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Vlídný vtip na úvod
ÚČEL A POSLÁNÍ ASOCIACE
Asociace TOM je dobrovolným
zájmovým sdružením dětí, mladých
lidí a vedoucích.
Zabývá se smysluplným
naplňováním volného času
a výchovou svých členů.
Členové Asociace TOM 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 sdružovala v roce
2006 9075 členů.
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Organizační struktura
volí

revizní komisi

volí

SNĚM

REVIZNÍ KOMISE:
..........................
Ilona Jaglová – Ostrava-Zábřeh,
předsedkyně komise
Vratislav Jagla – Ostrava-Zábřeh
Petr Bašta – Ústí nad Labem
Anna Šmídová – Česká Lípa
Pavel Ebr – Jílové u Prahy

PŘEDSEDNICTVO ASOCIACE TOM:

.....................................................................................
předsednictvo
(9 členů)*

volí

Ústředí Asociace TOM

uje

en

jm

předsedu
volí

PRACOVNÍ RADY:

pracovní rady......................

Rada závodů – Zdeněk Vejrosta
Zahraniční rada – Jiří Homolka
Rada vzdělávání a kontakty
se Slovenskem – Mojmír Nováček

řídí

* V roce 2006 bylo vedení spolku
pouze osmičlenné.

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

místopředsedu

ÚSTŘEDÍ V ROCE 2006:
.....................................................................................
ústředí
Tomáš Novotný – řídí ústředí
Alice Pařízková – účetní – 3/4 úvazku
Petr Balcer – ekonom – 1/2 úvazku, do dubna 2006
Zuzana Antošová – administrativní pracovnice – 1/2 úvazku
Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – 1/2 úvazku
Jiří Hovorka – kredenc, administrativa, obsazování chalup – celý úvazek
Anna Balcerová – spolupráce při evidenci oddílů – do prosince 2006
Anna Benešovská – sekretářka, obsazování chalup – 4/5 úvazku,
do června 2006
Tomáš Chalupa – údržbářské práce, autopark – od října 2006

288 oddílů

PRO ÚSTŘEDÍ DÁLE PRACOVALI:
Kateřina Nehybová – účetní práce – 4 dny v týdnu
Vít Madron – databáze, tiskové podklady
Lukáš Rozsypal – autopark, správa objektů – do září 2006
Jan Kolář – webmaster – od ledna 2006
Josef Novák – ekonom, účetní – od dubna 2006

Členská základna
OKRES

ODDÍLŮ <15 let 15-18 let 18-26 let

Benešov
2
Beroun
9
Blansko
1
Brno
9
Brno - město
13
Brno - venkov
4
Bruntál
1
Česká Lípa
10
České Budějovice
3
Český Krumlov
2
Děčín
3
Domažlice
4
Frýdek - Místek
12
Frýdlant nad Ostravicí 1
Havlíčkův Brod
2
Hradec Králové
4
Chomutov
4
Chrudim
1
Jablonec n. Nisou
2
Jičín
2
Jihlava
1
Jindřichův Hradec
3
Karlovy Vary
1
Karviná
16
Kladno
4
Kolín
6
Kroměříž
6
Kutná Hora
5
Liberec
1
Litoměřice
7
Louny
1
Mělník
1
Mladá Boleslav
3
Most
1

KRAJ

Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký

8
152
3
80
288
54
1
243
30
59
46
121
285
20
14
89
81
10
11
33
13
62
15
219
106
86
104
51
7
123
6
31
21
5

6
15
6
58
111
12
1
55
6
4
17
14
56
0
5
15
15
4
3
5
0
8
5
81
17
14
23
13
11
25
3
18
6
7

3
20
1
30
111
10
27
5
1
19
7
21
0
2
18
4
4
2
6
0
8
25
23
31
18
13
3
17
3
21
6
1

ODDÍLŮ <15 let 15-18 let 18-26 let

21
45
11
12
3
29
16
12

356
671
202
183
36
432
422
178

124
127
25
35
10
135
124
37

137
149
22
15
0
102
83
28

VEDOUCÍ OSTATNÍ CELKEM

6
28
2
17
61
7
1
20
5
6
12
25
41
3
8
22
9
2
2
2
1
14
1
43
13
17
22
18
1
26
2
10
6
1

2
16
17
10
24
5
0
38
0
0
6
14
18
1
1
6
3
0
1
1
0
8
4
12
0
15
21
12
0
10
4
18
0
0

25
231
29
195
595
88
3
383
46
70
100
181
421
24
30
150
112
20
19
47
14
100
25
380
159
163
188
107
22
201
18
98
39
14

VEDOUCÍ OSTATNÍ CELKEM

94
137
42
39
6
86
49
36

31
93
8
21
5
35
48
12

742
1177
299
293
57
790
726
291

OKRES

ODDÍLŮ <15 let 15-18 let 18-26 let

Náchod
5
Nový Jičín
2
Nymburk
1
Olomouc
3
Opava
6
Ostrava
32
Pelhřimov
3
Plzeň
4
Plzeň - jih
1
Plzeň - město
1
Plzeň - sever
2
Praha
21
Praha - východ
2
Praha - západ
9
Přerov
2
Příbram
2
Rakovník
1
Rychnov nad Kněžnou 1
Semily
3
Sokolov
2
Strakonice
2
Svitavy
3
Tábor
1
Teplice
1
Trutnov
1
Uherské Hradiště
5
Ústí nad Labem
11
Ústí nad Orlicí
1
Vsetín
8
Vyškov
4
Zlín
10
Znojmo
3
Žďár nad Sázavou
2
CELKEM
300

KRAJ

Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský
CELKEM

47
67
5
32
197
535
123
27
10
11
14
356
44
110
31
46
9
13
161
21
29
85
20
5
4
120
166
5
241
52
224
27
34
5348

11
11
5
15
35
100
36
12
1
0
8
124
3
25
11
4
1
6
55
5
0
13
7
2
0
15
66
0
98
26
102
9
3
1448

3
10
4
14
34
107
24
5
0
1
2
137
2
21
5
4
1
1
51
0
0
22
8
1
0
27
57
0
58
10
68
3
3
1143

ODDÍLŮ <15 let 15-18 let 18-26 let

5
100
8
184
34
504
5
63
70 1328
29
689
300 5348

17
44
222
26
284
238
1448

26
29
165
19
197
171
1143

VEDOUCÍ OSTATNÍ CELKEM

11
4
1
13
20
105
17
5
3
1
5
94
12
18
7
4
3
2
26
5
4
12
13
1
1
19
35
1
28
19
39
6
5
993

0
2
1
0
3
35
34
2
2
0
3
31
8
16
0
0
5
5
9
1
0
21
0
5
0
46
7
0
32
7
2
2
3
549

72
94
16
74
289
882
234
51
16
13
32
742
69
190
54
58
19
27
302
32
33
153
48
14
5
227
331
6
457
114
435
47
48
9481

VEDOUCÍ OSTATNÍ CELKEM

15
31
112
20
218
108
993

21
38
65
0
71
101
549

179
326
1068
128
2098
1307
9481
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Z našich krajských rad
JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Zimní sraz TOM na Ostravici

Rok 2006 byl jako každý jiný rok plný akcí jihomoravských tomíků – výprav, výletů, táborů
atd. V tomto roce proběhlo i několik tradičních akcí určených nejen pro oddíly, ale i veřejnost,
příkladem může být městská hra DNEM… pořádána TOM Kasiopea, Nová země, Delfíni a Vichr
z hor. Úspěšně proběhla také Bambiriáda, především díky TOM Pifíkovci a TOM Delfíni. Ve
spolupráci s Klubem českých turistů (odbor KČT Chameleon Brno) začaly pravidelné kurzy školení
zdravotníků atd. Dále se Jihomoravské krajské radě A-TOM s podporou Nadace O2 a statutárního
města Brna podařilo zrealizovat projekt Děti do přírody, tento projekt rozšířil nabídku neziskové
půjčovny turistického materiálu o běžky, sněžnice a další vybavení.
Martin Přibyl, krajánek Jihomoravského kraje

MORAVSKOSLEZSKÁ KRAJSKÁ RADA V ROCE 2006
V roce 2006 žili tomíci v Moravskovskoslezském kraji stejně bohatým životem, jako v letech
předchozích. Rok 2006 byl sice volební, protože krajská rada má volební období na 2 roky, ale
„nová“ krajská rada má stejné složení, jako ta „stará“.
Uzlařská regata

Vánoční orientační běh družin

Krajské rady jsou tak aktivní, jak jsou aktivní její oddíly. A protože v Moravskoslezském kraji
jsou tomíci aktivní hodně, tak i krajská rada měla po celý rok 2006 plné ruce práce. „Vlajkovou
lodí“ činnosti KR jsou její vlastní akce. Na Zimním srazu TOM na Ostravici řádilo v kupách sněhu
186 účastníků z 20 oddílů. Koncem ledna zase 284 účastníků Uzlařské regaty v Ostravě nadšeně
vázalo 6 základních uzlů. A krajského poháru turistických závodů se ve třech kolech účastnilo
563 závodníků. Krajská rada má i zvláštní „Beskydskou sekci“, která pořádá turistické akce
v Beskydech, zimní Beskydskou hřebenovku, Zahájení jarních km a Otvírání ondřejnických
studánek.
Moravskoslezští tomíci také pravidelně vyrážejí do zahraničí. Velikonoční zájezd do Paříže byl
určen spíše pro vedoucí, ale plný autobus tomíků se účastnil 37. stretnutie TOM na Slovenském
srazu turistů v Pieninách a taky vycestoval na 106. Deutscher Wandertag a na výměnu
k DWJ do Německa. A třetí autobus tomíků navštívil mezinárodní sraz Eurorando v Českých
Budějovicích.
Krajská rada a oddíly v Moravskoslezském kraji také pořádají celostátní akce. V roce 2006 to bylo
v turistickém závodě jedno kolo Českého poháru ve Vítkově a také Mistrovství ČR v Orlové. Na
podzim uspořádala krajská rada oslavu 15. výročí založení Asociace TOM vypravením historického
vlaku s parní lokomotivou „Velký Bejček“ z Ostravy do Valašského Meziříčí, kde TOM Zlaté šípy
uspořádal krásnou „Slavnost mezi hořci“.
Také spolupráce s KČT je obzvláště plodná. Oddílům jsme vyhlásili program „Nejméně jedenkrát
ročně na akci KČT“ a nejlepší příležitostí toto naplnit je Krajský sraz turistů. Krajská rada dále úzce
spolupracuje s krajskou střechou, kterou je RADAMOK – Rada dětí a mládeže Moravskoslezského
kraje. Hlavní akcí roku 2006 bylo uspořádání CVVZ – Celostátní vzájemné výměny zkušeností
v Ostravě, kam tomíci vyslali řadu pořadatelů.
Mojmír Nováček – moravskoslezský krajánek

Adresář krajánků Asociace TOM ČR
JIHOMORAVSKÝ KRAJ – Martin Přibyl, Nerudova 6, 602 00 Brno
mobil: 603 793 195, e-mail: martinpribyl@centrum.cz
KARLOVARSKÝ KRAJ – Růžena Štěpánková, Luční 1024/12, 357 35 Chodov
tel. byt: 352 675 215, tel. zam.: 972 444 336
KRÁLOVEHRADECKÝ KRAJ – Vratislav Cvejn, J. Purkyně 563/10, 500 02 Hradec Králové 2
tel. zam.: 495 514 727, mobil: 603 115 806, e-mail: vcvejn@ksz.hrk.justice.cz
LIBERECKÝ KRAJ – Jiří Šmída, Ještědská 341, 460 08, Liberec 8
tel. zam.: 485 352 280, mobil: 776 873 206, e-mail: jiri.smida@centrum.cz
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – Mojmír Nováček, Rottrova 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel. byt: 595 781 088, tel. zam.: 596 938 987, mobil: 603 513 144,
e-mail: mojmir.novacek@seznam.cz
OLOMOUCKÝ KRAJ – Soňa Rokytová, Kyselovská 78, 783 01 Olomouc-Slavotín
mobil: 732 202 287, e-mail: sefova@email.cz
PARDUBICKÝ KRAJ – David Šimek, Dimitrivova 15, 568 02 Svitavy
tel. byt: 461 531 687, mobil: 732 504 588, e-mail: david.simek@post.cz

Václav Hrobský

PLZEŇSKÝ KRAJ – Zdeněk Strousek, Baarova 478, 345 61 Staňkov
tel. zam.: 379 422 624, mobil: 606 664 311, e-mail: strousek@stankov.cz
KRAJ PRAHA – Petr Teringl, Vrchlického 80, 150 00 Praha 5
mobil: 603 916 452, e-mail: petr.teringl@seznam.cz
STŘEDOČESKÝ KRAJ – Jiří Vorel, Komenského 432, 254 01 Jílové u Prahy
tel. byt: 241 950 563, mobil: 602 694 123, e-mail: jiri.vorel@seznam.cz
ÚSTECKÝ KRAJ – Miloslav Toman, Nádražní nám. 559, 415 02 Ústí nad Labem
mobil: 721 445 296, e-mail: lesni.panna@email.cz
KRAJ VYSOČINA – Václav Hrobský, Na Blatech 479, 395 01 Pacov
tel. byt: 565 442 040, zam.: 565 443 558, mobil: 724 335 557, e-mail: Hrobsky.Vaclav@seznam.cz
ZLÍNSKÝ KRAJ – Libuše Valentová, Chmelnická 548, 760 01 Zlín-Prštné
tel. byt: 577 433 600, tel. zam.: 577 439 068, mobil: 723 875 176, e-mail: atomzl@seznam.cz
JIHOČESKÝ KRAJ – 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@centrum.cz)

Líba Valentová
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Výlety a výpravy našich oddílů
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ODDÍLŮ
V roce 2006 bylo v rámci projektu „Volnočasové aktivity“ pořádáno 80 dotovaných akcí typu
Zelené víkendy, Pohádkový les a Regionální akce s celkovými náklady 884 257,60 Kč. Těchto
akcí se zúčastnilo 5150 mladých lidí, z toho 4370 do 26 let. Celková výše vyplacené dotace
činila 227 727,- Kč, z toho na jednodenní akce do 50% celkových nákladů a u vícedenních akcí
30,- Kč na účastníka a den.
V souhrnných číslech to znamená:
• Jednodenních dotovaných akcí bylo pořádáno celkem 338 s účastí 4442 mladých lidí
do 26 let. Celkové náklady na tato akce činily 399 915,- Kč.
• Vícedenních akcí bylo pořádáno celkem 316 s účastí 4947 mladých lidí do 26 let.
Celkové náklady na tyto akce byly ve výši 1 511 649,98 Kč.
Náklady na jednodenní i vícedenní akce jsou celkem 1 911 564,98 Kč a vyplacená dotace
oddílům je 695 365,- Kč.
Oddíly, které dlouhodobě spolupracují s dětskými domovy nebo berou na výpravy tělesně
postižené děti většinou neuvádějí tyto děti zvlášť, protože je mezi sebe přijímají jako „své“.

ZELENÉ VÍKENDY 2006 – VYHODNOCENÍ
V rámci volnočasových aktivit proběhlo 34 dotovaných akcí typu „Zelený víkend“, kterých
se zúčastnilo celkem 1 579 mladých lidí (z toho 1394 do 26 let). Akce tohoto typu jsou dvou
a vícedenní a jsou tématicky zaměřené na víkendový pobyt v přírodě s ekologickou tématikou,
brigádami v lese (sázení stromků), s důrazem na správné chování k přírodě.
Jde o akce, které se pravidelně objevují v oddílových programech již několik let. Probíhají v CHKO ,
na horách nebo na naučných stezkách, ale i ve městech – buď jako akce zaměřené na pozorování
a ochranu přírody (zazimování zvěře a přikrmování) nebo poznávání chráněných oblastí. Jejich
součástí bývá i brigáda (čištění lesa po těžbě, vysazování stromků, úprava tábořiště, ochrana
stromů, pomoc při údržbě hradu, sportovní hry v přírodě, krmení zvěře a pod.). Některé byly
naopak s pobytem ve městech – poznání kulturních památek. Proběhlo i několik akcí vodáckých,
cyklistických nebo horolezeckých.
Celkové náklady činily 558 038,- Kč, oddíly byly dotovány částkou 131 405,- Kč.

POHÁDKOVÝ LES 2006 – VYHODNOCENÍ
V roce 2006 bylo uspořádáno 18 akcí typu „Pohádkový les“, které se staly součástí volnočasových
aktivit oddílů. Všechny akce proběhly jako jednodenní akce a zúčastnil se jich různý počet (od
12 do téměř 400) organizovaných i neorganizovaných mladých lidí. Jedná se o akce, které oddíly
připravují nejen pro své členy, ale i pro ostatní neorganizovanou mládež.
Akce jsou připravovány pro organizované i neorganizované děti formou herních odpolední,
tématických vycházek, různých kurzů (plavecký, lyžařský, vaření, tábornický apod.) nebo
sportovních dní, při kterých je nutné prokázat určité dovednosti nebo znalosti.

Celkem proběhlo 18 dotovaných akcí, kterých se zúčastnilo 1926 mladých lidí (z toho 1552
účastníků do 26 let). Celkové náklady činily 74 818,80 Kč a dotacemi jsme oddílům přispěli
29 149,- Kč.

REGIONÁLNÍ AKCE 2006 – VYHODNOCENÍ
Regionální akce jsou druhem akcí, které organizuje oddíl buď ve spolupráci s jiným oddílem nebo
pro další oddíly nebo zájmové organizace. Patří sem turistická setkání s ostatními organizacemi
(KČT, skauti, pionýři) nebo i s neorganizovanou veřejností. Najdeme zde i akce pořádané jako
turistické závody, akce zaměřené na soutěže v tradičních i netradičních hrách, divadelní soutěže,
sportovní soutěže a mnoho podobných akcí.
Regionální akce patří k těm, které se pořádají každoročně, letos se zúčastnilo více než 300 dětí.
Akce patří k těm, které se pořádají každoročně. Patří sem například Uzlařská regata v Ostravě
nebo akce EXIT v Brně, Stíny temnoty 2006 v Orlové-Lutyni a podobně. Početně menší, neméně
oblíbené, jsou různé mezioddílové soutěže a turnaje nebo setkání, které střídavě organizují
jednotlivé oddíly jako např. divadelní přehlídka Cimrman by se divil v České Lípě.
Celkem bylo organizováno 28 dotovaných akcí s celkovou účastí 2417 mladých lidí, z toho 2104 do
26 let. Náklady těchto akcí činily 465 527,80 Kč a celková vyplacená dotace byla 121 892,- Kč.
Alice Pařízková
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Významné akce v Čechách
OSLAVA 15.VÝROČÍ ASOCIACE TOM
V pátek 16. června se 250 tomíků a přátel Asociace TOM plavilo po Vltavě na
parníku Tyrš, aby tak oslavili patnácté výročí spolku. Plavba začala na Výtoni
v osm večer, po příjemné letní bouřce, vzduch se vyčistil a osvěžil, takže
tomíci vychutnávali akci plnými doušky a všemi smysly. Na parníku hrály
kapelky Staroměstský dixilend a Steampboat Stompers, po uvítacím
proslovu náčelníka Tomáše Novotného a zdravici Jany Vohralíkové
následoval dobrý raut. Pro potěšení uší a očí vystoupily a skvěle zatančily
dvě Madonny z litoměřických Sluníček a českolipská Chippewa sehrála vlastní hru Vožblouch.
Závěr plavby si tomíci zpestřili promítáním fotek Milana Blšťáka, fotografa „makro a mikro“
fotek. Oslava na parníku Tyrš se zdařila, pochvalné ohlasy to jen potvrdily.
V sobotu společně poobědvali spolkoví nestoři a vedení asociace v restauraci U Knihovny
a večer navštívili divadelní představení. Ostatní tomíci se letní Prahou kochali a toulali do neděle,
program si zajišťovali vlastní.
Zuzana Antošová

JEDNADVACÍTKA – VYVRCHOLENÍ SOUTĚŽE VELKÝCH ODDÍLŮ
Předposlední říjnový víkend se na tomíckou základnu ve Sloupu sjeli zástupci sedmi oddílů z celé
republiky. Čtyřčlenné týmy reprezentovaly své oddíly na závěrečném soustředění celoroční
hry Jedenadvacítka. Uzavřel se tak nultý, zkušební ročník této soutěže, která by měla ještě
více rozhýbat oddílovou činnost.
Do Sloupu dorazili vyslanci následujících oddílů: TOM 0412 Kasiopea Brno, TOM 1007 CHIPPEWA
Česká Lípa, TOM 1303 Maracaibo Třinec, TOM 1419 Otrokovice, TOM 4501 Kamarádi Pacov, TOM
7312 Zlaté šípy Valašské Meziříčí a TOM 19029 Klub lesní moudrosti Roudnice nad Labem. Zástupci
oddílů se utkali, jak jinak, v jedenadvaceti disciplínách, ve kterých dokazovali svůj důvtip,
bystrého a týmového ducha, šikovnost, postřeh, znalosti, ale i smysl pro humor a hravost.
Luštily se šifry, testovaly se chuťové a čichové buňky, zkoušela zdravověda, poznávala se
významná místa naší krásné republiky, zpívalo se, běhalo se, točilo se kolem klacku, pak se padalo
střemhlav do písku. Ještě v sobotu večer byly vyhlášeny konečné výsledky. Víkendovému klání
dominovali vyslanci Zlatých šípů. Je třeba dodat, že týmy byly vyrovnané a šlapaly si na paty.
Celkové hodnocení soutěže, ve kterém byl větší důraz kladen na výsledky hodnocení ročních
dotazníků, ovládli pacovští Kamarádi, kteří tak získali příspěvek na oddílovou akci v hodnotě
35 000,- Kč. Druhá, v těsném závěsu, skončila Chippewa, ta získala 25 000,- Kč. Třetí TOM
Maracaibo získal 15 000,- Kč. Všechny prostředky musí být v souladu s pravidly použity na
výjimečnou, netradiční akci, která významně obohatí oddílový program. Všem oddílům
gratulujeme a děkujeme za účast i přístup týmů při víkendové akci.
Zbývá ještě dodat, že se soutěže v této kategorii zúčastnilo celkem čtrnáct oddílů. Krom
účastníků sloupského víkendu to byly ještě: TOM 221 Vlaštovka Hořovice, TOM 3003 Pawnee
Brno, TOM 4105 Tuři Olomouc, TOM 4315 Zálesáci Ostrava, TOM 4345 Paprsek Ostrava, TOM 4502
Kamarádi Pacov a TOM 19132 Medvědí stopa Holešov.
Jiří Hovorka

Významné akce na Moravě
„21“ NA POLANĚ
V Beskydech na Polaně se o víkendu 20. - 22.10.2006 setkali zástupci kategorie malých oddílů,
aby soutěžili o vítězství ve své kategorii. Tým zkušených matadorů a lektorů táborovek - Jirka
Homolka, Ivo Skoček a Mojmír Nováček připravil 21 soutěží pro všech šest oddílových týmů,
které se na Polaně setkaly.
V pátek večer po úvodním představení oddílů (pomocí počítačové prezentace) se ještě
uskutečnily testy znalostí o Asociaci TOM a odlehčený test znalosti slovenštiny. Na závěr
večera ještě přibyla noční hra, při které účastníci nosili zapálené svíčky, ale aby to nebylo tak
jednoduché, zhasínala jim je “Ohnivá žena” a jejich pohyb zmrazovaly Bludičky...
Hlavním soutěžním dnem byla sobota, kdy po ránu účastníci řešili logický test a pak v rychlém
sledu následovaly jednotlivé soutěže. Nejprve sbírání 33 šišek na čas, pak výroba kozlíku na řezání
dřeva, samotné řezání a štípání na čas, rozdělávání ohně z nepatrného množství dřeva a končilo
se vařením soutěžního bramborového guláše. Celé odpoledne se také pilně soutěžilo.
Po večeři pak už přišly poslední soutěže.
Ukázalo se, že podle úspěšnosti se vytvořily 3 dvojice oddílů:
1. Lotři Hronov (dříve Vodáci) 920 bodů
2. Průzkumník Ostrava
880 bodů
3. Dakoti Česká Lípa
780 bodů
3. Jachr Brno
760 bodů (nevýznamný rozdíl, proto dvě třetí místa)
5. Saturn Plzeň
660 bodů
6. Lysáci Malenovice
590 bodů
Pořadatelé společně s vedoucími zúčastněných oddílů si řekli o prospěšných změnách pro příští
ročník, a tak „Vzhůru do 2. ročníku Jedenadvacítky !!!“
Mojmír Nováček

VELKÉ OSLAVY NA MORAVĚ
Moravskoslezský krajánek Mojmír Nováček a jeho početný tým přátel a kamarádů v Ostravě
a Ivo Skoček- Hop a Jiří Palát-Youry se svým slušivě oblečeným oddílem připravili na druhý říjnový
víkend vskutku fantastickou akci. Víc než tři stovky tomíků z Ostravy, Havířova, Třince, Karviné,
Hlučína, Frýdku-Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Palkovic, Malenovic, Napajedel, Otrokovic, ze
Zlína, Bystřice pod Hostýnem a Boršic u Buchlova se svezly v historických vagonech tažených
parní lokomotivou zvanou Velký Bejček z Ostravy do Valašského Meziříčí. Tam na ně čekaly
další stovky kamarádů a také ráj her a atrakcí. K tomu všemu modrá obloha, všeobecně dobrá
nálada, setkání přátel a známých – zkrátka –lépe se moravsko-slezská část oslav patnáctin
Asociace TOM vyvést nemohla!
Za to, že se nás u klubovny Zlatých šípů sešlo nakonec snad pět stovek, patří všem nadšeným
organizátorům ohromný dík!
Tomáš Novotný
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Tábory v roce 2006
TÁBORY V ROCE 2006
V roce 2006 pořádaly oddíly Asociace TOM celkem 218 dotovaných táborů, z toho bylo 47 táborů
pořádaných v době jarních prázdnin a 171 dotovaných táborů proběhlo o letních prázdninách.
Celkem se dotovaných táborů zúčastnilo 4838 mladých lidí do 18 let a 133 dětí z dětských
domovů. Délka jarních táborů byla 7–8 dní, letní tábory trvaly v rozpětí 8 až 21 dní.
Tábory byly pořádány se stejným zaměřením jako v letech minulých – tedy jako stálé s plněním
různých úkolů, zaměřených podle celotáborových her – jen s hvězdicovými výlety, jako putovní
pěší, cykloturistické, vodácké. Některé z táborů byly zaměřené na ekologii, jiné na poznávání
reálií okolí tábora a podobně. Pořádání letošních táborů předcházelo další dodatečné proškolení
nových hlavních táborových vedoucích.

JARNÍ TÁBORY
Táborů v době jarních prázdnin proběhlo 47 za účasti 991 dětí do 18 let a 3 dětí z dětských
domovů. Oddílům byla vyplácena dotace ve výši 40,- Kč na dítě a den , pro děti z DD 50,- Kč na
dítě a den, a to v celkové výši 292 611,- Kč. Další dotace – celkem 71 736,- Kč – byla vyplacena
jako příspěvek na dopravu do výše 15,- Kč na dítě a den do maximální částky 50% za dopravu.
Celkem bylo na jarní tábory vyplaceno 364 347,- Kč.

LETNÍ TÁBORY
Během letních prázdnin vyjelo celkem 4014 dětí do 18 let (včetně dětí 130 dětí z DD) na 171
dotovaných táborů. Dotace se vyplácela ve výši 20,- Kč na dítě a den, pro děti ZTP a DD činila
dotace 50,- Kč na dítě a den. Celkem bylo vyplaceno 1 102 750,- Kč a dalších 15,- Kč na dítě
a den dostaly oddíly jako dotaci na nájem tábořiště, a to do maximální výše 70% celkových
nákladů za tábořiště – celkem 474 765,- . Dotace na dopravu byla 15,- Kč na dítě a den, a to 50%
celkových nákladů – celkem 355 021,- Kč.
Na letní tábory bylo tedy celkem vyplaceno 1 929 264,- Kč.
Táborů se zúčastnily – jako tradičně – i děti z dětských domovů.

SOUHRN
Celkově se dotovaných táborů v roce 2006 zúčastnilo 4 838 dětí a 133 dětí z DD do 18 let na
218 jarních i letních táborech. Jiný povolený účel dotace jsme nevyužili. Oddíly použily dotaci
buď na zlevnění ceny tábora (dotace vrácena rodičům u těch táborů, kde není uveden jiný účel)
nebo ji použily na opravy a údržbu táborových základen, na dovybavení základen táborovým
materiálem nebo dovybavení táborových kuchyní.
Celkové náklady za tábory činily 12 996 033,08 Kč.
Na tábory byla celkem vyplacena dotace 2 293 611,- Kč.
Z toho podle členění na osobu a den
na tábořiště
na dopravu

1 395 361,- Kč
475 605,- Kč
425 917,- Kč

NEORGANIZOVANÁ MLÁDEŽ 2006
Podniky pro neorganizovanou mládež se již pevně zakotvily v celoročních plánech jednotlivých
oddílů.
V roce 2006 se do akcí zapojilo opět mnoho oddílů, z toho 32 oddílů organizovalo akce za
podpory MŠMT v obou kolech. Akce pořádané pro neorganizované děti opět probíhaly formou
jednodenních akcí buď v klubovnách – jednalo se o herní odpoledne, rukodělné dílny, akce
zaměřené na lidové zvyky a podobně, nebo o jednodenní výpravy do okolí (poznávání přírody,
seznámení s florou, okolím bydliště, sportovní odpoledne venku i v tělocvičně, lyžařské školičky,
škola fotografování a podobně).
Oddíl, který má pod patronací Centrum volného času, navázal na minulé ročníky a opět pořádal
tématické dlouhodobé akce, kdy jednotlivá odpoledne v týdnu na sebe programově navazovala
a děti mohly trávit každé odpoledne v týdnu na svém vlastním projektu. Šlo o herní klub Vrtule
– hry na deskových hrách a klub rukodělných dílen.
Při vícedenních akcích oddíloví instruktoři předváděli a učili mládež to, co se sami v oddílech
naučili – lezení po skalách, táboření v přírodě, sjíždění řek. Mládež se také pod jejich vedením
zúčastnila cyklovýletů, lyžařského výcviku nebo si zasoutěžila v disciplínách Turistických závodů.
Několik akcí bylo také připraveno pro nejmenší děti v doprovodu rodičů.
Projektu se zúčastnilo 23 oddílů ve 24 projektech. Bylo zorganizováno 1103 jednodenních akcí
s počtem účastníků 21880 do 26 let a 40 akcí vícedenních, kde bylo 1631 mladých lidí do 26
let. Celkem se tedy projektu zúčastnilo 23 511 mladých lidí.
Celkové náklady na jednodenní akce dosáhly 582 202,- Kč a na vícedenní tvořila částka 283 024,Kč celkových nákladů. Shrnutí za celý projekt – celkové náklady jsou 865 226,- Kč a vyplacená
dotace činí 497290,- Kč.
Jeden z projektů nebyl uskutečněn.

VYHODNOCENÍ PROJEKTU NEORGANIZOVANÁ MLÁDEŽ
Do projektu se zapojilo 8 oddílů, které o dotaci požádaly, ale i další, které o dotaci nepožádaly.
Většina z projektů je pokračováním práce s neorganizovanou mládeží z předchozích let tak, jak
byl o dílny, klubovny nebo výlety projeven zájem široké veřejnosti z okolí oddílů.
Celkové náklady na 205 jednodenních akcí, do kterých se zapojilo 6529 dětí a mládeže do 26
let, dosáhly výše 294 923,- Kč. U vícedenních výprav a výletů, kterých bylo celkem 16, tvoří
náklady 54 364,- Kč s účastí 184 mladých lidí.
V rámci II.kola oddíly pořádaly 221 akcí s počtem účastníků 6713 mladých lidí do 26 let. Celkové
náklady 449 287,- Kč byly dotovány částkou 243 650,- Kč.
Alice Pařízková
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Zpráva revizní komise za rok 2006

Čistý tomík, Brno – Zlín

Rok 2006 byl pro oddíly i revizní komisi velmi náročný,
hlavně první pololetí. Proběhla opět akce Čistý tomík. Jak
všichni víme, jedná se o série kontrol účetnictví. V letošním
roce kontrola probíhala v Českých Budějovicích, Plzni,
Hradci Králově, České Lípě, Ostravě, Brně, Zlíně, Praze
a v Roztokách. Zkontrolovali jsme účetnictví bezmála 300
oddílům. Většina hospodářů se k tomuto úkolu postavila
čelem, ale našly se i oddíly, které se i přes hodně možnosti
a míst kontrol vůbec nedostavily. Těmto oddílům navrhla
komise nevyplatit dotace. Členové komise také zodpověděli
nespočet dotazů týkajících se účtování jak v daňové
evidenci, tak v podvojném účetnictví. Zatím ještě můžeme
účtovat jednoduše, uvidíme však, co přinese příští rok. Také
jsme vysvětlovali nutnost mít své vlastní IČ.
Musíme také pochválit hospodáře. Drtivá část účetnictví
byla v naprostém pořádku a menší chyby byly spíše
„provozní“.

Čistý tomík, České Budějovice – Hradec
Plzeň

Šéfrevizorka Ika telefonující,
kontrolující…

Čistý tomík, Ostrava

Revizní komise provedla kontrolu účetnictví na ústředí za rok 2005 a pak ještě podrobnou
kontrolu účetnictví roku 2002. Také díky tomu byl výsledek kontroly z FÚ v pořádku.
Ilona Jaglová, předsedkyně RK

Ústřední akce
BAMBIRIÁDA 2006
Akce „Bambiriáda“, kde jsme společně s ČRDM a ostatními dětskými organizacemi spolupořadateli,
slouží k propagaci a prezentaci naší organizace, informuje veřejnost o naší činnosti a formou
her, soutěží a atrakcí přivádí nové členy do našich řad.
V roce 2006 proběhla akce „Bambiriáda“ nejen v Praze, ale tomíci organizovali akce i v dalších
městech – Ostravě, Brně, Liberci, Zlíně, Českých Budějovicích, Plzni a Olomouci. Ve většině měst
se na akcích podílely společně s oddíly i naše krajské rady.
Mimopražských akcí se zúčastnilo téměř 17 000 dětí. Celkové náklady těchto akcí byly 43 443,a dotovány byly částkou 32 871,50 Kč.
Za naše sdružení se na akci organizačně podílelo i mnoho dalších členů oddílů, kteří zajišťovali
dohled nad průběhem celé akce zúčastnili se i výroby všech atrakcí.

SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍLŮ 2006 V JIŘETÍNĚ POD JEDLOVOU
Letní sraz TOM byl v letošním roce pořádán v Jiřetíně pod Jedlovou. Na akci se spolupodílel
oddíl Bobříků z Teplic, pod vedením Miloslava Tomana. Součástí akce jsou každoročně výlety
a výpravy, sportovních soutěže a návštěvy historických památek a podobně a jejím účelem
– kromě setkání milovníků turistiky, je seznámení se zajímavostmi a krásami z okolí srazu . Akce
se účastnilo 137 tomíků ze 12 oddílů. Akce byla dotována částkou 10 000,- Kč.

ŽELEZNÝ TOMÍK 2006
V letošním roce proběhl 12. ročník triatlonu „Železný tomík“, který je tradičně pořádán oddílem
TOM Delfín z Litoměřic v čele s Jindřichem Černým. Akce, která se koná vždy druhou květnovou
sobotu a neděli, se letos konala 19.–21. 5. 2006. V letošním roce startovalo 114 účastníků.
Celkové náklady činily 22 236,50 a dotační částka je 14 615,- Kč.

SNĚM 2006
Sněm 2006 byl tentokrát ve Svitavách
a organizačně ho měl pod patronátem
oddíl Zálesáků pod vedením Davida
Šimka. Akce se účastnilo 102 oddílů
s celkem 202 svými zástupci. Sněm
proběhl od 20. do 22. ledna 2006.
Alice Pařízková
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Turistické závody 2006
Turistický závod – outdoor running je legitimním outdoorovým sportem, konaným
pod záštitou Asociace turistických oddílů mládeže a Klubu českých turistů.
Jedná se 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, stavba stanu, 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.
V roce 2006 proběhla krajská mistrovství ve 13 krajích, v šesti krajích proběhly i krajské poháry.
Samotný počet závodů Českého poháru se snížil na tři (Vítkov, Předměřice, Mikulášovice) a čtvrtý
proběhl v rámci Mistrovství ČR (Orlová).
Rok 2007 nastartuje přechod žactva na jednotlivce – i zde probíhaly jednání téměř celý rok
a výsledek je následující – starší žactvo běhá jako kategorie jednotlivců od roku 2007, mladší
žactvo od roku 2008. Nejmladší žactvo bude běhat ve dvojicích i nadále.
Turistické závody dokázaly a neustále dokazují, že patří mezi vyhledávané akce pro děti
a mládež. Kde jinde dokáží organizátoři uspořádat seriál tolika závodů či jiných akcí s takovou
kumulací dětí a mládeže?
V závodech roku 2006 – od krajských kol výše – protnulo cílovou pásku 3464 závodníků, na
kontrolách rozhodovalo 1018 rozhodčích. Do čísel nejsou počítány desítky místních, veřejných
a náborových závodů.

KONTAKT:
www.turisticky-zavod.cz
Předseda rady TZ:
ing. Zdeněk Vejrosta
Mládežníků 677
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel : 736 506 821
e-mail: vejrost.ovi@worldonline.cz

Mistrovský závod štafet přivítal Borotín, na mezinárodní mistrovství se jelo na Slovensko do
Košic, které byly svědkem dalšího českého vítězství. Smíšené dvojice hostily Kralovice – zde se
běžel denní a poprvé i noční závod.
Turistické závody jsou otevřeny všem organizacím, ale 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.
Zdeněk Vejrosta

TABULKA VÍTĚZŮ
Nejmladší žáci
Nejmladší žákyně
Mladší žáci
Mladší žákyně
Starší žáci
Starší žákyně
Mladší dorostenci
Mladší dorostenky
Starší dorostenci
Starší dorostenky
Muži

A

Ženy

A

Muži

B

Ženy

B

Oddíly

ČESKÝ POHÁR
J. Goldmann + F. Mýlek
TOM Frýdlant
M. Gencová + K. Sikorová
TOM Orlová
L. Podlipný + P. Hubáček
TOM Předměřice n.L.
K. Bosová + L. Loučímová
TOM Orlová
J. Špáda + M. Novák
KČT Kralupy n.V.
R. Domčíková + A. Jaššová
TOM Frýdlant
D. Kubec
TOM Borotín
T. Fidlerová
TOM Orlová
M. Rychtařík
KČT Kralupy n. Vlt.
M. Richtárová
TOM Bílovec
V. Procházka
KČT Kralupy n. Vlt.
K. Zrzavá
KČT Kralupy n. Vlt.
F. Křeček
TOM Doksy
L. Slabáková
Brno
Bílý – TOM Orlová
Červený – KČT Kralupy n. Vlt.

MISTROVSTVÍ ČR
J. Goldmann + F. Mýlek
TOM Frýdlant
M. Gencová + K. Sikorová
TOM Orlová
L. Podlipný + P. Hubáček
TOM Předměřice n. L.
K. Bosová + L. Loučímová
TOM Orlová
J. Špáda + M. Novák
KČT Kralupy n. Vlt.
R. Domčíková + A. Jaššová
TOM Frýdlant
T. Le Van
KČT Kralupy n. Vlt.
B. Hynková
Kralovice
M. Rychtařík
KČT Kralupy n. Vlt.
M. Richtárová
TOM Bílovec
J. Vilhelm
TOM Orlová
L. Vlachynská
Junák Uherské Hradiště
F. Křeček
TOM Doksy
L. Slabáková
Brno
Bílý – TOM Orlová
Červený – KČT Kralupy n. Vlt.

MEZINÁRODNÍ
J. Goldmann + F. Mýlek
TOM Frýdlant
M. Gencová + K. Sikorová
TOM Orlová
L. Podlipný + P. Hubáček
TOM Předměřice n. L.
K. Bosová + L. Loučímová
TOM Orlová
–
R. Domčíková + A. Jaššová
TOM Frýdlant
D. Kubec
TOM Borotín
K. Vlachynská
Junák Uherské Hradiště
V. Čokrt
TOM Český Brod
E. Čokrtová
TOM Český Brod
T. Fúsek
KČT Kralupy n. Vlt.
P. Macurová
TOM Frýdlant
M. Dobisík
KČT Velký Újezd
R. Vejrostová
KČT Kralupy n. Vlt.
Česká republika

MISTROVSTVÍ ČR – ŠTAFETY
Ženy

L. Rechtoriková, M. Sekalová, L. Rechtoriková – TOM Borotín

Muži

T. Le Van, J. Bendžela, T. Fúsek – KČT Kralupy nad Vltavou
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Turistické základny Asociace TOM
Stejně jako v letech minulých, tomíci čile navštěvovali asociační objekty. Naopak pracovníci
ústředí, správci a páni řemeslníci pilně zařizovali plynulý chod na těchto základnách, různé
stavební úpravy, rekonstrukce a údržbu.
V Kaménce se v roce 2006 např. podařilo položit zámkovou dlažbu před domem a vedle verandy,
opravit všechny venkovní omítky, zasadit nová modřínová vrata a zárubně na vrata, provést
kompletní opravu propadlé střechy u stodoly a položit betonový základ u vchodu do stodoly.

Dobrá Voda

Na chatě v Broumově bylo provedeno zateplování objektu, nová terasa a úpravy se prováděly
především v kuchyni. Nové vnitřní omítky, elektroinstalace, osazení zárubní, zateplení
podkroví, nová sociální zařízení, to vše bylo vybudováno a zařízeno v roce uplynulém na
základně v Uherském Hradišti, které plánujeme zprovoznit v roce 2008. Také v Mezholezích
pokračovaly stavební práce a úpravy – vznikl nový praktický dřevník, venkovní dlažba
a kompletně se rekonstruoval další pokoj v podkroví.
V jihočeském Pořešíně jsou opraveny podlahy,
vymalováno a provedena úprava v místnosti pod
schody. Hlavní investiční akcí byla (a je) pro Asociaci
TOM rekonstrukce vily ve Sloupu v Čechách,
které je věnována ve výroční zprávě samostatná
rubrika. V horním objektu ve Sloupu byl
vybudován nový komín, krb a sociální zařízení.
Samozřejmě provoz probíhal a drobné údržby
se prováděly na všech ostatních základnách
– v Dědově, Dubici, Kusalínu, chatě Klubu
Sloup
českých turistů a Janově.
V roce 2006 získala Asociace TOM do majetku další objekt v Dobré Vodě u Mrákotína, objekt
získaný po bývalém SSM. Základna potřebuje rozsáhlé opravy, na kterých se v roce 2007 začalo
pracovat.
Zuzana Antošová

Dědov

Dobrá Voda

Mezholezy

Klubovna v Kaménce

Studna v Pořešíně

Dubice

Broumov u Tachova

Broumov – interiér

16–17

Letní táborové školy
ČESKÁ TÁBOROVÁ ŠKOLA
Tak jsme jeli zase po roce s menší nervozitou do Dědova na další kolo táborové školy. Pokaždé je to
sázka na oddílové vedoucí, koho že nám do Dědova pošlou. Zda nadějné instruktory bažící po nových
zkušenostech nebo dospívající děti, které pouze potřebují někde strávit prázdninový týden. Hned
první den se nám však velmi ulevilo, protože se opět povedlo dát dohromady skupinu osmnácti
bezva lidí z různých koutů naší vlasti. V posledních letech je to již pravidlem a tak se mi zdá, že smysl
táborové školy je jasný a v nemálo oddílech má LTŠ své pevné místo.
Letos jsme účastníkům ukázali opravdu novou tvář, zejména díky Zbyňkovi Báčovi, Honzovi Hrubcovi,
Matějovi Chourovi a Tomáši Hurtovi. Táborová škola byla tradičně plná uzlů, her s lany, potní chýše,
stavění týpí, netradičních rozcviček, školy správného focení, putování krajinou s GPS, orientačního
rogainingu, pedagogiky a psychologie, pečení chleba v černé kuchyni, ale díky muzikantsky geniálním
lektorům jsme také často zpívali, tančili, pěli karaoke, bubnovali či předváděli krásné klauny.
Děkujeme také Verče a Elišce za výbornou kuchyň plnou dobrůtek a pochutin (lečo se naštěstí objevilo
pouze v toustech pana Dakoty:). O letošní táborové škole v Dědově se nejvíc dozvíte z perfektních
webových stránek Ondry Slima Pláničky na http://dedov06.a-tom.cz/.
Zdeněk a Jirka Šmídovi
TOM CHIPPEWA Česká Lípa

MORAVSKÁ TÁBOROVÁ ŠKOLA
Prázdniny se pomalu chýlily ke konci a my, tomíci ze všech koutů Čech a Moravy, jsme se rozhodli
užitečně využít zbytky volného času. V dosti hojném počtu třiceti žen a mužů jsme se proto vydali
na LTŠ, která letos proběhla v Roháčích na Slovensku.
Hned po příjezdu jsme byli rozděleni do dvojic, ve kterých jsme absolvovali, dalo by se říci, protihladový
orienťák. Nejdůležitější bylo zvolit správný směr a najít tak potřebné suroviny nutné k naplnění
našich žaludků. Poté proběhla pro naše lepší seznámení celá škála seznamovacích her. Druhý den
jsme se vydali na dvoudenní přechod hlavního hřebene Roháčů. Nejvyšší vrchol, který jsme zdolali,
byl Baníkov (2178 m). O takovéto výšce se mnohým z nás doposud ani nezdálo. Krásné rozhledy do
okolí a pěkné počasí vyvážilo tu úmornou dřinu šplhání se do kopce.
Program na LTŠ byl velmi nabitý, takže jsme se ani chvilku nenudili. Proběhly přednášky o přírodě,
meteorologii, vybavení, zdravovědě, činnosti oddílu atd., kde nám lektoři (Dita a Jirka Homolkovi, Lída
a Mojmír Nováčkovi a Ivo Skoček) předali spoustu rad a zkušeností, jenž se budeme snažit využít při
vlastní práci v oddílech. Neméně zajímavé bylo povídání českého polárníka Mirka Jakeše o jeho cestách
na severní pól. Nešlo pouze o přednášky, takže jsme si stihli zahrát i spoustu zajímavých her. Komu se
kupříkladu poštěstí, aby se na jeden večer stal divákem a zároveň soutěžícím v živém vysílání televizního
pořadu Prase v žitě, a k tomu získal třeba zájezd? Nám ano, i když vyhrát mohl jen jeden.

Výsledek „borůvkového kroku“

V následujících dnech jsme si užili hry na hřišti a také se sami zapojili do přípravy programu pro
ostatní. Naši kondici a odhad času prověřila hra Sběr bylin, při níž jsme se všichni pořádně zapotili.
Šlo o to, nosit z blízkých i vzdálených končin různé druhy léčivek v tu správnou dobu, kdy mají na
trhu největší cenu. Nešlo tedy jen o rychlé nohy, ale také o dobrou strategii. Závěrečnou zkouškou
bylo získání absolventského dekretu. Při pohledu na lahve přivázané vysoko nad zemí, navíc omývané
vodopádem, který padal zrovna tím místem (zvláštní náhoda), nás napadaly různé myšlenky. Za
pomoci několika cirkusácky vypadajících kousků se nám je ale nakonec podařilo ulovit, i když i při
největší snaze se nenamočit, skončil v ledové vodě téměř každý. Pobyt na táborovce rozhodně není
promarněný čas, proto doporučuji všem se jí zúčastnit.
S pomocí zápisků účastníků sepsala Pavla Kopřivová

Zdoláváme hřeben Roháčů

Vaření, program „Mekgajvrův den“
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Zahraniční aktivity 2006
V roce 2006 uskutečnily základní články Asociace TOM z plánovaného počtu 17 zahraničních
výprav pouze 15 akcí. Akce nebyly realizovány pro malý počet účastníků z naší strany – promítají
se zde náročnější finanční požadavky na rodiče.
Celkové náklady na projekt „Zahraničí“ dosáhly částky 1 288 798,- Kč, z toho náklady na
vycestování tomíků do zahraničí tvořily 1 064 316,- Kč a náklady na pobyt recipročních partnerů
u nás byly 224 482,- Kč. Celkové náklady na dopravu českých účastníků činily 682 123,- Kč a byly
dotovány částkou 271 520,- Kč. Náklady oddílů na reciproční pobyty zahraničních účastníků
byly dotovány částkou 150 543,- Kč.
Celkově vyplacená dotace činila 422 063,- Kč.
Akcí se zúčastnilo celkem 251 mladých lidí z České republiky s 24 vedoucími a 115 mladými lidmi
ze zahraničí, které doprovázelo 13 vedoucích.
Proběhlo několik již tradičních akcí s partnerem ze Slovenska, Rakouska, Polska a Německa.
Družební výměna s dětmi z Anglie a účast na FICC Anglie nebyla uskutečněna.
V letošním roce jsme opět pokračovali v tradičních setkáních se slovenskými a rakouskými
tomíky na mezinárodních srazech turistů. Je velká škoda, že finanční situace nedovoluje
slovenským tomíkům cestovat k nám v takovém počtu, který bychom uvítali.

Slovenský sraz turistů v Pieninách

Pro letošní rok byla opět podepsána mezinárodní dohoda mezi Asociací TOM a rakouskými
tomíky, sdruženými pod ÖTK Jugend. Mohli jsme tedy uskutečnit další ročníky společných
akcí - splutí Vltavy a Salzy nebo se zúčastnit mezinárodním setkání turistů v Alpách. Přesto, že
tyto akce mají pod patronací vsetínští tomíci, účastní se jich zástupci oddílů z celé republiky.
Pokračovaly také další ročníky výměny mládeže s Německem, Polskem a Rumunskem.
Díky dotacím se akcí zúčastnilo i mnoho dětí ze sociálně slabších rodin, pro které jsou tyto akce
jednou z mála možností, jak poznat jiné země.
V loňském roce proběhly dvě akce – výměna mládeže s Anglií a reciproční pobyt s maďarskou
mládeží.
Akcí se účastnilo 63 mladých lidí do 26 let z České republiky za podpory 6 vedoucích a 46 dětí
z Maďarska se 4 vedoucími.

Německo – 106. Deutscher Wandertag

Náklady na vycestování dosáhly částky 237 532,- Kč, z toho doprava činila 171 545,- Kč . Dotace
na dopravu českých účastníků byla 65 000,- Kč.
Náklady na zahraniční účastníky tvořily částku 105 009,- Kč a vyplacená dotace se rovnala
70 000,- Kč.
Souhrnné náklady činily celkem 342 541,- Kč a vyplacená dotace tvořila 135 000,- Kč.
Alice Pařízková

Německo – hry s německými
kamarády

20–21

PŘÁTELÉ ZE ZAHRANIČÍ
I v roce 2006 pokračovala spolupráce mezi naší Asociací TOM a DWJ (Deutsche Wanderjugend)
Německo. Na pozvání německé strany z oblasti Porýní - Falc se ostravští Čmoudíci a vyslanci
Moravskoslezské krajské rady zúčastnili jako každoročně velkolepého 106. ročníku
celoněmeckého setkání turistů Wandertag a také společné akce “Hallo Nachbar 3 - Nazdar
Sousede 3” v Bobenheim-Roxheim.
V témže roce se spolupráce rozšířila mezi DWJ z Bavorska a TOM Kamarádi Pacov. V rámci
Euroranda proběhlo společné splutí Vltavy – TOM Vsetín, TOM Kamarádi Pacov a DWJ
Bavorsko.
Zástupci DWJ se na druhé straně zúčastnili celého Euroranda včetně konference o turistické
mládeži a našeho sněmu ve Svitavách, kde byla podepsána smlouva o spolupráci.
Rostislav Kašovský, Jirka Homolka

Tomíci na cestách
VZPOMÍNKY Z KOREI
Letos v srpnu jsem měla možnost jako člen Youth Exchange Programu mezi Koreou a Českou
republikou, zúčastnit se cesty do Jižní Korei. „Mladická delegace z České republiky na pozvání
Korejské vlády“ - jak hlásal nápis na našem autobuse, krásně sestavený naší průvodkyní, česky
mluvící Korejkou Čong, se skládala z 10 zástupců organizací zastřešených ČRDM. Svou návštěvu
jsme započali u českého velvyslance v Soulu, který nás seznámil se zvyklostmi a tradicemi
Korejců, pokračovali jsme návštěvou v sídle korejské vlády, v kanceláři odboru mládeže. Všechny
korejské organizace pracující s dětmi a mládeží jsou řízeny a financovány vládou. Například skauti
fungují jako jeden z mnoha volitelných zájmových kroužků ve škole a vedoucími jsou učitelé.
Navštívili jsme sídlo skautů, dále Národní korejské centrum mládeže – rozsáhlý komplex pro
mládež se všemi vymoženostmi od hvězdárny, přes atletický stadion, klášter, hipodrom, kino,
divadlo až po stanový tábor. Zajímavé bylo Haja center – středisko výuky alternativní kultury
nebo návštěva Korejské Národní univerzity umění, či exkurze v Samsung Electronics.
Korejci tráví většinu času v práci, po práci jdou s kolegy z práce na večeři, účastní se pracovních
večírků, jezdí s kolegy z práce na dovolenou a všichni společně bydlí na sídlišti, kde si jejich děti
hrají s dětmi kolegů z práce.
Jeden celý den jsme trávili v korejské domácnosti, což byla výborná příležitost pochopit tamní
mentalitu. Teprve tady jsem si uvědomila, jak jsou naše světy na pohled podobné a přitom tak
odlišné. Naše hostitelka mluvila docela obstojně anglicky, naučila se to prý z radia, pak uměla
ještě čínsky a trochu japonsky (anglicky se tu domluvíte velmi obtížně, se starší generací
výjimečně, s mladší lépe). Vyspělost technologií jsme postřehli už při příjezdu na letišti, když se
nechytil ani jeden z našich „moderních“ mobilů. Každý Korejec třímá v ruce mobil, ve kterém si
může pouštět filmy, sledovat sportovní přenosy nebo oblíbené seriály, fotit se ze všech stran,
platit v obchodě a ovládat uklízecího robota. Byli jsme dokonce i na turistickém pochodu.
Vyjeli jsme kousek za Soul, do nadmořské výšky asi 150m, kde začínal národní park Bukhan.
Připadala jsem si tam jako ve švýcarské horské vesničce, ušli jsme asi 1 km a šli jsme zpátky,
měli jsme skvělého průvodce, mistra hry na listí a znalce korejské flory, takže jsme si odnesli
plno pěkných poznatků. Nezapomenutelné zážitky jsme si odvezli z budhistického kláštera
Naesosa, kde jsme strávili několik hodin - lepením lampionů, učením se základům meditace
a meditací samotnou, snídaní - asi nejdelší v mém životě, příprava nádobí a servírování trvalo
bezmála hodinu a konzumace byla pro někoho možná dost traumatizujícím zážitkem, dle hesla
ani zrnko nesmí přijít nazmar, museli jsme vypít i vodu po mytí nádobí.
Korejci jsou hrdi na své památky, bohužel jim jich moc nezůstalo, co nezničili Japonci, to zničila
Korejská válka. Mají bohatou kulturu, obzvláště hudbu - měli jsme příležitost si zahrát na
tradiční nástroje, vyzkoušet si tradiční korejské kroje a naučit se korejskému stolování a okusit
tradiční jídla.
Z Korei jsem si odvezla spoustu nezapomenutelných zážitků, jedině škoda, že jsme nepoznali blíže
jak místní organizace fungují v praxi, až na letišti při odjezdu jsme potkali skautíky, vypadaly,
že jedou na výpravu, jely na víkend do Číny.
Markéta Kučerová, TOM 9922 Arachne, Praha
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Partneři a přátelé
PARTNERSTVÍ S KLUBEM ČESKÝCH TURISTŮ
TOMÍCI A ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE
Tomíci a Klub českých turistů v mnohém jedno jsou. Tam, kde se dokázali přátelsky domluvit
na oboustranně prospěšné spolupráci, navštěvovali dospělí členové KČT akce tomíků a naopak,
na podnicích organizovaných klubem bylo vidět turistickou mládež.
Příkladem bezvadné spolupráce bylo českobudějovické Eurorando. Pacovští, vsetínští a ostravští
tomíci zajistili v rámci této mezinárodní turistické akce atraktivní vodácký program pro
své mládežnické partnery, tomíky bylo vidět na souběžném semináři, na pohádkovém lese
i v závěrečném průvodu Českými Budějovicemi.
V Klubu českých turistů došlo na jaře 2006 k závažné změně. Po patnácti letech se
s předsednictvím klubu rozloučil ing. Jan Havelka. Neúnavný propagátor klubu a velký přítel
našeho hnutí již v dalším volebním období nekandidoval. Ing. Havelka se ve svém projevu
přimluvil mj. za zachování těsné spolupráce mezi KČT a Asociací TOM, čemuž delegáti vzápětí
vyhověli. Novým předsedou se stal bývalý federální premiér Jan Stráský, ve vedení klubu dále
zasedli Ján Babnič, Zdeněk Cabalka, Jiří Homolka, Jaroslav Šlechta, Tomáš Novotný, Jaroslav
Krejzlík a Vratislav Chvátal.
Klub českých turistů podpořil v roce 2006 Asociaci TOM milionem korun, které byly
použity na turistické závody, vybavení objektů, vydávání časopisu Tomík a nákup
tábornického materiálu pro oddíly.
Tradičně čilé byly naše kontakty s DWJ a s rakouskou mládeží ÖTK. Dík za udržování těchto
mezinárodních vazeb patří zejména Rosťovi Kašovskému a Jiřímu Homolkovi. Kontakty se
slovenskými přáteli byly poněkud v útlumu – podepsalo se na nich časté střídání předsedů rad
mládeže v Klubu slovenských turistů.
Setrvalými a spolehlivými partnery tomíků bylo
několik spolků sdružených do České rady a mládeže
– za všechny jmenujme junáky a woodcraftery. Díky
vzájemně vyladěným postojům a stejnému vnímání
potřeb národní rady jsme se aktivně zapojovali do
činnosti České rady dětí a mládeže. Člen náčelnictva
Vít Madron pracoval v roce 2006 jako místopředseda
ČRDM, Tomáš Novotný vedl lobistickou skupinu Stát
při ČRDM.
Tomíci byli iniciátory výstavy S dřevomorkou na startu
(zima a jaro 2006 – výstava proběhla v prostorách
obou komor českého parlamentu a kompletně ji
připravilo grafické studio tomíka Milana Blšťáka).
Přirozené a samozřejmé byly desítky kontaktů s oddíly
táborníků, pionýrů, křesťanské mládeže atd., které se
odehrávaly na oddílové úrovni.
Tomáš Novotný

Webové stránky, edice Hořec 2006
WEB
Dá se říci, že rok 2006 byl pro asociační webové stránky a věcí
kolem se týkajících rokem plným změn a inovací. V březnu
byly spuštěny nové asociační stránky www.a-tom.cz, které
nabízejí souhrnné informace pro každého tomíka. Počínaje
aktuálními novinkami, seznamem akcí na celý rok, novinkami
z krajů, ekonomickými informacemi, možnosti stažení
periodických publikací v elektronické verzi, inovovanou sekcí
našich základen, novou anketou až po knihu hostů ... to vše
nabízejí nové asociační stránky. Netrvalo dlouho a světlo
světa spatřily stránky věnované speciálně tolik oblíbeným
táborovým školám www.lts.a-tom.cz.
Na těchto stránkách naleznete detailní informace ke každé z připravovaných i již proběhlých
táborových škol a své dojmy můžete zanechat v knize hostů. V rámci projektu Interreg IIIA
týkající se naší základny ve Sloupu, byly zřízeny stránky věnované speciálně této akci www.
interreg.a-tom.cz. Naleznete na nich informace o projektu, fotogalerie o aktuálním i již
historickém stavu základny a další informace. V neposlední řadě také asociační stránky oživila
animace hořečku. Od doby spuštění nových stránek stále stoupá návštěvnost až na dnešních
téměř 10.000 návštěv za měsíc. Věříme, že se vám naše stránky líbí a i v letošním roce máme
připravena další vylepšení.
Jan Kolář, webmaster

KAMENY 2006

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Tradiční akce Kameny, jejíž výtěžek je určen na provoz
chráněné kavárny Vesmírna v Praze, se zúčastnily oddíly
Chippewa z České Lípy, Zálesáci ze Svitav a plzeňští Šikulové.
Společnými silami se jim podařilo vybrat 14 417,50 Kč. Díky
všem zúčastněným tomíkům a vedoucím!

I v roce 2006 vydávala Asociace TOM pro své oddíly časopis
Tomík, k průběžnému informování vedoucích během roku
sloužil občasník KRA, který
přinášel důležité ekonomické,
organizační aj. informace.

V roce 2006 se jednalo pravděpodobně o poslední ročník
této akce, v budoucnosti se tomíci zkusí zaměřit na jiný
projekt.

DOBROČINNOST
Asociace TOM přispěla v roce 2006 na dobročinné účely
částkou téměř 40 000,-Kč. V rámci projektu Českého
rozhlasu nakoupila asociace pro děti do dětských domovů
koloběžku a dva kopací míče v hodnotě 1900,-Kč. Nadaci
Člověk v tísni jsme přispěli na projekt Postavte školku
v Africe částkou 4000,-Kč, té samé organizaci jsme
zaslali finanční příspěvek 2000,-Kč jako dar pro postižené
záplavami.

V edici Hořec vyšlo Kalendárium
2006 – přehled 67 turistických
a kc í p o ř á d a n ý c h p o c e l é
republice.

ADOPCE NA DÁLKU
Ke dvěma dětem z Ugandy
a Indie adoptovala Asociace
TOM v rámci projektu Arcidiézní
charity dalšího chlapce z Indie
Vikyatha.
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Rekonstrukce Sloupu – program Interreg
CO VLASTNĚ VE SLOUPU VZNIKNE? A CO BYLO V NAŠÍ VILE DŘÍVE?
Ve Sloupu jsme v parlamentní soutěži získali v roce 2003 celý rozsáhlý areál. Hlavním objektem je
továrnická vila z počátku 20. století. Z dochovaných záznamů v katastru vyplývá, že v srpnu 1906
byl majetek prodán dr. Fridrichu Wurth Edler von Harmühla. Další záznam je z roku 1927, opět
s týmž jménem, jen zbaveným šlechtických titulů. Bedřich Wurth-Hartmühl tedy figuruje jako
majitel jak za císařství, tak za první republiky.. Původní majitelé o majetek přišli zřejmě během
odsunu po druhé světové válce. Po uchopení moci komunisty vila sloužila nějaký čas rozhodnutím
osidlovacího úřadu a Fondu národní obnovy Rafinerii minerálních olejů v Pardubicích, zřejmě
jako rekreační objekt. I v roce 1950, tehdy již rozhodnutím ministra průmyslu, zůstává vila
v majetku Kolínské rafinerie minerálních olejů.
Roku 1960 bylo vlastnické právo převedeno na čs. stát, resp. místní národní výbor ve Sloupu.
Poté se stopa ztrácí v mlze reálného socialismu. Podle svědků měl sloužit objekt v 60. letech
veterinární správě a v místě, kde svazáci později zařídili kuchyň, byla plánována vyšetřovna
zvířat. V praxi se však tyto plány nerealizovaly, v 80. letech byl Sloup zcela jistě vlastněn
Socialistickým svazem mládeže, resp. Severočeským podnikem služeb mládeže v Ústí nad Labem,
který také provedl komplexní a velmi nevkusnou přestavbu.
V roce 1995 byl zapsán ve prospěch dnes již nechvalně známého Fondu dětí a mládeže. Ten
v následujících sedmi letech objekt pronajímal, ale neopravoval, což se na vile ničivě podepsalo.
Projektant L. Kříž, který v dubnu 2006 zpracoval prováděcí dokumentaci, odhadl stavební úpravy
domu vč. zateplení, nové fasády a výměny oken na 12 milionů korun.
Významnou část těchto prostředků se podařilo získat z programu česko-polské spolupráce
Interreg III A., více než milionovou dotaci na střechu nám poskytlo mateřské Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.

MÁ SLOUP BUDOUCNOST?

Horní objekt je již v provozu.

Věřím, že ano. Sloup v Čechách je malebné místo se skalním hradem, romantickými údolími
v okolí a zajímavým skanzenem místní architektury. Věřím, že zatímco vila se do tří let promění
v zařízení hostelového typu (“parcelaci” z doby socialismu chtě nechtě zachováme) a bude také
významně využívána pro potřeby školení, seminářů, letních táborových škol, ale i mezinárodních
akcí zejména s polskými a německými partnery, horní objekt začne sloužit tomíkům a dalším
spolkům již o hodně dřív.
Proměna druhého, menšího objektu ze 70. let v pohodlnou střechu nad hlavou je již téměř
dokončena, zejména díky prostředkům Ministerstva školství.
Měly by zde vzniknout jak prostory klubovní, tak ubytovací. Kapacita vily bude 44 osob, které
se mohou ubytovat ve 3–8 lůžkových pokojích.Vznikne také bytová jednotka pro personál
základny. Generální rekonstrukce se po výběrovém řízení ujala firma Mistav.
Klubovní prostory budou vybaveny PC a promítací technikou, vytápění bude kombinované: krom
plynového a dřevospalujícího kotle bude v klubovně v l. patře krbová vložka na dřevo.
Hromadnou vývařovnu neplánujeme. V někdejší velkovývařovně bude dostatek individuálních
varných míst, vařičů, mikrovlnných trub, tousterů atd, aby bylo umožněno vaření pro větší
počet nezávislých návštěvníků.Ubytovna bude sloužit samo sebou všem věkovým kategoriím,
předpokládáme, že v souladu s celosvětovým trendem se zde budou vyskytovat zejména mladí
cestovatelé, tzv. baťůžkáři z celého světa.
Tomáš Novotný

Přehled hospodaření
VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY ASOCIACE TOM k 31. 12. 2006
PASIVA

AKTIVA
Dlouhodobý nehmotný majetek

146 020

Budovy

12 609 274

Pozemky

622 117

Porosty

2 541 720

Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek,
pořizovaný dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM
Peněžní prostředky
Pohledávky
Přechodné účty aktiv a pasiv
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM

AKTIVA CELKEM

ČERPÁNÍ STÁTNÍCH DOTACÍ
Provozní náklady ústředí
Tisk zpravodaje
Obnova a údržba MTZ
Provozní náklady základních článků
Mezinárodní aktivity
Volnočasové aktivity
Tábory
Vzdělávaní
SDRUŽENÍ CELKEM
Investice

Výsledek hospodaření
VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

23 735 981
914 326
24 650 307

207 200

Dopravní prostředky, stroje a zařízení

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku

Vlastní jmění

Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům

8 348 568
-99 354

332 738
81 575

Ostatní krátkodobé závazky

101 062

CIZÍ ZDROJE CELKEM

515 375

-4 014 805
20 360 740

PASIVA CELKEM

25 165 682

3 955 680
766 763
82 498
4 804 942

25 165 682

Kč
2 996 400
390 758
1 827 073
637 557
422 063
1 203 638
2 293 611
228 900
10 000 000
2 835 000

dotace – mimořádná

139 000

dotace – neorganizovaná mládež

881 000
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VÝSLEDOVKA ASOCIACE TOM ZA ROK 2006
VÝNOSY
Provozní dotace
Dotace MŠMT – sdružení
Dotace MŠMT – neorganizovaná mládež
Dotace MŠMT – investice pro oddíly
Dotace MŠMT – mimořádná

Kč
12 539 000
10 000 000
881 000
1 519 000
139 000

Finanční podpora KČT

799 000 *

Členské příspěvky

911 400

Oddílové příspěvky

1 265 236

Výnosy z úroku

48 898

Ostatní výnosy

78 975

Tržby za vlastní výkony a za zboží

VÝNOSY CELKEM

123 416

15 765 924

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK

914 326

* Údaj zobrazuje účetní výnosy, resp. podporu od klubu přijatou
v roce 06 na náš účet. V praxi podpořil klub tomíky částkou jeden
milion Kč, 201 000 Kč však nešlo přes asociační účetnictví, ale je
zaúčtováno v účtech klubu.
1)

Zejména turistický materiál pro oddíly, kancelářský
a administrativní materiál

2)

Opravy a údržba turistických základen v majetku Asociace TOM
a ostatní MTZ

3)

Externě zajišťované služby, nepravidelná výpomoc, ekonomické
poradenství, servis, materiálové služby, softwarové služby.

4)

Služby na akcích organizovaných ústředím a další služby, jinam
nezařazené.

5)

Pohoštění na ústředím organizovaných akcí, dary, atd.

NÁKLADY

Kč

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Náklady autoprovozu
Spotřeba energií
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM

1 055 697 1)
115 184
360 781
1 531 663

SLUŽBY
Nájem
Opravy a provoz MTZ
Spoje
Admin., materiálové a další služby
Pojištění majetkové, úrazové a odpovědnostní
Propagace
Tisk materiálů (Tomík, KRA)
Ostatní služby
Cestovné
Strava na ústředních akcích, náklady na reprezentaci
SLUŽBY CELKEM

157 283
1 350 431 2)
233 153
961 046 3)
323 988
7 236
390 759
579 151 4)
232 398
176 869 5)
4 412 313

OSOBNÍ NÁKLADY
Mzdy zaměstnanců
Zdravotní a sociální pojištění
Dohody o provedení práce
OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM

1 001 746
354 854
257 943
1 614 543

DOTACE ZÁKLADNÍM ČLÁNKŮM
Tábory
Přímá dotace – Volnočasové aktivity
Provozní náklady oddílů
Zahraničí
Výchova
Rekonstrukce kluboven
Dotace – neorganizovaná mládež II. kolo
Dotace mimořádná
Ostatní
DOTACE ZÁKLADNÍM ČLÁNKŮM CELKEM

2 293 611
947 707
340 971
557 063
213 703
1 519 000
733 952
79 000
92 350
6 777 356

OSTATNÍ
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmot. majetku
Bankovní poplatky
Daně a poplatky
Ostatní náklady
OSTATNÍ CELKEM

NÁKLADY CELKEM

423 665
53 400
12 468
26 191
515 724

14 851 598

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.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006
Vydala Asociace TOM ČR v květnu 2007 v počtu 600 kusů.
Zprávu schválilo předsednictvo Asociace TOM v květnu 2007.
Zpracovali Zuzana Antošová, Alice Pařízková, Jiří Hovorka a Vít Madron.
Za korektnost údajů ručí Tomáš Novotný, statutární zástupce Asociace TOM.
Za ekonomické údaje odpovídá Josef Novák, ekonom Asociace TOM.
V textu i na obálce jsou použity fotografie a texty z oddílových akcí. Titulní foto Martin Strnad.
Ilustrace Jiří Chour
Grafická úprava: Dita Baboučková, e-mail: vavrinec@ecn.cz
Poděkování
Asociaci TOM v roce 2006 podporovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Klub českých turistů.
Budování turistické základny a herberku va Sloupu v Čechách bylo podpořeno z evropského fondu Interreg a z prostředků
Ministerstva pro místní rozvoj.
Tomíci svým partnerům srdečně děkují.

