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Hlavní město Praha 399 78 100 26 70 673 17

jihočeský 110 19 19 4 32 184 8

 České Budějovice     1 1 1

 Český krumlov 15 5 3  2 25 1

 Jindřichův Hradec 85 9 15 4 25 138 3

 strakonice 2 1   2 5 1

 Tábor 8 4 1  2 15 2

jihomoravský 694 173 215 136 147 1365 30

 Blansko  1  1 7 9 1

 Břeclav 43   3 11 57 1

 Brno-město 511 138 190 112 99 1050 18

 Brno-venkov 109 24 13 11 17 174 5

 Vyškov 22 7 7 8 11 55 4

 Znojmo 9 3 5 1 2 20 1

karlovarský 31 1 2 3 12 49 3

 karlovy Vary 2 1 1  2 6 1

 sokolov 29  1 3 10 43 2

královéhradecký 226 32 28 21 52 359 10

 Hradec králové 101 22 15 11 32 181 4

 Jičín     1 1 1

 Náchod 125 10 13 10 19 177 5

Liberecký 588 64 94 33 52 831 11

 Česká lípa 123 8 7 4 23 165 5

 Jablonec nad Nisou 332 33 47 17 21 450 3

 liberec 17  1 2 2 22 1

 semily 116 23 39 10 6 194 2

Moravskoslezský 1458 267 243 156 263 2387 54

 Bruntál 1 1 3  1 6 1

 Frýdek-místek 212 43 48 24 48 375 7

 karviná 132 27 16 9 34 218 9

 Nový Jičín 89 8 7 6 24 134 3

 opava 279 44 44 35 27 429 7

 ostrava-město 745 144 125 82 129 1225 27

Olomoucký 48 14 19 12 13 106 4

 olomouc 30 6 10 11 7 64 2

 Přerov 18 8 9 1 6 42 2

Pardubický 182 16 15 7 20 240 4

 Pardubice     1 1 1

 svitavy 182 16 15 7 19 239 3

Plzeňský 230 18 33 8 35 324 12

 Domažlice 112 1 10  5 128 2

 Plzeň-jih 51 10 7 6 10 84 3

 Plzeň-město 52 2 13 1 9 77 6

 Plzeň-sever 15 5 3 1 11 35 1

Středočeský 805 127 123 121 292 1468 43

 Beroun 118 22 9 7 25 181 8

 kladno 42 1 5 5 18 71 3

 kolín 13 2 6 7 44 72 2

 kutná Hora 26 16 15 7 20 84 5

 mělník 37 9 19 39 54 158 1

 mladá Boleslav 64 5 3 2 8 82 2

 Nymburk 18 5 3 11 2 39 1

 Praha-východ 92 20 8 8 40 168 4

 Praha-západ 252 31 36 26 63 408 10

 Příbram 119 13 19 5 10 166 5

 rakovník 24 3  4 8 39 2

Ústecký 461 103 35 35 76 710 18

 chomutov 84 4 2 3 8 101 3

 Děčín 35 6 3 9 12 65 2

 litoměřice 267 26 21 18 32 364 8

 louny  1  1 5 7 1

 Ústí nad labem 75 66 9 4 19 173 4

Vysočina 80 6 10 6 34 136 6

 Jihlava 19 2 2 1 7 31 3

 Pelhřimov 46 3 8 5 24 86 2

 Žďár nad sázavou 15 1   3 19 1

Zlínský 575 98 94 56 209 1032 22

 kroměříž 112 25 30 23 35 225 4

 Uherské Hradiště 142 9 11 8 84 254 6

 Vsetín 205 25 28 14 65 337 5

 Zlín 116 39 25 11 25 216 7

ceLkeM 5887 1016 1030 624 1307 9864 242
z toho vedoucích/instruktorů      1250 



Dvě básně úvodem 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.

spolek je vedený pod spisovou značkou l 2875 u městského soudu 
v Praze.

Členy Asociace Tom jsou tomíci. Těch bylo v roce 2020 ve 242 
oddílech sdruženo 9864. 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 na období 2016–2020. Tuto certifikaci 
spolek získal již popáté.

Pár veršů na úvod výroční zprávy. Tomíci básnili v rámci Hořcové výzvy, celorepublikové spolkové soutěže. 
Dvě zdařilé básničky poslala Markéta Návratová z TOM Zálesák a Tobiáš Soukup z TOM Jeleni.

Hořcovka
První den pod ledovou vodou stojím
a zážitky ze dne si promítám.
sladkosti a cukr nesmím,
mžitky před očima z toho mám.
Dnes půl hodiny na stromě jsem seděla
a tři druhy savců k tomu viděla.
stejné číslo na kostce hodila
i karaoke show dělala.
Plakát jsem si nakreslila,
do okna ho vylepila.
Tímto končí moje báseň,
Dorty peču jedna vášeň.

ať žije modrý hořec
Už se blíží konec
ať žije modrý hořec.
Úkoly byly prima, 
někdy i velká dřina.
Ve vodě mi málem umrzly nožky
vytáhl jsem teplé ponožky.
Po upletení pomlázky,
vylil si vodu na vlásky.
Při trhání kopřivy,
opakoval si jazykolamy.
Nabyl jsem zkušenosti,
přeji všem hodně štěstí.
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Počet táborů
153

celkové
náklady

17 376 577 kč

Vyplacené 
dotace

2 783 691 kč

Počet dětí
4 550

celkové 
náklady

197 474 kč

celková 
dotace

57 122 kč

Počet osob
837

z toho 700 
do 26 let

výchovné akce

Počet akcí
13

celkové 
náklady

188 293 kč

Vyplacené 
dotace

77 070 kč

Počet 
účastníků

224

výlety a výpravy našich oddílů
ceLkeM 194 akcí (jednodenních 84 a 110 vícedenních)

nákLaDY 1 473 863 kč (226 664 kč resp. 1 247 199 kč)

DOTOVánY čáSTkOU 379 033 kč (113 232 kč resp. 265 801 kč) 

POčeT ÚčaSTníkŮ akcí do 26 let byl 3 332 (1 273 resp. 2 059)

POčeT ÚčaSTníkŮ akcí byl celkem 3 831 (1 489 resp. 2 342)

Tábory

PŘEHLED AKCí podpořených
v roce 2020 z prostředků MŠMT
Tvoří  necelou třetinu všech uskutečněných oddílov ých
v ýprav, v ýletů, táborů a vzdělávacích akcí.

jarní tábory letní tábory základní výchova 
vedoucích

volnočasové aktivity zelené 
víkendy

2

pohádkový 
les

Počet akcí
29
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Ústřední akce 2020

Sněm v olomouci
celostátního sněmu v olomouci, který proběhl ve dnech 
17.–19. ledna 2020 v olomouci, se zúčastnilo 154 
vedoucích ze 70 oddílů.

sněm po organizační stránce perfektně zajistil Tom Tuři 
v čele se soňou rokytovou.

celkové náklady sněmu činily 177 585,92 kč 
a byly dotovány ve výši 106 634 kč.

Letní sraz
Třicátý sedmý letní sraz proběhl v termínu 
7.–12. července v mikulášovicích.

Účast tomíků byla omezena kvůli proticovidovým 
opatřením, na sraz dorazila padesátka účastníků, 
převážně z moravských oddílů.

letní sraz zajišťoval Tomáš Fúsek a Tom stopaři.

náklady na letní sraz činily 105 089 kč a dotovány 
byly částkou 20 000 kč.

Hořcová výzva
Druhý ročník velké mezioddílové soutěže odstartoval 
1. dubna a trval přesně šest týdnů. Do soutěže se 
zapojilo 2087 hráčů ze 76 oddílů a všichni dohromady 
splnili 93 285 úkolů.

celkové náklady na soutěž činily 150 518 kč. 
Vyplacená dotace byla 150 518 kč.
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Letní sraz v Mikulášovicích

V plánu byla výpravná akce pro více jak sto mladých 
tomíků. měli vyrazit do srdcí obou národních parků 
v nejsevernějším koutě naší republiky. Národním 
parkem České Švýcarsko a sousedním německým 
Nationalpark sächsische schweiz byla připravena celá 
řada atraktivních výletů nejen do divoké přírody, ale 
i na dominantní památky, za poznáním a historií. To 
vše vzalo za své s příchodem koronavirových opatření. 
Zpočátku to vypadalo na úplné zrušení srazu, bylo to 
jako na houpačce, ano, ne, ano, ne. Nakonec ano 
s určitými omezeními a jasně danými podmínkami. 
Za to konečné ano patří velký dík zejména vedení města 
i dalším lidem, kteří nás podrželi.

Poděkování patří také oddílům, které se nakonec 
rozhodly přenechat svá místa právě těm padesáti 
možným účastníkům s příslibem, že se za čas do tohoto 
krásného regionu sraz vrátí s plnou parádou. Jsme moc 
rádi, že to nakonec bylo seskupení spřátelených oddílů 
z moravy, tedy ze vzdálenějšího kraje. Všichni byli fajn, 
pohodáři, myslím, že jsme jako tomíci zanechali velmi 
dobrý dojem. 

Věřím, že si to snad všichni užili, výletů a atraktivních 
míst bylo dost i přes některá omezení. Návštěvy 
zámků, rozhleden, zřícenin hradů, výstav, koupaliště, 
ale i sportovně orientační bloudění mnohé zaujalo. 
slavnostní zahájení na šluknovském zámku proběhlo 
za účasti předních představitelů okolních měst a navíc 
s kompletní prohlídkou všech prostorů i doprovodných 
výstav. Tomíci si dokonce zkusili na výstavě čím platily 
naše babičky navrhnout svoji hořcovou bankovku. 
Čtvrteční výlet na Pravčickou bránu a loupežný hrad 
Šaunštejn pořádně prověřil zdatnost našich dětí i jejich 
vedoucích.

Zajímavým zpestřením bylo zdolání nejsevernějšího 
bodu České republiky nebo vystoupání hned na několik 
okolních rozhleden. ke srazu patří také táborový oheň 
s opékáním buřtů, všichni si s chutí zazpívali u kytary. 
Program byl nabitý, ani jsme se nenadáli a týden utekl 
jako voda. koronavirem okleštěný sraz byl minulostí. 
Velké poděkování všem vedoucím za pohodu, která zde 
panovala a také řidiči autobusu, kuchařkám ve školní 
jídelně, prostě všem, co sraz společně prožili.

Tomáš Fúsek, TOM Stopaři, Mikulášovice
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Sněm tomíků v olomouci

stejně jako spousta tomíků, i my s kolegyní jsme 
se vydaly na sněm do olomouce. Nepatříme 
k pamětníkům, kteří se pravidelně sněmů účastní. 
Pro nás to byl v pořadí teprve třetí sněm. Ale už 
po prvním sněmu ve Zlíně jsme se pro tuto akci 
nadchly. A proč? Přináší spoustu inspirace pro oddílovou 
činnost a poznáte na něm zajímavé lidi. Takže jsme 
do olomouce odjížděly napnuté, koho zajímavého letos 
potkáme a kam nás toto setkání může nasměrovat. 
Naše první kroky mířily na ubytovnu, kde nás čekalo 
přátelské přivítání a malá ochutnávka místní speciality 
– chléb s tvarůžkem. 

svojí Hořcovou výzvou. Než jsme se nadáli, byli jsme 
rozděleni do sedmičlenných družstev. Dostali jsme 
seznam úkolů, které jsme měli plnit v časovém limitu. 
Byla to soutěž plná humorných situací. Např. když jeden 
náš člen šel obíhat dům a ještě se u toho rozhodl sníst 
jablko a na závěr vyběhnout schody. Byli jsme rádi, že 
se nám cestou neudusil. Nebylo podstatné, kdo vyhrál, 
ale že jsme se dobře bavili. A pokud chtěl Hop nalákat 
další oddíly na Hořcovou výzvu, tak se mu to, myslím, 
povedlo!

Také byl představen turistický závod, a to nádherným 
sestřihem z mistrovství Čr. Za sebe musím říct, že 
kdykoli vidím nějaký klip k turistickým závodům, 
okamžitě se začnu těšit, až vyběhneme na trať. 
Turistické závody jsou totiž nedílnou součástí naší 
oddílové činnosti, při které poznáváme krásné kouty 
naší země a samozřejmě také báječné lidi. Takže 
doufáme, že jejich prezentace inspirovala další oddíly.

Během odpoledne předal Tomáš Novotný vyznamenání 
stříbrný hořec Jiřímu chourovi, Aleši sedláčkovi 
a nepřítomnému karlu snětinovi. 

Zajímavou informací pak byla možnost zřízení 
oddílových stránek podle připravených šablon 
s doménou tomici.cz.

Inspirovat jsme se také mohli od oddílu kADAo, který 
v létě cestoval po Balkáně. sjížděli řeky a jezdili na kole. 
Jejich fotky byly opravdu krásné. stejně jako vyprávění 
cestovatele Ťavy moravce.

Zajímavým vyprávěním pak sněm skončil. 

Druhý den jsme se všichni těšili na komentovanou 
procházku olomoucí. Prohlídku jsme zahájili v pracovně 
pana primátora. radnice v olomouci je překrásná, 
pracovna je celá obložená tmavým dřevem a dýchá 
dobovou atmosférou. Pan primátor se nám věnoval 
a provedl nás i kaplí sv. Jeronýma. 

Poté už jsme pokračovali do centra s naším panem 
průvodcem. Provázel nás mladík, který v olomouci 

studuje pedagogickou fakultu a byl opravdu výborný. 
Jeho komentář nepostrádal vtip a vybral pro nás 
to zajímavé. Pověst o náruživém koníkovi, který se 
dostal na domovní znamení, nás všechny pobavila. 
Na závěr prohlídky nás čekal už jiný průvodce, tentokrát 
v arcibiskupském paláci. I tato prohlídka byla zajímavá. 

Přestože celou dobu prohlídky města nám pršelo, 
olomouc nás na tolik okouzlila, že sem určitě 
uspořádáme oddílový zájezd – další inspirace! Během 
procházky jsme se seznámili se členy brněnského oddílu 
racek a ti nám zase poradili zajímavou trasu na vandr 
do maďarska. 

co z toho plyne? Na sněm jedině se zápisníkem! Je to 
neutuchající zdroj inspirace! 

Závěrem bych ráda poděkovala organizátorům 
za báječný víkend strávený v olomouci, který nám opět 
přinesl zajímavá setkání, inspiraci, zábavu i poznání. 

Regina Böhmová – TOM Rokytná 409, Brno
sobota patřila sněmu. Po slavnostním zahájení 
byli představeni čestní hosté Jan Havelka, kateřina 
rocmanová, zástupce rakouských tomíků markus 
Antner. Také nás uvítal i primátor města olomouce 
miroslav Žbánek. Vyzval nás, abychom se během zítřejší 
procházky stavili za ním na radnici, že nás provede. 
V tuto chvíli jsme ještě netušili, jak zajímavá nabídka to 
je. sněm se rozběhl podle předem připraveného scénáře 
a pokračoval v rychlém tempu. od povídání hostů až 
ke klíčové otázce „Proč ubývá oddílů?“ seznámili jsme 
se s výsledky ankety, která měla pomoci nalézt odpověď 
na tuto otázku. Tím byl dopolední blok zakončen. 

Po dobrém obědě jsme všichni zasedli zpět. Jak to tak 
bývá, začala nás obcházet poobědová únava. A jistě 
by na mnohé padla, pokud by nenastoupil Hop se 
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Turistické závody 2020

Turistický závod je outdoorový sport, konaný pod 
záštitou Asociace turistických oddílů mládeže a klubu 
českých turistů.

Jde 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.

situace ohledně coVID-19 zasáhla i do turistických 
závodů, docházelo k přesunu závodů na náhradní 
termíny, nebo i k rušení závodů.

Proběhla krajská mistrovství v sedmi krajích, v pěti 
krajích se konaly navíc i krajské poháry. Jako náhrada 
za české poháry probíhaly internetové turistické 
závody, které měly velký ohlas. Zapojilo se do nich 554 
závodníků. 

Září a počátek října byly ve znamení mistrovských 
závodů. mistrovství Čr proběhlo v kraslicích, mČr 
smíšených dvojic zavítalo do mikulášovic, mistrovství 
Čr – long / v dlouhém závodě se uskutečnilo rovněž 
v mikulášovicích. mČr štafet se uskutečnilo v orlové. Pak 
již zase coVID 19 všechno zavřel a zrušil.

Turistické závody dokázaly a neustále dokazují, že 
patří mezi vyhledávané akce dětí a mládeže. mimo 
mistrovské závody jsou pořádány i ukázkové a náborové 
závody. Byl dokončen projekt TZ do škol, proběhl 
turistický závod v rámci letní táborové školy a TZ se 
zapojily i do Hořcové výzvy. 

Turistické závody jsou otevřeny všem organizacím 
i neorganizované veřejnosti, řada tradičních účastníků 
od závodů odchází, ale naopak se hlásí další a další 
oddíly se zájmem změřit si své síly a dovednosti. seriál 
závodů probíhá v rámci spolupráce s ČoV – Česko 
sportuje.

V závodech roku 2020 – protnulo cílovou pásku, 
i když v případě internetových TZ pomyslnou, 
2930 závodníků a na kontrolách rozhodovalo 
683 rozhodčích.  
  Zdeněk Vejrosta, předseda rady TZ 
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koNTAkT : 
www.turisticky-zavod.cz • www.instagram.com/turistickyzavod/ 
www.facebook.com/turistický-závod-outdoor-running-1858691184361500/ • www.youtube.com/channel/ucXxP0oq_wciBuNf Zxbt7oca

7

MiSTrOVST Ví čr – SMíšené DVOjice

(součet věku závodníků) 
Do 30-ti let Andrea Fúsková + ondřej Fúsek 
  Tom mikulášovice

31 – 70 let michaela kreibichová + Zdeněk Plešinger 
  Tom mikulášovice

Nad 70 let radka koloničná + libor koloničný 
  Tom Tuláci Frýdek místek

MiSTrOVST Ví čr – šTafeT Y

Žákyně Vendula konopáčová + ema Babulíková + sára lisníková 
  Tom Tuláci Frýdek místek

Žáci Dominik cienciala + michal Branny + Šimon Bolek 
  msk orlová

Ženy Pavlína Trojanová + eliška Šimková + Andrea Fúsková 
  Tom mikulášovice

muži roman Gach + Vít konopáč + libor koloničný 
  Tom Tuláci Frýdek místek

MiSTrOVST Ví čr – LOng

Ženy do 20-ti let Petra Paluchová
  msk orlová

Ženy 21–40 let linda Palivcová
  sokol sudoměřice

Ženy 41 let a starší lenka slabáková
  skP kometa Brno

muži do 20-ti let marek charvát
  Tom mikulášovice

muži 21–45 let David Palivec
  sokol sudoměřice

muži 45 let a starší Vít konopáč 
  Tom Tuláci Frýdek místek

Vojtěch Tuza 
skP kometa Brno

Veronika Přidalová 
skP kometa Brno

kryštof Valášek
Nezmaři Bílovec

Nela Valášková
Nezmaři Bílovec

Petr roubíček
Junák Český Brod

sára lisníková
Tom Tuláci Frýdek místek

Vojtěch kůsa
kralovice

kristýna maťaťová
Tom Tuláci Frýdek místek

Jakub Hofman
Tom-kČT kralupy n.Vlt.

Hana Gabzdylová
msk orlová

martin Zeman
kralovice

Pavla skotnicová
Divočáci Frýdlant

Tomáš Fúsek
Tom mikulášovice

markéta máchová
Nezmaři Bílovec

Bílý – skP kometa Brno
Červený – Tom Tuláci Frýdek místek

MiSTrOVST Ví čr
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Turistické základny 2020

Pandemie koronaviru bohužel ovlivnila i chod našich 
základen, chalup a domečků. Část roku zely ubytovny 
prázdnotou, hosté jezdit nemohli.

Naštěstí alespoň v létě, od konce května do půlky října, 
domy fungovaly v normálním provozu.

Nezaháleli jsme ale v údržbě základen. V Pořešíně 
přibyla do kuchyně staronová kredenc a nové poličky, to 
vše zásluhou Ivo Hopa skočka a Jiřího Youryho Paláta ze 
Zlatých šípů.

V druhé půlce června jsme otevřeli také naši novou 
základnu ve frýdlantu nad Ostravicí.

Na jihu Čech, v rožmberku, na naší vodácké základně 
stále pilně úřadovala firma Versana, přes léto pak 
makala parta brigádníků. Dům se začal pěkně rýsovat 
a tomíci se zase začali těšit na splouvání Vltavy 
a romantiku pod hradem.

Základnu jsme získali na jaře 2020 do výpůjčky 
od magistrátu města ostravy. Velké úsilí k tomu 
vynaložil ostravský vedoucí Tom BVÚ Petr mika - 
Akim, svižnou byrokratickou podporu při jednání 
s magistrátem poskytovalo roztocké ústředí. Dům je 
z devadesátých let a dlouhou dobu sloužil jako rekreační 
středisko pro handicapované děti. Poslední roky nebyl 
využíván. Dům postupně zařizujeme a vybavujeme 
nábytkem.

Základnu mohou kvůli dobré dostupnosti využívat 
naše oddíly z moravskoslezského kraje, dveře jsou ale 
otevřené všem zájemcům.

V kamence došlo k dalším vylepšením domu, základna 
má opravenou kotelnu a fungl nový kotel, přibyly police, 
noční stolky apod.

Změn doznala i západočeská základna v Mezholezích. 
Nová podlaha je ve spodní koupelně a nová malá 
koupelna se vybudovala i v prvním patře.

V Uherském Hradišti byl kompletně opraven dvorek 
u domu.

o základnu pilně pečovalo ústředí a správci, tomíci 
zpracovávali kubíky dřeva na brigádách.

(za)
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Projekty a nápady

Projekt AD 
FonTES 
od září 2017 je Asociace 
Tom hlavním spolkem 
v tříletém evropském 
projektu AD FoNTes. 
spolupracovali jsme se třemi německými 
partnery. Už tradičně s krušnohorským spolkem 
erzgebirgsverein, dále s žitavským partnerem 
Domino-soziale Projekte a nově s drážďanským 
střediskem ekologické výchovy Umweltzentrum 
Dresden. cílem projektu bylo vybudovat pestrou 
a stálou nabídku zážitkově-vzdělávacích programů 
na různá témata z oblasti ochrany přírody a krajiny, 
globální výchovy, historie a historických tradic, 
řemesel a zemědělství. Vše ovšem s přesahem 
do současnosti, pro lepší poznání a pochopení 
souvislostí a využití v dnešním životě. Tomíci 
připravili programově čtyři témata, další čtyři 
programy sestavili saští partneři. rok 2020 byl 
posledním rokem projektu. otestovaly se vytvořené 
programy a připravily se pro dobu po projektu. Šest 
z nich je situováno do oparenského mlýna a jeho 
okolí, zbylé dva potom na německou stranu krušných 
hor. I tento projekt bohužel zasáhla pandemická 
situace, přesto jej vnímáme jako úspěšný. Díky dotaci 
z eU jsme byli schopni udělat další krok k vybudování 
environmentálního střediska v oparenském mlýně. 
V dalším roce budou vzdělávací programy nabízeny 
široké veřejnosti za klasických podmínek.

Lukáš Hušek, hlavní manažer projektu

nestoři v Praze
Čtrnáct zasloužilých vedoucích ze všech koutů republiky 
– ze Zlína, Brna, Plzně, chodova nebo třeba Podbořan 
na Žatecku – zavítalo do Prahy. setkání bylo do poslední 
chvíle kvůli současné koronavirové situaci tak trochu 
nejisté. Nakonec se ale dlouho připravovaná akce 
konala – a moc se povedla. Během dvou dnů – čtvrtka 
17. 9. a pátka18. 9. jsme toho společně stihli opravdu 
hodně. Ve čtvrtek jsme poobědvali v příjemné restauraci 
U Topolů, pohovořili o oddílovém životě a někteří zvládli 
navštívit výstavu Vandrovních knížek ve Vodárenské věži 
na letné. Zlatým hřebem programu pak bylo divadelní 
představení kytice v semaforu. Všechny nás potěšilo 
i osobní setkání s mistrem Jiřím suchým. národní klasik 
mezi nás přišel, zavtipkoval, pozval nás na semaforská 
prkna. 

Ti, kdož v pátek ráno nespěchali domů, se šli projít 
ke strahovskému klášteru a dále pak Novým světem 
k Pražskému hradu. Průvodce radovan Beneš všechny 
zaujal svými znalostmi a vypravěčským uměním. 
Prohlídka byla skvělá a zajímavá, krásné počasí umocnilo 
zážitek ze staré Prahy. A co příště? Nejpozději za dva 
roky tuhle milou akci určitě zopakujeme. možná zkusíme 
jiné divadlo, koncert, určitě ale navštívíme s radkem 
Benešem další krásnou část Prahy. 

Ondřej Mánek
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Publikační činnost 2020

Během roku 2020 vyšel časopis Tomík čtyřikrát. 

spolkový časopis byl plný článků z oddílových výprav, 
schůzek, expedic a táborů, přinášel informace ze 
spolkového dění, plánovaných akcí, nechyběly 
pravidelné rubriky, komiks o veverku Joachymovi 
a samozřejmě spousta fotek. To vše až do půlky března.

Pak se novinkou v obsahu dubnového Tomíka staly 
roušky. roušky nás na jaře z důvodu koronavirové 
pandemie zahalily a také plně zaměstnávaly. Tomíci 
napříč republikou roušky nejen nosili, ale i šili, 
distribuovali, zdobili a vylepšovali.

A změnila se náplň činnosti. oddílová činnost byla 
pozastavena, a tak se tomíci setkávali pouze online, 
prostřednictvím počítačů, mobilů a všemožných 
aplikací. I o tom psal Tomík.

Vyšlo tradiční kalendárium 2020, ucelený přehled 
o plánovaných pochodech, závodech, akcích, výletech 
pro veřejnost, pohádkových lesech či soutěží pro 

děti. Bohužel řada akcí se taktéž z důvodů pandemie 
nemohla uskutečnit.

Nejnavštěvovanějším zdrojem informací byl a stále 
je web tomíků www.a-tom.cz. Několikrát do týdne 
sem vyvěšujeme novinky, ekonomické a provozní 
informace, příspěvky od oddílů, nabídky vzdělávacích 
kurzů či volných tábořišť, pozvánky na akce (pokud se 
mohou konat) apod. Nechyběly ani rady, tipy a návody 
na online program.

stále aktualizovaná je také nabídka spolkových chalup 
a základen. Vlastní webové stránky vytváří velká 
část oddílů. krom webu posílají tomíci příspěvky 
do místního tisku, na stránky města, vyvěšují pozvánky 
na akce určené veřejnosti.

Ústředí tomíků zasílá pravidelně příspěvky o činnosti 
spolku a oddílů do časopisů ArcHA, Turista, na web 
České rady dětí a mládeže www.adam.cz.

(za)
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oHLÉDnUTí ZA čESKoU TÁBorovoU ŠKoLoU 
vE SLoUPU aneb očima účastníků

» lTŠ je akce, na které se dozvíte spoustu úžasných 
věcí, ale taky se potkáte se spousty skvělých lidí. 
když jsem odjížděla, bylo mi hrozně smutno, klidně 
bych tam zůstala další týden.

Ale trochu víc k samotné akci. měli jsme velmi 
zajímavou přednášku o první pomoci, dokonce 
jsme si zkoušeli resuscitaci. Nebo jsme měli blok 
o právní bezpečnosti, kde jsme si mohli zkusit 
jaké je to být u soudu. To asi nezní moc lákavě, 
že? můžu ale říct, že je to dobrá zkušenost 
a rozhodně to stojí za to. kromě přednášek jsme 
hráli i spousty zábavných her. Vyzkoušeli jsme si 
i turistický závod nebo orientační běh. A pro ty, co 
milují hudbu, tady bylo ranní zpívání nebo pokud 
jste byli hodní, tak vás lektoři za odměnu nechali 
zahrát na krásný klavír. 

myslím, že bych o Letní táborové škole 
dokázala básnit ještě tak tři hodiny, ale na to 
není čas ani prostor. Takže pro všechny, kteří zvažují 
účast: určitě jeďte!

Maruška Rychlá, TOM KADAO, Opava

» Jaká byla letošní lTŠ? samozřejmě naprosto parádní. 
skvělí lidé, úžasný program a výborné jídlo. odvezl jsem si 
spoustu zážitků a nový elán pro práci v oddíle. rozhodně 
můžu tuto akci jen a jen doporučit.

Tomáš Bíba – Bíbas, Klub lesní moudrosti, Roudnice n. Labem

» Z letošní lTŠ jsem si odvezl neskutečné množství 
zážitků, nové zkušenosti a inspirace. Hodně se mi líbily 
přednášky o psychologii a o oddílech, protože mi tento 
způsob získávání informací vyhovuje a zároveň to byla 
témata, která mě dlouhodobě zajímají. samozřejmě jsem 
také velmi vděčný za všechny náměty a druhy her, které 
nám tým lektorů předvedl. Některé z nich se určitě někdy 
pokusím použít v oddíle.
celkově hodnotím tento týdenní pobyt ve sloupu jako 
velice pozitivní a příjemný zážitek, protože mi zase trochu 
změnil pohled na oddíl a vlastně trochu i na celý 
svět. A to je dobře. Událo se nespočet legračních situací, 
poslechl jsem si hodně vtipů a užil mnoho srandy. Jsem 
rád, že jsem mohl potkat všechny, kteří se letos zúčastnili 
a doufám, že se znovu někde někdy sejdeme.

Lukáš Balcer, TOM Kulíšci, Roztoky u Prahy

» Ahoj, moje pocity z lTŠ jsou opravdu velkolepé. 
myslím si, že mi to dalo hodně a určitě spoustu z toho 
využiji v oddíle. V paměti mi asi nejvíc uvízly bloky 
psychologie, neverbální komunikace, bezpečnosti práce 
s dětmi, zdravovědy, fotografování. Hodně se mi líbila 
kombinace teoretických bloků a těch, kdy jsme si hry 
sami vyzkoušeli. Jsem ráda, že jsme si mohli zahrát 
vyzvědače a zaběhnout orientační běh. A asi nejlepší je, 
že jsem potkala partu skvělých lidí a díky nim byl ten 
týden naprosto nezapomenutelný. Takže moc děkuji 
za skvělou organizaci i všem zúčastněným.

Markéta Kalužová, TOM KADAO, Opava

» skvělý kolektiv, originální program, plno nových 
nápadů, sloup v Čechách – to je česká lTŠka, a to jsou 
jen první pojmy, co mne napadly. Ale abych to trochu 
rozvedl. měl jsem tu čest být ve společnosti skvělé party, 
na kterou ještě dlouho budu vzpomínat (samozřejmě 
v dobrém). Program celé akce mne nadchl tak, že 
po absolvování workshopu lasování jsem si dneska taky 
musel jedno trikové laso vyrobit a budu na sobě dále 
pracovat. rozhodně nezapomenu na pobíhání 
po Sloupu bosky v oblečení z 19. století jako 
zástupce chudiny. Hned den po příjezdu jsme 
s Bíbasem šli podat report do naší klubovny a hned jsme 
nadhodili pár nápadů, co do oddílu dokoupit (jako třeba 
koš na diskgolf), nebo jaké hry by se mohly podniknout 
na příští akci. 

lektoři si zaslouží velké DÍkY za to, co si na nás připravili 
a snad se zase brzy shledáme třeba na FunTomu!

 Hoďas, TOM, Klub lesní moudrosti, Roudnice nad Labem
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Mezinárodní aktivity byly v roce 2020 silně ovlivněny 
epidemiologickými opatřeními jednotlivých států. 
I přes tyto překážky se podařilo uskutečnit tři výjezdy 
do rakouska a jeden na slovensko. Do naší republiky 
přijela pouze skupina z rakouska. Uskutečnily se 
výjezdy konané jen o prázdninách, v době rozvolnění 
epidemiologické situace jak v naší republice, tak 
i v zahraničí. Zrušen tak byl například letní sraz 
rakouských tomíků, který pak, po dohodě s rakouským 
partnerem, byl nahrazen Dny vysokohorské turistiky. 
Nekonal se ani sraz slovenských turistů, který byl 
nahrazen jen setkáním se slovenským partnerem 
v omezeném počtu účastníků a za dodržování všech 
hygienických předpisů. 

Ze stejného důvodu byly zrušeny akce ve slovinsku 
nebo mezinárodní závody na slovensku i v Čr. 

Alice Pařízková

Covid KADAo 
outdoor rakouskem
Podivný rok 2020 nám ukázal, že stát se může cokoli. 
Přesto jsme se nenechali odradit a vydali se i v tomto 
covidovém roce na naši tradiční outdoorovou cestu. 
měli jsme hotový itinerář cesty do Pyrenejí, bohužel 
plán jsme museli odložit. Dali jsme tedy úplně narychlo 
plán cesty rakouskem. Ještě v den odjezdu jsme „ladili“ 
místa našich noclehů a cestou jsme potvrzovali data 
našich příjezdů. Náš autobus s cyklovlekem naloženým 
36 koly, kajaky, barakami a ferratovými sety zamířil 
do vzdáleného Tyrolska, údolí řeky lech. V městečku 
reutte jsme zakempovali na 4 noci. 

Ve dvou dnech jsme spluli řeku lech, zajeli jsme také 
do Německa a spluli příhraniční řeku Ammer. Navštívili 
jsme hrady na reutte, které spojuje 405 metrů dlouhý 
visutý lanový most přes údolí. skvělý den jsme strávili 
také devadesátikilometrovým cykloputováním 
z lyžařského střediska lech (Voralgbersko), kam 
nás vyvezl náš bus. odtud jsme již frčeli nádhernou 
cyklostezkou podél lechu, přes Warth a steeg zpět 
do reutte. Při přejezdu do druhého kempu jsme se 
zastavili v scharnitz a spluli 15 kilometrů hraniční řeky 
Isar. opět jsme vypluli z rakouska a skončili v Německu, 
což se nám při našem putování stalo třikrát. Naším 
druhým tábořištěm bylo podhorské městečko Waidring. 
Borci vyjeli 11 km do kopce, většina vyjela i s koly 
lanovkou a pak všichni podnikli různě dlouhé okruhy 
v okolí. Velká parta navštívila nádhernou ferratu (c/D), 
přímo pod hlavním vrcholem. spluli jsme krásnou řeku 
saalach pod loferem a ještě téhož dne odpoledne 
krátký sedmikilometrový úsek řeky kössener Ache, 
krásnou soutěsku entenlochklamm.

Tři noci utekly jako voda v řekách a my již mířili 
do posledního kempu naší cesty, campanula kempu 
v kolbnitz u řeky möll v korutanech. cestou jsme vyjeli 

až do výše 2500 m.n.m, sedla Hochtor, na známé 
Grossglockner Hochalpenstraße, která spojuje 
salcbursko a korutany. V sedle Hochtor jsme vyložili 
kola, ještě malinko nastoupali, někteří až k vyhlídce 
Franze Josefa s překrásným výhledem na vrchol 
Grossglockner. 90–110 kilometrů na kolech ze sedla 
dolů do Heiligenblutu a dále cyklostezkou podél řeky 
möll až do našeho kempu bylo překrásných a také 
náročných. Český „ostravský“ kemp campanula zaslouží 
pochvalu. 

Dá se zde grilovat, hrát volejbal a především zpívat 
i hodně přes půlnoc. Během pěti dnů a čtyř nocí jsme 
využili mnoha nabídek okolí. Dělili jsme se na různé 
skupiny. spluli jsme řeku möll, lepší jezdci se vydali 
na řeku lieser pod Gmündem. Podpora v podobě 
autobusu měla opět své opodstatnění. Zajímavé pak 
bylo večer u grilu vypravování.

Dvanáct dnů uteklo opravdu velmi rychle. Ukázalo se, 
že i narychlo připravená akce může dopadnout 
báječně. Díky všem za přípravu a Asociaci Tom a městu 
opava za podporu.

Tom Weicht, TOM Kadao, Opava
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neorganizovaná 
mládež 2020

oddíly, které pravidelně připravují akce pro 
neorganizované děti a mládež, hendikepované 
či sociálně vyloučené děti, měly i pro rok 2020 
připravenou širokou a pestrou nabídku různých 
projektů. I když jim proticovidová opatření nedovolila 
uspořádat úplně všechny plánované aktivity, i přesto se 
jim podařilo většinu akcí uskutečnit. mezi nejaktivnější 
patřily oddíly Tom Horolezčata a Tom Zlaté šípy, oba 
s více než padesátkou akcí. Tom Javory zase připravil 
program na téměř čtyřicet odpolední. 

k akcím, které se nepodařilo uskutečnit z důvodů 
epidemiologických opatření, patřilo setkání v Banátu. 

Naše oddíly připravily jen v roce 2020 přibližně 
331 jednodenních a 25 vícedenních akcí pro 
neorganizovanou mládež, kterých se zúčastnilo více 
než 19 400 dětí a mládeže (čísla zahrnují pouze 
dotované akce), s nabídkou účasti i na oddílových 
pravidelných aktivitách. V uvedených číslech je 
zahrnuto i 12 turistických závodů s účastí 466 dětí 
a mládeže. 

kalendárium – brožura oddílových volnočasových 
aktivit po celé republice vyšla v počtu 500 kusů. 
Náklady ve výši 39 204 kč byly dotovány částkou 
35 000 kč.

celkové náklady 1 085 260 kč byly dotovány 
částkou 554 438 kč. Dalších 120 000 kč bylo 
vyplaceno na mzdové prostředky.

Alice Pařízková



Hořcová výzva a nalož si

Hořcová výzva
Druhý ročník mezioddílové soutěže Hořcová výzva 
odstartoval 1. dubna a přilákal 2087 hráčů ze 76 
oddílů. V mnoha rodinách otočila výzva život naruby. 
společně, i každý zvlášť prožili tomíci během šesti týdnů 
spoustu nevšedních zážitků, vyzkoušeli mnoho nového, 
překonali své vlastní hranice a zažili spoustu zábavy. 
Věříme, že Hořcová výzva rozptýlila a zabavila všechny 
zúčastněné a okořenila tomíkům a jejich rodinám dny 
strávené doma, ale nakonec také venku v přírodě. 

mnozí si nejvíce užili karaoke show, pro někoho byla 
nejnáročnější země láva či zakázaná slova, rodiče zajisté 
ocenili umývání nádobí. Nejoblíbenějším úkolem ze 
všech 111 byl hod kostkou. celkem tomíci splnili 
neuvěřitelných 93 285 úkolů a 66 hráčů dokonce 
splnilo úkoly všechny. 

nalož si!
celorepubliková hra nalož si! proběhla v termínu 
od 18. do 28. března a byla určena nejen tomíkům 
a jejich vedoucím, ale i rodičům, kamarádům, známým, 
veřejnosti, spolužákům a učitelům. cílem hry bylo 
splnit co nejvíce úkolů (celkem 19). Všichni hráči si tak 
zpestřili čas, který museli trávit kvůli epidemii doma, 
u počítačů a bez kontaktu s kamarády.

Nakonec se z celé republiky, ale i zahraničí, sešly 
pracovní listy od 1253 účastníků, kteří dohromady 
splnili úctyhodných 19 358 úkolů. Dle milých ohlasů 
a veselých fotek si všichni hru pěkně užili a pobavili se.

Deset vylosovaných výherců získalo deskovou hru 
a výpravnou knihu o tomících. Byli to: štěpán P. ze 
Zašové, nikola z Harovan, fanda U. z Divišova, 
Martin B. z Prahy, anetka B. z jičína, juliana Ž. 
z Hovorčova, Matěj P. z Prahy, Petr H. šárka j. 
z kamenického šenova a adam š. ze šumperku.

Pro všechny tomíky to byl dobrý trénink na navazující 
Hořcovou výzvu, pro ostatní to mohlo být malé 
nahlédnutí do činnosti oddílů sdružených v Asociaci 
Tom.

Autory obou soutěží byli Ivo skoček, Jiří Palát z Tom 
Zlaté šípy a jejich pomocníci. Všem patří velké 
poděkování za nasazení a rychlé uvedení hry do světa. 

reportáž o hře tomíků Nalož si! se objevila na stránkách 
seznam.cz a 24. března ve Zprávičkách na ČT Déčko.

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10265744641-
zpravicky/220411000160324 
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rada vzdělávání v roce 2020

Vzdělávání v Asociaci Tom řídí a organizuje rada 
vzdělávání, která pracuje od roku 2013 pod vedením 
stanislava Praise v neměnném složení matěj chour, 
František serbus a Ivo skoček. mezi její hlavní náplně 
činnosti patří:
•	 akreditace	vzdělávacích	akcí,
•	 organizování	vzdělávacích	aktivit	podle	

požadavků předsednictva asociace TOM 
a podle potřeb vedoucích oddílů,

•	 vedení	databáze	získaných	kvalifikací	členů.
snažíme se připravovat 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.

Bohužel, stejně jako musely omezovat svou činnost 
kvůli covidu jednotlivé oddíly, omezila svou činnost 
i rada vzdělávání. Na rok 2020 bylo naplánováno 
jedenáct vzdělávacích aktivit pro instruktory, vedoucí 

oddílu, vedoucí tábora, zdravotníky a programové 
vedoucí. Uskutečnily se nakonec pouze tři vzdělávací 
akce, a to dvě školení pro hlavní vedoucí tábora a jeden 
dvou víkendový kurz pro zdravotníky zotavovacích akcí.

Školení pro hlavní vedoucí tábora proběhla v květnu 
a červnu a proškoleno bylo 23 zájemců. Všichni 
úspěšně složili závěrečné testy, a tudíž se mohli pyšnit 
certifikátem hlavního vedoucího tábora.

František serbus se svým týmem připravil kurz pro 
zdravotníky zotavovacích akcí.

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.

Standa Prais, rada vzdělávání

vzdělávací dny
Na základě mimořádné výzvy mŠmT na podporu 
vzdělávání dětí se do projektu Vzdělávací dny přihlásilo 
sedm oddílů. V průběhu celkem 24 dnů a za účasti 
174 dětí proběhly nejčastěji společenskovědní bloky 
zaměřené především na historii, ať již formou odborné 
přednášky nebo výkladu při prohlídce historického 
objektu. 

V oblasti přírodovědní proběhly exkurze vodního díla, 
botanické zahrady, přednášky ze základů geologie 
a podobně. V menší míře byly zastoupeny matematické 
a jazykové předměty, oddíly neměly možnost zajistit 
odborné vedení kurzu. Všechny proběhlé exkurze měly 
velmi pozitivní ohlas jak u samotných účastníků, tak 
i od rodičů dětí. Gestory akcí byli buď odborní průvodci 
nebo studenti pedagogických fakult.

Alice Pařízková
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Partneři a přátelé

česká rada dětí a mládeže
ČrDm byla i v roce 2020 jedinou celostátní střechou 
organizací pracujících s dětmi a mládeží. V čele ČrDm 
působil Aleš sedláček z ligy lesní moudrosti a jako 
místopředseda pak Tomek Hurt z oddílu Tom Dakoti. 
Další tomík v ČrDm byl ondra Šejtka z Tom s.T.A.N. ve 
funkci ředitele kanceláře ČrDm.

Na podzim proběhly volby předsedy, místopředsedů 
a představenstva ČrDm. Funkci předsedy obhájil 
woodcrafter Aleš sedláček. Tomek Hurt se 
posunul na pozici prvního místopředsedy, druhým 
místopředsedou pak byl zvolen skaut michal Tarant. 

rok 2020 byl pro ČrDm stejně jako pro jiné 
organizace a zbytek společnosti rokem zvláštním. 
Výrazně ho poznamenala pandemie coVID-19. ČrDm 
se hned v počátku jarního lockdownu snažila nabízet 
dětem a rodičům zajímavé tipy na aktivity, velmi 
často inspirované aktivitami členských organizací. 
mediálně jsme prezentovali mj. výzvu Nalož si! a také 
Hořcovou výzvu. snažili jsme se informovat o tom, 
jak organizace pomáhají společnosti např. se šitím 
roušek, tisku štítů pro zdravotníky, pomoc seniorům 
apod. Další oblastí, do které se ČrDm během jara 
velmi aktivně zapojila, bylo vyjednávání podmínek 
k pořádání letních táborů a také k rozvolnění 
pravidelné činnosti. Jsme rádi, že jsme našli 
s ministerstvem zdravotnictví společnou řeč a tábory 
v létě proběhly.

V analytické oblasti jsme se výrazně věnovali 
projektu Hodnoty mladých, do kterého nemalou 
měrou přispěli rovněž respondenti z řad tomíků. 
Projekt zkoumal, jaké hodnoty vyznávají mladí lidé 
z organizací pracující s dětmi a mládeží v porovnání 
s jejich vrstevníky spolkovou činností nepolíbenými. 
Dalšími aktivitami pak byl vývoj (tomíkům 
velmi dobře známého) online nástroje eso pro 

elektronickou správu oddílu a projektu Weby pro 
organizace. V rámci tohoto projektu ČrDm nabízí 
organizacím možnost vytvořit si na několik málo 
kliknutí profesionální webové stránky. 

Dalšími projekty, které ČrDm v roce 2020 realizovala, 
pak byly např. 9. ročník dobrovolnického projektu 
72 hodin, do kterého se zapojilo přes 22 tisíc 
dobrovolníků ve 400 projektech a 127 týmů či 
jednotlivců v 6 vyhlášených výzvách. Projekt 72 hodin 
byl rovněž ovlivněn pandemií koronaviru, a tak byl 
termín realizace dobrovolnických projektů prodloužen 
až do konce roku.

Během roku ČrDm řešila detaily dotačního programu 
z evropských fondů „šablony pro nnO“ a snažila se 
vyjednat ještě výhodnější podmínky pro organizace, 
které o dotaci požádaly. ČrDm rovněž připomínkovala 
investiční a neinvestiční dotační program mŠmT, 
ve kterém byl také zohledněn dopad pandemie. 
Na podzim ČrDm zahájila sérii vzdělávacích kurzů 
tzv. vzdělávaček a nabídla v online prostředí řadu 
webinářů a akreditovaných vzdělávacích kurzů. 

Během roku pak proběhlo mnoho setkání s úředníky 
z ministerstva školství, na kterém se během roku 
2020 dvakrát změnila organizační struktura. oblast 
mládeže v druhé polovině roku zakotvila na odboru 
základního vzdělávání a mládeže a zde na oddělení 
rozvoje dětí a mládeže. Proběhla jednání se státním 
tajemníkem, náměstky ministrů i s ministry 
samotnými. Hájili jsme zájmy nejen všech tomíků, 
ale i skautů, pionýrů, ligistů, táborníků a dalších 
organizací, které pracují s dětmi a mládeží. 

Na ČrDm jsme se v roce 2020 nenudili a snažili jsme 
si i přes všechny covidové negativní zprávy udržet 
pozitivní mysl. 

Ondřej Šejtka

Rok 2020 začal pro turisty normálně, 
Novoročním čtyřlístkem. Ale už na jaře byla turistická činnost 
utlumena a kromě krátkého letního nadechnutí zůstala 
ochromená celý rok.

Klub českých turistů
Novoroční čtyřlístek byl v roce 2020 rekordní. Na 81 akcí 
přišlo přes 27 tisíc turistů a vybralo se více než 322 tisíc 
korun, které poslouží na vybudování bezbariérových pokojů 
a sociálních zařízení na chatách kČT. Potěšitelné je, že 
tomíci pořádali 8 akcí s více než třemi tisícovkami 
účastníků, na kterých se vybralo 37 729 kč.
Pro moravskoslezské oddíly začal rok tradičním setkáním 
na Uzlařské regatě, která byla 25. ledna už třicátá sedmá.

mezinárodní zimní sraz byl na přelomu ledna a února
 v rýmařově. sraz pod Jeseníky byl poznamenaný oblevou, přesto 
si lyžařští i pěší turisté užili připravených tras i doprovodného 
programu. sraz byl tradičně doplněn zimním tábořením.

Na jaře se život v Česku zastavil. Pro turisty to znamenalo 
nejen zastavení pochodů a akcí, ale i nemožnost uspořádat 
oblastní konference. Také celostátní konference byla 
nahrazena internetovým hlasováním.

letní uvolnění umožnilo sekci vodní turistiky uspořádat 
splutí Berounky a Vltavy, pražské oblasti Hvězdicový pochod 
do botanické zahrady, časopisu Turista druhé setkání s autory 
a čtenáři a hlavně ústecké oblasti mezinárodní sraz Giacoma 
casanovy. sraz spolupořádal duchcovský sokol. Na dospělý 
sraz navázal 71. sraz tábornických oddílů v září na ostravsku.

Dvakrát byla odložena vernisáž výstavy Fenomén vandrovní 
knížky v pražské letenské vodárenské věži. Nakonec se 
v rámci výstavy podařila i beseda s cestovatelem a mužem, 
který rozpohyboval kameny, Pavlem Pavlem. Výstava byla 
věnována památce osobnosti pražské turistiky a vedoucí 
tomíků Jeleně ondrouškové, která byla před rokem uvedena 
do síně slávy pražské turistiky.

Petr Teringl
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Dobročinnost v roce 2020

Tomíci na sociálních sítích
V koronavirovém roce 2020 se komunikace v oddílech z velké části přesunula do online prostoru. 
Hodně oddílů tak intenzivněji využívalo Facebook a Instagram právě jako prostor pro komunikaci 
se svými členy. Zde vyhlašovaly na dálku různé úkoly pro děti, členové se hecovali v Hořcové výzvě 
a vzpomínali na společné předcovidové výpravy.

Zvláště na jaře, kdy pro všechny byla situace nová, se hodila inspirace. Ve skupině tomíci na síti, 
která je na Facebooku určena zejména pro vedoucí a členy Asociace Tom, nebylo o nápady nouze! 
co dělají oddíly na online schůzkách, jak tvořit Qr stezky v přírodě, jak oddíly pomáhají při výrobě 
a rozvozu roušek nebo jak posílají přáníčka zdravotníkům. To a mnoho dalšího v této skupině tomíci 
našli. Také fakt, že se v ní během roku 2020 zdvojnásobil počet členů (na 400), nasvědčuje, že se 
tomíci na sociálních sítích chtějí inspirovat a komunikovat. V této době to bohužel ani jinak nešlo.

Anežka Klabanová

Sbírkové dny pro Světlušku
I v roce 2020, v roce nejrůznějších omezení, pomohli tomíci Nadačnímu 
fondu Českého rozhlasu při zářijových sbírkových dnech pro světlušku. 
celkem 18 oddílů po celé republice prodávalo svítící zubní kartáčky, 
hrací karty, peněženky a papírová tykadla a do pokladniček se jim 
podařilo nasbírat dohromady krásných 264 190 kč. Děkujeme všem 
oddílům, které světlušce (a obecně i jiným charitám) fandí a věnují jim 
část své činnosti. Velké díky.

ke sbírkovým dnům světlušky se připojujeme už sedmým rokem. 
Během této doby se zapojilo 27 oddílů a z toho 7 oddílů dokonce 
každý rok (Tom chippewa, Tom Dakoti, Tom maracaibo, Tom oftalmo, 
Tom otrokovice, Tom robinsoni a Tom Tuři). Za sedm let se tomíkům 
podařilo vybrat dohromady neuvěřitelných 1 598 783 kč. 

Dobré skutky
arcidiezní charitě Praha zaslali tomíci finanční 
dar ve výši 4900 kč na podporu dívky manvi v rámci 
projektu adopce na dálku. 
Nestátní neziskové organizaci nedoklubko, která 
se věnuje podpoře rodičům předčasně narozených 
dětí, jsme věnovali 1000 kč. nadačnímu fondu 
českého rozhlasu – ježíškova vnoučata 
jsme před Vánocemi zaslali 2000 kč. stejná 
částka odešla na účet Sdružení na ochranu 
ohrožených dětí.
Pravidelně přispíváme člověku v tísni a Lékařům 
bez hranic. oběma organizacím odešlo na účet 
dohromady 12 200 kč.
Drobnějšími finančními částkami jsme podpořili 
syrské sirotky, projekt Paměť národa pro 
21. století, armádu spásy. Městu Vejprty jsme 
přispěli do sbírky na vyhořelý domov pro osoby se 
zdravotním postižením, hnutí Brontosaurus jsme 
podpořili v projektu Česká věda v malém Tibetu.

celkem jsme v roce 2020 darovali 
potřebným 35 584 kč.



Přehled 
hospodaření

19

vybrané údaje 
z rozvahy k 31. 12. 2020

a k T i V a

Dlouhodobý majetek
NHIm – software 146 020 kč
HIm – budovy, základny, dopr. prostředky 90 135 613 kč
nedokončený dlh. majetek 22 015 830 kč
pozemky 1 418 968 kč
oprávky k investičnímu majetku -33 367 667 kč
cenné papíry 0 kč

DLH majetek celkem 80 348 764 kč

Krátkodobý majetek
pohledávky, zálohy  2 591 877 kč
bankovní účty, hotovost a ceniny 2 591 877 kč
jiná aktiva 163 817 kč

Oběžná aktiva celkem  8 408 323 kč

akTiVa ceLkeM 88 757 087 kč

Pa S i V a  k č

Vlastní zdroje 
základní jmění 84 250 304 kč
hospodářský výsledek 993 285 kč

Vlastní zdroje celkem 85 243 590 kč

Cizí zdroje
závazky z obchodního styku 1 593 145 kč
závazky k zaměstnancům 301 513 kč
ostatní závazky 1 618 839 kč

cizí zdroje celkem 3 513 498 kč

PaSiVa ceLkeM 88 757 087 kč

POZNáMKy:   
1)  faktury dodavatelské zaplacené v r. 2021, přijaté zálohy
2)  prosincové mzdy zaplacené v roce 2021
3)  daně, poplatky, dohadné položky

1)

2)

3)

Zpráva revizní komise
V roce 2020 pracovala revizní komise ve složení 
Ilona Jaglová, Tomáš Hurt, Vratislav Jagla, Petr 
Balcer a Pavel ebr.

Činnost oddílů byla omezena, proběhly jen tábory 
a nějaké výpravy.

Věnovali jsme se tedy přípravě akce Čistý tomík 
pro rok 2021. Tomáš Hurt a ondřej Šejtka 
připravovali online kontroly oddílových účetnictví 
a vytvořili také formulář revizní zprávy, která je 
nyní v elektronické podobě. Do konce roku jsme 
vylaďovali drobné chyby.

Ilona Jaglová, 
předsedkyně revizní komise

Ústřední junta v podhradí Rožmberku.

č e r Pá n í  D O T a c í  M š M T

Tomíci v roce 2020 – celkem 14 500 000 kč
tábory 2 783 691 kč
vzdělávání vedoucích 81 770 kč
neorganizovaná mládež 554 438 kč
provozní náklady základních článků 1 291 337 kč
mezinárodní aktivity 44 000 kč
volnočasové aktivity 481 105 kč
obnova a údržba mTZ 4 856 295 kč
tisk zpravodaje + ost. tisky 451 633 kč
mzdové náklady ústředí, brigády, správci 1 900 000 kč
provozní náklady ústředí 2 055 731 kč
z toho např. – pojištění aut a chalup 173 018 Kč
   – cestovné  140 813 Kč

investice 6 557 368

c e L k eM 21 057 368
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výsledovka Asociace ToM za rok 2020

Z pracoval  Mar t in  B areš,  účetní  Asoc iace  TOM

Materiálové náklady

Služby

Osobní náklady

Dotace základním článkům

Ostatní

nákLaDY

Provozní dotace celkem

Členské příspěvky

Oddílové příspěvky

Přijaté úroky z bank. účtů

Tržby za zboží a služby

Ostatní

VýnOSY

V ý n O S Y

Provozní dotace celkem 18 850 571 kč

Dotace mŠmT – Tomíci v roce 2020 14 500 000 kč
Finanční podpora kČT 60 000 kč
Dotace projekt erasmus+ 55 000 kč
Dotace na projekt AD FoNTes 1 644 255 kč
Dotace na projekt Neformálně u tomíků 2 591 316 kč

členské příspěvky 1 154 740 kč

Oddílové příspěvky 1 073 524 kč

Přijaté úroky z bank.účtů  2 039 kč

Tržby za zboží a služby 1 726 364 kč

Ostatní výnosy 465 916 kč

VýnOSY ceLkeM 23 273 155

Hospodářský výsledek 993 286

n á k L a D Y

Materiálové náklady 
spotřeba materiálu 2 231 692 kč
materiál pro autoprovoz 219 527 kč
spotřeba energií 795 394 kč

Materiálové náklady celkem 3 246 613 kč

Služby 
Nájem 294 710 kč
opravy a údržba mTZ 2 963 818 kč
Výkony spojů 154 775 kč
Admin., materiálové a ostatní služby 2 124 411 kč
Pojištění majetku 173 019 kč
Propagace 193 505 kč
Tisk materiálů (Tomík, krA, brožury) 392 114 kč
ostatní služby 9 272 kč
cestovné 232 301 kč
Náklady akce ústředí 128 285 kč

 Služby celkem  6 666 210 kč 

Osobní náklady 
mzdy zaměstnanců 4 200 069 kč
Zdravotní a sociální pojištění 1 129 815 kč
ostatní sociální náklady 136 416 kč
Dohody o provedení práce 862 973 kč

Osobní náklady celkem 6 329 273 kč

Dotace základním článkům 
Tábory 2 783 691 kč
Volnočasové aktivity PD I 455 505 kč
oddílové klubovny 675 691 kč
Zahraničí 44 000 kč
Výchova 81 770 kč
Neorganizovaná mládež 554 438 kč
ostatní dotace 57 161 kč
dotace PD materiál II 349 680 kč

Dotace celkem 5 001 936 kč

Ostatní 
odpisy dlouhodobého majetku 733 822 kč
Bankovní poplatky, kurz.rozdíly 74 015 kč
Příspěvky placené ČrDm 26 933 kč
Daň z příjmů 31 920 kč
ostatní daně a poplatky 10 000 kč
ostaní náklady 115 514 kč
ostatní náklady – dary 43 634 kč

Ostatní celkem 1 035 838 kč
nákLaDY ceLkeM 22 279 869 kč

*

1)

2)

3)

4)

5)

POZNáMKy:   
* Údaj zobrazuje podporu od  KČT přijatou v  roce 2020 na  časopis 

Tomík. 
1)  Zejména turistický materiál pro oddíly, administrativní a kancelářský 

materiál, materiál na provoz a vybavení turistických základen.
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. 



předsednictvo Asociace ToM
Mgr. Tomáš	Novotný – předseda – roztoky

ivo Skoček – místopředseda – Valašské meziříčí
Zdeněk rolinc – Bystřice pod Hostýnem

Ing.	Ondřej	Šejtka	– Praha
Tomáš fúsek – mikulášovice

Mgr.	Anežka	Klabanová	– Poděbrady
Stanislav Prais – ostrava

rnDr. jiří Homolka – Vsetín
Marek kuskov – Praha

místopředseda

revizní komisE
Ilona	Jaglová – ostrava-Zábřeh, předsedkyně komise

Vratislav	Jagla – ostrava-Zábřeh
Ing.	Pavel	Ebr	– Jílové u Prahy
Ing.	Petr	Balcer – Praha

Ing.	Tomáš	Hurt – Ústí nad labem

ústředí v roce 2020
Mgr. Tomáš	Novotný – řídí ústředí

alice Pařízková – účetní – 1/2 úvazku
kateřina adamcová – účetní – 7/8 úvazku

Mgr. Zuzana	Antošová – obsazování chalup, všeobecná administrativa – 3/4 úvazku
Ondřej Mánek – sekretář, všeob. administrativa, ústřední akce, Vdf telefonní síť

Lukáš Hušek, DiS. – všeob. administrativa, materiály pro web, 
evropské fondy, plný úvazek

Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – 1/2 úvazku
jindřiška Zoufalá – spolupráce při údržbě chalup – 1/2 úvazku

Anna Benešovská – emeritní sekretářka, toho času na penzi

pracovní rady
rADA ZáVoDů:

Ing.	Zdeněk	Vejrosta 

rADA VZDěláVáNÍ: 
Stanislav Prais – předseda

františek Serbus
Mgr.	Matěj	Chour

ivo Skoček

předseda

Sněm

pro ústředí dále pracovali: 
Bc. Martin Bareš – ekonom-účetní – 3/5 úvazku
Bc. Lukáš Pavlík – webmaster, správa sítě a Pc

Ing. Tomáš	Hurt – eso
Ing.	Ondřej	Šejtka – databáze, evidence oddílů

jiří chour – redakce Tomíka
Soňa Polak – public relation, spolupráce s médii

VOLí VOLí

jMenUjeVOLíVOLí

ŘíDí

organizační 
struktura 2020



ÚSTŘeDí aSOciace TUriSTickýcH ODDíLŮ MLáDeŽe čr
Palackého 325, 252 63 roztoky
tel.: 220 910 460, 220 910 314
e-mail:  ustredi@a-tom.cz 
Web:  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.

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.

d	Je vhodný pro individuální turistiku mladých lidí (batůžkářů), rodinnou turistiku, pořádání školení, 
společenských akcí.

d	Základní kapacita je 37 osob.

d	Neziskové spolky 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.

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

VýrOční ZPráVa aSOciace TOM čr Za rOk 2020
Vydala Asociace Tom Čr v červnu 2021 v počtu 333 kusů. / Zprávu schválili statutární zástupci Asociace 
Tom Tomáš Novotný a Ivo skoček. / 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, kateřina Adamcová a martin Bareš. / Titulní foto:  Zdeněk Šmída, Tom 
Chippewa. / V textu i na obálce jsou použity fotografie a texty z oddílových akcí. / Ilustrace: Jiří Chour, 
Jiří Palát. / Grafická úprava: Dita Baboučková, e-mail: vavrinec@ecn.cz / Asociace Tom je kontinuálně 
podporována ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

IsBN 978-80-906797-7-1

HerBerk  ferD inanDa  D O BrOTi V éH O

VáŽení HOSTé, 
jSTe náM VíTáni!

Navštivte 
www.herberk.cz

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


