je chrámem ducha.
Buď přítelem všech neškodných tvorů.
Chraň stromy a květiny, obzvláště dávej
pozor na oheň v lese i ve městě.
Světlo pravdy:
Čestné slovo je svaté.
Hraj poctivě. Falešná hra je totéž co
zrada.
Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha
a respektuj víru jiných.
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Světlo lásky:
Buď laskavý. Vykonej aspoň jeden dobrý
skutek denně.
Ochotně pomáhej druhým. Konej své
povinnosti.
Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ.
Světlo síly:
Buď odvážný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem.
Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim
úctu i jinak.
Buď poslušný. Poslušnost je základní
povinnost na cestě lesní moudrosti.
Porozuměním (nejen) zákonu lesní
moudrosti se člověk přibližuje k sobě samému. Nachází svůj zdroj, a zjišťuje tak,
že cesta nevede ze středu sebe sama, ale
do něj.
S použitím knihy Kmenové zřízení
Josef Porsch – Ablákela
ablakela@gmail.com
Foto Tomáš Koubek – Okeya

Hry s příslovími, hádankami a pranostikami
Jestli si myslíte, že jste ve znalosti rčení, mudrosloví, přísloví, pranostik, přirovnání, citátů a biblických i mýtických postav opravdu dobří, zkuste vzít do ruky publikaci Hry s příslovími, hádankami
a pranostikami. Její autorky – Eva Schneiderová a Marie Hanzová na vás přichystaly tu méně, tu
více záludné otázky, brzy budete vědět, jak na tom opravdu jste. Obtížností se záměrně liší, to aby i
ti méně zkušení měli šanci uspět. Samozřejmě, v závěru knihy jsou stejně uvedena správná řešení!
Není problém útlou sbírku her přibalit do batohu, má přibližně 150 stran. I proto je její využití poměrně široké. Hodí se k účelnému vyplnění času během cesty ve vlaku, může zpestřit deštivé táborové dny
i poskytnout námět k některé z etap dlouhodobé hry, záleží jen na vás, milí tomíci.
Jiří Chour

ČRDM: Kouzelné kartičky
Tomíci, objednali jste si už kouzelnou
kartičku? Pokud slyšíte tento název poprvé, tak dávejte pozor!
Tomíci mají
p
j svou
vlastní členskou
ou kartu, jedná se o „Evrop„E
skou kartu mládeže
ládeže EYCA“, kterou
ktero má
pod palcem Česká rada dětí a mládeže.
ml
Kartičku využijete
ijete pro dokladování
dokladován věku
dítěte ve vlaku,
u, či autobusu, studenti
stude jimohou používat
vat jako potvrzení o studiu,
s

kartička pak dále pro své držitele nabízí
mnoho slev a výhod. Seznam slevových
míst naleznete na stránkách www.eyca.
cz. Několik oddílů již o karty projevilo
zájem a ústředí tak vydalo více než 200
ks této karty, kterou v tuto chvíli máme
ve studentské a nestudentské verzi pro
věkovou skupinu 5–30 let a dále kartičku pro starší 30 let. Pokud se objeví další

zájemci, kartičky jsou stále k dispozici za
10 Kč s platností na 4 roky, pro starší 30
let pak nabízíme kartičky za 20 Kč. Pokud
budete
te mít o karty zájem, nevá
neváhejte prosím
m kontaktovat Ondřeje Šejtku na emailu ondra@a-tom.cz, nebo nahlédněte
na
nahl
http://www.a-tom.cz/clenske-karty-eyca,
p://www.a-tom.cz/clenske-k
kdee naleznete aktuální informace
informac pro objednání
přes
nání karet. Kartičky se objednávají
objedn
elektronický
při
ktronický systém, který používáme
použ
registraci
istraci členů.
Ondra
Ond Šejtka

Nová asociační chalupa
Stříbrné Hory u Rýmařova
Domek na samotě se nachází v místní
části Horního Města, ve Stříbrných Horách, nedaleko Rýmařova. Od léta by mohl
sloužit prvním tomíkům, rekonstrukce se
doufejme dočká během dalších dvou či tří
let. Více o stavení, které bude mít po rekonstrukci kapacitu cca 25 osob a z něhož

je dosažitelný nejeden skvost Jeseníků, čtěte od května na našem webu.
Tomáš Novotný
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Rada
Protipovodňová opatření
vzdělávání
u Opárenského mlýna
Asociace TOM
V letošním roce jsme zahájili realizaci projektu v Programu Cíl 3 s názvem
Protipovodňová opatření u Oparenského mlýna. Tento projekt podpořila SAB
v rámci programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013
mezi Českou republikou a Svobodným
státem Sasko. Naším saským partnerem
je i nadále Erzgebirgsverein e.V. v čele
s Gabriele Lorenc. Na celý projekt obdržíme z fondu ERDF a ministerstva pro
místní rozvoj 224 383,50 eur. Můžeme
tak opravit původní mlýnský náhon včetně podzemní části, prodloužíme zídky
na našem pozemku a provedeme dílčí
terénní úpravy tak, abychom zabezpečili celý areál před dvacetiletou vodou.
Během několika měsíců bude obnoven
přes dvě stě metrů dlouhý náhon, který
vede lesem. Náhon zanesený zeminou
je v krajině jen trochu patrný – sem tam
vystupuje kus zídky, vydlabaná skála či
zbytky jezu na Milošovském potoce. Právě rozdělovací objekt umožňující jednak
odklon vody z potoka, jednak i bezproblémový přechod rybám, je jednou z finančně
nejnáročnějších částí projektu. Samostatnou kapitolou rekonstrukce náhonu bude
obnova podzemní části náhonu, který pro-

tíná louku za mlýnem. V jakém stavu bude
původní klenba můžeme jen hádat, dnes je
tunel z poloviny zanesen bahnem.
Ohrožení areálu povodní je každoroční
hrozbou, vzpomeňme například na rychlé vzedmutí potoka po prudkém roztání
sněhu v roce 2010. Velké finanční škody
naštěstí nebyly. Kompletní systém protipovodňových opatření ochrání mlýn před
povodněmi již tento rok.
Držte nám palce, ať projekt dobře dopadne a budeme mít i na jaře ve mlýně
sucho.
Kačka Šejtková a Tomek Hurt
Foto: Artur Kadlec, Kamil Podroužek

Projekt „Protipovodňová opatření u Opárenského mlýna“ byl podpořen v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3, který je spolufinancován z ERDF. Projekt trvá od 1.1.2013 do 31.12.2013.
Na projekt bylo vyčleněno 224 383,50 eur z dotačních prostředků Evropské unie, státního
rozpočtu České republiky a zemského rozpočtu Saska.
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Od sněmu ve Svitavách začala pracovat Rada vzdělávání v novém složení.
Dovolte mi, abych vám v úvodu jen krátce
představil její členy. Tedy Standa Prais
z TOM Sirius Ostrava má na starost organizaci školení pro vedoucí a hlavní vedoucí tábora. Věnuje se zážitkové pedagogice
a můžete ho potkat třeba na Zážitkovém
kurzu, který pro Vás chystá již dvanáctý rok. Franta Serbus z Kasiopei Brno,
náš specialista na zdravovědu a zdravotní
kurzy, je ten, na jehož akcích si můžete
být jistí, že se nebudete nudit, nebudete
si psát moc poznámek, ale budete běhat
s obvazy, napravovat zlomeniny a třeba i zachraňovat tonoucí. Ivo Skoček ze
Zlatých šípů ve Valašském Meziříčí, je
pak zástupce táborové školy na Polaně,
herní mág a autor bezpočtu zajímavých
her a Matěje Choura z Veverků – lektora a zástupce táborové školy ve Sloupu
– znáte jako metodika herních outdoorových vaků a propagátora práce rady.
Ale již k práci rady samé a jejím cílům.
První a hlavní je připravení co nejzajímavějších a nejvyužitelnějších školení
a kurzů, které musíte mít buď ze zákona,
nebo, což je mnohem lepší, sami chcete
absolvovat, protože vám přinesou nové
zajímavé informace, potřebné pro vaši
práci. První naše snaha tak směřuje k seskupení všech informací o plánovaných
akcích ve vzdělávání na jedno místo, na jakýsi vzdělávací rozcestník, kterým budou
právě spouštěné stránky naší rady. Zároveň se snažíme dát dohromady všechny
zkušené lidi asociace, kteří chtějí školit
nebo již na nějakých akcích školí a zařadit
je do našeho přehledu lektorských týmů.
Na nových stránkách bychom také rádi
prezentovali i školení, které pořádají jednotlivé oddíly a chtějí je nabídnout i ostatním. (Víme, že třeba ostravské oddíly
pořádají kvalitní rádcovské kurzy, nebo
brněnští vysokohorskou turistiku a takových oddílů je však jistě mnohem více.)
Práce je tedy nemálo, ale vše je v plném
proudu a my věříme, že se nám podaří
spojit a zpřehlednit vše, co vede tomíky
k novým zážitkům a zkušenostem. Uvítáme však jakékoliv podněty a postřehy či
zpětnou vazbu na již proběhlé akce a další
náměty na možné směry vzdělávání. Rádi
pak spojíme síly i se všemi zájemci, lektory a instruktory, kteří by se chtěli podílet
na tvorbě a přípravě jednotlivých školení. Spolupráce aktivních lidí je přeci to,
co bychom chtěli nastartovat především!
Standa Prais
předseda Rady vzdělávání

Co bylo v lednu, únoru
a březnu a také
v kousku dubna
2013

Tomíci z celé země se chystali zvolit
nového prezidenta. Řada z nich byla pobouřena amnestií vyhlášenou tím odcházejícím, ale bylo jim to platné jak mrtvému
flaušák.
Ve Svitavách se chystal sněm a v Roztokách vyhodnocovali dotazníky, které od
podzimu tomíci posílali na ústředí. Dorazilo jich 101 a vyplynulo z nich mimo jiné,
že většina odpovídajících vede oddíl s chutí a nadšením, považuje děti za normální,
poměrně zlobivé tvory a dokázala by si
představit asociaci zcela nezávislou na
komkoliv a čemkoliv krom státní podpory.
Víc než dvě stovky moravskoslezských tomíků se srazily na Ostravici na
tradičním a sněhem bohatě obdařeném
setkání, kde nechyběly hry a dobrá nálada.
Vedení tomíků jednalo v Brně s vedením KČT o tom, jak před sněmem překonat poměrně zablokovanou situaci, do
které se vzájemné vztahy dostaly po návrhu stanov pro Asociaci TOM neakceptovatelných. Zda se jim to podařilo, ukáže
čas a jedna či dvě konference KČT, pozitivní kroky učiněny však byly.
Hronovští Lotři šli na pozvání starostky svého města plesat – a plesali rádi.
Kadeti z Červeného Kostelce se dočkali vlastního vodáckého autobusu a vyrazili na dobrodružnou vodáckou výpravu
do daleké a divoké Albánie.
Novým brněnským krajánkem byl po
odstoupivším Martinovi Přibylovi zvolen
František Serbus. Bylo to snad poprvé
v historii spolku, kdy měl krajánek při volbě protikandidáta.
Ve svitavské Fabrice se sešly skoro dvě
stovky tomíků na řádném sněmu. Diskutovalo se o poklesu členské základny, programu, vztahu ke KČT, táborových školách. Sněm také viděl a slyšel, jak se daří
Železnému tomíkovi v Litoměřicích a jak
se v Sedlčanech podařilo koupit od obce
tamním Jelenům tábořiště.
Sněm svěřil vedení spolku na další
čtyři roky Tomáši Novotnému a Jiřímu
Homolkovi, a do vedení dále zvolil Anežku
Klabanovou, Ondřeje Šejtku, Tomka Hurta, Zdeňka Rolince, Ivo Skočka, svitavského starostu Davida Šimka a Tomáše
Fúska.
Bujní moravskoslezští zástupci prosadili do usnesení sněmu potřebu nové
základny na Moravě a nové vedení spolku, které zasedlo hned po sněmu, na její
nákup vyčlenilo kulatou sumu začínající
jedničkou a končící nulou.
Sněm, který se konal tentokrát bez
hostí (dvěma výjimkami byli emeritní
předseda KČT Jan Havelka a dlouholetá
členka spolkového náčelnictva Hana Sla-

báková) zvolil staronovou revizní komisi
v čele s Ilonou Jaglovou, ocenil Ivoše Podušku a Mojmíra Nováčka řádem Stříbrného hořce, poděkoval končícím členům
vedení Radce Šumerové, Vítu Madronovi, Líbě Valentové a Mojmíru Nováčkovi,
a v sobotu večer, krátce po vítězství Miloše
Zemana ve volbě hlavy státu, se rozešel.
V Ostravě se konala po třicáté Uzlařská regata a woodcrafterka Blecha o tom
napsala hezký článek na tomícký web.
Předseda spolku a Rosťa Kašovský se
rozjeli po Jeseníkách a hledali novou základnu pro (nejen) moravské tomíky, až ji
našli. Je ve Stříbrných Horách nad Rýmařovem a v době, kdy se laskavému čtenáři
dostává náš časopis do ruky, je už už v držení asociace.
Tomíci začali realizovat náročný projekt nazvaný Protipovodňová opatření
v okolí Opárenského mlýna, který byl podpořen z prostředků Evropské unie více než
šesti miliony korun a který by měl být dokončen do konce roku 2013.
Více o něm čtěte v článku Tomáše Hurta
a Kačky Šejtkové na straně č. 16.
Emeritní předseda KČT napsal členům klubového vedení dopis s návrhem,
aby Václavu Klausovi bylo odňato čestné členství v klubu pro zpackanou a lidi
poškozující amnestii a také proto, že se
Klaus nezdržel hanění svého zvěčnělého
předchůdce Václava Havla.
Vedení KČT tento návrh podpořilo hlasy Jiřího Homolky, Tomáše Novotného
a Rostislava Kašovského, což nestačilo
a návrh přijat nebyl.
Došlo k oživení zájmu o letní táborové
školy a Ivo Skoček se Zdeňkem Šmídou se
těší na dva běhy eltéešky.
Do spolku se přihlásily čtyři nové oddíly, a to z jižních a středních Čech a Moravskoslezského a Pardubického kraje.
Matěj Chour začal připravovat v rámci
projektu OPVK zádveřní vaky, které byly
dříve cizácky zvány vaky outdoorovými.
Hravými díly zcela zaplnil svůj malý pokoj
v Brandýse. Nemaje pak kde hlavu složit,
jezdil po republice a hledal útočiště u spřízněných oddílů s převahou paní a dívek.
Vodáci z TOM Úhlava pořádali další
úspěšný ročník eskymování.
Z deseti oddílů, které ústředí poprosilo, zda by neuvažovaly o pomoci s bambiriádními hrátkami v Praze, se ozval jeden
– s omluvou, že to nepůjde, ale ozval. Díky
mu za slušnost.
Jan Stráský zavolal končícímu prezidentovi republiky a tlumočil mu mínění
klubového vedení, že bude lepší, aby dříve
učiněné pozvání na zimní sraz v Jilemnici
nepřijímal.

Následně vedli oba bývalí politici v tisku polemiku, z níž se turistiky týká jen to,
zda spolu kdy spali ve stanu. Zatímco Jan
Stráský si myslí,že několikrát, exprezident
říká že opravdu, ale opravdu NIKDY.
Začala šňůra kontrol hospodaření oddílů asociace zvaná tradičně Čistý tomík,
při které Ilona a Vráťa Jaglovi a Pavel Ebr
prohlédli stovky oddílových vyúčtování
a udělili tisíce dobrých rad.
Klub českých turistů se chystal na
oslavy 125. výročí své činnosti a emeritní předseda Jan Havelka o tom promluvil
v krutou hodinu ranní v České televizi.
Desítka oddílů TOM se nezaregistrovala ani dva měsíce po ukončení termínu
registrací a odolávala opakovaným opakovaným opakovaným opakovaným prosbám a připomínkám z ústředí.
Tomáš Novotný začal jednat s bohnickou léčebnou duševně chorých o tom, že
u vchodu areálu vztyčí značkaři KČT na
místě stávajícího ošuntělého rozcestníku
rozcestník nový.
Hronovští Lotři rozjeli bohumilý projekt podpory handicapovaných dětí, které
si díky nim mohou vyzkoušet jízdu na lodi.
Vedoucí tamních tomíků Tomáš Buriánek
o tom promluvil do rozhlasu a my mu touto cestou rádi děkujeme.
V Kamence, kde tomíci z opavského
oddílu Kadao hrdinně zbourali v mrazu
plot, místo dalších plánovaných brigád na
velikonoce ukrutně sněžilo a mrzlo.
O tradiční letní sraz TOM pořádaný
letos ve Staňkově byl malý zájem a v době
uzávěrky tohoto čísla nebylo jasné, zda
bude vůbec uspořádán.
Na dubnové konferenci KČT oznámil
Jan Stráský přítomným delegátům, že za
rok už nebude obhajovat předsednické
křeslo.
Kamenka získala zbrusu nové potahy
na molitany, které ušil jemnýma tlapama
Hroch.
Po Čistém tomíkovi, kdy revizní komise zorganizovala a absolvovala turné
devíti míst, kde si naši vedoucí mohli
v rozpětí skoro tří měsíců nechat zkontrolovat účetnictví, zůstalo na dvacet oddílů,
které touto povinnou procedurou neprošly. Vedení spolku i revizní komisi to mrzí
a nabídne ještě jeden nápravný pokus před
výrazným krácením dotací na tábory atd,
tentokrát ale už za poplatek.
V České Lípě se (nad tím) divil Cimrman – divadelně a už po patnácté, na dramatické přehlídce oddílové tvorby pořádané TOM Chippewa.
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Žádost o pomoc!
Jarní prázdniny jsou pro členy TOM
Kamarádi Pacov spojené zejmená s konáním jarního tábora. A to už přes 30 let!
Běžky, občas i sjezdovky, ale ale hlavní je,
aby bylo bílo, zkrátka zimno. Český systém termínů jarních prázdnin od ledna až
skoro do konce března je sice možná účelný, ale právě ty poslední březnové termíny jsou mnohdy bez sněhu a není to ono!
A právě na rok 2014 náš kraj Vysočina má
mít ten poslední možný termín jarních
prázdnin. A tak vznikl nápad jet někam do
ciziny, do Alp, tam kde je skoro jistota, že
bude sněhu dostatek... Ale jelikož nevíme
kam, tak si dovoluji obrátit na Vás, kolegy
z jiných oddílu, abyste nám poradili a dali
tip, kontakt, doporučení a ostatek bychom
si již snad zajistili. Přikládám několik základních informací. Možná kapacita 2030 osob, běžky i sjezdovky, budeme mít po
celou dobu s sebou dopravní prostředek,
žádný luxus, velmi uvítáme vlastní vaření.
Předem všem děkujeme za pomoc!

Kamenka,

Velikonoce 2013

místo brigády
škrábání zamrzlých skel!
Pavel Vaňásek ale i tak vzkazuje dík
všem brigádníkům, kteří už na základně
makali, případně se k tomu chystají:
Hrochovi-Karlu Závadskému za modní
kreace, jinak řečeno povlaky na molitany
a darovaný nábytek, TOM Kadao za bourání starého plotu, TOM Klubka za dobrou vůli zhacenou počasím, TOM Šlápoty
Vítkov za totéž, TOM Jihlava za prořezávku stromů, TOM Čmoudík za porcování
starého plotu, TOM Pawnee a TOM Sylvatik za vše, co je ještě na Kamence pracovního čeká.
ústředí
Foto Pavel Vaňásek

Václav Hrobský
724 335 557,
hrobsky.vaclav@seznam.cz

Mezi hořci
Ústředí Asociace TOM nabízí k zakoupení veselou hříčku na procvičení postřehu (obdobu pexesa) Mezi hořci. Hra
pochází z dílny Jiřího Paláta a Iva Skočka,
autorů Hravých krabic a Táborových dobrodružství. Cena pro tomíky činí 60,- Kč,
pro ostatní 100,- Kč. Zájmeci, pište objednávky na mail: ustredi@a-tom.cz či volejte
na tel.: 220 910 460.
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Uzávěrka
červnového čísla:

Předsednictvo
Asociace TOM

20. 5. 2013

Potrénujte paměť a postřeh
s mini hříčkou Mezi hořci!

Předsednictvo tomíků zvolené na svitavském sněmu. Zleva stojící a smějící se Ondra
Šejtka, Ivo Skoček, Tomáš Novotný, Jiří Homolka,David Šimek, Tomáš Fúsek, v podřepu
Tomek Hurt, Anežka Klabanová sedící,hledící, seriosně prošedivělý Zdeněk Rolinc.
(ton)
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Hostina pro tisíc
aneb oběd zdarma
Určitě jste to už někdy zažili: otevřete
po delší době ledničku a z ní na vás vyskočí plesnivý jogurt, zkyslé mléko nebo
rozměklá okurka. s trochu znechuceným
výrazem je vyhodíte a zaběhnete do blízkého supermarketu nakoupit další zásoby. Zrovna zde probíhá akce „2 + 1 jogurt
zdarma“, a tak je koupíte, i když už u kasy
tušíte, že ne všechny stihnete sníst, a tak
některý z jogurtů skončí opět v koši.
Je smutné sledovat, v jaké míře se u nás
plýtvá jídlem. Každý si může snadno udělat představu o tom, kolik se reálně vyhazuje, a to při jakékoliv návštěvě hypermarketu, kde potraviny přetékají z regálů.
Člověka napadá, kde veškeré neprodané
jídlo končí. „Často se sám sebe ptám, proč
nelze jednoduše neprodejné jídlo přerozdělit potřebným, jako to činí například
Česká federace potravinových bank, a do
jaké míry musí jídlo skončit na skládkách
či ve spalovnách,“ říká Adam Podhola,
student a zakladatel skupiny Zachraň jídlo. „Málokdo ví, že mrkev zůstane čerstvá
déle, pokud ji uchováváme ve svislé poloze. Cuketám a rajčatům zase prospívá
skladování v pokojové teplotě,“ dodává
Adam. Takto jednoduchá řešení mohou
spotřebitelům uchovat jejich potraviny
o něco déle čerstvé a ušetřit tak i jejich peněženku.
Zakladatelé skupiny Zachraň jídlo se
inspirovali projektem Feeding5000 z Velké Británie, jehož hlavní myšlenkou je
připravit na ulici obří hostinu z potravin,
které by jinak přišly vniveč. Iniciativa Zachraň jídlo připravuje v centru Prahy jednodenní happening s podobným cílem,

tedy pohostit z “přebytečných” potravin
a s pomocí známých tváří české gastronomie zdarma tisíc lidí.
„Chceme ukázat, že dobré jídlo se dá
uvařit i z produktů, které nevypadají zrovna jako z katalogu. Omáčka z přezrálých
rajčat má mnohem lepší a výraznější chuť,
z hnědého banánu se dá udělat skvělý
mléčný koktejl a starší rohlíky jsou dobré
na žemlovku,“ přibližuje Adam Podhola
filozofii skupiny.
„Začít můžeme každý u sebe tak, že budeme přemýšlet nad tím, kolik jídla kupujeme a kde ho skladujeme. Je dobré se občas zamyslet, jestli ten třetí jogurt v lednici
opravdu stihneme sníst,“ uzavírá Adam.
Pokud vás aktivity iniciativy Zachraň
jídlo zaujaly, navštivte stránky www.zachranjidlo.cz nebo Facebook www.facebook.com/zachranjidlo. Najdete tady například další tipy, jak správně skladovat
jednotlivé druhy ovoce a zeleniny a jiné
zajímavosti.
(red. kráceno)

Táborová

dobrodružství
Kniha herních mágů Jirky Paláta
a Ivo Skočka ukrývající nespočet táborových piškuntálií a neotřelých nápadů dělá radost tomíckým i ostatním,
nespolkovým čtenářům. Pokud ji sami
ještě v klubovně nemáte, rozhodně
neváhejte a ozvěte se ústředí naší asociace – v žádné oddílové knihovně by
tento nebývalý počin neměl chybět!
Objednávejte, dokud je ještě na
skladě!
ústředí

David Hájek

Tato hostina se uskuteční 5. června
v poledních hodinách na náměstí Míru v Praze.
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