asociace turistických oddílů mládeže
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Ilona Jaglová – Ostrava-Zábřeh, předsedkyně komise
Vratislav Jagla – Ostrava-Zábřeh
Ing. Pavel Ebr – Jílové u Prahy

Mgr. Tomáš Novotný, předseda – Roztoky
RNDr. Jiří Homolka, místopředseda – Vsetín
Zdeněk Rolinc – Bystřice pod Hostýnem
JUDr. Radka Šumerová – Litoměřice
Tomáš Fúsek – Mikulášovice
Mgr. Libuše Valentová – Zlín-Prštné
Ing. Mojmír Nováček – Ostrava-Zábřeh
Vít Madron – Ústí nad Labem
David Šimek – Svitavy
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JMENUJE

místopředseda

pracovní rady
Rada závodů – Jiří Buňka
Zahraniční rada – Jiří Homolka
Rada vzdělávání a kontakty se Slovenskem – Mojmír Nováček

ŘÍDÍ

ústředí v roce 2011

pro ústředí dále pracovali:

Tomáš Novotný – řídí ústředí
Alice Pařízková – účetní – ¾ úvazku
Zdena Náhlovská – účetní – ¾ úvazku
Kateřina Blandová (od 10. 9. 2011 Šejtková) – sekretářka – 2/3 úvazku
Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – ½ úvazku
Tomáš Hurt – administrativní práce, fundraising
Zuzana Antošová – obsazování chalup, všeobecná administrativa – ½ úvazku
Anna Benešovská – emeritní sekretářka, toho času na penzi

Lukáš Pavlík – webmaster, správa sítě a PC
Ondřej Šejtka – databáze, evidence oddílů
Jiří Chour – redakce Tomíka
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Asociace TOM je dobrovolným sdružením dětí, mladých lidí a vedoucích.
Zabývá se smysluplným naplňováním volného času a výchovou svých členů. Členové Asociace TOM (tomíci) rozvíjejí svou činnost na poli
turistiky, tábornictví, sportovních, kulturních, výchovných, sociálních a charitativních aktivit.
Asociace TOM umožňuje svým členům uspokojovat jejich zájmy a potřeby s celoročním působením, zejména při výpravách a táborech.
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 občanskými sdruženími, 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 náš
spolek získal již počtvrté.
Asociace TOM sdružovala v roce 2011 8609 členů ve 254 oddílech.
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PŘEHLED AKCÍ v roce 2011

Výlety a výpravy našich oddílů

zelené víkendy
pohádkový les
regionální akce

podpořených z prostředků MŠMT

Tvoří necelou třetinu všech uskutečněných oddílových
výprav, výletů, táborů a vzdělávacích akcí.

Volnočasové aktivity
CELKEM 527 AKCÍ (jednodenních 287 a 240 vícedenních)
O NÁKLADECH 2 093 921,50 Kč (425 776 Kč resp. 1 668 145,50 Kč)
bylo DOTOVÁNO ČÁSTKOU 647 193 Kč
(229 263 Kč resp. 417 930 Kč)
POČET ÚČASTNÍKŮ akcí do 26 let byl 7 947 (4 131 resp. 3 816)

tábory

jarní tábory

Počet akcí
118

letní tábory

Celkové
náklady
1 009 207 Kč

výchovné akce

Celkové
dotace
252 950 Kč

základní výchova
vedoucích

Počet osob
5 096

odborná
výchova

individuální
výchova

Počet táborů
179

Celkové
náklady
12 863 840 Kč

Celkové
dotace
2 051 959 Kč

Počet dětí
4131

Počet akcí
39

Celkové
náklady
438 897 Kč

Vyplacené
dotace
150 094 Kč

Počet
účastníků
552
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Adresář krajánků asociace
TOM České republiky

Jihomoravský kraj

KR 266

Martin Přibyl • Tábor 28b, 602 00 Brno
mobil: 603 793 195
e-mail: martinpribyl@centrum.cz

Jihočeský kraj / KR 258
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

Jihočeská krajská rada
Největší jihočeskou akcí v roce 2011 byl ve dnech 7. 10.–9. 10. Minisraz jihočeských
tomíků. Uskutečnil se na krásné Chatě pod Kletí, za účasti skoro padesáti lidiček,
bohužel jen ze dvou oddílů – Vltavínů z Českého Krumlova a Práčat z Rapšachu.
Navštívili jsme mnoho zajímavých míst, např. Štond na Kleti, což jsou kamenné schůdky
a na ně navazující kamenný základ. Schůdky asi navždy zůstanou jednou z několika
nevysvětlitelných záhad, které skrývají kleťske lesy. Dále Pramen Chlumského potoka,
který se nachází na hranici přírodní rezervace Kleť, Horní Luka, Kleť, Mrazové sruby,
zoologickou zahradu Ohradu u Hluboké. Po celou dobu sbírali a lovili účastníci kešky.
Akci hodnotíme jako vydařenou, strávili jsme krásný víkend.
Karel Snětina, krajánek Jihočeského kraje

Karlovarský kraj

KR 260

Růžena Štěpánková • Luční 1024/12, 357 35 Chodov
tel. byt: 352 675 215 • mobil: 720 463 845
e-mail: ruza@hrosi.cz

Královehradecký kraj

KR 263

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

Liberecký kraj

KR 262

Zdeněk Šmída • Slovanka 1350, 470 01 Česká Lípa
mobil: 775 975 713
e-mail: zdenek.smida@centrum.cz

Moravskoslezský kraj

KR 268

Mojmír Nováček • Rottrova 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel. byt: 595 781 088 • tel. zam.: 736 754 095 • mobil: 603 513 144
e-mail: mojmir.novacek@seznam.cz

Olomoucký kraj
Martin Bukovský • Na Orátě 422, 783 61 Hlubočky
mobil: 606 761 568
mail: bukmartin@seznam.cz
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KR 267

Pardubický kraj

KR 264

David Šimek • Dimitrivova 15, 568 02 Svitavy
tel. byt: 461 531 687 • mobil: 732 504 588
e-mail: david.simek@svi.cz

Plzeňský kraj

KR 259

Zdeněk Strousek • Baarova 478, 345 61 Staňkov
mobil: 606 664 311
e-mail: zdenek.strousek@awdcr.cz

Kraj Praha

KR 256

Petr Teringl • Vrchlického 80, 150 00 Praha 5
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

Zlínská krajská rada
KR 261

Miloslav Toman • Nádražní 31, 418 04 Světec
tel. zam.: 972 422 449 • mobil: 723 415 349
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

Devítičlenná Zlínská krajská rada A-TOM se v roce 2011 sešla celkem 5x. V listopadu se
pak společně s ostatními vedoucími sešli na tradičním podzimním setkání, tentokrát
na základně v Uherském Hradišti. Krajská rada reprezentuje více jak devět stovek
tomíků ve 26 oddílech ve Zlínském kraji. Členové rady aktivně působí i na poli KČT
oblasti Valašsko Chřiby. Tomícké akce přesahující místní působnost byly zveřejněny
v turistickém kalendáři oblasti.
Zdeněk Rolinc, krajánek Zlínského kraje

Zlínský kraj

KR 269

Zdeněk Rolinc
Sídliště 1515, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. zam.: 573 501 942 • mobil: 602 773 742
e-mail: zrolinc@volny.cz
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Ústřední akce

Bambiriáda 2011
Ani v roce 2011 nechyběli tomíci na tradiční akci
Bambiriáda. Během této akce spolupracujeme
s Českou radou dětí a mládeže a ostatními dětskými
organizacemi.
V roce 2011 proběhly Bambiriády v termínu od 		
26.–29. 5. v Praze, Ostravě, Třinci, Frýdku-Místku,
Liberci, Chomutově a v Plzni. Na Bambiriádě
představují jednotlivá sdružení svou činnost
a prezentují se tak široké veřejnosti.
Mimopražské akce navštívilo téměř 20 000 dětí
a mládeže.
Celkové náklady dosáhly výše 14 237,-Kč a byly
podpořeny částkou 10 786,-Kč. Na pražskou
Bambiriádu činily náklady 27 256,-Kč.

Sraz turistických
oddílů 2011
Letní sraz turistických oddílů byl v letošním roce
pořádán v severních Čechách v Mikulášovicích
v termínu od 1. 8.–7. 8. 2011. Akci pořádal TOM 1027
Mikulášovice v čele s vedoucím Tomášem Fúskem.
Letní sraz částečně dotoval KČT.

Železný Tomík 2011
17. ročníku Železného tomíka se účastnilo 133 mladých závodníků z našich oddílů. Triatlon „Železný tomík“ byl
opět pořádán oddílem TOM Delfín z Litoměřic v čele s Jindřichem Černým, letos v termínu od 13. 5.–15. 5. 2011.
Akci finančně podpořil Klub českých turistů.

6

Letní sraz Turistických oddílů
mládeže ČR po třicáté

Přesně tak, letní sraz mladých turistů se v tomto roce dočkal svého významného jubilea. Konal se již po třicáté. Uskutečnil se v druhé
polovině prázdnin na severu Čech ve Šluknovském výběžku. Pořadatelsky ho zajistil turistický oddíl mládeže z Mikulášovic ve spolupráci
s městem. Do Mikulášovic se sjeli zástupci TOMů ze všech koutů celé České republiky. Slavnostní zahájení proběhlo v místním kostele
sv. Mikuláše za účasti významných představitelů měst zdejšího regionu a také zástupců Klubu českých turistů. Po nepříliš vlídném
počasí v první polovině prázdnin se vše v dobré obrátilo a výletníci si užili přímo turistické počasí. Děti si nejvíce užívaly plavbu
parníkem a následný výlet na Pravčickou bránu a pak jízdu historickým motoráčkem „Hurvínek“ z Jedlové až do Dolní Poustevny
a zpět. Milovníci nedotčených přírodních scenérií si pochvalovali zejména sobotní výlet přes Kyjovské údolí, který vedl z větší části
Národním parkem České Švýcarsko. Některé oddíly využily také možnost individuálně navštívit atraktivity sousedního National park
Sächsische Schweiz na německé straně státní hranice. Kromě výletů si účastníci také zahráli spoustu her a soutěží, zejména pak těch
sportovních, do kterých se zapojila také skupina místních dětí. Nad letním srazem převzala záštitu hejtmanka Ústeckého kraje Jana
Vaňhová, akci podpořilo finančně ústředí A-TOM, Dobrovolný svazek obcí Sever a město Mikulášovice.
Tomáš Fúsek
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Turistické závody 2011
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). Všechna kontrolní stanoviště je nutno
absolvovat 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 měl 4 závody (Pacov,
Orlová, Rapšach), čtvrtý proběhl v rámci Mistrovství ČR (Kralovice).
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 2011 protnulo cílovou pásku 3446 závodníků
a na kontrolách rozhodovalo 995 rozhodčích.
Mistrovský závod štafet přivítal Bílovec. Mezinárodní mistrovství
tentokráte pořádala Česká republika, a to v Palkovicích – čeští
závodníci zde dokázali opět zvítězit. Smíšené dvojice zavítaly
do Kralup nad Vltavou.
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.
Proběhla i čtyři školení v rámci projektu Dobrovolník – a to v Orlové,
Kralovicích, Kralupech nad Vltavou a Mikulášovicích. Potěšitelné
jsou i úspěchy s Turistickými závody v regionálních a místních
grantech. Proběhlo i nelehké jednání s Klubem slovenských turistů
o dalších společných závodech.
Jiří Buňka
Kontakt: www.turisticky-zavod.cz
		
Předseda rady TZ – Jiří Buňka
		
Mírová 556, 33141 Kralovice
Tel : 602 992 000 • e-mail: jirka@bunka.cz
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ČESKÝ POHÁR

MISTROVSTVÍ ČR

MEZINÁRODNÍ mistr.

Nejmladší žáci

Karel Vagner
TOM Kamarádi Pacov

Martin Zeman
Kralovice

Karel Vagner
TOM Kamarádi Pacov

Nejmladší žákyně

Zuzana Šebestová
TOM Práčata Rapšach

Marie Wagnerová
ZŠ Kynšperk nad Ohří

Zuzana Šebestová
TOM Práčata Rapšach

Matěj Štefl
Kralovice

Matěj Štefl
Kralovice

Petr Scholaster
Nezmaři Bílovec

Barbora Macurová
Divočáci Frýdlant

Barbora Macurová
Divočáci Frýdlant

Aneta Krhovjáková
TOM Orlová

Starší žáci

Radek Šebesta
TOM Práčata Rapšach

Milan Novák
TOM Kamarádi Pacov

Radek Šebesta
TOM Práčata Rapšach

Starší žákyně

Magdaléna Gencová
TOM Orlová

Magdaléna Gencová
TOM Orlová

Magdaléna Gencová
TOM Orlová

Mladší dorostenci

David Němeček
TOM Delfíni Borotín

Jakub Šmucr
TOM Saturn Plzeň

David Němeček
TOM Delfíni Borotín

Mladší dorostenky

Markéta Řeháčková
TOM Nezmaři Bílovec

Lucie Trávníčková
Divočáci Frýdlant

Starší dorostenci

Ondřej Fryštacký
KČT Velký Újezd

Luboš Podlipný
TOM Předměřice n. L.

Starší dorostenky

Blanka Rosáková
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Blanka Rosáková
TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Muži A

Ondřej Šíp
Brno

Václav Staněk
Kralovice

Vít Procházka
TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Ženy A

Táňa Fidlerová
TOM Orlová

Táňa Fidlerová
TOM Orlová

Ivana Zbořilová
TOM Ostrava

Muži B

Jiří Vilhelm
TOM Orlová

Zdeněk Vejrosta
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Ženy B

Lenka Slabáková
Brno

Lenka Slabáková
Brno

Libuše Vlachynská
Junák Uherské Hradiště

Oddíly

Bílý – Kralovice
Červený – TOM-KČT Kralupy n. V.

Bílý – Kralovice
Červený – TOM-KČT Kralupy n. V.

Česká republika

Mladší žáci
Mladší žákyně

Mistrovství ČR – smíšené dvojice
Do 30 let (součet věku závodníků)

Magdaléna Gencová + Lukáš Vaněk – TOM Orlová

31 – 70 let (součet věku závodníků)

Blanka Rosáková + Jakub Bendžela – TOM-KČT Kralupy n.Vlt./ TOM Mikulášovice

Nad 70 let (součet věku závodníků)

Lenka Slabáková + Karel Popel – Brno / Kralovice

Mistrovství ČR – štafet y
Žákyně

Lenka Výmolová + Lucie Juřenová + Michaela Žváková – TOM Žlutý kvítek Palkovice

Žáci

Adam Janeček + František Círal + Radek Šebesta – TOM Práčata Rapšach

Ženy

Martina Sekalová + Ivana Kubešová + Linda Rechtoriková – TOM Delfíni Borotín

Muži

Jakub Bendžela + Tomáš LeVan + Tomáš Fúsek – TOM Mikulášovice
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Otevírání
opárenského
mlýna
Podle itineráře už bychom měli být skoro na místě. Parkoviště
ve vsi má být značeno logem tomíků, tak koukáme po hořci,
div si hlavy neukroutíme. Čekala jsem ho někde na plotě,
a on na tričku jednoho z pořadatelů. Mladý muž nás vysílá
směrem do zeleně. Údolíčko lemované kopřivami, obřími
listy podbělů a listnatým lesem nás vede pod starodávný
viadukt – a za ním už zasvítí bílé zdi mlýna.
Ano, je přesně takový, jak jsem si ho představovala. Nikdy
předtím jsem tam nebyla, sledovala jsem ale jeho obnovu
v tomíckých médiích – od přenášení tašek a cihel z rozvalin
přes výměnu střechy po závěrečné úpravy interiérů, a dávala
ráda reportáže z průběhu těch oprav na Adam.cz.
Už když jsem prohlížela fotky otlučených zdí, říkala jsem, že
to je nádhera – a což teprv teď, když budovy svítí novými
nátěry, uvnitř světlé nové dřevěné podlahy, pec, kachlovky,
z oken vyhlížejí muškáty...
Hosté se právě scházejí a každou minutou jich přibývá.
V průjezdu stodoly vyhrávají pro dobrou náladu všem mladí
lidé v krojích na housličky a cimbál, a nervozita pořadatelů je
znát jen maličko.
Sjelo se na tu slávu hostí nepočítaných: dcera bývalých
majitelů paní Klein, hosté z partnerského Erzgebirgsvereinu,
zástupci ministerstva školství a ministerstva pro místní
rozvoj, administrátoři evropských strukturálních fondů,
starostové okolních obcí. Také zástupci spřátelených
organizací jsou tu v hojném počtu – z Junáka starosta José
Výprachtický, místostarosta Jiří Navrátil, moje maličkost, Petr
Halada z Pionýra a další. A samozřejmě desítky tomíků z celé
republiky, Jura Homolka ze Vsetína, Tadeáš a Eliška Klabanovi
z Poděbrad, Radka Šumerová z Litoměřic, Mojmír Nováček
z Ostravy, Tomek Hurt, který měl koordinaci oprav na triku,
Helena a Kamil Podroužkovi z Kladna, kteří se o mlýn budou
starat... a pochopitelně Tomáš Novotný, šéf asociace, který
září jako sluníčko.
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Následují projevy a proslovy, jsou dlouhé, srdečné
a dojemné. Stručná historie mlýna a jeho majitelů,
poděkování všem, kdo se podíleli na opravách,
přání těm, kdo na mlýn budou jezdit, aby se jim
tu líbilo. Ze schůdků do patra, které nahrazují
řečnický pultík, hovoří Tomáš Novotný, do němčiny
překládá Helena Podroužková, pár slov pronese
i náměstkyně ministra školství paní Eva Bartoňová,
zástupkyně německých turistů Erzgebirgsverein
paní Gabriele Lorenz, dcera bývalých majitelů paní
Waldtraud Klein, rozená Wünsche, a na závěr pan
Jan Havelka z Klubu českých turistů.
Pak se celý ten houf lidu přesune na zápraží před
vrata, kde sedm vyvolených, vybavených nůžkami,
stříhá symbolickou pásku. A je to hotovo. Mlýn je
otevřen, provoz zahájen.
Zbývá to oslavit jídlem a pitím. Hudebníci
vyhrávají, mladí tomíci grilují a nabízejí k tomu
chléb, okurčičky, dortíčky, čepují vodu, kávu
i pivíčko, návštěvníci se baví, opékají buřtíky,
okukují znova podrobně mlýn, Tomáš je
na roztrhání...
Bylo to moc fajn, díky, ani se odjíždět nechtělo.
Oslavy všeho druhu a citlivé a účelné obnovy svých
nemovitostí, to tomíci opravdu umějí!
Až navštívíte Opárenský mlýn, nezapomeňte si
zevrubně prohlédnout jeho kořenovou čističku
s čerstvě do řádků zasázeným rákosím.
A jestli mohu doporučit, nechte se v těch starých
zdech trochu unést fantazií a představte si
na dvoře vozy s obilím, paní mlynářku s ošatkou
mouky a na mlatě veselící se mlynářskou chasu.
Zkuste si všimnout také všelijakých těch drobných
detailů oživlé historie – prohlédněte si obnovenou
chlebovou pec, kachlová kamna, obdivujte krásu
výklenků s různými starobylými drobnostmi,
strukturu dřeva trámků v hrázděných zdech či
umnou vazbu krovu mlýnice.
Je skvělé, že to, co se dalo zachránit, bylo
zachráněno.
Přeju, ať mlýn slouží dlouho a dobře dalším
generacím (nejen) tomíků!
Michala K. Rocmanová-Káča
Autorka je Náčelní dívčího kmene Junáka

11

Turistické
základny
2011
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Ani v roce 2011 nezůstaly základny tomíků prázdné. V Čechách patří mezi nejnavštěvovanější základny Janov a Sloup, na Moravě pak Kamenka.
Největší událostí bylo dozajista slavnostní otevření Oparenského mlýna v Českém středohoří, o kterém si můžete přečíst samostatný příspěvek.
Poměrně rozsáhlými stavebními úpravami prošla ubytovna Dobrá Voda-Mrákotín, která je tomíky zatím trochu opomíjena, což se určitě
brzy zlepší právě díky rekonstrukci. Dobrá Voda si zaslouží pozornost i kvůli krásné lokalitě Česká Kanada.
Připomeňme jen pro úplnost všechny asociační základny. Moravské základny- Polana, Kamenka, Kusalíno, v Čechách jsou to pak Dědov,
Janov, Pořešín, Mezholezy, Dobrá Voda, Broumov u Tachova, základna Sloup, herberk ve Sloupu, rekonstruovaný mlýn v Opárně a domečky
v Dubici a Uherském Hradišti. V pronájmu od TJ Sokol Malá Strana máme druhým rokem srub Psí zub.
Zuzana Antošová

20. výročí Asociace TOM
Připadá mi to jako dnes. Někdy na přelomu let 1992/1993 jsme se v hektické
době s oddílem rozhodovali, pod jakými křídly budeme nadále fungovat,
a po dohodě s dlouholetým kamarádem Pirátem – Mojmírem Nováčkem –
jsem při pracovní návštěvě Prahy navštívil v Roztokách Tomáše Novotného.
Na školní byteček a přátelskou rozpravu s kulisou právě populárních písní
z filmu Šakalí léta si pamatuji velmi dobře!
Nebyly v té době mobilní telefony a ani internet, a tak jsme neměli moc
zpráv, že vlastně oddíly TOM žijí po sametové revoluci i nadále a že nemáme
důvod na naší osvědčené oddílové činnosti nic měnit. Nově vzniklá Asociace
TOM nás neomezuje v ničem, co už dlouhá léta s oddíly – ať už pod křídly
TJ či nějakého jiného subjektu – děláme.
Dvacet let uplynulo jako dravá řeka. Profrčely kolem nás sněmy, tábory,
srazy, domácí i zahraniční výpravy, táborové školy, Motýlky a další památné
akce v Praze, Kukly, nové základny a jejich rekonstrukce, oblíbení civilkáři
na ústředí a také opěvované či zatracované Bambiriády. Oslavy deseti
i patnácti let mi přijdou, jako by byly včera.
Kdo by snad čekal, že nám ústředí s náčelníkem v čele na dvacetileté výročí
nepřipraví nějaké překvápka, ten by byl bláhový. Vždyť už jenom výběr
hudebních hostů byl pro mnohé šokem (dodejme, že většinou příjemným).
Kapela All Star Refjúdží Band se sice označuje za českou, tvoří ji ale hudebníci
z Číny, Kurdistánu, Arménie, Slovenska, Švýcarska, Čech a USA. Následující
The 1st Czech Pipes and Drums, český a přitom tradiční skotský dudácký
soubor, rozvibroval díky bubnům a skotským dudům plné divadlo ABC.
A konečně i třetí kapela, jazzová poděbradská omladina Six kix, dokazuje,
že myšlení tomíků je světové a multikulturní. Pestrost programu potvrdil
také Véna Křepelák se svou světelnou show nebo domácí pěvkyně Pavla
a Nika. Milého ocenění se dostalo nejen zasloužilým vedoucím, ale také
náčelníkovi Tomáši Novotnému a čestnému předsedovi KČT Ing. Havelkovi.
No a kdo by nečetl rád v Tomíkovi legendární komiks Jirky Choura o Veverkovi
Joachymovi? Právě mu byl pokřtěn seriál! Promiňte, že nerozepisuji návštěvu
mnohých milých hostů a jejich zdravice, článek by byl hóóódně dlouhý.
Přátelé, mnohé organizace v době porevoluční vznikaly a zanikaly,
avšak náš spolek pádí vpřed. Vzhůru tedy společně s KČT do dalších let!
A pokud nemáte zrovna do dalších oslav nad čím přemýšlet a když už jsme
u náčelníkových překvapení a mystifikací, co myslíte,jak to je doopravdy
s obdivovatelem tomíků z dalekého Ruska…?
Rosťa Kašovský, TOM Čmoudík Ostrava
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Letní
táborová
škola
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Valašská usedlost Polana, ukrytá uprostřed hlubokých beskydských
hvozdů, letos opět hostila tomáckou omladinu na táborové škole.
Nevšedně krásné počasí vylepšovalo již tak velmi podařenou akci, kde
se sešlo 30 zážitků a vědomostí chtivých tomíků z celé ČR.
Během týdne stihli účastníci opravdu mnohé, např. seznámit se se
zajímavými a důležitými údaji o asociaci, prozkoušet svoji mrštnost,
vytrvalost a spolupráci při různých hrách, navzájem si uvařit jídlo
na otevřeném ohni, vyzkoušet si roli filmových tvůrců i herců při tvorbě
grotesek, zlepšit se ve zdravovědě, topografii, proniknout do zákonitostí
vývojové psychologie, vedení her a spoustu dalšího. Pobyt zpestřil
přechod Malé Fatry, který byl všemi velmi kladně hodnocen.

Každý den probíhalo rozdělení do družin, o které se postaral
velechytrý přístroj – rozdělovač Marcel a poté již mohly vypuknout
všelijaké hry, soutěže a přednášky. Po celou dobu táborovky
probíhal boj o klíče ke kouzelné truhle hořcových skřítků. Tu se
nakonec podařilo otevřít a zaslouženě pak vydala své poklady,
které dozajista potěšily nové majitele.
Nyní nezbývá než doufat, že účastníci s nově nabytými nápady
a inspiracemi vhodně naloží a uplatní je v praxi. Vzhledem k tomu,
že se jednalo o opravdu skvělé vyslance svých oddílů, očekáváme,
že vše padlo na úrodnou půdu.
Ivo Skoček

Tábory pro děti českých
krajanů v Rumunsku
Na nápad uskutečnit letní dětský tábor pro děti českých krajanů
v Rumunsku přišli před téměř pěti lety předseda Asociace
turistických oddílů mládeže Tomáš Novotný a předseda České
rady dětí a mládeže, woodcrafter Aleš Sedláček. Od myšlenek
neměli daleko ke skutkům, a tak se před čtyřmi lety poprvé
vztyčily týpí a podsady na louce pod Gernikem. Uskutečnily
se dva turnusy vedené zkušenými „tomíky“. Na každý dorazilo
přes dvacet dětí. My jsme do prvního ročníku přispěli jen
svou účastí na indiánském dni. Nicméně nás okouzlilo místo
tábora, bezprostřednost a nadšení místních dětí i otevřenost
dospělých z vesnice.
Druhý rok jsme jeli již jako vedoucí druhého turnusu. První
turnus vedli opět Ondra Šejtka a Tomek Hurt z A-TOM. Dětí
přijelo na oba běhy méně, ale podařilo se (zejména díky panu
učiteli Petru Skořepovi) navázat kontakt s krajany ze Srbska,
a tak na tábor přijely tři srbské děti.
Třetí rok už byl jen tábor jeden. Dětí bylo osmnáct. Poprvé ale
přijely děti z Bígru, které se shodou okolností o této možnosti
nedozvěděly či neodvážily na tábory v minulých letech.
V květnu letošního roku jsme jeli na tradiční přípravnou cestu
do Banátu. Jeli jsme tam také trochu s obavami. Každý rok
bylo dětí méně a méně, neb mnohé odešly s rodiči do Čech.
Pokud se letos nepřihlásí dost táborníků, hrozilo by, že se
tábor neuskuteční. Čekala nás však samá krásná překvapení.
Od několika rodičů jsme slyšeli, že děti o táboře mluví celý rok
a moc se těší na léto. Většina dětí, které s námi byly na loňském
táboře, se chce zúčastnit znovu a vzít s sebou kamarády, co ještě
nikdy na táboře nebyli. I přesto, že člověk si v Banátu nemůže
být jistý konečným počtem dětí do chvíle dokud tábor nezačne,
odjížděli jsme s pocitem, že dětí dorazí dost a na tábor se těší.
A to je ta největší odměna, jakou jsme mohli dostat.
Tereza Chmelová, kmen Osmaka Opo,
Liga lesní moudrosti (LLM)
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Zahraniční aktivity
V posledních několika letech se počet recipročních výměn ustálil
na téměř stejných počtech, a to jak v počtu uskutečněných akcí,
tak i v počtu účastníků. Výjimkou v číslech jsou jen„zkušební“–
první ročníky výměn u nově navázaných kontaktů.
Ani rok 2011 nebyl v počtu akcí mimořádný. Oddíly pokračovaly
ve svých pravidelných recipročních výměnách z minulých
let - výměnné pobyty s rakouskou, slovenskou a německou
turistickou mládeží jsou stálicemi v celoročních plánech oddílů.
Tomíci se účastnili mezinárodního srazu turistů na Slovensku,
s rakouskou turistickou mládeží pokračovaly další ročníky
táborů vysokohorské turistiky i vodáckého výcviku.
V roce 2011 pokračovalo plnění mezinárodní dohody
s rakouskými tomíky, sdruženými v ÖTK Jugend (pro rok 2012
je potvrzená smlouva s řadou výměnných akcí). Většina akcí,
které jsou ve smlouvě uvedené, programově i organizačně
zajišťují vsetínští tomíci v čele s jejich vedoucím Jiřím
Homolkou. V letošním roce se na jedné z akcí podíleli i ostravští
tomíci. Pacovští tomíci zase navázali na úspěšná setkávání
s bavorskou mládeží – zimní akce proběhla na Šumavě a letní
část v oblasti Allesdorfu.
Celkové náklady na projekt „Zahraničí “ dosáhly částky
919 298,-Kč, z toho náklady na vycestování tomíků do zahraničí
byly 673 549,- Kč a náklady na pobyt recipročních partnerů
u nás činily 245 749,- Kč.
Alice Pařízková

16

Neorganizovaná mládež 2011
Akce pro neorganizovanou mládež již pevně zakotvily v nabídce našich oddílů pro děti a mládež z širokého
okolí – mají svůj čas i místo v kalendáři akcí. V roce 2011 byly téměř všechny akce pořádány jako další ročníky
úspěšných akcí z minulých let.
766 jednodenních akcí se účastnilo 29 430 dětí a mládeže do 26 let. Největší zájem dětí se opět projevil o CVČ
ve Valašském Meziříčí a o KVČ v Otrokovicích a ve Vsetíně. Všechny kluby pod hlavičkou TOM vedou tabulku
návštěvnosti i oblíbenosti pro svou širokou a zajímavou nabídku aktivit. Stálou nabídku her a atrakcí využívá stále
širší spektrum dětí a mládeže, ve většině případů jde však o stálé „zákazníky“, kteří si akce oblíbili a zúčastňují se
jich již pravidelně.
Při 38 vícedenních akcích se oddíloví instruktoři zaměřili na volnočasové využití času v aktivitách, které jsou jim
vlastní – lezení po skalách, táboření v přírodě, sjíždění řek. Mládež se také pod jejich vedením zúčastnila pěších
výletů, cyklovýletů, lyžařského výcviku, lyžařských výletů a podobně. Jsou zde zařazeny i turistické závody, které
se staly pravidelnou nabídkou pro všechny věkové kategorie. Počet účastníků do 26 let byl 984, celkem se akcí
účastnilo 1123 abonentů.
Tábor pro banátské děti – 10 denní tábor opět proběhl v oblasti Gerniku, tentokrát v termínu od 21. 7.
do 30. 7. 2011. Na táboře bylo 23 dětí z několika vesnic z okolí Gerniku. Celý tábor probíhala hra „Na divokém
západě“ se zaměřením na rukodělné činnosti. Před samotným táborem proběhly informační schůzky vedoucích
táborů s rodiči a učiteli přihlášených dětí. V letošním roce li jsme ji opět pořádali ve spolupráci s LLM.
Celkové náklady dosáhly částky 1 634 957.-Kč. Dotace byla 850 000,- Kč, z toho 130 000,- mzdových prostředků.
Alice Pařízková

Rada vzdělávání

Klíče pro život

Rada vzdělávání se jako každoročně zaměřila na školení
hlavních vedoucích táborů. Na jaře jsme opět získali
akreditaci pro naše školení HVT. Na dvou školeních bylo
vyškoleno 16 zájemců z řad vedoucích Asociace TOM i jiných
sdružení. Nízký počet zájemců byl zřejmě zapřičiněn tím, že
koncem roku 2010 proběhlo v rámci ověřování vzdělávacího
modulu projektu Klíče pro život školení HVT mimo obvyklé
jarní termíny. Lektorský sbor rozšířili noví lektoři z Ostravy
Standa Prais, Jakub Glas a Katka Fiurášková. Další školení
vedoucích oddílů pořádala i Moravskoslezská krajská rada.
Mojmír Nováček

Na přelomu roku 2010 a 2011 jsme zpracovávali
3 témata vzdělávání vedoucích v rámci projektu
NIDM Klíče pro život. Pro každé téma jsme
vypracovali materiály pro školení, testové otázky,
powerpointovou prezentaci, e-learningový modul
a příklady dobré praxe. Materiály jsme vydali jako
rukověť ke školení a vše jsme pak shrnuli na DVD.
Při zpracování jsme využívali výhradně zkušenosti
vedoucích z jejich oddílové praxe. Do zpracování se
zapojilo 25 oddílů.
Mojmír Nováček

Partneři
a přátelé
Klub českých
turistů
je „celoživotním“ partnerem Asociace
TOM. KČT je jedním z nejstarších
českých spolků, který nepřetržitě
pracuje již více než 120 let a po celou
dobu více či méně pracoval s mládeží
(mládežnické ubytovny, zastřešení
činnosti Junáka za 2. světové války).
Od 60. let minulého století rozvíjel
vlastní turistické oddíly mládeže,
které společně s obnovou samostatné
činnosti KČT po roce 1989 vytvořily
vlastní organizaci – Asociaci TOM.
KČT a Asociace TOM spolupracují
nejen na úrovni ústředí, ale také
v krajích a městech. V Asociaci
TOM vidí KČT svého následovníka,
který vychovává turistickou mládež
prostřednictvím dětem a mládeži
atraktivních činností.
Mojmír Nováček

Česká rada dětí
a mládeže
Česká rada dětí a mládeže pracovala
i v roce 2011 pod taktovkou předsedy
Aleše Sedláčka. V dubnu probíhalo volební
Valné shromáždění, kde Aleš Sedláček
obhájil svou pozici a v křesle předsedy
ČRDM pokračoval i nadále. Celý rok se
nesl v duchu dobrovolnictví více než roky
předešlé, a to především díky vyhlášení
Evropského roku dobrovolnictví. ČRDM
byla významným partnerem ministerstva
školství při koordinaci ERD ve skupině:
„Dobrovolnictví při práci s dětmi
a mládeží“. Během celého roku pokračoval
projekt Kecejme do toho, který umožňoval
mladým lidem vyjádřit své názory
na společenská témata. Pracovní skupina
Stát pod vedením Tomáše Novotného se
několikrát sešla s čelními politiky, jednali
např. s předsedou vlády Petrem Nečasem,
ministrem školství Josefem Dobešem či
s hlavním hygienikem Michaelem Vítem,
samozřejmostí pak také byly návštěvy
na odboru pro mládež MŠMT a jednání
s ředitelem odboru Michalem Urbanem.
Jednalo se o zachování výše dotačních
prostředků pro sdružení dětí a mládeže.
Během roku proběhly v rámci ČRDM dvě
mezinárodní výměny s Izraelem a Jižní
Koreou. V obou případech byly vyslány
delegace českých zástupců do zahraničí
a během pobytů se se účastníci seznámili
s místní kulturou a prací tamních
sdružení dětí a mládeže. I v roce 2011
probíhala, již potřinácté, tradiční akce
Bambiriáda. Mottem tohoto ročníku bylo
téma: „Máme se o co podělit“. Činnost
dětských a mládežnických sdružení
byla prezentována ve všech krajích ČR
a na mnoha místech byli vidět také tomíci.

Během letních prázdnin proběhl kulatý
stůl neziskových organizací s profesorem
Karlem Eliášem, vedoucím týmu, který
připravoval občanský zákoník. Na začátku
září ČRDM opět v médiích připomínala
význam pravidelných oddílových aktivit
a aktivního trávení volného času. Během
října ČRDM již po desáté udělovala Cenu
Přístav. Oceňují se tak zástupci místní
správy a samosprávy, kteří podporují
sdružení dětí a mládeže. Pro tomíky
bylo letošní udílení o to příjemnější, že
se jedním z laureátů stal také Tomáš
Fúsek, vedoucí TOM 1027. Na podzim
se pak rozběhl projekt Stromy Anežky
České, v rámci kterého se podařilo během
jednoho víkendu vysadit po republice 111
svatoanežských lip a tím vzdát hold české
světici, která se narodila před 800 lety.
Lípy zasadilo také mnoho oddílů asociace,
což je chvályhodné. Poslední ,111. lípu,
pomohl zasadit arcibiskup Dominik
Duka na zahradě Anežského kláštera
v Praze. V rámci ERD proběhl „Týden
dobrovolnictví,“ ve kterém se všemožně
prezentovala dobrovolná práce v různých

oblastech společnosti. V prosinci se
uskutečnilo tradiční předvánoční
„Setkání“, tentokrát v prostorách
historického sálu Konírny Nostického
paláce – sídla ministerstva kultury –
v Praze na Malé Straně. Na programu
byla témata, která jsou úzce spjata
s neziskovými sdruženími dětí a mládeže,
jako např. loterijní zákon a snaha o využití
části výnosů loterií i na podporu mládeže,
veřejná prospěšnost, spolkové právo
v novém občanském zákoníku a věcný
záměr novelizace zákona o dobrovolnické
službě. Jak je vidět, ani v roce 2011 se
sdružení v ČRDM nenudila.
Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM
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Publikační činnost
Tradiční sborník výměnného ubytování Tomík tomíkovi
putoval na jaře roku 2011 všem oddílům coby 35. publikace
edice Hořec. Tento přehled ubytování na asociačních
základnách, v klubovnách, nabídek tábořišť jsme vydali
již pošesté.
Kalendárium 2011 – přehled 120 konaných turistických
akcí, pochodů, výletů, soutěží či závodů po celé České
republice v podobě útlé knížky vydala asociace jako
osmé vydání .
Čtyři vydání časopisu Tomík a informační zpravodaj
KRA jsme vypravili během roku všem oddílům po celé
republice.
Rukověť dobrovolníka (se zaměřením na hlavního
vedoucího tábora), kterou zpracoval Mojmír Nováček
a kolektiv jako příručku pro vedoucí a instruktory našeho
spolku, vyšla v rámci Evropského roku dobrovolnictví
v prosinci 2011.
Zbrusu nové pexeso veverka Joachyma s ilustracemi
a textem Jiřího Choura vydala v roce 2011 Asociace TOM
taktéž v rámci Evropského roku dobrovolnictví. Kromě
zábavy si malí tomíci procvičí turistické a topografické
značky.
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Pro velký úspěch byly v reedici vydány etapové táborové
hry Hobit z pera Jiřího Choura a Holubinky od autorů
Ivo Skočka a Jiřího Paláta.
Vandrovní knížka vyšla v roce 2011 hned ve dvou
barvách – hořcové modré a přírodní šedivé.
Zuzana Antošová

Dobročinnost

WEBové stránky

V roce 2011 poskytlo ústředí tomíků finanční pomoc ve výši 36887,- Kč.
Podpořili jsme stavbu školy v Africe, kterou organizuje společnost Člověk
v tísni, stejně tak i jejich další projekt Skutečná pomoc. Finanční dar
jsme zaslali sdružení Debra, které podporuje léčbu lidí s tzv. motýlí
nemocí. Mezi tradiční finanční podporu v rámci akce Adopce na dálku
patří sponzorování dvou dětí z Indie a Afriky.
Další finanční pomoc šla Lékařům bez hranic či společnosti Pes Pro Tebe.

Největší sláva roku 2011 byla bezpochyby otevření Opárenského mlýna. Tím se
i zrodila nová stránka na webu. Velkým pokrokem bylo zřízení elektronického
evidenčního systému, které si vzal za své Ondřej Šejtka. Tomu patří za velké úsilí díky.
Statistické číslo roku je 666 - tolik bylo za rok 2011 přeneseno gigabytů dat z našeho
webu. Budeme doufat, že to bude dobré znamení a vývoj nového webu se řádně
povede. To už ale asi prozrazuji více, než bych měl.
Lukáš Pavlík

Přehled
hospodaření

Vybrané údaje z rozvahy k 31. 12. 2011
A ktiva

Zpráva revizní
komise
V roce 2011 pracovala revizní komise ve složení:
ing. Ebr Pavel, Jagla Vratislav a Jaglová Ilona. I v tomto
roce proběhla akce Čistý tomík. Bylo zkontrolováno
cca 100 oddílů, které byly vytipovány na základě
dřívějších kontrol. Většina kontrolovaných oddílů
má své hospodaření v pořádku. Oddílům, které měly
v účetnictví nějaké nesrovnalosti, jsme pomohli
s jejich odstraněním. Také proběhlo mini školení
pro nové oddíly. V rámci kontrol bylo zkontrolováno
i účetnictví ústředí za rok 2010 a předběžně i rok 2011.
Je potěšující, že oddíly už nedělají podstatnější chyby
a svoje hospodaření mají v pořádku.
Za revizní komisi Ilona Jaglová

Pasiva

Dlouhodobý majetek
NHIM – software
HIM – budovy, základny, dopr. prostředky
Nedokončený dlouhodobý majetek
Pozemky
Oprávky k hmotnému investičnímu majetku
Cenné papíry dluhové
Dlouhodobý majetek celkem

146 020 Kč
37 143 645 Kč
24 835 480 Kč
745 520 Kč
-8 907 927 Kč
2 980 Kč
53 965 718 Kč

Krátkodobý majetek
Pohledávky, zálohy
Bankovní účty a hotovost
Jiná aktiva
Oběžná aktiva celkem

1 466 512 Kč
9 997 500 Kč
226 814 Kč
11 690 826 Kč

Aktiva celkem	

65 656 544 Kč

Vlastní zdroje
Základní jmění
Hospodářský výsledek
Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje
Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům
Ostatní závazky
Cizí zdroje celkem
Pasiva celkem	

61 915 332 Kč
716 900 Kč
62 632 232 Kč
108 876 Kč
242 403 Kč
2 673 033 Kč
3 024 312 Kč

1)
2)
3)

65 656 544 Kč

Poznámky:			
faktury dodavatelské zaplacené v 2012
2)
prosincové mzdy zaplacené v 2012
3)
daně, poplatky a přijaté zálohy (zúčt. v roce 2012)

1)

Č erpán í dotac í M Š M T
Sdružení – celkem
provozní náklady ústředí
tisk zpravodaje, knihy
obnova a údržba MTZ
provozní náklady zákl. článků
mezinárodní aktivity
volnočasové aktivity
tábory
vzdělávání vedoucích
Investice 		

10 100 000 Kč
3 017 150 Kč
481 900 Kč
2 169 800 Kč
957 160 Kč
225 900 Kč
1 046 140 Kč
2 051 950 Kč
150 000 Kč
3 175 000 Kč

Tomíci pro jiné		

850 000 Kč

Dobrovolnictví u tomíků		

291 300 Kč

Celkem 		

14 416 300 Kč

19

Výsledovka
V ýnos y
Provozní dotace celkem
Dotace MŠMT – Tomíci v roce 2011
Dotace MŠMT – Tomící pro jiné
Dotace – Klíče pro život
Dotace MŠMT– Dobrovolnictví
Dotace Cíl 3 + NISA
Dotace MŠMT – rek. kluboven
Finanční podpora KČT – dar
Členské příspěvky
Oddílové příspěvky
Tržby za zboží a služby
Přijaté úroky z bank. účtů + kurz. zisk
Ostatní výnosy
Aktivace hmot. majetku
Změna stavu majetku

N áklad y
12 702 319 Kč
10 100 000 Kč
850 000 Kč
651 000 Kč
291 300 Kč
275 019 Kč
535 000 Kč
525 000 Kč *
982 750 Kč
1 572 735 Kč
947 855 Kč
472 094 Kč
69 126 Kč
108 600 Kč
-194 347 Kč

Výnosy celkem	

17 186 132 Kč

Hospodářský výsledek

716 900 Kč

Materiálové náklady
Spotřeba materiálu
Materiál autoprovoz
Materiál Cíl 3
Materiál NISA
Materiál Klíče pro život
Spotřeba energií
Materiálové náklady celkem

1 797 469 Kč
119 025 Kč
148 677 Kč
12 732 Kč
8 926 Kč
600 301 Kč
2 687 130 Kč

Služby
Nájem
Opravy a údržba MTZ
Výkony spojů
Admin., materiálové a další služby
Pojištění majetku, úrazové a hmot. poj.
Propagace
Tisk materiálů (zpravodaj Tomík, KRA, knihy)
Ostatní služby
Služby NISA
Služby Klíče pro život
Služby Cíl 3
Cestovné
Služby Dobrovolník
Náklady na reprezentaci
Služby celkem

156 000 Kč
878 156 Kč
168 432 Kč
919 010 Kč
137 519 Kč
67 786 Kč
482 093 Kč
332 530 Kč
9 192 Kč
302 291 Kč
84 400 Kč
161 674 Kč
197 597 Kč
184 131 Kč
4 080 811 Kč

1)

2)

3)

4)

5)

Osobní náklady
Mzdy zaměstnanců
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Dohody o provedení práce
Osobní náklady celkem

1 774 864 Kč
603 463 Kč
5 150 Kč
645 224 Kč
3 028 701 Kč

Dotace základním článkům
Tábory
Volnočasové aktivity,PD II
Náklady – provoz kluboven
Zahraničí
Výchova
Opravy kluboven
Neorganizovaná mládež
Materiál KČT
Ostatní dotace
Dotace Dobrovolník
Dotace celkem

2 051 959 Kč
1 205 363 Kč
565 435 Kč
225 901 Kč
147 094 Kč
535 000 Kč
653 980 Kč
180 000 Kč
48 565 Kč
153 500 Kč
5 766 797 Kč

Ostatní
Odpisy HIM
Bankovní poplatky, kurz.rozdíly, ostatní
Placené příspěvky ČRDM, NICEM
Ostatní náklady – dary, daň
Ostatní celkem
Náklady celkem	

výnosy

372 447 Kč
464 508 Kč
22 071 Kč
46 767 Kč
905 793 Kč
16 469 232 Kč

Provozní dotace celkem

Materiálové náklady

Členské příspěvky

Služby

Oddílové příspěvky

Náklady

Osobní náklady

Tržby za zboží a služby

Dotace základním článkům

Ostatní

Ostatní

Poznámky:			
* Údaj zobrazuje účetní výnosy, resp. podporu od klubu přijatou v roce 2011 na náš účet jako dar. V praxi podpořil klub tomíky částkou 945 000 Kč, 200 000 Kč však nešlo přes asociační účetnictví, ale je zaúčtováno v účtech klubu.
1) Zejména turistický materiál pro oddíly, administrativní a kancelářský materiál,materiál na provoz a vybavení turistických základen
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.
Z pracovala Zdeňka Náhlov ská, účetní sdružení
5) Pohoštění, ubytování na ústředím organizovaných akcích, výročích atd., majoritu tvoří akce k 20. výročí asociace.
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Herberk Ferdinanda Dobrotivého
Chcete spát jako císař? Navštivte hostel ve Sloupu v Čechách (Liberecký kraj, poblíž České Lípy),
navštivte Herberk Ferdinanda Dobrotivého, nově 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, svateb.

Vážení hosté,
jste nám vítáni!
Navštivte
www.herberk.cz

d Základní kapacita je 37 osob, lze ji ale navýšit na 44.
d Neziskové organizace mohou získat slevu na ubytování, stejně tak i studenti s kartou ISIC.
d Obec Sloup je položena v malebné krajině v předhůří 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 2011
Vydala Asociace TOM ČR v květnu 2012 v počtu 550 kusů. / Zprávu schválilo předsednictvo Asociace TOM v květnu
2012. / 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 Zdena
Náhlovská. / V textu i na obálce jsou použity fotografie a texty z oddílových akcí. / Titulní foto: Filip Chmel / 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 Opárenského mlýna byl kontinuálně podporován z programu přeshraniční spolupráce Ziel 3/Cíl 3.

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.

