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ústředí v roce 2012

pro ústředí dále pracovali:

Tomáš Novotný – řídí ústředí
Alice Pařízková – účetní – ¾ úvazku
Zdena Náhlovská – účetní – ¾ úvazku
Kateřina Šejtková – sekretářka – do dubna 2012
Eliška Eclerová – sekretářka, všeob. administrativa, ústřední akce, od května 2012
Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – ½ úvazku
Tomáš Hurt – fundraising
Zuzana Antošová – obsazování chalup, všeobecná administrativa – ¾ úvazku
Lukáš Hušek – všeob. administrativa, materiály pro web,
evropské fondy, od dubna 2012 2/5 úvazku
Jindřiška Zoufalá – spolupráce při údržbě chalup
Anna Benešovská – emeritní sekretářka, toho času na penzi

Lukáš Pavlík – webmaster, správa sítě a PC
Ondřej Šejtka – databáze, evidence oddílů
Jiří Chour – redakce Tomíka
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Asociální koláče
Čím je pro Vás v oddíle činnost s dětmi?

S dětmi si jen nezávazně hrajeme 1 | 1 %
Kvalitně dětem vyplňujeme
volný čas
44 | 43 %
Prohlubujeme dětem školní
znalosti
2|2%
Vychováváme děti jinými
metodami než škola a rodiče 55 | 54 %
Využití her a soutěží v oddíle

Používáme je jako výplň volného času bez
hlubšího výchovného významu 11 | 11 %
Používáme hry a soutěže
k bodování členů
8|8%
Používáme hry a soutěže k dosažení
konkrétního výchovného cíle 13 | 13 %
Snažíme se citlivě, podle našich možností
a konkrétní situace skloubit vše výše
uvedené
71 | 69 %

Na sklonku roku 2012 oslovilo ústředí tomíků vedoucí jednotlivých oddílů, aby se zamysleli nad několika otázkami,
které se týkají fungování oddílu, spolupráce s ústředím, vztahů s KČT apod.
Šest graficky zpracovaných odpovědí vám předkládáme.
Využíváte spolkové chalupy?

Ano, velmi často
Ne, spolkové chalupy jsem
nikdy nevyužil
Občas na nějakou vyrazíme

20 | 19 %
22 | 21 %
61 | 59 %

Vedete oddíl sám?

S partnerem
(manželkou, manželem)
17 | 16 %
S kamarádem – kamarádkou 10 | 10 %
S partou několika přátel
a kolegů
65 | 63 %
Vedu oddíl sám
2|2%
Vedu oddíl převážně sám, ale
například na výpravy se mnou
jezdí kolega/kolegyně
9|9%

Chystáte se vést oddíl i v budoucnu?

Ano, samozřejmě
Spíš ano
Váhám
S oddílem v dohledné době
skončím

83 | 81 %
17 | 17 %
2|2%
1|1%

Jak byste charakterizoval dnešní děti?

Prostě děti – zvídavé, náročné,
neposedné
73 | 71 %
Je obtížné je zabavit,
sotva jim stačím
6|6%
Sobecké a nevděčné
2|2%
Vzdělané a dychtivé, svým způsobem
stejné, jako jsme byli my
21 | 21 %
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PŘEHLED AKCÍ v roce 2012

Tábory

jarní tábory

letní tábory

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

Počet táborů
174

Počet dětí
4 230

Celkové
náklady
13 222 896 Kč

Celkové
dotace
1 969 000 Kč

Volnočasové aktivity
CELKEM 529 AKCÍ (jednodenních 282 a 247 vícedenních)
O NÁKLADECH 1 997 542 Kč (432 806 Kč resp. 1 564 736 Kč)
bylo DOTOVÁNO ČÁSTKOU 653 193 Kč
(216 403 Kč resp. 436 790 Kč)
POČET ÚČASTNÍKŮ akcí do 26 let byl 7 303 (3 752 resp. 3 551)

výchovné akce

základní výchova vedoucích
individuální výchova

Výlety a výpravy našich oddílů

zelené pohádkový regionální
akce
víkendy
les

V roce 2012 proběhly odborné
akce v rámci projektu
Klíče pro život.
Počet akcí
44

Celkové
náklady
590 847,80 Kč

Vyplacené
dotace
213 810 Kč

Počet
účastníků
739

Počet akcí
144

Celkové
náklady
997 052,55 Kč

Celkové
dotace
287 363,00 Kč

Počet osob
5 198
z toho 4 326
do 26 let
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Adresář krajánků asociace
TOM České republiky
Jihočeský kraj

KR 258

Karel Snětina • Rapšach 88, 378 07 Rapšach
tel. byt: 384 786 120 • tel. zam.: 384 786 192
mobil: 723 426 350
e-mail: karel.snetina@j-hradec.cz

Jihomoravský kraj

KR 266

Martin Přibyl • Tábor 28b, 602 00 Brno
mobil: 603 793 195
e-mail: martinpribyl@centrum.cz

Královehradecký kraj

KR 263

Vratislav Cvejn • J. Purkyně 563/10, 500 02 Hradec Králové 2
tel. zam.: 495 054 239 • mobil: 603 115 806
e-mail: nomed@centrum.cz

Karlovarský kraj

KR 260

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

Královehradecká krajská rada
Na podzim roku 2012 uspořádala krajská rada setkání vedoucích oddílů (krajský sněm)
v Hradci Králové. Zúčastnilo se ho 5 vedoucích ze 4 oddílů (TOM 1711, 3802, 1722,
17001), což je poloviční účast. Během jednání jsme probrali nejpalčivější otázky, které
nás všechny trápí, jako je členská základna a možnosti jejího navýšení, táborové školy
– hodnocení a účast na nich a možnosti spolupráce našich oddílů.
Vratislav Cvejn, krajánek Královehradeckého kraje
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Liberecký kraj

KR 262

Zdeněk Šmída • Slovanka 1350, 470 01 Česká Lípa
mobil: 775 975 713
e-mail: zdenek.smida@centrum.cz

Moravskoslezský kraj

Středočeský kraj
Kamil Podroužek • Opárno 29, 411 31 Velemín
mobil: 603 269 292
e-mail: Boci2004@volny.cz

KR 268

Ústecký kraj

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

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

Olomoucký kraj

KR 267

Kraj Vysočina

KR 264

Zlínský kraj

Martin Bukovský • Na Orátě 422, 783 61 Hlubočky
mobil: 606 761 568
mail: bukmartin@seznam.cz

Pardubický kraj

KR 259

Zdeněk Strousek • Baarova 478, 345 61 Staňkov
mobil: 606 664 311
e-mail: zdenek.strousek@swisslifeselect.cz

Kraj Praha
Petr Teringl • Vrchlického 80, 150 00 Praha 5
mobil: 603 916 452
e-mail: petr.teringl@seznam.cz

KR 261

KR 265

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

KR 269

Zdeněk Rolinc
Sídliště 1515, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. zam.: 573 501 942 • mobil: 602 773 742
e-mail: zrolinc@volny.cz

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

Plzeňský kraj

KR 257

KR 256

Pardubická
krajská rada
Rada TOM Pardubického kraje v letošním
roce zajišťovala činnost pro všechny
oddíly TOM. Krajánkovi se podařilo stát
se členem poradního sboru radního pro
sport a volnočasové aktivity, pana Reného
Živného. Dále v roce 2012 se podařilo najít
další oddíl v Holicích, který vstoupil do řad
tomíků.
David Šimek, krajánek Pardubického kraje
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Ústřední akce

Sraz turistických
oddílů 2012
Letní sraz turistických oddílů byl v letošním roce
pořádán na Vysočině, pořádajícím oddílem byl TOM
9902 Šlápoty Hněvkovice v čele s vedoucí Marií
Vincencovou v termínu od 20. do 26. 8. 2012. Akci
podpořil Klub českých turistů.

Bambiriáda 2012
Bambiriády se pravidelně účastníme každý rok
ve spolupráci se střešní organizací ČRDM a ostatními
dětskými organizacemi. Přehlídka spolků slouží
především jako informační a propagační prezentace
pro širokou veřejnost. V rámci Bambiriády pravidelně
informujeme veřejnost o našem sdružení jako celku,
o činnostech jednotlivých oddílů a o plánech pro
budoucnost.
V roce 2012 proběhly dotované Bambiriády kromě
Prahy ještě v Ostravě, Českém Těšíně, Třinci, Chebu,
Chomutově a Plzni v termínech 24.–27. 5. 2012.
Uvedené mimopražské akce navštívilo téměř 15 000
dětí a mládeže. Celkové náklady dosáhly 9 416,- Kč
a dotace činily 6 416,- Kč.
Náklady na pražskou Bambiriádu činily celkem
15 518,80 Kč.

Železný tomík
2012
18.ročníku Železného tomíka se účastnilo 170
mladých závodníků z dvanácti našich oddílů. Triatlon
„Železný tomík“ byl opět pořádán oddílem TOM
Delfín z Litoměřic v čele s Jindřichem Černým, letos
v termínu od 11. do 13. 5. 2012. Reportáž o triatlonu
vysílal Český rozhlas Sever dne 12. 5. 2012
Závod byl dotován z prostředků KČT, z vlastních
prostředků jsme uhradili 6900,- Kč.

Kukla 2012
Soutěžní přehlídka talentů proběhla 18.–19. 2. 2012
v Ostravě za účasti 186 tomíků. Pořádajícím oddílem byl
TOM Krokodýl v čele s vedoucí Helenou Szücsovou.
Celkové náklady činily 57 808,- Kč. Soutěž jsme
podpořili částkou 30 500,- Kč.
Alice Pařízková
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Jednadvacítka

Statečně a s plným nasazením bojovaly
i ostatní oddíly, zde je pořadí dalších
účastníků:

Předposlední říjnový víkend proběhl na moravské
Polaně a ve Sloupu v Čechách již 4. ročník
mezioddílové soutěže Jednadvacítka.
V kategorii malých oddílů na Polaně zvítězil oddíl
Lotři z Hronova a v kategorii velkých oddílů to
byla českolipská Chippewa. Gratulujeme!

Malé oddíly:
1. Lotři
2. S.T.A.N.
3. Maracaibo
4. Saturn
5. Dakoti

Velké oddíly:
1. Chippewa
2. Kadeti+ Zlaté šípy
3. Kamarádi
4. Paprsek
5. Otrokovice

Disciplíny, které si porotci připravili, byly vskutku rozmanité, posuďte sami
– tomíci museli řezat a sekat dřevo, rozdělat oheň, uvařit na něm dobrý
buřt guláš, střílet z luku, absolvovat malou pardubickou, zdolávat lezeckou
stěnu pomocí kolíků, rozpoznat zvuky zvířat, napsat logické testy Antivirus
a Tangram, prokázat vodácké dovednosti atd. Posledním úkolem bylo
připravit si pro porotu nějaké překvapení... Děkujeme všem zúčastněným,
že se do akce vrhli, děkujeme také porotě a oganizátorům. Jmenovitě
to jsou: Ivo Skoček, Věra Krajčová, Tomáš Novotný, Tomek Hurt, Eliška
Eclerová, Anežka Klabanová a Eliška Rydlová.
Foto: ton + Věra Krajčová, (za)
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Olympiáda TOM jubilující
Opava 25.–28. 10. 2012
Hledání organizátora desáté česko-slovenské olympiády tomíků na moravské
straně mělo od posledního setkání ve východoslovenských Košicích jasného
favorita. Velice nás potěšilo, že hozenou rukavici přijal oddíl KADAO (Kamarádi
dálek Opava) z již zmíněné Opavy pod vedením Toma Weichta. Z obrovské škály
nápadů a možností, kterou skýtá Opava a okolí, vykrystalizoval program, který
oproti předcházejícím setkáním více dbal na sportovní a kulturní zápolení a více
naplňoval slůvko„olympiáda“. Pro pořádající oddíl to byla první účast na olympiádě a s ní přišel nový pohled na věc celou. Na 300 tomíků a hostí (i ze vzdálených
míst ČR, SR a malé německé a rakouské delegace) soutěžilo v několika kategoriích
v atletických a plaveckých štafetách, atletickém trojboji, volejbale, florbale, stolním tenise, v pěvecké a fotografické soutěži, užívalo si lezecké stěny, deskových
her, hlavolamů, oddílových videoprezentací, kronik a nástěnek, přírodovědné
poznávací hry, workshopů s bubnováním, smaltováním nebo koncertu kapely
Come and play... Do závěrečného galakoncertu se zapojila většina oddílů a také
další doprovodný program, bubeníci, pěvecký sbor Luscinia a stepařky Puls. Pokud
se zde některé výsledky nevešly, mrkněte se na stránky www.olympiadatom.eu,
prohlédnout si můžete i fotografie a videa. Smutní můžeme být akorát nad„psím“
počasím, které znemožnilo již připravené orientační běhy a večerní městskou hru.
Oficiální ráz akce dodala nejenom účast nejvyšších představitelů Asociace TOM, KČT
a KST, ale také záštita a milé přijetí u primátora Opavy, Prof. PhDr. Zdeňka Jiráska,
CSc. Z bohaté možnosti poznání města a okolí mnozí navštívili pohádkový zámek
Hradec nad Moravicí, pěchotní srub v Milostovicích, Arboretum v Novém Dvoře,
radniční věž Hlásku, krásně zrekonstruované Slezské zemské muzeum (nejstarší
muzeum v Česku) a další pamětihodnosti. Cestování po městě zpříjemnila všem
doprava zdarma!

8

Pořadatelé a pohostinná Masarykova
střední zemědělská škola společně
nasadili vysokou laťku, která se bude
těžce překonávat, ať již bude olympiáda
na Moravě nebo na Slovensku. Ale to
vůbec nevadí, již nyní se těšme za dva roky
za hranice k našim nejbližším přátelům
na 11. ročník.
Rosťa Kašovský, TOM ČMOUDÍK Ostrava

Letní sraz na vysočině

Předposlední srpnový týden se padesátka turistů sešla v Humpolci na 31.
ročníku letního turistického srazu. Organizátorka srazu, Marie Vincencová,
předsedkyně oblasti KČT Vysočina a zároveň vedoucí TOM Šlápoty, připravila
ve spolupráci se svým oddílem pestrý program, příjemné zázemí a zajímavé
výlety po Havlíčkobrodsku. Turisté z Chodova, Borotína, Kroměříže a Loun se
vydali do Muzea rekordů, strašidel, bratří Lipských, na programu byla dále
prohlídka hradu Orlík, výstava koní Zlatá Podkova atd. K dispozici pro tomíky
sportovce byla také místní tělocvična či plavecký bazén. Za pečlivou přípravu
srazu Marii Vincencové a jejímu týmu děkujeme a věříme, že se všem zúčastněným
na Vysočině týdenní pobyt líbil.
(za)
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Turistické závody 2012

Turistický závod – outdoor running je legitimním outdoorovým sportem, konaným pod záštitou Asociace
turistických oddílů mládeže a Klubu českých turistů.
Jde zde o skloubení terénního běhu se základními turistickými dovednostmi (překonávání lanové lávky,
překážková dráha – hod míčkem a plížení, odhad vzdálenosti, práce s buzolou a mapou – orientace
a azimutové úseky, vázání uzlů, určování dřevin, turistických a mapových značek a poznávání kulturních
památek a přírodních zajímavostí). Všechny kontrolní stanoviště je nutno plnit co nejrychleji a samozřejmě
bez chyb, neboť čas běží od startu do cíle a za chyby následují trestné minuty.
Proběhla krajská mistrovství v jedenácti krajích, v pěti krajích proběhly navíc i krajské poháry. Český
pohár měl 4 závody (Frýdek Místek, Lovosice, Malenovice) a čtvrtý proběhl v rámci Mistrovství České
republiky (Mikulášovice).
Turistické závody dokázaly a neustále dokazují, že patří mezi vyhledávané akce dětí a mládeže. Uspořádán
byl seriál závodů a i řada náborových akcí a místních minizávodů s úžasnou kumulací dětí a mládeže.
V závodech roku 2012 – protnulo cílovou pásku 2789 závodníků a na kontrolách rozhodoval 801 rozhodčí.
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Mistrovský závod štafet přivítal Monínec za pořadatelství Delfínů
z Borotína. Mezinárodní mistrovství pořádala Česká republika, a to
v Březolupech – čeští závodníci zde dokázali opět zvítězit. Smíšené
dvojice zavítaly na Kralovicko, kde se závodilo v údolí Střely – na Oblátku.
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.
Kontakt:
		

www.turisticky-zavod.cz
Předseda rady TZ – ing. Zdeněk Vejrosta
Mládežníků 677, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel : 736 506 821 • e-mail: turisticky.zavod@seznam.cz

ČESKÝ POHÁR

MISTROVSTVÍ ČR

MEZINÁRODNÍ mistr.

Lukáš Sládek
Kralovice

Vojtěch Čapek
TOM Delfíni Borotín

Lukáš Sládek
Kralovice

Nejmladší žákyně

Zuzana Šebestová
TOM Práčata Rapšach

Zuzana Šebestová
TOM Práčata Rapšach

Zuzana Šebestová
TOM Práčata Rapšach

Mladší žáci

Karel Vagner
TOM Kamarádi Pacov

Radovan Fešar
TOM Nezmaři Bílovec

Radovan Fešar
TOM Nezmaři Bílovec

Mladší žákyně

Anna Círalová
TOM Práčata Rapšach

Anna Círalová
TOM Práčata Rapšach

Tereza Polachová
TOM Divočáci Frýdlant

Starší žáci

Radek Šebesta
TOM Práčata Rapšach

Martin Milata
TOM Divočáci Frýdlant

Radek Šebesta
TOM Práčata Rapšach

Starší žákyně

Magdaléna Gencová
TOM Orlová

Barbora Macurová
TOM Divočáci Frýdlant

Magdaléna Gencová
TOM Orlová

Mladší dorostenci

Lukáš Vaněk
TOM Orlová

Lukáš Fuksa
TOM Tuláci Frýdek Místek

Ondřej Genco
TOM Orlová

Mladší dorostenky

Jana Zázvorková
TOM Orlová

Aneta Dreslerová
TOM Nezmaři Bílovec

Jana Zázvorková
TOM Orlová

Starší dorostenci

David Němeček
TOM Delfíni Borotín

David Němeček
TOM Delfíni Borotín

Starší dorostenky

Zuzana Juřenová
TOM Žlutý kvítek Palkovice

Hana Magerová
TOM Žlutý kvítek Palkovice

Lucie Trávníčková
TOM Divočáci Frýdlant

Muži A

Vít Procházka
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Ondřej Šíp
Brno

Vít Procházka
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Ženy A

Eva Čokrtová
TOM Český Brod

Eva Čokrtová
TOM Český Brod

Linda Rechtoriková
TOM Delfíni Borotín

Muži B

Roman Gach
TOM Tuláci Frýdek Místek

Jiří Vilhelm
TOM Orlová

Ženy B

Romana Vejrostová
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Romana Vejrostová
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Romana Vejrostová
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Oddíly

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

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

Česká republika

Nejmladší žáci

Mistrovství ČR – smíšené dvojice
Do 30 let (součet věku závodníků)

Aneta Krhovjaková + Ondřej Genco / TOM Orlová

31 – 70 let (součet věku závodníků)

Linda Rechtoriková + David Palivec / TOM Delfíni Borotín

Nad 70 let (součet věku závodníků)

Romana Vejrostová + Zdeněk Vejrosta / TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Mistrovství ČR – štafet y
Žákyně	Erika Bojarčuková + Karolína Mrázková + Karolína Získalová / TOM Kamarádi Pacov
Žáci

Radek Šebesta + František Círal + Tomáš Horník / TOM Práčata Rapšach

Ženy

Lenka Kardová + Zuzana Novotná + Linda Rechtoriková / TOM Delfíni Borotín

Muži

Jan Koldinský + Tomáš Kolmistr + Vít Procházka / TOM-KČT Kralupy n. Vlt.
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Turistické základny
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Nejnavštěvovanější asociační základnou byla v roce 2012 základna Kamenka v Oderských vrších.
V Kamence přespali tomíci celkem 1927x, což je úctyhodné číslo.
Na zahradě se budovaly venkovní chodníky, upravovala a zvelebovala se zahrada kolem domu. Změn
doznal i interiér chalupy, kde se dostavěla půda. Vznikl tak krásný půdní prostor pro ubytování zhruba
10 osob. Kapacita Kamenky se navýšila na 30 osob. Veškeré úpravy, dostavby a revize probíhají pod
taktovkou pilného správce Pavla Vaňáska, jemuž za budování Kamenky patří velký dík.
Téměř patnácet dnů a nocí (přesně 1447) strávili tomíci na základně ve Sloupu v Čechách.
Jizerský Janov je chalupa, kde strávili tomíci 1083 dnů, řadí se tak v návštěvnosti tomíků na třetí místo.
Janovská chalupa se pyšní novými okny, celá chalupa je nově omítnutá.
Nesmíme ale zapomínat na naše ostatní chalupy a základny. Jsou to: Dědov, Dubice, Pořešín, Mezholezy,
Broumov u Tachova, Uherské Hradiště, herberk ve Sloupu v Čechách, Opárenský mlýn, Dobrá Voda,
Polana, klubové Kusalíno a pronajmutý srub Psí zub.
Těší nás, že stále více tomíků se na sroubek na Sázavě vrací.

Letní táborová škola 2012

„El-té-eška“ roku 2012 je již minulostí. Konala se po dvou
letech opět v Čechách, na asociační základně ve Sloupu.
Sjela se na ni jednadvacítka mladých tomíků, nadějných
instruktorů a rádců z 11 oddílů TOM. Během týdne se
prakticky nezastavili. Partu se nám podařilo stmelit natolik,
že poslední den odjíždělo ze Sloupu 21 přátel hýřících
nejedním nápadem, jak obohatit činnost ve vlastním oddíle.
Snad brzy tak tomíci po celé republice budou stavět potní
chýše, přelézat vysoké lanové lávky, připravovat malebné
etapové hry, zdárně odpalovat tenisáky při branballu, cvičit
a hrát loutkové divadlo, vlastními těly přemalovávat obrazy
Picassa či Goyi, prozkoumávat historická centra měst při hře
na Vyzvědače, běhat rogaining, válet traktorové pneumatiky
krajinou, a to vše s dostatečným právním povědomím
a potřebnými znalostmi pedagogiky a psychologie.Pokud
udělají alespoň jen zlomek z toho, co sami zažili, a pokud
na takovou akci pozvou kamarády tomíky z jiných oddílů,
pak nebyla letošní letní táborová škola nadarmo.
Za lektory Tomek Hurt
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Tábor v Banátu po páté
Banátský tábor je za námi. Tamější děti, potomci Čechů,
kteří sem do Rumunska na začátku 19. století přišli, s námi
tomíky strávily prvních deset srpnových dnů na louce
u vodních mlýnků u vesnice Gerník. Na této louce již páté
prázdniny vyrostl podsadový tábor, kde se setkávají děti
z místních českých vesnic Bígru, Eibentálu, Svaté Heleny,
Rovenska, Baia Nuovi a již zmíněného Gerníku. Tráví tu
prázdniny trochu jiným způsobem, než jsou zvyklí.
Tábor se letos jmenoval Banátská odysea. Děti na táboře
přivítal mamut a pravěcí lidé, kteří jim pomohli se
stavbou jeskyní-stanů. V pravěkém období se dále
děti věnovaly sběru surovin, vařily na ohni, malovaly
jeskynní malby a nakonec lovily i mamuty. Jednoho rána
se však na náměstíčku mezi stany objevil z ničeho nic
vysoký černý monolit. Tajemným hlasem nás instruoval
k opuštění lovu a sběru a informoval nás o přesunu
do další historické etapy. V následujícím starověku právě
probíhaly olympijské hry, vyzdvihující nejen fyzickou
zdatnost člověka, ale také oslavující duševní čistotu
a krásu. A tak to má být, že? Dále dějiny kvapily rychlostí
blesku. Ve středověku jsme dobývali hrad zpupného rytíře,
odvážně jsme se vydali na vyčerpávající objevné, skoro až
zámořské výpravy, do okolí. Století páry dále vystřídalo
období benzínového opojení a s ním motoristické závody.
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Postupem času jsme se dostali k expedičním výstupům
na osmitisícovky a nakonec pomocí zázračné tekutiny,
kterou děti po celou cestu lidskými dějinami sbíraly,
jsme nabrali správný směr a vydali se do nesmírných
vesmírných dálek. Černý monolit nás vyslal k Jupiteru.
Podle jeho pokynů jsme vyrobili rakety a unikátním
raketovačem se vystřelili rychlostí ještě většího blesku
směrem, který nám byl předurčen. Na konci naší banátské
odysei jsme se s dětmi setkali v proslulém Casinu na konci
vesmíru – nejzábavnějším podniku v celé galaxii.
To byl tábor letošní, byl vydařený, nezapršelo a kromě
jedné zdravotní komplikace, která je už snad zažehnána,
se nikomu nic zlého nestalo. Děkujeme asociaci
a kamarádům z Ligy lesní moudrosti za pomoc při
organizaci. Díky Verčo, Aničko, Matěji z Prahy a skupino

Tradá, bez vás by šapitó nestálo. Nesmíme zapomenout
poslat velké díky do Rumunska lidem, kteří nám s táborem
velkou měrou pomohli. Děkujeme!
Tábory pro děti krajanů v rumunském Banátu
Banátu jsou charitativním projektem podpořeným
MŠMT. Tábory pořádá Asociace TOM již od roku
2008.
Anežka Klabanová, TOM Robinsoni

Tomíci v Zahraničí
V několika posledních několika letech se počet recipročních výměn ustálil na stejných číslech, a to jak v počtu
uskutečněných výjezdů, tak i v počtu účastníků. Výjimkou
v číslech jsou jen„zkušební“– první ročníky výměn u nově
navázaných kontaktů, v letošním roce například s finskou
mládeží.
Ani rok 2012 nebyl v počtu akcí mimořádný. Oddíly
pokračovaly ve svých pravidelných recipročních výměnách
z minulých let – výměnné pobyty s rakouskou, slovenskou
a německou turistickou mládeží jsou stálicemi v celoročních
plánech oddílů. Tomíci se účastnili mezinárodního srazu
turistů na Slovensku, s rakouskou turistickou mládeží
pokračovaly další ročníky táborů vysokohorské turistiky
i vodáckého výcviku. Nejpočetnější akcí byla olympiáda
v Opavě (v rámci projektu Dobrovolně za hranici), které se
účastnilo 200 zahraničních turistů ze Slovenska, Německa
a malá skupinka z Rakouska
V roce 2012 pokračovalo plnění mezinárodní dohody
s rakouskými tomíky, sdruženými v ÖTK Jugend (pro rok
2013 je potvrzená smlouva s řadou výměnných pobytů).
Pro naši i rakouskou mládež to znamená pokračování
v recipročních návštěvách a společném táboření na horách
i na vodě. Většina akcí, které jsou ve smlouvě uvedené,
programově i organizačně zajišťují vsetínští tomíci v čele
s jejich vedoucím Jiřím Homolkou. V letošním roce se
na jednom z výměnných setkání podíleli i hronovští
tomíci. Pacovští tomíci zase pokračují v pravidelném

Protipovodňová opatření
u Opárenského mlýna
V roce 2012 nám po dlouhém posuzování byla z fondu
ERDF a ministerstva pro místní rozvoj přiznána částka
224 383,50 eur na výstavbu protipovodňových opatření
u mlýna v Opárně. Tento projekt podpořila SAB v rámci
programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce
2007–2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem
Sasko. Naším saským partneremje i nadále Erzgebirgsverein e.V. v čele s Gabriele Lorenc.
zimním a letním setkávání s bavorskou mládeží. Výměny
s francouzskou, norskou a nizozemskou nebo maďarskou
mládeží proběhly jako „staronové“. Všem oddílům se
podařilo po krátké pauze pokračovat v navázaných
kontaktech.
Celkové náklady na projekt „Zahraničí “ dosáhly částky
726 171,- Kč, z toho náklady na vycestování tomíků
do zahraničí činily 452 343,- Kč a náklady na pobyt
recipročních partnerů u nás tvořily částku 273 828,- Kč.
Náklady na dopravu českých účastníků ve výši 250 118,Kč byly hrazeny částkou 94 868,- Kč. Náklady oddílů
na reciproční pobyty zahraničních účastníků byly dotovány
částkou 124 803,- Kč Celkově se vyplatilo 219 671,- Kč
z dotačních prostředků, z toho bylo z dotace MŠMT
219 600,- Kč a 71,- Kč z prostředků ústředí.
Reciproční výpravy jsme podpořili díky MŠMT
částkou 219 600,- Kč.
Výměnných setkání se zúčastnilo celkem 196 mladých
lidí z České republiky s 18 vedoucími a 195 mladých lidí
ze zahraničí v doprovodu 20 vedoucích.
Alice Pařízková
Zahraničí 2012

Celkové náklady

Program Cíl3/Ziel 3 pokračuje
– ve Sloupu se sportuje
Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko
2007–2013 pokračoval úspěšně i v roce 2012.
Partnerský klub DOMINO ze Žitavy několikrát navštívil
základnu Sloup v Čechách, na víceúčelové ploše si děti
a mladí lidé zahráli různé hry, ať již se členy našich oddílů
či sami. K dalším mezinárodním akcím ve Sloupu patřil
například Mezinárodní camp CISV či pobyt polské školy
z Jaworze.
Vyplacená dotace

Z prostředků MŠMT hrazeno

Výjezd do zahraničí

452 343,-

94 868,-

94 868,-

Pobyt v České republice

273 828,-

124 803,-

124 732,-

Celkem

726 171,-

219 671,-

219 600,-

z toho doprava

250 118,-
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Neorganizovaná mládež 2012
Roční projekt „Tomíci pro jiné“ je rozdělen na 4 tematické okruhy.
Nejširší škálu aktivit nabízí okruh č. „1 – Otevřené klubovny“. Do projektu se zapojilo
31 oddílů z celé republiky s celkem 35 tematickými aktivitami. Nejvyhledávanější jsou
jednodenní akce, organizované formou herních odpolední, jejichž náplní jsou různé turnaje,
rukodělné dílny, tematicky zaměřené projekty na lidové zvyky nebo krátkodobé výlety
a výpravy do okolí bydliště za poznáváním přírody a historie. Dále pak outodorvé sportovní
odpoledne, lyžařské školičky, škola fotografování nebo hry na hudební nástroje. Vícedenní
výpravy jsou téměř všechny tematicky zaměřené na pobyt v přírodě, správné chování
ke svému okolí, ekologický i bezpečný pohyb v přírodě nebo jako kulturní výlety zaměřené
na historii spojené s návštěvou kulturních představení. V roce 2012 bylo připraveno 819
dotovaných jednodenních akcí a 56 vícedenních výprav. Další neuvedené aktivity byly
podpořeny z jiných zdrojů.
Druhý okruh „2 – Táboření s krajany“ proběhlo desetidenní táboření s dětmi z oblasti
Gerniku. Pátý ročník táboření byl pod patronací členů poděbradského oddílu a ve spolupráci
s LLM. Setkávání s místní komunitou navazuje plynule na minulé ročníky.
Ve třetím okruhu „3 – Talentovaná mládež“ rada turistických závodů pořádala 24
akcí v různých částech republiky. Z dotačních prostředků byly pořízeny startovní průkazy,
informační letáky, orientační praporky, transparenty na označení tratí a podobně.
V rámci kapitoly „4 – Kalendárium“ byla vytištěna brožurka s nabídkou 130 různých
výprav, výletů, soutěží, sportovních nebo herních odpolední. Sborník byl uveřejněn
na webových stránkách, byl rozesílán všem oddílům, distribuovali jsme ho do knihoven
a škol a byl volně k dispozici na veřejných akcích.
Statistické údaje:
Otevřené klubovny – bylo nabídnuto v 35 tematických okruzích
celkem 819 jednodenních aktivit za účasti 24 263 dětí a mládeže ve věku
od 6–26 let (k tomu dalších 2997 účastníků dospělých) a 56 vícedenních
výprav, na které vyjelo 1347 účastníků v rozpětí 6–26 let (+ 59 vedoucích
starších 26 let). Celkové náklady 1.817.220,- Kč byly podpořeny částkou
681.988,- Kč.
Táboření s krajany proběhlo jako 10 denní tábor pro 19 účastníků.
Celkové náklady 158.114, 44 Kč byly dotovány 146.412,- Kč.
Turistických závodů se účastnilo 1.072 dětí a mládeže v 24 místních,
krajských i celostátních kolech. Závody byly podpořeny částkou 24.000,- Kč.
Kalenádrium – bylo vytištěno 700 ks sborníků, náklady 41.800,- Kč byly
dotovány částkou 30.000,- Kč.
Alice Pařízková
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projekt Klíče pro život
Asociace TOM a Moravskoslezská krajská rada byly v roce 2012 řešiteli dvou témat
projektu NIDM Klíče pro život v rámci druhého kola ověřování pozic vedoucích
v dětských organizacích. Ověřovali jsme pozice hlavního vedoucího putovních táborů
a vedoucí turistického oddílu do 18 let. V obou pozicích vznikla během ověřování nově
vytvořená rukověť pro školení těchto dvou odborností, sestava příkladů dobré praxe
našich oddílů a také e-learningové moduly na webu NIDM, kde jsou všechny vytvořené
materiály ke stažení.
Součástí ověřování byla také školení vedoucích. Pro vedoucí do 18 let bylo uspořádáno
školení v prodlouženém květnovém víkendu na Polaně. Na školení se prolínaly teoretické
a praktické znalosti tak, aby účastníci nebyli jednostranně zatíženi. V teoretické části si
přiblížili potřeby dětí, právní předpisy a problémy s dětmi. V praktické části si vyzkoušeli
signalizaci, znalosti mapy a uzlování, první pomoc, tábornické vaření a ukázky řady
her na hřišti, v klubovně i v lese. Také vyzkoušeli rukodělné práce ve formě smaltování
a sádrových masek. Prakticky si účastníci rovněž vyzkoušeli dokumentaci činnosti
videokamerou a následný sestřih natočeného materiálu. Školení se zúčastnilo 17
zájemců z řad mladých vedoucích z moravskoslezských oddílů TOM.
Školení hlavních vedoucích putovních táborů bylo uspořádáno ve dvou víkendech.
První byl zaměřen na teorii letních táborů a druhý na praxi. Účastníci byli seznámeni
s nejdůležitějšími znalostmi vysokohorské turistiky včetně slaňování, trocha teorie se
jim dostala v tématu expediční turistiky a vyzkoušeli si i zajímavý programový prvek –
lanové překážky. Tato část školení se konala také po dobu jednoho víkendu na základně
v Dědově s účastí 26 zájemců.
Mojmír Nováček

Rada vzdělávání
V roce 2012 se Rada vzdělávání plně zapojila do realizace
projektu Klíče pro život. Do její činnosti se zapojili noví
lektoři Stanislav Prais, Jakub Glas a Kateřina Fiurášková.
Hlavním tématem bylo jako každoročně školení hlavních
vedoucích táborů. Rada vzdělávání získala pro Asociaci
TOM akreditaci MŠMT na toto školení a uspořádala
v květnu a v červnu dva běhy školení, v Bystřici pod
Hostýnem pro 21 zájemců a v Dědově pro 18 zájemců,
všichni prošli závěrečnými testy.

Partneři
a přátelé
Klub českých
turistů
Klub českých turistů je nejbližším
a přirozeným partnerem Asociace
TOM, pro řadu našich oddílů
je klubové zázemí mateřskou
základnou.
KČT a Asociace TOM spolupracují
nejen na úrovni ústředí, ale
také v krajích a městech. Tomíci
a členové KČT společně pořádají
řadu turistických akcí pro
veřejnost. Spolupráce funguje
také při údržbě a využívání
klubové chaty Kusalíno
ve Vsetínských vrších.
Ústředí KČT se na podzim roku
2012 přestěhovalo z pražských
Lužin do centra Prahy, nově klub
sídlí v Revoluční ulici v Praze 1.
Asociaci TOM poskytl v roce 2012
Klub českých turistů příspěvek
ve výši 1 020 000 Kč.

Česká rada
dětí a mládeže

Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost (OPVK)

I v roce 2012 ČRDM pracovala
pod vedením předsedy Aleše
Sedláčka. Celý rok se nesl v duchu debat nad novým
Občanským zákoníkem a především jeho částí, týkajících
se občanských sdružení. ČRDM veškeré legislativní změny
sledovala a snažila se o jejich korekci ku prospěchu sdružení
dětí a mládeže. Pracovní skupina Stát se několikrát sešla
s čelními politiky, společně jednali o dotacích, legislativě,
vztahu ministerstev a dětských spolků apod. Samozřejmostí
pak také byly návštěvy na odboru pro mládež MŠMT a jednání
s ředitelem odboru Michalem Urbanem.
Během roku proběhla mezinárodní výměna s Izraelem.
Do Izraele byla vyslána delegace českých zástupců a naopak
skupina Izraelců navštívila ČR, pokračovala tak několikaletá
úspěšná spolupráce na poli mezinárodních výměn.
V roce 2012 probíhala, již počtrnácté, tradiční akce
Bambiriáda. Mottem tohoto ročníku bylo téma: „Nadšení
i zkušenost“, které odráželo propojení generací. Činnost
dětských a mládežnických sdružení byla prezentována
ve všech krajích ČR a na mnoha místech byli vidět také tomíci.
Na začátku září ČRDM opět v médiích připomínala význam
pravidelných oddílových aktivit a aktivního trávení volného
času.
Na podzim pak proběhl pilotní ročník projektu 72 hodin –
Ruku na to!, během kterého se dobrovolníci po celém Česku
snažili o zlepšení svého okolí. Během 3 dnů, tedy 72 hodin
od 12. do 14. října se uskutečnilo celkem 225 projektů,
do kterých se zapojilo více než 11 000 dobrovolníků. Tomíci
byli mezi sdruženími jedni z nejakčnějších spolků, za což jim
patří veliký dík.
Na konci roku proběhla tradiční akce „Setkání“, kam byli letos
pozváni kandidáti na úřad prezidenta. Se zástupci sdružení
přišel debatovat Přemysl Sobotka, který ochotně odpovídal
na položené otázky. V druhé části dne byly udíleny Ceny Přístav,
ceny pro zástupce místní správy a samosprávy, i soukromé
společnosti, kteří podporují sdružení dětí a mládeže. Obě akce
probíhaly v krásných prostorách Lobkovického paláce.
Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM

V roce 2012 získala Asociace TOM společně se třemi partnery – YMCA
v ČR, Liga lesní moudrosti a DUHA – grant Operační program vzdělávání
pro konkurenceschopnost (zkráceně OP VK). V rámci tohoto rozsáhlého
projektu, který byl schválen ve výši 15 624 132,16 Kč, jsme se zavázali
k vytvoření edukativních, interaktivních a originálních prvků a her pro
děti a mládež v našich oddílech. Podíl Asociace TOM na tomto projektu je
skoro 50 % – přesněji ve výši 7 462 976,16 Kč.
Na podzim jsme se dočkali
prvních z nich – Hravých
krabic, které nabízejí
nespočet variant her.
Po prvních měsících testování
máme od vedoucích oddílů
jen kladné ohlasy. Hravé
krabice testuje již 100 našich
nebo partnerských oddílů.
Po skončení testování bude
ještě rozdáno dalších 150 krabic, které projdou menší či větší úpravou
na základě připomínek a poznatků testujících tomíků.
Dalším výstupem projektu budou „Matějovy zádveřní vaky“, které
obsahují nespočet variant zcela originálních, netradičních her. Tyto hry
jsou pro změnu určené pro venkovní použití našich oddílů. Vak obsahuje
několik sportovních komponent, díky nimž mohou vedoucí oddílů, nebo
i samy děti, vymýšlet nespočet variant známých či doposud neznámých
her.
Poslední aktivitou pro naše oddíly, kterou budeme moci díky prostředkům
z evropského fondu realizovat, jsou „moduly“. Nové herní prvky
vyrostou na pěti našich turistických základnách a děti si je budou moci
užít, doufejme, koncem roku 2013. Tato část projektu je zatím pouze
ve schvalovacím řízení a není tedy zcela jasné, kdy se budou moci děti
radovat z nových, unikátních prolézaček, vodních hrátek a dalších různých
hříček.
Lukáš Hušek
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Publikační činnost
Nová kniha her Táborová dobrodružství je na světě
V pátek 18. května se ve Valašském Meziříčí slavně křtila
výjimečná kniha: objemná, výpravná a dlouho očekávaná
publikace z dílny Ivoše Skočka a Jiřího Paláta – Táborová
dobrodružství.
Dílo přináší 5 táborových her. Ve skutečnosti je trestí
nesčetného množství nápadů, námětů, postřehů
a návodů, jak udělat táborový život pestrý a ještě
pestřejší…
Ve středu 28. listopadu 2012 – tedy o půl roku později
hostily skvostné art decové prostory na Mariánském
náměstí šedesátku tomíků a jejich příznivců. Bylo co slavit
– tentokráte Praha přivítala Táborová dobrodružství.
Roli kmoter převzaly náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová a pražská radní Helena Chudomelová. Křtu
se zúčastnili i další hosté – prof. Helena Illnerová, emeritní předseda KČT Jan Havelka, šéf ČRDM Aleš Sedláček,
místostarosta Junáka Jiří Navrátil, pražský krajánek tomíků Petr Teringl, náčelní dívčího kmene Junáka Michala
Rocmanová... a samozřejmě několik desítek tomíků všeho věku. Náš velký dík patří Magistrátu hl. m. Prahy
za nevšední ochotu, s jakou nám bezplatně reprezentativní prostory primátorské rezidence zapůjčil. Pochvalu
vysíláme i k poděbradským jazzmanům, kteří náš večer doprovodili příjemnou hudbou.
Publikace, kterou finančně podpořilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, je v současnosti k mání
na ústředí Asociace TOM. Můžete si o ní napsat na eliskaec@a-tom.cz. Distribuujeme ji proti poplatku 100 Kč,
který je určen na charitativní účely.

Časopis Tomík putoval v roce 2012 k oddílům čtyřikrát, průběžně, dle potřeby byla vydávána KRA – informační
zpravodaj pro tomíky. Pro velký úspěch byl znovu vydán Zápisník tomíka a táborová hra Hobit.
(ton)
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dary, Dobročinnost
Stejně jako v letech předchozích, i v roce 2012 poskytlo ústředí
Asociace TOM několik finančních darů. Celková částka finanční
pomoci činila 183 131,- Kč.
Finanční podpora putovala Arcidiézní charitě, jejímž prostřednictvím podporujeme při studiu dva mladé studenty z Indie.
V rámci akce Českého rozhlasu Daruj hračku jsme zaslali školní
batoh dívce do dětského domova.
Aby byl výčet úplný, nesmíme zapomenout ani na dar Diakonii
českobratrské církve evangelické – středisku Betlém a společnosti Člověk v tísni.
Tomíci podpořili stavbu rozhledny Hýlačka, opravu mostku na
cyklostezce v Oparenském údolí, která vede u našeho mlýna.
Specifickým„darem“ byla i podpora sedlčanského oddílu Jeleni,
kterým jsme rozhodnutím vedení spolku přispěli na nákup
tábořiště.
(za)

WEBové stránky
Rok 2012 byl z pohledu internetu přelomový, na konci června
jsme totiž spustili nové webové stránky.
Web ožil nejen vzhledově, ale i po stránce technické, takže
se dají stávající informace mnohem lépe a rychleji upravovat.
Původní web bude ještě nějaký čas dostupný na adrese http://
staryweb.a-tom.cz.
Intenzivně pracujeme na přípravě rezervačního systému chalup,
který by měl v průběhu roku 2013 začít fungovat.
Děkuji všem, kteří se na vývoji podíleli, zejména pak Ondřeji
Šejtkovi a Davidu Urbanovi.
Překvapením pro mě byl přehled přístupů na stránky dle klíčového
slova. Kupříkladu jméno naší bývalé kolegyně „Kačka Šejtková“
předstihlo i takové favority jako třeba „Opárenský mlýn“ či „Kusalíno“ a v pomyslném žebříčku se umístila na obdivuhodném 3. místě.
Budeme doufat, že jejím odchodem k rodinným povinnostem nám
neodejde také mnoho návštěvníků.
Lukáš Pavlík

Přehled
hospodaření
Zpráva revizní komise
V roce 2012 pracovala revizní komise ve složení:
Ilona Jaglová, Vratislav Jagla a Ing. Pavel Ebr.
Revizní komise se zaměřila na oddíly, které
požádaly o pomoc při vedení oddílového
účetnictví. Pomáháme také řešit účetní případy
v rámci programu ESO (vysvětlujeme pojmy,
radíme, jak zaúčtovat).
Proběhla také kontrola na ústředí, která
zahrnovala kontrolu správností zaúčtování
a proplacení faktur, hospodaření na chalupách
a kontrolou proplacených dotací MŠMT. Kontrola
dopadla na výbornou.
Koncem roku jsme se zabývali přípravou akce
Čistý tomík pro rok 2013.
Ilona Jaglová – předsedkyně RK

Vybrané údaje z rozvahy k 31. 12. 2012
A ktiva	 K č

Pasiva	 K č

Dlouhodobý majetek
NHIM – software
146 020 Kč
HIM – budovy, základny, dopr. prostředky 63 279 874 Kč
Nedokončený dlouhodobý majetek
2 733 618 Kč
pozemky
745 520 Kč
Oprávky k hm. investičnímu majetku
-10 983 303 Kč
Cenné papíry
2 980 Kč
Dlouhodobý majetek celkem
55 924 709 Kč

Vlastní zdroje
Základní jmění
Hospodářský výsledek
Vlastní zdroje celkem

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

1 899 732 Kč
9 363 908 Kč
189 840 Kč
11 453 480 Kč

Aktiva celkem	

67 378 189 Kč

Cizí zdroje
Závazky z obchodního styku
Závazky k zaměstnancům
Ostatní závazky
Cizí zdroje celkem
Pasiva celkem	

65 009 830 Kč
634 028 Kč
65 643 858 Kč
129 873 Kč 1)
298 024 Kč 2)
1 306 434 Kč 3)
1 734 331 Kč
67 378 189 Kč

Poznámky:			
faktury dodavatelské zaplacené v 2013
2)
prosincové mzdy zaplacené v 2013
3)
daně, poplatky a přijaté zálohy (zúčt. v roce 2013)
1)

Č erpá n í dotac í M Š M T
Tomíci v roce 2012 – celkem

10 614 700 Kč

provozní náklady ústředí
tisk zpravodaje, knihy
obnova a údržba MTZ
provozní náklady zákl. článků
mezinárodní aktivity
volnočasové aktivity
tábory
vzdělávání vedoucích
Investice
Tomíci pro jiné
Dobrovolně za hranici

3 111 400 Kč
358 850 Kč
2 439 900 Kč
1 310 000 Kč
219 600 Kč
992 950 Kč
1 969 000 Kč
213 000 Kč
3 740 000 Kč
882 400 Kč
148 376 Kč

Celkem

15 385 476 Kč
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Výsledovka
V ýnos y
Provozní dotace celkem

N á klad y
13 206 463 Kč

Dotace MŠMT – Tomíci v r. 2012
10 614 700 Kč
Dotace MŠMT – Tomící pro jiné
882 400 Kč
Dotace – Klíče pro život
349 000 Kč
Dotace MŠMT – Dobrovolnictví
148 376 Kč
Dotace Cíl 3
336 940 Kč
Dotace OPVK
875 047 Kč
Finanční podpora KČT – dar
547 500 Kč *
Členské příspěvky
941 150 Kč
Oddílové příspěvky
1 484 548 Kč
Přijaté úroky z bank. účtů + kurz. zisk 46 992 Kč
Tržby za zboží a služby
1 158 579 Kč
Ostatní výnosy
16 370 Kč
Výnosy celkem	
17 401 602 Kč

Hospodářský výsledek

634 028 Kč

Kč

Osobní náklady
Mzdy zaměstnanců
2 635 590 Kč
1 924 174 Kč 1)
Zdravotní
a
sociální
pojištění
858 225 Kč
127 725 Kč
Ostatní sociální náklady
13 479 Kč
4 585 Kč
Dohody o provedení práce
501 595 Kč
795 Kč
Osobní náklady celkem
4 008 889 Kč
24 212 Kč
721 311 Kč
Dotace základním článkům
Tábory
1 969 056 Kč
2 802 802 Kč
Volnočasové
aktivity,PD
II
1 276 511 Kč
Služby
Náklady – klubovny, celostátní akce
724 054 Kč
Nájem
156 000 Kč
Zahraničí
219 671 Kč
Opravy a údržba MTZ
1 372 680 Kč 2)
Výchova
194 730 Kč
Výkony spojů
165 444 Kč
Tomíci pro jiné
705 988 Kč
Admin., materiálové a další služby
672 075 Kč 3)
Podpora od KČT
232 500 Kč
Pojištění majetku, úrazové a hmot. poj.
151 722 Kč
Ostatní dotace
16 746 Kč
Propagace
58 229 Kč
Dotace Dobrovolník
148 376 Kč
Tisk materiálů(Tomík, KRA,knihy)
359 477 Kč
5 487 632 Kč
Ostatní služby
188 914 Kč 4) Dotace celkem
Služby OPVK
660 Kč
Ostatní
Odpisy HIM
486 989 Kč
Služby Klíče pro život
129 414 Kč
Bankovní poplatky,kurz.rozdíly,ostatní
65 843 Kč
Služby Cíl 3
30 214 Kč
Placené příspěvky ČRDM
21 729 Kč
Cestovné
271 069 Kč
Daň z příjmů
40 280 Kč
Služby Tomíci pro jiné
41 800 Kč
Ostatní náklady – dary
183 131 Kč
Náklady akce ústředí
72 581 Kč 5)
Ostatní celkem
797 972 Kč
Služby celkem
3 670 279 Kč
Náklady celkem	
16 767 574 Kč
Materiálové náklady
Spotřeba materiálu
Materiál autoprovoz
Materiál Cíl 3
Materiál OPVK
Materiál Klíče pro život
Spotřeba energií
Materiálové náklady celkem

výnosy

Provozní dotace celkem

Materiálové náklady

Členské příspěvky

Služby

Oddílové příspěvky

Náklady

Osobní náklady

Tržby za zboží a služby

Dotace základním článkům

Ostatní

Ostatní

Poznámky:			
* Údaj zobrazuje účetní výnosy,resp.podporu od klubu přijatou v roce 2012 na náš účet jako dar. V praxi podpořil klub tomíky částkou 1 020 000 Kč, 200 000 Kč však nešlo přes asociační účetnictví,ale je zaúčtováno v účtech klubu.
1) Zejména turistický materiál pro oddíly (40 tis. KČT) , administrativní a kancelářský materiál,materiál na provoz a vybavení turistických základen.
2) Opravy a údržby turistických základen v majetku Asociace TOM a ostatního MTZ.
3) Externě zajišťované služby, nepravidelná výpomoc, ekonomické poradenství, servis, materiálové služby, softwarové služby
4) Služby na akcích organizovaných ústředím a další služby, jinam nezařazené.
Z pracovala Zdeňka Náhlov ská, účetní sdružení
5) Pohoštění na ústředím organizovaných akcích,výročích atd.
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Herberk Ferdinanda Dobrotivého
Chcete spát jako císař? Navštivte hostel ve Sloupu v Čechách (Liberecký kraj, poblíž České Lípy),
navštivte Herberk Ferdinanda Dobrotivého, nově zrekonstruovaný objekt vlastněný
a provozovaný neziskovou organizací, Asociací turistických oddílů mládeže.
d Je vhodný pro individuální turistiku mladých lidí (batůžkářů), rodinnou turistiku, pořádání školení,
společenských akcí, svateb.

Vážení hosté,
jste nám vítáni!
Navštivte
www.herberk.cz

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

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

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

Výroční zpráva Asociace tOM ČR za rok 2012
Vydala Asociace TOM ČR v květnu 2013 v počtu 450 kusů. / Zprávu schválilo předsednictvo Asociace TOM v květnu
2013. / Zpracovali: Zuzana Antošová, Alice Pařízková, Tomáš Novotný, Zdeňka Náhlovská. / Za korektnost údajů
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