v ýroční
zpráva
2019
asociace turistických oddílů mládeže

57

617

13

Pardubický

157

14

12

10

jihočeský

111

14

29

16

39

209

10

Pardubice

3

1

1

5

1

2

svitavy

157

13

12

8

Plzeňský

158

27

16

9

1

oddílů

29

celkem

86

kraj
okres

>35 let

celkem

do 35 let

>35 let

do 26 let

do 35 let

do 18 let

do 26 let

55

České Budějovice

do 15 let

do 18 let

390

oddílů

do 15 let

členská základna 2019

Hlavní město Praha

kraj
okres

20

213

4

2

5

1

18

208

3

42

252

12

17

97

3
2

Český krumlov

24

3

5

1

1

34

2

Jindřichův hradec

73

6

15

5

25

124

3

domažlice

53

13

9

5

1

1

5

1

Plzeň-jih

37

6

3

2

3

51

11

5

6

8

11

41

3

Plzeň-město

52

5

3

1

10

71

6

702

149

197

107

128

1283

30

Plzeň-sever

16

3

1

1

12

33

1

5

5

1

Středočeský

876

122

119

122

292

1531

42
7

strakonice
tábor
jihomoravský

3

Blansko
36

1

2

7

46

1

Beroun

153

18

9

4

32

216

Brno-město

503

121

165

89

84

962

18

kladno

71

7

11

4

19

112

3

Brno-venkov

128

20

21

10

19

198

5

kolín

37

8

8

9

43

105

2

6

12

53

4

kutná hora

25

15

14

5

17

76

5

1

19

1

mělník

51

11

20

33

60

175

1

11

42

3

mladá Boleslav

47

1

3

4

6

61

2

2

6

1

Nymburk

21

4

4

12

1

42

1

103

12

5

9

40

169

4

Břeclav

Vyškov

22

5

8

Znojmo

13

2

3

karlovarský

24

1

2

2

1

1

karlovy Vary
sokolov

22

4

1

4

9

36

2

Praha-východ

královéhradecký

226

24

37

17

56

360

11

Praha-západ

227

30

23

28

57

365

10

hradec králové

139

15

23

10

33

220

5

Příbram

130

12

20

8

11

181

5

1

rakovník

11

4

2

6

6

29

2

467

88

40

36

83

714

19

chomutov

76

1

2

3

8

90

3

5

děčín

35

4

3

13

12

67

2

4

litoměřice

275

27

25

15

37

379

9

1

louny

1

5

7

1

Jičín

2

3

5

Náchod

87

9

12

7

20

135

5

Liberecký

573

70

89

48

44

824

12

Česká lípa
Jablonec nad Nisou

129
313

9
41

10
40

6
27

18
20

172
441

Ústecký

1

liberec

19

1

2

1

23

semily

112

19

39

13

5

188

2

80

56

10

4

21

171

4

1568

248

253

160

252

2481

55

Vysočina

64

13

10

4

36

127

4

12

3

3

4

22

2

Jihlava

11

2

2

3

18

1

Moravskoslezský
Bruntál

Ústí nad labem

Frýdek-místek

224

42

54

27

43

390

7

Pelhřimov

41

8

6

karviná

153

23

15

13

34

238

9

žďár nad sázavou

12

3

2

68

10

7

8

18

111

3

587

99

120

51

Nový Jičín

30

89

2

3

20

1

203

1060

23

kroměříž

105

23

35

19

25

207

5

uherské hradiště

128

7

8

9

86

238

6

4

Vsetín

220

39

45

10

67

381

5

Zlín

134

30

32

13

25

234

7

ceLkeM
5952
z toho vedoucích/instruktorů

940

1023

621

1277

9813
1230

242

opava

317

28

51

31

26

453

7

ostrava-město

794

142

123

81

127

1267

27

49

16

13

8

14

100

Olomoucký

Zlínský

4

olomouc

28

8

8

6

8

58

2

Přerov

21

8

5

2

6

42

2

Jaké je to u tomíků
Očima devítileté Niny z TOM Chippewa
Jela jsem na výpravu poprvé. Sešli jsme se na vlakovém nádraží. Některé děti jsem už znala ze školy,
jiné ne. V Kravařích jsme bydleli ve škole.
Zacvičili jsme si v tělocvičně, líbily se mi trampolíny. Taky jsme si zazpívali s Malinou a kytarou.
Vylezli jsme na veliký kopec, jmenoval se Ronov. Bráchovi přímo na vrcholku vypadl zub.
Na kopci jsme se nasvačili a pak hráli různé hry. Jedna se jmenovala Dobrý den, pojďte ven. Ráno
po vstávání mi Sanča pomohla učesat zapletený culík. Taky jsem dostala od Zdeňka Korálkové činy,
které jsem už začala plnit. K jídlu mi moc chutnaly langoše. Myslím, že se mi u tomíků bude líbit.
Očima dříve narozeného Vládi Hladíka, neúnavného organizátora vodáckých výprav
a nezdolného optimisty
Konečně jsem si splnil sen, podívat se jako pamětník celé válečné i poválečné historie (jsem ročník
1939) do Oparenského mlýna. Paní správcová i manžel byli skvělí a moc se nám tam líbilo. Když jsem
si pročítal ve stodole čtyři velké tabule o historii mlýna a práci spojené s obnovou mlýna, musím
smeknout klobouk před všemi, kteří se o obnovu mlýna zasloužili. Obrovské díky.

ÚčeL a POSLání aSOciace
asociace turistických oddílů mládeže čr (asociace tom, a-tom)
je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností zaměřený
především na turistiku a tábornictví.
spolek je vedený pod spisovou značkou l 2875 u městského soudu
v Praze.
Členy asociace tom jsou tomíci. Těch bylo v roce 2019 ve 242
oddílech celkem sdruženo 9813. tomíci se scházejí na oddílových
schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě
pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro
veřejnost.
asociace tom se hlásí k myšlence občanské společnosti a podporuje
vlastenectví, aktivní občanství, úctu k demokratickým tradicím našeho
státu. hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k listině práv a svobod.
asociace spolupracuje s partnerskými spolky, zejména s organizacemi
dětí a mládeže v České republice a v zahraničí. asociace tom je
organizací uznanou ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro
oblast práce s dětmi a mládeží. tuto certifikaci spolek získal již popáté,
na období 2016–2020.

obsah:
Přehled akcí v roce 2019 ... 2 | Ústřední akce ... 4 | Fun tom ... 5 | turistické závody ... 6 |
turistické základny ... 8 | Projekty a nápady ... 9 | Publikační činnost ... 11 |
moravská letní táborová škola ... 12 | tomíci na cestách v zahraničí ... 13 |
Neorganizovaná mládež ... 14 | železný tomík ... 15 | rada vzdělávání ... 16 | Partneři a přátelé ... 17 |
dobročinnost; tomíci v sociálních sítích ... 18 | Přehled hospodaření ... 19 | Zpráva revizní komise ... 19 |
organizační struktura ... 21 |

PŘEHLED AKCí podpořených

volnočasové aktivity

regionální
akce

zelené
víkendy

pohádkový
les

v roce 2019 z prostředků MŠMT
Tvoří necelou třetinu všech uskutečněných oddílových
výprav, výletů, táborů a vzdělávacích akcí.

výlety a výpravy našich oddílů
ceLkeM 373 akcí (jednodenních 182 a 191 vícedenních)
nákLaDY 2 354 125 kč (368 592 kč resp. 1 985 533 kč)
DOTOVánY čáSTkOU 668 945 kč (184 305 kč resp. 484 640 kč)
POčeT ÚčaSTníkŮ akcí do 26 let byl 6 251 (2 575 resp. 3 676)

Počet akcí
98

celkové
náklady
1 089 035 kč

celková
dotace
247 425 kč

Počet osob
3 993
z toho 3 338
do 26 let

POčeT ÚčaSTníkŮ akcí byl celkem 7 164 (3 012 resp. 4 152)

Tábory

letní tábory

výchovné akce

Počet táborů
160

Počet akcí
31

Počet dětí
4 530

celkové
náklady
482 589 kč

celkové
náklady
17 127 233 kč

2

jarní tábory

Vyplacené
dotace
2 683 590 kč

Vyplacené
dotace
176 370 kč

základní výchova
vedoucích

odborná
výchova

individuální
výchova

Počet
účastníků
555
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Ústřední akce 2019
Železný tomík
24. ročník tradičního trojboje železný tomík proběhl
ve dnech 17.–19. 5. 2019 opět v litoměřicích. hlavního
velení se ujal tom delfín v čele s Jindřichem Černým.
s organizací i samotným průběhem závodů pomáhala
celá řada ochotných dobrovolníků. Jejich výčet
naleznete ve výroční zprávě na straně 15.
Závodu v jízdě na kole, kanoi a v běhu se zúčastnilo 120
tomíků.
celkové náklady na trojboj byly 22 305 kč.
Vyplacená dotace činila 14 505 kč.
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FUn ToM
Ve dnech 9.–12. května 2019 proběhl ve svitavách
u rybníku rosnička čtyřdenní festival plný zábavy,
zážitků a inspirace pro starší tomíky a jejich vedoucí.
Bohatý program nabízel zajímavé přednášky
a workshopy, debatní a cestovatelské diskuse,
netradiční hry a sporty, deskové hry, koncerty apod.
Více o této akci se dočtete ve výroční zprávě na str. 5.
Festival připravil tým organizátorů ve složení ivo hop
skoček, Jiří Youry Palát, anežka klabanová, ondřej
Šejtka, tomek hurt, Jaroslava sůva Bednářová a milan
Blšťák.
Vynaložené náklady činily 222 322,10 kč,
z dotace bylo čerpáno 187 498 kč.

Fun ToM
FUn TOM – čtyři dny plné inspirace, zajímavých
lidí, přátel a workshopů. Setkání nabité
zajímavými akcemi bylo určené pro všechny
tomíky starší šestnácti let.
i přes mírnou nepřízeň počasí to byla paráda! užili
jsme si bohatý program a skvělé lidi, kteří se do svitav
sjeli z celé republiky. Ve čtvrtek 9. května se program
roztočil na plné obrátky. Nechyběla hořcová výzva
pro pokročilé, stíhání záhadného fantoma, běh pro
světlušku, zajímavé workshopy, rozdělávání ohně
třením dřev, škola žonglování, eskymování, natáčení
rychlo videa z výpravy, makrofotografie, netradiční
hry a sporty a mnoho dalšího. Nadchlo nás setkání se
zajímavými a inspirativními osobnostmi. Přijel marián
Polák se svým objevným dokumentem Planeta Česko,
navštívili nás Pavel liška a Jan révai, kteří vyprávěli
o svém vandrování po střední americe. Povídáním
o médiích v dnešní době zaujal populární Jindřich Šídlo.

Vyvrcholením festivalu byly sobotní koncerty kapel
alternativní sestřih a circus Brothers. kdo chtěl,
mohl odpočívat v expu u oddílových filmů a kronik,
deskových her nebo debatovat v kavárničce u tukana
či v kavárně PotmĚ od světlušky – Nadačního fondu
Českého rozhlasu. V rámci festivalu byla natočena
reportáž do Zpráviček na Čt déčko přímo na jednom
z workshopů.
FuN tom se povedl!
Ivo Hop Skoček

• FunTOM – skvělý počin tomíků uspořádat čtyřdenní
festival plný zábavy, zážitků a inspirace pro mladé
tomíky. Jsem rád, že Svitavy mohly poskytnout zázemí
pro tuto super akci a také, že jsem mohl strávit pár
dnů mezi svými kamarády – tomíky. Díky všem
organizátorům za uspořádání této skvělé akce.
David Šimek
(starosta Svitav, zachyceno na FB)

• Každou část programu jsme hltali s naprostým
nadšením. Ať už to byly přednášky o putování po Jižní
Americe a Rumunsku, lekce bubnování nebo Kavárna
POTMĚ. Akce od tomíků prostě stojí za to, díky!
Děkujeme moc za skvělou akci.
Karolína Novotná
(TOM Čtverka Znojmo, zasláno interně)

• Fun TOM byl prostě skvělý. Klaním se všem
pořadatelům za to, co dokázali. Kromě všech bezva
workshopů, koncertů, diskuzí s osobnostmi a her si
velmi cením jednoho, možná trochu vedlejšího efektu,
že jste dokázali na jedno místo ve stejný čas dostat
partu úžasných lidí. Díky za celý festival! Těším se, až
nám děti v oddíle vyrostou a budou moct zažít nějakou
takovou akci, na kterou se prostě nezapomíná.
Zdeny Šmída
(TOM Chippewa, zachyceno na FB)
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Turistické závody 2019
turistický závod je outdoorovým sportem, konaným pod
hlavičkou asociace turistických oddílů mládeže a klubu
českých turistů.
Jde 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.

6

Proběhla krajská mistrovství v jedenácti krajích, v pěti
krajích proběhly navíc i krajské poháry. Český pohár měl 4
závody (Pacov, Bílovec, kralovice) a čtvrtý proběhl v rámci
mistrovství České republiky (metylovice - Palkovice).
mistrovství Čr v supersprintu proběhlo v eši u Pacova,
mČr štafet proběhlo ve Frýdku místku, mČr smíšených
dvojic zavítalo do Jílového u děčína, mistrovství Čr –
long / v dlouhém závodě se uskutečnilo rovněž v Jílovém
u děčína. mezinárodní mistrovství se konalo ve Vsetíně
a čeští závodníci zde dokázali opět zvítězit.
turistické závody dokázaly a neustále dokazují, že
patří mezi vyhledávané akce dětí a mládeže. mimo
mistrovské závody jsou pořádány i ukázkové a náborové
závody. rozeběhnul se projekt rady turistických závodů
– turistický závod do škol. tento dvouletý projekt má
propagovat turistické závody.
turistické závody jsou otevřeny všem organizacím
i neorganizované veřejnosti. Řada tradičních účastníků
od závodů odchází, ale naopak se hlásí další a další
oddíly se zájmem změřit si své síly a dovednosti. seriál
závodů probíhá v rámci spolupráce s ČoV – Česko
sportuje.
V závodech roku 2019 protnulo cílovou pásku
4479 závodníků a na kontrolách rozhodovalo 1241
rozhodčích.
Zdeněk Vejrosta, předseda rady TZ

koNtakt :
www.turisticky-zavod.cz • www.instagram.com/turistickyzavod/
www.facebook.com/turistický-závod-outdoor-running-1858691184361500/ • www.youtube.com/channel/ucXxP0oq_wciBuNfZxbt7oca

čeSký POHár

MiSTrOVSTVí čr

MeZinárODní MiSTr.

mikuláš ulman
ZŠ dětmarovice

mikuláš ulman
ZŠ dětmarovice

mikuláš ulman
ZŠ dětmarovice

Viktorie Nýdlová
ZŠ+mŠ České Velenice

Viktorie Nýdlová
ZŠ+mŠ České Velenice

iva Bartošovská
tom horolezčata Brno

Petr Šimeček
divočáci Frýdlant

Jakub kůrka
msk orlová

Jakub kůrka
msk orlová

Nela Valášková
tom Nezmaři Bílovec

ema Babulíková
tom tuláci Frýdek místek

ema Babulíková
tom tuláci Frýdek místek

Jan kůrka
msk orlová

Štěpán scholaster
tom Nezmaři Bílovec

Petra Paluchová
msk orlová

Petra Paluchová
msk orlová

sára lisníková
tom tuláci Frýdek místek

mladší dorostenci

Jakub Vantuch
tom tuláci Frýdek místek

Jakub Vantuch
tom tuláci Frýdek místek

Vojtěch kozelka
tom-kČt kralupy n.Vlt.

žákyně

mladší dorostenky

magdaléna Wagnerová
ZŠ kynšperk

magdaléna Wagnerová
ZŠ kynšperk

klára Buncová
tom-kČt kralupy n.Vlt.

adéla Buczková + ema Babulíková +
sára lisníková / tom tuláci Frýdek místek

žáci

starší dorostenci

adam tupý
kralovice

Jakub hofman
tom-kČt kralupy n.Vlt.

adam tupý
kralovice

michal Branny + tomáš kuczera + dominik cienciala /
msk orlová

ženy

starší dorostenky

hana Gabzdylová
msk orlová

hana Gabzdylová
msk orlová

lucie Čiperová + klára Buncová + Blanka rosáková /
tom-kČt kralupy n.Vlt.

muži

muži a

ondřej Genco
msk orlová

ondřej Genco
msk orlová

Petr Bílek
žlutý kvítek Palkovice

roman Gach + Vít konopáč + libor koloničný /
tom tuláci Frýdek místek

ženy a

eva Babicová
Junák Český Brod

Šárka Pokludová
tom Nezmaři Bílovec

Šárka Pokludová
tom Nezmaři Bílovec

muži B

roman Gach
tom tuláci Frýdek místek

miroslav Štefl
kralovice

Vít konopáč
tom tuláci Frýdek místek

ženy B

lenka slabáková
skP kometa Brno

ivana Zbořilová
Beskydská 9 havířov

markéta máchová
tom Nezmaři Bílovec

oddíly

Bílý – msk orlová
Červený – tom tuláci Fr.místek

Bílý – msk orlová
Červený – tom Nezmaři Bílovec

Česká republika

Nejmladší žáci
Nejmladší žákyně
mladší žáci
mladší žákyně
starší žáci
starší žákyně

MiSTrOVSTVí čr – SUPerSPrinT
žákyně

sára lisníková / tom tuláci Frýdek místek

žáci

ondřej Škrabálek / tom-kČt kralupy n.Vlt.

dorostenky a ženy magdaléna Wagnerová / ZŠ kynšperk
dorostenci a muži Jan Vejrosta / tom-kČt kralupy n.Vlt.
MiSTrOVSTVí čr – SMíšené DVOjice
(součet věku závodníků)
do 30-ti let
Barbora solichová + Jan kůrka / msk orlová
31–70 let

hana Gabzdylová + ondřej Genco / msk orlová

Nad 70 let

lenka slabáková + Petr hrouda / skP kometa Brno
MiSTrOVSTVí čr – šTaFeT Y

MiSTrOVSTVí čr – LOng
ženy

Pavlína trojanová / tom mikulášovice

muži

Petr hrouda / skP kometa Brno
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Turistické základny 2019
Údržba, brigády a úklidové práce na našich
základnách jsou nekonečný proces.
nejinak tomu bylo i v roce 2019.
Na jihu Čech, konkrétně v rožmberku, se ale
nebrigádničilo. tady se budovaly stropy, příčky, měnily
se trámy. Budoucí vodácká základna byla třetím rokem
jedním velkým staveništěm.

mohutně se natíralo a malovalo v kamence
v oderských vrších. Vítkovské Šlápoty precizně natřely
vše, co jim přišlo pod ruku – okna, lavičky či verandu.

a zeleň přibyla i na Polaně ve Vsetínských vrších.
tom skorci se ve spolupráci se správcem Polany Jiřím
homolkou pustili do sázení stromků, natírání proti
okusu zvěře a výroby ochranných plůtků pro právě
zasazené stromky.
o kus dále, na další moravské chalupě – kusalínu, se
na jaře podařilo vyhloubit a zprovoznit vrt na pitnou vodu.
Zkraje prosince jsme na Oparenském mlýně pokřtili
nové vodní dílko. Pastorek a palečnicové kolo nás
posune v blízké budoucnosti k samovýrobě elektřiny
v jedné části mlýna. agregát byl financován z prostředků
eu v rámci projektu ad FoNtes.

také Domeček v uherském hradišti se před zimou
oblékl do nového kabátu. Výraznou oranžovou barvu
nahradila příjemná a decentní béžová.

o třetinu prostornější jídelna, částečně opravené
toalety a sprchy, to je výsledek oprav započatých v zimě
ve sloupské ubytovně.
V Jizerských horách
– přesněji v janově
nad nisou
přibyly do chalupy
praktické
sušáky a zbrusu
nová lyžařská
knihobudka stojí
pro změnu zas před
chalupou.
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Ve východních Čechách – v Dědově na zahradě vysázel
hronovský oddíl lotrů nové ovocné stromky a natřel plot.

ruku k dílu přiložily i naše oddíly na všemožných
brigádách, ať už dřevařských či úklidových. Zásluhy
na plynulém a bezproblémovém provozu ubytoven mají
bezesporu i naši správcové.
Obsazenost chalup v roce 2019:
1. oparno
2. sloup – ubytovna
3. Janov
4. herberk Ferdinanda
dobrotivého
5. dobrá Voda

2623 osobonocí
2588 osobonocí
2565 osobonocí
2451 osobonocí
2265 osobonocí

Projekty a nápady
Dobrý nápad
dobrý nápad měl ostravský vedoucí tom BVÚ Petr mika –
akim. Podařilo se mu pro tomíky vyjednat s ostravským
magistrátem dlouhodobý pronájem základny
ve Frýdlantu nad ostravicí v podhůří moravskoslezských
Beskyd. svižnou byrokratickou podporu při jednání
s magistrátem poskytovalo roztocké ústředí.
dům je z devadesátých let a dlouhou dobu sloužil jako
rekreační středisko pro handicapované děti. Poslední
roky nebyl využíván.

Projekt AD FonTES
ubytovnu postupně vybavujeme nábytkem a věříme,
že ji především moravské oddíly ocení jako pěkné místo
na víkendové či delší výpravy. místo nabízí nepřeberné
množství zajímavých výletních cílů. Namátkou
jmenujme vrch ondřejník, Pustevny a radhošť, lysou
horu, hrad hukvaldy, druhou nejvyšší horu Beskyd smrk
a mnohé další.

od září 2017 je asociace
tom tahounem v tříletém
evropském projektu ad
FoNtes. spolupracujeme se
třemi německými partnery.
už tradičně
s krušnohorským spolkem erzgebirgsverein, dále
s žitavským partnerem domino-soziale Projekte
a nově s drážďanským střediskem ekologické výchovy
umweltzentrum dresden.
cílem projektu je vybudovat pestrou a stálou nabídku
zážitkově-vzdělávacích programů na různá témata
z oblasti ochrany přírody a krajiny, globální výchovy,
historie a historických tradic, řemesel a zemědělství. Vše
ovšem s přesahem do současnosti, pro lepší poznání
a pochopení souvislostí a využití v dnešním životě.
tomíci připravují programově čtyři témata, další čtyři
programy sestavují saští partneři.
rok 2019 byl z větší části věnován testování
vytvořených programů. Šest z nich se testovalo
v oparenském mlýně. Zbylé dva potom na německé
straně krušných hor. ke konci roku 2019 jsme načali
poslední třetinu projektu, a to zavedení programů
do praxe.
Lukáš Hušek, hlavní manažer projektu
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Publikační činnost 2019
Během roku 2019 vyšel časopis Tomík pětkrát. Na podzim
jsme vydali jedno mimořádné číslo věnované třicátému
výročí sametové revoluce. Na revoluční dobu vzpomínali
prostřednictvím krátké ankety vedoucí ze všech koutů
naší republiky. Zážitky a vzpomínky připojili i kolegové ze
spřátelených organizací.
spolkový časopis tomík byl opět plný článků z oddílových
výprav, schůzek, expedic a táborů, přinášel informace ze
spolkového dění, plánovaných akcí, nechyběly pravidelné
rubriky, komiks o veverku Joachymovi a samozřejmě spousta
fotek. V hledáčku fotografů se tentokrát objevila i čtyřdenní
akce FuN tom – festival pro starší tomíky. reportáž o něm
přinesl červnový tomík.
Vyšlo tradiční kalendárium 2019, ucelený přehled
o plánovaných pochodech, závodech, akcích, výletech pro
veřejnost, pohádkových lesech či soutěží pro děti.
Po třech letech jsme také vydali katalog Tomík tomíkovi.
Praktický sborník levného ubytování je dobrou pomůckou pro
všechny vedoucí či instruktory při plánování vícedenních výprav
a táborů.

Nejnavštěvovanějším zdrojem informací byl i nadále web
tomíků www.a-tom.cz. Několikrát do týdne sem vyvěšujeme
pozvánky na akce, ekonomické informace, příspěvky od oddílů,
nabídky vzdělávacích kurzů či volných tábořišť apod. stále
aktualizovaná je také nabídka spolkových chalup a základen.
Vlastní webové stránky vytváří velká část oddílů. krom webu
posílají tomíci příspěvky do místního tisku, vyvěšují pozvánky
na akce určené veřejnosti.
živý a sledovaný je asociační facebook, ať již oficiální stránka
https://www.facebook.com/asociaceTOM//, skupina
tomíci na síti či ad hoc vytvářené skupiny s naší tématikou.
Znatelnou posilou pro otisk tomíků v médiích se stala soňa
Polak. díky ní pronikáme pravidelně do Zpráviček na Čt déčku,
je o nás slyšet v rozhlase i v televizích.
Ústředí tomíků zasílá pravidelně příspěvky o činnosti spolku
a oddílů do časopisů archa, turista, na web České rady dětí
a mládeže www.adam.cz.
(za)
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ohlédnutí za Moravskou táborovou školou
na Polaně aneb očima účastníků
» týden nabitý hrami, zábavou, skvělými lidmi

» Nejlepší asi byla animace našeho vlastního filmu.

a dobrým jídlem, to je ltŠ. táborová škola na Polaně mi
připomněla, jaké to je nejen vymýšlet hry, ale nechat se
překvapit a her se účastnit jako nadšený hráč. Nových
nápadů a společných zážitků tu bylo moře. a já myslím,
že můžu za všechny říct, že to byl neobyčejně krásný
a inspirativní týden s úžasnými lidmi z celé Čr.
Subaru, TOM Veverk, Brandýs nad Labem

aktivita, kterou jsem si zkusil poprvé a byl jsem
překvapen, s jakou jednoduchostí si člověk může udělat
vlastní snímek.
Kuba, TOM Roháči, Kladno

» loni jsem již byla na české ltŠ, takže jsem si myslela,
že tuším, co můžu očekávat od té moravské. opak byl
však pravdou a já byla mile překvapena – tak pestrý
a zábavný program jsem dlouho nezažila. to vyčerpání
za to stojí. určitě všem doporučuji obě ltŠ. každá je
jiná, ale obě jsou parádní. klobouk dolů před veselými
a přátelskými vedoucími a jediné, co mě mrzí, že
nemůžu jet příští rok zas.
Lenča, TOM Pěšinky a Ostříži, Hradec Králové

» Na ltŠ jsme byli jako první členové našeho oddílu,
takže jsme vůbec nevěděli, co od toho čekat. letní škola
mě nakonec vážně moc bavila, potkala jsem tu nové
kamarády, spoustu věcí jsem se dozvěděla, nabrala
inspiraci pro vytváření programů pro děti.
Betty, TOM Kulíšci, Roztoky

» Nejsilnější zážitek pro mě bude přechod malé Fatry,
kde jsme si každý sáhli na dno. určitě pro mě je i zážitek
setkání s inspirativními lidmi a vyzkoušení různých her
+ nakouknutí pod jejich pokličku.
Vendy, TOM Medvědí stopa, Holešov

» Na ltŠ je super, že člověk potká lidi, jež s ním jsou
na stejné vlně, a tím získá nové přátele.
Básník, TOM Veverk, Brandýs nad Labem

» táborovka byla skvěle propracovaná, moc se mi líbilo
zasazení do Valašska a bača s bačicí byli úžasní. Program
byl šikovně rozložen, nebyla v něm nudná nebo prázdná
místa. Jsem ohromně motivovaná do naší oddílové
činnosti a těším se na naše děcka. super super super!
Áňa, TOM Roháči, Kladno

» Je těžké vybrat, který zážitek byl nejlepší, protože
upřímně, bavila jsem se celý týden. ale kdybych měla
něco vypíchnout, asi by to byla vernisáž, protože to bylo
něco neuvěřitelně zábavného. kostýmy a tanec, bylo to
prostě boží.
Petra, TOM Orion, Hlučín

» ltŠ se mi neskutečně líbila. Naprosto předčila
veškeré moje očekávání. skvělý program, úžasní lidé,
mraky zážitků. takže, co více si přát?
Bíbas, Klub lesní moudrosti, Roudnice nad Labem

» Všechny zážitky byly silné…ale kdybych měla
vybrat ten nejsilnější, bude to bezkonkurenčně malá
Fatra. od začátku až do konce. Přemáhání, funění,
pocení, focení…
Lůca, TOM 1412, Otrokovice
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Tomíci na cestách
v Zahraničí 2019
Mezinárodní aktivity byly pokračováním minulých
ročníků. tomíci měli opět možnost reprezentovat
na rakouském srazu turistů nebo se společně se svými
zahraničními kolegy účastnit turistických a vodáckých
aktivit. Z plánovaných 11 výměnných recipročních akcí
se podařilo uskutečnit 9 výjezdů do zahraničí a 1 pobyt
zahraničních účastníků u nás. Zrušena byla akce se
slovenskými tomíky ze strany zahraničního partnera
a setkání s ukrajinskou mládeží – i zde to bylo ze
strany ukrajinských vedoucích. důvodem odřeknutí
recipročních podniků byl nedostatek financí u partnerů.
ostatní výjezdy proběhly bez nároků na dotaci.
Českých účastníků vycestovalo 230, z toho 175 dětí
a mládeže mezi 10–26 lety. Zahraničních partnerů
přijelo 18, z toho 16 ve věkovém rozpětí do 26 let.
celkové náklady činily 1 192 810 kč a byly podpořeny
dotací 99 000 kč.
Alice Pařízková

S ToM Kadao Balkánem křížem krážem

Šestnáctidenní outdoorová cesta po zemích Balkánu
přinesla spousty zajímavých zážitků – dobrých, horších
i těch skoro neuvěřitelných. spluli jsme řeku taru
v Černé hoře, Neretvu a Vrbas v Bosně a hercegovině,
přespali v kaňonu tary, prošli jsme se ulicemi kotoru,
Budvy a mostaru, vylezli na vrcholy Velký meděd
a Bobotov kuk v národním parku durmitor. Na kolech
jsme projeli nejen durmitorem, ale také pohořím
Bjelasica a koupali se v Biogradském jezeře, obdivovali
vrcholy pohoří komovi, vyjeli k Njegušovu mauzoleu
v NP lovčen, obdivovali kaňon řeky morači, bohužel bez
dostatku vody ke splutí. také jsme opravovali defekty
na přívěsu za busem, brzdy a řetězy kol, ošetřovali pády
a spáleniny, sjeli na kolech nevídaných 25 serpentin
do Boky kotorské. Řešili jsme nehodu našeho vleku
s řeckým autem, stali se aktivními účastníky bosenské
svatební hostiny, poznali pohostinnost Balkánců. ti pro

nás upekli kůzle s tradičním pečivem zvaném burek.
Prožili jsme téměř apokalyptickou bouřku s poryvy
větru a přívaly deště s poničenými potrhanými stany
na břehu Vrbasu u Banja luky, poznali jsme nevolnosti
z (ne)pitné vody, nevěřili vlastním očím při pohledu
na mraky balkánských odpadků, řešili pokuty a úplatky
a korupci balkánských celníků a policistů. Zažili jsme
opravdu neuvěřitelné a velmi poučné dva týdny
s kadao partou v zemích, kde je stále znát, že válka
skončila teprve nedávno. důkazem nevšedních zážitků
jsou fotografie na našem webu www.kadao.cz.
díky asociaci tom, klubu českých turistů, statutárnímu
městu opava, moravskoslezskému kraji, mŠmt a marketu
tesco opava za podporu našich celoročních aktivit.
Tom Weicht, TOM Kadao, Opava
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neorganizovaná
mládež
V dílčím projektu zaměřeném na neorganizované
děti se oddílům podařilo oslovit svou nabídkou
26 621 dětí a mladých lidí v celkem 434 dotovaných
jednodenních akcích a 43 vícedenních výpravách a zapojit
je do sportovních, rukodělných nebo hravých aktivit.
V uvedených číslech je zahrnuto i 27 turistických závodů
za účasti 1119 závodníků do 26 let, 245 vedoucích
a ostatních závodníků. celkové náklady závodů činily
43 684 kč, dotace pak byla 30 000 kč.
Volnočasový klub Vrtule ve Valašském meziříčí byl
i v roce 2019 naší výkladní skříní. souběžně s provozem
„staré“ Vrtule připravovali kolegové z Valmezu nové,
lepší prostory. Vrtuli navštívilo v roce 2019 bezmála
13 tisíc dětí. Ze státních prostředků získal klub
organizovaný tomíky podporu 110 000 kč.
kalendárium – každoroční brožurka s nabídkou
oddílových volnočasových aktivit po celé republice.
600 kusů výtisků s náklady ve výši 39 870 kč bylo
dotováno částkou 35 000 kč.

Tábor v Banátu – asociace tom se podílela
na přípravě cesty s ligou lesní moudrosti, zajišťovali
jsme kontakt s místní samosprávou, seznámení s učiteli
a dětmi a další organizačně – provozní záležitosti.
Náklady na akci činily18 403 kč, z toho dotace byla
13 000 kč.
celkové náklady ve výši 1 254 725 kč byly
dotovány částkou 601 000 kč a dalších 110 000 kč
ze mzdových prostředků.
Alice Pařízková
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Železný tomík,
respektive tomíček
Právě kategorie tomíček, tedy 8 až 11 leté děti, byla
na 24. ročníku trojboje železný tomík nejpočetnější.
Z šedesáti závodících dvojic byla více než třetina
těch nejmenších a nej nejmenších (minitomíčci byla
nová kategorie a zde běželi, pluli a jeli opravdu ti
nejprťavější, většinou se svými rodiči nebo staršími
sourozenci), tedy ze 120 závodníků bylo 54
mladších 11 let. to je naděje pro závod, oddíl i spolek.
mladá generace roste.
tradiční triatlon proběhl výborně. oddíly se sjely
již v pátek večer, doladily s organizátory registraci,
ubytovaly se v kempu na střeleckém ostrově
v litoměřicích a mnozí závodníci našli čas a síly ještě
trochu potrénovat na kánoích. ráno bylo sice chladněji,
ale atmosféra byla vřelá, kluci a holky, kteří zrovna
nestartovali, běhali po břehu a hlučně povzbuzovali
závodníky. Jednotlivé kategorie se plynule vystřídaly
na kánoích a běžci se potkávali v depu s cyklisty.
opožděné sluníčko vše dohnalo a při předávání diplomů
a vyhlašování výsledků již příjemně hřálo. Vyhlášením
ale železný tomík neskončil, oddíly se dále bavily
v areálu kempu nebo zašly do okolí. Na početnou
skupinku kadetů, v jejich modrých tričkách a krojích byl

famózní pohled a dělali v litoměřicích všem tomíkům
dobrou reklamu.
Na závodech se to ale také zelenalo tričky tomíků z TOM
kadao, další závodníci přijeli z oddílů chippewa,
Maracaibo či Svišťů. Nechyběli ani tomíci z oddílů
kájíci, Vlaštovka, Sojčata a Zálesák. ti všichni
strávili v litoměřicích pěkný víkend, a i když se časy
lišily a někteří stanuli na improvizované bedně, tak
největší odměnou bylo, že se mohli navzájem setkat.
hlavní zásluhu měl a při přípravách nejvíce práce oddřel
jindra Dýda černý, šéf místních Delfínů.

Poděkování však patří také celé jeho rodině,
ostatním tomíkům z jeho oddílu, kamarádům
jachtařům a také Marušce altmanové (Sojčata),
renatě Dvořákové (chippewa), Tomovi Weichtovi
a jeho partě z kadaa, Martinovi Strnadovi
(Maracaibo), početné skupince pod vedením Víta
Hrzána z Prachové, nováčkovi v předsednictvu
Marku kuskovovi, brigádníkovi josefu kučerovi
– kudrnáčovi (z TOM jeleni) i pomocníkům
od kadetů a kájíků. ruku k dílu přiložilo i ústředí
tomíků zastoupené pisatelem těchto řádků Ondrou Mánkem a Vítkem Dvořákem.
Ondřej Mánek
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rada vzdělávání v roce 2019
Vzdělávání v asociaci tom řídí a organizuje rada
vzdělávání, která pracuje od roku 2013 pod vedením
stanislava Praise v nezměněném složení. mezi její
hlavní činnosti patří:
• akreditace vzdělávacích akcí,
• organizování vzdělávacích aktivit podle
požadavků předsednictva asociace TOM
a podle potřeb vedoucích oddílů,
• vedení databáze získaných kvalifikací členů.
snažíme se připravit zajímavou a pestrou nabídku
různých školení a kurzů tak, aby si každý mohl vybrat
vhodné školení. Připravili jsme školení pro instruktory,
začínající vedoucí, hlavní vedoucí tábora či zdravotníky.
každoročně připravujeme základní školení pro nové
a začínající vedoucí. to v roce 2019 proběhlo na kamence
a zúčastnilo se ho 16 nadšených mladých lidí.
Vedoucí, tentokrát ti, co si troufnou vést celý tábor,
měli možnost zvýšit si svou kvalifikaci na školení
hlavních vedoucích táborů. rada vzdělávání získala
pro asociaci tom akreditaci mŠmt na toto školení
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a uspořádala v dubnu, v květnu a v červnu tři běhy
školení, na kterých bylo proškoleno 37 zájemců. Všichni
úspěšně složili závěrečné testy, a tudíž se mohli pyšnit
certifikátem hlavního vedoucího tábora.
Frantisek serbus se svým týmem se kromě jiných aktivit
věnuje přípravě zdravotníků a výuce první pomoci.
Zdravokurzy jsou charakteristické vysokou odbornou
kvalitou, rozmanitými metodami výuky, ale hlavně
nakažlivou pozitivní atmosférou, která účastníky
motivuje k tomu, aby se na práci zdravotníka těšili.
celkem jsme realizovali 5 kurzů Zdravotník zotavovacích
akcí a vyškolili jsme 220 nových zdravotníků, z toho 120
tomíků.
na krev – jde o procvičovací cvičení pro 40 účastníků
(deset týmů po 4) se základním povědomím o první
pomoci. cílem je procvičit technickou záchranu
a praktickou první pomoc v náročných terénních
podmínkách. akci již tradičně pořádáme v kooperaci
se Záchrannou službou Jihomoravského kraje
a s dobrovolnými hasiči.

V roce 2019 se uskutečnila jedna táborová škola, a to
na Polaně. táborová škola je zaměřená na instruktory
z řad tomíků a patří mezi stěžejní vzdělávací aktivity pro
mladé a nadějné instruktory.
V roce 2019 jsme vyzkoušeli i nové kurzy a školení.
hned v lednu to byl lektorský kurz, který připravili
ti nejzkušenější lektoři z řad tomíků. a co se na něm
povedlo nejlépe? celkem pět účastníků kurzu začalo
lektorovat na dalších akcích.
další novinkou byl kurz pro programové vedoucí
věnovaný přípravě her a programu. opět víkend
našlapaný trochou teorie a hlavně praktickými
ukázkami a hrami.
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat všem lektorům,
kteří se podíleli na přípravě a vedení jednotlivých
vzdělávacích akcí. kurzy a školení v asociaci tom jsou
připravované na vysoké odborné úrovni a troufnu
si napsat, že ten, kdo absolvoval nějaký kurz, určitě
nelitoval.
Standa Prais, rada vzdělávání

Partneři a přátelé
česká rada dětí a mládeže
Črdm byla i v roce 2019 jedinou celostátní
střechou organizací pracujících s dětmi
a mládeží. V čele rady působil aleš
sedláček z ligy lesní moudrosti a jako
místopředseda pak tomek hurt z oddílu
tom dakoti. další tomík v Črdm byl ondra
Šejtka z tom s.t.a.N., a to jako ředitel
kanceláře Črdm.
V roce 2019 se Črdm zaměřovala
na práci v poli legislativním, analytickém
a především servisním pro své
členské organizace. Jednou z hlavních
činností rady je administrace úrazové
odpovědnostní pojistky pro děti,
dobrovolníky a účastníky akcí členských
organizací. další aktivitou pak byl vývoj
tomíkům dobře známého online nástroje
eSO pro elektronickou správu oddílu
a projektu Weby pro organizace. V rámci
tohoto projektu Črdm nabízí organizacím
vytvořit si na několik málo kliknutí
profesionální webové stránky.
dalším projektem, který národní ráda
v roce 2019 uskutečnila, pak byl např.
7. ročník dobrovolnického projektu 72
hodin, do kterého se zapojilo přes 27
tisíc dobrovolníků v 600 projektech.
mezi nimi bylo i 16 projektů tomíků.
Projekt 72 hodin byl zaměřen na výsadbu
stromů. Po několika letech jsme v roce
2019 obnovili projekt Sametky, který
propagoval příběhy 30. výročí sametové
revoluce skrze geocachingovou hru
po celé Čr. V projektu VZOr – Vzdělávání
v organizacích jsme zorganizovali velké
množství kurzů. V závěru roku pak Črdm

v rámci projektu připravila velké školení
zdravotníků.
Na poli zahraničním byla Črdm vidět
především jako člen evropského fóra
mládeže, kde Črdm zastupuje tomík Jan
Černý z oddílu tom s.t.a.N., dále pak
v projektu Mladí delegáti do OSn, který
v roce 2019 odstartoval již 4. ročník a který
každý rok vysílá dva zástupce na jednání
osN do New Yorku.
Během celého roku Črdm konzultovala
blížící se dotační program z evropských
fondů „šablony pro nnO“ a snažila
se vyjednat ještě výhodnější podmínky
pro organizace, které o dotaci požádaly.
V závěru roku byl také spuštěn projekt
„Hodnoty mládeže“, do kterého je
zapojená i asociace tom a který ověřuje
hodnotovou orientaci mladých lidí
v závislosti na tom, zda prošli nějakou
dětskou organizací.
V závěru roku Črdm udělila tradiční ceny
Přístav. i tomíci měli mezi oceněnými své
kandidáty, a to místostarostku ostravyJih dagmar hrabovskou, senátora Petra
holečka a restauratéra a kuchaře Jana
Balloše.
Během roku pak proběhlo mnoho setkání
s úředníky odboru pro mládež mŠmt,
náměstky ministrů i s ministry samotnými.
Na Črdm jsme se v roce 2019 nenudili
a přetrvávala zde dobrá nálada.
Ondra Šejtka

V mnoha časopisech, na webových stránkách i sociálních sítích
kolovala v roce 2019 fotka „První označovací družstvo při práci“.
Turistické značení totiž slavilo 130 let.

Klub českých turistů
Protože první turisticky značená
trasa svatojánskými proudy zmizela
pod hladinou Štěchovické přehrady,
zorganizoval kČt oslavy turistického
značení na nejstarší dochované trase,
která vedla z Berouna na karlštejn
a je dnes pojmenována po prvním
předsedovi kČt Vojtovi Náprstkovi.
V červnu se tedy turisté sešli ve svatém
Janu pod skalou. Po trase mohli vidět
značkaře v akci, v cíli se zúčastnili
bohatého kulturního programu.
turistické značení je nejviditelnější
prvek činnosti klubu, kČt udržuje
celkem 86 352 kilometrů tras, z nich je
42 885 pěších turistických tras. Jejich
obnova probíhá každé tři roky.
stejné jubileum, tedy 130 let, slavil
i Časopis turistů, dnešní turista. Čtenáři
a dopisovatelé časopisu se u této
příležitosti sešli v červnu na Čeřínku.
Počet předplatitelů časopisu turista
nyní atakuje číslo deset tisíc.
obě významná výročí si představitelé
kČt připomněli na setkání v senátu,
které se uskutečnilo v den české
turistiky, 11. června. Veřejnost se
s historií i současností klubu mohla
seznámit na výstavě Zdrávi došli,
která probíhala od května do srpna
v Národním památníku na Vítkově.
Nejzajímavějším exponátem byla obří

mapa republiky se zakreslenými všemi
téměř 43 tisíci kilometry značených
pěších turistických tras.
Na přelomu roku se vždy koná
novoroční čtyřlístek. ročník
2018/2019 přinesl výtěžek 322 296 kč
na charitativní činnost, celkem se
zúčastnilo 27 106 lidí na 81 akcích.
opravdová turistika, tedy aktivní pohyb
v přírodě, začal ovšem pro členy klubu
spíše až zimním srazem v Polici nad
Metují. Byly připravené pěší a lyžařské
trasy a autobusové zájezdy po Čechách
i po Polsku. Nejvýznamnější letní akcí
byl mezinárodní sraz v Maďarsku,
v oblasti Visegrádu, kterého se
zúčastnili turisté z Česka, slovenska
a Polska. maďarští pořadatelé spojili
sraz s festivalem cestovního ruchu pod
širým nebem, takže si účastníci mohli
kromě pěších a poznávacích výletů,
cyklistiky a kanoistiky užít i maďarskou
kulturu.
Statistika kčT v roce 2019: celkový
počet členů 32 126 v 406 odborech.
Dospělých tomíků je 1 124, juniorů
je v oddílech TOM 3 762, ostatních
juniorů je 748, ti jsou v odborech,
které nemají oddíly mládeže
a v turistických rodinách.
Petr Teringl
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Dobročinnost v roce 2019
Dobré skutky
arcidiezní charitě Praha zaslali tomíci
finanční dar v výši 4900 kč na podporu dívky
manvi v rámci projektu adopce na dálku.
Domovu Svaté Máří jsme věnovali 1000 kč
a a na zakoupení nového handbiku pro Zbyňka
Švehlu (původní mu byl ukraden) jsme poslali
4000 kč. Za 1575 kč jsme nakoupili potraviny
do podzimní potravinové sbírky.
Skautské nadaci jsme na obnovu vyhořelé
hájenky, dětské základny, poslali dar ve výši
10 000 kč.
Pravidelně přispíváme člověku v tísni
a armádě spásy. oběma organizacím odešlo
na účet dohromady celkem 4800 korun.
drobnějšími finančními částkami jsme podpořili
nadaci projekt šance, nadaci naDĚje, SOS
dětské vesničky a již tradiční akci českého
rozhlasu – ježíškova vnoučata.
celkem jsme v roce 2019
darovali potřebným 49 630 kč.

Tomíci v sociálních sítích
Na Facebooku tento rok vznikla skupina tomíci na síti. Je určena všem členům a je to
prostor pro vzájemnou diskuzi, inspiraci, sdílení zkušeností apod. Nabídky tábořišť, nápady
na zajímavý oddílový program, informace pro vedoucí, povzbuzení pro všechny. to vše
můžete ve skupině najít a také se můžete na obsahu sami podílet a přispět.
instagram tomíků nyní sleduje téměř 600 lidí. a kromě vlastních záběrů i takzvaně
repostuje (sdílí) oddílové fotografie nebo momentky jednotlivých tomíků.
Anežka Klabanová
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Svítili jsme se Světluškou
ke sbírkovým dnům světlušky (Nadační fond Českého rozhlasu) se přidalo v roce
2019 18 oddílů, zase o několik více oproti předchozím ročníkům.
Nově dobrovolníci lidem prodávali svítící ponožky, hrací karty a zubní kartáčky.
Všem oddílům se společně podařilo vybrat 247 363 kč! moc jim děkujeme
za chuť a snahu pomáhat.
Pro světlušku jsme nejen vybírali peníze, ale i běželi. Noční běhy pro světlušku
jsou tradiční jarní kondiční přípravou pro tomíky v Plzni, Praze, Brně, olomouci
a Jihlavě.
mozaika pěkných zážitků: roj tisíců čelovek, radost běžců, reflexní šátky s hořcem,
doprovodný program a hlavně dobrý skutek.
tomíci také poprvé hostili kavárnu PotmĚ. a to na festivalu Funtom ve svitavách,
kde ji navštívila stovka tomíků a druhá stovka kolemjdoucí veřejnosti.
Anežka Klabanová

Přehled
hospodaření
vybrané údaje
z rozvahy k 31. 12. 2019
akTiVa
Dlouhodobý majetek
Nhim – software
him – budovy, základny, dopr. prostředky
nedokončený dlh. majetek
pozemky
oprávky k investičnímu majetku
cenné papíry
DLH majetek celkem

146 020 kč
88 526 712 kč
11 281 117 kč
1 418 968 kč
-30 205 638 kč
0 kč
71 167 179 kč

Krátkodobý majetek
pohledávky, zálohy
bankovní účty, hotovost a ceniny
jiná aktiva
Oběžná aktiva celkem

1 586 731 kč
8 226 248 kč
1 822 781 kč
11 635 759 kč

akTiVa ceLkeM

82 802 939 kč

Pa S i V a k č
VVlastní zdroje
základní jmění
hospodářský výsledek
Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje
závazky z obchodního styku
závazky k zaměstnancům
ostatní závazky
cizí zdroje celkem
PaSiVa ceLkeM

80 262 027 kč
-140 884 kč
80 121 143 kč
49 774 kč 1)
246 670 kč 2)
2 385 352 kč 3)
2 681 796 kč
82 802 939 kč

POZNÁMKy:
faktury dodavatelské zaplacené v r. 2020, přijaté zálohy
2)
prosincové mzdy zaplacené v roce 2020
3)
daně, poplatky, dohadné položky
1)

Vánoční setkání ústředí: ti všichni někdy pro tomíky pracovali. Štěpánka, Matouše, Anežku, Terezku, Lucinku,
Kubíka a Kačku to buď čeká, nebo zcela mine.:)

Zpráva revizní komise
V roce 2019 pracovala revizní komise ve složení ilona Jaglová, Vratislav Jagla, Pavel ebr, mojmír Nováček a Petr
Balcer. Začátkem roku odešel z časových důvodů mojmír Nováček, kterého nahradil tomáš hurt.
revizní komise provedla kontrolu hospodaření ústředí za roky 2017 a 2018. revize se týkala zejména faktur,
pokladny a dotací. Výsledek byl v pořádku.
V únoru až dubnu pak proběhl všem známý čistý tomík. schůzky s hospodáři oddílů se konaly ve Zlíně, České
lípě, Ústí nad labem, Brně, ostravě, hradci králové a v Praze. Některé oddíly jsme kontrolovali i individuálně.
celkem se zúčastnilo 170 oddílů. Poprvé se také
uskutečnila kontrola na dálku s využitím online
programu eso. tuto kontrolu měl na povel tomáš
hurt. Většinou oddíly měly účetnictví v pořádku,
až na drobné chyby a dílčí nejasnosti. Byla škoda,
že zatímco někteří vedoucí přišli i přes zdravotní
problémy, našlo se pár jedinců, kteří se vymlouvali
a nedorazili.
Velké zjednodušení přináší oddílům program
eso skeletoN, který zvládne opravdu každý.
s příspěvkem z dotací od asociace tom stojí pouze
260,- kč ročně.
kontrolní komise děkuje všem hospodářům a přeje
hodně krásných chvil na výpravách a táborech.
Ilona Jaglová,
předsedkyně revizní komise

č e r Pá n í D O Ta c í M š M T
Tomíci v roce 2019 – celkem
14 500 000 kč
tábory
2 683 590 kč
vzdělávání vedoucích
176 370 kč
neorganizovaná mládež
601 000 kč
provozní náklady základních článků
1 534 997 kč
mezinárodní aktivity
99 000 kč
volnočasové aktivity
930 875 kč
obnova a údržba mtZ
3 608 554 kč
tisk zpravodaje + ost. tisky
736 020 kč
mzdové náklady ústředí, brigády, správci 1 900 000 kč
provozní náklady ústředí
2 229 594 kč
z toho např. – pojištění chalup
155 808 Kč
– propagace
218 834 Kč
investice
6 070 872 kč
ceLkeM

20 570 872 kč
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výsledovka Asociace ToM za rok 2019
VýnOSY
Provozní dotace celkem

nákLaDY
16 212 310 kč

dotace mŠmt – tomíci v roce 2019
Finanční podpora kČt
dotace projekt erasmus+
dotace na projekt ad FoNtes
členské příspěvky

14 500 000 kč
60 000 kč *
20 000 kč
1 632 310 kč
1 180 350 kč

Oddílové příspěvky

1 332 885 kč

Přijaté úroky z bank.účtů
Tržby za zboží a služby
Ostatní výnosy
VýnOSY ceLkeM
Hospodářský výsledek

4 974 kč
1 989 026 kč
53 138 kč
20 772 684 kč
-140 884 kč

Materiálové náklady
spotřeba materiálu
materiál pro autoprovoz
spotřeba energií
Materiálové náklady celkem

1 588 033 kč 1)
191 419 kč
859 209 kč
2 638 661 kč

Služby
Nájem
opravy a údržba mtZ
Výkony spojů
admin., materiálové a ostatní služby
Pojištění majetku
Propagace
tisk materiálů (tomík, kra, brožury)
ostatní služby
cestovné
Náklady akce ústředí
Služby celkem

Osobní náklady
mzdy zaměstnanců
Zdravotní a sociální pojištění
ostatní sociální náklady
dohody o provedení práce
Osobní náklady celkem

3 641 699 kč
1 180 753 kč
144 092 kč
1 000 782 kč
5 967 326 kč

297 784 kč
Dotace základním článkům
tábory
2 210 925 kč 2)
Volnočasové aktivity Pd i
164 522 kč
oddílové klubovny, kr
1 501 876 kč 3)
Zahraničí
155 808 kč
Výchova
218 835 kč
Neorganizovaná mládež
674 595 kč
ostatní dotace
5 135 kč 4)
dotace Pd materiál ii
231 192 kč
158 946 kč 5) Dotace celkem
5 619 618 kč
Ostatní
odpisy dlouhodobého majetku
POZNÁMKy:
Bankovní poplatky, kurz. rozdíly
* Údaj zobrazuje podporu od KČT přijatou v roce 2019 na časopis
Členské příspěvky Črdm
Tomík.
1)
daň z příjmů
Zejména turistický materiál pro oddíly, administrativní a kancelářský
materiál, materiál na provoz a vybavení turistických základen.
ostatní daně a poplatky
2)
Opravy a údržba turistických základen v majetku Asociace TOM
ostaní náklady
a ostatního MTZ.
ostatní náklady – dary
3)
Externě zajišťované služby, nepravidelná výpomoc, ekonomické
Ostatní
celkem
poradenství, servis, materiálové služby, softwarové služby.
4)
Ostatní nemateriálové služby, notářské služby, správní poplatky, nákLaDY ceLkeM
5)

2 683 590 kč
930 875 kč
721 052 kč
99 000 kč
176 370 kč
601 000 kč
52 749 kč
426 537 kč
5 691 173 kč
694 944 kč
87 988 kč
26 873 kč
68 590 kč
15 870 kč
52 895 kč
49 630 kč
996 790 kč
20 913 568 kč

služby neorg. mládež.
Služby na akcích organizovaných ústředím a další služby.

VýnOSY

Provozní dotace celkem

Materiálové náklady

Členské příspěvky

Služby

Oddílové příspěvky

nákLaDY

Osobní náklady

Přijaté úroky z bank. účtů

Dotace základním článkům

Tržby za zboží a služby

Ostatní

Ostatní

Zpracoval Martin Bareš, účetní Asociace TOM
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organizační
struktura 2019

Sněm
VOLí

VOLí

předsednictvo Asociace ToM

ilona jaglová – ostrava-Zábřeh, předsedkyně komise
Vratislav jagla – ostrava-Zábřeh
ing. Pavel ebr – Jílové u Prahy
ing. Mojmír nováček – ostrava (do ledna 2019)
ing. Petr Balcer – Praha
ing. Tomáš Hurt – Ústí nad labem

Mgr. Tomáš novotný – předseda – roztoky
ivo Skoček – místopředseda – Valašské meziříčí (od 5. 3. 2019)
Zdeněk rolinc – Bystřice pod hostýnem
ing. Ondřej šejtka – Praha
Tomáš Fúsek – mikulášovice
Mgr. anežka klabanová – Poděbrady
Stanislav Prais – ostrava
rnDr. jiří Homolka – Vsetín
Marek kuskov – Praha (od 5. 3. 2019)
VOLí

předseda

revizní komisE

VOLí

jMenUje

místopředseda

ŘíDí

pracovní rady
rada ZáVodů:
ing. Zdeněk Vejrosta
rada VZdĚláVáNí:
Stanislav Prais – předseda
František Serbus
Mgr. Matěj chour
ivo Skoček

ústředí v roce 2019

pro ústředí dále pracovali:

Mgr. Tomáš novotný – řídí ústředí
alice Pařízková – účetní – 1/2 úvazku
kateřina adamcová – účetní – 7/8 úvazku
Mgr. Zuzana antošová – obsazování chalup, všeobecná administrativa – 3/4 úvazku
Ondřej Mánek – sekretář, všeob. administrativa, ústřední akce
Lukáš Hušek, DiS. – všeob. administrativa, materiály pro web,
evropské fondy, plný úvazek
Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – 1/2 úvazku
jindřiška Zoufalá – spolupráce při údržbě chalup – 1/2 úvazku

Bc. Martin Bareš – ekonom-účetní – 3/5 úvazku
Bc. Lukáš Pavlík – webmaster, správa sítě a Pc
ing. Tomáš Hurt – eso
ing. Ondřej šejtka – databáze, evidence oddílů, Vdf telefonní síť
jiří chour – redakce tomíka
Soňa Polak – public relation, spolupráce s médii

Anna Benešovská – emeritní sekretářka, toho času na penzi

HerBerk FerDinanDa DOBrOTiVéHO
Chcete spát jako císař? Navštivte Sloup 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.

Vážení HOSTé,
jSTe náM VíTáni!
Navštivte
www.herberk.cz

d Základní kapacita je 37 osob.
d Neziskové spolky 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.

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

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

VýrOční ZPráVa aSOciace TOM čr Za rOk 2019
Vydala asociace tom Čr v červnu 2020 v počtu 333 kusů. / Zprávu schválili statutární zástupci asociace
tom tomáš Novotný a ivo skoček. / Zpracovali: Zuzana antošová, alice Pařízková, tomáš Novotný, martin
Bareš. / Za korektnost údajů ručí tomáš Novotný, statutární zástupce asociace tom. / Za ekonomické údaje
odpovídají alice Pařízková, kateřina adamcová a martin Bareš. / titulní foto: tomek hurt, tom dakoti.
/ V textu i na obálce jsou použity fotografie a texty z oddílových akcí. / ilustrace: Jiří chour, Jiří Palát. /
Grafická úprava: dita Baboučková, e-mail: vavrinec@ecn.cz / asociace tom je kontinuálně podporována
ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
součástí této výroční zprávy je aktuální roušková harmonika.

ÚSTŘeDí aSOciace TUriSTickýcH ODDíLŮ MLáDeže čr
Palackého 325, 252 63 roztoky
tel.:
220 910 460, 220 910 314
e-mail: ustredi@a-tom.cz
Web:
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.

Tomíci
za rouškami
2020
Neodolali jsme!
Výroční zpráva sice mapuje loňský,
tedy nezavirovaný rok, ale řekli jsme
si, že do přílohy tentokráte dáme tváře
tomíků pod rouškou.
Budou připomínat situaci, kdy se naše
činnost na jaře 2020 zastavila. Naštěstí
ne úplně a ne nadlouho.
Pod barevnými pláténky se ukrývají
tváře tomíků z TOM Stopaři, TOM
Veverk, TOM Rokytná, TOM Kadao,
TOM Bobři, TOM Divočáci, TOM
S.T.A.N., TOM Dakoti, TOM Kulíšci,
TOM Tuři, TOM Zlaté šípy, TOM Klub
lesní moudrosti, TOM KAM, TOM
Vlk, náčelníka a Marušky Bařinové
z frýdlantských Divočáků.

