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

REVIZNÍ KOMISI

jmenu

je

volí

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

volí

PRACOVNÍ RADY
Rada závodů – Zdeněk Vejrosta do září 2010,
nově převzal Jiří Buňka
Zahraniční rada – Jiří Homolka
Rada vzdělávání a kontakty se Slovenskem – Mojmír Nováček

PŘEDSEDU

MÍSTOPŘEDSEDU
řídí

ÚSTŘEDÍ v roce 2010
Tomáš Novotný – řídí ústředí
Alice Pařízková – účetní – ¾ úvazku
Zdena Náhlovská – účetní – ¾ úvazku
Kateřina Blandová – sekretářka, od září 2010 – 2/3 úvazku
Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – ½ úvazku
Vít Krajčovič – údržbářské práce, autopark, do srpna 2010
Jana Dvořáková – sekretářka, obsazování chalup, do května 2010
Viktor Bambéro Hájek – administrativní práce, fundraising – ½ úvazku, do září 2010
Tomáš Hurt – administrativní práce, fundraising
Zuzana Antošová – obsazování chalup, všeobecná administrativa, od září 2010 – ½ úvazku
Pavel Janoušek – autopark, údržbářské práce, od září 2010 do ledna 2011
Anna Benešovská – emeritní sekretářka, toho času na penzi

pro ústředí dále pracovali:
Lukáš Pavlík – webmaster, správa sítě a PC
Ondřej Šejtka – databáze, evidence oddílů
Jiří Chour – redakce Tomíka

254 ODDÍLŮ

Účel a poslání asociace
Asociace TOM je dobrovolným sdružením dětí, mladých lidí a vedoucích.
Zabývá se smysluplným naplňováním volného času a výchovou svých členů. Členové
Asociace TOM (tomíci) rozvíjejí svou činnost na poli turistiky, tábornictví, sportovních,
kulturních, výchovných, sociálních a charitativních aktivit.
Asociace TOM umožňuje svým členům uspokojovat jejich zájmy a potřeby s celoročním
působením, zejména při výpravách a táborech.
Asociace TOM se hlásí k myšlence občanské společnosti a podporuje vlastenectví, aktivní
občanství, úctu k demokratickým tradicím našeho státu. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte
a k Listině práv a svobod.
Asociace spolupracuje s partnerskými občanskými sdruženími, zejména s organizacemi dětí
a mládeže v České republice a v zahraničí.
Asociace TOM je organizací uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro
oblast práce s dětmi a mládeží. Tuto certifikaci náš spolek získal již potřetí.
Asociace TOM sdružovala v roce 2010 8408 členů ve 254 oddílech.
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Z našich krajských rad
Moravskoslezská krajská rada
V Moravskoslezském kraji stále působí nejsilnější sestava počtem oddílů i počtem tomíků. Oddíly i krajská rada vyvíjejí velmi
aktivní činnost. Mezi nejnavštěvovanější akce patří akce pořádané krajskou radou, jako je Uzlařská regata (243 závodníci) či Zimní
sraz TOM (138 účastníků). Rada závodů společně s oddíly pořádá v kraji troje turistické závody, dále jsme pořádali jeden závod
Českého poháru v Malenovicích a Mistrovství ČR ve Frýdlantě nad Ostravicí. A stejně jako pořadatelé jsou rovněž úspěšní naši
závodníci. Na mezinárodním mistrovství v konkurenci z celého Česka i Slovenska získali závodníci z Moravskoslezského kraje ze
14 kategorií v osmi případech vítězství a titul„Mezinárodní mistr“. Nejúspěšnějším závodníkem je Matěj Kapošváry z TOM Žďorbi,
který zvítězil ve všech závodech, kterých se zúčastnil a byl za tento skvělý výsledek oceněn i diplomem obvodu Ostrava-jih při
přijetí panem starostou.
Nejcennější aktivitou moravskoslezských oddílů jsou akce, které jednotlivé oddíly pořádají pro ostatní tomíky i pro veřejnost.
V průběhu roku bylo takových akcí 24, další akce nabízí Klub českých turistů, Rada dětí a mládeže Moravskoslezského kraje a další
pořadatelé. Mezi nejvýznamnější akce patří např. zimní ples či countrybál, přehlídka oddílových divadélek s názvem „Festival
Harryho Moučky“, turnaj v indiánské hře Lagori, noční výplaz na Lysou horu, podzimní sraz tábornických oddílů u Bítovského
mlýna či vánoční orientační závod. V roce 2010 oslavil 65 let nepřetržité činnosti nejstarší náš oddíl BVÚ Ostrava.
Oddíly jezdí do zahraničí, pomáhají při ochraně přírody, účastní se Bambiriády. Krajská rada pro vedoucí připravuje školení
vedoucích i hlavních vedoucích táborů.
Mojmír Nováček

Ústecká krajská rada
Stran činnosti je těžké shrnout do
písemné podoby všelijaká dění v Ústeckém kraji. Podrobnosti úspěchů či
menších nedostatků jsou v záznamech
jednotlivých oddílů.
Osobně mám velikou radost ze spolupráce KČT ve Šluknovském výběžku
a A-TOM Ústeckého kraje.
Ve Šluknově jsem již 3 krát podepsal
s obecním úřadem smlouvu o dotaci
na činnost „Rodinné turistiky“ v rámci
místního programu„Táta, Máma a Já“.
Daří se lákat děti na turistiku a s výhledem na budoucnost tomíků.
Miloslav Toman,
krajánek Ústeckého kraje
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JIHOČESKÝ KRA J / KR 258
Karel Snětina
Rapšach 88, 378 07 Rapšach
tel. byt: 384 786 120
tel. zam.: 384 786 192
mobil: 723 426 350
e-mail: karel.snetina@j-hradec.cz

MORAVSKOSLEZSKÝ KRA J / KR 268
Mojmír Nováček
Rottrova 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
tel. byt: 595 781 088
tel. zam.: 736 754 095
mobil: 603 513 144
e-mail: mojmir.novacek@seznam.cz

JIHOMORAVSKÝ KRA J / KR 266
Martin Přibyl
Nerudova 6, 602 00 Brno
mobil: 603 793 195
e-mail: martinpribyl@centrum.cz

OLOMOUCKÝ KRA J / KR 267
Martin Bukovský
Na Orátě 422, 783 61 Hlubočky
mobil: 606 761 568
mail: bukmartin@seznam.cz

STŘEDOČESKÝ KRA J / KR 257
Kamil Podroužek
Sevastopolská 2848
272 01 Kladno
mobil: 603 269 292
e-mail: Boci2004@volny.cz

KARLOVARSKÝ KRA J / KR 260
Růžena Štěpánková
Luční 1024/12, 357 35 Chodov
tel. byt: 352 675 215
mobil: 720 463 845
e-mail: ruza@hrosi.cz

PARDUBICKÝ KRA J / KR 264
David Šimek
Dimitrivova 15, 568 02 Svitavy
tel. byt: 461 531 687
mobil: 732 504 588
e-mail: david.simek@svi.cz

ÚSTECKÝ KRA J / KR 261
Miloslav Toman
Nádražní 31, 418 04 Světec
tel. zam.: 972 422 449
mobil: 723 415 349
e-mail: lesni.panna@email.cz

KRÁLOVEHRADECKÝ KRA J / KR 263
Vratislav Cvejn
J. Purkyně 563/10
500 02 Hradec Králové 2
mobil: 603 115 806
e-mail: nomed@centrum.cz

PLZEŇSKÝ KRA J / KR 259
Zdeněk Strousek
Baarova 478, 345 61 Staňkov
mobil: 606 664 311
e-mail: zdenek.strousek@awdcr.cz

KRA J VYSOČINA / KR 265
Václav Hrobský
Na Blatech 479, 395 01 Pacov
tel. byt: 565 442 040
tel. zam.: 565 443 558
mobil: 724 335 557
e-mail: hrobsky.vaclav@seznam.cz

LIBERECKÝ KRA J / KR 262
Jiří Šmída
(24.11. vystřídán Zdeňkem Šmídou)
Pod Rušičkou 1600, 463 11 Liberec
mobil: 776 873 206
e-mail: jiri.smida@centrum.cz

KRA J PRAHA / KR 256
Petr Teringl
Vrchlického 80, 150 00 Praha 5
mobil: 603 916 452
e-mail: petr.teringl@seznam.cz

ZLÍNSKÝ KRA J / KR 269
Libuše Valentová (k 11. 10. 2010
vystřídána Zdeňkem Rolincem)
Chmelnická 548, 760 01 Zlín-Prštné
tel. zam.: 577 439 068
mobil: 723 875 176
e-mail: atomzl@seznam.cz

Výchovné akce / tábory / výlety a výpravy oddílů v roce 2010
Tábory

Výchovné akce
základní výchova
vedoucích

odborná
výchova

individuální
výchova

POČET AKCÍ
celkem 38 akcí

CELKOVÉ NÁKLADY
477 807 Kč

VYPLACENÉ DOTACE
171 050 Kč

POČET ÚČASTNÍKŮ
670

letní tábory

jarní tábory
POČET
TÁBORŮ
200

CELKOVÉ
NÁKLADY
13 319 763,52 Kč

Volnočasové
aktivity

Výlety a výpravy našich oddílů
zelené
víkendy
POČET AKCÍ
celkem 86 akcí

pohádkový
les

regionální
akce

CELKOVÉ NÁKLADY
735 234 Kč

CELKOVÁ
DOTACE
2 144 709,- Kč

POČET DĚTÍ
VČETNĚ
POSTIŽENÝCH
A Z DĚTSKÝCH
DOMOVŮ
4591

CELKOVÉ DOTACE
173 540 Kč

POČET OSOB 3 368 /
/ z toho 2 850 do 26 let

CELKEM 576 AKCÍ
(jednodenních 322 a 254 vícedenních)
O NÁKLADECH 1 716 132 Kč
(470 494 Kč resp. 1 245 638 Kč)
bylo DOTOVÁNO ČÁSTKOU 742 697 Kč
(244 159 Kč resp. 498 538 Kč)
POČET ÚČASTNÍKŮ akcí do 26 let
byl 8 745 (4 957 resp. 3 788)
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Ústřední akce
Železný Tomík 2010
16. ročník za účasti 158 mladých závodníků
z našich oddílů. Triatlon „Železný tomík“
byl opět pořádán oddílem TOM Delfín
z Litoměřic v čele s Jindřichem Černým,
letos v termínu od 7.–9. 5.
Akce byla podpořena z prostředků KČT.

Bambiriáda 2010
Bambiriády se pravidelně zúčastňujeme každý rok ve spolupráci se střešní organizací ČRDM a ostatními dětskými spolky.
Akce slouží především jako informační a propagační prezentace pro širokou veřejnost. V rámci této akce pravidelně
informujeme veřejnost o našem sdružení jako celku, o činnostech jednotlivých oddílů a o plánech pro příští období.
V roce 2010 proběhly„Bambiriády“ kromě Prahy ještě v Ostravě, Třinci, Frýdku-Místku, Zlíně a Holešově, Chebu, Chomutově
a Plzni v termínech 20.–23. 5. Mimopražské akce navštívilo více než 10 000 dětí a mládeže.
Celkové náklady dosáhly 17 249,- a dotovány byly částkou 11 267,- Kč. Další náklady na pražskou Bambiriádu –
celkem 25 741,- Kč.

Soutěž
Jedenadvacítka 2010
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V 21 disciplínách zaměřených na oddílovou
činnost (např. Pravidelná činnost, Oddílový
časopis, Pomoc přírodě, Web, Tábor, Zahraničí
atd.) soutěžily již třetí rok oddíly rozdělené do
dvou kategorií – na malé (do 25 členů) a velké
(nad 25 členů). Velké finále, kde reprezentovali
zástupci oddílů, proběhlo na konci října na
moravské Polaně pro oddíly malé a ve Sloupu
v Čechách pro oddíly velké. V první kategorii
zvítězil oddíl Maracaibo z Třince, ve Sloupu to byl
oddíl Zlaté šípy z Valašského Meziříčí.

Sraz turistických
oddílů 2010
Letní sraz TOM byl v letošním roce pořádán
v Praze v Toulcově dvoře, organizačně zajištěn
Pražskou krajskou radou ve spolupráci
s oddílem TOM 50 777 Viking z Prahy. Celou
akci vedl Petr Teringl.
Akce byla dotována z prostředků KČT.

29. letní sraz TOM
Dvacátý devátý letní sraz tomíků se uskutečnil v srpnu 2010 v Toulcově dvoře v Praze-Hostivaři. Toulcův dvůr,
bývalá zemědělská usedlost, nyní středisko ekologické výchovy, má přes léto volnější program, takže tomíci
měli dost prostoru pro své setkání. Pořadatelé připravili jeden společný výlet do Kunratického lesa a k rybníku
Šeberák a nabídli zúčastněným oddílům čtrnáct turistických tras po přírodních zajímavostech Prahy a okolí. Také
shromáždili informace o dvaceti devíti kulturních a historických pamětihodnostech. Všechno bylo zakresleno do
mapy a k dispozici byly informace o vstupném a otevírací době.
Večerní program celého srazu byl připravován dlouho a účastníci měli možnost v průběhu srazu besedovat se
zajímavými lidmi: Kamilou Hnykovou o Sluneční škole v indickém Kargyaku, s geoložkou Lenkou Lisou o cestě do
Uzbekistánu. jejím manželem Pavlem, autorem fotografií skalních maleb ve střední Asii, s archeologem Honzou
Maříkem, který nám přinesl i vzorky archeologických nálezů. Jen čtvrteční večerní program byl jiný, známé trampské
a countryové písně nám zahrála skupina Nafutro, mnozí účastníci srazu si s chutí zatancovali.
Za to, že se sraz podařilo uspořádat bez finančních problémů, vděčíme zaprvé tomu, že nejen pořadatelé, ale i hosté
pracovali zadarmo, potom firmě S.O.S dekorace, nájemci koupaliště Šeberák a také magistrátu Prahy, který nás
finančně podpořil. Velký dík patří všem z Toulcova dvora, kteří nám všemožně vycházeli vstříc.
Petr Teringl
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Sněm v Poděbradech
Poděbrady hostily 8. sněm Asociace TOM o víkendu 15.-17 ledna 2010,
hlavním sněmovním dnem byla sobota.
V pátek večer si mohli účastníci zahrát hry s Ivo Skočkem ze Zlatých
Šípů nebo se podívat na poetické Postřižiny, v sobotu pak od půl desáté
probíhalo v poděbradském zámku sněmování.
V auditoriu zasedlo krom dvou stovek účastníků i několik milých hostí.
Tomíky pozdravil místostarosta Junáka dr. Navrátil, šéf Pionýra Petr
Halada, předseda Folklorního sdružení Zdeněk Pšenica a předseda
České rady dětí a mládeže Aleš Sedláček, stejně jako předseda Klubu
českých turistů Jan Stráský, který se spolu s emeritním předsedou
Janem Havelkou účastnil dopolední části sněmovního jednání.
Zástupkyně ministerstva školství Eva Hampejsová místo dlouhých
řečí tomíkům zamávala...Odpoledne pronesl pár milých slov ke
sněmujícím poděbradský pan starosta Ďurčanský.
Vzpomněli jsme zesnulých kolegů a ocenili dva aktivní tomíky z našich řad, totiž Zdenu Formánkovou (klubové vyznamenání)
a Zdeňka Vejrostu, šéfa rady závodů. Tomu vedení spolku udělilo za neúnavnou práci pro spolek na poli turistických závodů
Stříbrný hořec.
Řešili jsme provozní záležitosti - táborové školy, srazy tomíků minulé i budoucí, revizní činnost, soutěž Jedenadvacítku...charitu.
Zajímavý byl příspěvek Davida Šimka, člena spolkového náčelnictva. Apeloval v něm na spolkovou hrdost, tedy na to, aby se
tomíci nestyděli používat spolkový znak na webu, na táborových branách, aby nevnímali spolek jen jako zdroj financí a pojištění.
Toto téma, stejně jako nabídka letního srazu od pražského krajánka Petra Teringla,jistě zaujalo.
Milý byl i křest knihy Chalupář TOM. Barevná publikace, asi nejvýpravnější, kterou asociace vydala, je rekapitulací spolkového
chalupaření, péče o základny, které tomíci patnáctým rokem spravují. Autoři všech kapitol se sešli na podiu a přiťukli na to, aby
kniha autorů Milana Blšťáka a Tomáše Novotného našla své čtenáře.
Sněm prodloužil volební mandát spolkovému náčelnictvu. Stalo se tak po rozpravě, vyvolané potřebou neschůzovat co rok.
Na vysvětlenou: za rok, v lednu 2011, bude asociace slavit v Praze své dvacáté narozeniny. Rok poté by následoval další sněm,
řádný, volební. I s poděbradským sněmem by to byly tři velké a finančně náročné akce. Neprošel návrh, aby bylo volební období
o rok zkráceno - sněmující dali naopak zvolenému vedení důvěru na období delší. 100% delegátů bylo i pro zvýšení členských
příspěvků o dvacet korun, tedy na 120 Kč od roku 2011.
V debatě došlo i na další témata, například vztah s KČT, nadcházející volební konferenci klubu, na financování v roce 2010.
Sněm moderoval poděbradský tomík Tadeáš Klaban, hlava přípravného týmu poděbradských Robinsonů. On byl i lázeňským
švihákem, postavou procházející jako povedené čertovo kvítko filmovými sekvencemi, které sněm doprovázely. Jemu, jeho
sestře Anežce, sourozencům Rydlovým a jejich kamarádům patří dík za obrovskou práci, kterou sněmu věnovali a milé prostředí,
které nám připravili.
Tomáš Novotný
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Turistické závody 2010
Turistický závod – outdoor running je outdoorovým sportem, konaným pod záštitou Asociace turistických oddílů
mládeže a Klubu českých turistů.
Jde zde o skloubení terénního běhu se základními turistickými dovednostmi (překonávání lanové lávky, překážková
dráha – hod míčkem a plížení, odhad vzdálenosti, práce s buzolou a mapou – orientace a azimutové úseky, vázání
uzlů, určování dřevin, turistických a mapových značek a poznávání kulturních památek a přírodních zajímavostí).
Všechny kontrolní stanoviště je nutno plnit co nejrychleji a samozřejmě bez chyb, neboť čas běží od startu do cíle
a za chyby následují trestné minuty.
Proběhla krajská mistrovství ve dvanácti krajích, v šesti krajích proběhly i krajské poháry. Český pohár měl 4 závody
(Český Brod, Malenovice u Frýdlantu n.O., Týnec nad Sázavou) a čtvrtý proběhl v rámci Mistrovství ČR (Frýdlant nad
Ostravicí).
Turistické závody dokázaly a neustále dokazují, že patří mezi vyhledávané akce dětí a mládeže. Uspořádán byl seriál
závodů a i řada náborových akcí a místních minizávodů s úžasnou kumulací dětí a mládeže.
V závodech roku 2010 – protnul cílovou pásku 3921 závodník a na kontrolách rozhodovalo 877 rozhodčích.
Mistrovský závod štafet přivítal Hradec Králové. Mezinárodní mistrovství pořádala Slovenská republika v Kežmaroku
a čeští závodníci zde dokázali opět zvítězit. Smíšené dvojice zavítaly do Kožlan, kde se pak uskutečnil i noční závod.

KONTAKT :
www.turisticky-zavod.cz
Předseda rady TZ – Jiří Buňka
Mírová 556
33141 Kralovice
tel.: 602 992 000
e-mail: jirka@bunka.cz

Turistické závody jsou otevřeny všem organizacím
i neorganizované veřejnosti, řada tradičních účastníků
od závodů odchází, ale hlásí se naopak další a další
oddíly se zájmem změřit si své síly a dovednosti.
Zdeněk Vejrosta
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Tabulka vítězů 2010
Nejmladší žáci
Nejmladší žákyně
Mladší žáci
Starší žáci
Mladší žákyně
Starší žákyně
Mladší dorostenci
Starší dorostenci
Mladší dorostenky
Starší dorostenky
Muži

A

Muži

B

Ženy

A

Ženy

B

Oddíly

ČESKÝ POHÁR

MISTROVSTVÍ ČR

MEZINÁRODNÍ

Petr Fabián
TOM Nezmaři Bílovec
Lenka Výmolová
Žlutý kvítek Palkovice
Radek Šebesta
TOM Práčata Rapšach
Magdaléna Gencová
TOM Orlová
Lukáš Vaněk
TOM Orlová
Markéta Řeháčková
TOM Nezmaři Bílovec
Ondřej Fryštacký
KČT Velký Újezd
Lucie Trávníčková
Divočáci Frýdlant
Matěj Kapošváry
TOM Ostrava
Radka Domčíková
Divočáci Frýdlant
Ondřej Šíp
Brno
Eva Čokrtová
TOM Český Brod
František Křeček
TOM Doksy
Romana Vejrostová
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.
Bílý – TOM Nezmaři Bílovec
Červený – TOM-KČT Kralupy n. V.

Karel Vagner
TOM Kamarádi Pacov
Tereza Polachová
Divočáci Frýdlant
Radek Šebesta
TOM Práčata Rapšach
Magdaléna Gencová
TOM Orlová
Daniel Škvor
Skaut Týnec n. S.
Markéta Řeháčková
TOM Nezmaři Bílovec
Ondřej Fryštacký
KČT Velký Újezd
Lucie Trávníčková
Divočáci Frýdlant
Matěj Kapošváry
TOM Ostrava
Radka Domčíková
Divočáci Frýdlant
Vít Procházka
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.
Eva Čokrtová
TOM Český Brod
František Křeček
TOM Doksy
Hana Smetanová
Junák Uherské Hradiště
Bílý – TOM Orlová
Červený – Divočáci Frýdlant

Radovan Fešar
TOM Nezmaři Bílovec
Tereza Polachová
Divočáci Frýdlant
Martin Milata
Divočáci Frýdlant
Magdaléna Gencová
TOM Orlová
František Mýlek
Divočáci Frýdlant
Markéta Řeháčková
TOM Nezmaři Bílovec
Jakub Šmucr
TOM Saturn Plzeň

MISTROVSTVÍ ČR – SMÍŠENÉ DVOJICE
Do 30 let (součet věku závodníků)
31 – 70 let (součet věku závodníků)
Nad 70 let (součet věku závodníků)

Kateřina Čokrtová + František Kolář – TOM Český Brod
Libuše Vlachynská + Michal Horák – Junák Uherské Hradiště / Brno
Romana Vejrostová + Zdeněk Vejrosta – TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

MISTROVSTVÍ ČR – ŠTAFET Y
Žákyně
Žáci
Ženy
Muži
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Aneta Dreslerová + Markéta Řeháčková + Šárka Pokludová – TOM Nezmaři Bílovec
Vítězslav Vaněk + Petr Špáda + Kryštof Vávra – TOM-KČT Kralupy n. Vlt.
Romana Vejrostová + Blanka Rosáková + Iveta Matějková – TOM-KČT Kralupy n. Vlt.
Jan Blecha + Jan Kareš + Vít Procházka – TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Matěj Kapošváry
TOM Ostrava
Jana Čokrtová
TOM Český Brod
Michal Horák
TOM Brno
Táňa Fidlerová
TOM Orlová
Miroslav Dobisík
KČT Velký Újezd
Iveta Matějková
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.
Česká republika

Letní táborové školy
Česká letní táborová škola 2010
V předposlední srpnový týden ožila tomícká základna ve Sloupu opět táborovou školou. Sjelo se 21 mladých tváří
z devíti různých oddílů, opět přijel Jirka a Matěj Chourovi, Jiřínek Vraštil, Radka Šumerová, Jirka Šmída, Martin
Wendler, Tomek Hurt, Blanka Cermánková a dokonce i z velké dálky nezapomenutelný Honza Hrubec. Nutno
připomenout i Evu Javůrkovou, která ovládla kuchyň, a tím vlastně nás všechny.
Od prvního setkání s letošní várkou mládežníků nám bylo jasné, že to bude dobrý ročník, sešla se totiž výjimečně
dobrá parta, přijeli lidi, kteří mají o vedení oddílů opravdový zájem. Chtěl bych tedy poděkovat i vedoucím, kteří
je na LTŠ poslali. Chcete-li mírně přičichnout k atmosféře táborové školy, neváhejte navštívit internetové stránky
táborových škol http://lts.a-tom.cz/novinky/ , kde najdete komentáře účastníků a fotogalerii plnou nádherných
fotek.
Zdeněk Šmída

Moravská táborová škola
Konec prázdnin patří již tradičně setkávání
znalostíchtivých aktivních členů tomáckých oddílů
a ani tentokrát tomu nebylo jinak. Bezmála třicet
jich vyrazilo do Beskyd. Na asociační chalupě Polana
se totiž konala Moravská táborová škola. Nebylo
pochyb, že pobyt v malebné beskydské krajině bude
plný podnětných zážitků. A skutečně během týdne
bylo možno okusit mnoho. Nabídka byla opravdu
štědrá: zajímavé hry, výměna zkušeností z činnosti
jednotlivých oddílů, besedy nebo třeba regenerace
těla v indiánské potní chýši. Ze strany lektorů byly
poskytnuty drahocenné rady a zkušenosti z oblasti
zdravovědy, legislativy, ekonomiky, tábornického
vybavení či topografie.
Poučeni a dobře naladění vyrazili účastníci na
putování do hor, a to dokonce zahraničních. Malá
Fatra byl ideální cíl. Slunce ze začátku výpravě moc
nepřálo a schovávalo se za mraky, naštěstí se záhy
situace obrátila, a tak bylo možno prožít o jeden
báječný zážitek navíc.
Neméně zajímavou zkušeností se stalo focení
a natáčení vlastního filmu. Technika je dnes velmi
přístupná a je škoda ji v oddílových aktivitách
nevyužít. Po rychlokurzu obsluhy se účastníci pustili
střemhlav do světa filmové produkce a výsledky na
sebe nenechaly dlouho čekat.
Týden utekl jako voda. Poděkovalo se za báječnou
akci, na kterou opravdu stojí za to přijet, zalomily
se palce a mohlo se jet domů. Šířit nové myšlenky
a nadšení do svých „rodných“ oddílů.
Ivo Skoček
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Již potřetí u krajanů v Banátu
V červenci 2010 proběhl již třetí ročník letního tábora pro děti našich krajanů v 1100 kilometrů vzdáleném Banátu
– kraji rozkládajícím se podél řeky Dunaje v jižní části Rumunska. A to opět pod záštitou Asociace turistických
oddílů mládeže ve spolupráci s Ligou lesní moudrosti. Tábor byl postaven již tradičně na louce pod vesnicí Gernik,
v blízkosti vodních mlýnků. Uskutečnil se jen jeden turnus, který vedli vedoucí z Ligy lesní moudrosti za vydatné
pomoci paní kuchařky Hany Paňákové z TOM Kamínek Chropyně. Při úspěšné přípravné cestě, která proběhla
v květnu 2010, se podařilo pro tábor nadchnout 18 dětí z vesnic Svatá Helena, Gernik, Rovensko, Eibenthál,
Moldava Nuova a letos poprvé také dva chlapce z Bígru, kteří po dvou letech překonali ostych a jako první ze své
vesnice se vydali do neznámého prostředí tábora.Táboru se zúčastnily i 4 děti z woodcrafterského kmene Osmaka
Opo, které se brzy s místními spřátelily. Vedoucí i děti se z minulých táborů většinou znali, a tak počáteční ostych
velmi brzy zmizel. Dobré jméno tábora z minulých let bylo znát při domluvě s rodiči, kteří nám své děti svěřovali
s větší důvěrou i na komunikaci s místními, kteří byli velmi nápomocní. Děti se staly bojovníky kmene Šavanů,
kteří na konci tábora našli poklad náčelníka Tekumseha.
Podnikli jsme výlet na 15 km vzdálené Rovensko, plnili orlí pera a hráli spoustu her.
Krásná příroda, nadšenost dětí i prostředí nádherného, civilizací nedotčeného tábořiště jsou jen některé z důvodů,
proč se vedoucí na tábor rádi vracejí.
Tereza Chmelová, Liga lesní moudrosti
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Zahraniční aktivity 2010
Počet recipročních výměn se v posledních
letech „ustálil“ na téměř stále stejných
číslech jak v počtu výjezdů, tak i v počtu
účastníků.
V roce 2010 také úspěšně pokračovalo
plnění mezinárodní dohody s rakouskými
tomíky, sdruženými v ÖTK Jugend. Pro
naši i rakouskou mládež to znamená
pokračování v recipročních návštěvách
a společném táboření na horách i na vodě,
tedy další ročník splutí Salzy a Vltavy
a účast na setkání turistů v Alpách.
Akce uvedené ve smlouvě i několik
dalších zajišťují programově i organizačně
vsetínští tomíci v čele s jejich vedoucím
Jiřím Homolkou. V letošním roce se na
akcích i významně podílel oddíl Zlatých
šípů z Valašského Meziříčí a oddíl TOM
3003 z Bystřice pod Hostýnem. Pravidelné

výměnné pobyty s německou mládeží již několik let úspěšně organizuje oddíl
TOM 9901 Čmoudíků z Ostravy.
V rámci projektu Zahraničí bylo uskutečněno celkem 13 výjezdů do zahraničí
a dalších 6 akcí pro zahraniční účastníky u nás za účasti celkem 308 tomíků
a 112 mladých lidí ze zahraničí v doprovodu 10 vedoucích.

Celkové náklady na projekt „Zahraničí“
dosáhly částky 1 147 233,- Kč, z toho
náklady na vycestování tomíků do
zahraničí byly 928 290,- Kč a náklady na
pobyt recipročních partnerů u nás činily
204 819,- Kč.
Doprava českých účastníků ve výši
547 241,- Kč byla dotována částkou
162 358,- Kč. Náklady oddílů na reciproční
pobyty zahraničních účastníků byly
dotovány částkou 101 993,- Kč. Celkově
bylo vyplaceno 264 351,- dotačních
prostředků, z toho dotace MŠMT 264 320,Kč a 31,- Kč z prostředků ústředí.

MŠMT podpořilo tuto aktivitu
částkou 264 320,- Kč.

Neorganizovaná mládež 2010

Rada vzdělávání & Klíče pro život

Na 74 vícedenních akcích se oddíloví instruktoři zaměřili na využití času v aktivitách, které
jsou jim vlastní – lezení po skalách, táboření v přírodě, sjíždění řek. Mládež se také pod
jejich vedením zúčastnila pěších výletů, cyklovýletů, lyžařského výcviku, lyžařských výletů
a podobně. Jsou zde zařazeny i turistické závody, které se staly pravidelnou nabídkou pro
všechny věkové kategorie. Počet účastníků do 26 let byl 1516, celkem se akcí účastnilo
1539 abonentů.
Tábor pro banátské děti – 12 denní tábor opět proběhl v oblasti Gerniku, tentokrát
v termínu od 22. 7. do 2. 8. 2010, více se o průběhu tábora dozvíte na stránce 12.
V roce 2010 se do projektu zapojilo 32 oddílů s 38 projekty, z kterých bylo celkem 35
podpořeno MŠMT. Většina z nich byla pořádána jako navazující ročníky úspěšných
programů z minulých let. 864 jednodenních akcí se účastnilo 24 976 dětí a mládeže do 26
let. Největší zájem dětí se opět projevil o CVČ ve Valašském Meziříčí a o KVČ v Otrokovicích
a ve Vsetíně. Počet účastníků byl 28 625 z toho 26 517 dětí a mladých lidí do 26 let.
Celkové náklady dosáhly částky 1 867 870,- Kč. Dotace byla 865 000,- Kč.
Alice Pařízková

Asociace TOM se v roce 2010 zapojila do realizace vzdělávací akce „Klíče pro
život“, pořádané Národním institutem dětí a mládeže. V rámci tohoto projektu
vypracovali vedoucí mnoha oddílů kapitolky studijních materiálů a sbírku
příkladů dobré praxe tří vzdělávacích modulů. Během ověřování navržených
osnov vzdělávání jsme uskutečnili během podzimu dvě školení vedoucích do
18 let, dvě školení vedoucích oddílů a školení hlavních vedoucích táborů.
V jarním období získala Rada vzdělávání opakovaně akreditaci MŠMT na
školení hlavních vedoucích táborů a uskutečnila tři školení pro vedoucí tomíků
i pro jiné spolky.
Tak jako v minulých letech uspořádaly týmy zkušených pořadatelů z Valašského
Meziříčí a z České Lípy dvě úspěšné letní táborové školy pro mládež z oddílů.
Stejné týmy se podílely i na finále soutěže Jedenadvacítka, náročného klání
oddílů, z nějž si odnesli vítězství TOM Maracaibo Třinec v kategorii malých
oddílů (do 25 členů) a TOM Zlaté šípy z Valašského Meziříčí v kategorii velkých
oddílů.
Mojmír Nováček

13

Turistické základny Asociace TOM
Podle obsazenosti a počtu objednávek vidíme, že
se asociační základny i v roce 2010 těšily velkému
zájmu a mezi hosty – díky propagaci na Internetupřibývá také řada zájemců z ostatních spolků i z řad
nejširší veřejnosti. Nejvíce obsazovaná je Kamenka
v Oderských vrších.
Nejčastějšími hosty jsou stále tomíci, kteří na
chalupách také, kromě táborů a výprav, pilně
brigádničí.
Pro připomínku jmenujme moravské základny
– Polana, Kamenka, Kusalíno, Uherské Hradiště,
v Čechách jsou to pak Dědov, Janov, Pořešín,
Mezholezy, Dobrá Voda, Broumov u Tachova,
základna Sloup, herberk ve Sloupu, rekonstruovaný
mlýn v Opárně a konečně také Domeček v Dubici.
Nesmíme zapomenout ani na nového stařečka, srub
Psí zub, který si asociace pronajala od TJ Sokol Mala
Strana. Všichni, kteří tento sroubek na Posázavské
stezce prozatím navštívili, si objednávají pobyt znovu
– nadšení romantikou, jednoduchostí a klidem, který
jim toto místo poskytuje.

Navštěvujte chalupy
Asociace TOM
(více na www.a-tom.cz)
a Klubu českých turistů (www.kct.cz).
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Na našich základnách probíhá čilý ruch nejen návštěvnický, ale i stavební, základny se rekonstruují, opravují,
zvelebují. Opravené fasády se například dočkala základna v Dubici, moderní sprchy a toalety si můžete vyzkoušet
v Janově, na novém hřišti s umělým povrchem si můžete zasportovat ve Sloupu v Čechách. Tato víceúčelová
plocha byla vybudována díky dotaci Evropského fondu pro regionální rozvoj Ziel 3/Cíl 3-fond malých projektů. Ve
Vsetínských vrších září nová fasáda na Polaně.
Zuzana Antošová

Opárenský mlýn v roce 2010
Rekonstrukce Opárenského mlýna čile
pokračovala. Během roku byly dokončeny
prakticky veškeré venkovní úpravy a opravy,
ke konci roku již začala stavební firma Hlaváček
s rekonstrukcí vnitřních prostor.
Spolupráce s partnerem Erzgebirgsverein E.V. probíhala mj.
formou víkendových společných brigád. V prosinci 2010 došlo
díky německým přátelům k přímému kontaktování paní
Waltraud Klein, pamětnice, která se v mlýně přímo narodila.
Finanční prostředky na opravu mlýna a vytvoření střediska
environmentální a kulturní výchovy jsme získali v roce 2009
z programu Cíl 3 / Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce
2007–2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou
republikou. V polovině roku 2010 Evropská unie přispěla
dalším finančním obnosem na pokrytí vícenákladů, které
nešlo předpokládat (vyvalená klenba schodiště, úpravna
vody, poničené základy aj.). Na projekt byla vyčleněna
podpora i z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR
a saského zemského rozpočtu, další prostředky poskytlo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Tomek Hurt
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Vznik mlýna a jeho historie do roku 1945
Přesné datum vzniku Opárenského mlýna neznáme, ale jeho výstavbě muselo předcházet zpustnutí nedalekého hradu
Opárno, ze kterého byly při stavbě mlýna použity kameny. Mlýn byl vystavěn před rokem 1749. Na druhém nejstarším
mapovém zobrazení z roku 1842 nese mlýn název Deutsche Mühle. Jméno napovídá, že majiteli mlýna byli nejméně od
poloviny 19. století až do vysídlení v roce 1945 příslušníci německé jazykové menšiny tzv. "Deutschböhme", tedy němečtí
Češi. Nejstarší dochovanou částí mlýna je mlýnice s raně barokním zdivem a okenní mříží v přízemí. Druhým nejstarším
dochovaným objektem je obytný dům s hrázděným patrem, postavený v klasicistním slohu nejpozději na počátku 19.
století. Přibližně ve stejné době byla postavena stodola s průjezdem pro vozy, jejíž dochovaná podoba pochází z přestavby
na počátku 20. století, a malý obytný domek navazující na mlýnici, sloužící podle vzpomínek pamětníků pro ubytování
sezónních dělníků a jako výminek pro starého mlynáře. Během 19. století byly součástí areálu dnes již neexistující chlévy
a vozová kolna na místě dnešního technického objektu a na straně dvora směrem k potoku.
Nejlépe zmapovaným obdobím historie mlýna je doba od desátých let 20. století do roku 1945, kdy byl mlýn v majetku
rodiny Wünsche. Z této doby rozkvětu a prosperity mlýna pochází jeho stávající podoba a na toto období jsme se také
při rekonstrukci snažili navázat. Díky vzpomínkám, fotografiím a dokumentům z pečlivě vedeného rodinného archivu
dcery posledního mlynáře paní Waldtraud Klein si můžeme udělat obrázek o proběhlých stavebních úpravách a o životě
v mlýně. Z mlynářské rodiny Wünsche zde nejprve působil Konrad Wünsche, podle jehož křestního jména se mlýn nazýval
Konrad Mühle. Kolem roku 1925 mlýn převzal jeho syn Rudolf s manželkou Marií, poslední mlynáři. Vedle mletí mouky
oba mlynáři provozovali také pekařskou živnost a pekli chléb a pečivo pro široké okolí. V průběhu dvacátých let 20. století
proběhla rekonstrukce hlavního obytného domu, který se v téměř nezměněné podobě zachoval do dnešních dnů. Tmavým
nátěrem byla zvýrazněna hrázděná konstrukce patra, byla zvětšena okna v přízemí světnice směrem do dvora a fasádu
ozdobily červené secesní šambrány kolem oken a vstupu do domu s popisným číslem 29. Rokem 1932 je pak datována
přestavba mlýnice. V souvislosti s renovací mlecího zařízení byla mlýnice zvýšena o patro a dostala střechu s pozoruhodnou
skeletovou konstrukcí krovu. Nově vybudovány byly též dveře v prvním patře, kudy se na vozy na dvoře spouštěly pytle
s namletou moukou. V interiéru nad dveřmi byl na omítce ozdobným písmem vyveden mlynářský pozdrav „Glück Zu“. Již
v roce 1940 bylo hrázdění na hlavním domě schované v kabátu omítky.
V Opárenském údolí bylo do roku 1938 v činnosti devět mlýnů, které velmi dobře prosperovaly. Během okupace do r. 1945
byly tři mlýny uzavřeny a vyřazeny z provozu. Po roce 1945 byly uzavřeny další tři mlýny, mezi nimi i ten náš, takže z devíti
mlýnů zůstaly po válce v činnosti pouze tři.
Na konci války musel poslední mlynář s manželkou, synem a tříměsíční dcerou Waldtraud rodinný majetek opustit
a odejít do Saska. Majetek vysídlenců převzali správci Josef a Alžběta Sedláčkovi, o nichž archivní prameny hovoří jako
o mlynářských neodbornících, kteří nemají žádný zájem na mlýnských strojích. S jistotou tedy můžeme tvrdit, že po r.
1946 se v mlýně již nikdy nemlelo.

Poválečná historie mlýna až do předání mlýna tomíkům
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Po zastavení mlýna areál často měnil majitele. „Příděl“ převzali v listopadu 1947 správci Sedláčkovi. Až do roku
1988 mlýn přechází mezi několika vlastníky, poté se majitelem stala Správa účelových zařízení Socialistického svazu
mládeže, která objekt svěřila do užívání Pionýrské skupině Štafeta z Prahy. Po mnohaletých soudních peripetiích
mezi Fondem dětí a mládeže (později Ministerstvem financí ČR, které po zrušení fondu spor vedlo dál) a pionýry
díky velké pomoci JUDr. Radky Šumerové (členka ústředního náčelnictva) se mlýn stal majetkem asociace. Na
konci roku 2008 byl mlýn konečně nevratně odevzdán tomíkům. Sepsání projektu s žádostí o finanční podporu
od Evropské unie již nic nestálo v cestě.
Helena Podroužková

Partneři a přátelé
ČRDM
Česká rada dětí a mládeže pracovala i v roce 2010
pod vedením Aleše Sedláčka. V dubnu se ČRDM
podařilo po dlouhém úsilí vstoupit do Evropského
fóra mládeže, jakési obdoby národní rady na
evropské úrovni.
Na konci května ČRDM pořádala již 12. ročník tradiční akce Bambiriáda, která
se konala v 17 městech ČR. S její přípravou pomáhali v mnohých městech také
tomíci, kteří zde propagovali nejen činnost svých oddílů, ale také Asociaci
TOM.
Na přelomu srpna a září se uskutečnila výměna mládeže ČR - Německo - Izrael.
V září jsme také hostili 10 Jihokorejců, kteří byli v ČR v rámci výměnného
programu s Jižní Koreou. Od dubna se v ČRDM realizoval projekt Kecejme do
toho – Strukturovaný dialog mládeže, který se snažil umožnit mládežníkům
říci svůj názor na všemožná témata, jako např.: volby od 16 let, státní maturity,
šikana a kyberšikana, sexuální výchova na školách apod.
V rámci ČRDM pracovalo několik pracovních skupin, nejakčnější byla jako
již tradičně skupina Stát, koordinovaná Tomášem Novotným. Díky této
pracovní skupině se podařilo podepsat memoranda o tom, že politické strany
a hnutí podpoří činnost našich spolků, pokud se po volbách ujmou vlády.
Před podzimními volbami členové pracovní skupiny navštívili postupně šéfy
občanských i sociálních demokratů, lidovce, nově vzniklou TOP 09 a prozíravě
i Josefa Dobeše, tehdejšího garanta oblasti školství za Věci veřejné. Od všech se
náčelníkům spolků dostalo ujištění, že podpora aktivit pro děti a mládež je pro
jejich strany významná a že tomu bude podobně i po volbách. Díky podepsaným
memorandům pak ČRDM mohla v době, kdy hrozily významné škrty, apelovat
na předvolební sliby politiků.
V prosinci ČRDM uspořádala tradiční akci Setkání, tentokráte v Nostickém
paláci. Tématy letošní debaty byla novela zákona o hazardu, o dobrovolné
službě a novela hygienické vyhlášky. Během celého roku ČRDM administrovala
úrazovou a odpovědnostní pojistku. Tomíci také přispívali do zpravodaje Archa,
tu a tam se jejich články objevily i na diskusním fóru Adam a své klubovny
zaznamenali do interaktivní mapy Kamchodit.cz.
V květnu se výkonnou ředitelkou Kanceláře národní rady stala Petra
Chourová.
Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM

KČT
Klub českých turistů je nejbližším a přirozeným
partnerem, pro řadu našich oddílů je klubové zázemí
mateřskou základnou. Personální vazby v roce 2010
nadále posílily, zejména poté, co do předsednictva KČT
byla zvolena Libuše Valentová spolu s Jiřím Homolkou
a Rostislavem Kašovským, všichni dlouholetí vedoucí TOM. Funkci generálního
ředitele vykonává od podzimu 2010 Ing. Mojmír Nováček, stálým zástupcem tomíků
v klubovém vedení je Tomáš Novotný.
Tomíci se spolu s dospělými členy KČT účastnili stovek klubových akcí, mnohé
z nich aktivně připravovali. V roce 2010 bylo v odboru Kostka organizováno 2 173
členů, ostatní tomíci pracovali v řádných odborech klubu. Klub českých turistů
podpořil Asociaci TOM v roce 2010 necelým milionem korun určeným zejména
na turistické závody, materiálové vybavení, podporu výchovných akcí a rozvoj
turistických základen. Dobře fungovala spolupráce při údržbě a využívání klubové
chaty Kusalíno ve Vsetínských vrších.
Tomáš Novotný
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Webové stránky, publikační činnost
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Publikační činnost

Dobročinnost

Jen co autoři Chalupáře TOM – průvodce po
asociačních chalupách – slavnostně pokřtili knížku
na poděbradském sněmu, jalo se ústředí publikaci
distribuovat všem zájemcům a příznivcům
turistiky a chalupaření. Knihu Chalupář TOM je
možné si na ústředí objednat za 50 Kč.
Mezi řady vedoucích putoval v roce 2010, stejně
jako v letech předchozích, informační zpravodaj
KRA a čtyři čísla časopisu Tomík.
Dále byl vydán – ku příležitosti 20. výročí Asociace
TOM – komiks kultovní postavičky všech Tomíků
i tomíků – Trampoty veverka Joachyma z dílny
Jiřího Choura.
Kalendárium 2010 informovalo vedoucí i členy
oddílů o závodech, soutěžích, pochodech a dalších
zajímavých akcích roku.

Dlouhodobě podporujeme tři mladé lidi z Indie a Afriky, chlapce Baskara již jedenáctým rokem. Menšími finančními
částkami jsme podpořili aktivity společnosti Člověk v tísni, NROS, charity Adra, projektu Šance a Arcidiecézní charity
Olomouc. Asociace TOM tak v roce 2010 podpořila obdobné aktivity částkou 39 476 Kč z ústředního rozpočtu.
Významným charitativním a společenským počinem byl již třetí ročník banátského táboření, který jsme mohli
uskutečnit díky podpoře ministerstva mládeže a školství ( ministerstvo přispělo cca 200 000 Kč), a také díky nadšení
a entuziasmu vedoucích tábora z řad woodcrafterů a tomíků.

Vážení,

WEB

dovolte nám ještě jednou poděkovat za Váš finanční dar na konto sbírky SOS Povodně pořádané
organizací Člověk v tísni.
V tomto týdnu uplynulo půl roku ode dne, kdy se první záplavová vlny prohnala Raspenavou
a dalšími obcemi na severu Čech. I díky Vaší podpoře jsme mohli pomoci 747 rodinám opravit
jejich zničený dům nebo si pořídit nábytek, který jim odnesla velká voda.
Podrobnou zprávu o tom komu a jak pomohl Váš laskavý dar naleznete na http://clovekvtisni.
cz/download/pdf/300.pdf
Kromě souhrnných informací zde naleznete i příběhy konkrétních lidí, kterým jsme díky
podpoře dárců z Čech a Moravy mohli pomoci postavit se zpět na vlastní nohy a obnovit
jejich domovy.
Ještě jednou děkuji za Vaši podporu. Je pro nás nesmírně cenné, že máme v okamžicích krizí
podporu dárců jako jste Vy.
S přátelským pozdravem,
Irena Bednářová, Člověk v tísni, o. p. s.
Tel.: 226 200 439

Na webu se minulý rok přibyla nová chata – srub Psí zub. Jakožto admin
jsem chaloupce nemohl odolat, jel ji vyzkoušet na vlastní kůži a vymanil
se z dosahu internetu a elektrické energie. Jen kdyby si šlo ještě vypnout
mobilní telefon. Návštěvu vřele doporučuji pro všechny, co jsou plni té
dnešní přetechnizované doby!
Ale zpět k webu. Emailové služby jsem přesunul k jedné z největších
internetových společností – Google. Máme tak lepší přístup k emailům,
což potvrzují vaše ohlasy.
Vznikla také nová skupina na Facebooku. Nacházejí se tam veškeré
novinky, co na "klasický" web přidáme.
Když zkonfrontujeme statistiky návštěvnosti webu s předloňským rokem,
tak nastal malý posun. Místo loňské 11. středeční hodiny teď vede úterní
16 hodina. Snad je to dobré znamení, že si na náš web najdete čas o den
dříve, nebo snad více využíváte pracovní dobu.
Lukáš Pavlík

Přehled hospodaření
Vybrané údaje z rozvahy Asociace TOM k 31. 12. 2010
Aktiva
DLOUHODOBÝ MAJETEK
NHIM – software
HIM – budovy, základny, dopr. prostředky
Nedokončený dlouhodobý majetek
Pozemky
Oprávky k hmotnému investičnímu majetku
Nedokončená výroba
Dlouhodobý majetek celkem
KRÁTKODOBÝ MAJETEK
Pohledávky, zálohy
Bankovní účty a hotovost
Jiná aktiva – náklady příštích období
Oběžná aktiva celkem
AKTIVA CELKEM

Kč
146 020
36 788 761
15 727 041
745 520
-8 336 967
194 347
45 264 722
7 970 467
1 117 377
93 223
9 181 067
54 445 789

Pasiva

Kč

VLASTNÍ ZDROJE
Základní jmění
Zisk 2010
Vlastní zdroje celkem

52 587 517
1 155 533
53 743 050

CIZÍ ZDROJE
Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům
Ostatní krátkodobé závazky
Cizí zdroje celkem

512 264
164 818
25 657
702 739

PASIVA CELKEM

Ústředí v roce 2010

1)
2)
3)

54 445 789

POZNÁMKY:
faktury dodavatelské zaplacené v 2011
2)
prosincové mzdy zaplacené v 2011
3)
daně, poplatky a přijaté zálohy (zúčt. v roce 2011)
1)

Zpráva revizní komise
Revizní komise pracovala ve složení Ilona Jaglová, Pavel Ebr, Vratislav Jagla. V roce
2010 opět proběhla akce Čistý tomík. Tentokrát jsme se zaměřili na vybrané
oddíly. Byla zkontrolována asi polovina oddílů. Většina z nich má účetnictví
v pořádku, ale najdou se i oddíly, které dělají stejné chyby. Také, bohužel, některé
oddíly nereaguji na nahlášené kontroly, a to ani přesto, že kontroly probíhají ve
třech místech republiky (Ostrava, Brno, Praha) v dosti velkém časovém rozmezí.
Tyto oddíly budou kráceny na dotacích. Pokud budou ignorovat kontroly i nadále,
budou vedoucí nuceni přidělené dotace vracet. Netýká se to oddílů, které
se omluvily. Seznam oddílů je na ústředí, oddíly budou vyzvány ke kontrole
samostatně na vlastní náklady.
Proběhla také kontrola účetnictví na ústředí. Přestože tam je daleko více účetních
úkonů, nástrah a vyúčtování grantů než v oddílech a na vše jsou jen dvě účetní,
vše je v pořádku. Alici Pařízkové a Zdeňce Náhlovské tak patří velká pochvala.
Také jsme připravili plán kontrol na rok 2011, ale to už je jiná kapitola…
Ilona Jaglová – předsedkyně RK

Čerpání státních dotací
Sdružení – celkem
provozní náklady ústředí
tisk zpravodaje,knihy
obnova a údržba MTZ
provozní náklady zákl. článků
mezinárodní aktivity
volnočasové aktivity
tábory
vzdělávání vedoucích
Investice
Tomíci pro jiné
CELKEM

9 900 000 Kč
2 969 000 Kč
561 750 Kč
2 050 000 Kč
799 425 Kč
264 320 Kč
939 755 Kč
2 144 700 Kč
171 050 Kč
2 215 000 Kč
865 000 Kč

Sdružení celkem
Investice
Tomíci pro jiné

12 980 000 Kč
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Výsledovka Asociace TOM za rok 2010
Výnosy

Kč

Provozní dotace celkem
Dotace MŠMT – Sdružení
Dotace MŠMT – Tomící pro jiné
Dotace Cíl 3
Dotace MŠMT – rek. kluboven
Finanční podpora KČT
Aktivace hmot. majetku
Nedokončené projekty
Členské příspěvky
Oddílové příspěvky
Přijaté úroky z bank.účtů + kurz.zisk
Tržby za zboží a služby
Ostatní výnosy daňové
VÝNOSY CELKEM

13 259 687
9 900 000
865 000
485 096
970 000
830 000 *
15 243
194 348
810 130
1 220 799
54 426
795 979
0
16 141 021 Kč

1 155 533 Kč 6)

Hospodářský výsledek

Výnosy Asociace TOM
Provozní dotace celkem
Členské příspěvky
Oddílové příspěvky
Přijaté úroky z bankovních účtů
Tržby za zboží a služby

Náklady Asociace TOM
Materiálové náklady
Služby
Osobní náklady
Dotace základním článkům
Ostatní
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Náklady
MATERIÁLOVÉ NÁKLADY
Spotřeba materiálu
Materiál autoprovoz
Spotřeba energií
Materiálové náklady celkem
SLUŽBY
Nájem
Opravy a údržba MTZ
Výkony spojů
Admin., materiálové a další služby
Pojištění majetku, úrazové a hmot. poj.
Propagace
Tisk materiálů (zpravodaj Tomík, KRA, knihy)
Ostatní služby
Služby NISA
Služby Klíče pro život
Služby Cíl 3
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Služby celkem
OSOBNÍ NÁKLADY
Mzdy zaměstnanců
Zdravotní a sociální pojištění
Ostatní sociální náklady
Dohody o provedení práce
Osobní náklady celkem
DOTACE ZÁKLADNÍM ČLÁNKŮM
Tábory
Volnočasové aktivity,PD II
Náklady – provoz kluboven
Zahraničí
Výchova
Rekonstrukce kluboven
Neorganizovaná mládež
Materiál KČT
Ostatní dotace
Dotace celkem
OSTATNÍ
Odpisy HIM
Bankovní poplatky, kurz. rozdíly, ostatní
Placené příspěvky ČRDM, NICEM
Ostatní náklady
Ostatní celkem
NÁKLADY CELKEM

Kč
1 618 637
101 188
457 817
2 177 642
156 000
1 093 683
166 986
761 874
131 420
9 960
562 118
546 663
16 302
128 958
140 720
234 417
44 964
3 994 065
1 393 419
468 261
10 073
335 621
2 207 374
2 144 709
1 048 595
514 605
264 351
146 956
970 000
624 000
186 996
33 245
5 933 457
317 484
279 440
23 226
52 800
672 950
14 985 488

1)

2)

3)

4)

5)

POZNÁMKY:
* Údaj zobrazuje účetní výnosy,resp.podporu od klubu přijatou
v roce 2010 na náš účet. V praxi podpořil klub tomíky částkou
1 020 000 Kč,190 000 Kč však nešlo přes asociační účetnictví,
ale je zaúčtováno v účtech klubu.
1) Zejména turistický materiál pro oddíly, administrativní
a kancelářský materiál, materiál na provoz základen
2) Opravy a údržby turistických základen v majetku Asociace TOM
a ostatního MTZ.
3) Externě zajišťované služby, nepravidelná výpomoc, ekonomické
poradenství, servis, materiálové služby, softwarové služby
4) Služby na akcích organizovaných ústředím a další služby, jinam
nezařazené.
5) Pohoštění na ústředím organizovaných akcí, dary, atd.
6) Vytvořený hospodářský výsledek bude použit na financování
povinných podílů v evropských projektech (Opárenský mlýn,
víceúčelová plocha ve Sloupu)

Zpracoval: Zdeňka Náhlovská
účetní sdružení

HERBERK FERDINANDA DOBROTIVÉHO
Chcete spát jako císař? Navštivte hostel ve Sloupu v Čechách (Liberecký kraj, poblíž České Lípy),
navštivte Herberk Ferdinanda Dobrotivého, nově zrekonstruovaný objekt vlastněný
a provozovaný neziskovou organizací, Asociací turistických oddílů mládeže.
 Je vhodný pro individuální turistiku mladých lidí (batůžkářů), rodinnou turistiku, pořádání školení,
společenských akcí, svateb.

VÁŽENÍ HOSTÉ,
JSTE NÁM VÍTÁNI!
Navštivte
www.herberk.cz

 Základní kapacita je 37 osob, lze ji ale navýšit na 44.
 Neziskové organizace mohou získat slevu na ubytování, stejně tak i studenti s kartou ISIC.
 Obec Sloup je položena v malebné krajině v předhůří Lužických hor, v bezprostřední blízkosti je koupaliště,
pískovcové skály, renesanční zámek Zákupy či působivá skalní kaple Modlivý důl.

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

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE TOM ČR ZA ROK 2010
Vydala Asociace TOM ČR v květnu 2011 v počtu 600 kusů. / Zprávu schválilo předsednictvo Asociace TOM v květnu
2011. / Zpracovali: Zuzana Antošová, Alice Pařízková, Tomáš Novotný, Zdeňka Náhlovská. / Za korektnost údajů
ručí Tomáš Novotný, statutární zástupce Asociace TOM. / Za ekonomické údaje odpovídají Alice Pařízková a Zdena
Náhlovská. / V textu i na obálce jsou použity fotografie a texty z oddílových akcí focené Zdeňkem Šmídou, Václavou
Huškovou a Jiřím Šmídou / Titulní foto: Jiří Šmída / Ilustrace: Jiří Chour. / Grafická úprava: Dita Baboučková, e-mail:
vavrinec@ecn.cz. / Činnost Asociace TOM je podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Vydání
časopisu Tomík, knihy Chalupář TOM a brožurky Tomík tomíkovi 2009 bylo navíc podpořeno Ministerstvem pro
místní rozvoj. Na činnost A-TOM přispívá dlouhodobě Klub českých turistů. Projekt přestavby Opárenského mlýna
byl kontinuálně podporován z programu přeshraniční spolupráce Ziel 3/Cíl 3. Víceúčelová sportovní plocha ve Sloupu
byla zbudována díky dotaci Evropského fondu pro regionální rozvoj Ziel 3/Cíl 3-fond malých projektů.

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.

