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Jihočeský 123 19 25 30 45 242 10

České Budějovice  2 4 3 1 10 2

Český krumlov 34 5  2 4 45 1

Jindřichův Hradec 65 7 12 17 29 130 3

strakonice 5    2 7 1

Tábor 19 5 9 8 9 50 3

Jihomoravský 610 122 177 78 100 1087 29

Blansko     7 7 1

Břeclav   3 2  5 1

Brno-město 496 104 145 66 77 888 19

Brno-venkov 45 2 12  7 66 2

Vyškov 46 9 14 6 9 84 3

Znojmo 23 7 3 4  37 3

Karlovarský 33 1 2 4 9 49 3

karlovy Vary 3    2 5 1

sokolov 30 1 2 4 7 44 2

Královéhradecký 176 41 38 13 46 314 10

Hradec králové 68 19 19 6 24 136 5

Jičín 11 1 2  10 24 1

Náchod 97 21 17 7 12 154 4

Liberecký 275 42 37 20 23 397 11

Česká lípa 121 8 9 8 12 158 5

Jablonec nad Nisou 42 3  3 5 53 3

liberec 17  5 3  25 1

semily 95 31 23 6 6 161 2

Moravskoslezský 1280 271 259 131 177 2118 54

Bruntál 11 4 2  3 20 1

Frýdek-místek 208 50 59 20 37 374 8

karviná 117 24 23 8 23 195 10

Nový Jičín 100 6 4 4 11 125 3

opava 187 47 39 21 21 315 6

ostrava-město 657 140 132 78 82 1089 26

Olomoucký 41 22 21 10 12 106 5

olomouc 26 12 9 5 6 58 3

Přerov 15 10 12 5 6 48 2

Pardubický 146 18 24 21 9 218 4

Pardubice 18 1 7 4  30 1

svitavy 128 17 17 17 9 188 3

Plzeňský 156 10 10 10 34 220 12

Domažlice 67 4 3 8 15 97 3

klatovy     2 2 1

Plzeň-jih 37  5  5 47 2

Plzeň-město 37 6 2 1 7 53 5

Plzeň-sever 15   1 5 21 1

Středočeský 792 123 162 121 267 1465 43

Benešov 33 9 4 1  47 1

Beroun 131 24 14 16 66 251 8

kladno 73 6 7 11 13 110 3

kolín 51 3 8 6 34 102 2

kutná Hora 45 8 22 3 27 105 5

mělník 56 11 24 28 40 159 1

mladá Boleslav 31 3 1 1 3 39 2

Nymburk 20 3 11 6 2 42 1

Praha-východ 121 18 22 6 35 202 4

Praha-západ 159 21 37 39 38 294 12

Příbram 72 17 12 4 9 114 4

Ústecký 404 95 84 44 65 692 21

chomutov 48  7 2 2 59 2

Děčín 39 20 24 11 12 106 3

litoměřice 190 14 25 25 35 289 10

louny 6   2 6 14 1

Ústí nad labem 123 61 28 4 10 226 5

Vysočina 117 46 42 11 33 249 6

Jihlava 15 2 1  3 21 1

Pelhřimov 78 37 37 8 27 187 3

Žďár nad sázavou 24 7 4 3 3 41 2

Zlínský 497 115 105 76 162 955 26

kroměříž 62 16 32 18 20 148 7

Uherské Hradiště 117 18 21 24 74 254 6

Vsetín 165 36 17 21 52 291 5

Zlín 153 45 35 13 16 262 8

Hlavní město Praha 606 131 158 45 68 1008 16

 

ceLKeM 5258 1056 1144 614 1050 9122 250

KraJ KraJ
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Počet táborů
170

celkové
náklady

15 402 278 Kč

celková 
dotace

2 064 274 Kč
Počet dětí

4 297

Počet akcí
102

celkové 
náklady

914 832 Kč

celková 
dotace

214 960 Kč

Počet osob
3 374

z toho 2 981 
do 26 let

výchovné akce

Počet akcí
43

celkové 
náklady

657 941 Kč

Vyplacená 
dotace

288 560 Kč

Počet 
účastníků

818

Volnočasové aktivity
ceLKeM 511 aKcÍ (jednodenních 228 a 283 vícedenních)

O NÁKLaDecH 2 326 412 Kč (386 276 kč resp. 1 940 136 kč)

bylo DOTOVÁNO ČÁSTKOU 692 281 Kč
(197 329 kč resp. 494 952 kč) 

POČeT ÚČaSTNÍKŮ akcí do 26 let byl 6 842 (3 047 resp. 3 794)

Tábory

PŘeHled AKCí podpořených
v roce 2014 z prostředků mŠmT
Tvoří  necelou třetinu všech uskutečněných oddílov ých
v ýprav, v ýletů, táborů a vzdělávacích akcí.

jarní tábory letní tábory základní výchova 
vedoucích

odborná 
výchova

individuální 
výchova

Výlety a výpravy našich oddílů zelené víkendy

pohádkový les

regionální akce
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mimořádné projekty

Projektem se podařilo splnit 
všechny čtyři hlavní cíle: 
•	 podporu	pravidelných	aktivit	

pro děti a mládež ze sociálně 
znevýhodněného prostředí, 

•	 podporu	aktivit	rozvíjející	
sociální kompetence dětí, 
vytvoření rovných příležitostí, 

•	 podporu	informační	
 gramotnosti a 
•	 rozšíření	vzdělávání	

dobrovolníků pracujících 
s dětmi a mládeží. 

dobrovolně za hranice
Projekt je složen ze čtyř tematicky různorodých aktivit a propojil 
organizace pracující s mládeží z Čech, Polska, Německa a maďarska. 
Jejich zájmová oblast je turistika, sport a kultura. 
Prvním projektem byla účast ostravských tomíků z oddílu 
Čmoudík na mezinárodním setkání organizací pracujících s dětmi 
a mládeží v německém městě Bad Harzburg. Hlavním pořadatelem 
byla německá organizace DeutscheWandrjugend. Během 9 dnů 
naplněných mnoha workshopy, turistickými akcemi nebo semináři, 
navázal oddíl nové kontakty se zástupci organizací ze sousedních států. 
mezinárodního setkání v německém Bad Harzburg se účastnilo 20 
ostravských tomíků, z ostatních států přijelo téměř 5 tisíc dobrovolníků.
Projektem číslo dvě bylo Mezinárodní turistické setkání 
v Mikulášovicích a slovenských Bátovcích u levice spojené 
s turistickým závodem. setkání bylo úspěšným pokračováním navázané 
spolupráce z loňského roku. samotný závod proběhl bez organizačních 
závad a na vysoké úrovni. srazu se účastnilo téměř 300 dobrovolníků, 
za Českou republiku přijelo 219 závodníků z našich oddílů, základních 
škol, z Junáka a organizace Husot ze slovenska přijelo 74 dětí a mládeže 
ze 17 oddílů a dalších 6 účastníků přijelo z Německa.
Oddíl Zlatých šípů z Valašského Meziříčí připravil pokračování 
pilotního setkání partnerských organizací z roku 2013. Hlavním 
obsahem projektu byla organizace čtyř společných výměnných akcí 
zaměřených na práci s audio a video technikou. Účastníci si vymysleli 
(i prakticky vyzkoušeli) interaktivní, zábavný program laděný v duchu 
regionálních tradic s důrazem na přípravu na společné nahrávání 
audiovizuálních textů ze všech zemí. Vyvrcholení společného projektu 
proběhlo ve slovenské Banské Štiavnici. Týmy pracovaly na nahrávání 
svého tvůrčího rádia „Štianické plky“, kdy každá skupinka připravila 
krátkou audiostopu, která se online vysílala na internetu. Projekt 
proběhl za účasti 85 českých, 19 slovenských a 5 polských účastníků.
Ostravský oddíl Krokodýl zorganizoval třístrannou výměnu 
zkušeností mládeže v lubomi, orozslánech a ostravě. V rámci setkání 
proběhly workshopy, kulatý stůl a také strukturovaný dialog s osobou 
s rozhodovacími pravomocemi. Čtyř společných workshopů se 
účastnilo 15 českých, 5 polských a 5 maďarských mladých budoucích 
dobrovolníků.

Alice Pařízková

Tomíci pomáhají potřebným
cílem projektu bylo podpořit volnočasové aktivity dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného 
a kulturně odlišného prostředí, vytvoření podmínek pro účast tělesně hendikepované mládeže 
v běžném oddílovém životě. 

TOM 9914 BVÚ pokračoval v navázané 
spolupráci s pedagogicko-psychologickými 
poradnami, poradnami pro náhradní rodinnou 
péči a s centrem pro rodinu a sociální 
péči. Prostřednictvím těchto partnerských 
organizací se podařilo oslovit rodiče dětí 
s nabídkou volného času v kolektivu vrstevníků. 
Ve vytipovaných školních třídách oddíl 
prezentuje činnosti spolu s náborem v rámci 
tvůrčích dílen konaných v centru pro rodinu 
a sociální péči. Díky těmto aktivitám se zapojilo 
do pravidelné činnosti 9 dětí. Do jednorázových 
akcí se zapojilo na 200 dětí a mládeže.
Na projektu se podílel i oddíl TOM 3802 
Lotři Hronov. Během tří akcí si hendikepované 
děti užily divadelní představení, vyzkoušely 
lukostřelbu,	jízdu	na raftu	nebo	pomoc	místním	
hasičům. Vícedenní program zahrnoval výlet 
na Šumavu s návštěvou hradu, výlety po okolí, 
jízdu na otavě nebo procházky za historií. 
Víkendový pobyt v Adršpachu nabízel stolní hry, 
zpívání, jízdu v kajaku, táboření v přírodě. Vše 
s kamarádskou podporu všech členů oddílu. obě 
skupiny dětí dokázaly, že vzájemnou tolerancí 

a kooperací lze dokázat i to, co se zprvu zdá 
nemožné. 
Program oddílu TOM 20610 Buntaranta 
byl zaměřen na volnočasové aktivity pro děti 
a mládež ze sociálně znevýhodněného prostředí 
ostravska. Řada vzdělávacích výjezdů hravou 
formou	učila	spolupracovat	účastníky	z různého	
sociálního prostředí. oddíl dlouhodobě 
spolupracuje s centrem sociálních služeb o.p.s. 
ostrava. oddíl bere jedince ze znevýhodněného 
prostředí na běžné oddílové aktivity. V roce 
2014 zorganizoval další tři víkendové pobyty 
určené hlavně těmto dětem.
Tomíci z oddílu 1027 – Stopaři se věnovali 
především sociálně vyloučené mládeži. 
oddíl nabídl soubor opakované činnosti se 
zaměřením na sportovní aktivity – florbal 
a turisticko – horolezecké akce nebo řadu 
workshopů s keramickou a výtvarnou 
tématikou. Dvanácti odpolední se pravidelně 
účastnilo více než 110 dětí a mládeže 
z mikulášovic a přilehlého okolí.

Alice Pařízková



Krajské rady asociace Tom
asociace tomíků má své krajánky ve všech krajích republiky.

František Serbus
sevastopolská 11
625 00 Brno
mobil: 603194 024
e-mail:	frodo@kasiopea.cz

Vratislav cvejn
J. Purkyně 563/10
500 02 Hradec králové 2
tel. zam.: 495 054 239
mobil: 603 115 806
e-mail:	nomed@centrum.cz

Karel Snětina
rapšach 88, 378 07 rapšach
tel. byt: 384 786 120
tel. zam.: 384 786 192
mobil: 723 426 350
e-mail:	karel.snetina@j-hradec.cz
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Zdeněk Šmída
slovanka 1350
470 01 Česká lípa
mobil: 775 975 713
e-mail:	zdenek.smida@gmail.com

růžena Štěpánková
luční 1024/12
357 35 chodov
tel. byt: 352 675 215
mobil: 720 463 845
e-mail:	ruza@hrosi.cz

Zdeněk rolinc
Pod Zábřehem 1503
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. zam.: 573 378 187
mobil: 602 733 742
e-mail:	zrolinc@volny.cz

Mojmír Nováček
rottrova 1
700 30 ostrava-Zábřeh
mobil: 603 513 144
e-mail:	mojmir.novacek@seznam.cz

Olomoucký kraj Kr 267

olomoucká krajská rada
Předsednictvo asociace jmenovalo 18. října 2014 
na svém jednání v Dobré Vodě nového krajánka 
olomouckého kraje – stala se jím soňa rokytová, která 
projevila ochotu se po více než tříletém olomouckém 
"bezvládí" této role ujmout.

Jihočeský kraj Kr 258

Jihomoravský kraj Kr 266

Karlovarský kraj Kr 260

Královehradecký kraj Kr 263

Liberecký kraj Kr 262

Moravskoslezský kraj Kr 268

Soňa rokytová
kyselovská 78
783 01, olomouc-slavonín
mobil: 732 202 287
e-mail:	sefova@email.cz

Pardubický kraj Kr 264

David Šimek
Gorkého 35e
568 02 svitavy
tel. byt: 461 531 687
mobil: 732 504 588
e-mail:	david.simek@svitavy.cz

Plzeňský kraj  Kr 259

Zdeněk Strousek
Baarova 478
345 61 staňkov
mobil: 606 664 311
e-mail: 
zdenek.strousek@swisslifeselect.cz

Kraj Praha  Kr 256

Petr Teringl
k Hrnčířům 17
149 00, Praha 4
mobil: 603 916 452
e-mail:	petr.teringl@seznam.cz

Středočeský kraj  Kr 257

Kamil Podroužek
opárno 29
411 31 Velemín
mobil: 603 269 292
e-mail:	Boci2004@volny.cz

Ústecký kraj  Kr 261

Miloslav Toman 
studentská 669
418 01 Bílina
mobil: 702 052 606
e-mail:	lesni.panna@email.cz

Kraj Vysočina  Kr 265

Václav Hrobský
Na Blatech 479, 395 01 Pacov
tel. byt: 565 442 040
tel. zam.: 565 443 558
mobil: 724 335 557
e-mail:	hrobsky.vaclav@seznam.cz

Zlínský kraj  Kr 269
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Slovo 
předsedy

Výroční zpráva je obrázkem o spolku. 
Výčet aktivit v ní uvedených nemůže 
být	nikdy	úplný,	fotky	nedokážeme	
zveřejnit všechny, do výroční zprávy 
se nevejde ani deset procent nápadů, 
dějů, myšlenkových veletočů, 
které probíhají třeba na táborech 
a na stovkách výprav našich oddílů. 

Přesto výroční zpráva Asociace Tom 
České republiky přináší základní 
přehled o našich nejvýznačnějších 
podnicích, o hospodaření, o tom, 
co jsme dokázali vybudovat či 
zorganizovat v roce v ní popsaném. 
Není toho málo. 

rád napíšu, že asociační svět je 
pestrý, hravý a většinou radostný. 
stovky vedoucích odvádějí olbřímí 
organizátorskou a výchovnou práci, 
tisíce dítek protékajících našimi 
oddíly jim jejich nápady vcelku 
rády baští. Nechybí vtip – o tom se 
nakonec přesvědčujete i vy, čtenáři 
naší výroční zprávy, právě na této 
straně. 

Dočetli jste až sem a já vás přátelsky 
vyzývám, abyste výroční zprávu četli 
dál. Jen dál!

Tomáš Novotný
předseda Asociace TOM České republiky



Ústřední akce
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Bambiriáda 2014
Tradiční přehlídka neziskových organizací a spolků 
proběhla v Praze, ostravě, Třinci a Plzni a navštívilo 
ji téměř deset tisíc dětí a mládeže. Asociace Tom 
podpořila regionální Bambiriády částkou 9 330 kč. 

železný tomík 2014
Jubilejní 20. ročník soutěže v triatlonu v litoměřicích proběhl 
ve dnech 9.–11. května. Závodu se aktivně zúčastnilo 246 
tomíků z 10 oddílů z celé republiky. Triatlon byl podpořen 
klubem českých turistů částkou 23 500 kč.

letní sraz 2014
letní sraz turistických oddílů proběhl v olomouci. Hlavním organizátorem byl oddíl 
Tuři olomouc, v čele s vedoucí soňou rokytovou. Týdenního srpnového soustředění 
18.–24.	8.	se	zúčastnilo	86	tomíků	z deseti	oddílů.	Podrobnější	informace	o srazu	se	
dočtete na straně 8.
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Druhý červnový víkend se završilo dvouleté úsilí 
našeho spolku o vybudování protipovodňové ochrany 
u oparenského mlýna. o pozoruhodném technickém 
díle (obnově původního náhonu, vystavění kamenného 
rozdělovacího objektu na potoce a rekonstrukci 
původních podzemních kanálů ze začátku 19. století) 
jsme	v Tomíkovi	již	několikrát	informovali.	

V neděli 8. června se do mlýna sjelo na 150 hostí z celé 
republiky. Počasí přálo, nálada byla výtečná, bylo se čím 
občerstvit. Všude bylo plno mlynářek a mlynářů, skvěle 
hrála cimbálovka muzička, mezi tím pobíhala oddílová 
droboť, taktéž krojovaná, četník-kandidát Filip Černý 
(Pepřák) dohlížel na pořádek, paní správcové Helence 
Podroužkové to moc slušelo, její muž Bocman prášil 
po přítomných mouku a velebný pán ománek tomu 
všemu žehnal, dokud se pod ním neprolomila lávka.

Na mlýně to klapalo

Úděsná chvíle nastala, když se z útrob vodního kola 
vydrápal k užaslým přítomným vodník. eurovodník! 
Normovaný druh solidního vzrůstu, s kloboučkem plným 
hvězd. Děti vřeštěly nadšením. 

Těžko říci, co zaslouží větší obdiv – zda precizní vodní 
kolo s vantroky či soustava vodních hrátek o pár metrů 
dál. od vodního kola, které napuštěná nádrž neboli 
náduvníček nad mlýnem roztáčí spolehlivě dlouhých 

Po úvodní	řeči	náčelníka	tomíků	se	přítomní	zformovali	
v evropské procesí a vydali se pod příslušnými vlajkami 
pokřtít pamětní ceduli na začátku náhonu. Toho se ujali 
Tomek Hurt a kačka Šejtková, administrátoři projektu. 
Po hrázi náhonu pak průvod pokračoval ke stavidlu 
a k mlýnskému kolu. To jest překrásné! 
ruční práce, poctivé dílo! 

šest hodin, se nemohli odtrhnout dospělí, vodní svět 
dubových korýtek a zmenšenin mlýnského kola zas 
dlouhé	hodiny	fascinoval	děti...

snad všichni přítomní se rozjížděli večer s dobrou 
náladou. Za dotační prostředky z evropské unie jsme 
vybudovali smysluplné a solidní dílo – a to není málo.

Tomáš Novotný



letní sraz v olomouci
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Na srpnový sraz do olomouce přijelo 86 tomíků z deseti 
oddílů Tom a kČT (Tom Javory Černuc, Tom Výrové 
Postoloprty, Tom kADAo opava, Tom Újezdec Těšov, 
Tom Hroši chodov, Tom Zálesák Tanvald, Tom sojčata 
Žitenice, Tom robinsoni Poděbrady, kČT krušné Hory 
sokolov a pořádající Tom Tuři olomouc).

Účastníci srazu byli ubytovaní v ZŠ olomouc – 
Nemilany. svůj areál propůjčil ke sportovním aktivitám 
a večerním programům TJ sokol olomouc – Nemilany. 
oběma moc děkujeme, protože nám poskytli své služby 
v hodině dvanácté, kdy na nás týden před zahájením 
srazu „zapomněl“ původní ubytovatel.

Účastníkům srazu jsme nabídli několik společných 
výletů.	V úterý	jsme	sjeli	na raftu	řeku	Moravu	
z Hynkova do chomoutova. Původní plán byl dojet až 
k hale UP, ale počasí nám nepřálo. 

Ve čtvrtek jsme navštívili lesnické muzeum na zámku 
Úsov, muzeum tvarůžků v lošticích, tvarůžkovou 
cukrárnu, kde jsme se neubránili ochutnávce místní 
speciality a zakončili jsme s ohnivcem prohlídku hradu 
Bouzova. V sobotu jsme se prošli po kameníčkově 
gruntu v Příkazích, kde je umístěn Hanácké skanzen. 
kromě neživého inventáře zde děti zaujala desetidenní 
koťátka, kůzlata, prasátko, morče a králíčci.

Pokračovali jsme do mladečských jeskyní a na naučnou 
stezku Třesín, kde se nachází Čertův most, zbytky 
rytířské síně a jeskyně Podkova, která je volně 
přístupná. Pokračovali jsme do „Hanáckých Benátek“ – 
královského města litovle, jehož historickým centrem 
nás provedla průvodkyně.

 kromě těchto společných výletů jsme připravili 
účastníkům tipy na individuální výlety. Ve středu to 
byla návštěva muzeí. Tomíci navštívili Vlastivědné 
a Arcibiskupské muzeum, Veteran arénu, korunní 
pevnůstku, sloup Nejsvětější trojice, vystoupali 
na radniční věž. Ve zbývajících dnech se podívali 
na zámek do Náměště na Hané, Javoříčských jeskyní, 
ZOO	na Svatém	Kopečku,	fortu	Radíkov	a většina	si	
zadováděla v olomouckém aquaparku.

kdo měl po celodenním putování dost sil, mohl je 
uplatnit v podvečerních sportovních turnajích. mezi 
klidnější večerní aktivity patřily rukodělky, stolní hry, 
letní kino na přání a sobotní táborák.

letní sraz Tom jsme pořádali poprvé a snažili jsme se, 
aby se tomíkům na Hané líbilo, což nám potvrdili při 
nedělním loučení.

 Soňa Rokytová
 TOM Tuři 4105 Olomouc
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Turistické základny 2014
stejně jako v předchozích letech, i v roce 2014 probíhaly na našich 
základnách (Dědov, Janov, Pořešín, mezholezy, Dubice, Polana, kamenka, 
oparenský mlýn, základna sloup, herberk Ferdinanda Dobrotivého, Dobrá 
Voda, Uherské Hradiště, Broumov u Tachova, pronajatý srub na sázavě, 
klubové kusalíno a stříbrné Hory) stavební úpravy a opravy.
Na zahradě	v Janově	nad	Nisou	byl	zbourán	starý	nefunkční	dřevník,	uvnitř	
chalupy se pak opravovaly zdi, nově malovalo, chalupa pěkně prokoukla.
Vnitřních úprav se dostalo také základně v mezholezích, kde byla zbudována 
zbrusu nová kuchyně. Ta nahradila původní v nevyhovujících sklepních 
prostorách. Z nové kuchyně se dá přímo vyjít na terasu. krom kuchyně přibyly 
ještě nové police, nástěnka a botník.
Exteriér	Oparenského	mlýna	ozdobilo	funkční	mlýnské	kolo,	o jehož	spuštění	
a slávě kolem něj se můžete dočíst v samostatné kapitole. Také velké vodní 
dílo – protipovodňová opatření bylo dokončeno a zkolaudováno.
V Dobré Vodě se taktéž budovalo venku – u základny vzniklo nové 
víceúčelové hřiště a byly rozvedeny nové odvodňovací a kanalizační přípojky.
Zrekonstruována byla střecha stodoly v kamence u oderských vrchů.
stavební úpravy stále probíhají na nové chalupě ve stříbrných Horách. Ta se 
již pyšní zcela novou střechou, byla dokončena 1. etapa celkové rekonstrukce.

Protipovodňová opatření u oparenského mlýna
V březnu roku 2014 skončila výstavba protipovodňových opatření na mlýně. Za rok a čtvrt prošel areál mlýna finální 
úpravou, do své původní podoby byl kompletně zrekonstruován náhon. malebný pohled přes retenční nádrž na mlýn je 
stejný, jaký se naskytl předválečným kolemjdoucím. Vloni bylo však největší změnou osazení mlýnského kola. masivní 
dubové kolo přes tři metry vysoké, vantroky s prokapávající vodou, zvláštní a krásné klapání při spuštění kola. 

celý areál oparenského mlýna se tak finálně vrátil do podoby z první poloviny dvacátého století! systém 
protipovodňových opatření navíc chrání mlýn před dvacetiletou povodní. Věřme, že ještě dlouho nebudou správcovi 
muset nasazovat hradidla protipovodňových zábran 
a studovat rysky výšky milešovického potoka. 

Na projekt v rámci programu cíl3/Ziel3 na podporu 
přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Českou 
republikou a svobodným státem sasko bylo 
vyčleněno	z fondu	ERDF	a ministerstva	pro	místní	
rozvoj 224 383,50 eur. Na projektu se podílel 
nejen brigádnickými pracemi náš saský partner 
erzgebirgsverein e.V. v čele s Gabriele lorenc.

Tomáš Hurt

Zajímavý pohled na naše základny přinášejí také 
statistická čísla:

Nejvíce osobonocí strávili hosté v Dobré Vodě 
(2842), dále pak v oparenském mlýně (2659) 
a na třetí příčce se umístila základna ve sloupu 
(2280 přespání).

Zuzana Antošová



Turistické závody 2014
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Turistický závod – outdoor running je outdoorovým 
sportem, konaným pod záštitou Asociace turistických 
oddílů mládeže a klubu českých turistů.

Jde zde o skloubení terénního běhu se základními 
turistickými dovednostmi (překonávání lanové lávky, 
překážková dráha – hod míčkem a plížení, odhad 
vzdálenosti, práce s buzolou a mapou – orientace 
a azimutové úseky, vázání uzlů, určování dřevin, 
turistických a mapových značek a poznávání kulturních 
památek a přírodních zajímavostí). Všechny kontrolní 
stanoviště je nutno plnit co nejrychleji a samozřejmě 
bez chyb, neboť čas běží od startu do cíle a za chyby 
následují trestné minuty.

Proběhla krajská mistrovství v jedenácti krajích, v pěti 
krajích proběhly navíc i krajské poháry. Český pohár 
proběhl v kožlanech, karviné a Pacově. Čtvrtý proběhl 
v rámci mistrovství České republiky v Bílovci.

Turistické závody dokázaly a neustále dokazují, že patří 
mezi vyhledávané akce dětí a mládeže. Uspořádán 
byl seriál závodů a i řada náborových akcí a místních 
minizávodů s úžasnou kumulací dětí a mládeže.

V závodech roku 2014 protnulo cílovou pásku 2789 
závodníků a na kontrolách rozhodovalo 801 rozhodčí. 

Mistrovský	závod	štafet	přivítaly	Palkovice.	Mezinárodní	
mistrovství po čtyřech letech zavítalo na slovensko, 
konkrétně do Bátovců – čeští závodníci zde dokázali 
opět zvítězit. smíšené dvojice zavítaly do mikulášovic, 
premiéru zde měla spolupráce s Českým olympijským 
výborem v rámci projektu Česko sportuje.

Turistické závody jsou otevřeny všem organizacím 
i neorganizované veřejnosti, řada účastníků od závodů 
odchází, ale naopak se hlásí další a další oddíly se 
zájmem změřit si své síly a dovednosti.

Zdeněk Vejrosta
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ČeSKÝ POHÁr

Vojtěch kůsa
kralovice

kristýna maťaťová
Tom Tuláci Frýdek místek

Vojtěch Čapek
TOM	Delfíni	Borotín

Zuzana Šebestová
Tom suchdol n. l.

Jakub Zapletal
Tom orlová

Anežka sochová
Žlutý kvítek Palkovice

martin milata
Divočáci Frýdlant

Tereza Popová 
Tom-kČT kralupy n. Vlt.

Viktor maťaťa
Tom Tuláci Frýdek místek

Jana Zázvorková
Tom orlová

Vít Procházka
Tom-kČT kralupy n. Vlt.

linda rechtoriková
TOM	Delfíni	Borotín

Tomáš Fúsek
Tom mikulášovice

libuše Vlachynská
Junák Uherské Hradiště

Bílý – kralovice
Červený – Tom-kČT kralupy n. Vlt.

MISTrOVSTVÍ Čr

Jan opěla
Divočáci Frýdlant

kristýna maťaťová
Tom Tuláci Frýdek místek

lukáš sládek
kralovice

Dominika Hoťková 
Tom orlová

Jakub Zapletal
Tom orlová

erika Bojarčuková
Tom kamarádi Pacov

martin milata
Divočáci Frýdlant

Barbora macurová
Divočáci Frýdlant

Viktor maťaťa
Tom Tuláci Frýdek místek

Jana Zázvorková
Tom orlová

Vít Procházka
Tom-kČT kralupy n. Vlt.

linda rechtoriková
TOM	Delfíni	Borotín

roman Gach 
Tom Tuláci Frýdek místek

libuše Vlachynská
Junák Uherské Hradiště

Bílý – Tom orlová
Červený – Tom-kČT kralupy n. Vlt.

MeZINÁrODNÍ MISTr.

Jan opěla
Divočáci Frýdlant

kamila Zázvorková
Tom-kČT kralupy n. Vlt.

lukáš sládek
kralovice

Zuzana Šebestová
Tom suchdol n. l .

lenka Výmolová 
Žlutý kvítek Palkovice

David koždoň
Tom orlová

magdaléna Gencová
Tom orlová

ondřej Genco 
Tom orlová

linda rechtoriková 
TOM	Delfíni	Borotín

Tomáš Fúsek
Tom mikulášovice

markéta máchová
Tom Nezmaři Bílovec

Česká republika

MISTrOVST VÍ Čr – SMÍŠeNé DVOJIce

Do 30-ti let (součet věku závodníků) Zuzana Šebestová + radek Šebesta / Tom suchdol n. l.

31	–	70	let	(součet	věku	závodníků)	 Linda	Rechtoriková	+	David	Palivec	/	TOM	Delfíni	Borotín

Nad 70 let (součet věku závodníků) květa Fúsková + Tomáš Fúsek / Tom mikulášovice

MISTrOVST VÍ Čr – ŠTaFeT y

Žákyně Aneta krhovjáková + Dominika Hoťková + Hana Gabzdylová / Tom orlová

Žáci ondřej Březina + ondřej Václavínek + Daniel Prachař / Divočáci Frýdlant

Ženy Šárka Pokludová + markéta Řeháčková + Aneta Dreslerová / Tom Nezmaři Bílovec

muži Pavel kubánek + David Pokluda + roman Berger / Tom Nezmaři Bílovec
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koNTAkT: www.turisticky-zavod.cz
  Předseda rady TZ Ing. Zdeněk Vejrosta
  mládežníků 677, 278 01 kralupy nad Vltavou
	 	 tel.:	736 506 821	•	e-mail:	turisticky.zavod@seznam.cz
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letní táborové školy

Česká táborová 
škola
V neděli 17. srpna se do severočeského sloupu 
a na beskydskou Polanu sjeli letošní účastníci 
táborových škol. Ve sloupu se jim od prvních okamžiků 
lektoři snažili rozproudit krev v žilách, rozmnožit nápady 
na etapové hry, probudit smysly pro pedagogické 
a právnické základy dětských partiček, naočkovat 
principy správného vedoucího či správné vedoucí 
skupinky tomíků. Budoucí lídři svých oddílů si vyzkoušeli 
práci	s lasem,	lezení	po vysokých	lávkách,	šifrování,	běh	
či bloudění lesem při rogainingu, tvorbu z keramické 
hlíny či hraní netradičních sportovních her. mimo to 
všechno ale slečny a mládenci měli možnost zjistit, že 
jejich oddíl má podobné problémy jako ostatní a zažívá 
podobné radosti. Všichni se při posledním posezení 
u ohně shodli, že načerpali nejen inspiraci, co změnit 
a jak svůj oddílový život zpestřit, ale také motivaci 
a elán do dalších let v oddílech.

Lektoři české LTŠ

Česká LTŠ očima účastníků:
kATkA, oDDÍl sokol koZÁroVIce

Ze začátku se mi na LTŠ vůbec nechtělo. Nakonec jsem 
ovšem velice ráda, že jsem mohla táborovou školu 
navštívit a dozvědět se tolik nových a užitečných věcí. 
Nejenom, že jsme měli přednášky, ve kterých jsem zjistila, 
že některé věci děláme špatně a budeme se je snažit také 
napravit, ale byl i super program. Všechny dny co jsem 
byla na táborové škole, bylo co dělat a za žádnou cenu 
jsme se nenudili. O kuchyni ani nemluvím... všechna 
jídla, co jsem zde jedla, byla výborná! Děkuji za krásný 
(obohacující) týden.

TrPY, oDDÍl PĚŠINkY A osTŘÍŽI

Byl to skvěle prožitý týden prázdnin. Úžasný kolektiv jak 
mezi námi účastníky, tak i mezi námi a lektory.

Když jsem se dozvěděla, že to bude hlavně o nějakých 
přednáškách a že nás budou poučovat, jak být správným 
vedoucím, řekla jsem si, že to nějak přetrpím, ale nebyl 
žádný důvod trpět. Tak zajímavé a zábavné přednášky 
jsem snad ještě nezažila. Navíc jsem získala spoustu 
inspirace pro náš oddíl. Hráli jsme bezva hry, které určitě 
také využiji v našem oddíle. A hlavně jsme měli nejlepší 
jídla na světě. Mrzí mě, že to nebylo delší :(.
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Vodácká 
táborová škola
Vodáckou školu pořádala asociace tradičně na rakouské 
řece salze ve Wildalpenu. Nebylo nás sice mnoho (6 
kurzistů a dalších 14 pádlerů), pouze ze tří oddílů: 
Čmoudík ostrava, svišti kutná Hora a kadao opava, ale 
vodácká škola i v malém počtu (možná právě proto) byla 
báječná, poučná a hlavně „výživná“. Honza Česnek, syn 
vodáckého nestora Jardy Česneka ze vsetínských skorců, 
se	zhostil	role	cvičitele	v neuvěřitelné	formě.	

Vzal výcvik skutečně poctivě se vším všudy: bezpečnost 
na vodě v teorii a především v praxi, přednášky a testy, 
video ukázky, rozbory situací, testy v lodích na peřejích, 
rozbory seminárních prací přípravy vodáckých akcí pro 
skupiny apod. „Do těla“ dostali nejen kurzisti, plnící 
na závěr zkoušky instruktora vodní turistiky, ale i další 
účastníci, kteří si jeli splout překrásnou nezáludnou řeku 
salzu.

Nebývale vydařené slunečné počasí, dobrá partička, 
pohoda, prostě nádherné čtyři dny, které však byly velmi 
aktivní a obohacující. mnohokrát jsme během dne, ať 
už nedobrovolně nebo zcela cíleně plavali, skákali pro 
své kamarády-plaváčky a jejich lodě z břehů a každý 
náročný den jsme zakončili besedami a přednáškami 
s Honzou. Teprve za tmy jsme společně poseděli u ohně 
s kytarou nebo při filmu o sjíždění divokých řek. 

Tom Weicht, TOM Kadao

moravská táborová škola
liberec, Praha, Hradec králové, svitavy, Znojmo, rousínov, opava, ostrava, Třinec, Palkovice, Holešov, otrokovice – to 
jsou místa, odkud se sobotního odpoledne sjeli účastníci táborové školy na Polanu v Beskydech. Trocha času na rychlé 
seznámení	a hned	se	roztočil	kolotoč	her,	přednášek	a dalších	činností.	Rozcvičky	fyzické	i duševní,	TOP	desítka	
(neboli představení svých oddílů), kostkohry, Prase v žitě, rogainig, první pomoc, vlastní drobné hry, přednášky 
o fotografování,	psychologii,	orientaci,	ale	i škrabání	brambor	a mytí	nádobí,	taková	byla	náplň	prvních	dvou	dnů.	
o spravedlivé dělení do družstev se staral nepostradatelný pomocník řadič marcel.

Poté jsme si na dva dny odskočili na přechod malé 
Fatry s přenocováním na chatě pod chlebom. Počasí 
nám stihlo představit obě své tváře – tu příjemnou 
s teplem a dalekými rozhledy i tu chladnou, deštivou 
s viditelností sotva několik metrů. o to příjemněji 
na unavená těla zapůsobila po návratu na základnu 
výuka masáží.

kolotoč i nadále udržoval své vysoké obrátky: 
následovala vědomostní soutěž Asociační knihovna, 
adrenalinová bojovka, do rodiny přednášek přibyly 
ohně, sehrála se další série her z hlav účastníků. 
Bodovací systém v podobě klíčů vyvrcholil otevřením 
truhly. ke všeobecné radosti byla plná ovoce, dobrot 
a soudku	kofoly,	o zbytek	slavnostního	menu	se	postaral	
Démon se svými pomocníky. Nasyceni a spokojeni 
jsme se přesunuli k táboráku, dlouho zpívali a povídali, 
abychom se následujícího rána rozjeli domů.

Batohy plné špinavého prádla, notýsky popsané 
adresami a hlava napěchovaná nápady a vzpomínkami. 
Takto jsme opouštěli lTŠku na Polaně 2014.

Poděkování za zdárný průběh akce patří Hopovi, Wěrce, 
Tetřevovi,	Démonovi,	Malfoyovi,	Donkimu,	Harrymu,	
lektorům a hlavně všem účastníkům. opět se ukázalo, že 
o budoucnost tomíků se nemusíme obávat. 



Tomíci na cestách v Zahraničí 

V rámci zahraničních výměnných akcí vycestovalo v roce 2014 156 tomíků z 11 oddílů ve věku od 10 
do 26 let pod dohledem 19 vedoucích. Výjezdů se účastnilo dalších 55 vedoucích. celkové náklady 
na dopravu činily 890 334 kč, s vyplacenou dotací pak 110 986 kč. 

Do České republiky v rámci sedmi recipročních návštěv přijelo 94 mladých 
lidí společně se 13 vedoucími a 20 ostatními účastníky. celkové náklady 
na  pobyt zahraničních účastníků byly 234  671 kč a  podpořeny dotací 
60 300 kč. mezinárodní aktivity navázaly na minulé ročníky a proběhlo 
14 z  plánovaných 15 výměnných recipročních pobytů. Jedna akce byla 
zrušena ze strany zahraničního partnera z důvodu nedostatku finančních 
prostředků, druhá byla přesunuta na rok 2015. 

Partnerské vztahy udržují tomíci s  rakouskou, slovenskou, maďarskou, 
německou, holandskou a finskou mládeží. Nově byla navázána spolupráce 
s mladými lidmi z Albánie.

Alice Pařízková

14



15

Neorganizovaná 
mládež

roční projekt TOMÍcI PrO JINé byl rozdělen na čtyři 
hlavní tematické okruhy. 

Pro rok 2014 byl doplněn o pátý okruh – pořádání 
cVVZ v Brně. Nejširší škálu aktivit nabízí okruh č. 1 – 
„Otevřené klubovny“. Do projektu se zapojilo 27 oddílů 
z celé republiky s celkem 30 tematickými aktivitami. 
Nejoblíbenější a nejčastěji navštěvované jsou jednodenní 
akce,	organizované	formou	herních	odpolední,	nabízejí	
nejširší výběr možností – herní a sportovní turnaje, 
rukodělné dílny, tematicky zaměřené projekty na lidové 
zvyky nebo krátké výlety a výpravy do okolí bydliště 
za poznáváním přírody a historie, outdoorové sportovní 
odpoledne,	lyžařské	školičky,	školy	fotografování	nebo	hry	
na hudební nástroje a mnoho dalších. 

V kapitole Otevřené klubovny bylo nabídnuto ve 30 
tematických okruzích celkem 925 dotovaných jednodenních 
akcí za účasti 27 444 dětí a mládeže ve věku od 6–26 let (+ 
dalších 4267 účastníků dospělých) a 48 vícedenních výprav, 
na které vyjelo 1653 účastníků v rozpětí 6–26 let (+261 
vedoucích starších 26 let). Celkové náklady této kapitoly 
2 055 592 Kč byly dotovány částkou 837 000 Kč. 

Program vícedenních výprav je téměř ve všech případech 
zaměřen na pobyt v přírodě, správné chování ke svému 
okolí, ekologický i bezpečný pohyb v přírodě nebo jako 
kulturní výlety zaměřené na historii spojené s návštěvou 
kulturních představení. 

V roce 2014 bylo připraveno 925 dotovaných jednodenních 
akcí a 48 vícedenních výprav. Další neuvedené aktivity byly 
podpořeny z jiných zdrojů.

Ve druhém okruhu – „Setkání s krajany v rumunském 
Banátu“ – proběhlo letní setkání účastníků minulých 
ročníků, s rodiči dětí, učiteli a zástupci místní samosprávy. 
Česká delegace postupně navštívila všechna místa 
v regionu. Během několika besed nad filmovou 
a fotografickou	dokumentací	se	plynule	přešlo	k plánování	

spolupráce pro další období. Celkové náklady 44 660 Kč byly 
dotovány 35 000 Kč. 

Třetí okruh –„Talentovaná mládež" byl opět věnován 
podpoře sportovně nadané mládeži. rada turistických 
závodů uspořádala během jarních až podzimních měsíců 
20 akcí v různých částech republiky. Z dotačních prostředků 
bylo pořízeno zařízení na ozvučení prostoru startu a cíle 
pro závodníky. V kapitole 3 Talentovaná mládež závodilo 
1319 dětí a mládeže ve 20 místních, krajských i celostátních 
kolech. Závody byly podpořeny částkou 21 000,- Kč a jištění 
bezpečnosti na akcích a pořízení startovních průkazek pro 
účastníky závodů. 

V rámci kapitoly 4 – „Kalendárium“ byla vytištěna 
brožurka s nabídkou cca 115 akcí – výprav, výletů, soutěží, 
sportovních nebo herních odpolední. sborník byl uveřejněn 
na webových stránkách, rozesílán všem oddílům, byl 
distribuován do knihoven a škol a byl volně k odebrání 
na veřejných akcích. Jednotlivé tematické okruhy byly 
realizovány v souladu s projektem. Bylo vytištěno 700 ks 
sborníků, náklady 42 146,70 byly dotovány částkou 
31 000,- kč.

V roce 2014 byly cílovým skupinám nabídnuty v převážné 
většině již pravidelné akce, které vycházejí z osvědčených 
akcí z minulých let. Jsou to navazující ročníky jednotlivých 
tematických okruhů, tedy ty aktivity, které jsou 
akceptovanou	a vyhledávanou	formou	trávení	volného	
času mládeže. V menší míře byly zkušebně zařazeny věci 
nové, které po vyhodnocení oddíly buď zařadí do aktivit 
i příští rok nebo naopak vyřadí a nahradí jiným tématem. 
ostatní tři kapitoly jsou již pevně zakotveny v nabídce 
a předpokládáme jejich organizační zajištění i v dalších 
letech. mimořádnou – pátou aktivitou byla brněnská 
celostátní vzájemná výměna zkušeností, která 
proběhla s kladným ohlasem u všech zúčastněných.
Kapitola 5 zahrnuje víkendové listopadové setkání 
dobrovolníků pracujících s dětmi a mládeží. Na pozvání 
brněnského oddílu Kasiopea přijelo na Celostátní vzájemnou 
výměnu zkušeností 680 účastníků, akci zajišťovalo 120 
dobrovolníků. Celkové náklady byly 904 938 Kč s dotací 
500 000 Kč.

Alice Pařízková
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Rada 
vzdělávání

rada vzdělávání pracovala i v roce 2014 
ve stejném složení. Předsedou je stanislav 
Prais z Tom 4302 sirius ostrava, dalšími členy 
jsou František serbus z Tom 0412 kasiopea 
Brno, matěj chour z Tom 9999 Veverk Brandýs 
nad labem a Ivo skoček z Tom 7312 Zlaté šípy 
Valašské meziříčí.

Hlavním úkolem rady v roce 2014 bylo vytvořit 
systém vzdělávání tak, aby si každý mohl vybrat 
z nabídky vzdělávacích aktivit. Připravili jsme 
školení pro instruktory, začínající vedoucí, 
hlavní vedoucí tábora či zdravotníky.

Důležitým tématem bylo jako každoročně 
školení hlavních vedoucích táborů. rada 
vzdělávání získala pro Asociaci Tom akreditaci 
mŠmT na toto školení a uspořádala v dubnu, 
v květnu a v červnu tři běhy školení, v Dobré 
Vodě pro 15 zájemců, v Bystřici pod Hostýnem 
pro 22 zájemců a v Dědově pro 22 zájemců. 
Všichni účastníci prošli závěrečnými testy. 
Za celou dobu, co máme akreditaci, jsme 
vyškolili 1 128 nových táborových vedoucích.

František serbus se svým týmem připravil dva 
kurzy pro zdravotníky zotavovacích akcí. kurz je 
vždy rozdělen na dva víkendy a koná se dvakrát 
ročně, vždy v podzimním termínu (říjen –
listopad) a v jarním termínu (březen – duben).

operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (oPVK)
určené pro outdoorové hrátky dětí a mladých lidí nejen 
z našeho spolku.

Třetí a poslední aktivitou Asociace Tom byly „moduly“. Nové 
edukativní interaktivní herní prvky vyrostly na pěti našich 
základnách (TZ oparno, TZ Dědov, TZ kamenka, TZ sloup 
a TZ Polana) na začátku léta roku 2014. Následovně byly 
48 skupinami – převážně z řad tomíků, otestovány. Tyto 
nové unikátní prolézačky a hrátky budou dětem k dispozici 
i do budoucna.

Lukáš Hušek

Již od roku 2012 je Asociace Tom hlavním partnerem 
v projektu operačního program vzdělávání pro 
konkurenceschopnost (zkráceně oP Vk). společně se 
třemi partnery – ligou lesní moudrosti, sdružením DUHA 
a sdružením YmcA jsme realizovali edukativní aktivity pro 
děti a mládež nejen z našich oddílů. Podíl Asociace Tom 
na tomto projektu byl skoro 50 % – z šesti aktivit jsme 
realizovali hned tři.

V rámci jedné z nich, jsme v roce 2013 vyrobili celkem 250 
kusů Hravých krabic.

Druhou aktivitou uskutečněnou Asociací Tom byly „matějovy 
zádveřní vaky“. celkem 48 kusů otestovalo v roce 2013 
48 oddílů. Z jejich hodnocení vzešlo v roce 2014 
32 kusů nových, inovovaných zádveřních vaků, které jsou 

opět se povedlo naplnit obě táborové školy, a tak se v srpnu 
2014 konala Česká i moravská táborová škola pro instruktory 
z řad tomíků. obě školy se vydařily a patří mezi stěžejní 
vzdělávací aktivity pro mladé a nadějné instruktory. Na rakouské 
řece salze proběhla v červnu i zdařilá vodácká táborová škola.

Z dalších aktivit, které proběhly v roce 2014, bych vyzvedl 
pětidenní školení INkU pro mladší instruktory věkové hranice 
12 – 15 let. Na Polanu jich přijelo 22 a připravili jsme pro ně 
spoustu aktivit a zážitků. letos poprvé jsme zorganizovali 
i školení „Děti a jejich potřeby“ – víkendové setkání 
s metodikem prevence a psychologem. Vedoucí se seznámili, 
co dělat, pokud v oddíle mají děti s ADHD, dítě s výchovnými 
problémy nebo dítě ze sociálně znevýhodněného prostředí. 
Věnovali jsme se i ožehavým tématům, jako je problematika 
šikany a vztahů v oddíle.

Pro ty vedoucí, kteří si potřebovali dobít baterky, jsme 
připravili zážitkový kurz, kde měli možnost zapracovat 
na rozvoji své osobnosti a zároveň si mohli užít prodloužený 
víkend, kdy nemuseli nic chystat a organizovat.

Velmi se osvědčil nový web vzdělávání, kde jsou 
shromážděné	veškeré	informace	o chystaných	vzdělávacích	
akcích. Výhodou je, že jsou nyní dostupné na jednom místě 
a vedoucí oddílu je nemusí složitě hledat.

Stanislav Prais



Partneři 
a přátelé

Klub českých 
turistů
V roce 2014, po nástupu nového 
vedení klubu, proběhla série 
rozhovorů a jednání s cílem 
nastavit nové mantinely vzájemné 
spolupráce. I přes dílčí rozdílné 
pohledy se podařilo nalézt modus 
vivendi pro nejbližší období. klubu 
českých turistů patří dík za to, že 
přislíbil tomíky podporovat částkou 
blížící se milionu korun i v roce 2015.

V roce 2014 uspořádali tomíci spolu 
s klubem českých turistů řadu 
společných akcí, pochodů či jiných 
podniků pro veřejnost. 

oba spolky podporují turistické 
závody, do kterých se i v roce 2014 
zapojily tisíce tomíků.

Dařilo se také společnými silami 
spravovat klubovou chatu kusalíno, 
kterou už víc než dvacet roků 
využívají tomíci.

(ton)

Česká rada dětí a mládeže 
Česká rada dětí a mládeže v roce 2014 žila již svůj šestnáctý rok života. V květnu jsme uspořádali 
poslední, 16. ročník Bambiriády, největší přehlídky volnočasových aktivit dětí a mládeže v Čr. celý rok 
jsme administrovali pojistku pro naše členy, dobrovolníky i účastníky akcí. Projektem sametky jsme se 
snažili připomenout výročí sametové revoluce a ukázat osudy statečných lidí, kteří se dokázali postavit 
bezpráví. Povedlo se nám to docela netradičním způsobem, pomocí geocachingu. 

mladí lidé opět vyjadřovali své názory a „kecali do toho“ – stalo se tak v projektu strukturovaného dialogu „kecejme do toho“. Ten byl 
v roce 2014 provázaný i s projektem na podporu prvovoličů v parlamentních i evropských volbách. Proběhl také třetí ročník projektu 
„72 hodin“. Zapojilo se do něj přes 21000 účastníků v téměř 450 dobrovolnických projektech po celé republice. Po celý rok jsme vydávali 
karty mládeže eYcA našim členským organizacím, ale také veřejnosti. ceny Přístav jsme letos předali výjimečným lidem ve výjimečném 
prostředí	barokního	refektáře.	

Naše	angažmá	na zahraničních	projektech	a projektech	zahraniční	spolupráce	roste	a jsme	platnými	členy	Evropského	fóra	mládeže.	
Celý	rok	jsme	pilně	informovali	naše	členy	i veřejnost	prostřednictvím	našich	mediálních	kanálů	–	na webu	ADAM.cz,	ve zpravodaji	
Archa	a také	na speciálním	informačním	webu	k novému	Občanskému	zákoníku.	

V projektu sAFe jsme se snažili spočítat objem dobrovolnické práce v našich spolcích a také se shodnout na tom, jak ji počítat co 
nejefektivněji.	ČRDM	se	opět	snažila	být	u všeho,	co	se	členských	organizací,	ale	i dětí	a mladých	lidí	týká.	

rok 2014 přinesl v prvním čtvrtletí starosti v podobě nového zákona o dětských skupinách, který nás zaměstnal na mnoho měsíců, 
ke konci roku pak ministerstvo zdravotnictví přišlo s „upravenými“ pokutami pro pořadatele zotavovacích akcí. 

To, ale i mnoho jiného, se událo na půdě ČrDm, ale i daleko za ní, všude tam, kde se pracuje s dětmi a mládeží.

Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM

Klub 
slovenských 

turistů
Zástupci předsednictva tomíků 

přijeli na pozvání slovenských 
turistů do obce Vyhně na setkání 

s místopředsedkyní klubu 
slovenských turistů Ing. Annou 

Krištofovou,	šéfem	tomíků	Petrem	
Perhalou a členem vedení ksT 

stanem Andrasim a povídali 
si s nimi obsáhle o úspěších 

i neúspěších obou spolků. slovenští 
kolegové projevili chuť do dalších 

společných akcí, turistických závodů 
a srazů.
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dary, dobročinnost

Publikační činnost

Finanční podporu ve výši 12 000 kč v roce 2014 zaslali 
tomíci již tradičně Arcidiézní charitě v Praze na podporu 
Vikyatha a maheshe, adoptivních dětí (nyní už mladíků), 
z Indie.

Člověku v tísni jsme zaslali na konto sos Ukrajina částku 
ve výši 1000 kč a 3600 kč na projekt skutečná pomoc. 
Patnácti stovkami jsme přispěli na opravu vyhořelé chaty 
libušín na Pustevnách a drobnějšími finančními částkami 
jsme podpořili sdružení Arnika (sázení stromků), lékaře 
bez hranic, Fond ohrožených dětí a Projekt Šance. 

Vánočním dárkem v podobě sportovního vybavení jsme 
(doufáme)	potěšili	malého	Adama	z dětského	domova	
v rámci projektu Daruj hračku.

celkem jsme v roce 2014 poskytli na dobročinné účely 
22 938 kč. 

Rok	2014	byl	z pohledu	informačních	technologií	na ústředí	tomíků	
poklidný. ladili jsme rezervační systém pro chalupy, který se osvědčil 
a zavedli	jsem	nové	elektronické	formuláře	k vyúčtování	dotací.

Tento rok ale přesto něco přinesl. moji dceru, pravděpodobně 
budoucí členku tomíků.

Lukáš Pavlík
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WeBové stránky

Tomíci také  v září 2014 
navázali spolupráci  s Nadačním 
fondem	Českého	rozhlasu	
a zapojili se do sbírky V září světluška září. Tento projekt je 
určen na podporu nevidomých a zrakově postižených občanů.

Do sbírky se zapojily tyto oddíly: Tom maracaibo (16 381 kč) 
Tom Tuři (15 083 kč), Tom chippewa, Tom Dakoti (oba oddíly 
vybraly dohromady 39 245 kč), Tom Arachné (20 635 kč), 
Tom robinsoni (12 982 kč), Tom Pawnee (18 608 kč), Tom 
s.T.A.N. (10 349 kč), Tom otrokovice (8 452 kč), Tom Zlaté šípy 
(7 800 kč), Tom lysáci (2 323 kč), Tom sihasapa (3 781 kč), 
TOM	Sluníčka	(16	380	Kč),	TOM	Oftalmo	(3	579	Kč),	TOM	
stopa (14 577 kč). Tomíkům se ve sbírce podařilo vybrat  
neuvěřitelných 190 175 kč, za což jim patří velký díky!

Zuzana Antošová

Tomík – spolkový časopis – putoval 
k oddílům v roce 2014 čtyřikrát, občasník krA 
vyšel třikrát.

se občas hovoří v rozhlase, regionální rádia 
zveřejňují reportáže o zajímavých akcích, které 
tomíci pořádají. Jako příklad uveďme reportáž 
v radiu Český rozhlas 1 radiožurnál, kde 
hovořil vedoucí českolipských tomíků Zdeněk 
Šmída o charitativních akcích oddílu chippewa 
či rozhovor v radiu Impuls s vedoucí kájou 
mužíkovou z Tom kájíci.

Na asociačním webu či v časopisech Tomík, 
Turista, Archa jsou pravidelně zveřejňovány 
zprávy o probíhajících projektech Asociace Tom, 
jakými byly např. Protipovodňová opatření 
v oparenském mlýně, operační program 
vzdělávání pro konkurenceschopnost (oPVk) či 
program cÍl3/ZIel3.

(za)

Praktickou	funkci	plní	i Kalendárium pro rok 
2014 – přehled zajímavých akcí, pochodů, 
soutěží, bálů, pohádkových lesů, které jsou 
určeny pro oddíly, ale i širokou veřejnost.

V reedici jsme vydali útlou knížečku Putování 
spokojeného člověka.
Vandrovní knížky – mohou tomíci využít jako 
zápisník na psaní kronik či pro sbírání razítek 
z výletů.

Ústředí tomíků zasílá pravidelně příspěvky 
o činnosti spolku a oddílů do časopisů ArcHA, 
Turista, na web České rady dětí a mládeže 
www.adam.cz.

krom webu posílají tomíci příspěvky 
do místního tisku, na stránky města, vyvěšují 
pozvánky na akce určené veřejnosti. o tomících 



Přehled 
hospodaření

Vybrané údaje z rozvahy k 31. 12. 2014

POZNáMKy:   
1)  faktury dodavatelské zaplacené v 2015 
2)  prosincové mzdy zaplacené v 2015
3)  daně, poplatky, ostatní (zúčt. v roce 2015) 

a K T I V a

Dlouhodobý majetek
NHIM	–	software	 146 020	Kč
HIm – budovy, základny, dopr. prostředky 74 200 116 kč
Nedokončený dlouhodobý majetek 2 518 000 kč
Pozemky 779 368 kč
oprávky k hmot. investičnímu majetku -15 661 585 kč
cenné papíry  2 980 kč

Dlouhodobý majetek celkem 61 984 899 Kč

Krátkodobý majetek
Pohledávky, zálohy 1 481 953 kč
Bankovní účty, hotovost a ceniny 10 492 703 kč
Jiná aktiva  143 089 kč

Oběžná aktiva celkem 12 117 745 Kč

aKTIVa ceLKeM 74 102 644 KČ

1)

2)

3)

Zpráva revizní komise 
rok 2014 byl pro revizní komisi jedním 
z klidnějších. V průběhu roku jsme zkontrolovali 
některé problematičtější oddíly. Také jsme radou 
pomohli oddílům, které ještě nejsou v účtování 
zběhlé. Proběhla rovněž kontrola účetnictví 
ústředí, zaměřili jsme se hlavně na investice.

ke konci roku jsme začali připravovat akci 
na příští rok zvanou Čistý tomík. Dohodli jsme se 
s předsednictvem, že se bude týkat VŠecH oddílů, 
které v roce 2013 a 2014 čerpaly dotace. 

Zjistili jsme, že účtování v oddílech prošlo 
proměnou k lepšímu. Hospodáři se snaží účtovat 
dle pokynů, a přestože mají hodně práce s dětmi 
a málo času, tak se jim to ve většině případů daří. 
Za to jim patří velký dík.

Jaglová Ilona (Ika) – předsedkyně RK
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Č e r PÁ N Í  D O T a c Í  M Š M T

Tomíci v roce 2014 – celkem 10 348 000 Kč

provozní náklady ústředí 3 060 740 kč
tisk zpravodaje+ostatní tisky  428 780 kč
obnova a údržba mTZ 2 264 670 kč
provozní náklady zákl. článků 1 123 650 kč
mezinárodní aktivity 171 200 kč
volnočasové aktivity 936 200 kč
tábory 2 064 200 kč
vzdělávání vedoucích 298 560 kč

Investice  3 750 000 Kč
Tomíci pro jiné 1 424 000 Kč
Dobrovolně za hranice  297 000 Kč 
Tomíci pomáhají potřebným   130 000 Kč 

ceLKeM  15 949 000 Kč 

Pa S I V a  K Č

Vlastní zdroje 
Základní jmění 72 057 743 kč
Hospodářský výsledek  868 973 kč

Vlastní zdroje celkem 72 926 716 Kč

Cizí zdroje
Závazky z obchodního styku 109 858 kč
Závazky k zaměstnancům 275 323 kč
ostatní závazky 790 747 kč

cizí zdroje celkem 1 175 928 Kč

PaSIVa ceLKeM 74 102 644 Kč

Volba Tomka Hurta (vlevo, stírá slzu) místopředsedou spolku. Předseda asociace poděkoval svému zástupci Jiřímu Homolkovi 
za dlouholetou spolupráci. Bechyně, duben 2014.



Výsledovka Asociace Tom za rok 2014
N Á K L a D y

Materiálové náklady 
spotřeba materiálu 1 524 644 kč
materiál pro autoprovoz 123 863 kč
Materiál	PPO	–	informační	deska	 7 357	Kč
materiál oPVk – moduly, vaky,
sportovní potřeby 719 448 kč
materiál kČT – turistické a sportovní 
potřeby oddílů 40 605 kč
spotřeba energií 962 936 kč

Materiálové náklady celkem 3 378 853 Kč

Služby 
Nájem 225 000 kč
opravy a údržba mTZ 1 461 023 kč
Výkony spojů 143 837 kč
Admin., materiálové a další služby 592 256 kč
Pojištění majetku 131 936 kč
Propagace 10 639 kč
Tisk materiálů (zpravodaj Tomík, 
krA, brožury) 428 836 kč
ostatní služby 77 059 kč
služby oPVk** – správa webu, 
telefonní	služby	 17 606	Kč
služby Banát – doprava, ubytování 44 660 kč
služby PPo*** – správa webu, 
překlady, administrativa 50 350 kč
cestovné 279 274 kč
Náklady akce ústředí 122 380 kč

Služby celkem 3 584 856 Kč

1)

2)

3)

4)

5)

*

Z p r a c o v a l a  Z d e ň k a  N á h l o v s k á ,  ú č e t n í  A s o c i a c e  T O M

Materiálové náklady

Služby

Osobní náklady

Dotace základním článkům

Ostatní

NÁKLaDy

Provozní dotace celkem

Členské příspěvky

Oddílové příspěvky

Tržby za zboží a služby

Ostatní

VÝNOSy
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V Ý N O S y

Provozní dotace celkem 16 218 661 Kč

Dotace mŠmT – Tomíci v r. 2014 10 348 000 kč
Dotace mŠmT – Tomící pro jiné 1 424 000 kč
Dotace – investice oddíly 575 000 kč
Dotace mŠmT – Dobrovolně za hranice 297 000 kč
Dotace cíl 3 – PPo 190 124 kč
Dotace oPVk 2 484 537 kč
Dotace mŠmT – Tomíci potřebným 130 000 kč
Finanční podpora kČT 770 000 kč

Členské příspěvky 1 013 780 Kč
Oddílové příspěvky 1 210 845 Kč
Přijaté úroky z bank. účtů + kurz. zisk 94 754 Kč
Tržby za zboží a služby 1 400 668 Kč
VÝNOSy ceLKeM 19 938 708 KČ

Hospodářský výsledek 868 973 Kč

* Údaj zobrazuje účetní výnosy, resp. podporu od klubu přijatou v roce 2014 
na náš účet. V praxi podpořil klub tomíky částkou 970 000 Kč, 200 000 Kč 
však nešlo přes asociační účetnictví,ale je zaúčtováno v účtech klubu. 

**  OPVK – Evropský projekt Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti
*** PPO – Evropský projekt Protipovodňová opatření Opárenský mlýn
1) Zejména turistický materiál pro oddíly, administrativní a kancelářský 

materiál,materiál na provoz a vybavení turistických základen. 

Osobní náklady 
mzdy zaměstnanců 2 830 520 kč
Zdravotní a sociální pojištění 874 448 kč
ostatní sociální náklady 45 735 kč
Dohody o provedení práce 685 770 kč

Osobní náklady celkem 4 436 473 Kč

Dotace základním článkům 
Tábory 2 064 274 kč
Volnočasové aktivity,PD II 1 239 937 kč
Náklady – klubovny, celostátní akce 669 768 kč
Zahraničí  171 286 kč
Výchova 239 260 kč
Neorganizovaná mládež 1 358 000 kč
Podpora od kČT 192 500 kč
ostatní dotace 65 401 kč
Tomíci pomáhají potřebným 130 000 kč
Dobrovolně za hranice 297 170 kč
oddílové investice 575 000 kč

Dotace celkem 7 002 596 Kč

Ostatní  
odpisy HIm 540 033 kč
Bankovní poplatky,kurz.rozdíly, 48 965 kč
Příspěvky placené ČrDm 21 771 kč
Daň z příjmů 33 250 kč
ostatní náklady – dary 22 938 kč

Ostatní celkem 666 957 Kč
NÁKLaDy ceLKeM 19 069 735 Kč

2)  Opravy a údržby turistických základen v majetku Asociace TOM a ostatního MTZ.
3)  Externě zajišťované služby, nepravidelná výpomoc, ekonomické poradenství, servis, materiálové služby, softwarové služby
4)  Služby na akcích organizovaných ústředím a další služby, jinam nezařazené.
5)  Pohoštění na ústředím organizovaných akcích,výročích atd.



předsednictvo Asociace Tom
Mgr. Tomáš Novotný, předseda – roztoky

rNDr. Jiří Homolka, místopředseda – Vsetín, do dubna 2014
Ing. Tomáš Hurt – místopředseda – Ústí nad labem, od dubna 2014

Zdeněk rolinc – Bystřice pod Hostýnem
Ing. Ondřej Šejtka – Praha
Tomáš Fúsek – mikulášovice

anežka Klabanová – Poděbrady
Ivo Skoček – Valašské meziříčí
Mgr. David Šimek – svitavy

místopředseda

revizní komise
Ilona Jaglová – ostrava-Zábřeh, předsedkyně komise

Vratislav Jagla – ostrava-Zábřeh
Ing. Pavel ebr – Jílové u Prahy

Mojmír Nováček – ostrava

ústředí v roce 2014
Tomáš Novotný – řídí ústředí

alice Pařízková – účetní – ¾ úvazku
Zdeňka Náhlovská – účetní – ¾ úvazku

Ondřej Mánek – sekretář, všeob. administrativa, ústřední akce, od března 2014
Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – ½ úvazku

Zuzana antošová – obsazování chalup, všeobecná administrativa – ¾ úvazku
Lukáš Hušek – všeob. administrativa, materiály pro web, 

evropské	fondy,	plný	úvazek
Jindřiška Zoufalá – spolupráce při údržbě chalup

Anna Benešovská – emeritní sekretářka, toho času na penzi

pracovní rady
rADA ZÁVoDů:

Zdeněk Vejrosta 

rADA VZDĚlÁVÁNÍ: 
Stanislav Prais – předseda

František Serbus
Matěj chour
Ivo Skoček

předseda

Sněm

pro ústředí dále pracovali: 
Lukáš Pavlík – webmaster, správa sítě a Pc

Tomáš Hurt	–	fundraising
Ondřej Šejtka – databáze, evidence oddílů

Jiří chour – redakce Tomíka

VOLÍ VOLÍ

JMeNUJe

VOLÍVOLÍ

ŘÍDÍ

organizační 
struktura 2014



ÚSTŘeDÍ aSOcIace TUrISTIcKÝcH ODDÍLŮ MLÁDeže Čr
Palackého 325, 252 63 roztoky
tel./fax.:	 220 910 460,	220 910 314
E-mail:		 ustredi@a-tom.cz 
Internet:  www.a-tom.cz
IČo:  44223846 / DIČ: cZ44223846
Asociace Tom byla registrována u ministerstva 
vnitra dne 10.12.1991 pod číslem jednacím 
Vsc/1-8998/91-r.

Chcete spát jako císař? Navštivte hostel ve Sloupu v Čechách (Liberecký kraj, poblíž České Lípy), 
navštivte Herberk Ferdinanda Dobrotivého, zrekonstruovaný objekt vlastněný a provozovaný 
neziskovou organizací, Asociací turistických oddílů mládeže.

d	Je vhodný pro individuální turistiku mladých lidí (batůžkářů), rodinnou turistiku, pořádání školení, 
společenských akcí.

d	Základní kapacita je 37 osob.

d	Neziskové organizace mohou získat slevu na ubytování, stejně tak i studenti s kartou IsIc.

d	obec sloup je položena v malebné krajině v podhůří lužických hor, v bezprostřední blízkosti je koupaliště, 
pískovcové skály, renesanční zámek Zákupy či působivá skalní kaple modlivý důl.

d	Herberk je vynikajícím východiskem pro pěší i cyklistické výlety, v zimě lze podnikat výpravy na běžkách. 

VÝrOČNÍ ZPrÁVa aSOcIace TOM Čr Za rOK 2014
Vydala Asociace Tom Čr v  květnu 2015 v  počtu 450 kusů. / Zprávu schválili statutární zástupci Asociace Tom 
Tomáš Novotný a Tomáš Hurt v květnu 2015. / Zpracovali: Zuzana Antošová, Alice Pařízková, Tomáš Novotný, 
Zdeňka Náhlovská. / Za korektnost údajů ručí Tomáš Novotný, statutární zástupce Asociace Tom. / Za ekonomické 
údaje odpovídají Alice Pařízková a Zdeňka Náhlovská. /	Titulní	foto:	Jan	Kaski	Kopřiva,	TOM	Zlaté	šípy	/ V textu i na 
obálce	jsou	použity	fotografie	a texty	z oddílových	akcí.	/ Ilustrace: Jiří chour / Grafická úprava: Dita Baboučková, 
e-mail:	vavrinec@ecn.cz	/ Činnost Asociace Tom je podporována ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
Na činnost A-Tom přispívá dlouhodobě klub českých turistů. Projekt přestavby oparenského mlýna byl kontinuálně 
podporován z programu přeshraniční spolupráce Ziel 3/cíl 3. operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 
(OPVK)	byl	podpořen	evropským	sociálním	fondem	(ESF)	a	národním	zdrojem	ze	státního	rozpočtu	ČR.

HerBerK  FerD IN aNDa  D O BrOTI V éH O

VÁžeNÍ HOSTé, 
JSTe NÁM VÍTÁNI!

Navštivte 
www.herberk.cz

mail:	chalupy@a-tom.cz
tel.: 220 910 314


