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Jindřichův Hradec

51

20

10

Strakonice
Tábor
Jihomoravský

14

5

161

9

11

11

33

225

11

8

15

86

3

3

55

2
5

KRAJ
OKRES

48

226

8

Plzeňský

1

5

1

Domažlice

57

4

2

3

40

1

Plzeň-jih

46

1

5

31

126

3

Plzeň-město

43

1

2

2

9

57

2

7

1

Plzeň-sever

15

3

2

1

6

27

1

919

122

153

123

352

1669

36

20

2

6

9

11

48

2

613

145

182

65

102

1107

26

Benešov

29

5

6

3

43

1

4

5

1

Beroun

116

13

10

11

84

234

6

7

1

Kladno

45

8

7

6

14

80

2
1

Blansko

1

Břeclav

3

2

2

Středočeský

oddílů

1

CELKEM

2

>35 let

34

do 35 let

4

Český Krumlov

České Budějovice

do 26 let

23

do 18 let

21

do 15 let

do 35 let

24

oddílů

do 26 let

110

CELKEM

do 18 let

Jihočeský

>35 let

do 15 let
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KRAJ
OKRES

Brno-město

525

126

156

54

88

949

18

Kolín

45

6

9

4

42

106

Brno-venkov

52

4

11

1

3

71

2

Kutná Hora

38

14

15

5

26

98

5

Vyškov

21

11

10

6

7

55

3

Mělník

61

12

21

29

57

180

1

20

1

Mladá Boleslav

43

2

2

5

4

56

2

10

48

3

Nymburk

22

4

5

11

2

44

1

Znojmo

11

4

3

2

Karlovarský

32

3

2

1

Karlovy Vary
Sokolov
Královéhradecký
Hradec Králové
Jičín

2

1

2

5

1

Praha-východ

112

6

12

7

38

175

4

30

2

2

1

8

43

2

Praha-západ

326

44

57

39

79

545

10

132

20

30

14

39

235

9

52

10

2

17

7

2

3
18

1

Chomutov

48

Děčín

38

124

4

Liberecký

359

36

37

22

26

480

11

2

108
723

4

18

63

6
74

1
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Jablonec nad Nisou

3
50

6

11
6

9
85

105

10
15

8
96

2

78
147

82
418

19

Náchod
Česká Lípa

Příbram
Ústecký

10

14

192

5

3

6

74

3

Litomìřice
Louny
Ústí nad Labem

226

26

3

1

4

3

5

61

2

14

13

11

76

2

20

28

35

335

9

1

7

12

1

103

68

47

5

16

239

4

87

25

17

5

43

177

4

8

1

3

3

15

1

Pelhřimov

59

20

13

37

134

2

Žďár nad Sázavou

20

4

1

3

28

1

517

105

108

160

964

23

Liberec

19

1

2

2

1

25

1

Vysočina

Semily

130

18

29

7

5

189

2

Jihlava

1301

240

226

141

202

2110

49

12

2

2

4

20

1

Frýdek-Místek

178

34

44

20

41

317

6

Karviná

117

14

23

13

23

190

9

Kroměříž

91

22

25

20

26

184

5

72

6

12

8

16

114

3

Uherské Hradiště

135

19

11

21

64

250

6

223

33

36

26

21

339

5

Vsetín

153

21

46

15

53

288

5

Zlín

138

43

26

18

17

242

7

Hlavní město Praha

629

127

121

52

71

1000

14

5484

971

1025

599

1186

9265

220

Moravskoslezský
Bruntál

Nový Jičín
Opava
Ostrava-město

699

151

109

Olomoucký

45

9

19

Olomouc

24

2

12

Přerov

21

7

7

Pardubický

161

10

Pardubice
Svitavy

161

10

74
5

97

1130

25

13

91

4

7

45

2

5

6

46

2

13

13

13

210

4

1

1

3

5

1

12

12

10

205

3

Zlínský

CELKEM

5
74

Ohlédnutí za jubilejním rokem
V prosinci roku 2016 oslavil náš spolek pětadvacáté
narozeniny. Snad mohu napsat, že se ve svém
stále ještě juniorním věku těší dobrému zdraví
psychickému i fyzickému. Je plný lidí zapálených pro
dobrou věc, totiž pro práci s dětmi a mladými lidmi.
Vedoucí a jejich pomocníci odvezou každoročně
tisíce dětí na letní tábory a putování, připravují jim
program, hry, vymaňují je na dva nebo tři týdny
ze sevření počítačů a všeovíjejících sociálních sítí.
I kdyby se nic jiného v asociaci nedělo, bylo by tohle
úctyhodný počin. Ale ono se událo! Oddíly vyjížděly
na zahraniční expedice, navštěvovaly naše chalupy,
brigádničily, zvelebovaly své klubovny, potily se
na turistických závodech, konaly dobré skutky.

Rok 2016 byl také rokem intenzivní přípravy Velké
knihy o tomících. Více než dvouletá práce se vyplatila.
Publikace mapuje (nejen) uplynulých pětadvacet roků
spolku vcelku detailně a v našem hnutí je zaslouženě
populární.
V uplynulém roce jsme se intenzívně věnovali přípravě
dalšího evropského projektu přeshraniční spolupráce.
Bylo to také posledních dvanáct měsíců, kdy byli tomíci
povinně členy Klubu českých turistů. Za zaznamenání
jistě stojí i to, že v roce 2016 nám po delší době přidalo
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy peníze
na činnost. Rádi jsme je využili na vyšší podporu pro
oddíly i na zhodnocování spolkového majetku.
Tomáš Novotný
předseda Asociace TOM České republiky

Obsah:
Přehled akcí v roce 2016 ... 2 | Návštěva ukrajinských dětí u olomouckých Turů; Kadao v Banátu ... 3 |
Krajské rady Asociace TOM ... 4 | Ústřední akce ... 6 | Tomíci slavili čtvrtstoletí své existence ... 7 |
Sraz tomíků v Beskydech ... 8 | Turistické základny ... 9 | Turistické závody ... 10 | Česká letní táborová škola ... 13 |
Tomíci na cestách v zahraničí ... 14 | Neorganizovaná mládež 2016 ... 15 | Rada vzdělávání ... 16 |
Partneři a přátelé ... 17 | Dobročinnost; Publikační činnost; Novinky v elektronické evidenci ... 18 |
Přehled hospodaření ... 19 | Zpráva revizní komise ... 19 | Organizační struktura ... 21 |
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regionální akce
zelené víkendy
pohádkový les

VęROCEęęZęPROSTóEDKõę-d-4
Tvoří necelou třetinu všech uskutečněných oddílových
výprav, výletů, táborů a vzdělávacích akcí.

6OLNOâASOV«ęAKTIVITY
CELKEM 436 AKCÍ (jednodenních 206 a 230 vícedenních)
O NÁKLADECH 2 624 422 Kč (371 334 Kč resp. 2 253 088 Kč)
byly DOTOVÁNY ČÁSTKOU 728 735 Kč
(217 347 Kč resp. 511 388 Kč)

Počet akcí
124

Celkové
náklady
1 394 993 Kč

Počet osob
4 654
z toho 3 770
do 26 let

Celková
dotace
309 644 Kč

POČET ÚČASTNÍKŮ akcí do 26 let byl 6 954 (3 313 resp. 4 678)

4£BORY

jarní tábory

letní tábory

výchovné akce

základní výchova
vedoucích

odborná
výchova

individuální
výchova

Počet táborů
175
Počet akcí
56

Celkové
náklady
16 485 547 Kč

Celková
dotace
2 825 439 Kč

Počet dětí
4 653

2

Počet
účastníků
539

Celkové
náklady
461 657 Kč

Vyplacené
dotace
183 031 Kč

N£VpTçVAęUKRAJINSK¾CHęDçT¯ę
UęOLOMOUCK¾CHę4URõ
Tomíci z olomouckého oddílu TOM Tuři uspořádali ve dnech 15.–20. 7. ve vesnici
Ptenský Dvorek již podruhé letní tábor pro ukrajinské děti z Čechohradu.
Obě skupiny dětí se na sebe celý rok velmi těšily, setkání bylo proto bouřlivé
a radostné. V průběhu tábora ukrajinské děti vystoupily s písničkami na sokolském
hřišti v olomouckých Nemilanech, navštívily radnici v Olomouci, ale také podnikly
výlet do ZOO, do Hrubé Vody, na hrad Bouzov či do Mladečských jeskyní. Pobyt
v Čechách ukončily návštěvou Prahy. Hlavním bodem pobytu v Čechách byl ale
turistický tábor, který si všechny děti velmi pochvalovaly. Velký dík za organizaci patří
vedoucí Turů Soně Rokytové.
(ústř)

+ADAOęVę"AN£TUę
Banát je hornatá oblast rozprostírající se na území
Rumunska, Srbska a Maďarska. Protéká jím řeka Dunaj,
která je v těchto místech již veletokem. Na území
Rumunska v jedné ze zákrut Dunaje se nachází šest
českých vesnic – Svatá Helena, Gerník, Rovensko,
Bígr, Eibenthal a Šumice. Lidé žijící v těchto vesnicích
jsou Češi, mluví česky, mají české zvyky, přesto žijí
1000 km daleko od České republiky. První Češi sem
odešli v 19. století za vidinou lepšího života. Ale…
dnes mladí odcházejí pryč za prací, nové děti se nerodí
a český Banát se pomalu vytrácí.

Po dlouhých přípravách jsme se s opavskými tomíky
do Banátu vydali autobusem v pátek 19. srpna večer.
To proto, abychom v sobotu ráno dorazili do Sasca
Romany. Zde jsme nabalili naše batohy na dvoudenní
túru. Pak už jsme šlapali 30km dlouhým kaňonem
řeky Nery. Po cestě jsme shlédli vodopády na řece Beu.
Přespali jsme u jezírka Dracului a další den pokračovali
do nejvýše položené české vesnice Rovensko. Veškeré
ubytování nám zařizovali „kluci od Medvěda“, tedy
Štěpán, Honza a Tibi, kteří se svou malou cestovečkou
Dovolená v Banátu vozí do Banátu expedice. V Rovensku
nám tedy zařídili spaní u Pražáků na zahradě.
Naše putování pokračovalo přes osadu U Filipa a přes
mlýnky U Petra, kde tomíci pořádali několik let
po sobě tábory pro banátské děti, do Gerníku, kdysi
největší české vesnice. S povolením pana ředitele
Boudy nás Franta Kuska ubytoval v altánu za školou.
Červená turistická značka propojující 5 vesnic nás přes
jeskyni Tureckou díru dovedla až do Svaté Heleny.
Odkud jsme se po tradičním předání dárečků v místní
škole přesunuli do Baile Herculane, rumunských
řeckořímských lázní. Pak už jsme pokračovali
autobusem do Eibenthalu, kde jsme postavili,
stany tentokráte na kopci za hospodou U Medvěda.
V Eibenthálu jsme strávili tři noci.

Nejdelší pochod nás čekal ve čtvrtek, a to 26 kilometrů
do poslední námi navštívené vesnice Bígr. Prošli jsme se
přes vyhlídku Znamána a přes hřeben Ravnu. Do Bígru
pro nás přijel autobus. Naši dva řidiči Petr se synem
Lukášem se opravdu předvedli. Klobouk dolů, dostali se
do každé vesnice i přes všeliké nástrahy a úžiny.
Poslední den v Banátu jsme strávili s průvodcem Lojzou,
který nás vzal do 1,7 km dlouhé jeskyně Ponicova,
na jejímž konci nás čekaly motorové loďky, které nás
Velkou kazaňskou soutěskou dovezly k 51 m vysoké
soše dáckého krále Decebala. Lojza nás pak ještě vzal
na vyhlídku na soutěsku, která má v nejužším místě
pouze 120 m (před soutěskou je Dunaj široký až 2 km).
Musím říct, snad za všechny, že naše výprava se
opravdu povedla. Všichni jsme si ji moc užili, poznali
jsme nový kout Evropy, navštívili krajany, obdivovali
jejich krásnou češtinu a zjistili, že se tady u nás máme
opravdu dobře. Expedici do Banátu mohu všem jedině
doporučit, ale dlouho neváhejte, kdo ví, jak dlouho
bude ještě český Banát žít (snad navěky)…
Obrovský dík patří klukům od Medvěda za zařízení
ubytování u krajanů, Statutárnímu městu Opava, Klubu
českých turistů za celoroční podporu a hlavně Asociaci
TOM za finanční podporu celé akce. Děkujeme!
autor článku a fotek: Adam DiB Weicht
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+RAJSK«ęRADYęASOCIACEę4/Asociace tomíků má své krajánky ve všech krajích republiky.
Jihočeský kraj
Karel Snětina
Rapšach 88, 378 07 Rapšach
tel. byt: 384 786 192
mobil: 724 993 187
e-mail: karel.snetina@j-hradec.cz

KR 258

Jihomoravský kraj
František Serbus
Sevastopolská 11, 1625 00 Brno
mobil: 603194 024
e-mail: frodo@kasiopea.cz

KR 266

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

KR 260

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

KR 263

Liberecký kraj

KR 262

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

KR 267

Plzeňský kraj
Zdeněk Strousek
Baarova 478, 345 61 Staňkov
mobil: 606 664 311
e-mail: zdenek.strousek@gmail.com

KR 259

Pardubický kraj
David Šimek
Gorkého 35E, 568 02 Svitavy
tel. byt: 461 531 687
mobil: 732 504 588
e-mail: david.simek@svitavy.cz

KR 264

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

KR 256

Středočeský kraj
Kamil Podroužek
Oparno 29, 410 02 Lovosice
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: kraj.atom.usti@email.cz

KR 261

Kraj Vysočina
Václav Hrobský
Na Blatech 479, 395 01 Pacov
mobil: 724 335 557
e-mail: hrobsky.vaclav@seznam.cz

KR 265

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

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

KR 268

Mojmír Nováček
Rottrova 1
700 30 Ostrava-Zábřeh
mobil: 603 513 144
e-mail: mojmir.novacek@seznam.cz
Staronový krajánek Moravskoslezského kraje Mojmír Nováček.
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STóEDN¯ęAKCE
ęV¾ROâ¯
Oslava 25. výročí spolku – 4. června se
na historickém parníku Vltava sešli zástupci oddílů
a partneři Asociace TOM, aby společně oslavili
dvacáté páté výročí vzniku spolku. Celkové náklady
na akci zajištěnou ústředím činily 207 385,16 Kč
a byly podpořeny dotací MŠMT ve výši 173 830,- Kč.

6

ÈELEZN¾ęTOM¯Kę

,ETN¯ęSRAZę

Železný tomík – 22. ročník soutěže v triatlonu
v Litoměřicích proběhl dne 13.–15. 5. 2016
a zúčastnilo se ho 9 oddílů z celé republiky.
Ministerstvo školství podpořilo závod částkou
12 500,- Kč.

Letní sraz turistických oddílů pořádala
Moravskoslezdká krajská rada. Týdenního pobytu, který
se uskutečnil ve Frýdlantu nad Ostravicí, se zúčastnilo
9 oddílů z celé ČR (přijelo i mnoho slovenských oddílů).
Sraz byl podpořen částkou 23 928,50 Kč.

4OM¯CIęSLAVILIęâTVRTSTOLET¯ęSV«ęEXISTENCEę
Historický parník Vltava vezl v sobotu 4. června Prahou
vpravdě cenný náklad. Víc než dvě stovky tomíků, jejich
hostí, v tom mnoho dítek všeho věku – ti všichni se
plavili tři hodiny po Vltavě. Paroplavba nás zkraje, při
nastupování, drobet napínala, ale krátce po 15 hodině
jsme od Čechova mostu vypluli se vší parádou směr
Podolí, a pak dál, dál tou vodou... Zástupci oddílů z celé
republiky, daleké Slezsko či jižní Moravu nevyjímaje,
přijeli oslavit pětadvacetiletí ASOCIACE TOM.
Historická loď Vltava, která byla spuštěna na vodu
v 40. letech minulého století a která nesla na své palubě
prezidenta Havla, uvítala i kapelu pana Johnyho, blues
band, který tomíkům plavbu náramně zpestřil.

Dítka i jejich rodiče se mohli vyfotografovat u figurín
asociálních námořníků z dílny Youryho a Milana Blšťáka,
vděčné rozptýlení skýtal karikaturista, který za nepatrný
obolus zvěčnil zájemce trochu jinak.
V podpalubí bylo trošku dusno, ale zato se tam dalo
dobře občerstvit – a kdo by zaváhal?
U Tančícího domu jsme nabrali skautskou delegaci,
dr. Jiřího Navrátila s chotí – a jelo se dál.
Došlo i na gratulace. Tomíci rádi zatleskali a popřáli vše
dobré k nadcházejícím osmdesátinám Janu Havelkovi,
emeritnímu předsedovi KČT, a Ivoši Poduškovi,
dlouholetému šéfovi plzeňských tomíků.

K pětadvacetinám asociace pak popřál přítomným
i předseda klubu Vratislav Chvátal, který spolu s Jiřím
Homolkou a Mojmírem Nováčkem předal tomíkům tak
velký soubor klubových map, že se podle něj dá chodit
další čtvrtstoletí.

Tříhodinová plavba po Vltavě, kde jsme ve slunném
dni rozhodně nebyli sami, ale kličkovali jsme mezi
všelijakými kajakáři, obřími labutěmi, jinými parníky
a vodní havětí, se povedla. Přejme si do dalších let
podobnou, klidnou a bez cvaknutí.
Tomáš Novotný
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3RAZęTOM¯KõęVę"ESKYDECH
Letošní letní sraz TOM byl výjimečný nejen svým
„půlkulatým“ ročníkem, ale především tím, že navazoval
na „dospělácký“ XV. Český letní sraz turistů s výrazným
mezinárodním přesahem. Po dvou letech od prvotní
myšlenky se současně s českým letním srazem konal
Mezinárodní letní sraz turistů zemí V4. A kromě toho byl
i slovenským srazem turistů, protože na Slovensku se
nenašel pořadatel, který by 63. ročník oblíbeného srazu
uspořádal. Takže i tomácký sraz byl česko-slovenský.
Pořádání srazu ve Frýdlantu se ujala Moravskoslezská
krajská rada Asociace TOM, významnou pomoc (zejména
služby ve škole) zajistil místní TOM Divočáci Frýdlant
v čele s neúnavnou vedoucí Maruškou „Marijánkou“
Bařinovou. Díky jejímu dlouholetému působení
ve školství měli pořadatelé otevřené dveře na radnici,
ve školách a vůbec v celém městě. Jejími bývalými
žáky byli snad všichni frýdlantští obyvatelé. Sraz TOM
začínal ve stejný den jako sraz KČT, tedy poslední školní
den ve čtvrtek 30. června, ale proti srazu dospělých se
protáhl o týden až do soboty 9. července. Účastníci srazu
tak přijížděli postupně a plného stavu dosáhli až čtvrtý
den srazu.
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Na sraz se přihlásilo 14 oddílů, z toho 9 českých
a 5 slovenských. Po drobných změnách v účasti
(onemocnění, dohlášení) byl celkový počet účastníků
145, z toho byli 83 čeští tomíci a 62 slovenští tomíci.
Z českých oddílů se účastnily oddíly Zálesák Tanvald,
Sojčata Žitenice, Javory Černuc, Hroši Chodov, Chřibský
lenochod Březolupy, Azimut Napajedla, Draci Kroměříž,
Výrové Postoloprty a jeden vedoucí u Delfínů Borotín. Ze
slovenských oddílů se účastnily oddíly Zniev z Kláštora
pod Znievom, Brontosaurus z Trebišova, Lokomotiva
Atóm Levice, Salamander Košice a TOM ZŠ Bátovce.
Všichni byli ubytováni ve třídách Základní školy
na Komenského ulici, jeden oddíl měl zájem o ubytování
v penzionu. O stanování projevil zájem pouze jediný
účastník. Stravování (snídaně a večeře) zajistila školní
jídelna Scolarest v ZŠ T. G. Masaryka.
Pořadatelé připravili pro zúčastněné oddíly pěší trasy
na úpatí Lysé hory a obrázkovou naučnou stezku
ve Starých Hamrech. O tu byl velký zájem, rovněž
o návštěvu vodopádu potoka Satiny. Téměř všichni
vystoupili na Lysou horu s novou Bezručovou chatou
a využili tak připravené trasy srazu dospělých. Zájem
byl také o autobusové zájezdy do skanzenu v Rožnově
pod Radhoštěm, o prohlídku Technického muzea
v Kopřivnici a hradu Trúba ve Štramberku, na hrad
Hukvaldy a do Hornického muzea v Ostravě. Do Ostravy
na Slezskoostravský hrad a do ZOO vyjížděly oddíly
vlakem, stejně tak do Frenštátu pod Radhoštěm,
odkud stoupaly na známý Radhošť. Po výletech všichni
účastníci ocenili možnost návštěvy místního koupaliště
zdarma po celou dobu srazu.
Večerní programy vyplnil především sport.
Po zahajovacím víkendu se rozběhly sportovní soutěže
ve volejbalu, v malé kopané, ve stolním tenisu a turnaj
v pálkovací hře brännball z Matějova zádveřního
vaku. Některé zápasy se dohrávaly už skoro za tmy
za bouřlivého povzbuzování diváků ze všech oddílů.
Jeden večer předvedl své umění žonglér Jan Hlavsa

z Olomouce, který dokázal žonglovat nejen s klasickými
míčky nebo kužely, ale také s šátky, s noži, se židlemi
nebo s ohnivými fakulemi. Závěrečný večer byl věnován
kulturnímu vystoupení folklórní skupiny Kotci a taneční
skupiny Frýdlantská chasa. Tady jsme také ocenili vítěze
sportovních soutěží, přišla nás pozdravit starostka
Frýdlantu paní Dr. Helena Pešatová a Marušce Bařinové
jsme předali diplom čestného členství KČT, jednoho
z nejvyšších klubových vyznamenání. Na závěr tohoto
večera byla diskotéka a druhý den se všichni rozloučili
a odcestovali za dalším prázdninovým dobrodružstvím.
Letní sraz TOM podpořilo město Frýdlant nad Ostravicí
a Asociace TOM ČR.
Mojmír Nováček,
Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM

Turistické
Z£KLADNYę
Ani v roce 2016 jsme nezaháleli s opravami a údržbou
našich turistických základen.
Třetího července byli tomíci v televizi! Přesněji naše
základna v Oparenském mlýně. Kamil Podroužek,
Helena Podroužková a Tomáš Novotný představili mlýn
a okolí v reportáži Toulavé kamery.
Nový kabát získala základna v západočeských
Mezholezích – díky oranžové fasádě je náš domek v obci
nepřehlédnutelný.

Chalupa Kamenka v Oderských vrších prošla významnou
změnou, stodola dostala zbrusu novou střechu.
Pod taktovkou správce Pavla Vaňáska se usilovně
a rychle budovalo, práce šly od ruky i díky investičním
prostředkům získaných ústředím od Ministerstva školství.

Janov v Jizerských horách má nový barevný nábytek,
který chalupu výrazně oživil.

Na základně tomíků ve Stříbrných Horách u Rýmařova
finišovaly práce na stavbě stodůlky. Hlavní objekt již
tomíkům slouží, v roce 2016 se dokončoval druhý,
menší ubytovací objekt, obytná stodola pro 6 osob.
Za základnou vzniklo i malé hřiště.
Zkraje léta byla na zahradě pořešínské chalupy
vybudována čistička odpadních vod, která výrazně
vylepšila provoz celé základny.

Nového vybavení v podobě nových okenic, venkovního
sezení a polic se dočkaly další dvě naše základny –
Broumov a Mezholezy, vše zbudováno šikovnýma
rukama Ivo Skočka a Jiřího Paláta.

V Dědově v půlce října řemeslníci položili za stodolu
novou dlažbu. Pěkný plácek s kvalitními dlaždicemi se
hodí.

Největší novinkou roku 2016 byla ale jistě koupě nového
objektu. Od srpna je náš spolek majitelem domu
v městečku Rožmberk na Vltavě. Objekt jsme koupili
s cílem vybudovat zde během několika let vodáckou
základnu pro naše oddíly. V listopadu jsme podali MŠMT
investiční projekt na generální obnovu domu a jeho
přebudování pro potřeby tomíků. Měla by zde vzniknout
dobře vybavená základna pro cca 32 osob. Rekonstrukce
je většinově hrazena z prostředků Ministerstva školství.
Které naše chalupy byly v roce 2016 nejvíce
obsazovány?
S počtem 2908 osobonocí se na prvním místě
umístila základna ve Sloupu v Čechách. Na druhém
místě s počtem 2837 osobonocí skončil herberk
Ferdinanda Dobrotivého a třetí místo obsadil
Oparenský mlýn s 2776 osobonocemi. Dobrá Voda
skončila na místě čtvrtém – 2215 osobonocí a pátý je
Janov s počtem 1977 osobonocí.
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4URISTICK«ęZ£VODYę
Turistický závod je outdoorovým sportem, konaným pod
hlavičkou 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 (Pacov, Frýdek Místek, Vsetín) a čtvrtý
proběhl v rámci Mistrovství České republiky (Suchdol
nad Lužnicí).
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Mistrovství ČR v supersprintu proběhlo ve FrýdkuMístku, mistrovský stíhací závod proběhl v Suchdole
nad Lužnicí, MČR štafet přivítaly Sudoměřice, MČR
smíšených dvojic zavítalo do Plas. Mezinárodní
mistrovství proběhlo na Slovensku v Nesluši a i přes
nepřízeň počasí a nerozhodnost pořadatelů (67
diskvalifikací) – dokázali čeští závodníci opět zvítězit.
Za rok 2016 byla udělena cena za přínos pro turistické
závody předsedovi Českého olympijského výboru panu
Jiřímu Kejvalovi za zviditelnění turistických závodů
a jejich spojení s olympijským hnutím.
Turistické závody dokázaly a neustále dokazují,
že patří mezi vyhledávané akce dětí a mládeže.
Byl uspořádán seriál závodů a i řada náborových
akcí a místních mini závodů s úžasnou účastí dětí
a mládeže, mini závod v Rio parku absolvovalo více
jak 2500 závodníků a následovaly další regionální
a místní Rio závody.
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.

V závodech roku 2016 protnulo cílovou pásku 6314
závodníků a na kontrolách rozhodovalo 1001 rozhodčích.
Zdeněk Vejrosta

KONTAKT:
XXXUVSJTUJDLZ[BWPED[thttps://www.instagram.com/turistickyzavod/
https://www.facebook.com5VSJTUJDLâ[ÈWPEPVUEPPSSVOOJOHtIUUQTwww.youtube.com/channel/UCXxP0oq_wcIBuNfZxbt7OCA

Nejmladší žáci
Nejmladší žákyně

ČESKÝ POHÁR

MISTROVSTVÍ ČR

Dominik Horák
TOM Divočáci Frýdlant

David Sládek
Kralovice

Alena Fojtíčková
TOM Rokytná Brno

Alena Fojtíčková
TOM Rokytná Brno

MEZINÁRODNÍ MISTR.

Alena Fojtíčková
TOM Rokytná Brno

Vojtěch Kůsa
Kralovice

Vojtěch Kůsa
Kralovice

Vojtěch Kůsa
Kralovice

Magdaléna Wagnerová
ZŠ Kynšperk n.O.

Magdalena Jandová
MŠ+ZŠ České Velenice

Adéla Veruňková
Kralovice

Lukáš Sládek
Kralovice

Vojtěch Vachta
TOM Tuláci Frýdek Místek

Lukáš Sládek
Kralovice

Zuzana Šebestová
TOM Suchdol n.L.

Hana Gabzdylová
TOM Orlová

Hana Gabzdylová
TOM Orlová

Mladší dorostenci

Martin Janeček
TOM 1419 Otrokovice

Martin Janeček
TOM 1419 Otrokovice

Mladší dorostenky

Eliška Došková
TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Anna Círalová
TOM Práčata Rapšach

Starší dorostenci

Ladislav Merta
TOM Žlutý kvítek Palkovice

Vojtěch Razima
TOM Kamarádi Pacov

Starší dorostenky

Magdaléna Gencová
KČT Orlová

Barbora Macurová
TOM Divočáci Frýdlant

Muži A

Ondřej Genco
KČT Orlová

Viktor Maťaťa
TOM Tuláci Frýdek Místek

Ženy A

Linda Rechtoriková
TOM Delfíni Borotín

Michaela Kreibichová
TOM Mikulášovice

Muži B

František Círal
TOM Práčata Rapšach

Tomáš Fúsek
TOM Mikulášovice

Romana Vejrostová
TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

Gabriela Kreuzerová
TOM Saturn Plzeň

Mladší žáci
Mladší žákyně
Starší žáci
Starší žákyně

Ženy B
Oddíly

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

Bílý – Kralovice
Červený – TOM Mikulášovice

Marie Wagnerová
ZŠ Kynšperk n.O.

Barbora Macurová
TOM Divočáci Frýdlant

Linda Rechtoriková
TOM Delfíni Borotín

Gabriela Kreuzerová
TOM Saturn Plzeň
Česká republika

MISTROVSTVÍ ČR – SUPERSPRINT
Žákyně

Eliška Kozelková / TOM-KČT Kralupy

Žáci

Daniel Klos / KČT Orlová

Dorostenky a ženy

Pavla Skotnicová / TOM Divočáci Frýdlant

Dorostenci a muži

Jan Vejrosta / TOM-KČT Kralupy n.Vlt.

MISTROVSTVÍ ČR – SMÍŠENÉ DVOJICE
Do 30-ti let (součet Magdalena Wagnerová + Karel Vagner /
věku závodníků)
ZŠ Kynšperk + TOM Kamarádi Pacov
31 – 70 let

Eva Babicová + Václav Čokrt / Junák Český Brod

Nad 70 let

Květa Fúsková + Tomáš Fúsek / TOM Mikulášovice
MISTROVSTVÍ ČR – ŠTAFET Y

Žákyně

Eliška Šimková + Barbora Trojanová + Andrea
Fúsková / TOM Mikulášovice

Žáci

Vojtěch Kůsa + Adam Tupý + Lukáš Sládek /
Kralovice

Ženy

Květa Fúsková + Pavlína Trojanová + Michaela
Kreibichová / TOM Mikulášovice

Muži

Lukáš Fuksa + Tomáš Pasterňák + Viktor Maťaťa /
TOM Tuláci Frýdek Místek
MISTROVSTVÍ ČR – STÍHACÍ ZÁVOD

Žákyně

Lukáš Sládek / Kralovice

Žáci

Zuzana Šebestová / TOM Suchdol nad Lužnicí

Dorostenky

Barbora Macurová / TOM Divočáci Frýdlant

Dorostenci

Vojtěch Razima / TOM Kamarádi Pacov

Ženy

Michaela Kreibichová / TOM Mikulášovice

Muži

Viktor Maťata / TOM Tuláci Frýdek Místek
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/LYMPIJSK¾ę2IOPARKęlę,IPNOę
Jsme tým – outdoor tým, přijeď za námi – do Rioparku,
přijď si zkusit – turistický závod, neváhej – přijeď – zkus
to – čekáme tě.
Takto jsme začínali přípravu na závody. Od února
se rozbíhají jednání, shání se peníze, připravují se
materiály. Upřesňujeme rozsah, vymýšlíme doprovodné
aktivity, zapojujeme všechny do příprav. Vznikají
originální učební pomůcky pro turistický závod,
vymýšlí se design průkazů, pamětních listů, triček.
Jsou nakresleny kvízové listy pro mladší účastníky,
uháčkováno na 150 odměn (hořce, kočičky, panáčci).
Natáčíme videa, přípravujeme fotoknížky a listy
jednotlivých disciplín turistického závodu.
V Rioparku budeme od pondělí 15. srpna do pátku 19.
srpna, což je druhý týden chodu olympijského parku –
na začátku si nikdo z nás nedovede představit, co nás
čeká, kolik může být zájemců,…
Vše nakonec předčí všechna očekávání. Naše aktivity
jsou plné, neustále někdo závodí, vysvětlujeme, co
je Klub českých turistů a Asociace TOM, obsluhujeme
učební a herní prvky, běží video a fotoprezentace, testy
na počítačích, na všechno dozírá náš maskot „Ken“.

12

Všech 17 účastníků prezentace (Zdeněk Vejrosta,
Tomáš Fúsek, Klára Buncová, Andrea Fúsková, Jakub
Humhej, Hana Pavlů, Helena Pavlů, Kateřina Popová,
Tereza Popová, Ladislava Procházková, Daniel Sosnovec,
Miroslav Šebesta, Radek Šebesta, Zuzana Šebestová,
Vojtěch Wagner, Magdaléna Wagnerová, Marie
Wagnerová) je neustále v permanenci – moc díky
i čtyřem pomocníkům, kteří nám dorazili na částečnou
výpomoc. Sešla se skvělá parta lidí. Ze všech sršela
pohoda, energie a zapálení pro společnou věc. Jak nám
řekla jedna z účastnic „Vy jste ten nejmilejší stánek
v olympijském parku“.
Na trati minizávodu se odehrává každý den celá řada
soubojů – mezi dětmi z olympijských táborů, mezi
členy rodiny a příbuzenstva – mnohdy vyhecované tím,
aby tatínkové dokázali, že jsou nej. Účastní se i řada
dobrovolníků z parku, těch, co zabezpečují jiné sporty,
potěší účast i mnohých babiček a dědečků (ti jsou
unešeni zejména z her), závodí mezi sebou vojáci při dni
armády. Na trati provádíme i v angličtině, neboť více
jak 200 zájemců je cizinců. Zaevidovali jsme 17 států,
od spousty Holanďanů, Němců až po velmi vzdálené
Kanaďany, Australana či návštěvníky ze Saudské Arábie.

Nejsilnějším závodnickým zážitkem je však účast
slepého chlapce, kterého mamka s babičkou navigují
hlasem – dokáže po zvuku hodit všechny tři míčky,
dokáže se naučit uzel, ač mu jsou některé kontroly
zapovězeny, poskakuje držící se jisté ruky, po trati.
V cíli sklízí bouřlivý potlesk, řadu odměn a mně se při
rozhovoru s ním derou slzy do očí.
V úterý 16. srpna za námi přijíždějí předseda KČT
Vratislav Chvátal, předseda Asociace TOM Tomáš Novotný
a odpoledne i předseda Českého olympijského výboru
Jiří Kejval. Jeho 15 minutová návštěva je oceněním
naší práce – mluvíme o turistice, turistickém závodě,
o spolupráci sportů mezi sebou, mezi sporty a ČOV
a olympijské myšlence. Terka Popová mu vysvětluje,
co je to turistický závod – a na panu Kejvalovi je vidět,
že poslouchá se zaujetím. Následuje předání našeho
prezentačního trika a společné focení.
Ve středu 17. srpna v podvečer se koná exhibice našeho
závodu. Přišla se na nás podívat celá řada dětí a rodičů,
kteří měli již náš mini závod za sebou. U našeho stánku
se zastavovali i další kolemjdoucí a dorazili i dva
fotografové Českého olympijského výboru. Startovalo
19 závodníků a výkony byly skutečně špičkové. Všichni
obdrželi zlatou medaili olympijského Rioparku, vítězi
byli Klára Buncová, Radek Šebesta, Tereza Popová,
Tomáš Fúsek a Linda Rechtoriková.
Po více než deseti hodinách se snažíme o večerní aktivní
odpočinek – v centrálním parku skáčeme z ČEZ věže,
jezdíme na simulátoru surfu, běžíme 50 metrový Škoda
běh, tleskáme ve Fan zóně, jezdíme na kole ve stánku
O2, hrajeme minipinec, vyrážíme ke svítícímu Zátopkovi,
na Stezku do korun stromů a na bobovou dráhu.
Všichni si odnášejí plno zážitků. Většinou jsou spokojeni
s tím, že bylo u nás plno a že se propagace podařila.
Čísla hovoří za vše, 6800 účastníků, kteří prošli našimi
aktivitami – z toho 2457 závodníků. To vše za 5 dní. Je
nám jasné, že svojí zásluhu na tom má Český olympijský
výbor, vedení KČT a Asociace TOM.
Protože všechno jednou končí, i my se s Rioparkem
loučíme provoláním „Jsme tým – outdoor tým“.
Zdeněk Vejrosta

âESK£ę,ETN¯ę
T£BOROV£ępKOLA
Táborové školy ve Sloupu se v roce 2016 zúčastnilo
třiadvacet mladých tomíků, nadějných vedoucích.
Oddíly, které letos vyslaly své zástupce: Gaudium Sedlec
Prčice, Jeleni Sedlčany, TOM Paprsek Ostrava – Krásné
Pole, Chippewa Česká Lípa, Dakoti Česká Lípa, TOM
Čtverka Znojmo Veverk Brandýs nad Labem, TamTam
Brno, Svišti Český Těšín, TOM Kňouři Brno, TOM Sdružení
pro tábor Lomnice nad Popelkou a S.T.A.N. Praha.

Lektorsky se táborové školy ujali Zdeněk Šmída, Jiří
Šmída, Tomek Hurt a Matěj Chour, jako externí lektoři
skvěle týden doplnili Aleš Sedláček, Radka Šumerová
a Martin Wendler. Kuchyň excelentně ovládla Verča
Plechatá.
Začali jsme opět vydařenou šifrovací hrou po Sloupu,
nechyběla psychologie a pedagogika, finanční vedení
dětské skupiny, lana a lasa, lanové lávky, uzly, také
hry s prožitkem, sportovní hry - discgolf, lakros,
rogaining, perfektní městská hra Vyzvědači v temných
uličkách, právo a trestní odpovědnost vedoucích, tvorba
a úprava fotek, dobročinnost, oddílové hry, nonverbální
komunikace, tvorba a čtení map, Woodcraft - vyprávění
o filosofii hnutí, stavba týpí, rozdělávání ohně třením
dřev a křesáním, seznamovací hry, zábavné rozcvičky,
noční hry, výtvarná akční hra.
Zdeněk Šmída, instruktor LTŠ
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4OM¯CIęNAęCEST£CHęVę:AHRANIâ¯ę
Mezinárodní aktivity tomíků navázaly na minulé akce z uplynulých let. Z plánovaných
12 výměnných recipročních výjezdů se podařilo uskutečnit pouze 7 výjezdů do zahraničí a 5
pobytů zahraničních účastníků u nás. Čtyři akce byly zrušeny ze strany zahraničního partnera
z důvodu nedostatku finančních prostředků, jeden výjezd neproběhl kvůli dlouhodobé
nemoci hlavního vedoucího. Stálé vztahy udržují tomíci s rakouskou, slovenskou, německou,
holandskou, francouzskou a maďarskou mládeží. Novinkou byl pobyt ukrajinských dětí
na letním táboře TOM Tuři.

V rámci zahraničních výměnných akcí bylo plánováno celkem 12
vzájemných návštěv. Vycestovalo 7 oddílů se 115 tomíky od 10 do 26 let pod
dohledem 14 vedoucích. Výjezdů se účastnilo dalších 10 vedoucích. Náklady
na vycestování činily 421 079 Kč, z toho náklady na dopravu dosáhly výše
297 545 Kč s vyplacenou dotací 64 860 Kč. Do České republiky v rámci 5
recipročních návštěv přijelo 76 mladých lidí společně se 9 vedoucími. Celkové
náklady na pobyt zahraničních účastníků činily 128 938 Kč a podpořeny byly
dotací ve finanční výši 62 014 Kč.
Alice Pařízková
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.EORGANIZOVAN£ęML£DEÉ
V kapitole Otevřené klubovny bylo nabídnuto celkem
840 dotovaných jednodenních akcí (ve 29 tematických
okruzích), kterých se zúčastnilo 27 190 dětí a mládeže
ve věku od 6 do 26 let (+ dalších 3244 účastníků
dospělých). Na 48 vícedenních výprav vyjelo 1 345
účastníků v rozpětí 6–26 let (+207 vedoucích starších
26 let).

v počtu 700 ks. Náklady 39 870 Kč byly dotovány částkou
32 000 Kč.
Kompletní náklady na neorganizovanou mládež
tvořily 2 129 036 Kč s dotací 850 000 Kč, která zahrnuje
i 100 000 Kč mzdových prostředků.
Alice Pařízková

Součástí kapitoly Setkání s krajany byl výjezd
do Banátu, který zorganizoval opavský oddíl TOM Kadao
za účasti 38 dětí a 6 vedoucích. Celkové náklady ve výši
2 049 980 Kč byly dotovány částkou 792 000 Kč.
Kapitola Turistické závody – V 16 závodech, které byly
organizovány ve všech krajích, závodilo celkem 1 099
dětí a mladých lidí. Závody byly podpořeny částkou
26 000 Kč. Celkové náklady činily 39 186 Kč.
Kapitola Kalenádrium – brožurka s nabídkou
volnočasových aktivit po celé republice bylo vytištěna
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2ADAęVZDçL£V£N¯
Rada vzdělávání pracovala v roce 2016 ve stejném
složení. Předsedou je Stanislav Prais z TOM 4302 Sirius
Ostrava a dalšími 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.
Naší snahou bylo připravit zajímavou a pestrou
nabídku různých školení a kurzů tak, aby si každý mohl
vybrat vhodné školení. 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 17 zájemců, v Bystřici pod
Hostýnem pro 8 zájemců a v Dědově pro 19 zájemců.
Všichni zúčastnění prošli závěrečnými testy.
Za celou dobu, co máme akreditaci, jsme už vyškolili
1 218 nových táborových vedoucích.
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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). Pro ty co, si chtěli zopakovat a upevnit
již dříve získané vědomosti z oblasti zdravovědy,
připravil kurz Na krev spojený se závodem hlídek.
V roce 2016 nastal mírný úbytek zájemců o táborové
školy, a tak se uskutečnila jen jedna letní škola ve Sloupu
v Čechách. Táborová škola je zaměřená na instruktory
z řad tomíků a patří mezi stěžejní vzdělávací aktivity pro
mladé a nadějné instruktory.
Další vzdělávací aktivitou zaměřenou na naše mladší
pomocníky byl INKU – instruktorský kurz, který proběhl
na Polaně. Oproti táborové škole je určen pro instruktory
ve věku 13–15 let a přijelo 14 zájemců.
V červnu jsme uspořádali oblíbené školení Vedoucí
a lana, kde měli zájemci možnost naučit se stavět
nízké lanové překážky, vyzkoušet si slaňování a zásady
bezpečného jištění na skále.
Pro ty vedoucí, kteří si potřebovali dobít baterky, jsme
připravili zážitkový kurz, kde měli všichni možnost
zapracovat na rozvoji své osobnosti a zároveň si mohli

užít prodloužený víkend, kdy nemuseli nic chystat
a organizovat. Skoro třicet zájemců z celé republiky
přijelo na základnu Hutě nedaleko Černého rybníka
a vyzkoušeli si, co všechno se skrývá za slovem HRANICE.
Velmi se osvědčil web vzdělávání, kde jsou shromážděné
veškeré informace o chystaných vzdělávacích kurzech
a přednáškách. Výhodou je, že jsou nyní dostupné
na jednom místě a vedoucí oddílu je nemusí složitě
hledat.
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat všem lektorům,
kteří se podíleli na přípravě a vedení jednotlivých
vzdělávacích akcí. Kurzy a školení v Asociaci TOM jsou
připravované na vysoké odborné úrovni a troufnu
si napsat, že ten, kdo absolvoval nějaký kurz, určitě
nelitoval.
Stanislav Prais

0ARTNEóIęAęPó£TEL«
áESK£ęRADAęDçT¯ęAęML£DEÉEę
Česká rada dětí a mládeže i v roce 2016 fungovala jako střešní
organizace dětských a mládežnických spolků v ČR. V čele stál woodcrafter Aleš
Sedláček, na chod kanceláře pak dohlížel tomík Ondra Šejtka. Rok 2016 byl opět
plný projektů, jednání, výstupů, agenda ČRDM rok od roku stále roste. Přesto zmíním
několik významných akcí a aktivit, které jsme v roce 2016 zvládli.
Celý rok jsme administrovali úrazovou
a odpovědnostní pojistku, kterou
využívají také všichni tomíci. Po celý rok
jsme rovněž provozovali zpravodajský
server ADAM.cz, který se věnuje
tématům z oblasti dětí, mládeže a jejich
organizací, 6x vydali tištěný zpravodaj
ARCHA, ve kterém si velmi často mohli
čtenáři přečíst také něco o tomících. Díky
všem, kteří posílali příspěvky, články
a fotky do Archy i na ADAM.

Další významnou akcí byl dobrovolnický
projekt 72 hodin, konkrétně jeho
5. ročník, do kterého se zapojilo bezmála
30 tisíc dobrovolníků po celé ČR. Mezi
šesti stovkami projektů se objevilo také
16 těch, které organizovaly naše oddíly.
Je to tradičně téměř nejvíc z dětských
organizací.
Česká rada připravila sérii seminářů
k dotační metodice MŠMT, provozování
interaktivní mapy Kamchodit.cz, kde se
mohou rodiče a děti dozvědět, kde trávit

volný čas, dále pak správu, provoz a vývoj
online programu pro správu oddílové
agendy ESO a rovněž i provoz online
právní poradny. Konec roku patřil tradičně
předávání ceny Přístav, která se uděluje
zástupcům místní správy, samosprávy,
podnikatelům, lokálním politikům,
starostům apod., kteří podporují sektor
dětí a mládeže. Předávání proběhlo
v Písecké bráně v Praze 6 během hezkého
společenského večera.
Česká rada byla aktivní i na poli
zahraničním. Vyslali jsme první dvě
mládežnické delegátky OSN do New
Yorku, uspořádali opět výměnu ČRIzrael, které se účastnil i Václav Křepelák
z českolipského TOM Dakoti. Zástupci
ČRDM byli velmi aktivní na jednání
Evropského fóra mládeže, uspořádali
jsme několik zahraničních výměn v rámci
projektu 72 hodin a podíleli se na řadě
dalších mezinárodních akcích.
Během roku proběhlo nespočet setkání
s úředníky na odboru pro mládež MŠMT,
náměstky, ministry a mnoho dalších
jednání. Na ČRDM jsme se v roce 2016
opět nenudili a přetrvávala zde dobrá
nálada. Přeji si, aby byl následující rok
alespoň tak úspěšný jako rok 2016.
Ondřej Šejtka

+LUBęâESK¾CHęTURISTõ
V roce 2016 bylo v Klubu českých turistů organizováno přes
34 tisíc členů, z toho sedm a půl tisíce tomíků. Pro členy klubu
bylo připraveno více než deset tisíc akcí a další více než dva
tisíce akcí byly určeny pro veřejnost a přilákaly téměř čtvrt miliónu účastníků.
Nejviditelnější aktivitou KČT je turistické
značení, do detailů propracované, léty
ověřené a jednotné v celé republice.
O turistické značení se značkaři KČT
pravidelně starají, každá trasa je
obnovována po třech letech.
Kromě pěšího značení, cyklo a lyžařského
značení a značení tras pro turistiku
na koni se KČT stará i o turisty,
kteří nemohou chodit pěšky. V roce
2016 byla vyznačena již dvanáctá
vozíčkářská trasa K Černému Nadýmači
ve východních Čechách. Vozíčkářské trasy
jsou financovány ze sbírky Novoroční
čtyřlístek, výtěžek této sbírky přesahuje
možnosti stavby nových tras, takže bylo
rozhodnuto, že část sbírky bude použita
na bezbariérovou úpravu chat Klubu
českých turistů.
Provoz chat KČT je další aktivitou,
kterou klub umožňuje svým členům,
tomíkům, ale i veřejnosti navštívit
zajímavá místa v České republice. V roce
2016 byla zkolaudována a do ostrého
provozu předána Bezručova chata
na Lysé hoře, moderní chata tradičního
vzhledu, symbol nadšení a pracovitosti
dobrovolníků z řad turistů.
Rok 2016 byl rokem olympijským a také
rokem Euroranda. V době olympiády
vyrostly v Česku olympijské parky,
na největším z nich, parku Rio Lipno, se
prezentoval i Klub českých turistů, který
připravil turistické trasy a informační
stánek.

V pořadí čtvrté Eurorando, tentokrát
s mottem Energie, mělo české
vyvrcholení na Dlouhých stráních
u nejvýše položené přečerpávací
elektrárny. V rámci akce, která se koná
vždy po pěti letech, vydávali turisté
energii pohybem, ale také navštěvovali
místa s energií spojená. Celé Eurorando
bylo zakončeno týdnem ve švédském
regionu Skåne, čeští turisté patřili mezi
nejpočetnější výpravy. Samozřejmě
i ve Švédsku byli zastoupeni tomíci.

Turistickou akcí, ale i společenským
setkáním byl letní sraz v Beskydech.
Ten byl zároveň prvním ročníkem
Mezinárodního letního srazu, akce, která
má být pořádána každoročně v jedné ze
zemí V4. Centrem srazu byla Ostravice
a souběžně s tímto srazem se v nedalekém
Frýdlantě konal i letní sraz TOM.
Petr Teringl
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0UBLIKAâN¯ęâINNOST

Finanční podporu ve výši 12 000 Kč v roce 2016
zaslali tomíci již tradičně Arcidiézní charitě
v Praze na podporu Vikyatha a Maheshe,
mladíků z Indie.
Nadačnímu fondu Českého rozhlasu jsme
zaslali částku 6 500 Kč, na konto UNICEF jsme
odeslali částku ve výši 4 580 Kč a na účet Lékařů
bez hranic 3 600 Kč. Stejnou částku jsme zaslali
Člověku v tísni. Drobnějšími částkami jsme
podpořili nadaci ADRA, projekt Šance, Hithit,
Arniku a Sport pro charitu.
Celková částka finanční pomoci evidována
ústředím činila v roce 2016 48 015 Kč.
V září 2016 se tomíci již potřetí 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 Oftalmo
Brno (10 257 Kč), TOM Práčata Rapšach (12 522
Kč), TOM Dakoti a TOM Chippewa Česká Lípa
(28 129 Kč), TOM Divočáci Frýdlant nad Ostravicí
(1 758 Kč), TOM Kadao (20 268 Kč), TOM Sihaspa

V roce 2016 putoval mezi oddíly občasník KRA s ekonomickými
a spolkovými informacemi dvakrát.
Čtyřikrát vyšel i časopis Tomík, který je vždy nabitý články
z oddílových výprav, schůzek, expedic a táborů, přináší informace
ze spolkového dění, plánovaných akcí, nechybějí pravidelné rubriky,
komiks o veverku Joachymovi a samozřejmě spousta fotek.
O plánovaných pochodech, závodech, akcích, výletů pro veřejnost,
pohádkových lesech či soutěží přináší přehled další z našich katalogů,
Kalendárium 2016.
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.
Ústředí tomíků zasílá pravidelně příspěvky o činnosti spolku a oddílů
do časopisů ARCHA, Turista, na web České rady dětí a mládeže
www.adam.cz.
Vlastní webové stránky vytváří většina oddílů. Krom webu posílají
tomíci příspěvky do místního tisku, na stránky města, vyvěšují
pozvánky na akce určené veřejnosti.
(za)

Ostrava (4 728 Kč), TOM Maracaibo Třinec
(14 313 Kč), TOM Tuři Olomouc (9 556 Kč),
TOM Arachné Praha (17 571 Kč), TOM Trilobit
Beroun (2 561 Kč), TOM Robinsoni Poděbrady
(11 244 Kč), TOM Sluníčka Litoměřice
(32 347 Kč), TOM Pawnee Bystřice pod
Hostýnem (13 747 Kč), TOM 1419 Otrokovice
(13 500 Kč) a TOM Rokytná Brno (31 394 Kč).
Celkem tomíci vybrali při svých pochůzkách
městy a ulicemi úžasných 223 895 Kč! Všem
zúčastněným moc děkujeme za čas a energii,
které do vybírání peněz vložili.
V dubnu se skupinka tomíků z Prahy a Brna již
podruhé zúčastnila Nočního běhu pro Světlušku.
(za)

.OVINKYęVęELEKTRONICK«ęEVIDENCIę

18

Facebookoví tomíci

Tomíci o sobě v posledních letech dávají vědět taky na Facebooku. Je
to dobrý prostředek, jak sdílet mezi sebou aktuality a zážitky z výletů
nebo schůzek. Hodně oddílů takto posílá do světa akční záběry, vtipná
videa, inspirují ostatní oddíly a ukazují rodičům, co se v oddíle děje.
I v roce 2016 jsme stále zdokonalovali elektronickou evidenci. Vedoucí nově mohou uvádět kontakty
Facebookový profil Asociace TOM měl v srpnu 2016 něco přes 1 200
na své sociální sítě, nově evidujeme rovněž oficiální sídlo a statutární zástupce oddílu. Nově mohou
fanoušků. A další tisíce lidí sledují stránky jednotlivých oddílů. Tomíci
vedoucí v evidenci přistupovat do projektu Svítíme s hořcem a využívat tak levnější energie, registrovat se naučili používat jednotný hashtag #tomíci. Vzniká tak společná
a spravovat zde mohou také nová telefonní čísla do projektu Voláme s hořcem.
sbírka všeho, co o sobě na Facebooku dáváme vědět. Vyvěšujeme
V evidenci jsme rovněž vytvořili prostor pro zveřejňování účetních závěrek, inovovali jsme také možnost minireportáže z významných akcí, výzvy a pozvánky, objevují se
pro objednávku členských karet tomíků. Evidenci jsme v roce 2016 opět významně posunuli k modernímu soutěže, rozrůstá se album oddílových novoročenek. Čas od času
online nástroji pro správu oddílu. Na tomto místě je třeba poděkovat woodcrafterovi Pavlu Spálenému přistane na Facebooku nějaká grafika, fotka, názor nebo komiks, který
– Yučikalovi, který již několik let evidenci pro tomíky připravuje. Věřím, že i v následujících letech
vyvolá velký ohlas či dokonce vášně.
budeme evidenci přizpůsobovat potřebám vedoucích, hospodářů i ostatních tomíků.
Anežka Klabanová
TOM
4005
–
Robinsoni,
Poděbrady
Ondřej Šejtka

0óEHLEDę
HOSPODAóEN¯
:PR£VAęREVIZN¯ęKOMISE
Revizní komise pracovala ve složení Ilona Jaglová,
Vratislav Jagla a Pavel Ebr. Rok 2016 byl jedním
z klidnějších. V jeho průběhu jsme zkontrolovali
některé problematičtější oddíly. Také jsme radou
pomohli oddílům, které ještě nebyly v účtování
zběhlé. Proběhla rovněž kontrola účetnictví
ústředí, zaměřili jsme se hlavně na fakturaci
a analytiku účtů.
Ke konci roku jsme začali připravovat akci na rok
2017 zvanou Čistý tomík. Dohodli jsme se
s předsedou, že se bude týkat VŠECH oddílů, které
v roce 2015 a 2016 čerpaly dotace.
Zjistili jsme, že účtování v oddílech prošlo
proměnou k lepšímu. Hospodáři se snaží účtovat
dle pokynů, a přestože mají hodně práce s dětmi
a málo času, ve většině případů se jim to daří.
Za to jim patří velký dík.
Ilona Jaglová, předsedkyně RK

6YBRAN«ę»DAJEęZęROZVAHYęKęęę
AKTIVA

PA S I V A K Č

Dlouhodobý majetek
NHIM – software
146 020 Kč
HIM – budovy, základny, dopr. prostředky 86 062 577 Kč
Nedokončený dlh. majetek
0 Kč
Pozemky
1 418 968 Kč
Oprávky k hmot. investičnímu majetku
-21 158 710 Kč
Cenné papíry
0 Kč
DLH majetek celkem
66 468 855 Kč

Vlastní zdroje
Základní jmění
Hospodářský výsledek
Vlastní zdroje celkem

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

806 801 Kč
9 038 090 Kč
329 211 Kč
10 174 102 Kč

AKTIVA CELKEM

76 642 957 Kč

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

75 364 817 Kč
335 332 Kč
75 700 148 Kč
205 211 Kč 1)
254 105 Kč 2)
483 493 Kč 3)
942 809 Kč
76 642 957 Kč

POZNÁMKY:
faktury dodavatelské zaplacené v r. 2017, přijaté zálohy, dohadné položky
2)
prosincové mzdy zaplacené v roce 2017
3)
daně, poplatky, ostatní (zúčtované v roce 2017)
1)

Č E R PÁ N Í D O TA C Í M Š M T
Tomíci v roce 2016 – celkem

13 750 000 Kč

Provozní náklady ústředí
Tisk zpravodaje + ost. tisky
Obnova a údržba MTZ
Provozní náklady zákl. článků
Mezinárodní aktivity
Volnočasové aktivity
Tábory
Vzdělávání vedoucích
Neorganizovaná mládež
Investice

3 705 500 Kč
856 100 Kč
2 926 500 Kč
1 160 100 Kč
126 850 Kč
1 116 550 Kč
2 825 400 Kč
183 000 Kč
850 000 Kč
3 430 000 Kč

C E L K EM

17 180 000 Kč
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VÝNOSY
Provozní dotace celkem
Dotace MŠMT – Tomíci v roce 2016
Finanční podpora KČT
Členské příspěvky
Oddílové příspěvky
Přijaté úroky z bank. účtů
Tržby za zboží a služby
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM
Hospodářský výsledek

NÁKLADY
13 810 000 Kč
13 750 000 Kč
60 000 Kč *
1 091 450 Kč
1 331 849 Kč
34 711 Kč
1 712 654 Kč
68 487 Kč
18 049 151 Kč
335 331 Kč

Materiálové náklady
Spotřeba materiálu
Materiál pro autoprovoz
Spotřeba energií
Materiálové náklady celkem

1 910 146 Kč 1)
134 827 Kč
573 330 Kč
2 618 302 Kč

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

1 946 354 Kč
641 267 Kč
57 969 Kč
754 771 Kč
3 400 361 Kč

Služby
Nájem
221 427 Kč
Dotace základním článkům
Tábory
Opravy a údržba MTZ
1 540 565 Kč 2)
Volnočasové aktivity PD I
Výkony spojů
120 582 Kč
Oddílové klubovny, KR
Admin., materiálové a ostatní služby
1 052 043 Kč 3)
Zahraničí
Pojištění majetku
143 914 Kč
Výchova
Propagace
109 866 Kč
Neorganizovaná mládež
Tisk materiálů (zpr. Tomík, KRA, brožury) 896 535 Kč
Ostatní dotace
Ostatní služby
97 578 Kč 4)
dotace PD materiál II
Cestovné
204 535 Kč
Náklady akce ústředí
266 035 Kč 5) Dotace celkem
Služby celkem
4 653 078 Kč
Ostatní
Odpisy HIM
POZNÁMKY:
Bankovní poplatky, kurz.rozdíly
* Údaj zobrazuje podporu od KČT přijatou v roce 2016 na časopis
Příspěvky placené ČRDM
Tomík.
Daň z příjmů
1)
Zejména turistický materiál pro oddíly, administrativní a kancelářský
Ostatní daně a poplatky
materiál, materiál na provoz a vybavení turistických základen.
2)
Opravy a údržba turistických základen v majetku Asociace TOM
Ostaní náklady
a ostatního MTZ.
Ostatní náklady – dary
3)
Externě zajišťované služby, nepravidelná výpomoc, ekonomické
Ostatní
celkem
poradenství, servis, materiálové služby, softwarové služby.
4)
Ostatní nemateriálové služby, notářské služby, správní poplatky,
NÁKLADY CELKEM
5)

2 825 439 Kč
1 062 333 Kč
800 592 Kč
126 874 Kč
183 031 Kč
817 926 Kč
100 470 Kč
308 641 Kč
6 225 306 Kč
664 165 Kč
16 497 Kč
23 904 Kč
54 530 Kč
7 455 Kč
2 205 Kč
48 015 Kč
816 771 Kč
17 713 819 Kč

služby neorg. mládež.
Služby na akcích organizovaných ústředím a další služby.

VÝNOSY

Provozní dotace celkem

Materiálové náklady

Členské příspěvky

Služby

Oddílové příspěvky

NÁKLADY

Osobní náklady

Přijaté úroky z bank. účtů

Dotace základním článkům

Tržby za zboží a služby

Ostatní

Ostatní

Zpracoval Martin Bareš, účetní Asociace TOM
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3NçM
VOLÍ

VOLÍ

PóEDSEDNICTVOę!SOCIACEę4/-

REVIZN¯ęKOMIS%
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
Mgr. Anežka Klabanová – Poděbrady
Ivo Skoček – Valašské Meziříčí
Mgr. David Šimek – Svitavy
RNDr. Jiří Homolka – Vsetín
VOLÍ

JMENUJE
VOLÍ

PRACOVN¯ęRADY
PóEDSEDA

M¯STOPóEDSEDA

ŘÍDÍ

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

»STóED¯ęVęROCEę

PROę»STóED¯ęD£LEęPRACOVALIę

Tomáš Novotný – řídí ústředí
Alice Pařízková – účetní – ½ úvazku
Helena Podaná – účetní – 3/5 úvazku
Kateřina Adamcová – účetní – 3/5 úvazku
Ondřej Mánek – sekretář, všeob. administrativa, ústřední akce, plný úvazek
Zuzana Antošová – obsazování chalup, všeobecná administrativa – ¾ úvazku
Lukáš Hušek – všeob. administrativa, materiály pro web,
evropské fondy, plný úvazek
Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – ½ úvazku
Jindřiška Zoufalá – spolupráce při údržbě chalup

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

Anna Benešovská – emeritní sekretářka, toho času na penzi

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

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

GZákladní kapacita je 37 osob.
GNeziskové spolky mohou získat slevu na ubytování, stejně tak i studenti s kartou ISIC.
GObec 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

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE TOM ČR ZA ROK 2016
Vydala Asociace TOM ČR v červnu 2017 v počtu 400 kusů. / Zprávu schválili statutární zástupci Asociace
TOM Tomáš Novotný a Tomáš Hurt. / Zpracovali: Zuzana Antošová, Alice Pařízková, Tomáš Novotný, Martin
Bareš. / Za korektnost údajů ručí Tomáš Novotný, statutární zástupce Asociace TOM. / Za ekonomické údaje
odpovídají Alice Pařízková a Martin Bareš. / Titulní foto: Jiří Krajča, TOM Zlaté šípy. / 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.

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.

