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Aspo vidíte, jak potebný je všeobecný, všelidový, všeevropský zákaz vepového!

Milí tomíci,
do nového roku se vtšinou peje zdraví a štstí. My všichni víme, že zdraví a štstí
nám mže dát turistika. Proto Vám všem peji krásnou turistiku v roce 2015. Vašim vedoucím,
pak peji totéž, ale nad to ješt hodn radosti z pokroku ve Vašich turistických a tábornických
znalostech a dovednostech i z Vašeho chování. K tomu pak ješt tolik potebnou, a zatím z ásti
chybjící, spoleenskou podporu v místech Vaší innosti. Asociaci TOM peji, aby se vydaily
všechny hlavní akce, zejména dležitý lednový snm ve Zlín a srpnový letní sraz TOM ve Volarech.
Nám všem pak peji, abychom se spolen setkávali na nejrznjších akcích Asociace
TOM a dalších akcích Klubu eských turist.
Váš

Jan Havelka
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Snmu vstíc, poznejme Zlín!
Zlín (nmecky Zlin), je statutární msto na východ Moravy.
Leží v údolí eky Devnice na rozhraní Hostýnských a Vizovických vrch. Je centrem Zlínského kraje a v souasnosti má
necelých 80 tisíc obyvatel. Ve zlínské aglomeraci žije kolem 100
tisíc obyvatel.
I v lednu, v dob konání snmu, mžeme zájemcm doporuit nkolik dalších možností podle asu, který u nás stráví.
Píjemnou procházku kolem Baovy vily na sídlišt Jižní
Svahy, kde návštvníky upoutá bílá vž kostela Panny Marie Pomocnice kesan. Vž kostela je viditelná z mnoha míst centra
msta. Slavnostn byl posvcen v roce 2003.
Po cyklostezce se pohodln dostanete do ZOO Lešná, tetí nejnavštvovanjší ZOO v R. Cestou se mžete zastavit
v lázních Kostelec, které k léb využívají zdejší sirné prameny.
Ve Štíp projdete kolem významného poutního místa, barokního chrámu Narození Panny Marie. Smrem na Otrokovice
vede cyklostezka podél toku eky Devnice.
Smrem na Kudlov lze využít MHD. Pvodní malé filmové ateliéry na
Kudlov, urené k natáení reklamních film, se postupn rozrostly
na studio, které se významnou mrou dodnes podílí na produkci krátkých a trikových film. Za návštvu také stojí Lesní hbitov. Návrh na
jeho zízení podal mstskému zastupitelstvu Tomáš Baa a projektoval
jej F. L. Gahura. Pohben je zde zakladatel msta a továrny Tomáš Baa
a další významné osobnosti msta z oblasti kultury i sportu.
Nabízí se také zajímavá procházka charakteristickou tvrtí Letná
(Baovy domky), vystavnou pro zamstnance firmou Baa.
Vím, že se všem tomíkm bude ve Zlín líbit!
Líba Valentová,
TOM Špendlíci,
Zlín

foto: Vladimír Kubík, Zlín
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90.

výroí
narození

Od roku 1939 je datum 17. listopadu
známé a významné nejen v eské republice, ale i ve svt. Na poest pipomínky
tehdejších tragických událostí byl tento den
vyhlášen Mezinárodním dnem studentstva.
Již o 15 let díve se však zaala psát historie
oddílu BVÚ.
Dne 17. listopadu 1924 se narodil jeho
zakladatel Karel Líba, nositel zlatého Bezového lístku, známý také jako Ostravský Foglar. Oddíl BVÚ vedl nepetržit
od jeho založení v roce 1945 až do osmdesátých let. Až do odchodu na svou poslední výpravu, v ervenci roku 2000, byl
dležitou souástí oddílu. Od téhož roku,
kdy byla na klubovn slavnostn odhalena
pamtní deska, oddíl na jeho poest každoron poádá vzpomínkovou akci, které se úastní jak souasní lenové, tak i ti
bývalí - Veteráni.
Ani letos, pi píležitosti 90. výroí jeho
narození, tomu nemohlo být jinak, zvlášt,
když zastupitelstvo msta Ostravy schválilo návrh na pojmenování jedné z nových
ostravských ulic práv po Karlovi. V oddílových adách poté vznikl nápad jejího
slavnostního odhalení práv v den výroí
Karlova narození 17. listopadu. Vzpomínková akce zaala naveer, na ulici Karla
Líby v Ostrav – Pívoze, za pítomnosti
souasných len, Veterán a dalších píznivc. Událost si nenechalo ujít okolo tí
set lidí! Po slavnostním úvodu, o který se
postaral oddílový truba Tarzan, se slova
ujal Veterán Bea Bohá, který vzpomenul alespo nkteré z nejvýznamnjších
moment Karlova života. Pak byla slavnostn odhalena cedule s názvem ulice
Karla Líby. Akce pokraovala lampionovým prvodem po nov pojmenované
ulici až ke klubovn BVÚ, kde za svitu

Karla Líby

pochodní a Akimova proslovu probhl
slavnostní ceremoniál. U pamtní desky všichni mohli znovu vzpomenout na
osobnost našeho zakladatele.
Tím ovšem celá akce nekonila. Pítomní se pesunuli do prostor klubovny,
kde zazpívali oddílovou píse. Akim pak
s místostarostou Mstského obvodu Moravská Ostrava a Pívoz Daliborem Moukou slavnostn pestihli pásku u vstupu
do místnosti, v níž byla nov otevena Pamtní místnost – malé oddílové muzeum,
ve kterém má samozejm Karel hlavní
místo.
Dominantou místnosti je prosklená
vitrína s fotkami, dopisy, Karlovými osobními vcmi, sbírkou ocenní, které za svj
život obdržel nebo oddílovými kronikami
– Kompasy – které se podailo zachránit
ped niivou povodní v roce 1997 ze staré klubovny. Ta byla pi této povodni odplavena a zniena. Kompasy vypovídají
píbhy mnoha oddílových generací. Každý z bývalých len oddílu v nich najde
vzpomínky na své kamarády.

Na nástnkách jsou novinové lánky
o Karlovi a oddílu. Pi prohlídce mžete
na televizní obrazovce shlédnout film sestavený z oddílových videí natoených na
výpravách, táborech a dalších akcích, doplnný autentickým rozhovorem s Karlem, který vás vzpomínkami na uplynulé
asy symbolicky provází.
Letošní vzpomínková akce konila individuálními prohlídkami muzea, které zstává nadále zpístupnno každému, kdo
má zájem si jej prohlédnout.
Na závr ješt podkování tm, kteí
se na poádání akce podíleli, pedevším
všem zúastnným, Veteránm a píznivcm, kteí pomohli vytvoit jedinenou atmosféru celé události.
P.S. V tomto roce uskuteníme oslavu
dalšího dležitého milníku BVÚ, 70. výroí jeho nepetržité innosti. Již nyní jste
všichni zváni.
Walter Groer – Walter
Petr Gade - Skokan
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Anketa
Jaké cíle osobní i oddílové si dáváte do nového roku 2015?
Martin Strnad, TOM Maraciabo, Tinec
Osobní cíle si nedávám, radji ne, protože je stejn nesplním.
Cíle oddílové: Hlavním cílem bude dát do kupy dodávku, kterou jsme zakoupili, rádi bychom, aby vydržela
tak 8-10 let funkní. Doufám, že seženeme dostatek
penz na oddílovou innost. V novém roce se chceme
zamit také na strukturu oddílu, popasovat se s dobrým fungováním oddílu, vytýit ty správné hodnoty.
Tomek Hurt, TOM Dakoti, eská Lípa
Osobní cíle si nedávám, jediným cílem bude rozhojnit
ady tomík vlastním potomkem.
Cíle oddílové: Rád bych posunul oddílové rádce smrem k vedoucím, aby se více zapojovali do pípravy
programu a mli více zodpovdnosti.
Cíle spolkové: V tomto roce by mla vzniknout online verze úetního programu ESO, jehož stávající zastaralou podobu využívá necelá polovina našich oddíl TOM. Na zmn se pod patronací RDM podílím
a budu tedy rád, když se zdárn dokoní.
Filip erný- Pepák, TOM Bobr, Beroun
Cíle osobní: Rád bych dostudoval a udlal na ZU
všechny zkoušky a doufám, že se mi podaí dobe
skloubit školu s oddílovou inností.
Cíle oddílové: Navazují na osobní, nebo bych rád zaal
víc zapojovat instruktory do chodu oddílu, aby m asem mohli zastupovat. Není vždy jednouduché sladit
školu s výpravami. Chtl bych dlat pravidelné oddílové akce- každých 14 dní, asi spíš jednodenní výpravy
a schzky. Doufám, že naplníme tábor, že se nám teba
i podaí rozšíit oddílovou lenskou základnu.
Jarka Bednáová, Svy, Praha
Osobní cíle: V novém roce m eká spousta výzev, kterých se, doufám, nezaleknu. Hlavn doufám, že za ten
rok moc nezestárnu a že si budu stále ráda hrát a tšit
se na nová dobrodružství.
Oddílové cíle: Budu ráda, když se nám pro oddíl podaí sehnat novou klubovnu. Snad se vypravíme na první
víkendovku do zahranií, doufám, že pi závreném
ohni na táboe od dtí uslyšíme, že to byl ten „nejlepší
tábor vbec!“ a zkrátka, že budeme stále dobrá parta,
kterou její hlavní vedoucí nebude ani moc brzdit, ani
hnát nkam, kam by se nemlo.
Ondej Šejtka, TOM S.T.A.N., Praha
Jaké mám osobní cíle v roce 2015? Rád bych se více vnoval mé neustále se rozrstající rodin, rád bych také
trochu zhubnul!
Oddílové a spolkové cíle?
Rád bych, aby se u TOM S. T. A. N. rozrostl poet oddílových dtí, zejména tch nejmladších. Tšilo by mne,
kdyby se nkolik schopných oddílových teenager posunulo zase o nco blíž k roli vedoucího, aby vdli, jak
a co dlat a byli z nich do budoucna fajn paráci.
Chci se vnovat spolkovým databázím všeho druhu
a být u vylepšování webových stránek naší asociace.
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Tukova hájenka
v novém kabát
Je tomu už víc jak deset let, co získali
svitavští Zálesáci do vlastnictví starou
Tukovu hájenku u obce Svratouch na
eskomoravské vrchovin. Vzhledem ke
znan pokroilému stadiu zchátralosti
se tém okamžit vžilo pracovní oznaení „rujna“
Byla to však pro nás výzva, vidina vlastní
táborové základny nás popohánla vped.
Jeden volný víkend za druhým padaly za
ob, aby konen v lét 2008 vyrostlo kolem hájenky 20 podsadových stan a mohl
najet na základnu první táborový turnus.
V ten okamžik ješt chalupa pi pohledu
zvení nedávala znát všechny ty hodiny
diny a litry potu, které již ale vstebala ve
svých útrobách bhem rekonstrukce obytných prostor. Až letos se konen dokala
krom úpravy okolního pozemku i celkového nového kabátu v podob bílé fasády.
Na jae 2014 jsme za pomoci bagru
srovnali terén kolem chalupy, a kde nám
na vyrovnání trocha zem chybla, spravilo to nkolik liazek s novou hlínou. Získali jsme tak nejen lepší podklad pro stavní
stan, ale hlavn více rovinatých prostor
pro hraní her s dtmi. Na podzim pedcházelo samotnému natahování venkovní omítky nejprve podezání a zaizolování
budovy. K již díve osazeným novým oknm a vynucené nové verand po pádu té
staré pod tíhou snhové nadílky te pibyla
konen i parádní devná vrata do stodoly. Ta je pes zimu skladištm, ale na léto
se pravideln mní v táborovou jídelnu.
Díky letošní nemalé investici z finanních prostedk ústedí asociace se Tukova hájenka promnila i zvení k nepoznání, snad do podoby, jak ji ped desetiletími vídal sám hajný Tuek.
Pro nás však navždy zstane „Rujnou“,
ale te už hrd s velkým R.
Daniel Veselý
TOM Zálesáci, Svitavy

Úspšný
tetí rok výstavby

BEZRUOVY
CHATY
Tsn ped Vánocemi ustal stavební ruch uvnit Bezruovy chaty. V roce
2014 jsme stavbu posunuli nejmén o 30
procent dále, než pedpokládal pvodní
plán pro tento rok. Návštvník, který by
dnes do chaty pišel, by si mohl myslet,
že stavba je hotová. Úpln hotová není,
pesto však v interiérech zbývá k dokonení již jen velmi málo. Pi pohledu zvení
však nkteré práce ješt nejsou dodlány.
Kamenem obložená fasáda kuchyského traktu je úpln dokonena, avšak
sloupy pod terasou ješt nejsou kamenem
obezdny. Obezdna není také dlouhá
oprná ze podél zásobovacího sjezdu,
nad kterou je umístna nádrž na pitnou
vodu. Chybí dodlat velké zemní úpravy
kolem chaty, zbourat historický Šantán –
pvodní maštal bývalé Bezruovy chaty,
ve které je již nkolik desetiletí poskytováno oberstvení pro kolemjdoucí turisty.
Teprve po jejím odstranní bude možno
pevézt na vrchol Lysé hory zbytek výkopu
deponovaný o 2 km níže. Potom bude
možné udlat ped i za chatou finální komunikaci, která je podmínkou kolaudace. Všichni pevn víme, že toto vše dokoníme v prbhu jara a poátku léta tak,
aby v lét mohla být chata zkolaudována
a otevena. Musíme to dokázat, abychom
po tináct let trvajícím jednání se státními
orgány a 3,5 roku trvající stavb splnili cíl,

ke kterému dnes vzhlíží tisíce len KT
a dalších oban, kteí nám opakovan
pomáhali a pomáhají.
Na obrázcích vidíte souasné pohledy
na hlavní fasádu chaty s nedokonenou
terasou, pohled na jeden z šesti hotových
pokoj, a na klub – učebnu v suterénu.
Jan Havelka

PEVNOST
Milí kolegové vedoucí, picházíme
s rozšíením nabídky oddílových chalup pro vás, tomíky. TOM BVÚ vlastní základnu v Moravskoslezském kraji.
Protože jsme práv nyní dokonili další
etapu rekonstrukce, je možné nabídnout
základnu i ostatním oddílm. Podmínky
pronájmu jsou podobné jako pro chalupy
spravované ústedím.
Výjimenost základny spoívá v její velikosti a umístní. V okolí základny není
na dohled žádné stavení, pouze píroda. Uvnit jsou k dispozici, mimo jiné, ti
velké prostory pro hry (jeden se velikostí
blíží menší tlocvin). Dostupnost je
velmi dobrá jak autem, tak autobusem,
i vlakem. Naši základnu mžete využít
teba k víkendové výprav, ale také pro
jarní i letní prázdniny.
Díky vtšímu množství vnitních prostor je základna vhodná také pro akce
typu Výmna zkušeností i Rádcák. Další podrobnosti o podmínkách pronájmu,
umístní a nkolik fotografií naleznete na
http://pevnost.bvu.cz/
Petr Mika-Akim,
TOM BVÚ
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Svtluška

James Bond a Bhy
Tomíci se ped necelým plrokem zapojili do nadmíru ušlechtilé akce. Svtluška je
sdostatek známá jist i tenám Tomíka.
Pipomeme jen, že záijové sbírky se
zúastnilo 15 oddíl TOM, které vybraly celkem 190 175 K. O msíc pozdji jsme se zúastnili s Ondrou Šejtkou
vynikající benefiní akce v tzv. odsvceném
kostele Pražská kižovatka.
Logo tomík na stn vedle hlavních
partner a sponzor sice neviselo (a my
si tak trochu povzdechli, že bychom si
v kontextu donátor snad i zasloužili,
tomíci se výškou nasbírané ástky totiž
opravdu nenechali zahanbit!), ale víme,
že píšt tomu tak už bude. Tomíci pomohli
dobré vci – a to je nejpodstatnjší!
Více se o veeru dozvíte o nkolik ádk
níže, v lánku Pemysla Filipa z Nadaního
fondu eského rozhlasu.
Tomáš Novotný
Pražskou kižovatku rozzáil 25. íjna
minulého roku benefiní koncert Svtlo
pro Svtlušku, který bylo možné sledovat
na T1 a Radiožurnálu. Pod obí vzducholodí se na podiu pedstavily velké talenty ze svta vidících i nevidomých sportovc, komik i hudebník.
„Svtluška se letos spolu se svými hosty, diváky a posluchai vydala na symbolickou vzduchoplavbu, aby si posvítila na
nové talenty mezi nevidomými hudebníky, ale také sportovci a bavii,“ ekl editel Nadaního fondu eského rozhlasu
Pemysl Filip. Na pódiu tak zazáili i ti,
kterým Svtluška díky píspvkm svých
dárc po celý rok pomáhá. Moderátorské
role se s velkým elánem zhostila Lucie Výborná. To že koncert se skuten povedl,
dokumentuje i rekordní sledovanost penosu, na který se dívalo 370.000 divák.
Mimochodem stejn jako film o Jamesi
Bondovi na konkurenní televizi.
Za doprovodu zrakov handicapovaných umlc vystoupili teba Chinaski,
Xindl X, Dagmar Peckové, Bára Basiková
nebo Cocoman, který je autorem ústedního motivu koncertu Stoupám. Vznikly i
další velmi neobvyklé aranže ve spolupráci s Petrem Maláskem, Epoque Kvartetem
a zapojením velkého 60 lenného svtlušího sboru složeného z vidících i nevidomých zpvák.
Svtluška svítí na cestu i zrakov handicapovaným sportovcm. Ondej Vetchý,
Václav Vydra a Petra Špalková se vžili do
jejich role a zkusili si zdolat potm skalní
vrchol, jezdit na koni i kole. Píznivci Svtlušky na koncert se dozvdli, jak
se s nenadálou situací vypoádali. V prbhu veera vystoupili i úspšní horolezci
a pokoitelé K2 Radek Jaroš a Honza Trávníek nebo diváky pobavil komik Lukáš
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Pavlásek. Do programu se zapojily i známé osobnosti v callcentru, Jana Boušková,
Filip Cíl a Pavel Nový. Autorem svtluší
svítící vzducholodi, dominantního objektu
koncertu, která má rozmry úctyhodných
4 x 3 x 2,5 metr a váží 200 kilogram, je
známý scénograf Hynek Dízhal.
A v roce 2015 ? Pokud jste si loni nechali ujít tetí roník charitativního Noního
bhu pro Svtlušku, letos byste mli rozhodn pijít. Neopakovatelnou atmosféru
noního bhu, kdy trasu bhu prolétne roj
tisíc symbolických "svtlušek" lidí s elovkami, si mžete užít jen jednou v roce.
Ve tvrtek 16. dubna se proto opt setkáme na startu této jedinené akce v Praze,
a nov v následujícím dubnovém týdnu
i v Brn. Pesný termín najdete na webu
www.svetluska.net
Po úspchu minulého roníku charitativního bhu, kterého se zúastnilo tém ti
tisíce lidí a podailo se vybrat neuvitelný 1,3 mil. korun, je zde už tvrtý roník.
Akce s názvem Noní bh pro Svtlušku
zprostedkuje krom dobrého skutku a finanního výtžku i jedinený zážitek. Tradin bude na výbr ze dvou variant délky
trasy – 3 nebo 5 kilometr. Vítán je každý,
i ten, kdo si bude chtít tra jen projít, projet na kolobžce i kolekových. Magická
atmosféra, pi kterém trasu prozáí tisíce
elovek, tak symbolizuje motto celé akce.
A sice, že i bhat ve tm má smysl.
Letos chceme nov Noní bh pro Svtlušku uskutenit i v Brn, v plném proudu jsou diskuse s partnery, pípravy trasy,
hledání dobrovolník. Tímto zveme oddíly tomík z Brna a okolí, aby se pihlásily
a pomohly nám akci pipravit. Hlásit se je
možné se prostednictvím ústedí tomík
na mailu ton@a-tom.cz Vítáno bude také

šíení informací o bhu mezi píbuznými,
kamarády a známými v Brn a okolí. ím
více bžc, tím lépe. Charitativní startovné a celý výtžek opt poputuje do sbírky
Svtluška na pomoc nevidomým a lidem
s tžkým zrakovým postižením.
Jak jinak podpoit Svtlušku v prbhu roku ? Drobní dárci mohou zaslat svj
píspvek na známé svtluší konto „deset devítek“99999 99999/0100
nebo odeslat dárcovskou SMS na íslo
87 777 ve tvaru DMS SVETLUSKA
(1 DMS = 30 K,
Svtluška obdrží 28,50 K),
nebo ješt lépe ve tvaru DMS ROK
SVETLUSKA (pravidelná msíní podpora Svtlušky ve výši jedné DMS pod
dobu jednoho roku).
Pemysl Filip
editel Nadaního fondu
eského rozhlasu
foto Dalibor Puchta a Filip Jandourek

Dobroinná

eská
Lípa
Všechno zaalo už loni v prosinci, když
televize neustále vysílala reportáže o nemocném Ladislavu Hasmandlovi a jeho
nevyléitelné nemoci a bezmocných rodiích. Takových reportáží je spousta, projdou jedním uchem dovnit a druhým ven.
Ale tahle byla jiná, byla o klukovi z eský
Lípy. A já jsem taky z Lípy a pece kdo jiný
by si ml pomáhat, když ne lidi z jednoho
msta. Jeden veer, jedna reportáž, jeden
nápad a následoval koloto rychlých akcí.
Chtli jsme pomoci jako oddíl, ale jen chodit po mst a vybírat peníze... to je bez
nápadu a hlavn: co vám kdo dá?
Nápad: co takhle topinky a táborová
kamna? Ostatní vedoucí nápad okamžit
podpoili, starostka akci zaštítila, msto
zajistilo oficiality a tomíci z eské Lípy
v rámci vánoního jarmarku smažili topinky na Vodním hrad Lipý. Akce to byla
nanejvýš úspšná. Díky mediální masáži
byl výtžek 20 tisíc korun!
Letos jsme chtli akci zopakovat, chtli jsme opt pomoc konkrétní osob. To
se nakonec nepodailo a spolupráci jsme
proto domluvili s eskolipským denním
stacionáem. Výtžek z topinek zstane
v Líp, ale peci jen se „rozplyne" v rámci
chodu organizace. Oddílu tak trochu chyblo nadšení a zapálení pro vc.
Obrat ale nastal v moment, kdy jsme
ješt ped prodejem topinek šli s dtmi

na návštvu stacionáe, abychom vdli,
kam peníze pjdou. Tomíci mli spoustu
otázek na sociální pracovnici a zajímalo je
opravdu vše a hlavn se nebáli vbec zeptat. Bohužel hlavní pracovní doba ve stacionái je v dob, kdy jsou dti ve škole,
a tak jsme nepotkali žádné klienty.
Dti projevily zájem se s kliety setkat
a vyzkoušet si aktivity, které denní centrum nabízí – práce s korálky, výroba košík, ping pong, floorbal atd. Naštstí centrum funguje i v dob pololetních prázdnin.
Zpt k topince. Když bylo jasné, koho
podpoíme, museli jsme odvést práci.
V nedli 30. listopadu jsme naložili táborová kamna, dvacet chleb darovaných Jizerskými pekárnami a vyrazili na Vodní
hrad smažit topinky.
O smažení ze strany tomík byl zájem
veliký. A jsme mli pedem rozdlené
skupinky, nkteí vydrželi na hrad celý
den. Smažili, loupali esnek, vaili aj
a hlavn prodávali topinky a nabízeli je kolemjdoucím. Topinek se nakonec prodalo

spoustu, ale kolik jsme vlastn „vydlali",
jsme zjistili až v samotném stacionái pi
pedávání penz klientm a editelce organizace.
V denním centru jsme strávili píjemnou hodinku, spoítali peníze, dostali
buchtu, fotili se a slíbili si, že 30. ledna
o pololetních prázdninách urit dorazíme a že už se ob strany moc tšíme.
Zárove jsme s paní editelkou mluvili
o našich oddílech, a dokonce padl nápad,
že by v lét o prázdninách klienti stacionáe pijeli na jednodenní výlet k nám na tábor.
Letošní roník dobroinné akce tak nabírá neekaný rozmr. Je zajímavý pro ob
strany a jak o celé akci napsal bývalý místostarosta: „Takový in vydá za sto hodin
obanské nauky."
Renata Dvoáková,
TOM Chippewa,
eská Lípa
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TRILOBIT
na
Psím zubu
Zlatošípácké

Kašpainy
S rodii našich len se potkáváme pravideln ped klubovnou nebo na nádraží
pi pedávce dtí. Tentokrát však bylo
všechno jinak. Pipravili jsme akci šitou na
míru práv jim. Dospláci se zalenili mezi
dti a vedoucí a spolu pak prožili zábavné
a (doufáme) píjemné odpoledne. Mohli
si pohrát, zasoutžit, dát si do tla a zvýšit
svou hladinu adrenalinu.
Jak to všechno zaalo? Z brány šapitó se
vylouplo stádo kašpárk, kteí si všechny
pítomné rozdlili do družstev, a hned se
roztoil koloto soutží. Výsledky byly barevn zvnny na stranách obí kostky.
O celkovém poadí jednotlivých družstev rozhodly závrené hody práv touto
velekrychlí. Družstva si na hozených stranách sítala svá barevná políka, získaná
v jednotlivých híkách. Za odmnu si týmy
vybraly krabice s tajemným obsahem. Ke
všeobecné radosti v nich byly ukryty dobroty pro závrenou hostinu.
Akce s rodii se vždy setkávají se znaným
ohlasem. Proto pokud chcete s rodii svých
len navázat lepší spolupráci, mohou
vám být Kašpainy inspirací.
Ivo Skoek,
TOM Zlaté šípy,
Valašské meziíí
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První akcí nov vzniklého oddílu TOM
Trilobit Beroun byla podzimní víkendovka
na Psím zubu. Jelikož jsme zatím poetn
malý oddílek, kapacita srubu Psí zub nám
bohat postaila a okolí srubu nás uchvátilo už díve.
Abychom si pln vychutnali cestu na
srub, která vede po nauné stezce po behu eky Sázavy, vyráželi jsme z Berouna
netradin až v sobotu ráno. Posázavský
pacifik, který jezdí na této trati, nám uaroval, a to ješt dti nevdly, jak krásný
je samotný srub a jeho nejbližší okolí.
Ve vesnici Petrov jsme se dlouho nezdržovali a vyrazili po ervené na srub. Cesta
je to velmi malebná. Ani nám nepišlo, že
jsme ušli 4 km s batohy na zádech. Cestou
jsme využili jedno z hiš u eky, na kterém
jsme si zahráli pár her na rozptýlení, pak
jsme prošli kolem studánky, kterou jsme
nezapomnli pipomenout, aby všichni
vdli, kam budou chodit pro vodu, a už
zbývalo vyfunt tch asi 20 schod: srub
stál ped námi! Ješt vtípek se zapomenutými klíi a už jsme se ubytovávali.
Nkteí nevili, že sem není voda zavedena voda ani elektina. Zapojení baterie a následné rozsvícení svtla je evidentn potšilo.
Nezapomínali však na cestu ke studánce,
kterou budou muset absolvovat, pokud si
budou chtít udlat veei. Tuto nevýhodu
ale vyvážilo zaízení srubu. Hnedka si všichni zaali zabírat pokojíky, kde budou spát
a otevírat všechny okenice. Najednou bylo ve
srubu svtla dost a njaká elektina nikomu
nechybla.
Ješt v sobotu jsme vyrazili na krátký
výlet. Chtli jsme ukázat dtem celé okolí

a hlavn je vzít k hrníkovému stromu
s vodníkem u vesniky Tebsín. V restauraci ve zmiované vesnice jsme si dali horký
aj a palainky se zmrzlinou. Byly výborné.
S plnými bichy byla cesta zpt trošku pomalejší a kvli brzkému stmívání jsme dorazili na srub za tmy. Nikomu to ale nevadilo.
Druhý den jsme vyrazili dál proti proudu
eky Sázavy do Žampachu, kde jsme
z mostu dlouho a s obrovským zaujetím
pozorovali ondatry, které pod mostem na
ostrvcích uprosted Sázavy žijí.
Ze Žampachu už byl jen kousek po nauné stezce Jílovské zlaté doly, kde na
nás ekal tatínek jednoho z našich len,
který nám zaídil exkurzi do štol Sv. Josefa a Sv. Antonína Paduánského. Pan
Drahuský (zmiovaný tatínek) štoly objevil, bydlí doslova co by kamenem dohodil.
Poskytl nám tedy velice podrobný a velmi zajímavý výklad o obou štolách a navíc
nám doporuil restauraci, kde skvle vaí.
Jelikož dny už byly dost krátké, dorazili
jsme na srub znovu za tmy, ale se spoustou nových zážitk a informací o tžb
zlata na Jílovsku.
V pondlí dopoledne náš ekal úklid
srubu, doplnní spáleného díví do kamen
a cesta zpt do Petrova na vlak. I v malém
potu jsme si víkendovku parádn užili
a všichni se tšíme na další akci, teba už
s nováky!
Kateina Frdlíková-Klíšt,
TOM Trilobit, Beroun

V Beroun vznikl nový oddíl

TOM TRILOBIT
Zaátkem záí nastala u berounských
Bobr velká zmna. Vedoucí Klíšt a Chroští již nejsou leny TOM Bobr. Založili
nový, vlastní oddíl TOM TRILOBIT. Bhem týdne se Chroštímu podailo sehnat
v centru Berouna prostory pro klubovnu
a já jsem zaala vyizovat veškerou administrativu spojenou se založením nového
oddílu. Papírování bylo požehnan, ale
díky ústedí, kde nám každý pomáhal, se
mu síly staily, jsme to zvládli v rekordním
ase a bez sebemenších zádrhel. Jmenovit bychom chtli dodaten podkovat
Tomášovi Novotnému, který o všem vdl
jako první a osobn nám vysvtlil, co vše je
teba a jaké máme možnosti, Alici Paízkové, která nám pomáhala s financemi do
zaátku, Zuzan Antošové, která s námi
domlouvala ubytování na Psím zubu, Ondeji Mánkovi a Ondeji Šejtkovi, kteí za
nás vyešili veškeré papírování spojené se
zapsáním do rejstíku a dalším, kteí byli
poveni práv tmito ochotnými lidmi,
aby nám pomohli. Díky celému ústedí
máme vlastní oddíl, který mže naplno
fungovat a nabírat nové leny. …
Prostory pro klubovnu jsou parádní, zbývalo „jen“ upravit a vybavit holou
místnost jako klubovnu. Bylo poteba vymalovat všechny zdi, zasádrovat v nich
díry, upravit strop, pedlat svtla, vytrhat
staré lino (to byla nejhorší práce), pesthovat gau (ten, který znáte z Tomíka, jak
putoval po berounském námstí), natít
okna a topení, sehnat stoly a židle...
Práce tam bylo dost a dost, ale vrhli
jsme se na to s nadšením. Strávili jsme na
klubovn celkem 4 víkendy plus pátení dvouhodinové schzky. O víkendech
jsme tam byli do noci. Zdi jsme ásten
namalovali a ásten vytapetovali. Klasické tapety nám ale pišly moc drahé, použili jsme proto barevné papíry (zlevnné
v Lidlu) a tapetovali jsme jimi. Z výsledku jsme nadšeni. Staré lino jsme vytrhali

(strávili jsme nad tím minimáln 7 hodin
v kuse) a položili jsme zátžový koberec.
Židle nám vnovala 2. Základní a Mateská škola v Beroun, kde pekážely ve sklep. Nateli jsme je bílo-mode a jsou jako
nové. Oprýskaná stará okna jsme nateli
na erno stejn jako radiátory, na kterých
bylo pedtím jasn poznat, jakými barvami prošla místnost za posledních nkolik let. Vydrhli jsme špinavé umyvadlo,
obnovili chod elektiny a nová klubovna
byla hotová.
Dnes máme krásnou klubovnu, ve které
mžeme realizovat naše nápady na hry,
uit dti nco nového o mapách a našem
okolí a v pípad zájmu zde mžeme realizovat schzku a klidn i pespat.
Prvními, kteí vidli naši klubovnu
a hned ji ádn otestovali, byl oddíl Veverk z Brandýsa nad Labem. Pijeli k nám
do Berouna na výpravu a pespali v naší
nové klubovn. Jejich ohlas na klubovnu
nás velmi potšil, sami jsme z ní stále nadšeni.
Zveme i vás, pokud pemýšlíte o víkendové výprav s oddílem, navštivte práv
Beroun a jeho pekrásné okolí. Pespat
mžete u nás v klubovn a námt na výlety je tu více než dost.
Držte nám palce s novým oddílem a pije te se na nás do Berouna podívat !
Kateina Frdlíková,
Klíšt, TOM Trilobit, Beroun
 To vše je svatá pravda a celé ústedí
dkuje za pochvalu. Ale musím také dodat,
že jsem stále nabádal dvojici krásných mladých lidí, aby oddlení z pvodního oddílu Bobr probhlo smírn a pokud možno
pátelsky. Pevn vím, že se to podailo.
(tn)

Máme opt
klubovniku!
Na konci roku 2012 jsme dostali výpov z naší klubovny. Odvodnní? Dm
se bude rekonstruovat. Do dnešního dne
se ješt nezaalo.
Po letošním letním táboe jsme objevili
na stránkách roudnického KZM (Kulturní zaízení msta), že se nabízí pronájem
prvního patra „Domeku“, což je vlastn dm hned vedle kulturního domu, na
Husov námstí, tudíž ješt navíc pímo
v centru msta. V ádném termínu se nikdo
nepihlásil, museli jsme ekat ješt jedno
kolo výbrového ízení. „Chodí štstí dokola…“ a my jsme s paní editelkou KZM
Marií Imbrovou podepsali smlouvu na
pronájem.
Nájemné není nijak malé, doufám, že
nás nijak nezruinuje, ale s pomocí dotace
od Asociace TOM, a také s dotací z obecní kasy snad vše zvládneme. Navíc nás
eká ješt platit polovinu náklad za energie, ale s vidinou vlastní klubovny a na tak
výhodném míst jsme do tohoto „dobrodružství“ šli.
Nábytek nám zapjil Agility klub Litomice, nco nám vnovali rodie našich
oddílových dtí, dv rohové lavice jsme
poídili díky mimoádné materiálové
dotaci od tomík (dostali jsme skoro polovinu náklad).
Máme za sebou první dv schzky
v nové klubovn. Když se zde sejdeme
všichni, je nás tady jako blech. Plno, ale
tak jsme si to páli! Využíváme další oddílové vybavení, dataprojektor s ozvuením.
Máme zde náš velký stolní fotbal, koupili
jsme dv tanení podložky. Ke tvrtením schzkám, které nyní budeme stídat
s hrami v tlocvin (kde se dti náramn
vyádí) s klidnými schzkami v klubovn,
ješt pibyly stedy odpoledne a pipravujeme další akce i tvoení v klubovn na víkendy. Budeme si nové klubovny užívat.
Náš sen se splnil.
Vratislav Florián-Hroch,TOM Klub
lesní moudrosti, Roudnice nad Labem
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ZDRAVOTNÍK
ZOTAVOVACÍCH
AKCÍ
Akreditované školení MŠMT
– je ureno tm, co budou na táborech
vykonávat funkci zdravotníka zotavovacích akcí. Skuten zážitkový kurz pro
zdravotníky. Kurz prospšný každému,
kdo pracuje s dtmi a mládeží. Nejedná se
jen o suché povídání. Pednášky doplují
praktické nácviky a ukázky.
Cílem kurzu je, aby každý úastník
uml poskytnout první pomoc a vdl, vše
o roli zdravotníka.
Pro úspšné získání kvalifikace se musíte zúastnit obou víkendových kurz.

ŠKOLENÍ HLAVNÍCH
VEDOUCÍCH TÁBOR

ZÁŽITKOVÝ KURZ
PRO NÁCTILETÉ

Akreditované školení MŠMT
– je ureno tm, co budou vykonávat
funkci hlavního vedoucího tábora. Úspšný absolvent získá celostátn uznávanou
kvalifikaci. Nauíte se základy, které musí
znát každý hlavní vedoucí tábora:
• Vedení dokumentace + píprava realizace tábora (zajištní provozu)
• Diagnostika výchovných problém,
výchova proti šikan
• Posuzování bezpenostních a zdravotních rizik + formulace výchovných cíl
• Táborové hry
• Hygienická vyhláška a
Zákon o ochran veejného zdraví
• Závrený test
Výhodou je, že školení chystají zkušení
vedoucí, kteí mají mnohaleté zkušenosti z rzné formy tábor. Minimáln íkáme, co nesmíte, mnohem více ukazujeme,
co mžete.

Kurz vnovaný osobnostnímu rozvoji.
Pro starší patnáct let, horní hranice není
stanovena.
Hlavní metodou, kterou na kurzech
využíváme, je metoda zážitku. Pomocí netradiních her a simulaních program,
se snažíme úastníkm ukázat rzné hodnoty a jejich význam v život, „otestovat“
jejich hranice, poukázat na rzné aspekty
komunikace a jiné.
Nejedná se tedy o žádné suchopárné
pednášky, nýbrž rzné aktivity zamené
na fyzickou kondici, strategické rozhodování, psychiku, komunikaci, ale i na aktivity výtvarné i relaxaní.

LETNÍ TÁBOROVÉ
ŠKOLY
POLANA & SLOUP
NA KREV
Kurz pro ty, co si chtjí ovit své znalosti a dovednosti v oblasti poskytování
první pomoci.
Kurz Na Krev je koncipován jako víkendová akce tylenných tým, které mají
laické znalosti o poskytování první pomoci.
Týmy si ve ztížených podmínkách, daných
poasím a fyzickou zátží, prakticky vyzkouší první pomoc v simulovaných situacích, jejichž obsah pedem neznají.
Adrenalinové akce v terénu budou vyváženy poklidnjšími možnostmi doplnní
nových nebo oprášení starých informací
a dovedností. Na konci víkendu si budete moci složením písemné zkoušky obnovit
platnost zdravotního kurzu a po individuální domluv i jiného zdravotnického kurzu.
Všichni úastníci, kteí úspšn napíšou
test, získají osvdení o absolvování dvacetihodinového doškolení v oblasti poskytování
první pomoci.

Letní táborové školy jsou ureny pro
dospívající mladé lidi, tomíky, kteí prožili njakou dobu se svým oddílem a chtli
by v nm nadále pracovat jako instruktoi a vedoucí.
Letní táborová škola. To jsou ti slova.
Dvz nich by mohla eventuálního zájemce zaujmout a pitáhnout (letní a táborová, to pece slibuje pkné poasí, zážitky),
tetí slovo – škola – mže odradit. Ale to
by byla škoda.
Naše táborové školy vás opravdu mají
co nauit. Za šest i sedm dní vám mohou napomoci sžít se s partou vrstevník, komunikovat s lidmi stejn starými
i s o nco staršími - instruktory LTŠ. Už to
není málo!

VEDOUCÍ A LANA
Kurz je uren všem, kdo chtjí získat základní znalosti pi slaování a stavb nízkých lanových lávek.
Seznámíte se a nauíte se, jak správn
slaovat a stavt nízké lanové pekážky, a
to jak teoreticky, tak hlavn prakticky.
•Slaování a lana - Druhy a typy lan,
údržba a zásady pro práci s lanem; druhy
a typy jištní; výstroj a výzbroj na slaování; bezpenost pi slaování …
• lanové pekážky: zpsob vázání lan;
nízké lanové pekážky; bezpenost a jištní na lanových pekážkách …
•Expediní turistika: zajištné cesty;
pomcky a vybavení; pohyb na ledovcích;
píprava expedice; bezpenost na horách;
první pomoc na horách … a mnoho dalších.

ŠKOLENÍ PRO
VEDOUCÍ ODDÍL
ASOCIACE TOM
Základní školení pro zaínající vedoucí oddílu. Seznámíte se se vším, co by
ml znát správný vedoucí oddílu Asociace TOM.
Probereme základní právní pedpisy,
dozvíte se, jak zajistit bezpenost dtí,
procviíte si základy první pomoci. Budeme si povídat o hospodaení, jaké dotace v
asociaci mžete erpat a co pro to musíte
udlat. Seznámíte se s vašimi povinnostmi
a právy, i to, jak se mžete vzdlávat vy
i vaši lenové, a také vám pedstavíme
chalupy a objekty asociace, které mžete
využívat.
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„Chcete ješt
pár korun pro
svj oddíl?“
Na tuto otázku jen málokdo odpoví, že
ne. A že letošní rok byl (pro náš oddíl) byl
štdrý! Každý, kdo nkdy vypracoval projekt pro získání penz a už z fond EU i
kraje (nebo z obecní pokladny), ví, že to
není nic jednoduchého. Letos SE vybudovalo na tomíckých základnách spousty
„modul“ (vím, co modul znamená, ale
nevdl jsem, co si mám pod ním pedstavit…), které jsme mli možnost se svými
oddíly „testovat“ (využívat…hrát si s nimi,
zkoušet).
My jsme mli možnost „si hrát“ s moduly na základnách ve Sloupu a v Oparn. Oparenský „Vodní svt“ z dílny pán
Iva Skoka a Jirky Paláta je BOMBA! Dti
jseme od „testování“ nemohli odtrhnout.
Kolemjdoucí turisté jen pokukovali a závidli. Navíc jsme za takovéto testování
získali i nemalé peníze. My jsme je dali na
naši akci 3 + 1 ZDARMA, kdy lenové oddílu, kteí se zúastní tí víkendových akcí,
mají tvrtou zcela zdarma.
Podle naší korespondence ml celou
administrativu s projektem EU na starosti Lukáš Hušek. Lukáši, díky, že jsme
se mohli zapojit i my do tohoto projektu.
Budeš-li v budoucnu pracovat na podobné akci, mžeš s námi poítat!
Obdiv a podkování patí ale všem, kdo
se podíleli na vybudování všech modul
a dalších pedmt, které náš pobyt na
tomíckých základnách dlají zajímavjší
a atraktivnjší.
Využili jsme také nabídku z ústedí na
získání dalších prostedk. Jejich rozdlování jist nebylo jednoduché, vždy kdo
by nenatáhnul ruku, když maminka nabízí? Dkuji všem pracovníkm ústedí
za jejich práci, peji všem do nového roku
hlavn zdraví a štstí a tším se na spolupráci i píští rok.
Vratislav Florián HROCH,
TOM Klub lesní moudrosti
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„Zelený víkend je,
když jsme v rezervaci…“
To je jedna z anketních odpovdí našich
malých tomík…
Víska Rejdice se nachází tak na polovin cesty mezi Koenovem a Vysokým
nad Jizerou, na hranicích CHKO Jizerské
hory a Krkonoše. Jezdíváme tam v zim na
hory, nebo chata je pímo na sjezdovce ve
skiareálu Rejdice.
Hledali jsme ubytování na podzimní
prázdniny za pijatelnou cenu. V chat je
jedenáct pokojík, dv kuchyky s malou
jídelnou, sociálky na chodb, pkná spoleenka, ubytování pro ticet dva lidiek. Do
Tanvaldu se dojede v pohod vlakem (pokud není na trase výluka…), z Tanvaldu do
Rejdic autobusem, který si lze objednat
u správce chalupy také za pijatelnou cenu.
My jsme zde strávili letošní podzimní
prázdniny a vydaily se. Naplánoval jsem
výlety na ti rozhledny do okolí.
Cestou pes sjezdovku se dojde do vesniky Píchovice (se skiareálem U ápa),
tady „to žije“ hlavn v zim, te v íjnu je
zde pusto a tém liduprázdno. Na kraji vsi je rozhledna Maják s muzeem Doby
Járy Cimrmana (mj kamarád kdysi poznamenal, že kdyby se prošel u rodi na
pd, našel by taky hromadu harampádí
a mohl si otevít takové muzeum…). Nám
se však exponáty moc líbí.
Další rozhlednou jen kousek od chaty
je Štpánka s „novým kabátem“ a úpln
novým interiérem. Ze Štpánky jsou vidt
jak Krkonoše, tak Jizerky – když není
ovšem mlha – jako jsme mli my. My vidli tak akorát do Koenova ke kostelíku.
Hned vedle rozhledny je unikátní kamenný Maltézský kíž (zrekonstruovaný
v roce 2011 z trosek pvodního kíže)
s památníkem obtem II. svtové války
(nmeckým obtem).
Na pondlí jsme si objednali autobus
a zajeli si do Krkonoš…k Mumlavským vodopádm. Stejný nápad mli ale asi všichni, byly tam mraky turist. Došli jsme až
k „ertovským kotlm“ na íce Mumlav a potom se vrátili zpátky a jeli radji na
druhou stranu.
Tetí rozhlednou, kterou jsme navštívili,
byla soukromá rozhledna U Borovice,

kterou si pan Huba postavil na návrší
u Roprachtic nedaleko Vysokého nad Jizerou. Za dobré viditelnosti prý je odtud vidt i Milešovka. My mli sluneno, ale Milešovku jsme nevidli. Zato nám ale pan
Huba vyprávl o svém splnném snu, mít
vlastní rozhlednu, jak dvacet let nakupoval kameny, devo, shánl povolení, až
ml tu svou rozhlednu. Když už je po sezón, tak jen staí zatelefonovat Hubam,
kteí jist i vám, stejn jako nám, rozhlednu mimoádn a velmi ochotn oteveli.
Veery jsme trávili ve spoleence. Nejvíc jsme se tšili na premiéru táborového
filmu, byl skvlý! Dalším lákadlem byla
oblíbená hra „Zariskuj!“ s elektronickými tlaítky, kterou hraje najednou až osm
dvojic. Tentokrát na téma „Harry Potter“,
dalším tématem bylo okolí Rejdic.
Jeden veer jsme vyrábli strašáky
z dýní, tradiní akce na podzimních prázdninách. Každý den jsme je potom na terase chaty rozsvcovali.
Velkou odpolední zábavou bylo pouštní drak, vyvrcholilo velkou soutžní
drakiádou. Prost jsme si podzimní prázdniny v Rejdicích skvle užili. Budete-li se
tam chtít nkdy vypravit, urit se obrate
na ochotnou paní správcovou, paní Friedrichovou. Kontakt i fotogalerii najdete na
www.chataulanovky.com
Je tam pekrásn!
Vratislav Florián-Hroch,
TOM Klub lesní moudrosti,
Roudnice nad Labem

Sobota 10. ledna 2015, deset hodin
SE. Míek divoce poletoval sem a tam, co
chvíli propocený vzduch tlocviny proízl
ostrý hvizd píšalky rozhodího. as tradiního, v poadí již druhého roníku brandýského florbalového klání, nazvaného výstižn Dršmaš, opt nadešel!
Tento rok pijely pomit své síly oddíly
tomík: Chippewa, Dakoti, Magneti, Robinsoni, Rohái, Máci, Stopai, S.T.A.N a
samozejm se zapojil i domovský TOM
Veverk. Nelze též pominout originální a
slušivé úbory závodník! Ani tentokrát
nechyblo pár velmi originálních pevlek. Namátkov: princezna, Král slon,
spousta Karkulek, pirát, a nechybli ani
námoníci.
Hrála se spousta zápas, urputných a
mnohdy i estn vedených. To vše doprovázeno ízným hlasem komentátor, povtšinou z ad Veverk. Svoje schopnosti spíkr se nebálo ukázat i pár Chippewák.
Po celou dobu klání panovala výborná sportovní atmosféra, ta vydržela až do
konce. Opt se hrálo nejen o to, co se dá,
pardon, sežrat, tedy o velké a lákavé dorty, ale též o putovní cenu, která má opravdu obrovskou váhu: slavný dršmašský obršutr.

A ptáte se, kdo tedy vyhrál? Z dvodu úspory místa prozradím jen poadí na
prvních tech místech píky.
Takže tetí – nikdo nebyl!
Druhá místa, dv–Dakoti a Robinsoni.
První – oddíl TOM Máci!
Gratulujeme, a doufáme, že se opt
všichni sejdeme i píští rok! (Celkové poadí se dozvíte na www.veverk.cz.
Ondra Adamík,
TOM Veverk.
Brandýs nad Labem

LTŠ
2015
Nezaváhejte,
pijete

užít léto!
Lana, lávky, hry, šifry, divadlo, rogaining, ale i psychologie, trocha práva, základy VHT a mnohé další oddílové tipy
a triky – to vše se již opt chystá!
I letos se pro všechny mladé instruktory
a nadjné oddílové duše poádají dv dynamické táborové školy, ve Sloupu a na
Polan. Krom tradiních témat budou program opt zdobit innosti nové a neotelé!
Pije te naerpat inspiraci, nápady,
energii a poznat nové kamarády z jiných
oddíl. Mrknte na web, vyplte pihlášku na webu a tšte se spolu s námi na léto!
(www.a-tom.cz – Vzdlávání)
Za lektory letních táborových škol
Matj Chour
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Komiksové
postavy na Lovoši
V sobotu 6.12. poádal náš turistický
oddíl Veji 23.roník srandapochodu Lovosická vánoka aneb O mšec zlého
správce. Start byl na námstí a trasa vedla
pes Lhotku, kolem Dvou lip, dál pak po
neznaených cestách a po turistických
znakách, nejprve po žluté a pak po modré až do cíle, na Lovoš.
Na trase na všechny úastníky ekaly
soutže, letos na téma „komiksy“. Bylo
tedy možné vyzkoušet si u strýka Skrblíka
nasbírat co nejvíce jeho zlaák. tylístek si pro úastníky pipravil koláe, které bylo nutné co nejrychleji sníst a trumfnout tím Bobíka.
Rychlé šípy mly pipravenou soutž,
jak dostat ježka do klece. U Spidermana
se musela zdolat jeho sí a nedotknout se

Vyzvdai
v kutnohorských ulikách
Listopad, sychravé poasí, nastupující
zima – pedzvst blížících se Vyzvda.
Letos TOM DAKOTI uspoádali mezioddílový boj v kutnohorských ulikách, na
pláccích, námstích a v zákoutích krásného msta.
Celkem jedenáct oddíl a 170 úastník
se sjelo na celý víkend do centra Kutné
Hory, aby zde tomíci zápolili ve tyech
kolech o cennou trofej známou široko-daleko jako Vtev. Loským obhájcm titulu
– Veverkm z Brandýsa se nedailo a Vtev tak díky novákm, ústeckým Kola
Waštepi, putuje do severních ech.
Velmi napínavé souboje, úprky, chytání
zcela náhodných kolemjdoucích, zážitek
s místní bezdomoveckou partou i mstskou policií, to vše si tomíci zapamatují
z letošních Vyzvda. A že osmice oddíl zapoteme body i do mezioddílového
Víceboje, je jen tešnikou na dortu.
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Pozice na prvních tech místech:
1 - Kola Waštepi, Ústí nad Labem
2 - Robinsoni, Podbrady
3 - Dakoti, eská Lípa + Rohái, Kladno
ostatní zúastnné oddíly:
S.T.A.N., Praha
Chippewa, eská Lípa
Magneti, Kamenický Šenov
Máci, Turnov
Lišata, Velké Hamry
Loti, Hronov
Veverk, Brandýs nad Labem
Tomek Hurt
TOM Dakoti
eská Lípa
Foto – vedoucí zúastnných
oddíl TOM

jedovatých vláken. Další dobrodružství na
soutžící ekalo ješt v podob Star Wars,
kde bylo nutné umt ovládat svtelný me.
Stanovišt s názvem Batman obsadil
Joker a Hádanká, kteí zamotali hlavu
píchozím Batmanm. Zlý správce se pohyboval v sedle a chlubil se svým mšcem
plným penz. Asterix, nejnáronjší kontrola na vybavení, mla nejvtší úspch.
A dti se nauily poznávat koení, pokud
to ješt neumly. Na závr byl tradiní
test ze svta komiksu. Na Lovoši pak byla
Oklepanda a cíl.
V cíli ekaly upomínkové pedmty,
medailónek, pamtní list, aj, ale hlavn
VÁNOKA. Na akci pijelo 168 úastník, nejvzdálenjší byl z Litvínova. O hladký prbh se snažilo 24 organizátor.
1. oddíl Výletníci ze 4. Z.Š. Lovosice
2.oddíl Kola Waštpi z Ústí nad Labem
3.oddíl Severská dvojka 2. oddíl z Litomic.
Mšec zlého správce putoval oddílu do 1.
dívího oddílu z Litomic.
Za TOM Veji
Gabriela Schejbalová, Lovosice

My z konce
svta v kraji
Mlžných hor
Pipouštím, že sám název lánku je mlhavý. Možná si zastánci názoru, že Zem
je kulatá práv chystají vtipný bonmot
a oprašují globus, abych jim ukázal, kde
má ta svtokoule konec, ale nemusíte se
bát, neuslyšíte legendy o moských obludách ani zpnné vod, která voln padá
nkam mimo as a prostor. Ten mj konec
svta má jasné GPS souadnice a je o dost
blíž, než jsou širé vodní plán Atlantiku.
Tady jsou: 50°47'52.6"N 15°16'02.8"E
Te máš, milý tenái, na výbr. Bu odložíš Tomíka, popadneš navigaci, mobil
nebo poíta, protože zvdavost ti nedá
a akoliv víš, že je to celé nesmysl, stejn se chceš dozvdt, kde ten konec svta
leží, nebo Tomíka neodložíš, odmítneš výdobytky satelitní technologie a trpliv si
pokáš, až to pisatel po rozvláném úvodu
konen vybalí.
Dobrá tedy. Konec svta leží v Jizerských horách njaké ti kilometry od Josefova Dolu a jmenuje se Mariánskohorské
boudy. Mstský lovk, rozmazlený civilizací a hýkaný elektrickými kuchyskými
spotebii, topením, teplou sprchou, mobilním signálem a pitnou vodou, má nutn
pocit, že se ocitl na samém konci svta,
když tu nic z toho není.
Te už zbývá objasnit jen ty Mlžné hory.
A by se zdálo, že nadmoská výška kolem
850 metr dá rázné vale podzimním inverzím, realita je jiná. Mlhu jsme si od nás
z údolí Labe pivezli s sebou a trvalo pl
podzimních prázdnin, než chudra našla
pes plán a skrz hvozdy cestu zpt na Ústecko.

„Pro staré lidi te existují krásné útulky.
Spatil jsem jeden tam vysoko v Jizerských horách, jmenuje se Ddova Mísa“
citát ze hry Járy Cimrmana Posel svtla
Nebudu vám lhát, ústetí vodáci si tohle místo zamilovali. Vedoucí tu strávili nejeden víkend a tentokrát se rozhodli
vzít s sebou i drobotinu. A stalo se již malou tradicí, že jeden z výlet smuje vždy
k Ddov Míse. Že ani znalci Jizerských
hor netuší, kde Ddova Mísa je? No, není
divu, zajímavý skalní útvar kousek od vrcholu erné hory jsme tak nazvali my
sami a snad i proto se k nmu tak rádi vracíme. Dnes tradiní cestu k horské Knajp
nedoprovází jen dstojné dosplácké funní. Co chvíli se ozývají výkiky Potopa!
nebo Nálet!, jenž doprovází nekontrolovaný a zbsilý úprk dtí, které hledají
vysoký kámen nebo naopak njakou prohlube, kam pak padají hlava nehlava.
Intenzita potop a nálet sice s pibývajícími

kilometry trochu zvoluje, pesto nás pírodní a válené katastrofy provázejí celý
den.
Výstup na ernou horu a moálovitý charakter cesty však bere hydrologm
a vojenským stratégm na chvíli dech, což
je dobe, protože takka posvátná Ddova Mísa je nadosah. Po jednom a v tichém
rozjímání vylézáme na malou skalní vyvýšeninu. Magické místo nás naplní láskou
k Cimrmanovi, Jizerským horám, potopám, náletm i ledové vod z korýtka nedaleko od naší chalupy.
Ti odvážnjší z nás se každý veer umyjí.
Duševn oištni pak sestupujeme pes
Snžné kapliky zpátky do údolí a blažen
se usmíváme, dokud posvátné ticho hor
neperuší další nálet.
http://wodacy.rajce.idnes.cz/Boudypodzimky_2014/
Jirka Magasanik,
3. VOM, Ústí nad Labem
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Ahoj, švýcarské noÏe nás budou ješt chvilku pronásledovat.
Tentokrát se jedná o zástupce ady 111mm.
Je jím stedn vybavený nÏ Forester nebo chcete-li, lesník.

Victorinox
Forester OH 111
Pro píšu o stedn vybaveném noži?
Protože nejmén vybavený je jednoželízkový Sentinel a nejvybavenjším je Hercules s deseti želízky. Má tedy navíc nžky,
klešt a dva kížové šroubováky.
Nástroje jsou samozejm z nerez ocelí,
stenky v originální verzi nylonové, v poslední dob se objevily v provedení dual
density, tedy kombinace plastu a gumy.
Z nástroj se v nm uhnízdila jištná epel
nože, pilka, otvíráky na láhve a na konzervy, šídlo i vývrtka. Ve stenkách se skrývá
pinzeta a párátko.
Jak už je to u švýcarských nož je pravidlem, tento má oko na zavšení. Nž je
opravdu dobrý, spolehlivý a mezi náelnictvem kmene Veverk velice oblíbený.
Díky velikosti epele zvládá bravurn
pípravu pokrm, krajíc uízne s pehledem a úsmvem majitele. Pojistka epele
je opt liner lock, tedy napružený plíšek,
spolehliv bránící nechtnému zavení

nože. Tatáž pojistka je použita také u otvíráku na láhve, kombinovaného s plochým
šroubovákem. Bohužel jeho cena v nedávné dob vystelila opt o kousek výš,
pohybuje se okolo 900- 1100,- K.

Míry a váhy:
hmotnost:
délka :
otevený :
epel:

Švýcarské nože této velikosti již nejsou
píliš levnou záležitostí. Koupit je lze za
1400-1500 K. Proto lze jen doporuit jejich jištní pomocí pevné šrky s karabinkou. Jejich ztráta totiž zatracen mrzí!

Ješt míry a váhy:
hmotnost:
144 g
délka :
120 mm
otevený :
222mm
epel:
97mm

132 g
111 mm
196 mm
86mm

Wenger ranger
Nástroje tedy opt z nerezové oceli,
stenky z plastu. Hlavní epel je jištna
podobn jako u minulého nože, pojistka
se však ovládá posuvným knoflíkem na
stence nože. Krom epele nože je tedy pítomna pilka, otvíráky na láhve a konzervy,
šídlo a vývrtka. Kroužek na zavšení je samozejmostí, oproti jiným nožm však
chybí párátko a pinzeta.
Užitné schopnosti tohoto nože jsou velké, vzpomínám si , že na táboe jsem jiný
nž neml a jen za pomoci tohoto nožíku
jsem vytváel guláš pro celý tábor, a že za
jeho pispní probhlo i njaké porcování
masa, a to už je práce pro opravdový nž.
Pi své velikosti už ale vyžaduje pouzdro
na opasek. V kapse o nm víte neustále.
Nože se však už dost dlouho nevyrábí,
další typová ada, která pišla po nich
( Wenger New Ranger) má oproti svým
pedchdcm jisté vady na kráse a zpracování.
1



Zamykání vody v Litomicích
Litomití vodáci z TOM 9939 Delfín ukonili vodáckou sezónu 2014 tradiním
zamykáním vody. Poslední vodácká plavba po Labi a Ohi, táborák a hry byly nezbytnou
souástí této akce, která je urena pedevším pro dti, ale nechybli ani jejich rodie,
kamarádi a pátelé. Delfíni spolupracují s dalšími oddíly A-TOM na Litomicku a spolky
pod hlavikou Slavoje Litomice. A proto na zamykání pišly i další oddíly (litomití
jachtai, horolezci z oddílu Brabenci, TOM Sojata Žitenice, dobrovolní hasii z Litomic). Na vodu tak vyrazilo na tyicet úastník. V prbhu zamykání bylo možné
popovídat si u ohn a zárove opéct buty a jiné dobroty. Dti i dosplí se zapojili do her,
které letos byly pipraveny s pomckami „vysypanými“ ze Zádveního vaku. Nápl tohoto úžasného pytlíku mnohé zaujala a je nedílnou souástí zábavy i na jiných akcích.
Krásný den byl ukonen hromadným splutím k soutoku Labe a Ohe, kde jsme zamkli
vodu na 10 západ. Shrnutí uplynulé sezóny zaznlo v nezbytném Neptunov poselství.
Ráno hustá mlha byla, nikoho však neodradila
to je správné, tak má to být, vodák má se otužit.
Nakonec vyklubal se krásný den, je dobe, že pišli jste sem.
A vy víte co dnes tady, zamkneme spolu místní vody.
Však než budeme zamykati, je dobré zase vzpomínati,
jak vydail se letos rok a co zopakujeme napesrok?
Od jara jsme trénovali, abychom tla posílili,
i v lodnici poklízeli, po loských povodních jsme tam práci ješt mli,
Akce co jsme pipravili, myslím, že se vydaily,
jen vyberu namátkou, ty co jsou s pozlátkou:
Odemykání vody, akce nezbytná, na tu se mile vzpomíná,
Železný TOMík, ml letos 20 let, další roník bude hned,
Dtský den byl bezvadný, mnoho dtí o nm ví,
a na Železného Delfína nelze zapomenout, zase si ho musíme pipomenout.
Další akce povedené také byly, zvlášt když s ostatními oddíly spojíme své síly.
Aby bylo nás víc na zábavu i na práci, tak i dnes zde nejsou jenom vodáci,
ale též další TOMíci, jachtai, horolezci, hasii - jen tak nás nco neznií.
Však nco letos peci jenom skípalo, co víc než povodn nás zbrzdilo?
Pemýšlej jachtai, pemýšlej vodáku ... Zlí skítci ádili v baráku.
Snad však bude dobrý konec pohádky, už nemáme chu na hádky.
Poj me tedy zamknout vodu, nic nenechat na náhodu,
vše dobré si uchováme a to špatné pošleme dále.
Klí do vody ádn zasuneme a na 10 západ uzamkneme.
poádn to poítejte, záležet si na tom dejte!
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A ješt AHOJ 3x zvolání,
to nás jist ochrání.
AHOJ, AHOJ, AHOJ

A je voda uzamená, neznamená to, že by se vodáci uložili k zimnímu spánku. Dále pipravují cyklistické a turistické výlety a pochopiteln se tší i na akce ostatních
oddíl.
Jindich Dýda erný,
TOM Delfín, Litomice

Bobí potok
Vbec nepochybuji, že uit dti zásadám
šetrného chování k pírod patí k programu naprosté vtšiny našich oddíl. Už si
ani nepamatuji, kdy bych šel s naším oddílem z Hrádku, který je jen pár kilometr
od Úštka a vrátil s prázdnýma rukama. Tu
se najde papír od tatranky, tady leží prázdný obal od paštiky, a co to zdobí tamhle ke
opodál? Hle, petflaška! Naštstí ani dtem
to není lhostejné a klidn pro papírek ohnou
svj hbet.
V každém kraji se dá spolupracovat s píslušnými institucemi na tom, abychom se
pokusili naše okolí zkrášlovat a ne devastovat. My jsme spolupracovali s CHKO eské stedohoí a vydali se proistit lokalitu
Bobího potoka. Zde se pohybuje spousta
turist, kteí se rádi podívají na bobí vodopády, a nevím, jestli úmysln i neúmysln
z kapsy vytratí njaký ten papírek, nebo
slavnou PET.
Krásný celodenní výlet s dtmi s cílem
vyistit les se vydail. Rozdlili jsme se
na dv pracovní skupinky a vydali se sebrat vše, co do lesa nepatí. Obas to bylo
opravdu zajímavé. Pecházení potoka po
kmenu, ukoistní polystyrénu, cesta zpt
a vhození do pytle, prost adrenalin. Každou chvilku Broa odbhne a vrací se s ním, co zajisté taky patí do pytle a ne do
lesa. Obas jsem si íkal, že tam ty odpadky
pohazuje, aby je mohl sebrat a íkat, že jich
má nejvíc, anebo že jsem si ml vzít brýle.
Na závr klasické posezení u ohn a opékáním vut. Nezbývá než doufat, že snad i
díky nám budou lesy istší a istší.
Jára Lepšík
TOM Bobi, Úštk
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Výprava na Lomeek

Oddíly nebo teba jen partiky rodi
s dtmi, které se chystají do Mezholez, by
nemly minout Americkou zahradu, Bolfánek, Lomeek a… mumie. A navrch ješt
ernínský zámek v Chudenicích, ukrytý
skvost lehce zašlé, ale autentické krásy.
Záplav malých blondýnek, které jsme
pro akci vnadili (i s nkolika kluky též zanedbatelného vku) dlouho pedem, se na
všech tch místech o prodlouženém víkendu kolem sedmnáctého listopadu moc
líbilo – a co je vtší motivace, než spokojené dítko jásající, nezlobící.
Zanme tedy Americkou zahradou
u Chudenic. Vyrazili jsme do ní v pedveer plkulatého výroí sametové revoluce
vybaveni eskými vlajekami. Na zaátku
o n byla bitka, po hodin se dti plouhaly kolem strom a ke a vlajky jsme vlastenecky
tímali my, dosplí. Americká zahrada jest
ale pekrásná! Mžete se schovat za jedlovec, douglasku i oechovec plstnatý. Na
obím jedlovci se dítka mohou i zhoupnout,
legáln a vcelku bezpen. Arboretum bylo
svého asu zásobárnou ernínských park
po plce království, i dneska je ale procházka po nm povznášející. Dti nacházejí
listy roztodivných tvar,sbírají je a jásají,
pípadn po nich dupou. Mohou, niemu
tím neškodí.
Z Americké zahrady je to na rozhlednu
Bolfánek coby žaludem dohodil. Už jméno zní tak hezky kulat a esky zapamatovateln, ale omyl. Za vším jsou Nmci!
Poutní kostel svatého Wolfganga byl kdysi slavné místo, v osmnáctém století tu byl
péí ernín z Chudenic zízen kostel a
poustevna. Kostel vzal za své za Josefa II. Boitele a následn v prvním desetiletí devatenáctého století. Zstala jen vž, promnná v romantickou rozhlednu o ticet
0

let pozdji. Celé místo je zvelebeno díky
evropským dotaním prostedkm. Je kde
posedt, v lét zejm i poležet, v okolí
jsou plastiky a dtské hrátky nejroztodivnjších tvar. Klí od rozhledny, která je
v patrech ozvláštnna expozicemi místních chovatel a pstitel, vám dviv
pjí v isté a píjemné hospdce, která je
pod rozhlednou. Výhled stojí za to: vidíte
kus Šumavy a eského lesa, dti škemrají,
abyste nco svrhli z vže, teba okoládu.
Nenavádím, jen íkám, co blondýnky chtjí tropit. Pak, vyfoukáni vtrem nahoe,
se tšíte na hospdku pod sebou. Nabídla
nám tuším borš a njaké koláe, bylo to
dobré a jelo to dtem i dosplým.
Urit nevynechte chudenický zámek!
Stojí za to! Jeho ást bude v dob vaší návštvy možná ješt lehce poznamenaná vky, ale tahle pvodn gotická tvrz
opravdu stojí za prohlédnutí. Budete stát
na staleté devné podlaze, která pamatuje majitele panství nkdy v 18. století, uvidíte ložnici v nejstarší, gotické ásti zámku,
za kterou by se nemusel stydt lecjaký film
o princeznách (a že se tu natáí),eká vás
rodná sí Jaroslava Kvapila, libretisty Dvoákovy Rusalky. A ta císaova busta! František Josef dodává místu nádech vznešenosti,
to se ví. Nábytek je pvodní, dotýkaný
hrabaty z rodu ernín, nu a na nkteré ze
židlí zcela urit sedávala Božena Nmcová
za svých obasných návštv zámku i podzámí. Zámek i okolí se ile opravuje, zase
za evropské, a to je dobrá vc!
Ze zámku - pod vodu!
Totiž do Lomeku. Ten navštívila naše
víc než dvacetihlavá výprava tomík druhý den. Lomeek je slavný lom nedaleko
Domažlic. Je v nm zízena vodácká základna. Kamenolom s przranou vodou

je plný kapr, amur a jeseter. Zaruený sumec je jen ten devný na dn, kterého jsme vidli my, ale urit není sám.
Musím to ale vzít popoad. V Lomeku
(obec Mrákov - Starý Klíov) se vážn djí
vci. Z plata vedoucího na vodní hladinu
se mžete spustit do devítimetrové hloubky. Mžete ovšem dti, hlavn ty menší a
dviv, trošku napálit. Když jsem jim
totiž zavelel, že se rozdlíme na ti partiky, jedni jdou do vody, druzí prohlížejí okolí
a tetí utírají runíky ty, kdo vylezou mokí,
zaala ást menších blondýnek nabírat moldánky. Do vody se jim v listopadu nechtlo. Rodie tu hru chvíli hráli, ale pak honem

honem, všechno napravit, pod vodu jdeme,
ale suchou nohou. Po strmém žebíku se dá
slézt do devítimetrové hloubky, pod hladinu, do království ryb. Jeseter je tam možná
jen jeden, ale je to vytrvalý plazi.
Pokud se dostaten vyveníte, mžete
se ohát u kamen ve srubu u pana Zrsta,
potápe a šéfa základny. Udlá vám aj
i kafe a pidá dobrou historku. V Lomeku se dá ádit i potápsky. Já chtl, ale
neml jsem paráka! Petrovi, otci vtšiny
blondýnek, se do chladné vody v mokrém
neoprenu njak nechtlo. Nezbývalo než
sledovat nmecky hovoící pár, jak klidn a metodicky plove asi deset stup teplou vodou, jak mu ta ledárna zalévá krk,
masku...Brrr! Areál je plný výtvarných dl
z každoroních sochaských sympozií,
dti mohou lézt po devných prolézakách, které sice asi nesplní všechny bruselské normy, ale je v nich legrace.
Bylo by nezdvoilé minout rozhlednu
Koráb. Ta želbohu nemla štstí na evropské peníze. Možná už delší dobu na žádné peníze - je ponkud omšelá, stejn jako
hnusn kuácká hospoda pod ní. Tlusošky, které slastn šlukovaly njaké petry i
jaký hnus i v pítomnosti dtí, nás fascinovaly. Sem bohužel civilizace ješt píliš nedorazila, jakkoliv je z Korábu hezký výhled
a do zmínné hospody se najednou vejde
i naše poetná výprava. Pod rozhlednou
jsme trochu nesmle zazpívali státní hymnu a vysvtlili malým blon ákm a blondýnkám, pro tak iníme. Tváili se chápav.

zrekonstruované, jsou obnoveny prduchy, jejichž ucpání v minulém století vedlo
k rozkladu desítek tl jezuitských bratí.
Hvzdou tamní expozice je ovšem prvodkyn. Starší dáma si s dtmi náramn
rozumí - když zane mluvit, umlknou i
ti nejvtší áblíci a malá ústa se bezdky
pootevou údivem a zvdavostí. Paní umí
o vystavených tlech vyprávt poutav
a výklad zbyten neprodlužuje. Zkrátka
– profesionálka. Plavé hlavy se zvdav naklánjí nad staletím zvetšelými tly.
Kontrast zaujatých tváiek a planoucích
oí a prázdných, zrovna dsivých oních
dlk a zkroucených hnát snad nemže
být vtší.
Prší, poletuje snad i sníh. Výprava se
trhá, malí pochodníci usínají na sedadlech aut. Mají nárok, pocourali jsme
toho za prodloužený víkend požehnan.
Sláva nazdar výletu, i když jsme tu a tam
zmokli, líbilo se nám to a asem zase nkam vyrazíme.

Tíkrálová
Oko 2015
47. roník Tíkrálové Okoe pivedl letos
na rzn dlouhé trasy víc než tyi stovky
pochodník. Nenudili se cestou, na Okoi
je ekali opeení dravci (viz foto). Nejmilejší bylo ale pivítání temi malými králi
v roztockém zámku.
(ton)

Tomáš Novotný
(a TOM Stará garda, olci
a trocha Kulíšk)

Co jsme my, budete i vy....
Mumifikace vtšinu z nás neeká, ale setkání se smrtí v téhle podob je zvláštní.
Klatovské mumie, které jsme navštívili cestou zpátky, jsou poslední ti roky lákavým
a nepominutelným cílem. Skoro tyicítka jezuit a jejich mecenáš z doby barokní
je vystavená na odiv tisícm návštvník.
Expozice je interaktivní, podzemí bezvadn
1

Tak v čem bych se v nadcházejícím čase vylepšil? Věčná otázka lidí, co na sobě
chtějí pracovat! Pro mě je táboření v týpí spjato s woodcrafterskou činností –
a s plněním orlích per, která představují systém pro vyváženou práci na sobě navazující na dílo E.T. Setona. Dnes bych se chtěl věnovat několika zásadám, které
je třeba dodržovat při plnění orlích per (korálků). A zase tu bude jeden námět.
Pro všechny vkové kategorie platí pi
plnní orlích per (korálk) nkolik pravidel.
1. Jde o dobrovolnou innost – každý si
sám vybírá, co chce plnit. I když orlí pero
nkdo pipraví pro ostatní, nemají všichni za úkol je plnit nebo dokonce splnit –
pokud si kmen, rod nebo skupina nestanoví jinak.
2. Platí zásada férového jednání – orlí
pero je teba splnit pesn podle zadání
a doložit jeho splnní. Výrok „to už jsem
urit nkdy dokázal, to bych uml“ a podobné nelze brát v potaz. Výsledkem splnní orlího pera je vnitní pocit, že jsem
ze sebe vydal nejlepší výkon, jaký jsem
mohl, a když se mi to ani tak nepovedlo,
mohu na tom pracovat.
3. Plnní musí mít smysl – zejména pro
toho, kdo orlí pero dlá. Získávání orlích per „pro orlí pera“ nemá velký vliv na
osobnost lovka. Lepší je, když se sám
chce danou vc nauit, výkonu dosáhnout, nkam se posunout, a vlastní udlení
orlího pera je jen dokladem, že bylo dosaženo urité úrovn znalostí/dovedností.

4. Pokud nevím, nebát se zeptat. Každé
orlí pero má svého autora. Je tedy možné
mu adresovat dotaz – anebo se zeptat nkoho ve svém okolí. Na webu LLM www.
woodcraft.cz je on-line dotazárna, kde lze
najít mnoho otázek ohledn jednotlivých
orlích per a odpovdí pímo od autor
nebo garant tchto in.

Pro dti do 10 let
-O- Umím jezdit na bruslích rovn a ujedu
bez pádu 50 m.
-O- Umím jezdit do kruhu na ob strany.
-O- Umím bruslit pozpátku.
Když už tak pkn bruslíš, mžeš si na
led udlat teba slalom z polínek nebo
zkusit jet ve depu nebo jen na jedné noze
pkn rovn a dlouho. Pokud je vás víc,
mžete hrát „Rybiky, rybiky, rybái
jedou!“ Nebo vzít njakou tenkou devnou tyku i teba provázek, který budou
dva lidi držet napnutý metr nad ledem a
ostatní jej budou podjíždt. A umíš tohle? (obrázek i text korálk pejaty z knihy Korálkové iny pro skítky, kresba Pavel ech).

5. Již udlená orlí pera zstávají jejich majiteli jednou provždy.
Plnní vybraných in si dti ve vku Malé
lóže mohou vyzkoušet prostednictvím
webové aplikace Stoupání na horu (www.
stoupaninahoru.cz).
Umíte na bruslích? Pro m je výzva letošní zimy nauit sebe lépe a dti bruslit na
ledních bruslích. V tom bych se chtl posunout. A navíc tu máme i korálky a orlí
pera! Nco teorie najdete urit u svých
pátel nebo na internetu. A už jste zkoušeli hrát šini na zamrzlém rybníku (a teba
v mokasínech)?

Pro dti mezi 10-15 lety
1D3 Dovednosti na bruslích Pedve na
bruslích (ledních nebo kolekových) bez
pádu 1 z podmínek:
a) pešlapování dopedu na ob strany
a peskok snožmo pekážky vysoké 15 cm;
b) pešlapování pozpátku na ob strany
a otáení elem vzad na ob strany jízdy
vped i vzad;
c) 2 jednoduché sportovní skoky (nap.
Axel).
Pro dosplé
Totéž jako starší dti,
1 podmínka – in,
2 podmínky – velký in
Námt na další orlí pera na zimu:
Bruslení na as, na 1 km, putování na
bruslích.
Lyžování: rychlost na lyžích, vytrvalost na
lyžích, kilometry na lyžích, lyžaské znalosti, táboení s lyžemi
Otužování: koupání v zim
Písteší: snhové stavby – iglú a záhrab
A se vám dobe daí!
Josef Porsch – Ablákela
ablakela@gmail.com

Turistické
závody
Historie turistického závodní sahá nkolik desetiletí zpt a musíme popravd íci,
že obliba tohoto dnes již velmi lidového
sportu stále roste. Závod mže absolvovat opravdu úpln každý, staí si vybrat
výkonnostní úrove, ve které se úastník v rámci svých fyzických sil chce pohybovat. Po celé naší republice je možnost si
závod vyzkoušet teba jen na místní úrovni v nkterém z oddíl, které se závodm
vnují. ada z nich poádá veejné soutže
pro píchozí zájemce, mžou si to vyzkoušet všichni dti, dorost, dosplí, senioi,
maminky s koárky.
Tyto závody jsou poádány zpravidla
jako zajímavá hra, není to žádné vrcholové
sportování. To pichází na adu, až když
zájemci projdou njakou standardní pípravou, a to už je vtšinou v nkterém z turistických oddíl.
Letošní sezona i ta oficiáln soutžní
je za námi, a proto turistický závod mže
bilancovat. V každém kraji krom Libereckého, Pardubického a Prahy probhla krajská mistrovství a v nkterých dokonce také
krajské poháry. Od kvtna se pak už zaalo
závodit v seriálu soutží eského poháru.
Byly jako již léta celkem ti a následné Mistrovství eské republiky, které je rovnž
do této dlouhodobé soutže zapoítáváno.
Tyto pohárové závody se bžely v Kralovicích, Karviné, Pacov a mistrovství poádal Bílovec. Na tchto akcích se mohli prezentovat jednotlivci, kteí však sbírali body
i do soutže oddíl. Ve druhé polovin sezony se pak uskutenily soutže kolektivní,
a sice závod štafet Palkovicích a smíšených
dvojic v Mikulášovicích. Mezi poprázdninové akce patí také Mezinárodní mistrovství v turistickém závod a to se letos po
ase znovu vrátilo na Slovensko. Naši zá-

se tší velké oblib

stupci si tak zazávodili se slovenskými
kamarády v Bátovcích u Levice. Úplným
závrem bývá tradin Pacovské dovádní
a ne jinak tomu bylo i letos, krom závodu
si tam úastníci užijí i noní toulání po kraji a spoustu další legrace.
Sezona je pry a už vlastn pomalu zaíná ta nová, v nkterých krajích už se opt
rozebhly závody zapoítávající se do té
nadcházející. Podrobnosti o veškerém dní
„turistického závodní“ si mžete vyhledat na webu TZ: www.turisticky-zavod.cz
nebo se kontaktovat na nkterý oddíl, který
se závodm vnuje.
Tomáš Fúsek
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Tomíci mezi národnostmi a náboženstvím
aneb Byl to opravdu sababa výlet!

To je tak, když vyjede skupinka osmi
eských zástupc do míst, kde se psala
historie. A tak se dv skautky, studentka
FAMU, šéf programu Expedice MARS,
bývalá lenka Národního parlamentu dtí
a mládeže, jeden Slovák a dva tomíci vydali na týdenní cestu do Izraele. Výmnný
program eské rady dtí a mládeže se v letošním roce konal již pošesté. Týden jsme
v R hostili osmiku Izraelc, kteí také
pracují s dtmi, v zemi, kde to není rozhodn tak bezpené jako u nás.
Zaátkem listopadu jsme mli možnost
vycestovat i my k nim a podívat se do Tel
Avivu a do jeho arabské ásti Yaffo, prozkoumat jeruzalémské Staré msto, dotknout se Zdi nák, podívat se na místo,
kde skonal Ježíš Kristus, potulovat se po
nocích na palestinském území, ochutnat
místní chalvu, dát si obd v restauraci Dr.
Shakshuka a pojídat ze systému rzných
mistiek mnoho dobrot, ochutnat také
jejich bájenou cizrnovou pomazánku
hummus, zjistit, že voda v Mrtvém moi je
tedy vážn ultra slaná a že hezky nadnáší.
Už víme, co je to shabat (tradiní pátení židovský rituál), že muzeum holocaustu Yad Vashem rozbreí nejen skauty, ale i
tomíky, že systém pjování kol v Tel Avivu je levný a pomáhá k rychlé doprav po
mst, že se dá koupat ve Stedozemním
moi i o plnoci v listopadu a také, že armáda a pohled na samopal je pro Izraelce
denním chlebem. Jsem moc rád, že jsme
s Tomkem Hurtem mohli tyto koniny
navštívit. Celý týden na m udlal obrov-
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ský dojem a rád bych se sem ješt nkdy
podíval. Avizovaná izraelská „oddílová
schzka“ skautského oddílu ítajícího
1.200 skaut nám pišla jako hloupost, ale
když jsme pak na vlastní oi vidli asi sedm
stovek poskakujících okrojovaných dtiek, uvili jsme. Dtské organizace mají
v Izraeli obrovskou historickou a výchovnou hodnotu, vznikaly totiž za holocaustu
v koncentraních táborech a byly zdrojem
prvních odboj.
A ptáte se, jaký mají názor na Palestinu
a na celý ten dlouhý problém? Odpoví jednoduše „It is too complicated!“ zkrátka
ani mezi sebou tuto otázku nechtjí moc
otevírat, neb na to mají vtšinou odlišný
názor. Tomíci, je to obrovský zážitek, pokud budete mít nkdy možnost, urit se
do Svaté zem vypravte!
A te malá lekce hebrejštiny: ma kore?
– jak se máš?, sababa – bájen, super,
cool, šalom – ahoj, toda – dkuji bevakaša – prosím, balagán – nepoádek, lehitraot – nashledanou
Ondra Šejtka

Podzimní prázdniny jsme strávili na
stedním Slovensku v Kremnických a Štiavnických vrších. Navštívili jsme krásná
msta (Kremnica, Bánská Štiavnica), ale
také pestrobarevnou pírodu, zlatonosné
štoly, sted Evropy a mnoho dalších zajímavostí.
Tešnikou na dortu bylo živé zlatošípácké rozhlasové vysílání rádia Štiavnické
plky. Tvrí týmy bhem akce pracovaly
na nahrávání svého vstupu, do kterého
pipravovaly, krátké reportáže z navštívených míst. Živé vysílání pak jimi bylo
zpestováno.
Vysílání mlo úspch jak u úastník,
kteí si vyzkoušeli práci pod tlakem a se
zvýšeným adrenalinem, tak u poslucha
(kamarád, rodi, známých), kteí netrpliv sedli doma u internetu a bavili se
pi poslechu Štiavnických plk.
http://www.zlatesipy.cz/oddil/akce/20142015/u-sousedu-24-27-10-2014/
Akce byla podpoena projektem Dobrovoln za hranice.
Ivo Skoek,
TOM Zlaté Šípy,
Valašské Meziíí

Konec projektu OPVK
= Opravdu Povedených Výchovných aKtivit
Je tomu nco málo pes ti roky, co jsme
rozjeli projekt OP VK (Operaní program
Vzdlávání pro konkurenceschopnost).
Projektu jsme se úastnili s Ligou lesní
moudrosti, sdružením DUHA a sdružením YMCA. Projekt obsahoval šest tzv.
klíových aktivit a z toho rovná polovina
patila Asociaci TOM.
Postupem asu vznikly v rámci projektu Hravé krabice, které jsou nyní po všech
koutech eské republiky a kdejaký tomík
si hraje (napíklad s motanicí) v klubovn
pi oddílových schzkách.
Jako druhý spatil svtlo svta Zádvení „Matjv“ vak. Tato náramn užitená
pomcka pro vedoucí bhem jarních, letních a možná i podzimních tábor i akcí
pijde velmi vhod. Tomíci, opt ze všech
kout republiky, si mohou vyzkoušet velmi netradiní hry, jako napíklad vietnamský badminton i Kubb.
Nakonec, na celkem pti našich základnách (Oparno, Kamenka, Sloup, Polana
a Ddov), vyrostly vzdlávací moduly

(hrátky pro dti). Každá taková hrátka pro
dti je navíc pojata tak, aby psobila vzdlávací a pounou formou, rozvíjela mentální i fyzické dovednosti a schopnosti. Je
urena nejen pro tomíky, ale pro všechny
návštvníky našich základen. Všichni si
tak mohou otestovat fyzikální zákony vody
v Oparn nebo v sob objevovat pohybové
schopnosti na Polan.
Partnerské organizace se v rámci projektu zamily na inovaci svých píruek
pro práci s dtmi a mladými lidmi, na propagaci geocatchingu mezi dtmi a mladými a na posílení tradiních aktivit.
Všechna trápení a starosti spojené s tímto projektem nakonec psobí nicotn,
když vidíme, jak pozitivní odezvu mají
všechny výše zmínné aktivity.
etné ohlasy, nkteré z nich popsané
v tomto ísle Tomíka, nás velmi tší.
Lukáš Hušek
hlavní manažer projektu

Jednou z možností, jak pijít velmi rychle k velké sum užitených vdomostí, je
knížka s názvem Hry pro rozvoj skupinové spolupráce. Hlavní motto publikace je
obsaženo již v jejím názvu. Pomrn rozsáhlou ást knihy tvoí teoretická ást.
Tm, kteí si zatím vystaili jen s tím,
co sami bhem let naerpali z praxe vedoucího dtského oddílu, se naskýtá možnost doplnit své znalosti o poznatky, ke
kterým by se možná dostali také, ale mnohem zdlouhavjší cestou. Informace získané prostednictvím návodné píruky Soni
Hermochové a Jany Vakové jim ušetí
mnohé omyly a nezdary.
Teorie je rozpracována do nkolika na
sebe navazujících ástí: Neformální výchova, Volný as, Rizika a výzvy volného
asu, nedejte se odtrašit ani stránkou nadepsanou ponkud exotickým nadpisem
„Profesní kompetence animátora volného
asu“. Dále pak následuje praktická ást
s hrami a híkami, které popisovanému
tématu odpovídají. Za každou teoretickou
statí je nkolik her, které krom samozejmé podmínky – tedy zábavy – sledují i jiný
cíl, popsaný práv oním úvodem. Témata
rozvoje skupinové spolupráce jsou pehledn rozdlena na bloky:
Pedstavování a poznávání
Komunikace a vytváení skupin
Pozorování a vnímání
Identifikace a vcítní
Agrese a prosazování
a konen pak najdete spoustu námt
v poslední ásti nazvané Osobní pracovní listy.
V roce 2014 vydalo nakladatelství Portál, cena 260,- K.
(jch)
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Brigádníkm patí dík
Podkování za pomoc patí všem, kteí
v roce 2014 brigádniili na našich chalupách, pomohli nco opravit, dovézt, uklidit, posbírat, posekat, zkrátka piložili
ruku k dílu.
Jmenovit jsou to tyto oddíly: TOM
Bodláci z Prahy, TOM Litomíci z Litomic, TOM Lvíci z Hradce Králové, TOM
Špacírek ze Sedlan, TOM Kadao z Opavy, TOM Javory z ernuce, TOM Tui
z Olomouce, TOM Svtlušky a Táborníci z Prahy, TOM Kamarádi z Pacova,
TOM Dakoti a Chippewa z eské Lípy,
TOM Veji z Lovosic, TOM Bobr z Úštka, TOM Sedmika z Prahy, TOM Kadet
z Kostelce, TOM S.T.A.N. z Prahy, TOM
Sedlec Price, TOM Pawnee Bystice pod
Hostýnem.
Za vždy bleskovou pomoc je teba dále
podkovat TOM Šlápoty z Vítkova a KT
Áko Vítkov, pomoci na chalup neodmítnou ani TOM moudík z Ostravy, TOM
Zálesák z Hluína, TOM Paprsek z Ostravy,
TOM Rosomáci ze Suchdola nad Lužnicí,
TOM Vltavíni z eského Krumlova.

Na konci léta a na podzim pravideln
pracuje úderná jednotka odrostlých tomík a tomiek na našich chalupách. Bývá
jich kolem ticeti a v srpnu 2014 se tahle
brigáda pod vedením Tomáše Novotného
uskutenila už po jedenácté. I jim musíme
za pomoc podkovat.
Nesmíme zapomenout ani na správce
základen, spousta zaizování kolem provozu a údržby chalup je stojí hodn energie
i asu. Jmenovit proto dkujeme: pánm
Víškovi, Vaouškovi, Benešovi, Vaáskovi, panu Crlovi, Jiímu Homolkovi, panu
Veselému, panu Šmídovi a Zdenymu Šmídovi, Jindrovi Zápotockému, Helence a
Bocmanovi Podroužkovým, manželm
Wiedersteinovým, manželm Simákovým a panu Pavlíkovi ze Stíbrných Hor.
Pokud jsme na njaký oddíl zapomnli, hluboce se omlouváme, nebojte se pihlásit, rádi vše napravíme na webových
stránkách!
(za)

Ahoj,
já jsem Bobek!
a k tomu podaná ruka – tak takhle nenápadn mže vypadat výhybka, která zpsobí, že váš další život se zane hemžit
zvláštními píhodami, silnými zážitky i
lidmi, se kterými je radost být. Asi první je zjištní, že tkaniky zavázané na dva
uzly se rozvazují, jen když o to stojíte a ne
uprosted roští, kde se schováváte pi he.
Pokraujete chlebem, namazaným vlastnorun k snídani, a nebude vadit, že vás
probudilo okno otevené dokoán „Studený vzduch se totiž ohívá až tikrát rychleji“.
Než se nadjete, dokážete se nepoprat
s mladšími, nkde v koutku zanete drnkat na vypjenou kytaru, fotografovat
nebo vymýšlet první hry s pravidly tak složitými, že je nikdo nepochopí. A do toho
všeho uslyšíte stále dokola, že „Svt není
spravedlivý“, akoliv po vás se to vyžaduje
dost nekompromisn „Dej si deset klik“.
Zjistíte, že jste se v mrazu a deseti centimetrech snhu úastnili stavby patrové
kuchyn, uvaili sami obd pro 40 lidí i
spoluorganizovali Bambiriádu, a všechno to nakonec, k vašemu pekvapení, byla
dost velká legrace.
A pokud se vám tyhle vci staly tak ped
30 lety, víte, že pi sthování i malování
se najde vždy dostatené množství pomocných rukou. Vaše narozeniny nebo
svatby se stanou happeningem pro desítky lidí a kam se synkem v sobotu není
otázka – peci s Bobkem na výpravu. Tak
zhruba takové to bude, když se dostanete
do bubliny, kterou kolem sebe tenhle lovk nafukuje už padesát let. Jsme moc
rádi, že jsme uvnit.
Svtlušky, Táborníci
hafo, hafo dalších
Oslavenec se civilním jménem jmenuje
Ivan Šimnek a pezdívku má Bobek.
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Dohoda o spolupráci
mezi Asociací turistických oddíl mládeže
a Klubem eských turist

Oba spolky, vycházejíce ze své historie, dosavadní spolupráce a dlouholetých vazeb
svých len, pistoupily po vzájemné dohod k nové úprav vzájemných vztah. Svou
vli vyjádili Klub eských turist zastoupený Zdekem Cabalkou, místopedsedou
KT, a Asociace TOM R, zastoupená pedsedou Tomášem Novotným, dobrovoln a s
nadjí, že dohoda pomže k udržení korektních vzájemných kontakt a vazeb. Dohoda
se uzavírá na jeden kalendání rok s tím, že osvdí-li se a ukáže-li se životaschopnou,
bude prodloužena. Výše finanní podpory urené pro oddíly TOM platí rovnž pro rok
2015 s tím, že podpora pro roky píští bude stanovena na spoleném jednání statutárních zástupc na konci roku 2015 nebo zkraje roku 2016. Klub eských turist vyjádil
vli poskytnout v rámci svých možností co možná nejvyšší podporu.
1)
Asociace TOM poskytne Klubu eských turist elektronická data s údaji o lenské základn oddíl TOM. Ob databáze budou prostupné, nebude teba nadále vyžadovat od oddíl sbr dat po linii odbor a oblastí. Okamžikem pedání elektronických
dat se považuje lenská základna asociace za pedanou a ádn registrovanou. KT se
zavazuje tato data bez souhlasu asociace nezveejovat.
2)
KT a Asociace TOM si poskytnou tiskový prostor v asopise Turista (zde bude
zachován souasný model) a v asopise Tomík, kde bude nov vylenna dvoustrana
pro aktuální a tivé informace z klubového dní. Ob strany se zavázaly respektovat
data uzávrek uvedená v tiráži asopis.
3)
Oba spolky budou informovat o svých ubytovacích možnostech. Do konce
února 2015 zveejní KT i Asociace TOM na svých webových stránkách fotografie ubytovacích objekt s odkazem na další informace.
4)
Klub eských turist podpoí asociaci v roce 2015 ástkou 950 000 K. Tyto
prostedky budou ureny pro pímou podporu oddíl a na významné akce obou spolk,
napíklad na Železného tomíka, srazy TOM a KT, na poádání olympiád, Zelených víkend, Pohádkových les atd. Pednostn budou z tchto prostedk podpoeny oddíly,
které se úastní významných klubových akcí na oblastní i celostátní úrovni.
5)
Prostedky poskytnuté klubem budou použity dále na úhradu energií na základnách asociace, nájmy oddílových kluboven, odmny správcm i píležitostným
brigádníkm, nákup materiálu pro oddíly a na turistické závody. Vedení klubu odsouhlasí seznam akcí, na které bude poskytnuta dotace, a výet oddíl, kterým budou poskytnuty prostedky na turistický materiál. U seznamu akcí a výtu oddíl bude navržena i výše dotace. Pípadné zmny v pedloženém seznamu oddíl schválí vedení KT. Vedení klubu garantuje, že tento souhlas s navrženými zmnami bude operativní a rychlý.
Z výše uvedené ástky bude použito 225 000 K na uspoádání turistických závod.
6)
Všechny poskytnuté prostedky budou klubu dokladovány , a to do konce dubna následujícího roku. Podpora poskytnutá klubem ze státní dotace bude vyútována
podle metodiky poskytovatele dotace.
7)
Podpora výše uvedenou ástkou je podmínna stavem lenské základny Asociace TOM ve výši 8 000 – 10 000 len
8)
Ob strany se dohodly, že se budou vzájemn podporovat pi jednání se tetími
osobami, napíklad s Ministerstvem školství, mládeže a tlovýchovy i eským olympijským výborem.
Ve Zlín dne 24. ledna 2015
Mgr. Tomáš Novotný
pedseda Asociace TOM

Zdenk Cabalka
místopedseda Klubu eských turist

RDM
PODZIM
& ZIMA
Hned po letních prázdninách jsme rozebhli dv velké akce: pípravy dalšího roníku projektu 72 hodin a start geocachingové soutžní hry Sametky. Pi píprav
a ukládání schránek pro soutž Sametky pomohlo mnoho tomík, veliký dík!
A co že to ty Sametky jsou? Slovním spojením SAMETové kešKY jsme vytvoili cca
200 geocachingových schránek a ukryli je
po celé R. V každé z nich byl ukrytý píbh z období Sametové revoluce. Zájemci
sametky hledali, etli píbhy, sbírali body
a nakonec mnoho z nich vyhrálo jednu
z vcných cen od našich partner.
A co 72 hodin? Již 3. roník dobrovolnického projektu se podail, zapojilo se do
nj totiž opt více dobrovolník, více než
21 tisíc, a to v tém 450 projektech, tomíckých projekt bylo letos 11.
Další akcí byla íjnová návštva 8 Izraelc. esko-izraelská výmna probíhala
již pošesté a byla opt úspšná. Po týdnu
stráveném diskuzemi o našem zpsobu
práce s dtmi se eští zástupci pesunuli
do Izraele a obdivovali tam nejen Ze nák, ale také jejich centra pro práci s mládeží.
Na zaátku prosince pak probhla tradiní akce „Setkání“ spojená s pedáváním cen RDM Pístav. První ást byla
vnována debat o drogách se šéfem národní protidrogové centrály p. Fendrychem a následn s noblesními dámami
p. ernou a p. Vojtkovou o událostech
z listopadu 89. Druhá ást byla vnována
pedávání cen za podporu sektoru dtí a
mládeže cenám Pístav. Tomíci letos také
pro udlení ceny navrhli své kandidáty,
a to p. Horáka a p. Žida, úedníky z ministerstva pro místní rozvoj, kteí nás
podpoili pi rekonstrukci Oparna. Cenu
z rukou ministra školství Marcela Chládka pevzalo celkem 9 osob. RDM také
udlila dv mimoádné ceny Pístav, a to
bývalému pedsedovi RDM Pavlu Trantinovi a náelníkovi generálního štábu
AR Petru Pavlovi.
Úplný závr roku jsme pak vnovali
vyútování a doútování všech dotací, vyplování pracovních výkaz a monitorovacích zpráv našich evropských projekt
a vbec jsme se tak trochu topili v papírech. Na závr je teba napsati, že se od
podzimu poet tomík na RDM doasn
zvýšil na 2, nov zde nov pracoval i náš
místopedseda Tomek Hurt, expert na evropské projekty, a zachraoval náš projekt
pro hodnocení dobrovolnické práce v oddílech OPLZZ SAFE, dále pomáhal se Sametkami a projektem 72 hodin. Pij te se
podívat, rádi vás uvidíme! Tomíci, mjte
se fajn a a vám rok 2015 dlá jen radost!
Ondra Šejtka

*Dohoda bude podepsána na zlínském sněmu v lednu 2015. Předsedu KČT
pobývajícího v té době v cizině zastoupí místopředseda Zdeněk Cabalka.

Informace o pojištní 2015
zprostedkovaném RDM
Vážení pátelé, níže pinášíme základní
nformace pro pojištní v roce 2015.
informace
Výše pojištní se nemní.
Úrazové pojištní – 17 K / osoba
Paušální odpovdnostní pojištní pro
organizace nad 1000 len – 3 000
K
• Paušální odpovdnostní pojištní pro
organizace do 1000 len – 2 650 K
• Odpovdnostní pojistka pro dobrovolného pracovníka – 55 K
•
•

K pojištní je možné se pipojit kdykolivv bhem roku. Nov se veškeré pojištní
ude pihlašovat pes registraní systém
bude
RDM. Po pihlášení do systému nalezRDM.
ete v menu novou položku "Pojištní",
nete
de bude možné sjednat všechny typy pozde
štní, a to:
jištní,
•
•
•
•

Úrazové pojištní
Pojištní odpovdnosti organizace
Pojištní odpovdnosti dobrovolník
Pojištní zamstnanc

Úrazové pojištní
lenové RDM – Úrazové pojištní je aulenové
omaticky sjednáno všem lenm RDM
tomaticky
v rámci prodloužení lenství na rok 2015.
Úrazové pojištní je pro leny RDM pokytováno zdarma.
skytováno
Pojištní odpovdnosti organizace
lenové RDM – Pojištní odpovdnosti
lenové
rganizace je automaticky sjednáno všem
organizace
lenm RDM v rámci prodloužení lenlenm
ství
tví na rok 2015. Pojištní odpovdnosti
organizace
rganizace je pro leny RDM poskytováno
áno zdarma. Zdarma je rovnž poskytováno
áno pojištní dobrovolných pracovník
s mládeží, hlavních vedoucích letních tábor
or a vedoucích organizaních jednotek,
dle
le vyplnných pot.

Sbratelé,
zbystete!

Pojištní odpovdnosti dobrovolník
Podmínky jsou stejné pro leny RDM,
leny krajských rad i nelenské organizace – Pojištní odpovdnosti dobrovolník
je teba sjednat v systému RDM. V záložce „Pojištní“ naleznete tlaítko pro sjednání pojištní odpovdnosti dobrovolník. Pro sjednání je teba vyplnit jmenný
seznam pojištných osob. Jedná se o osoby, které nejsou zahrnuty v pojištní odpovdnosti organizace (platí pro leny
RDM a leny krajských rad). Pojištní
odpovdnosti dobrovolník je zpoplatnno ástkou 55 K na osobu za kalendání
rok. K pojištní se lze pipojit kdykoliv bhem roku, je platné ode dne sjednání. Pro
pojištní dobrovolník je nutné mít sjednáno pojištní odpovdnosti organizace.
Pojištní odpovdnosti zamstnanc
Podmínky jsou stejné pro leny RDM,
leny krajských rad i nelenské organizace – Pojištní odpovdnosti zamstnanc je teba sjednat v systému RDM.
V záložce „Pojištní“ naleznete tlaítko
pro sjednání pojištní odpovdnosti zamstnanc. Pro sjednání je teba vyplnit jmenný seznam pojištných osob a vybrat druh pojištní. Pojištní je k dispozici pro osoby v pracovním pomru, i zamstnané na DPP. Pojištní je platné ode
dne sjednání. Pro pojištní zamstnanc
je nutné mít sjednáno pojištní odpovdnosti organizace.
Bližší informace o pojištní, plné znní pojistných smluv, i ceny jednotlivých
typ pojištní naleznete na adrese:
http://crdm.cz/pojisteni/
V pípad dotaz k pihlašování k pojištní prosím kontaktujte kancelá RDM,
sekretariat@crdm.cz a tel.: 211 222 860
Lukáš Hušek

Od ledna 2015 jsou na chalup v Ddov k dispozici nové turistické nálepky
a opt i devné turistické známky.
Zakoupit je mžete pímo a pouze
u správce pana Veselého, který bydlí hned
vedle naší chalupy.
(za)

TOM TU"I
pomohli
dobré vci
Souástí vánoních trh v Olomouci je
i stánek Dobrého místa pro život. V tomto stánku prodávají své výrobky a vánoní pun organizace, firmy i dobrovolníci.
Celý výtžek z tohoto prodeje je uren pro
nkterou z organizací, kterou Dobré místo pro život sdružuje.
Náš oddíl prodával spolen s herci
Moravského divadla v Olomouci a výdlek
15.500 K byl pedán Pamatováku, což je
denní stacioná pro lidi s Alzheimerovou
chorobou.
Soa Rokytová
TOM Tui, Olomouc
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Ústedí bylo zavaleno dotazy, jak se
lze na eských a moravských ekách vyhnout ataku norka amerického. O incidentu na Berounce jsme psali v loském
íjnovém Tomíkovi. Není divu, že zejména
vodácké oddíly projevily obavy, aby se
útok šelmiky nezopakoval pi jejich vodních toulkách a nepivodil tomíkm nežádoucí polytraumata. Vodácká ást ústedí nabádá bázlivé vodáky k jízd po ece
Soe a jejím pítoku Koritnici, protože
rychlost tamních tok skok norka do lodi
v podstat vyluuje.
Probhly komunální volby a zatímco
nkde na radnicích a v zastupitelstvech
zakotvili lidé naklonní neziskovému sektoru, jinde je vle lidu naopak vymetla
a do kesel starost a radních vynesla
k naší vci netené a lhostejné politiky.
Padesátka tomík z TOM Kadao se
krátce po oslav kulatých narozenin vevalila do Rychleb a na Kralický snžník na
oddílovém pšopuáku.
Zástupci skaut, tomík a pionýr ladili s odborem pro mládež Ministerstva
školství metodiku investiních dotací a
zapísahali pedstavené téhož úadu, aby
nemnili zabhaná a patnáct let vyhovující pravidla pro poskytování prostedk na
rekonstrukce základen a spolkových kluboven. Marn.
V Oparenském mlýn se konala valná
hromada partnerského spolku Erzgebirgesverein..
Sedlanský Špacírek naplnil usilovnou
prací devník v Dobré Vod, tamtéž byla
dokonena oprava kanalizace a víceúelové plochy pro sport a radost, to díky státním prostedkm od ministerstva školství.
eskolipští tomíci z oddílu Chippewa
pozvali náelníka tomík do nové klubovniky, kterou zaali užívat v podzemí vily
Adély.
Na Vítkovsku zaala kralovat Zlatá kuželna Pavla Vaáska, hezká a barvitá pohádka pro dti i dosplé.
Tomíci z BVÚ nabídli k užívání svou
chalupu Pevnost, velkou základnu nedaleko Fulneku.
Rada turistických závod se v hojném
potu sešla v Kralupech, bilancovala a
plánovala a také se kochala novým webem. Schzky se zúastnili šéfové Asociace TOM i KT.
V Ostrav byla slavnostn odhalena
ulice Karla Líby, turisty, tomíka a dlouholetého šéfa TOM BVÚ.
Franta Serbus-Frodo a jeho pátelé a
kolegové z ad brnnských tomík byli hybateli brnnské Velké výmny zkušeností,
kterou uspoádali pro 636 pítomných.

Ve velkolepé síni svitavské radnice se
sešla vedení obou spolk a rokovala o další form spolupráce. Výsledkem setkání
byla vtšinová shoda na obsahu a form
spolupráce pro rok 2015.
Upímn, malinko mi to pijde jako absurdní divadlo, když jsem vidl fotky
z vašeho jednání a na jedné stran Hop,
Tom N., Ondra Š., Zdenk R. a na druhé
Pirát, Jirka H., Rosa K.! V televizi pravideln sleduji, jak ty partaje sedí proti sob.
Ale to bude asi jen dojem? Pesto bych vidl
partu pátel radji u kulatého stolu nebo
tak nco!, napsal po zveejnní fotek na
asocianím webu šéf opavského Kadaa
Tomáš Weicht.
Nadaní fond eského rozhlasu pozval
zástupce tomík na Veer pro svtlušku,
výpravnou benefiní šou penášenou hlavními médii, bhem které se vybraly další statisíce korun ve prospch slepých lidí.
Tomáš Novotný, Tomek Hurt a Ondej
Šejtka pijeli na pozvání slovenských turist
do obce Vyhn na setkání s místopedsedkyní Klubu slovenských turist Ing. Annou
Krištofovou, šéfem tomík Petrem Perhalou a lenem vedení KST Stanem Andrasim
a povídali si s nimi obsáhle o úspších i neúspších obou spolk. Slovenští kolegové
ukázali eským pivovar Steiger a projevili
chu do dalších spolených akcí, turistických závod a sraz.
eskolipští tomíci opt uspoádali Dobroinnou topinku, charitativní sbírkový trh
ve prospch tamního Denního stacionáe.
Od msta, jehož zástupce tomíci zdvoile
pozvali, se nedokali ani odpovdi, natož
požadované záštity.
Skauti si píjemným veerem konaným v Baránické rycht pipomnli ptadvacet let od obnovení svobodné innosti.
ada bývalých skautských starost a náelník vzpomínala i na pedrevoluní azyl
skautek a skaut práv v turistických oddílech mládeže.
Výtvarník a performer Roman Týc
pochválil tomíkm p.f. zhotovené Tadeášem Klabanem a zamýšlel se se dvma
leny náelnictva nad možnou podobou
našeho loga na trikách.
Vedení tomík a klubu si ponkud excentricky dopisovala i v pedveer Štdrého dne, to vše ve snaze dobrat se konené
podoby zápisu ze svitavské schzky.
Oddíly TOM v celé republice oslavily
Vánoce v klubovnách a na oddílových základnách, na vánoních nadílkách a besídkách. Na všech asocianích základnách pak
tomíci a jejich blízcí slavili silvestra a tšili
se, co všechno je eká na zemi, na vod, na
lodích a také na horách v roce 2015.

Výstava betlém
Nový rok na naší chalup v Uherském Hradišti zaal malebnou výstavou betlém ze
soukromé sbírky paní Crlové (manželky
pana správce), která v letošním roce uspoádala již druhý roník. K vidní bylo 90
betlém, které potšily malé i velké hosty.
(za)

Smutná zpráva
Dovolujeme si oznámit, že dne 25. listopadu 2014 zemel po tžké nemoci
RNDr. Luboš Musílek (KID), vedoucí
TOM 3103 Rejnoci.
Kid byl 30 let aktivním vedoucím vodáckého oddílu, velký milovník pírody a pší
turistiky, neúnavný poadatel putovních
vodáckých tábor. Pod jeho vedením sjíždly dti eské eky. Poádal výpravy na
Stvoidla a Šumavu, na chalupy v Ddov
a Janov v Jizerských horách. Odešel výborný kamarád, vodák, uitel a vný recesista. Nezapomeneme.
TOM Rejnoci.
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Pozvání

Tomík . 92,
leden 2015

do saského Krušnohoí
Rádi bychom vás pozvali na výlet do
saského Krušnohoí, malebného a zajímavou historií opedeného kraje kousek
za eskými hranicemi, konkrétn do hornického msta Annabergu.
Akci poádá ústedí tomík v rámci peshraniní spolupráce s krušnohorským
spolkem Erzgebirgsverein. V nabídce aktivit je napíklad prohlídka historické ásti msta, návštva Krušnohorského muzea
s ukázkovým dolem, které mapuje tžbu
stíbra v regionu, dále prohlídka Manufaktury sn, což je muzeum krušnohorského
lidového umní s výstavou devných hraek, pyramid a betlém.
V muzeu je vše v pohybu, nechybí interaktivní prvky. V místních dílnách si také
vyzkoušíme ezbáství a palikování. Zajímavé technické památky nabízí také blízké okolí Annabergu – muzejní dl a hamr
ve Frohnau, k tomu krásná krušnohorská
píroda.
Ubytování bude zajištno v chatkách ve
stedisku ochrany pírody Dörfel kousek
od Annabergu. Po celou dobu bude k dispozici prvodkyn Helena Podroužková
z Oparna. Akce je urena pro tomíky ve
vku 10 –26 rok, doprovodu se vková
omezení nekladou. Zájemci, hlaste se
prosím co nejdíve!
Nabídka platí pro oddíl, který se pihlásí
s chutí aktivn prožít tyi dny, jehož lenové se chtjí teba zdokonalit v nmin,
mají zájem o historii a chu poznávat nové
vci. Poet úastník mezi deset a dvaceti,
dosplý doprovod je nezbytný.
Akci finann podpoí ústedí (ze 70%
uhradí dopravu, piemž lze uvažovat i
o nájmu mikrobusu), všem úastníkm
zajistí tlumoení a vedoucím (max ti dosplí) uhradí ubytování. Nabízíme výbr
termín: 3.4. - 6.4. (velikonoce) 30.4 3.5. , 7. 5. – 10. 5. , 1. – 6. ervenec a 25.
– 28. záí .
Pihlaste se nejpozdji do poloviny
února. Nabídka služeb tlumonice a finanní podpory platí pro první oddíl, který
se pihlásí a je pipraven splnit uvedené
podmínky. Pokud se pihlásí víc oddíl,
budeme hledat cesty, jak jim vyjít vstíci
(teba pomocí pi zajištní ubytování ve
vlastní režii atd).
Do Annabergu jezdíme každý rok navštívit naši projektovou partnerku Gabi
Lorenz, která výše uvedené muzeum vede.
Neváhejte, skvlá výprava bude stát za to!
Helena Podroužková
Tomáš Novotný
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Cena Pístav 2014
Den ped svatým Mikulášem, tedy
5. prosince, udlila eská rada dtí a mládeže cenu Pístav jedenácti dobrým lidem
za podporu mimoškolní innosti. Cenu
pišel pedat ministr školství Marcel Chládek.
Mezi ocennými byli také editel Odboru regionální peshraniní spolupráce Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) R
Jií Horáek a referent odboru evropské
územní spolupráce MMR Josef Žid, které
na nominovala Asociace TOM.
Oba pánové mají velké zásluhy na zdárném prbhu a dokonení rekonstrukce
Oparenského mlýna, bez jejich rad a podpory s projektem by tomíci jen tžko proplouvali evropskými smrnicemi.
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Uzávrka píštího
ísla 20. bezna 2015

Živý Betlém
Fotografie pipomíná Živý Betlém, který jsme spolen s TJ Sokol Nemilany
pedvedli v pedvánoním ase v Nemilanech a Nedvzí. Po ukonení pedstavení
si pítomní dom odnesli krom kulturního zážitku i Betlémské svtlo.
Udlování cen pedcházela tradiní
akce RDM Setkání 2014, v jejímž rámci
probhly zajímavé debaty s editelem Národní protidrogové centrály Jakubem Frydrychem, signatákou Charty 77 Milenou
ernou a její kolegyní z disentu Ivou Vojtkovou. Ondej Šejtka také vyhlásil vítze
GPS soutže Sametky.
Slavnostní dopoledne probhlo v krásných prostorách barokního refektáe dominikánského kláštera u Sv. Jiljí v Praze.

Soa Rokytová
TOM Tui,Olomouc

Pozvánka

na zimní sraz
KT Tel zve tomíky-lyžae na tradiní
zimní akci- eský zimní sraz turist. Koná
se 12.-15.2. v Teli a o víc informací si mžete napsat na email mazal_v@email.cz.

