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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
2007 9345 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
Pavel Ebr – Jílové u Prahy

PŘEDSEDNICTVO ASOCIACE TOM:

volí

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

uje

en

jm

předsedu
volí

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
Mgr. David Šimek – Svitavy – kooptovaný člen

PRACOVNÍ RADY:

pracovní rady......................
řídí

Ústředí Asociace TOM

místopředsedu

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

ÚSTŘEDÍ V ROCE 2007:
.....................................................................................
ústředí
Tomáš Novotný – řídí ústředí
Josef Novák – ekonom – ½ úvazku, do června 2007
Alice Pařízková – účetní – ¾ úvazku
Zdena Náhlovská – účetní – ¾ úvazku, od prosince 2007
Jiří Hovorka – příborník, administrativa, obsazování chalup – celý úvazek,
do listopadu 2007
Zuzana Antošová – administrativní pracovnice – ½ úvazku, do června 2007
Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – ½ úvazku
Tomáš Chalupa – údržbářské práce, autopark
Jana Slavíčková – sekretářka, obsazování chalup, od listopadu 2007
Viktor Bambéro Hájek – administrativní práce, fundraising,
od července 2007
Anna Benešovská – emeritní sekretářka, toho času na penzi

288 oddílů

PRO ÚSTŘEDÍ DÁLE PRACOVALI:
Kateřina Nehybová – účetní práce, vedení evidence – 4 dny v týdnu
Jan Kolář – webmaster, správa sítě a PC
Vít Madron – databáze, tiskové podklady, Interreg

Členská základna
OKRES

ODDÍLŮ <15 let 15-18 let 18-26 let

VEDOUCÍ OSTATNÍ CELKEM

Benešov

1

23

6

2

4

0

35

Beroun

10

151

23

18

32

28

252

Blansko

1

2

3

0

2

8

Brno

8

87

33

38

14

Brno - město

13

291

111

122

Brno - venkov

4

55

9

12

Bruntál

1

3

1

Česká Lípa

9

221

České Budějovice

2

Český Krumlov
Děčín
Domažlice

OKRES

ODDÍLŮ <15 let 15-18 let 18-26 let

VEDOUCÍ OSTATNÍ CELKEM

Náchod

3

64

6

2

14

0

86

Nový Jičín

2

60

12

12

2

2

88

15

Nymburk

1

5

6

3

1

1

16

12

184

Olomouc

3

43

11

13

12

8

87

62

29

606

Opava

7

3

86

1

4

0

9

46

26

21

30

344

19

1

3

2

0

2

44

4

1

7

3

51

17

21

13

5

184

31

24

18

0

286

30

585

105

104

109

50

953

Pelhřimov

3

105

29

32

18

33

217

Plzeň

4

25

11

8

5

1

50

19

Plzeň - jih

1

6

3

0

4

1

14

0

56

Plzeň - město

1

12

1

1

1

0

15

6

108

Plzeň - sever

2

27

10

2

5

6

50
713

Ostrava

3

10

15

9

20

7

159

Praha

19

343

128

132

84

26

12

279

59

33

41

28

439

Praha - východ

2

57

3

3

14

8

85

Frýdlant nad Ostravicí 1
Hradec Králové
4

15

1

0

2

1

19

Praha - západ

9

92

28

31

25

20

196

94

21

14

21

8

158

Přerov

2

26

16

5

7

0

54

Chomutov

3

77

12

3

6

4

102

Příbram

2

37

17

3

3

0

60

Jablonec n. Nisou

2

10

1

2

3

3

19

10

1

1

7

27

1

11

5

4

1

0

21

Rychnov nad Kněžnou 1
Semily
2

8

Jičín

183

47

50

27

0

307

Jihlava

1

19

0

0

1

1

21

Sokolov

2

35

4

1

5

1

46

Jindřichův Hradec

3

61

8

8

14

10

101

Strakonice

1

18

12

0

1

0

31

Karlovy Vary

3

26

7

1

7

11

52

Svitavy

3

81

12

19

11

19

142

Frýdek - Místek

Karviná

14

145

63

15

40

13

276

Tábor

1

18

6

9

14

0

47

Kladno

4

103

29

14

13

1

160

Teplice

1

3

3

3

1

6

16

Kolín

6

84

14

31

17

23

169

Uherské Hradiště

Kroměříž

7

124

31

27

30

29

241

Ústí nad Labem

Kutná Hora

5

48

20

21

17

10

116

Liberec

1

11

9

6

1

0

27

Litoměřice

7

126

19

19

26

6

196

Louny

1

9

3

1

1

7

21

Mělník

1

41

14

28

8

20

111

Mladá Boleslav

3

15

6

6

6

0
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KRAJ

Praha
Středočeský
Jihočeský
Plzeňský
Karlovarský
Ústecký
Liberecký
Královehradecký

ODDÍLŮ <15 let 15-18 let 18-26 let

19
44
11
11
5
26
14
9

343
656
183
178
61
431
425
177

128
166
31
40
11
129
103
42

132
160
21
20
2
110
84
21

VEDOUCÍ OSTATNÍ CELKEM

84
140
40
35
12
85
52
37

26
111
10
15
12
34
33
15

713
1233
279
288
98
789
697
292

5

118

12

24

19

46

219

11

165

75

63

38

5

346

Vsetín

8

210

84

63

33

40

430

Vyškov

4

44

26

13

18

5

106

Zlín

9

189

84

52

34

1

360

Znojmo

4

34

10

5

7

2

58

Žďár nad Sázavou

2

46

5

4

3

2

60

281

5199

1398

1168

979

588

9345

CELKEM

KRAJ

Pardubický
Vysočina
Jihomoravský
Olomoucký
Moravskoslezský
Zlínský
CELKEM

ODDÍLŮ <15 let 15-18 let 18-26 let

3
6
34
5
65
29
281

81
170
513
69
1271
641
5199

12
34
192
27
272
211
1398

19
36
190
18
189
166
1168

VEDOUCÍ OSTATNÍ CELKEM

11
22
110
19
216
116
979

19
36
59
8
94
116
588

142
298
1055
141
2070
1250
9345
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Z našich krajských rad
PRAŽSKÁ RADA A-TOM
Krajské rady Asociace TOM začaly vznikat po změně samosprávného zřízení České republiky
a vzniku čtrnácti krajů. Důvodem bylo nalezení partnera pro krajské samosprávné orgány hlavně
v oblasti kraji vypisovaných grantů. Pražská krajská rada Asociace TOM začala v tomto směru
vyvíjet činnost v roce 2001, kdy podaly žádost o grant tři oddíly (a grant úspěšně získaly). Od
té doby se pravidelně počet oddílů, žádajících o grant zvyšuje a Pražská krajská rada A-TOM
jim v tom dokáže být nápomocná. V roce 2007 požádalo o grant šest oddílů, celková částka,
přidělená Magistrátem Hlavního města Prahy, byla 115 000 Kč. Částka je cíleně určená na výpravy
a tábory, potom na pronájem tělocvičen a nejvýznamnější položkou je průběžná dostavba
a rekonstrukce táborové základny Milčice oddílu Na Ostrůvku. Táborová základna Na Ostrůvku
je v rámci kapacity využívána i členy dalších oddílů Asociace TOM. Kromě zprostředkování
komunikace mezi oddíly a magistrátem se Pražská krajská rada zabývá přípravou Bambiriády
a kontaktováním zájemců o turistiku (převážně z návštěvníků Bambiriády) s oddíly.
Petr Teringl – pražský krajánek

Adresář krajánků Asociace TOM ČR
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
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, mobil: 720 463 845
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, Pod Rušičkou 1600, 463 11, Liberec
tel. zam.: 485 352 280, mobil: 776 873 206, e-mail: jiri.smida@vslib.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
tel. byt: 585 420 345, 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
PLZEŇSKÝ KRAJ – Zdeněk Strousek, Baarova 478, 345 61 Staňkov
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

Zdeněk Strousek

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Jiří Vorel, Na Pískách 579, 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 Teplice v Čechách
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
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Výlety a výpravy našich oddílů
VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 2007
V roce 2007 v rámci projektu „Volnočasové aktivity“ bylo pořádáno 112 dotovaných akcí typu
Zelené víkendy, Pohádkový les, Regionální akce s celkovými náklady 1 008 052,40 Kč. Akcí se
zúčastnilo 4485 mladých lidí, z toho 3950 do 26 let. Vyplacená dotace byla 288 077 Kč. Mnoho
dalších akcí však bylo pořádáno jako akce nedotované.

ZELENÉ VÍKENDY 2007
V rámci volnočasových aktivit bylo pořádáno 59 dotovaných akcí typu „Zelený víkend“ za
účasti 1406 mladých lidí (z toho 1234 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), pobyt v CHKO a podobně, s důrazem na správné chování a bezpečný pohyb
v přírodě.
V letošním roce jsme zaznamenali nárůst počtu akcí a počtu účastníků oproti loňskému
roku.
Ve většině akcí se jedná o pravidelně se opakující výpravy, které se staly nedílnou součástí roční
programové náplně oddílů. Jejich stručný výčet je tedy vlastně každoročně stejný – pobyty
v CHKO s výchovným zaměřením na ekologii nebo pomoc při udržování těchto oblastí včetně
brigád (čištění lesa, vysazování stromků, zazimování a přikrmování zvěře). Další z akcí probíhají
jako poznávací – pěší, vodácká, horská nebo cykloturistika. Některé z akcí naopak souvisejí
s pobytem ve městech a jsou zaměřené na poznání kulturních památek.
Náklady na dotované akce byly ve výši 574 182,30 Kč a byly podpořeny částkou 138 234 Kč.

POHÁDKOVÝ LES 2007
V roce 2007 oddíly zorganizovaly 19 dotovaných akcí typu „Pohádkový les“, které byly součástí
volnočasových aktivit oddílů. Všechny proběhly jako jednodenní, připravované 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. Akce také slouží jako ukázky práce v oddíle a mají, v některých
případech, za cíl podchytit zájem nejmladších dětí o vstup do našich řad.
Těchto podniků se zúčastnilo 1183 mladých lidí (z toho 1055 účastníků do 26 let). Celkové
náklady byly 63 066,50 Kč a dotacemi jsme oddílům přispěli 25 574 Kč.

REGIONÁLNÍ AKCE 2007
Pod hlavičkou regionálních výprav a setkání bylo uskutečněno 35 jednodenních i vícedenních
dotovaných podniků, které organizují oddíly, buď ve spolupráci s jiným oddílem, nebo pro další
oddíly či zájmové organizace. Patří sem turistická setkání s ostatními organizacemi (KČT, skauti,
pionýři,) nebo neorganizovanou veřejností, najdeme zde akce pořádané jako turistické závody,
akce zaměřené na soutěže v tradičních i netradičních hrách (Uzlařská regata, Olympiáda TOM,

Lagori cup apod.), divadelní soutěže (Cimrman by se divil), sportovní soutěže nebo jen prostá
setkání s výměnou zkušeností.
Některé z akcí mají tradičně vysokou účast a pořádají se každoročně. Patří sem například Uzlařská
regata v Ostravě, Stíny temnoty v Orlové-Lutyni nebo oblastní srazy TOM a podobně.
Početně menší – ale neméně oblíbené - jsou různé mezioddílové soutěže a turnaje či setkání,
která střídavě organizují jednotlivé oddíly.
Celkem bylo organizováno 35 dotovaných akcí s účastí 1896 mladých lidí (z toho 1661 do 26
let). Náklady dosáhly 370 803,6 Kč, vyplacená dotace činila 124 269 Kč.
Alice Pařízková
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Vrtule – svět her a poznání
Když se řekne Vrtule, nejednomu z obyvatel Valašského Meziříčí se vybaví kromě části letadla
také Vrtule - svět her a poznání, snažící se již čtvrtým rokem smysluplně vyplňovat volný čas
dětí i dospělých. Deskové hry, hlavolamy, zajímavé exponáty ze světa optiky a iluzí. To vše lze
nalézt ve Vrtuli.
Jedna z věčných pravd říká: „Co je doma, to se počítá.“ My už doma máme. Jako majáky zde
svítí žluté tabule, které vás nabádají ke vstupu. A spočítáno máme taky. Ale pozor! Rozhodně
to neznamená, že bychom byli na odpis. Po celou dobu naší tříleté existence si vedeme pečlivé
záznamy, co se ve Vrtuli událo, které hry se nejvíce hrály, kolik lidí nás navštívilo… Psáno řečí
čísel by se tedy dala Vrtule popsat asi takto: 12 000 návštěvníků během tří let, kolem 30 000
odehraných partií jednotlivých her, 150 her a 60 hlavolamů.
K tomuto výčtu je dlužno dodat, že Vrtuli tvoří také v našem regionu ojedinělá interaktivní
expozice Kdo neviděl, neuvěří! tvořená optickými jevy a zrakovými iluzemi. Najdete zde zakřivená
zrcadla i zrcadlovou komnatu, filmový buben a další „hračky“ oblíbené na konci 19. století, které
se staly předchůdci filmu, periskop, kaleidoskop, přístroj lámající světlo na spektrum a další
zajímavosti. Všechny vystavené předměty jsou doplněny o popis a vysvětlení jednotlivých
předváděných jevů. V prostorách výstavy je také několik velkých her rozvíjejících postřeh
a šikovnost. Vrtule se zkrátka točí na plné obrátky.
Ivo Skoček
TOM Zlaté šípy

Letní sraz 2007
26. LETNÍ SRAZ TOM V BRNĚ NA ZOUVALCE
Letní sraz se stal na jeden prázdninový týden útočištěm pro více než stovku tomíků z 13 oddílů.
Ve dnech 28. července až 5. srpna 2007 nachystal pod vedením Miloše Voštery tým tomíků
z oddílů Pifíkovci, Delfíni, Kasiopea a Vichr z hor program, který byl nastartován slavnostním
zahájením na hradě Veveří. Proběhla řada výletů do okolí města Brna (Slavkovské bojiště,
Moravský kras, hrad Pernštejn a další), prohlídky vozovny Dopravního podniku města Brna, malí
i velcí tomíci měli možnost seznámit se s brněnskými památkami netradiční formou v rámci
hry Bloudění Brnem. Organizátoři nezapomněli ani na noční hry, mezioddílová klání a nechyběl
ani táborák. Týden na Brněnské přehradě, konkrétně na základně Zouvalka, vyvrcholil plavbou
na dvou lodích - Dallas a Veveří. Na spojených parnících jsme rádi uvítali hosty - Jana Stráského,
předsedu Klubu českých turistů, Hanku Slabákovou, předsedkyni Jihomoravské oblasti KČT,
a Tomáše Novotného, náčelníka tomíků. Na lodní párty se kromě popíjení kofoly a vyhlašování
výsledků tomíci kochali krásným okolím přehradního jezera, moderní hudbou v podání studentky
kytarové školy Yamaha a cimbálkou Ponava. Celá akce se konala za podpory ústředí Asociace
TOM, Statutárního města Brna a Jihomoravského kraje.
Martin Myšák Přibyl
předseda Jihomoravské krajské rady A-TOM
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Tábory v roce 2007
V roce 2007 pořádaly oddíly Asociace TOM celkem 207 táborů, z toho bylo 44 táborů pořádaných
v době jarních prázdnin a 162 táborů proběhlo o letních prázdninách za účasti 4840 mladých
lidí do 18 let a 59 dětí z dětských domovů.
Tábory byly u většiny oddílů vyvrcholením celoroční práce s dětmi a mládeží. V průběhu
celotáborových her mohli účastníci uplatnit všechny dílčí znalosti, které se během pravidelných
oddílových schůzek naučili. Stále tábory byly doplněny o hvězdicovité výlety a výpravy. Náplní
táborových her byla výchova k ekologii, ochraně přírody, správný a bezpečný pobyt v přírodě,
poznání historických památek v okolí a podobně. U putovních táborů – pěších, vodáckých,
cyklotáborů bylo stejné zaměření jako v letech minulých - tedy opět správný a bezpečný pohyb
v přírodě, ochrana přírody a podobně.

JARNÍ TÁBORY
O jarních prázdninách proběhlo 44 dotovaných táborových pobytů zaměřených na lyžařský
výcvik a zimní pobyt v přírodě. Táborů se účastnilo celkem 812 dětí do 18 let a 23 dětí z dětských
domovů. Oddílům byla vyplácena dotace ve výši 40,- Kč na dítě/den , pro děti z DD 50,- Kč na
dítě/den, a to v celkové výši 264 050,- Kč. Další dotace – celkem 63 192,- Kč - byla vyplacena
jako příspěvek na dopravu do výše 15,-Kč na dítě/den a do maximální částky 50% za dopravu.
Celkem bylo na jarní tábory vyplaceno 327 242,- Kč.

LETNÍ TÁBORY
Během letních prázdnin vyjelo celkem 4064 dětí do 18 let (včetně 36 dětí z DD) na 162
dotovaných táborů. Dotace byla vyplácena ve výši 20,- Kč na dítě/den, pro děti ZTP a DD byla
dotace 50,- Kč na dítě/den. Celkem bylo vyplaceno 1 123 470,- Kč a dalších 15,- Kč na dítě/
den dostaly oddíly jako dotaci na nájem tábořiště. Dotace byla proplácena nejvýše do 70%
celkových nákladů za tábořiště, uhrazeno bylo celkem 452 741 Kč. Dotace na dopravu byla
15,- Kč na dítě/den, 50% celkových nákladů – celkem 348 679,-Kč. Na letní tábory bylo tedy
celkem vyplaceno 1 924 890,- Kč.
Vyplacená dotace byla použita na snížení ceny táborů. Část oddílů využila dotaci na opravy
a údržbu táborových základen.
Na tábory bylo celkem vyplaceno 2 252 132,- Kč. Z toho 2 252 100,- z dotace MŠMT
a 32,- Kč z prostředků asociace.

VÝCHOVNÉ AKCE 2007
Pro rok 2007 bylo opět zachováno rozdělení akcí výchovného charakteru na dva základní
typy:
Základní výchova – tyto akce jsou určeny pro přípravu mladých lidí v oddílech na funkce
instruktorů a pomocníků vedoucího oddílu – ty byly dotovány částkou 80,- Kč na účastníka/
den.

Odborná výchova - akce pro přípravu již zkušenějších vedoucích, kteří si doplňují odborné
znalosti s vedením oddílu – ty byly dotovány částkou 150,- Kč na účastníka a den. Součástí
odborné výchovy je i výchova individuální, určená pro instruktory a vedoucí oddílů na získání
dalších odborných znalostí z oblastí zdravotnictví, horolezectví, vedení táborů a podobně. Zde
byla dotační částka až 200,- Kč na účastníka/den.
Za rok 2007 bylo pořádáno 54 dotovaných akcí s celkovým počtem 877 účastníků. Náklady
akcí na všechny druhy výchovy byly 512 598,20 Kč. Vyplacená dotace byla v celkové výši
213 646,- Kč.
Typ A – Základní výchova vedoucích
Cílem pořádání výchovných akcí základního typu je výchova nových instruktorů v oddíle tak,
aby byli schopni po nějakém čase vést samostatně oddíl nebo družinu. Začíná se vedením
oddílové schůzky, s přípravou a náplní víkendové akce pro celý oddíl, pokračuje se organizací
pěších, vodáckých, lyžařských nebo cyklistických akcí, seznamováním se s bezpečností na akcích,
získáním znalostí první pomoci, výchovou k ekologii a podobně. To vše pod odborným dohledem
zkušených a dlouholetých vedoucích. Frekventanti se učí základní tábornické dovednosti pro
pobyt v přírodě tak, aby dodržovali ekologické a bezpečnostní předpisy a zásady správného
vztahu k přírodě.
V rámci 36 akcí zaměřených na výchovu nových vedoucích bylo proškoleno 741 mladých členů
sdružení v převážně víkendových termínech.
Akce byly organizovány vedoucími oddílů, kteří mají akreditaci od Rady vzdělávání Asociace
TOM, v několika případech šlo o školení odbornou organizací.
Celkové náklady byly 413 349,50 Kč, dotace byla 176 506,- Kč.
Typ B – Odborná výchova
V letošním roce bylo pořádáno 8 dotovaných akcí odborné výchovy. Účastníci odborné výchovy
například absolvovali táborovou školu, prošli vodáckým výcvikem, výcvikem na lanových drahách,
další vedoucí prošli školením ČČK, účastnili se školení na hlavního vedoucího táborů. Akce byly
organizovány odborníky v dané oblasti, kteří mají oprávnění k dalšímu školení.
Náklady na odbornou výchovu byly 53 552,70 Kč, zúčastnilo se jí 110 mladých lidí,
dotace činila 16 790,- Kč.
Individuální výchova
Dalším typem odborné výchovy jsou individuální výchovné akce, které absolvovalo 26 vedoucích
v 9 kurzech, zaměřených převážně na zdravotnictví , výcvik na lezeckých stěnách nebo výcvik
vodní turistiky. Náklady byly 45 696,- Kč, z toho dotace 20 350,- Kč.
Souhrn za odbornou výchovu – celkové náklady jsou 99 501,70 Kč, z toho dotace je
37 140,- Kč. Kurzy absolvovalo 136 účastníků.
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NEORGANIZOVANÁ MLÁDEŽ 2007
Akce pro neorganizovanou mládež jsou nedílnou součástí mnoha našich oddílů a staly se
pravidelnou nabídkou pro děti a mládež z jejich okolí.
V roce 2007 se do akcí zapojilo opět mnoho oddílů, z toho 28 oddílů organizovalo akce za podpory
MŠMT v prvním kole. Akce pořádané pro neorganizované děti 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
okolí, historie okolí bydliště, sportovní odpoledne venku i v tělocvičně, lyžařské školičky, škola
fotografování a podobně).
853 jednodenních akcí se účastnilo 19 883 dětí a mládeže do 18 let. Největší zájem dětí se projevil
o Centrum volného času Vrtule ve Valašském Meziříčí a o Klub volného času v Otrokovicích. Oba
kluby vedou tabulku jak návštěvnosti, tak i oblíbenosti pro svou širokou a zajímavou nabídku
aktivit.
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 a podobně. Několik akcí bylo také připraveno pro
nejmenší děti v doprovodu rodičů.
Oddíl Zlaté šípy pátým rokem úspěšně provozoval volnočasový klub Vrtule, jeden z nejúspěšnějších
počinů svého druhu v republice.
Celkové náklady dosáhly částky 2 025 953.- Kč. Vyplacená dotace byla 500 100,- Kč, kde
500 000,- bylo vyplaceno z dotace MŠMT a 100,- Kč uhrazeno ze zdrojů ústředí. Počet
účastníků byl 21 813, z toho 20 966 dětí a mladých lidí do 26 let.
Neorganizovaná mládež II. kolo
Do II.kola projektu bylo zapojeno opět množství oddílů, z nichž 12 požádalo o dotaci. Většina
z projektů je opět pokračováním práce s neorganizovanou mládeží z předchozích let jak ideově,
tak i skutečnou náplní akcí. Akce jsou zaměřené na poznání historie, vztahující se k nejširšímu
okolí bydliště, nebo na rozvoj všestranné pohybové aktivity dětí i mládeže v přírodě, jsou zde
soutěže i rukodělné dílny. Centrum volného času ve Valašském Meziříčí má pokračování svých
aktivit uvedených v I.části rozšířením o hudební, sportovní, výtvarné aktivity nebo turnaje
a závody v netradičních sportech, přednášky s cestovateli nebo o klub zaměřený na výrobu
filmů a dokumentů ve II. části centra.
Celkové náklady na 199 jednodenních akcí, do kterých se zapojilo 2584 dětí a mládeže do 26 let,
dosáhly výše 319 850,- Kč. U vícedenních výprav a výletů, kterých bylo celkem 14, jsou náklady
240 512 s účastí 435 mladých lidí.
V rámci II. kola oddíly uspořádaly 213 akcí. Zúčastnilo se jich 3019 mladých lidí do 26
let. Celkové náklady 560 362,- Kč byly dotovány částkou 237 500,- Kč, z které bylo
vyplaceno 100 000,- na mzdách.
Alice Pařízková

Ústřední akce
BAMBIRIÁDA 2007
Bambiriádu, akci České rady dětí a mládeže, pořádají tomíci v některých krajích s chutí, jinde
jen s vypětím sil. V roce 2007 proběhla Bambiriáda kromě Prahy ještě v Ostravě, Liberci, Zlíně,
Plzni a Českých Budějovicích. Ve většině měst bylo pořádání krom ústředí dotace podpořeno
příspěvkem místních či krajských samospráv. Ve většině měst se na akcích podílely společně
s oddíly i naše krajské rady.
Mimopražských Bambiriád se zúčastnilo 17 700 dětí. Celkové náklady dosáhly 21 635,50 Kč
a dotovány byly částkou 21 184,50 Kč.
Pražskou Bambiriádu jsme podpořili částkou 20 664,- Kč.
Za naše sdružení se na akci organizačně podílelo i mnoho dalších členů oddílů, kteří zajišťovali
dohled nad průběhem celé akce a měli velký podíl na výrobě všech atrakcí.

LETNÍ SRAZ TURISTICKÝCH ODDÍLŮ 2007
Letní sraz TOM byl tento rok pořádán u Brněnské přehrady na základně Zouvalka od 28. 7.–5. 8.
2007. Devítidenní akce se účastnilo 127 tomíků (110 do 26 let) ze 12 oddílů. Akce byla dotována
částkou 42 000,- Kč, další 3 000,- byly hrazeny z vlastních prostředků asociace.
Více o srazu viz. článek krajánka M. Přibyla na jiném místě výroční zprávy.

ŽELEZNÝ TOMÍK 2007
13.ročníku, který byl jako každý rok pořádán o květnovém víkendu, se účastnilo 127 mladých
závodníků z 11 oddílů. Triatlon „Železný tomík“ byl opět pořádán oddílem TOM Delfín z Litoměřic
v čele s Jindřichem Černým, letos v termínu od 11.–13. 5. Celkové oddílové náklady byly
35 296,50 v rámci volnočasových regionálních akcí a ze stejné kapitoly byly podpořeny částkou
12 000,-. Ostatní náklady ve výši 19 012,- Kč hradilo ústředí.

KUKLA 2007
Kukla je pořádána jako přehlídka nápadů a dovedností a zároveň jako soutěžní den pro všechny
šikovné tomíky. V několika kategoriích – divadlo, tanec, výtvarno, fotografie nebo hudební
produkce – soutěží oddíly i jednotlivci. Od 19. do 21.1.2007 probíhěhla tato akce pod taktovkou
poděbradských Robinsonů v čele s Honzou Rydlem. Více než stovka mladých lidí ze 17 oddílů
soutěžila ve všech kategoriích. Kukla, obnovená po několikaleté pauze, měla výtečnou úroveň,
propracovaný scénář a bezvadné organizační zajištění.
Celkové náklady akce činily 37 601,- Kč.
Alice Pařízková
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Turistické závody 2007
Turistický závod je tradičním a široce rozšířeným sportem, kterému se věnují desítky oddílů
tomíků.
Závod představuje 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. Úkoly
na všech kontrolních stanovištích je nutno plnit co nejrychleji a samozřejmě bez chyb, neboť
čas běží od startu do cíle a za chyby následují trestné minuty.
V roce 2007 proběhla krajská mistrovství ve 13 krajích, v šesti krajích proběhly i krajské poháry.
Český pohár měl 4 závody (Březolupy, Ostravice, Veltrusy) a čtvrtý proběhl v rámci Mistrovství
ČR (Pacov).
Turistické závody dokázaly a neustále dokazují, že patří mezi vyhledávané akce dětí a mládeže.
Kde jinde dokážeme upořádat seriál tolika závodů či jiných akcí s takovou kumulací dětí
a mladých lidí?
V závodech roku 2007 protnulo cílovou pásku 3441 závodníků, na kontrolách rozhodovalo 1055
rozhodčích. Do čísel není započítána celá řada místních, veřejných a náborových závodů.
Mistrovský závod štafet proběhl v Nové Hradečné u Uničova, mezinárodní mistrovství přivítal
Plzeňský kraj, konkrétně Kralovice. Smíšené dvojice hostila Ostrava.
KONTAKT:
www.turisticky-zavod.cz

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.
Zdeněk Vejrosta

Předseda rady TZ:
Ing. Zdeněk Vejrosta, CSc.
Mládežníků 677
278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 736 506 821
e-mail: vejrost.ovi@worldonline.cz

MISTROVSTVÍ ČR – ŠTAFETY
Ženy

V. Braunová, B. Hynková, O. Sedláčková – Kralovice

Muži

K. Popel, M. Štefl, V. Staněk – Kralovice

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
P. Březina + J. Machynka
Junák Uherské Hradiště
M. Gencová + J. Zázvorková
TOM Orlová
D. Němeček + J. Vavřík
TOM Borotín
K. Jaššová + L. Trávníčková
TOM Frýdlant
M. Trávníček
TOM Frýdlant
E. Štorková
TOM Orlová
J. Kareš
KČT Kralupy n. Vlt.
R. Domčíková
TOM Frýdlant
T. Le Van
TOM Mikulášovice
K. Vlachynská
Junák Uherské Hradiště
T. Fúsek
TOM Mikulášovice
L. Vlachynská
Junák Uherské Hradiště
Z. Vejrosta
KČT Kralupy n. Vlt.
R. Vejrostová
KČT Kralupy n. Vlt.
Bílý – TOM Orlová
Červený – KČT Kralupy n. Vlt.

MISTROVSTVÍ ČR
J. Pokorný + V. Cír
Kralovice
M. Gencová + J. Zázvorková
TOM Orlová
D. Němeček + J. Vavřík
TOM Borotín
K. Jaššová + L. Trávníčková
TOM Frýdlant
M. Trávníček
TOM Frýdlant
M. Vaňková
KČT Kralupy n. Vlt.
J. Kareš
KČT Kralupy n. Vlt.
R. Domčíková
TOM Frýdlant
T. Le Van
TOM Mikulášovice
K. Vlachynská
Junák Uherské Hradiště
P. Slavík
TOM Bílovec
M. Richtárová
TOM Bílovec
J. Vilhelm
TOM Orlová
H. Smetanová
Junák Uherské Hradiště
Bílý – TOM Orlová
Červený – KČT Kralupy n. Vlt.

MEZINÁRODNÍ
J. Pokorný + V. Cír
Kralovice
M. Gencová + J. Zázvorková
TOM Orlová
D. Němeček + J. Vavřík
TOM Borotín
R. Melichárková + V. Habartová
Junák Uherské Hradiště
R. Křeček + M. Křeček
TOM Doksy
K. Bosová + L. Loučímová
TOM Orlová
M. Horák
TOM Horolezčata Brno
R. Domčíková
TOM Frýdlant
—
L. Kardová
TOM Borotín
T. Fúsek
TOM Mikulášovice
E. Čokrtová
TOM Český Brod
F. Křeček
TOM Doksy
L. Slabáková
Brno
Česká republika

MISTROVSTVÍ ČR – SMÍŠENÉ DVOJICE
Do 30-ti let (Součet věku závodníků)

D. Balák + K. Martinková – Junák Uherské Hradiště

31 – 70 let (Součet věku závodníků)

L. Vlachynská + M. Horák – Junák Uherské Hradiště / TOM Horolezčata Brno

Nad 70 let (Součet věku závodníků)

I. Matějková + Z. Vejrosta – KČT Kralupy n. Vlt.
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Turistické základny Asociace TOM
Co by to bylo za výroční zprávu, kdyby v ní chyběl výčet úspěchů dosažených při budování
našich základen a chalup! V roce 2007 bylo v provozu 10 základen: Kusalíno, Kamenka, Mezholezy,
Broumov u Tachova, jizerskohorský Janov, Dědov u Teplic nad Metují, jihočeský Pořešín,
českolipský Domeček, horská Polana ve Vsetínských vrších a zrekonstruovaná ubytovna ve
Sloupu.
Zájem o základny byl enormní, spolkové objekty využilo na 5000 dětí, mladých lidí a jejich
vedoucích, členů Asociace TOM i obdobných sdružení.
Na konci roku byla dokončena rekonstrukce objektu v Uherském Hradišti, pokračovaly průběžné
úpravy Kamenky.
Generální rekonstrukce toalet v Dobré
Vodě u Telče

Díky státní dotaci od MŠMT započala první etapa rekonstrukce Dobré Vody u Telče – obnova
sociálního zařízení.
Nejnákladnějším a nejrozsáhlejším projektem byla samozřejmě generální rekonstrukce vily
ve Sloupu v Čechách a její přeměna na mládežnický herberk a mezinárodní centrum turistiky
mládeže.
Sloupský areál (vila) je opravován díky prostředkům z fondu Interreg a díky investičním
prostředkům MŠMT. V roce 2007 práce finišovaly – byly hotovy zhruba 4/5 celkového díla. Práce
prováděla českolipská firma Mistav, stavební dozor zajišťoval Jan Vondra, architektonický dozor
Ing. arch. Radka Šindelová. Zprovoznění herberku předpokládáme v říjnu 2008.
Horní objekt sloupského areálu sloužil úspěšně již třetím rokem pro potřeby tomíků.

Herberk ve Sloupu
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Zpráva revizní komise za rok 2007
Rok 2007 byl pro revizní komisi klidnější. Nemuseli jsme vyjíždět do všech koutů republiky. Čistý
tomík je naplánovan na rok příští. Proběhla ale kontrola účetnictví ústředí a v jednotlivých
oddílech jsme udělali kontrolu materiálu.
Také jsme metodicky pomohli několika oddílům, hlavně ohledně finančních úřadů a dotací.
Na žádost ústředí jsme také prověřili některé nové oddíly a provedli základní vyškolení
hospodářů formou rychlokurzu.
Načerpali jsme nové síly do příštího roku, kdy nás čeká další akce Čistý tomik.
Také děkujeme všem vedoucím a hospodářům za čas strávený nad účetnictvím a těšíme se
na další spolupráci.
Za revizní komisi
Ilona Jaglová-Ika

Letní táborové školy
LTŠ POŘEŠÍN 2007
Na konci léta roku 2007 se v jihočeském Pořešíně sešlo šestnáct mladých zájemců o letní táborovou
školu. Tento rok jsme se poprvé utábořili na břehu řeky Malše, na dohled zříceniny hradu Pořešín
a stavení úžasných manželů Wiedersteinových. Rozhodně jsme nelitovali. Tomíci z oddílů Pěšinky
a ostříži, Sluníčka, Jachr, Kadao, Medvědí stopa, Světlušky, Nezmaři, Vejři a Onyx se velmi brzy seznámili
a začali plnit nečekané úkoly. S Jirkou Šmídou nakoukli do tajů spletité psychologie dětského oddílu
a aby nezabloudili, naučili se využívat přístroj GPS k orientaci a odreagování. Vytvářet pravidla her,
uvádět je do života, účinně využít jakékoli dostupné materiály a prostředí ukázali všem Jirka a Matěj
Chourovi. Aleš Sedláček vlil do žil budoucích vedoucích jistě nemalé množství sebedůvěry při stavbě
týpí a rozdělávání ohně třením dřev, Mojmír Nováček poučil o nezbytné bezpečnosti, ale také odkryl
fyzické předpoklady při vysilujícím roagainingu. V neposlední řadě jsme s Tomkem Hurtem lasovali,
běhali horský ultramaraton a poodkryli tajemství večerních her ve městě, tentokrát v historickém
centru Kaplice.
Děkuji Elišce s Verčou, které neomylně upražily další chutnou večeři, děkuji též Malši, která
milosrdně spláchla pot a únavu, a samozřejmě paní Wiedersteinové, za kafíčko, buchtu a příjmenou
podporu.
Zdeněk Šmída

VTŠ 2007 SALSA
Vodácká táborová škola se konala v Rakousku ve Wildalpenu na řece Salse v termínu 7. až 10. 6. 2007.
Účastníků 37 a 2 cvičitelé. O zkoušky instruktora vodní turistiky se pokoušelo 13 nových uchazečů,
z nichž uspělo 10. Také Jirka Homolka si obnovoval zkoušky a uspěl. Lze říci, že na absolventech byl
znát celkový pokrok v ovládání lodi na divoké vodě. Adepti se seznámili se s novými nafukovacími
kanoemi přicházejícími na náš trh a krásnou vodou řeky Salzy, naučili se také základům bezpečnosti.
Průběh vodácké táborové školy lze i díky pěknému počasí lze hodnotit velmi dobře.
Jarda Česnek
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LETNÍ TÁBOROVÁ ŠKOLA 2007
Jednatřicet tomíků z různých částí Čech a Moravy se potkalo v místě
zvaném Bobrovec, v Roháčích v Západních Tatrách. A nedá se říci,
že pouze náhodou procházeli kolem a stavili se, když viděli, že se
něco začíná dít. Právě naopak, přijeli zcela cíleně, s očekáváním věcí
velkých (či jiných, dle nátury). V týdnu od 18. do 25. srpna 2007 totiž
v onom místě probíhala letní táborová škola, na které se pokoušela
skupinka starších předat těm mladším něco ze svých mnohaletých
zkušeností tak, aby tito pak sami mohli po návratu domů vše zhodnotit ve svých oddílech.
A program letošní táborovky byl věru napěchovaný. Vše
se odehrávalo mezi hořci. A to doslova, protože hořce byly
základní rekvizitou doprovázející každodenní program. Mezi
hořci se jmenovalo i propojující celotáborovkové velké klání,
které navozovalo atmosféru závodu se všemi podstatnými
detaily. Zúčastnění si nejprve vytvořili své dvojníky, kteří se
pak pohybovali po trase závodu rychlostí, jakou si svými
výkony zasloužili.
Kromě mnoha poučných a zároveň i mnohdy fyzicky
a psychicky náročných her se přítomná tomácká budoucnost
vzdělávala v první pomoci, psychologii, paragrafech, meteorologii atd. Měla jedinečnou možnost
setkat se se známým českým polárníkem Mirkem Jakešem, který se přijel podělit se svými zážitky
z cest a radami, jak přežít tvrdé přírodní podmínky.
Příjemným zpestřením hrami a přednáškami nabitého programu se stal dvoudenní přechod hlavního
hřebene Roháčů. Úmornou dřinu šplhání do kopce i ne zcela příjemné výkyvy počasí nakonec vyvážily
nádherné rozhledy do okolí.
Za všechny lektory doufám, že účastníci považují čas strávený na táborovce za podnětný a alespoň
některé ze získaných informací zužitkují ve své praxi.
Ivo Skoček

Zahraniční aktivity 2007
V roce 2007 uskutečnily základní články Asociace TOM z plánovaného počtu 16 akcí pouze
13 výprav. Dvě akce nebyly doporučeny ze strany MŠMT jako dotační, na třetí expedici, byť
uskutečněnou, nebyla dotace požadována.
Celkové náklady na projekt zahraničních aktivit dosáhly částky 1 332 130,- Kč, z toho náklady na
vycestování tomíků do zahraničí představovaly 1 110 298,- Kč a náklady na pobyt recipročních
partnerů u nás dosáhly částky 221 832,- Kč. Celkové náklady na dopravu českých účastníků se
vyšplhaly na 874 009,77 Kč a byly dotovány částkou 315 321,- Kč. Náklady oddílů na reciproční
pobyty zahraničních účastníků byly dotovány částkou 106 000,- Kč.
Celková dotace činila 421 321,- Kč.
Akcí se zúčastnilo celkem 267 mladých lidí z České republiky s 20 vedoucími a 41 mladých lidí
ze zahraničí, které doprovázelo 6 vedoucích.
Akce konané v letošním roce opět navázaly na minulé ročníky. Výměnné pobyty s rakouskou,
slovenskou a německou turistickou mládeží jsou již pevně zakotveny v celoročních plánech
akcí. Jedná se buď o mezinárodní srazy turistů, společné táboření, nebo v případě rakouských
tomíků o další ročníky úspěšných vodáckých a vysokohorských táborů. Opět se nám bohužel
potvrdila skutečnost, že finanční situace slovenských tomíků nedovoluje reciproční návštěvy
u nás v takové míře, jakou bychom uvítali.
Také v letošním roce jsme úspěšně pokračovali v plnění mezinárodní dohody s rakouskou mládeží,
sdruženou v ÖTK Jugend. Podepsali jsme též smlouvu pro rok 2008. Pro naši i rakouskou mládež
to znamená pokračování v recipročních návštěvách a společném táboření na horách i na vodě,
tedy pokračování v dalším ročníku splutí Salzy a Vltavy a účast na setkání turistů v Alpách. Obě
tyto akce a několik dalších zajišťuje programově i organizačně Jiří Homolka se svými kolegy.
Pokračovaly také další ročníky výměnných pobytů s dětmi ze základní školy Supetar z Chorvatska
nebo s německou a skotskou mládeží. Proběhla také zajímavá návštěva oddílu tomíků
v Mongolsku, kde byly úspěšně navázané nové kontakty.

ZAHRANIČÍ II. KOLO
Zde se realizovaly celkem 4 akce: každoroční výměna se slovenskými dětmi z Velkého Slavkova,
kterou pořádá oddíl tomíků z Tupes, pobyt německé mládeže u pacovských tomíků, nově
navázaný kontakt s pařížskými skauty.
Akcí se účastnilo 76 mladých lidí do 26 let z České republiky se svými vedoucími, hostitelů bylo
rovných 25.
Náklady na vycestování dosáhly 292 875,50 Kč, z toho doprava činila 158 941,- Kč. Dotace na
dopravu českých účastníků byla 35 000,- Kč.
Náklady na zahraniční účastníky byly ve výši 52 019,- Kč a vyplacená dotace dosáhla 27 000,- Kč.
Souhrnné náklady pro II.kolo jsou 344 894,50 Kč a vyplacená dotace je 62 000,- Kč.
Alice Pařízková
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PŘÁTELÉ ZE ZAHRANIČÍ
Zahraniční aktivity byly jako každoročně velmi pestré a intenzivní, a to především se slovenskými,
rakouskými a německými mladými turisty.
Rakousko:
Již dlouhodobě spolupracujeme s ÖTK Jugend (mládeží rakouského turistického klubu).
Z recipročních výměn se v roce 2007 uskutečnily především tyto akce : společné splutí řeky
Salzy, účast na letní srazu rakouských tomíků, podzimní setkání v Beskydech a další. Spolupráci
zajišťuje TOM 7331 Vsetín.
Německo:
I v roce 2007 pokračovala dlouholetá spolupráce
s německými tomíky z DWJ (Deutsche Wanderjugend).
V rámci reciprocit připadlo v roce 2007 hostitelství
na nás, a tak TOM ČMOUDÍK Ostrava hostil své přátele
z oblasti Porýní – Falc pod vedením Wolfganga Waltera
o prázdninách v Moravskoslezském kraji a nachystal jim
bohatý turistický, sportovní a kulturní program. Kromě
tradičního – ale pestrého táborového života navštívili
Beskydy, Tarzanii, Jeseníky s nejvyšším vrcholem
Pradědem a údolím Bílé Opavice, Ostravu, Polsko
(Wieliczka a Oswieczim), Kofolu v Krnově, pivovar Ostravar, hutnický komplex Mittal, Cestu
česko-německého přátelství, spřátelené oddíly v dosahu tábora a další místa.
TOM Kamarádi Pacov již několik let úspěšně spolupracuje s německými tomíky z Bavorska.
V roce 2007 proběhlo např. společné splutí Vltavy nebo zimní pobyt na Třístoličníku na bavorské
straně.
Slovensko:
S turistickými oddíly mládeže na Slovensku máme stále velmi úzké a bohaté kontakty.
Každoroční společnou akcí jsou Mezinárodní turistické závody, které se v roce 2007 konaly
u Plzně v Kralovicích. I přes velkou vzdálenost přijela na závody velká slovenská delegace.
V roce 2007 se rovněž konala tradiční Olympiáda TOM, po Bratislavě (2005) to byl tentokrát
Zlín. Za českou i slovenskou stranu se účastnilo po 80 tomících. Organizační štáb v čele s Líbou
Valentovou připravil účastníkům bohatý program, sportovní soutěže, galavečer, hru ve městě
i poznávačku Zlína i okolí.
Oddíly z Moravskoslezského kraje se zúčastnily Slovenského letního srazu, který se sice konal
hned za našimi hranicemi v Turzovce, ale nakonec jsme navštívili řadu turistických zajímavostí
v celém Žilinském kraji.
Rostislav Kašovský, Jiří Homolka, Mojmír Nováček

Tomíci na cestách
SKOTSKO 2007
Vůně whisky, tklivý hlas dud, muži v kiltech, starobylé hrady, mlha nad rašeliništi, tajemný duch
legend a krvavé historie nad krajinou, dotěrnost muchniček, bodání kapiček deště ve tváři,
dunění padající vody - to vše a ještě mnohem více je obsaženo v jediné vzpomínce na loňský
vodácký zájezd do Skotska.
Myšlenka navštívit tuto krásnou zemi se zpočátku nesetkala s velkým ohlasem. Vzdálenost
a pravděpodobný nedostatek vody v řekách byly hlavními argumenty proti. Vskutku se nejedná
o častý cíl vodáckých akcí, přestože charakter říček padajících z Highlands do moře slibuje
dostatek povyražení i pro milovníky obtížných toků. Nicméně zvítězila zvědavost a touha po
poznání krajů, o kterých jsme toho tolik slyšeli v hodinách angličtiny, ale jen málo z nás je
prozkoumalo trochu více.
Kanoistika ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska není tak masovým fenoménem
jako u nás, ale ti, kteří ji provozují (a zejména ve Skotsku), jsou opravdoví nadšenci.
Cesta do severní oblasti Velké Británie samozřejmě vedla přes Anglii a Wales, kde nešlo vynechat
návštěvu prehistorického Stonehenge, či velšského centra kanoistiky poblíž městečka Llangolen,
ani továrničky firmy Pyranha v Runcornu. Konečně jsme na vlastní oči viděli, jak se vyrábí lodě,
na kterých velká část účastníků zájezdu jezdí!
Skotsko nás přivítalo sluncem (Jak neobvyklé!) a suchými řekami (To jsme čekali!). Míříme na sever
kolem největšího skotského jezera Lomond a doufáme, že proměnlivé počasí přinese dostatek
vody pro sjíždění. A stalo se, někde je té vody zase až příliš! V cestě nám také stojí nejvyšší
hora Skotska a celého Spojeného království – Ben Nevis. S nadmořskou výškou 1 344 m na nás
zase až tak velký dojem nedělá, avšak výstup na něj začíná téměř na úrovni mořské hladiny.
Navíc počasí se cestou na vrchol často mění a i v horkém létě je tam třeba počítat se sněhovou
vánicí. Neporazil nás! Zatímco početné družstvo dobývá vrchol hory, několik odvážlivců se vrhá
do vln říčky Nevis, jež patří k perlám skotských řek. Spokojeni jsou všichni.
Cestou dál na sever jsme si kolem hradu Eilean Donan odskočili na ostrov Skye a nevěřili
vlastním očím. Tam, kde ve večerních hodinách řádily prudké veletoky podpořené mohutným
několikahodinovým lijákem nacházíme druhý den ráno úzké ukázněné říčky, jen taktak nad
hranicí sjízdnosti. Nicméně podařilo se a po noci strávené díky dobrosrdečnosti místních obyvatel
pod střechou sjíždíme jednu řeku i zde.
Další naše cesta vede severovýchodním směrem až do nejsevernějšího bodu našeho putování
k řece Shin. Z přehrady sice moc vody neteče, ale na řádění na vodopádu to bohatě stačí.
Cestou zpět na jih se zastavujeme na smutně proslulém bojišti u Cullodenu, kde byly v roce
1746 tvrdě potlačeny veškeré snahy Skotů o obnovení vlastního království. Déšť rozhodně
nepřispívá k povznesení nálady, která na této planině panuje.
Další putování mezi krásnými řekami Grampianského pohoří si zpestřujeme exkurzí v palírně
Glenfiddich a se Sotskem se loučíme asi nejkrásnější řekou celého zájezdu – North Esk. Zde si
někteří z nás sáhli za hranice svých psychických i fyzických možností a všichni byli nadmíru
spokojeni. Ještě jsme se zastavili v Edinburghu, kde právě probíhal proslulý festival pouličního
umění Fringe.
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Nakonec zastávka na slalomovém kanále v Nottinghamu a pak už jen cesta domů. Snad si všichni
výlet užili. Každý z nás si odnesl zážitky a dojmy z krásné země, jejích pohostinných obyvatel
a především nádherných řek, které nakonec měly vody dost.
Jana Šťastná,TOM Racek, Brno

MONGOLSKÉ VZPOMÍNÁNÍ
Pětici tomíků z brněnského oddílu Nová země se podařilo využít kontakty v daleké Asii a na konci
prázdnin se vydali do nejvnitrozemštější země na světě, do země, ze které pocházel vládce,
kterému se už ve středověku podařilo vytvořit největší říši v historii lidstva, sahající málem až
k Vídni. Do země Čingischána, pro nás stále tajemného Mongolska.
Během své cesty si na chvíli vyzkoušeli, jak se žije v zemi, kde na ploše zhruba čtyř Francií
je čtyřikrát míň lidí než v celém Česku. Během zastávky v Ulánbátaru mimo jiné nakoukli do
Muzea dějin přírody s vystavenými pozůstatky dinosaurů a navštívili klášterní komplex Gandan.
Hlavní část pobytu ale strávili ve stepích středního Mongolska, kde si v rámci Cesty ke kořenům
vyzkoušeli život pastevců, který se doposud navzdory různým sociálním a socialistickým
experimentům příliš neliší od života dávných generací. V tom dobrém i v tom špatném. Takzvaně
„bohatý“ Evropan tak získá příležitost uvědomit si, že i s poměrně jednoduchými prostředky je
možné poměrně slušně vyžít i v poměrně drsných podmínkách středoasijských stepí a při tom
rozumně využívat i různých civilizačních výdobytků. Na programu byla i návštěva Kharkhorinu,
místa, které si Čingischán zvolil za hlavní město a odkud se z kláštera z Erdene Zuu šířil do
Mongolska tibetský buddhismus, který je v kombinaci s místními animistickými tradicemi
v celé zemi dosud živý.
Protože se v rozumné ceně podařilo sehnat letenky pouze z Pekingu, využila celá výprava i služeb
mongolských železnic a alespoň z okénka vlaku naši cestovatelé zahlédli nekonečné prostory
pouště Gobi, vyzkoušeli si čínský spací autobus a alespoň v rychlosti okusili atmosféru hlavního
města Číny, ve kterém se stále se zvyšujícím tempem probíhaly přípravy na olympiádu.
Vlastimil Hanus, TOM Nová země, Brno

Partneři a přátelé
TOMÍCI JEDOU DO BANÁTU
Druhá polovina roku 2007 byla ve znamení příprav na zcela ojedinělou a v českých zemích
nevídanou akci. Náčelnictvo dalo totiž zelenou uspořádání tábora pro děti krajanů z českých
vesnic v rumunském Banátu. Přípravy na táboření dětí z vesnic Svatá Helena, Bígr, Eibentál
a Gerník se mohly rozeběhnout i proto, že akci finančně podpořilo ministerstvo školství. Mladí
vedoucí z České Lípy, Prahy a Ostravy naplánovali dva turnusy, kde se v desetidenních bězích
vystřídá cca 40 banátských dětí.

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ
Partnerská spolupráce s Klubem českých turistů byla tradičně na vysoké úrovni. Klub podpořil
v roce 2007 tomíky částkou 1 100 000 Kč, která byla využita na vydávání časopisu Tomík, údržbu
základen, nákupu stanů a dalších turistických a tábornických potřeb pro oddíly. Významná
část této podpory (cca 200 000 Kč) směřovala jako každoročně do oblasti turistických závodů.
S vedením klubu jsme vedli debaty o tom, jak snížit počet členů sdružených v oblasti Kostka.
Potěšitelné je, že počet členů Kostky poklesl o cca 300 členů na 2228 členů. Ve vedení klubu
tomíky zastupovali Jiří Homolka a Tomáš Novotný, který zároveň předsedal redakční radě
časopisu Turista.

ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE
I v roce 2007 platilo, že bylo jen minimum aktivit České rady dětí a mládeže, které by se obešly
bez našeho přispění. Novým místopředsedou národní rady se na jaře 2007 stal Ondřej Šejtka.
Tomíci spolu se skauty, woodcraftery, Českou tábornickou unií a dalšími 7 spolky nominovali
v prosinci 2007 do čela ČRDM dosavadního 1. místopředsedu Aleše Sedláčka. Stalo se tak poté,
co stávající šéf rady Pavel Trantina ohlásil odchod do služeb ministerstva školství.
Tomáš Novotný

Šťastné mládí na pražské Bambiriádě.
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Webové stránky, edice Hořec 2006
WEB
Po roce 2006, ve kterém jsme zcela přebudovali ústřední web, se dále snažíme stránky
vylepšovat a činit je uživatelsky zajímavější.
Na hlavních asociačních stránkách vznikly nové sekce věnované tolik diskutovanému pojištění,
pravidelně je obměňována anketa, přidali jsme statut našeho spolkového vyznamenání, Řádu
stříbrného hořce. Co jistě ocenil nejeden čtenář, je možnost si stáhnout asociační periodikum
Tomík v elektronické podobě. Došlo taktéž k inovaci stránek věnovaných našim chalupám
včetně základny v Uherském Hradišti. V roce 2008 připravujeme přechod na nový administrační
systém, což umožní barvitější vkládání novinek, nový systém zobrazování fotogalerií, vytvoření
centrální fotogalerie, rozšíření možnosti vyhledávání na asociačních stránkách a některé další
inovace. Takže určitě je na co se těšit a co dále zdokonalovat.A co ukazují statistiky? Že naše
stránky měsíčně navštíví kolem 12.000 návštěvníků, kteří na stránkách nejčastěji vyhledávají
fotoreporty z akcí, novinky v asociaci, či prohlížejí stránky jednotlivých chalup.
Jan Kolář, webmaster

PUBLIKAČNÍ ČINNOST
I v roce 2007 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 edici Hořec vyšlo Kalendárium 2007 –
přehled 105 turistických akcí pořádaných
po celé republice.
Vydali jsme též tradiční „obročník“
turistického ubytování Tomík tomíkovi.

DOBROČINNOST
Asociace TOM přispěla v roce 2007 na
dobročinné účely částkou 22 000 Kč.
Nadaci Člověk v tísni jsme přispěli na
projekt Postavte školu v Africe částkou
2000 Kč. Dětskému domovu v České Lípě
jsme za 2160 Kč nakoupili volejbalové
a fotbalové míče. I nadále podporujeme
naše adoptované ugandské a indické
děti, v letošním roce celkovou částkou
16 800 Kč.

DOBROČINNOST – TOM ARACHNÉ SBÍRAL
PRO POTŘEBNÉ
V neděli 15. 4. se v areálu Břevnovského kláštera
uskutečnila akce Na světě nejsme sami aneb Pomoc
pro misie. Dopadla úplně výborně! Ráno jsme společně
začali den misijní mší svatou s p. Jiřím Šlégrem,
národním ředitelem Papežských misijních děl v České
republice. Poté na všechny čekal již bohatý program
– venku nás uvítaly babičky s napečenými buchtami,
maminky na misijním jarmarku, děti z oddílů Arachné,
Jeleni a Sírius u připravených her a soutěží pro děti
a Waldorfská mateřská škola s výtvarnými dílnami.
Chvíli poté se také rozeběhl program – besedy s p.
Jiřím Šlégrem - hlavně o situaci v Bangladéši, divadla
pro děti, koncert Ztracené kapely a na závěr koncert
Vody od párků. Na organizaci se podílelo nejméně sto
dobrovolníků.
Počasí nám nesmírně přálo, takže sem během celého
dne pár set lidí zavítalo a vybralo se neuvěřitelných
37 353 Kč! Tuto akci navíc podpořila Nadace Divoké
husy, která tuto částku ještě zdvojnásobila, takže
celkový výtěžek byl 74 706 Kč!!!
Všichni odešli radostní a spokojení!
Veronika Rabiňáková, TOM Arachné, Praha

Přehled hospodaření
VYBRANÉ ÚDAJE Z ROZVAHY ASOCIACE TOM k 31. 12. 2007
PASIVA

AKTIVA

VLASTNÍ ZDROJE

DLOUHODOBÝ MAJETEK
NHIM – software

146 020

Základní jmění

HIM – budovy, základny, dopravní prostředky

15 358 194

Hospodářský výsledek 2007

Nedokončený dlouhodobý majetek

16 388 095

VLASTNÍ ZDROJE CELKEM

Pozemky
Oprávky k hmotnému majetku
DLOUHODOBÝ MAJETEK CELKEM

34 836 872
633 869
35 470 741

683 797
-4 892 077
27 684 029

CIZÍ ZDROJE
290 8011)

Závazky z obchodního styku

74 6442)

Závazky k zaměstnancům
Pohledávky

1 585 963

Bankovní účty a hotovost

6 581 965

Jiná aktiva – náklady příštích období
OBĚŽNÁ AKTIVA CELKEM

106 3023)

Ostatní krátkodobé závazky

KRÁTKODOBÝ MAJETEK

90 531

CIZÍ ZDROJE CELKEM

471 747

PASIVA CELKEM

35 942 488

8 258 459
Poznámky:

AKTIVA CELKEM

35 942 488

1)

faktury dodavatelské zaplacené
v lednu 2008

2)

prosincové mzdy zaplacené
v lednu 2008

3)

daně, poplatky a přijaté zálohy
(zúčt. v roce 2008)

ČERPÁNÍ STÁTNÍCH DOTACÍ
SDRUŽENÍ CELKEM
provozní náklady ústředí
tisk zpravodaje
obnova a údržba MTZ
provozní náklady základních článků
mezinárodní aktivity
volnočasové aktivity
tábory
vzdělávaní vedoucích
Sdružení – mimořádná dotace
Investice
Neorganizovaná mládež

Kč
10 200 000
2 994 635
471 445
1 885 000
824 550
421 321
1 116 788
2 252 100
234 157
300 000
4 625 000
799 500
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VÝSLEDOVKA ASOCIACE TOM ZA ROK 2007
VÝNOSY

Kč

Provozní dotace celkem
Dotace Interreg
Dotace MŠMT – Sdružení
Dotace MŠMT – Neorganizovaná mládež
Dotace MŠMT – Mimořádné
Dotace MŠMT – rekonstrukce kluboven
Dotace MŠMT – Neorgan. mládež 2006
Finanční podpora KČT

13 110 829
301 389
10 200 000
799 500
300 000
1 515 000
-5 060
608 100 *

Dary

2 160

Členské příspěvky

913 660

Oddílové příspěvky

1 194 857

Přijaté úroky z bankovních účtů

41 678

Tržby za zboží a služby

244 403

Ostatní výnosy daňové

11 678

VÝNOSY CELKEM

16 127 365

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
* Údaj zobrazuje účetní výnosy,
resp. podporu od klubu přijatou
v roce 2007 na náš účet. V praxi
podpořil klub tomíky částkou
1 100 000 Kč, 491 900 Kč však
nešlo přes asociační účetnictví,
ale je zaúčtováno v účtech klubu.

633 869
1)

Zejména turistický materiál
pro oddíly, administrativní a
kancelářský materiál.

2)

Opravy a údržba 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.

Zpracoval: Zdeňka Náhlovská
účetní Asociace TOM
V Roztokách 27. března 2008

5)

Pohoštění na ústředím
organizovaných akcí, dary,
atd.

NÁKLADY

Kč

MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Spotřeba PHM
Spotřeba energií
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY CELKEM

1 200 454 1)
89 689
299 457
1 589 600

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)
Ostatní služby
Služby Interreg
Cestovné
Náklady na reprezentaci
SLUŽBY CELKEM

156 500
2 146 292 2)
208 990
799 295 3)
125 295
15 211
472 618
548 708 4)
252 370
168 744
61 098 5)
4 953 319

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

1 006 370
352 236
18 988
194 199
1 571 793

DOTACE ZÁKLADNÍM ČLÁNKŮM
Tábory
Přímá dotace – Volnočasové aktivity
Přímá dotace – Provozní náklady
Zahraničí včetně II. kola
Výchova
Rekonstrukce kluboven
Neorganizovaná mládež
Neorganizovaná mládež – TZ
Ostatní dotace
DOTACE CELKEM

2 252 132
1 023 100
466 396
483 312
213 646
1 515 000
719 498
50 090
99 318
6 822 501

OSTATNÍ
Odpisy HIM
Bankovní poplatky, ostatní náklady
Placené příspěvky ČRDM, NICEM
Ostatní náklady
OSTATNÍ CELKEM

NÁKLADY CELKEM

453 353
62 497
24 600
15 833
556 283

15 493 496

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 2007
Vydala Asociace TOM ČR v květnu 2008 v počtu 650 kusů.
Zprávu schválilo předsednictvo Asociace TOM v květnu 2008.
Zpracovali: Viktor Bambérovič Hájek, Alice Pařízková, Vít Madron, Tomáš Novotný.
Za korektnost údajů ručí Tomáš Novotný, statutární zástupce Asociace TOM.
Za ekonomické údaje odpovídá Alice Pařízková.
V textu i na obálce jsou použity fotografie a texty z oddílových akcí.
Titulní foto (Eliška Balcerová návštěvou ve Sloupu) Tomáš Novotný. Ilustrace Jiří Chour.
Grafická úprava: Dita Baboučková, e-mail: vavrinec@ecn.cz
Poděkování
Asociaci TOM v roce 2007 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.

