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Železný tomík 

Akce proběhla: 11.05.2013 

Pěkný úspěch zaznamenali Lotři na další celorepublikové soutěži. Železný tomík je triatlonový závod 

dvoučlenných hlídek v disciplínách: jízda na kanoi, cyklistika a běh. A jak jsme dopadli a kdo oddíl 

reprezentoval, se dočtete v reportáži. 

 

První zmínku o netradičním triatlonovém závodu jsem slyšel od Tomáše Buriánka už dva roky zpátky. Jízda 

po vodě, na kole a běh upoutaly mou pozornost, a když mě letos oslovil Lukáš ohledně účasti na Železném 

tomíkovi, neváhal jsem. Chtěl jsem vědět, jak na tom jsem; změřit své síly s druhými… 

Z našeho oddílu se dále závodu zúčastnili Míra Málek a Kuba Král v kategorii dorost. Měli tak před sebou 

stejnou trať jako muži: Upádlovat 6 km po i proti proudu Labe a Ohře, ujet 19 km v kopcovitém terénu na 

kole a na závěr uběhnout 7 km. 

Nechci se zde rozepisovat o tom, jak rychle jsme jeli a kolik protivníků jsme zdolali… Rád bych věnoval 

pár řádků organizátorům a účastníkům akce. 

Železný tomík je netradiční ještě v jedné věci – atmosféře. Atmosféře, která po celou dobu panovala. 

Přátelské, nikoliv rivalské, náladě, kterou oplývali všichni. Byť byli z jiných oddílů, pomáhali si vzájemně 

spravit kola; ochota pomoci, když jste něco potřebovali; motivace a hromadné povzbuzování… I tak se dá 

shrnout Železný tomík. Má poklona patří hlavnímu organizátorovi akce Jindrovi Černému a celému oddílu 

Delfínů z Litoměřic, kteří akci skvěle připravili. 

A že jsme skončili druzí a kluci čtvrtí? To je jen třešnička na dortu. Stále je co zlepšovat a už teď se těším na 

další ročník. 

Závěrem bych rád poděkoval taťkovi, který nám dělal řidiče a závod nafotil. 

Martin Málek 

Autor fotografií – pan Miroslav Málek 
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19. Železný Tomík Litoměřice 10.-12.5.2013 

V pátek ráno jsou všichni díky rodičům uvolněni ze školy a tak můžeme vyrazit kolem osmé od klubovny. Rosťa ještě 

brzy ráno jede do Třince pro Pepína z Maracaiba (díky za výpomoc, protože z našich starších se nikdo jako třetí řidič 

nepřidal) a po cestě nabíráme zbytek členstva až do plánovaného počtu patnácti. Kupodivu jedeme v ohlášené sestavě, 

nikdo nevybulil, nikdo neonemocněl… JJJ  Po cestě tradičně stavíme u pumpy v Mohelnici a poté na hradecké dálnici 

v Mc. To má úspěch…J Na Moravě je krásně, ale u Prahy vjíždíme do ohlášeného škaredého počasí a tak střídavě prší 

a střídavě je zamračeno. Já jsem rozhodnut daleké cestování protknout samozřejmě vlastivědou a turistikou, že, takže 

pár km před cílem stavíme v Terezíně a jdeme se vzdělávat nejprve do Malé pevnosti. Procházíme kolem národního 

hřbitova a já všechny zvu a platím, naštěstí dostáváme na kombinovaný vstup slušnou cenu oproti dosti drahému 

vstupnému L. U pokladny nás mají za mladé hasiče…J  Paní průvodkyně je výborná a upravila prohlídku vzhledem 

k našemu věkovému složení. Na závěr po projití dlouhých podzemních chodeb vidíme v kině krátký film a 

přepadáváme suvenýry (většina získává turistickou známku, razítko a Tadek doplňuje svoji velkolepou sbírku 

pamětních mincí! J). Přejíždíme ještě do města samotného do Muzea gheta, které je taktéž působivé. Jenom by to 

chtělo více času… Ale musíme trochu vyjít vstříc i hokejovým maniakům, kteří v tradičním kempu Slavoj Litoměřice 

vidí alespoň třetí třetinu (po nezbytné návštěvě Kauflandu). Mezitím stavíme naše nové a drahé stany Jurky, celkem to 

zvládáme, ukazovali jsme si to na středeční oddílovce. Moc neprší a tak po jídle sedáme na kola a vyjíždíme na 

prohlídku nejbližších závodních tras. Nejprve parkem (většina tras pro Tomíčky) a poté po cyklostezce směr Porta 

Bohemica (žactvo a starší), kde se rozdělujeme a nejmladší se vrací do kempu dříve. Bus plný KADAA a Maracaiba 

přijíždí pozdě večer. V sobotu ráno vybíháme v sedm na rozcvičku a snídáme. Bohužel nás už pořadatelé nechtějí 

pustit na zkoušku lodí, protože sami mají hodně práce. To je škoda, alespoň žáci si to mohli vyzkoušet. Po rozdání 

startovních čísel a nezbytném výkladu se vyráží na trať (kánoe přes Labe a proti proudu Ohře směr Terezín a zpět, 

cyklo a běh) od nejstarších mužů postupně k těm nejmladším. Výsledky našich dvojic rozepíšu později. Po návratu 

(muži byli na trase průměrně přes dvě hodiny) se sprchujeme a v dešti čekáme na vyhlášení, které se uskuteční po 16 

hod. Šikovní pořadatelé z TOM Delfín Litoměřice mají jako každý rok sponzory a tak kromě koblížků a koláčů v cíli a 

cen jsou i plyšáci a další drobnosti J. Přestává pršet a tak velíme, skáčeme do aut a jedem do Bílky, odkud pěkně 

pěšky vyrážíme na nejvyšší horu Českého středohoří Milešovku (837 m). Je to kopec, ale všichni ho zvládají bez 

remcání. A po cestě je trasa Pohádkového Česka. Pověst největrnější hory není naplněna… J Oproti předpokladům i 

v osm večer jsou otevřeny dvě hospody a také výhled je krásný. Vykupujeme tedy opět turistické známky a mince a 

štemplujeme razítka. J  Po cestě zpět musíme obdobně jako v pátek navštívit Kaufland, že jo, co bychom dělali bez 

sladkostí, slaností a Crazy Wolfů… V neděli už je polojasno a tak od osmé ranní snídáme a balíme. Ostatní oddíly 

jsou sbaleny podstatně rychleji než my…L Naši mladí se mají co učit, i co se týče stanů a flákání se, že. V jedenáct 

dopoledne jsme již přemístěni v krásném Opárenském údolí pod Lovoší. Společně s „překladatelkou Zdenkou“ jsme 

přivítáni správcovou Helenou naší nejnovější asociační základny Opárenský mlýn a provedeni zrekonstruovaným 

historickým mlýnem včetně chystané výstavy česko-německých fotografií, kořenové čističky odpadních vod a dalších 

kuriozit. Pěkné…J. V Černodolském mlýnu si dáváme obídek a kolem jedné odpolední vyrážíme na cestu zpět. První 

zastávka je jasná, Mc na hradecké dálnici JJJ a druhá tank ONO u Vysokého Mýta. V Ově nejprve vysedá Ela (tedy ve 

Staré Vsi), vykládáme v Proskovicích a venčíme pejsky a postupně rozvážíme většinu členů i s bagáží a koly. Už za 

tmy a v dešti jede Rosťa s Pepínem (řídil Ducato výborně!!! A to musel přežít ukecanou dvojku Vojta + Tadek J) do 

Třince, po cestě ještě rozváží „Zádveřní asociační vaky plné her“ a v deset večer je doma jako na koni. A jak jsme 

dopadli na vlastních závodech? Většina s námi byla v Litoměřicích poprvé a tak jsme nečekali žádné zázraky. 

KADAO Opava bylo jako oddíl celkově druhé a Maracaibo Třinec také vítězilo. J Naši čest zachránili tomíčci Bořek 

+ Helma, kteří ZVÍTĚZILI v konkurenci 17 hlídek J. Měli nejrychlejší kola, ale v běhu kupodivu trochu zaostávali. J 

V téže kategorii byli sedmí Ela s Tadkem (podezřele dlouho byli dle výsledkové listiny na kole J), čtrnáctí Řapík 

s Křečkem (co dělali, že během dopoledne nezjistili, že mají na kole defekt, který obětavě opravil na trati náčelník 

Tom z KADAA, díky!) a šestnáctí naši nejmenší Honzík s Vendy (kolo loď dobré, ale běh musí Vendy zlepšit, aby 

maratónci Honzíkovi stíhala). Naši žáci doplatili hlavně na nezkušenost a na loď. Hold musíme na táboře více trénovat 

samostatně na našich Vydrách. Jedenácté místo z dvaceti hlídek Vojta s Elou (řízení lodě nešlo, a tak využili vodního 

taxíku, aby se netrápili na lodi pod mostem J) a čtrnácté místo Oťas s Davídkem (podezřele dlouho byli na kolech i na 

běhu J). Nevadí, na příští jubilejní 20. ročník natrénujeme, že?  NO a ještě muži Kari s Rosťou – desáté místo 

z celkového počtu 21.  První polovina je cíl… Loď a běh mezi nejlepšími, ale Rosťovo kolo tragédie, jenže co dělat, 

když nikdo mladší z našich kadetů zase nejel, Kari by mohl být tak ještě o pět míst výše…L Takhle s ním musí běžet 

skoro důchodce…L Závěrem ještě chválím pořadatele, tuším, kolik s tím mají práce… Toma a Diba z KADAA za 

výpomoc při řízení lodí nejmladších a gratuluji nejlepšímu oddílu, TOM Kadet Červený Kostelec. Vzhledem k počtu 

krás a památek v okolí (České Středohoří, kraj Praotce Čecha…) se již těším na příští rok (a nejlépe na týden…J). Ale 

abych jenom nechválil, ten binec zase v autech, co po prasatech zůstal…L Rosťa 

 

http://www.cmoudik.cz/vyprava.php?id=34


 
 
http://www.regionopavsko.cz/2013/05/20/kadao-druhym-nejlepsim-oddilem-cr/ 

 

 

 

 

http://tomdelfin.wgz.cz/rubriky/vzkazy-info 

Tom KADAO OPAVA 12.05.2013 22:11:00 Díky moc za organizaci. Byli jsme poprvé, moc prima akce. Klobouk dolů. 

Díky za všechny kluky a holky. Kamarádi dálek Opava (TOM 4207 KADAO) 

  

http://www.regionopavsko.cz/2013/05/20/kadao-druhym-nejlepsim-oddilem-cr/
http://tomdelfin.wgz.cz/rubriky/vzkazy-info


http://www.adam.cz/clanek-2013050048-zelezny-tomik-2013-opet-v-rekordnich-cislech.html 

Železný TOMík 2013 opět v rekordních číslech 

Autor: A-TOM - Jindřich Černý, TOM Delfín Litoměřice | zařazeno: 25. 5. 2013 | přečteno 123 

 

Devatenáctý ročník triatlonu Železný TOMík přijelo do Litoměřic pokořit rekordních 186 borců ze šestnácti 

oddílů TOM.  

 

 

Závod napěchovaný k prasknutí nejlépe zvládli TOM Kadet Červený 

Kostelec, v těsném sledu TOM Kadao Opava, který se letos sice účastnil 

poprvé, přesto si odvezl druhé místo. Bronz získal TOM Vlaštovka 

z Hořovic.  

Jednotlivé výsledky jsou na http://tomdelfin.wgz.cz/rubriky/zelezny-tomik.  
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http://www.tom-dakoti.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=238:elezny-tomik-a-prvni-

dakotske-stopy&catid=8:clankydeti 

 

Železný tomík a první dakotské stopy  
   

Napsal uživatel Matýsek     

Středa, 22 Květen 2013 19:38  

Železný tomík, to je vlastně tomícký trojboj. Dakoti se nikdy 

neúčastnili, ale letos se to změnilo, hned několik Dakotů vyrazilo do 

Litoměřic. V sobotu večer tak přišla zpráva od Matýska: "Ahoj 

Tomku, s Danem (Sklenářem) jsme byli na krááááááááááásnééééééém 

6.MÍSTĚ!" Dakoti se neztratili a dorazili do cíle, čímž vlastně vyhráli 

(sami nad sebou). 

Fotky ve fotogalerii... 

 Železný tomík 

Pro mě byla tato akce úplně NOVÁ a proto jsem se na ní těšil.:-) A 

hned po ránu na nádraží na mě čekala nemilá zpráva, Pinquin neměl 

KOLO. Jak můžu závodit ve dvojici s někým, kdo nemá 

kolo, když jedna z disciplín je jízda na kole, no chápete to? Další 

změna plánu - Miki nejede, Renča rodí. A tak nás měl na starosti 

Tom z Chippewy. 

Tak nasedat do aut, ať to stihneme, závody začínají za hodinu v 

Litoměřicích. Já jsem jel s Malinou a jeho bráchou a s mým bráchou. 

Cesta díky Malinově bráchovi, který si ji chtěl zkrátit přes Stružnici, 

se nám nepodařilo uskutečnit, protože brácha zapomněl zkratku a 

nakonec díky navigaci jsme se vrátili na správnou cestu. 

No není to DOBRODRŮŽO?! Na místo jsem nakonec dojeli včas. 

Nejdříve nám rozdali závodní čísla, potom začal závod. První 

závodili žáci a já jako tomíček jsem závodil po nich. Jako první byla 

jízda na kánoi 1,5km, bylo to super, s Pinquinem jsme byli sehraná 

dvojka. Jako druhá disciplína byla jízda na kole asi 2,5km, všude 

bylo plno bláta, takže naše kola vypadala jako blátokola. Poslední disciplína byl běh na 1km, trasa byla po 

betonové cestě. 

Ufffff, byl to docela zápřah. Nejhorší bylo čekání na vyhodnocení závodníků, které trvalo skoro 3h. Během 

toho čekání začalo pršet, takže jsme se schovali v autech. Vyhlášení trvalo asi 30min, všichni dostali 

diplomy, drobné ceny a sladkosti. Chtěl bych si tuto akci příští rok ještě zopakovat B-). 

Během roku budu více trénovat, abych skončil na 1.místě. 

SPORTU ZDAR!!! 
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Železný Tomík 

KdySobota, 11. kvě 2013 

PopisZávod dvojic ve třech disciplínách – jízda na kánoi, jízda na kole, běh – vše proběhne v Litoměřicích. 

Nutné hlásit nejpozději na Cimrmanovi, kdo jede a s kým bude závodit. Vše na Mikiho!! Super závod, super 

ceny, super atmosféra a pozor letos závodí i maminka od Suchých ve dvojici s Evou a možná i Bertík s 

Vojtilou. Kdo se hecne další?? 
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http://www.a-tom.cz/clanek/16761-zelezny-tomik-probehl-za-hojne-ucasti-zavodniku 

Železný tomík proběhl za hojné účasti závodníků! 

14. 5. 2013 zuzka Asociace Ústecký kraj  

 

Devatenáctý ročník triatlonu Železný TOMík přijelo do Litoměřic pokořit rekordních 186 borců ze šestnácti 

oddílů TOM. Závod napěchovaný k prasknutí nejlépe zvládli TOM Kadet Červený Kostelec, v těsném sledu 

TOM Kadao Opava, který se letos sice účastnil poprvé, přesto si odvezl druhé místo. Bronz získal TOM 

Vlaštovka z Hořovic. 

Další informace z tratí doplníme, určitě více najdete v příštím Tomíkovi. 

Jindřich Černý, TOM Delfín Litoměřice 

  

Dík patří všem organizátorům i všem zúčastněným. 

  

http://www.a-tom.cz/clanek/16761-zelezny-tomik-probehl-za-hojne-ucasti-zavodniku
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Železný TOMík proběhl krásně, čtěte dál v rýmech básně. 

 

Že je to triatlon tomíků, to už každý ví, život mu vdechnul Tomáš Novotný, 

a dal mu dobrý základ do vínku, tak nezvěstuji žádnou novinku. 

19. ročníků již proběhlo, účastníkům se v Litoměřicích líbilo. 

Pravidelně jezdí na sever Čech, ti, co jsou z Moravy, či sídlí na Brdech 

A mnohé další oddíly, počty závodníků sílily. 

186 jich letos startovalo, to byl hukot, jak to žilo. 

 

První disciplínou, ve které se závodí, je ve dvojicích jízda na lodi. 

Kánoe jsou připravené, kdo si jakou asi vezme? 

Nezáleží však na lodi, ale na tom, kdo se nalodí. 

Všichni jsou bojovníci urputní, lenost nikomu nevoní. 

„Labe, Ohře, klidné toky“, kdo nezávodil, řekl by taky. 

Ale ten kdo smočil pádlo, řekl potom, ... „to je žrádlo“. 

Proudy mnohé hlídky potrápily, některé i převrátily 

 

Jak vyměnit plavbu línou? Kola jsou druhou disciplínou. 

Ať prší nebo je slunečný den, svůj bicykl má každý připraven. 

Co závodníci si zvláště cení? Že tratě se průběžně mění.  

Do kopců, to jsou drámata, ale potom, ta panorámata. 

 Je to souboj o vteřiny, zvítězíme my, či někdo jiný? 

Zkušenější účastníci, to jsou praví závodníci. 

Pro menší je soutěž hrou, všechno zvládnou s rozvahou. 

 

A po kolech ještě běh, není lehké chytit dech. 

Však sledujeme s úžasem, jak závodníci vítězí nad časem. 

Běží ladným pohybem, a na tvářích s úsměvem. 

Podporují se velice, vždy jde spolu dvojice 

Těžko by se oddělily, společně už míří k cíli. 

 

A konečně vytoužený cíl. Někdo dorazí za hodinu, někdo za 2, někdo dýl. 

Když do cíle doplazí se, sotva dýchá, hlásí, …již nikdy více… 

 

Všichni po chvíli procítili, zvláště ti co zvítězili. 

Neb keramičtí svalouši, adrenalin pokouší. 

Překrásní jsou velice, pro nejlepší dvojice. 

Mnohé zdobí vitrínky, a dál motivují v tréninky. 

Kdo ji má, nezaváhá ani trošku, za rok chce získat novou sošku. 

Touha po dalších vítězstvích, nepřináší dřinu, ale především smích. 

Vyčíst se dá z dětských tváří, jak radostí jenom září. 

Ale i oddíloví vedoucí, mají z toho legraci. 

Energie se znovu vrátí, neb ji máme z čeho bráti. 

Zvláště úspěšné oddíly, ty si život osladily 

Neláteří, že se dřou, konají tak s pokorou. 

Přidejte se také k nim, sestavte si i Vy svůj tým.  

Připraveno do tisku časopisu Tomík: http://procleny.a-tom.cz/tomik 


