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124

22

25

23

49
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8

Plzeňský

151

10

9

11

29

210

11

5		

1

6

1

Domažlice

51

3

1

8

11

74

3

1

3

48

1

Plzeň-jih

45

1

5		 5

56

2

14

31

127

3

Plzeň-město

38

5

2

2

7

54

5

5				2

7

1

Plzeň-sever

17

1

1

1

6

26

1

805

112

128

103

311

1459

39

4		50

1

České Budějovice			
Český Krumlov

39

Jindřichův Hradec

58

Strakonice

5		
13

11

22

4

9

8

12

55

2

Středočeský

640

137

182

73

101

1133

27

Benešov

35

6

5

Blansko					7

7

1

Beroun

122

19

13

10

80

244

8

Břeclav

6

1

Kladno

67

10

7

10

14

108

3

83

957

18

Kolín

58

3

9

3

43

116

2

12		 3

58

2

Kutná Hora

45

9

15

4

27

100

5

19

32

51

178

1

2		 4

44

2

Tábor
Jihomoravský

2		 1

Brno-město

545

120

Brno-venkov

41

2

Vyškov

31

12

17

6

7

73

3

Mělník

58

18

Znojmo

21

3

5

2

1

32

2

Mladá Boleslav

37

1

Karlovarský

29

1

2

1

10

43

3

Nymburk

22

3

11

5

2

43

1

1

Praha-východ

135

14

15

9

39

212

4

Praha-západ

156

19

24

23

45

267

9

Karlovy Vary
Sokolov
Královéhradecký

147

3		
62

3				2

5

26

1

2

1

8

38

2

141

31

37

12

38

259

10

Příbram
Ústecký

Hradec Králové

60

19

18

5

19

121

5

Jičín

10

1

2

1

7

21

1

Chomutov
Děčín

Náchod

71

11

17

6

12

117

4

Liberecký

355

46

57

23

26

507

11

Česká Lípa
Jablonec nad Nisou
Liberec
Semily
Moravskoslezský
Bruntál
Frýdek-Místek
Karviná
Nový Jičín

148
39

14
4

10
1

23		 4
145
1347

28
277

14

2

184

39

162
88

19
5

42
283

10
4

13
5

20

53

5

Louny

3

Ústí nad Labem

1

1

29

1

Vysočina

8

7

230

2

Jihlava

146

191

1		 3
56

195

16
10

7

6

37
21
12

2244

50

20

1

332

6

232
118

8

3

6

97

3

76

46

62

694

18

44

2

6

4

3

59

2

26

9

17

10

10

72

2

238

16

24

26

32

336

9

5			
2

6

13

1

100

70

29

4

11

214

4

89

27

20

12

65

213

5

6

3

Pelhřimov

63

21

Žďár nad Sázavou

20

3

502

100

113

86

18

34

Zlínský

1		 3

13

1

12

58

171

3

2		

4

29

1

77

159

951

23

21

25

184

5

17

9
3

Uherské Hradiště

118

14

17

21

65

235

6

Vsetín

153

32

30

18

53

286

5

Zlín

145

36

32

17

16

246

7

604

157

143

52

66

1022

15

5417

1045

1113

599

1132

9306

228

193

42

35

24

16

310

5

Ostrava-město

706

170

164

90

102

1232

26

Olomoucký

61

13

19

7

13

113

4

Olomouc

43

5

11

1

7

67

2

Přerov

18

8

8

6

6

46

2

Pardubický

156

15

19

13

12

215

4

Svitavy

10
97

Kroměříž

Opava

Pardubice

Litoměřice

70
413

6

1

4

1

3

15

1

150

14

15

12

9

200
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Hlavní město Praha
CELKEM

účel a poslání asociace
Asociace turistických oddílů mládeže ČR (Asociace TOM, A-TOM) je spolek dětí a mládeže
s celorepublikovou působností zaměřený především na turistiku a tábornictví.
Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch bylo v roce 2015 9300. Tomíci se scházejí na oddílových schůzkách,
podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky,
organizují akce pro veřejnost.
Asociace TOM se hlásí k myšlence občanské společnosti a podporuje vlastenectví, aktivní občanství, úctu
k demokratickým tradicím našeho státu. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k Listině práv a svobod.
Asociace spolupracuje s partnerskými spolky, zejména s organizacemi dětí a mládeže v České republice
a v zahraničí. Asociace TOM je organizací uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro
oblast práce s dětmi a mládeží. Tuto certifikaci spolek získal již popáté, na období 2016–2020.

Obsah:
Přehled akcí v roce 2015 ... 2 | Annaberg + Banát ... 3 |
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Zpráva revizní komise ... 19 | Organizační struktura ... 21 |

1

PŘEHLED AKCÍ podpořených

regionální akce

Výlety a výpravy našich oddílů

zelené víkendy
pohádkový les

v roce 2015 z prostředků MŠMT
Tvoří necelou třetinu všech uskutečněných oddílových
výprav, výletů, táborů a vzdělávacích akcí.

Volnočasové aktivity
CELKEM 444 AKCÍ (jednodenních 227 a 217 vícedenních)
O NÁKLADECH 2 165 463 Kč (403 510 Kč resp. 1 761 953 Kč)
byly DOTOVÁNY ČÁSTKOU 662 992 Kč
(201 755 Kč resp. 461 237 Kč)

Počet akcí
130

POČET ÚČASTNÍKŮ akcí do 26 let byl 6 479 (3 058 resp. 3 421)

Tábory

jarní tábory

letní tábory

výchovné akce

Počet osob
4 487
z toho 3 828
do 26 let

Celková
dotace
295 815 Kč

Celkové
náklady
1 389 964 Kč

základní výchova
vedoucích

odborná
výchova

individuální
výchova

Počet táborů
175

Celkové
náklady
15 731 029 Kč

Celková
dotace
2 706 093 Kč

Počet akcí
42
Počet dětí
4 572

Celkové
náklady
556 312 Kč
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Vyplacené
dotace
227 932 Kč

Počet
účastníků
614

Annaberg + Banát
Tomíci Javory v Annabergu
Pěkný začátek prázdnin jsme prožili u německých přátel v okolí Annabergu –
na saské straně Krušných hor. Strávili jsme čtyři krásné dny bohaté na zážitky
a poznání. Seznámili jsme se s lidmi, kteří jsou hrdí na svůj rodný kraj, krásnou
přírodu, historii a řemeslnou zručnost. Navštívili jsme starý Hamr Frohnau – důl
na uhlí a důl pod městem na stříbrnou rudu s adrenalinovým výstupem po žebřících.
Celodenní výpravu do lesů s kamarádem Markem jsme zakončili táborákem
a pečením jeleních klobás. Svoji zručnost jsme si vyzkoušeli v řezbářské dílně a při
drhání náramků přátelství. Zde byla potřebná domluva a bylo nutné vydolovat ze své
paměti buď anglická nebo německá slovíčka.
Výstava fotografií „Děti po válce“ svou působností brala dech všem účastníkům
výpravy. Typické vánoční ozdoby nás okouzlily v domě snů na pohádkovém zámku
Scharfenstein.
Ubytováni jsme byli v Ekologickém centru v krásném koutu Krušných hor. V kempu
byly tři okruhy naučné stezky se spoustou udělátek a s naučnými tabulemi v českém
jazyce. Co nás mimo jiné ohromilo, byl fakt, že dva průvodci přesně věděli, kde se
nachází naše obec Černuc. S určitostí nám řekli, že u Velvar a popsali okolí města.
Výlet do Annabergu můžeme všem ostatním oddílům stoprocentně doporučit.
Opravdu je super a stojí za to!
Marcela Jirásková, TOM Javory
Výprava se uskutečnila v rámci dlouhodobého partnerství
mezi saským spolkem Erzgebirgsverein a Asociací TOM.

TOM Sůvy v Banátu
Pražský oddíl Sůvy se v létě vypravil za krajany do rumunského Banátu. Společně
jsme prožili týden plný nezapomenutelných zážitků včetně plavby loďkou po Dunaji.
Navštívili jsme čtyři české vesnice: Svatou Helenu, Gerník, Rovensko a Eibentál.
Obdivovali jsme naše předchůdce z řad tomíků, kteří před lety pořádali v Banátu pro
místní děti tábory. V Banátu jsme nežili jen sami pro sebe a snažili jsme se co nejvíc
poznat místní lidi a proniknout do zdejšího způsobu života. V Eibentálu jsme také
organizovali různorodé aktivity pro děti: deskové hry, vyrábění figurek z plsti, tvoření
originálních pohledů, hudební workshop a mnoho dalšího.
Spolupracovali jsme i s organizátory hudebního festivalu Banát, kterým tímto ještě jednou
děkujeme za pomoc a podporu při plánování našeho dobrodružství. Díky nim jsme také
v Praze uspořádali před odjezdem sbírku věcí pro banátské děti a odvezli krajanům několik
krabic školních pomůcek, sportovního vybavení nebo výtvarných potřeb. Dárky pro děti
přispěla i Asociace TOM! Vše se na místě ihned roztřídilo a brzy rozdávalo.
Pochody mezi vesnicemi byly mnohdy náročné, hlavně kvůli extrémním výkyvům
v počasí: od šíleného slejváku po strašlivé vedro... ale Sůvy všechno báječně zvládly.
Banát jsme si všichni na první pohled zamilovali a věříme, že se sem ještě někdy
v budoucnu vypravíme!
Jarka Bednářová, TOM Sůvy

3

Krajské rady asociace TOM
Asociace tomíků má své krajánky ve všech krajích republiky.
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@j-hradec.cz

KR 258

Liberecký kraj
Zdeněk Šmída
Slovanka 1350, 470 01 Česká Lípa
mobil: 775 975 713
e-mail: zdenek.smida@gmail.com

KR 262

KR 268

KR 266

Moravskoslezský kraj
Stanislav Prais
Otty Synka 1815, 708 00 Ostrava
mobil: 777 700 082
e-mail: prais@seznam.cz

Jihomoravský kraj
František Serbus
Sevastopolská 1, 1625 00 Brno
mobil: 603194 024
e-mail: frodo@kasiopea.cz

KR 267

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

KR 260

Olomoucký kraj
Soňa Rokytová
Kyselovská 78, 783 01 Olomouc-Slavonín
mobil: 732 202 287
e-mail: sefova@email.cz

KR 264

Královehradecký kraj

KR 263

Pardubický kraj
David Šimek
Gorkého 35E, 568 02 Svitavy
tel. byt: 461 531 687
mobil: 732 504 588
e-mail: david.simek@svitavy.cz
Plzeňský kraj
Zdeněk Strousek
Baarova 478, 345 61 Staňkov
mobil: 606 664 311
e-mail: zdenek.strousek@swisslifeselect.cz

KR 259

Středočeský kraj
Kamil Podroužek
Oparno 29, 411 02 Oparno
mobil: 603 269 292
e-mail: Boci2004@volny.cz

KR 257

Ústecký kraj
Miloslav Toman
Studentská 669, 418 01 Bílina
mobil: 702 052 606
e-mail: lesni.panna@email.cz

KR 261

Tomáš Buriánek
Čs. armády 110
549 31 Hronov
mobil: 775 951 461
e-mail: tomas.burianek@seznam.cz

Tomáš Buriánek
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Kraj Praha

KR 256
Jaroslava Bednářová
V Předpolí 15
100 00 Praha 10
mobil: 736 536 603
e-mail: suvy@volny.cz

Jaroslava Bednářová

Kraj Vysočina
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

KR 265

Zlínský kraj
KR 269
Zdeněk Rolinc
Pod Zábřehem 1503, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. zam.: 573 378 187
mobil: 602 733 742
e-mail: zrolinc@volny.cz

Slovo předsedy
Ve čtyřiadvacátém roce existence
našeho spolku jsme se mohli těšit
z nárůstu počtu členů. Počet tomíků
se v roce 2015 opět přehoupl přes
potěšitelných devět tisícovek.
• Oddíloví vedoucí se trápili
s tzv. překlápěním, tedy
povinným zakládáním
pobočných spolků, tak, jak
to předepsal nový občanský
zákoník. Zákonodárce zjevně
nedomyslel, jak velkou
obtíž může činit získání
souhlasu pro trvalé sídlení
oddílu ve škole, v pronajaté
klubovně... Řadě vedoucí
nezbývalo, než oddíl
zaregistrovat u sebe doma,
ale i v tomto případě nebylo
mnohdy snadné sehnat
souhlas majitelů objektů.
• Spolkové náčelnictvo se zabývalo
– více než by mu bylo milé –
vztahy s Klubem českých turistů.
Na konci roku bylo jasné, že končí
dosavadní model provázanosti
obou spolků a že finanční
podpora směrovaná klubem
k tomíkům nadále nebude
rozdělována přes ústředí tomíků.
Jednání nebyla vždy snadná, ale
snahou obou stran bylo a bude
hledat nový modus vivendi...

• V prosinci roku 2015 jsme otevřeli
třináctou základnu v majetku
tomíků. Stříbrné Hory nedaleko
Rýmařova, které jsme pořídili
v roce 2013, se díky investiční
dotaci ministerstva školství staly
moderním a přitažlivým cílem
turistických výprav tomíků (nejen)
z Moravskoslezského kraje.

• Několik stovek vedoucích a jejich
přátel využilo asociační telefonní
síť Vodafone, která po klopotnějším
rozjezdu v roce předchozím
fungovala opravdu dobře. Přijali
jsme nabídku skautského ústředí
a přidali se do programu levnějších
energií, v asociaci pod názvem
Svítíme s hořcem.

• Oddíly žily pestrým životem, a to
nejenom na stovkách schůzek,
táborů a výletů tuzemských.
Tomíci cestovali doslova po celém
světě! Jako příklad jedné
z nejexotičtějších oddílových cest
uveďme třeba kralupské Grónsko.
Tomáš Novotný
Předseda Asociace TOM
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Ústřední akce 2015
Soutěž 21
Ve dnech 16.–18. října proběhl 5. ročník tradiční
mezioddílové soutěže „21“, do které se zapojilo 50
tomíků. Velké oddíly se na finálním víkendovém
klání sešly ve Sloupu v Čechách, oddíly malé vyrazily
na moravskou Polanu.

Sněm

Železný tomík

Sněm – v pořadí 12. sněm proběhl ve dnech
23.–25. 1. ve Zlíně, kde se sešlo 174 zástupců
oddílů. Organizačně byl zajištěn členy oddílu TOM
Špendlíci v čele s Libuší Valentovou. Sněm byl
podpořen z dotace MŠMT částkou 150 000 Kč.

Železný tomík – 21. ročníku soutěže v triatlonu
v Litoměřicích 8.–10. 5. se zúčastnilo 237 tomíků, z toho
186 aktivně z 12 oddílů z celé republiky. Triatlon byl
podpořen Klubem českých turistů částkou 25 000 Kč,
MŠMT přispělo 2 350 Kč.

Letní sraz
Letní sraz turistických oddílů se odehrál
ve Volarech na Šumavě. Hlavním organizátorem byl
oddíl Viking z Prahy pod vedením vedoucího Petra
Teringla. Týdenního pobytu v termínu 8.–15. 8.
se zúčastnilo 138 tomíků ze 17 oddílů. Akce byla
podpořena z dotace MŠMT 19 062 Kč a od KČT
částkou 10 000 Kč. Podrobnější informace o srazu
najdete na straně 8.
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Sněm v kostce

V sobotu 24. 1. 2015 proběhl dvanáctý sněm Asociace
TOM. Tento rok nás hostilo východomoravské město Zlín
plné funkcionalistických staveb z Baťovy éry. Sněmu
se zúčastnilo dohromady na 174 zástupců z 95 oddílů
(včetně 13 organizátorů a 8 pracovníků ústředí) 7
čestných hostů, 1 právnička. Pořádajícím oddílem byli
tomíci z TOM Špendlíci pod obětavým vedením Libušky
Valentové. Sněmovali jsme ve Velkém Kině, jehož jméno
opravdu sedí, protože kinosál sedadly pojme až tisícovku
lidí. Ti, kteří na sněmu byli, vědí, že i zadní řady byly
obstojně zaplněné veselými mladými tomíky.
Na začátku Tomáš Novotný shrnul a přednesl zprávu
o stavu spolku v posledních dvou letech. Následoval
hlavní bod sobotního sněmování. Bylo jím hlasování
o nových stanovách, které obsáhly změny vyplývající
z nového Občanského zákoníku. Ty byly v dopoledních
hodinách úspěšně odsouhlaseny a vešly v platnost
v neděli 25. 1. 2015. (139 hlasů PRO, 4 hlasy se zdržely,
0 hlasů PROTI). K tomu se váže i nová nutnost registrace
všech pobočných spolků (oddílů). Její budoucí průběh
společně s Ondrou Šejtkou vysvětlila právnička Alena
Hájková. V odpolední části přednesli zdravice četní

zajímavým zakončením sobotního sněmování byla
fotoshow Dana Přibáně, který svérázně a hodně
živě ukázal fotografie, jak s Trabantem, Maluchem
a Jawou projeli napříč Jižní Amerikou.
Nejvyšší spolkové vyznamenání, Stříbrný
hořec, předali Tomáš Novotný a Tomek Hurt
Jiřímu Vilhelmovi, neúnavnému a nadšenému
organizátorovi turistických závodů.
Přes sobotní noc napadl sníh, a tak nedělní
procházka po zlínském urbanismu byla dokonalá.
Baťův památník, Baťovo muzeum, Baťova
pojízdná kancelář a terasa s výhledem na Zlín byly
samozřejmě pěknou tečkou za zlínským sněmem.
A za dva roky? To se sejdeme v Jiráskově Hornově.
Anežka Klabanová
(ton)

čestní hosté (náměstkyně primátora města Zlín,
místopředseda KČT Zdeněk Cabalka, emeritní předseda
KČT Jan Havelka, místostarosta Junáka Jiří Navrátil,
předseda ČRDM Aleš Sedláček, šéf rakouských tomíků
Markus Artner a Přemysl Filip, ředitel Nadačního fondu
Českého rozhlasu). Za zvuků libé písně byla slavnostně
podepsána smlouva mezi Asociací TOM a Klubem
českých turistů. Z té vyplývá finanční podpora tomíků,
provázání elektronické evidence obou spolků a dále
třeba oboustranná propagace chalup, to vše pro rok
2015.
Ivo Skoček se Zdeňkem Šmídou nalákali na Letní
táborové školy a s prezentací dalších vzdělávacích akcí
pokračoval Stanislav Prais z Rady vzdělávání. Tomáš
Fúsek promítl film z turistických závodů, Ondra Šejtka
s Tomkem Hurtem představili myšlenku propagace
tomíků mnoha způsoby, třeba novými gumovými
náramky „Jsem v TOM“. Tomáš Novotný s fotografem
Milanem Blšťákem se svěřili, že mají v plánu vytvořit
další pěknou knihu o asociačních chalupách. Rádi jsme
slyšeli, jak úspěšně se zapojili tomíci po celé republice
do charitativní akce Světluška. Bombou a velmi

7

sraz tomíků
na šumavě
Ve dnech 8. – 15. 8. proběhl na Šumavě 34. sraz tomíků.
Centrem srazu a místem, odkud jsme vyráželi na výlety,
byly Volary. Srazu se zúčastnilo celkem 138 tomíků
a jejich přátel ze sedmnácti oddílů. Část účastníků spala
ve škole a část v ubytovně, kam také chodili všichni
večeřet.
Slavnostní zahájení srazu proběhlo v neděli 9. 8.
na fotbalovém hřišti Tatranu Volary, kde nás všechny
přivítal předseda Tatranu a člen KČT pan Miroslav
Svoboda. Na zahájení se představili řemeslníci, kteří
ještě zvládají tradiční šumavská řemesla, nechyběla
ukázka. Vyvrcholením zahájení bylo ovšem překvapení
od pana Svobody. Přivedl k nám nejstaršího volarského
turistu, pana Josefa Čadu, který po dlouhá léta vedl
tomíky. Pan Čada od nás dostal na památku knížku,
kterou mu předala jedna z nejmladších účastnic srazu,
Terezka z oddílu Kájíci.

Program srazu byl pestrý – autobusové výlety
do Německa, do Bavorského národního parku. Někteří
navštívili stezku v korunách stromů a lesní zoologickou
zahradu, někteří vystoupili na jednu z nejkrásnějších
hor Šumavy, legendami opředený Luzný. Další výlet byl
do údolí potoka Wolfsteiner Ohe a do keltské vesničky
Gabreta, kde nám průvodkyně pověděla o životě Keltů
a ukázala domky, dílny, pec na chleba, zahrádku i stará
plemena oveček a koníků. Nechyběl ani výlet do města
Passau, kde bylo možné, kromě prohlídky města
a hradu, navštívit i varhanní koncert a sklářské muzeum
a také se projet parníkem po dvou ze tří řek, které se
v Passau stékají.

Večerní program byl připraven na každý den. Navštívil
nás např. lesník a spisovatel pan Petr Martan, který
nám pověděl, proč v Boubínském pralese rostou
třistaleté stromy a proč ostatní šumavské pralesy, třeba
Trojmezenský a Černohorský, úplně uschly během
několika let.
Dalším zajímavým hostem byl pan Emil Kintzl, turista
a značkař, známý jako autor streamových pořadů
Zmizelá Šumava. Promítl nám staré fotografie ze
života obyvatel Šumavy, z práce dřevařů, svážení dříví
na saních a plavení dříví, cestu dětí do školy na lyžích
nebo sklizeň obilí v závějích sněhu. Ukázal nám také
jediný snímek šumavského obra Seppa Rankla.
Povídání o železnici se dětem líbilo nejvíc – výpravčí
a spisovatel pan Roman Kozák nám vyprávěl historky
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z Volarska. Povídal o nejkratší přeshraniční trati
na Novém údolí, o potlačení vzpoury německých
militantů nádražáky z Číčenic nebo o recesistických
jízdách parních vlaků. Na závěr jeho povídání se všichni
zapojili do předvedení průjezdu parního vlaku stanicí.
Ředitel Prachatického muzea pan Pavel Fenc pohovořil
o Zlaté stezce, o historii dopravy soli přes Šumavu
a historii Volar, včetně toho, že patent o povýšení Volar
na město vlastnoručně napsal císař František Josef
v neděli ráno, před tím, než šel na mši.
Páteční večer byl rozlučkový. Jitka, která se ve štábu
starala o kulturní program, narychlo sehnala náhradu
za předem domluvenou kapelu, jejíž zpěvák ulehl se
zápalem plic. Přijela za námi tedy část kapely Lazareth,
Luboš Hrdlička a basák Petr. Dokázali tomíky rozezpívat
a roztančit, jen škoda, že jejich venkovní představení
zakončila bouřka o něco dříve, než jsme měli v plánu.
Týden na Šumavě utekl jako voda z vyschlých
šumavských potůčků.
Petr Teringl, hl. organizátor srazu, TOM Viking, Praha

Turistické
základny 2015
Bezesporu nejvýznamnější událostí bylo slavnostní
otevření chalupy ve Stříbrných Horách, které proběhlo
12. prosince 2015. Objekt jsme zakoupili v roce 2013
a v letech 2014–15 probíhala jeho generální rekonstrukce.
Zůstaňme ještě chvíli na Moravě. Na turistické základně
Kamenka přibyl prostorný zahradní altán, který hosté
a tomíci v parném létě roku 2015 často a rádi využívali.

Chalupa s celkovou kapacitou 27 osob nabízí ubytování
ve čtyřech pokojích pro 19 osob na postelích, dalších 8
míst najdou hosté na matracích v podkroví. K dispozici
je vybavená kuchyně, společenská místnost, toalety
a sprchy s teplou vodou.
Podhůří Jeseníků nabízí velké množství atraktivních
výletů, za návštěvu stojí např. hrad Sovinec, Rešovské
vodopády, výlet na Praděd apod.
Terénní úpravy přilehlého pozemku budou probíhat
v letech 2016-2017.
Rekonstrukci základny finančně podpořilo MŠMT.

Na zahradě naší západočeské základny Broumov
u Tachova stojí nový dřevník, letní jídelna a praktické
zastřešení vchodových dveří.

Generální údržbou prošly vodní hrátky v Oparenském
mlýně, do interiéru mlýna jsme přidali nové police,
podlaha ve světnici je nově zbroušená a nalakovaná.

A kolikrát v roce 2015 přenocovali hosté na našich
základnách?
S počtem 3259 osobonocí s přehledem zvítězil
Oparenský mlýn. Na místě druhém s počtem
3109 osobonocí skončila ubytovna ve Sloupu,
místo třetí obsadil Janov nad Nisou s počtem
2725 osobonocí, čtvrtý je herberk ve Sloupu
– 2400 osobonocí a Kamenka s počtem 1912
osobonocí je na místě pátém.
(za)

Kompletní výměna střechy na stodole u pořešínského
statku započala v září. Původní prohnilé trámy nahradil
zbrusu nový krov.
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Turistické závody 2015
Turistický závod 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 v jedenácti krajích, v pěti krajích proběhly navíc i krajské
poháry. Český pohár měl 4 závody (Uherské Hradiště, Bohumín, Kralupy nad Vltavou)
a čtvrtý proběhl v rámci Mistrovství České republiky (Český Brod).
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 2015 proběhlo cílovou páskou 3382 závodníků a na kontrolách
rozhodoval 1044 rozhodčích.
Mistrovský závod štafet přivítaly Lovosice, Mezinárodní mistrovství se konalo
v Mikulášovicích, a to pod záštitou předsedy Českého olympijského výboru Jiřího
Kejvala. Čeští závodníci zde dokázali opět zvítězit. MČR smíšených dvojic zavítalo
do Velkého Újezdu. Úspěšnou novinkou bylo Mistrovství ČR v super sprintu, které
proběhlo v Kralupech nad Vltavou.

V roce 2015 byla udělena cena za přínos
pro turistické závody, kterou obdržela
Jitka Staňková za rozvoj TZ v Kralovicích
a dominantní postavení kralovického žactva
v hodnocení Českého poháru v posledních
5 letech.
Turistické závody jsou otevřeny všem spolkům
i neorganizované veřejnosti, řada tradičních
účastníků od závodů odchází, ale naopak se
hlásí další a další oddíly se zájmem změřit si
své síly a dovednosti. Seriál závodů probíhá
v rámci spolupráce s ČOV – Česko sportuje.
Zdeněk Vejrosta
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KONTAKT:
www.turisticky-zavod.cz • Předseda rady TZ – Ing. Zdeněk Vejrosta
Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou • tel.: 736 506 821 • e-mail: turisticky.zavod@seznam.cz

ČESKÝ POHÁR

MISTROVSTVÍ ČR

MEZINÁRODNÍ MISTR.

Nejmladší žáci

Štěpán Scholaster
Nezmaři Bílovec

David Kohut
Nezmaři Bílovec

Jan Kůrka
TOM Orlová

Nejmladší žákyně

Zuzana Balajková
TOM Orlová

Zuzana Balajková
TOM Orlová

Zuzana Balajková
TOM Orlová

Jakub Vantuch
TOM Tuláci Frýdek Místek

Jakub Vantuch
TOM Tuláci Frýdek Místek

Tomáš Gilg
Nezmaři Bílovec

Magdaléna Wagnerová
ZŠ Kynšperk n.O.

Klára Buncová
TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Kristýna Maťaťová
TOM Tuláci Frýdek Místek

Ondřej Staněk
Kralovice

Ondřej Staněk
Kralovice

Martin Zeman
Kralovice

Zuzana Šebestová
TOM Suchdol n.L.

Hana Gabzdylová
TOM Orlová

Zuzana Šebestová
TOM Suchdol n.L.

Ladislav Merta
Žlutý kvítek Palkovice

Ladislav Merta
Žlutý kvítek Palkovice

Ladislav Merta
Žlutý kvítek Palkovice

Mladší dorostenky

Barbora Macurová
Divočáci Frýdlant

Tereza Polachová
Divočáci Frýdlant

Barbora Macurová
Divočáci Frýdlant

Starší dorostenci

Vojtěch Razima
TOM Kamarádi Pacov

Vojtěch Razima
TOM Kamarádi Pacov

Daniel Sosnovec
TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Starší dorostenky

Tereza Popová
TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Tereza Popová
TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Magdaléna Gencová
TOM Orlová

Muži A

Vít Procházka
TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Miroslav Štefl
Kralovice

Vít Procházka
TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Ženy A

Linda Rechtoriková
TOM Delfíni Borotín

Linda Rechtoriková
TOM Delfíni Borotín

Táňa Fidlerová
TOM Orlová

Muži B

Tomáš Fúsek
TOM Mikulášovice

Tomáš Fúsek
TOM Mikulášovice

Ženy B

Hana Smetanová
Junák Uherské Hradiště

Oddíly

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

Mladší žáci
Mladší žákyně
Starší žáci
Starší žákyně
Mladší dorostenci

MISTROVSTVÍ ČR – SUPERSPRINT
Žákyně

Hana Gabzdylová / TOM Orlová

Žáci

Martin Zeman / Kralovice

Dorostenky a ženy

Magdaléna Gencová / TOM Orlová

Dorostenci a muži

Jan Vejrosta / TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

MISTROVSTVÍ ČR – SMÍŠENÉ DVOJICE
Do 30-ti let (součet Zuzana Šebestová + Radek Šebesta /
věku závodníků)
TOM Suchdol n.L.
31 – 70 let

Jana Zázvorková + Jiří Vilhelm / TOM Orlová

Nad 70 let

Lenka Slabáková + Michal Horák / Brno
MISTROVSTVÍ ČR – ŠTAFET Y

Žákyně
		

Helena Pavlů + Klára Buncová + Eliška Došková /
/ TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Tomáš Fúsek
TOM Mikulášovice

Žáci
		

Lukáš Sládek + Adam Tupý + Martin Zeman /
/ Kralovice

Markéta Máchová
Nezmaři Bílovec

Květa Fúsková
TOM Mikulášovice

Ženy
		

Lucie Malíková + Lucie Kosinová + Tereza Popová /
/ TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Bílý – TOM Orlová
Červený – TOM Delfíni Borotín

Česká republika

Muži
		

Tomáš Kolmistr + Jan Koldinský + Vít Procházka /
/ TOM-KČT Kralupy n.Vlt.
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Letní táborové školy
Česká táborová škola
Sloupskou letní školou 2015 prošlo 22 nadějných tomíků – mládežníků, potenciálních
vedoucích. Přijali obvyklou dávku nápadů, inspirace, ukázek dovedností a her.
Společným jmenovatelem závěrečného hodnocení bylo překvapení, že i přednášky nemusí
být nudné, že lektorů není třeba se bát, že rozcvičky se dají dělat hravou formou, že naše
tělo mluví i neverbálně, že vhodnou motivací dětí lze někdy dosáhnout i zázraku, že
existuje něco jako uzly a lasa, že oddílový vedoucí musí být mimo jiné finančně gramotný.
Ukázalo se také, že velkým zdrojem strachu účastníků před příjezdem je neznámý kolektiv
– o to více oceňovali nepřeberné množství seznamovacích her a aktivit uvolňujících
atmosféru party lidí, kteří se sice neznají, ale vzhledem k podobnému věku a zálibám
vytvoří, tak jako každý rok, bezvadně fungující tým přátel.
Za úspěchem sloupské školy stojí sehraný tým tradičních lektorů, kterým letos výrazně
pomohli externisté: Aleš Sedláček (Woodcraft, ČRDM), Radka Šumerová (právo,
legislativa), Milan Blšťák (fotografie, zpěv, kytara), Martin Wendler (šifrovací hra), Jana
Glaserová (výtvarná činnost).
Lektoři české LTŠ

Česká LTŠ očima účastníků:
IVET A RÁCHEL, DIVOČÁCI FRÝDLANT NAD OST.,
SVĚTLUŠKY PRAHA
Konečně jsme se sešli! I nejvzdálenější tomíci otevřeli
bránu sloupské základny, a to i po devíti hodinách cesty!
Tak tu tak pěkně sedíme a koukáme na sebe, nemajíce
tušení, kdo to tu s námi vlastně je. Ztrácíme ostych
a poznáváme se až po několika seznamovacích hrách,
které s nadšením vede Jásavý Jirka. Seznamujeme se,
seznamujeme, a když už se pomalu známe až moc,
program končí, my si jdeme sednout a posloucháme
Martina, který nám povídá o šifrách. Všem z toho jde
hlava kolem, ale nakonec se tváříme, jakože to celkem
chápeme, ale přeci jen na samotné šifrování si musíme
ještě počkat. Po večeři, asi v sedm hodin, začínáme
šifrovat, někteří z nás končí až o půlnoci. Sloupské okolí
jsme si všichni prohlídli a usínáme ještě předtím, než
dopadneme do postelí.
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MATĚJ A ÁDA, SVIŠTI, KUTNÁ HORA
Ráno nás Matěj vytáhl z postelí svou hrou na kytaru.
Jestli hrál dobře se ovšem v takovou hodinu posoudit
nedalo. Rozcvička následovala až po tom, co jsme se
všichni vybelhali z hlavního vchodu. A už to jelo. Rozcvička
ve stylu Indiana Jones. Po té co jsme uzmuli veškeré zlato
indiánům, jsme se konečně mohli jít nasnídat. Po snídani
jsme se šli naučit (a zahrát si) netradiční hru Gorka Morka
v režii Tomka, a následně vyslechnout Matěje, který mluvil
o celoročních hrách. Po senzačním obědu následovala
znova trocha teorie. A den jsme zakončili ještě senzačnější
večeří a prezentací oddílů.

Moravská táborová škola
V roce 2015 opět hostila mladé tomíky asociační chalupa na Polaně v Beskydech. Během jednoho týdne zde
získali spoustu praktických dovedností i teoretických znalostí z nejrůznějších oborů potřebných pro jejich
oddílovou činnost.
Po úvodním seznamování, rozdělení do skupin a představení svých oddílů mohl začít vlastní hravý i vzdělávací
program. Proběhly Kostkohry, během nichž bylo zapotřebí správně sestavit tangramové díly, co nejrychleji
proběhnout gumodráhou nebo postřeh při liščích ocáscích. Ani letos nechyběl orientační závod rogaining,
společenská událost večera Prase v žitě či série drobných her vhodných na družinovky.
Do programu patřily i přednášky o legislativě, fotografování, hrách, oddílovém programu, topografii, GPS nebo
první pomoci v teorii i praktických ukázkách při různých simulovaných případech. Ale nechyběly ani tábornické
dovednosti například rozdělávání ohně za pomoci křesací ocílky a pazourku.
Svou vůli a zároveň umělecké sklony si mohl každý prozkoušet na čtyřicetikilometrovém putování malebnou
valašskou krajinou na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. Kromě chůze se každý vžil do role

fotografa a snažil se zachytit nejzajímavější momenty
cesty. Po zotavovací noci si každý osedlal svého koně
a vydal se na příjemnou projížďku podlysohorskou
krajinou.
Kreativitu a práci ve filmové branži si každý vyzkoušel při
přípravě a následovném natáčení krátkého loutkového
filmu. Vzniklo šest originálních dílek, na které se můžete
podívat na youtube.
Pobyt se pomalu chýlil ke konci, ale ještě zbyl čas na hru
Pastičky se sladkou odměnou či navození atmosféry
doby rolníků a lapků při stejnojmenné hře. Závěr patřil
nalezení pokladu, kde si každá našel vlastní křesací
soupravu na rozdělávání ohně.
Rád bych tímto za všechny lektory ještě jednou popřál
všem účastníkům, aby s nově nabytými nápady
a inspiracemi vhodně naložili a uplatnili je v praxi.
Ivo Skoček
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Tomíci na cestách v Zahraničí
Tomíci udržují pravidelné partnerské vztahy s rakouskou,
slovenskou, maďarskou, německou, francouzskou nebo
nizozemskou mládeží. Staronově, po dvaceti letech,
byla úspěšně navázána spolupráce s mladými lidmi
z rumunského Bihoru.
V rámci zahraničních výměnných akcí vycestovalo v roce
2015 136 tomíků z 11 oddílů ve věku od 10 do 26 let pod
dohledem 16 vedoucích. Výjezdů se účastnilo dalších
21 vedoucích. Celkové náklady činily 565 664 Kč, z toho
náklady na dopravu tvořily 298 755 Kč, s vyplacenou
dotací 84 760 Kč.
Do České republiky v rámci čtyř recipročních návštěv
přijelo 41 mladých lidí společně se 6 vedoucími a 20
ostatními účastníky.
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Celkové náklady na pobyt zahraničních účastníků byly
104 994 Kč s dotací 57 250 Kč. Jeden výměnný pobyt
se uskutečnil bez finanční podpory ze strany českého
partnera.
Mezinárodní aktivity navázaly na minulé ročníky
a proběhlo 11 z plánovaných 12 výměnných recipročních
pobytů. Tři akce byly zrušeny ze strany zahraničního
partnera z důvodu nedostatku finančních prostředků.
Alice Pařízková

Neorganizovaná mládež
Do projektu Neorganizovaná mládež bylo zapojeno 22 oddílů z celé České
republiky s nabídkou 25 tematických okruhů. Proběhlo 834 převážně
jednodenních akcí nebo herních odpolední, jak v klubovnách, tak i mimo ně pro
téměř 30 tisíc dětí a mladých lidí. Do akcí se zapojily i skupiny dětí ze sociálně
slabých vrstev, národnostních menšin nebo azylových domů. Bez problémů
proběhly další ročníky úspěšných akcí z minulých let a podařilo se uskutečnit
všechny 4 hlavní aktivity projektu.
Kapitola 1 – Otevřené klubovny: bylo nabídnuto ve 25 tematických okruzích
celkem 773 dotovaných jednodenních akcí za účasti 26 315 dětí a mládeže a 43
vícedenních výprav, na které vyjelo 1 945 účastníků. Celkové náklady této kapitoly
2 537 214 Kč byly dotovány částkou 1 038 000 Kč.

Kapitola 2 – Setkání s krajany: proběhlo jako 11denní setkání 15 zástupců tomíků
z pražského oddílu Sůvy s dětmi, rodiči, učiteli a zástupci místní samosprávy. Celkové
náklady 61 879 Kč byly dotovány 40 000 Kč.
Kapitola 3 –Turistické závody: závodilo 1199 dětí a mládeže v 18 místních,
krajských i celostátních kolech. Závody byly podpořeny částkou 40 000 Kč. Celkové
náklady činily 84 051 Kč.
Kapitola 4 – Kalendárium: bylo vytištěno 700 ks sborníků, náklady 42 147 Kč byly
dotovány částkou 32 000 Kč.
Alice Pařízková
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Rada vzdělávání
Rada vzdělávání pracovala v roce 2015 ve stejném složení.
Předsedou je Stanislav Prais z TOM 4302 Sirius Ostrava
a další členy jsou František Serbus z TOM 0412 Kasiopea
Brno, Matěj Chour z TOM 9999 Veverk Brandýs nad Labem
a Ivo Skoček z TOM 7312 Zlaté šípy Valašské Meziříčí.
Hlavním úkolem rady v roce 2015 bylo vytvořit systém
vzdělávání tak, aby si každý mohl vybrat z nabídky
vzdělávacích aktivit. Připravili jsme školení pro
instruktory, začínající vedoucí, hlavní vedoucí tábora či
zdravotníky.
Důležitým tématem bylo jako každoročně školení hlavních
vedoucích táborů. Rada vzdělávání získala pro Asociaci
TOM akreditaci MŠMT na toto školení a uspořádala
v dubnu, v květnu a v červnu tři běhy školení, v Dobré
Vodě pro 18 zájemců, v Bystřici pod Hostýnem pro
12 zájemců a v Dědově pro 16 zájemců, všichni prošli
závěrečnými testy. Za celou dobu, co máme akreditaci,
jsme už vyškolili 1 174 nových táborových vedoucích.
František Serbus se svým týmem připravil dva kurzy
pro zdravotníky zotavovacích akcí. Kurz je vždy rozdělen
na dva víkendy a koná se dvakrát ročně, vždy v podzimním
termínu (říjen-listopad) a v jarním termínu (březen-duben).
Opět se povedlo naplnit obě táborové školy, a tak se
v srpnu 2015 konala Česká i Moravská táborová škola pro
instruktory z řad tomíků. Obě školy byly velice úspěšné
a patří mezi stěžejní vzdělávací aktivity pro mladé
a nadějné instruktory.
Z dalších aktivit, které proběhly v roce 2015, bych
vyzvedl dva běhy pro začínající vedoucí TOM, jeden
proběhl ve Sloupu v Čechách a druhý na Kamence.
Během víkendu se noví a začínající vedoucí mohli
seznámit s právními předpisy, dotačními pravidly, se
základy první pomoci či bezpečnosti při akcích.
V červnu jsme uspořádali oblíbené školení Vedoucí
a lana, kde měli zájemci možnost naučit se stavět nízké
lanové překážky, správně slaňovat a pracovat s lanem
během expediční turistiky.
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Pro ty vedoucí, kteří si potřebovali dobít baterky,
jsme připravili Zážitkový kurz, kde měli možnost
zapracovat na rozvoji své osobnosti a zároveň si mohli
užít prodloužený víkend, kdy nemuseli nic chystat
a organizovat.
Velmi se osvědčil web vzdělávání, kde jsou shromážděné
veškeré informace o chystaných vzdělávacích akcích.
Výhodou je, že jsou nyní dostupné na jednom místě
a vedoucí oddílu je nemusí složitě hledat.
Stanislav Prais

Partneři
a přátelé
Česká rada dětí
a mládeže
Česká rada dětí
a mládeže oslavila
v roce 2015 již 17
let, je tedy téměř
dospělá. Radu
úspěšně vedl
již osmým rokem woodcrafter Aleš
Sedláček. ČRDM se opět snažila být
u všeho, co se týká organizací pro děti
a mladé lidí.
Při novelizaci zákona o dětských
skupinách byla schválena jejich
dobrovolná registrace tak, jak ČRDM
a spolupracující organizace od počátku
navrhovaly. Tímto krokem zůstává
práce s předškolními dětmi ve volném
čase zachována v plném rozsahu.
Dalším úspěchem na poli legislativních
úprav bylo snížení navrhovaných
pokut v zákonu o veřejném zdraví pro
pořadatele zotavovacích akcí.

Cena Přístav – David Šimek

Během celého roku jsme administrovali
pojistku pro naše členy, dobrovolníky
i účastníky akcí. Druhým ročníkem projektu
Sametky jsme se snažili připomenout
geocachingovou hrou příběhy Sametové
revoluce a bojů za svobodu a demokracii.
Mladí lidé opět vyjadřovali své názory
a „kecali do toho“ – stalo se tak již po páté
v projektu strukturovaného dialogu
„Kecejme do toho“. Proběhl čtvrtý ročník
projektu „72 hodin“. ČRDM zaznamenala
rekordní počty zapojených účastníků,
počítadlo se vyšplhalo až téměř k 30.000
dobrovolníků v 624 projektech, z toho 16
projektů bylo asociačních.
Po celý rok jsme stále vydávali karty
mládeže EYCA našim členským
organizacím, ale také veřejnosti. Cenu
Přístav jsme pojali netradičně a udíleli
jsme ji v prostorách divadla Ponec. Jednu
z cen obdržel za svou práci také člen
předsednictva tomíků a starosta Svitav
David Šimek. Na zahraničním poli jsme
uspořádali další povedenou výměnu
ČR-Izrael a vyslali několik mladých lidí
na konference po celém světě. Byli jsme
stále platnými členy Evropského fóra
mládeže. Na serveru ADAM.cz jsme
během roku publikovali přes tisíc článků
a mnohé doplnili i o video. Vydali jsme
šest čísel Zpravodaje ARCHA. Provozovali
jsme rovněž právní poradnu k novému
občanskému zákoníku, jejíž návštěvnost
dosahovala několik set lidí denně.
V projektu SAFE jsme se snažili spočítat
objem dobrovolnické práce v našich
spolcích a také se shodnout na tom, jak ji
počítat co nejefektivněji. To, ale i mnoho
jiného, se událo na půdě ČRDM, ale
i daleko za ní. Zkrátka všude tam, kde se
pracuje s dětmi a mládeží.
Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM

Klub českých
turistů
Bezesporu
nejvýznamnější
událostí v roce
2015 bylo pro
Kub českých turistů slavnostní
otevření Bezručovy chaty na Lysé
hoře. O slavnostním otevření píše níže
Jiří Homolka.
Na lednovém sněmu tomíků byla
slavnostně podepsána smlouva mezi
Asociací TOM a Klubem českých turistů.
Ze smlouvy plynula finanční podpora
tomíků, provázání elektronické evidence
obou spolků a dále oboustranná
propagace chalup, to vše pro rok 2015.
Na klubové konferenci v Praze byl
na konci března zástupcem asociace
ve vedení klubu zvolen Petr Teringl,
dosavadní pražský krajánek. Petra
Teringla v roli pražského krajánka
vystřídala Jaroslava Bednářová z TOM
Sůvy.
Mezi oběma spolky během roku
probíhala vzájemná spolupráce při
organizování společných pochodů, akcí
či turistických závodů.
Slavnostní otevření Bezručovy
chaty na Lysé hoře
Po třech letech výstavby byla 5. září
slavnostně otevřena funkcionalistická
replika Bezručovy turistické chaty KČT
na Lysé hoře. Komise výstavby chaty
ve složení předseda Ing. Havelka,
stavební dozor Jiří Stejskalík, Jiří
Homolka za vedení KČT a Břetislav
Boháč za KČT Moravsko-slezskou oblast
měla za úkol obnovit chatu, která byla

KČT postavena v roce 1935, v roce 1948
komunistickým režimem klubu ukradena
a která v roce 1978 vyhořela.
Především Ing. Havelka a Jiří Stejskalík
dokázali v nelehkých přírodních
podmínkách dovést výstavbu chaty až
k jejímu otevření. Klub českých turistů
splnil to, co svým předkům dlužil, obnovil
chatu na nejvyšším vrcholu Beskyd
a postavil nejmodernější turistickou
chatu v České republice. Chatu, která
mění filosofii klubových chat. Kromě
ubytování a občerstvení bude nabízet
podmínky pro činnost mládeže a tedy
i tomíků a kulturní aktivity.
Slavnostního otevření se zúčastnili
významní politici Moravskoslezského
kraje, starostové okolních obcí, mons.
František Václav Lobkowicz, biskup
ostravsko-opavské diecéze, který vysvětil
chatu i novou kapličku, ředitel CHKO
Beskydy, generální ředitel OZP, zástupci
slovenských, rakouských a maďarských
turistických spolků a další hosté.
Jiří Homolka
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dary, Dobročinnost

Publikační činnost

Finanční podporu ve výši 12 000 Kč v roce 2015 zaslali tomíci již tradičně Arcidiézní
charitě v Praze na podporu Indů Vikyatha a Maheshe v rámci programu Adopce na dálku.
Člověku v tísni jsme zaslali na konto SOS Sýrie částku ve výši 4 000 Kč a na konto
Uprchlíci Sýrie 3 500 Kč. Pěti tisíci jsme přispěli na pomoc zemětřesením postiženému
Nepálu a drobnějšími finančními částkami jsme podpořili Lékaře bez hranic, Adru,
o.p.s., UNICEF a Naději.
Člověku v tísni v rámci projektu Skutečný dárek jsme před Vánocemi poslali na nákup
kozy a dvaceti kuřat částku 1 150 Kč.
Celková částka finanční pomoci evidována ústředím činila v roce 2015 32 650 Kč.
V září 2015 se tomíci již podruhé zapojili do sbírky V září Světluška září, kterou pořádá
Nadační fond Českého rozhlasu. Projekt je určen na podporu nevidomých a zrakově
postižených občanů. Do sbírky se zapojily tyto oddíly: TOM Trilobit (7 205 Kč), TOM
Oftalmo (7 911 Kč), TOM Pawnee (12 704 Kč), TOM Chippewa a Dakoti (společně
vybraly 27 299 Kč), TOM Sluníčka (24 308 Kč + 22 Eur), TOM Tuři (16 779 Kč), TOM
Sihasapa (3 888 Kč), TOM Otrokovice (19 029 Kč + 1 Euro), TOM Robinsoni (15 348 Kč),
TOM Robinsoni (15 348 Kč), TOM Arachné (7 885 Kč), TOM Maracaibo (22 619 Kč), TOM
Kadao (34 000 Kč) a TOM Divočáci (6 000 Kč).
Celkem tomíci vybrali při svých pochůzkách městy a ulicemi úžasných 204 975 Kč a k tomu
23 Eur. Zaměstnanci ústředí přispěli na podporu Světlušky patnácti stovkami. Všem
zúčastněným moc děkujeme za čas a energii, které do vybírání peněz vložili. V dubnu se
skupinka tomíků z Prahy a Brna poprvé zúčastnila Nočního běhu pro Světlušku.
Dík za obětavost patří i dvěma partám tomíků, kteří v prosinci 2015 vyrazili do Srbska
na pomoc migrantům.

V roce 2015 jsme vypravili mezi spolkový lid občasník
KRA hned pětkrát.
Tomík, náš časopis, putoval k oddílům čtyřikrát, byl vždy
nabitý články z oddílových výprav, expedic a táborů,
přinášel informace ze spolkového dění, plánovaných
akcí, nechyběly pravidelné rubriky, komiks o veverku
Joachymovi a samozřejmě spousta fotek.
Vyšel praktický katalog Tomík tomíkovi 2015–2017.
Přehled ubytování nabízí základny Asociace TOM, oddílová
tábořiště, řadu oddílových kluboven, či jenom možnost přespání
v sokolovně, útulné školní třídě.
O plánovaných pochodech, akcích, výletech pro veřejnost,
pohádkových lesech či soutěžích přináší přehled další z našich
katalogů, a to sice Kalendárium 2015.
Nejvyužívanějším zdrojem informací je web tomíků www.
a-tom.cz. Několikrát do týdne sem vyvěšujeme pozvánky
na akce, ekonomické informace, příspěvky od oddílů, nabídky
vzdělávacích kurzů a přednášek apod. Aktuální je také nabídka chalup a základen.
Vlastní webové stránky vytváří většina oddílů. Krom webu posílají tomíci příspěvky
do místního tisku, na stránky města, vyvěšují pozvánky na akce určené veřejnosti.
Pravidelné příspěvky o tomících a asociaci se také objevují v časopisech Turista, Archa,
na webu České rady dětí a mládeže www.adam.cz.
(za)

WEBové stránky
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V roce 2015 přibyly na asociačním webu chalup téměř čtyři desítky nových tipů
na ubytování. Naleznete zde oddílové chaty, chalupy, klubovny a tábořiště. Novinkou
je i patnáct chat, které nabízí na našem webu Klub českých turistů. Stejně tak visí
odkaz na ubytování Asociace TOM na webových stránkách KČT.
Minulý rok jsem prožil příjemný víkend na brigádě ve Sloupu, kde jsem spolu se
zapálenými tomíky Pinďou (TOM S.T.A.N.) a Petrem (TOM Pěšinky a Ostříži) připojoval
horní ubytovnu do sítě Internetu. Mile mne překvapilo jejich nadšení pro věc. Díky nim
teď můžete užívat internetu i ve sloupské základně.
Lukáš Pavlík

Přehled
hospodaření

Vybrané údaje z rozvahy k 31. 12. 2015

Zpráva revizní komise
V roce 2015 pracovala revizní komise ve složení
Ilona Jaglová, Vratislav Jagla a Pavel Ebr.
Na začátku roku proběhla opět akce Čistý tomík,
která byla zaměřena na dotace. Zkontrolovali jsme
celkem na 250 oddílů z celé ČR. Bohužel se našla
i desítka oddílů, které neměly na kontrolu čas
přijít, přestože bylo vypsáno sedm termínů po celé
republice. Tyto oddíly dostaly možnost se zúčastnit
kontroly ve Svitavách v náhradním termínu.
Několik oddílů ale bohužel nedorazilo, proto
jsme navrhli sankce v podobě nepřidělení dotací.
Důležité je, že akce Čistý tomík přinesla své výsledky.
Hospodaření naprosté většiny oddílů je v pořádku.
Za to patří velký dík hospodářům, kteří tuto papírovou
práci dělají nad rámec svých aktivit s dětmi.
V průběhu roku probíhaly kontroly vytipovaných
oddílů z akce Čistý tomík a namátkové kontroly.
Ilona Jaglová, Předsedkyně RK

AKTIVA

PA S I V A K Č

Dlouhodobý majetek
NHIM – software
146 020 Kč
HIM – budovy, základny, dopr. prostředky 80 856 245 Kč
Nedokončený dlouhodobý majetek
0 Kč
Pozemky
779 368 Kč
Oprávky k hmot. investičnímu majetku
-18 481 157 Kč
Cenné papíry
2 980 Kč
Dlouhodobý majetek celkem
63 303 456 Kč

Vlastní zdroje
Základní jmění
Hospodářský výsledek
Vlastní zdroje celkem

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

515 386 Kč
10 949 419 Kč
241 324 Kč
11 706 129 Kč

AKTIVA CELKEM

75 009 585 Kč

Cizí zdroje
Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům
Ostatní závazky
Cizí zdroje celkem
PASIVA CELKEM

73 991 717 Kč
151 561 Kč
74 143 278 Kč
375 867 Kč 1)
240 487 Kč 2)
249 953 Kč 3)
866 307 Kč
75 009 585 Kč

POZNÁMKY:			
faktury dodavatelské zaplacené v r. 2016, přijaté zálohy,
dohadné položky
2)
prosincové mzdy zaplacené v roce 2016
3)
daně, poplatky, ostatní (zúčtované v roce 2016)
1)

Č E R PÁ N Í D O TA C Í M Š M T
Tomíci v roce 2015 – celkem

12 000 000 Kč

provozní náklady ústředí
tisk zpravodaje + ost. tisky
obnova a údržba MTZ
provozní náklady zákl. článků
mezinárodní aktivity
volnočasové aktivity
tábory
vzdělávání vedoucích
Investice
Tomíci pro jiné
(neorganizovaná mládež)

3 584 050 Kč
692 947 Kč
2 246 633 Kč
1 275 470 Kč
142 000 Kč
1 127 900 Kč
2 706 000 Kč
225 000 Kč
4 933 951 Kč

C E L K EM

1 150 000 Kč
18 083 951 Kč
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Výsledovka Asociace TOM za rok 2015
VÝNOSY

NÁKLADY

Provozní dotace celkem

15 668 951 Kč

Dotace MŠMT – Tomíci v r. 2015
Dotace MŠMT – neorg. mládež
Dotace – OPVK přímá
Dotace – oddílové investice
Finanční podpora KČT
Členské příspěvky
Oddílové příspěvky
Přijaté úroky z bank.účtů
Tržby za zboží a služby
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM

12 000 000 Kč
1 150 000 Kč
40 000 Kč
1 783 951 Kč
695 000 Kč *
1 079 890 Kč
1 431 603 Kč
39 127 Kč
1 622 764 Kč
85 121 Kč
19 927 456 Kč

Hospodářský výsledek

151 561 Kč

Materiálové náklady
Spotřeba materiálu
Materiál pro autoprovoz
Materiál KČT – turistické a sportovní
potřeby oddílů
Spotřeba energií
Materiálové náklady celkem
Služby
Nájem
Opravy a údržba MTZ
Výkony spojů
Administrativní, softwarové služby,
ek. poradenství, audit aj.
Pojištění majetku
Propagace
Tisk materiálů (zpravodaj Tomík,
KRA, brožury)
Ostatní služby
Cestovné
Náklady akce ústředí
Pohoštění na akcích ústředí
Služby celkem

1 820 287 Kč 1)
136 204 Kč
43 000 Kč
725 720 Kč
2 725 211 Kč
225 000 Kč
1 451 973 Kč 2)
180 957 Kč
818 990 Kč 3)
135 341 Kč
4 260 Kč

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

2 150 001 Kč
717 595 Kč
52 942 Kč
597 754 Kč
3 518 292 Kč

Dotace základním článkům
Tábory
Volnočasové aktivity PD II
Náklady – klubovny, celostátní akce
Zahraničí
Výchova
Neorganizovaná mládež
Podpora od KČT
Ostatní dotace
Dotace PD materiál II
Oddílové investice
Dotace celkem

2 706 093 Kč
977 869 Kč
792 516 Kč
142 010 Kč
163 532 Kč
1 118 000 Kč
222 415 Kč
54 251 Kč
320 478 Kč
1 783 951 Kč
8 281 115 Kč

692 947 Kč
174 934 Kč 4)
299 252 Kč
113 144 Kč 5) Ostatní
Odpisy HIM
154 389 Kč
Bankovní poplatky, kurz. rozdíly
4 251 187 Kč
Příspěvky placené ČRDM
Daň z příjmů
POZNÁMKY:			
Ostatní daně a poplatky
* Údaj zobrazuje účetní výnosy, resp. podporu od KČT přijatou
Ostaní náklady
v roce 2015 na účet asociace. V praxi podpořil klub tomíky
Ostatní náklady – dary
částkou 950 000 Kč, 255 000 Kč však nešlo přes asociační
Ostatní celkem
účetnictví, ale je zúčtováno v účtech klubu.
1)
Zejména turistický materiál pro oddíly, administrativní
NÁKLADY CELKEM

734 572 Kč
121 199 Kč
23 371 Kč
70 870 Kč
14 570 Kč
2 858 Kč
32 650 Kč
1 000 090 Kč
19 775 895 Kč

a kancelářský materiál, materiál na provoz, a vybavení
turistických základen.

Provozní dotace celkem
Členské příspěvky

VÝNOSY

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)

Ostatní nemateriálové služby, notářské služby, správní poplatky,
služby neorg. mládež.

5)

Služby na akcích organizovaných ústředím a další služby.		
		

Oddílové příspěvky
Přijaté úroky z bank. účtů
Tržby za zboží a služby
Ostatní

Materiálové náklady
Služby

NÁKLADY

Osobní náklady
Dotace základním článkům
Ostatní

Z pracovala Helena Po daná, účetní Aso c iace TOM
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Organizační
struktura 2015

Sněm
VOLÍ

VOLÍ

revizní komisE

předsednictvo Asociace TOM

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

Mgr. Tomáš Novotný – předseda – Roztoky
Ing. Tomáš Hurt – místopředseda – Ústí nad Labem
Zdeněk Rolinc – Bystřice pod Hostýnem
Ing. Ondřej Šejtka – Praha
Tomáš Fúsek – Mikulášovice
Anežka Klabanová – Poděbrady
Ivo Skoček – Valašské Meziříčí
Mgr. David Šimek – Svitavy
RNDr. Jiří Homolka – Vsetín
VOLÍ

předseda

JMENUJE
VOLÍ

místopředseda

ŘÍDÍ

pracovní rady
RADA ZÁVODŮ:
Zdeněk Vejrosta
RADA VZDĚLÁVÁNÍ:
Stanislav Prais – předseda
František Serbus
Matěj Chour
Ivo Skoček

ústředí v roce 2015

pro ústředí dále pracovali:

Tomáš Novotný – řídí ústředí
Alice Pařízková – účetní – ½ úvazku
Zdeňka Náhlovská – účetní – ¾ úvazku do června 2015
Kateřina Adamcová – účetní – 3/5 úvazku
Helena Podaná – účetní 3/5 úvazku od srpna 2015
Ondřej Mánek – sekretář, všeob. administrativa, ústřední akce, plný úvazek
Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – ½ úvazku
Zuzana Antošová – obsazování chalup, všeobecná administrativa – ¾ úvazku
Lukáš Hušek – všeob. administrativa, materiály pro web,
evropské fondy, plný úvazek
Jindřiška Zoufalá – spolupráce při údržbě chalup
Anna Benešovská – emeritní sekretářka, toho času na penzi

Lukáš Pavlík – webmaster, správa sítě a PC
Tomáš Hurt – fundraising, ESO
Ondřej Šejtka – databáze, evidence oddílů, Vdf telefonní síť
Jiří Chour – redakce Tomíka

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

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

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

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

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE TOM ČR ZA ROK 2015
Vydala Asociace TOM ČR v červnu 2016 v počtu 450 kusů. / Zprávu schválili statutární zástupci Asociace TOM
Tomáš Novotný a Tomáš Hurt. / Zpracovali: Zuzana Antošová, Alice Pařízková, Tomáš Novotný, Helena Podaná. /
Za korektnost údajů ručí Tomáš Novotný, statutární zástupce Asociace TOM. / Za ekonomické údaje odpovídají Alice
Pařízková a Helena Podaná. / Titulní foto: Jaroslava Jandová / V textu i na obálce jsou použity fotografie a texty
z oddílových akcí. / Ilustrace: Jiří Chour / Grafická úprava: Dita Baboučková, e-mail: vavrinec@ecn.cz / Asociace
TOM je kontinuálně podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na činnost Asociaci TOM přispěl
v roce 2015 Klub českých turistů.

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.

