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František Serbus
Matěj Chour
Ivo Skoček

ústředí v roce 2013

pro ústředí dále pracovali:

Tomáš Novotný – řídí ústředí
Alice Pařízková – účetní – ¾ úvazku
Zdena Náhlovská – účetní – ¾ úvazku
Eliška Eclerová – sekretářka, všeob. administrativa, ústřední akce
Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – ½ úvazku
Zuzana Antošová – obsazování chalup, všeobecná administrativa – ¾ úvazku
Lukáš Hušek – všeob. administrativa, materiály pro web,
evropské fondy, ½ úvazku
Jindřiška Zoufalá – spolupráce při údržbě chalup, ½ úvazku
Anna Benešovská – emeritní sekretářka, vše sleduje z blízkého Žalova

Tomáš Hurt – spolupráce na evropských projektech
Lukáš Pavlík – webmaster, správa sítě a PC
Ondřej Šejtka – databáze, evidence oddílů
Jiří Chour – redakce Tomíka
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PŘEHLED AKCÍ v roce 2013

Výlety a výpravy našich oddílů

regionální akce
zelené víkendy
pohádkový les

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

Volnočasové aktivity
CELKEM 414 AKCÍ (jednodenních 197 a 217 vícedenních)
O NÁKLADECH 2 322 616 Kč (382 737 Kč resp. 1 939 879 Kč)
bylo DOTOVÁNO ČÁSTKOU 620 517 Kč
(191 368 Kč resp. 429 149 Kč)

Počet akcí
94

POČET ÚČASTNÍKŮ akcí do 26 let byl 6 308 (2 812 resp. 3 496)

Tábory

jarní tábory

letní tábory

Celkové
náklady
949 906 Kč

výchovné akce

Počet osob
3 578
z toho 2 991
do 26 let

Celkové
dotace
200 468 Kč

základní výchova
vedoucích

odborná
výchova

individuální
výchova

Počet táborů
170

Celkové
náklady
13 533 588 Kč

Celkové
dotace
1 984 120 Kč

Počet dětí
4 113

Počet akcí
51

Celkové
náklady
530 738 Kč

Vyplacené
dotace
191 468 Kč

Počet
účastníků
629
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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

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

Jihomoravský kraj

Pardubický kraj

KR 266

František Serbus • Sevastopolská 11, 625 00 Brno
mobil: 603194 024
e-mail: frodo@kasiopea.cz

Královehradecký kraj

KR 256

KR 264

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

KR 263

Plzeňský kraj

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

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

Karlovarský kraj

Olomoucký 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

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

Liberecký kraj

Středočeský kraj

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

KR 262

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

KR 259

KR 267

KR 257

Moravskoslezský kraj

KR 268

Mojmír Nováček • Rottrova 1, 700 30 Ostrava-Zábřeh
mobil: 603 513 144
e-mail: mojmir.novacek@seznam.cz

Moravskoslezská krajská rada
Tomíci v Moravskoslezském kraji zahájili rok 2013 dvěma jubilejními akcemi:
45. ročníkem Zimního srazu TOM na Ostravici (230 účastníků) a 30. ročníkem
Uzlařské regaty v Ostravě (203 účastníků). Rok pak pokračoval mnoha dalšími
akcemi, pořádanými jednotlivými oddíly a ukončil jej 21. Vánoční orientační
závod družin v Ostravě. Závodnické oddíly pořádaly tři kola krajského poháru
v Turistickém závodě a také Mistrovství ČR jednotlivců v Havířově a mezinárodní
mistrovství v Orlové. Z dalších významných aktivit je nutno vyzvednout
otevření nové klubovny TOM Čmoudík a vybudování 4 nových letních jídelen
na oddílových tábořištích z dotace MŽP.
Mojmír Nováček, krajánek

Ústecký kraj

KR 261

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

Kraj Vysočina

KR 265

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

Zlínský kraj

KR 269

Zdeněk Rolinc • Sídliště 1515, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel. zam.: 573 501 942 • mobil: 602 733 742
e-mail: zrolinc@volny.cz
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Ústřední akce
Bambiriáda 2013
Bambiriády se pravidelně zúčastňujeme každý rok
ve spolupráci se střešní organizací ČRDM a ostatními
dětskými sdruženími. Přehlídka spolků slouží především
jako informační a propagační prezentace pro širokou
veřejnost. V rámci Bambiriády pravidelně informujeme
o našem sdružení jako celku, o činnostech jednotlivých
oddílů a o plánech pro příští období. V roce 2013
proběhl již 15. ročník.
V roce 2013 proběhly Bambiriády kromě Prahy ještě
v Ostravě a Chebu (dotovány částkou 2 200,- Kč),
dále v Českém Těšíně, Třinci a Plzni. Přehlídka se
uskutečnila ve dnech 24.–26. 5. 2013.
Další náklady na pražskou Bambiriádu činily celkem
41 503,- Kč. Náš spolek na pražské Bambiriádě podpořilo
mnoho členů pražských oddílů, kteří zajišťovali dohled
nad průběhem celé přehlídky, za všechny jmenujme Petra
Teringla a Jana Majzlíka. Hry a radovánky z dílny Jiřího
Choura a Ivoše Skočka lákaly stovky dětí hned první den.

Železný Tomík 2013
Devatenáctý ročník Železného tomíka již tradičně
proběhl druhý květnový víkend (10.–12. 5. 2013)
v Litoměřicích. Celý závod připravil oddíl TOM Delfín
Litoměřice v čele s vedoucím Jindřichem Černým.
Trojboje se zúčastnilo 215 závodníků z 16 oddílů.
Závod byl podpořen Klubem českých turistů, z vlastních
prostředků jsme uhradili 7 048,- Kč, od MŠMT jsme
získali příspěvek 7 000,- Kč.
Alice Pařízková

Sraz
turistických
oddílů 2013
Letní sraz turistických oddílů byl pořádán
ve Staňkově oddílem TOM Stříbrná rosa,
v čele s vedoucím Zdeňkem Strouskem.
Týdenní setkání 46 turistů proběhlo v termínu
od 11.–17. 8 .2013.
Sraz finančně podpořil Klub českých turistů.
Více o srazu čtěte na straně 8.
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Sněm tomíků ve Svitavách
V sobotu 26. ledna 2013 proběhl ve Svitavách jedenáctý sněm Asociace TOM.
Sněmu se zúčastnilo 155 účastníků (včetně pracovníků ústředí a dvou hostí), delegátů
s hlasovacím právem bylo 136. Sněm proběhl v příjemném prostředí svitavské Fabriky,
pořadatel byl TOM Zálesáci Svitavy. Účastníci sněmu vyslechli zprávu předsedy
a obsahovou prezentaci zpracovaných výsledků ze 103 dotazníků.
Hlavními náměty sněmu byl stav členské základny, vztahy s Klubem českých turistů.
Svou činnost zrekapitulovala rada turistických závodů, představila se nově konstituovaná
rada vzdělávání (předseda S. Prais), Láďa Jelen ze sedlčanského TOM Jeleni pobavil
auditorium příběhem oddílové louky, Jindřich Dýda Černý zase skvělou veršovanou
prezentací triatlonu – Železného tomíka, pořadatelé táborových škol apelovali na vyšší
zájem o tuto vzdělávací akci pro -náctileté, šéf TOM Kadao z Opavy T. Weicht zrekapituloval
úspěšnou česko-slovenskou Olympiádu TOM. Matěj Chour hravým způsobem nabídl
zádveřní vaky (dříve zvané outdoorové), Ivo Skoček hravé krabice. Šéfrevizorka Ilona
Jaglová zrekapitulovala práci revizní komise a přítomné potěšila ujištěním, že v letošním
roce proběhne plošná akce Čistý tomík. Místopředseda spolku Jiří Homolka stručně
komentoval zahraniční podniky Asociace TOM, předseda spolku zapřísahal přítomné, aby
nepoužívali ohavnou zkratku ATOM, ale jen přívětivější Asociace TOM a nepletli si Tomíka
(časopis) s tomíkem (pojmenování člena našeho hnutí). Svůj námět pro povznesení
stavu členské základny přednesl Martin Strnad z třineckého TOM Maracaibo.
Nejvíce se diskutovalo o vztahu tomíků a Klubu českých turistů. Výsledek je
smírný. Přes některé kritické výhrady vznesené na sněmu a zejména zveřejněné
v dotaznících sněm akceptoval současný model vztahů.
Odpoledne bylo zvoleno nové vedení ve složení Anežka Klabanová (TOM
Robinsoni), dále Tomáš Novotný (TOM Svišti z Roztok), Jiří Homolka (TOM Vsetín
ze Vsetína), Zdeněk Rolinc (TOM Pawnee z Bystřice pod Hostýnem), David Šimek
(TOM Zálesáci ze Svitav), Ondřej Šejtka (TOM S.T.A.N. z Prahy), Ivo Skoček (TOM
Zlaté šípy z Val. Meziříčí) a Tomáš Hurt (TOM Dakoti z České Lípy).
Revizní komisi povede nadále Ilona Jaglová, spolupracovat bude s Mojmírem
Nováčkem, Vratislavem Jaglou a Pavlem Ebrem.
Milou povinností předsedy a místopředsedy bylo udílení Stříbrného hořce –
nejvyššího spolkového vyznamenání Ivoši Poduškovi, dlouholetému vedoucímu
TOM Saturn Plzeň za bezmála čtyřicetiletou kontinuální práci s oddílem,
a Mojmíru Nováčkovi, moravskoslezskému krajánkovi a dlouholetému členu
předsednictva Asociace TOM, za celkový přínos pro náš spolek.
Sněm byl zakončen rautem v přísálí a večerním hudebním vystoupením.
Tomáš Novotný
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Letní sraz ve Staňkově

Dvaatřicátý letní sraz turistických oddílů mládeže
proběhl v západočeském Staňkově v půlce srpna.
Organizaci celého srazu si vzal na povel Zdeněk Strousek
a TOM Stříbrná rosa. Program pro účastníky srazu byl
bohatý – návštěva rozhledny Čerchov, pomníku a statku
J.S. Koziny, prohlídka plzeňské ZOO a Dinoparku.
Tomíci si prohlédli Klatovy zespodu i seshora, navštívili
totiž katakomby i Černou věž, klášter v Chotěšově, vodní
hrad Švihov či se pobavili v plzeňském interaktivním
vědeckém centru Techmania.
Letního srazu se zúčastnily tyto oddíly – TOM Divočáci
z Frýdlantu nad Ostravicí, TOM Javory z Černuce, TOM
Bobři z Prahy, TOM Sojčata ze Žitenic, TOM Výrové
z Louna Hroši z Chodova.
Všem organizátorům patří dík za vydařený sraz
a účastníkům poděkování, že přijeli sraz podpořit.
(ústř)
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Mimořádné projekty
Projekt s Kamerou
za hranice
Do mimořádného projektu na podporu mezinárodního dobrovolnictví
mládeže se aktivně zapojily dva oddíly. V rámci první akce, kterou
zajišťoval oddíl Střelka z Orlové pod vedením Evy Vilhelmové,
proběhlo mezinárodní setkání české a slovenské mládeže, přijeli
i zástupci z Německa a jedna členka z Peru. Vyvrcholením setkání byl
outdoorový turistický závod, kterého se účastnilo 229 českých dětí
a mládeže, 70 slovenských dětí i zmiňovaní zástupci Německa a Peru.
Na akci se organizačně podílelo dalších 78 dobrovolníků.
V rámci druhého projektu, organizačně zajištěného oddílem Zlatých
šípů z Valašského Meziříčí, se podařilo vytvořit filmový dokument
o životě na třech stranách hranice – české, polské a slovenské.
Filmařským a fotografickým objektem byl život v Ostravě, polském
Těšíně a Oravském Podzámoku. Na posledním pracovním semináři byl
celý dokument sestřihán a vyhodnocen přístup jednotlivých skupin
k zadanému tématu. Součástí dokumentu jsou i osobité komentáře
a pohledy nejmladší generace filmařů. Toulavá kamera proběhla
za účasti 48 českých, 37 slovenských a 5 polských dětí.
Obě aktivity byly propagovány na www.dobrovolnik.cz, webových
stránkách ústředí, organizátorů a podobně. Výsledky a hodnocení pak
proběhly i místním tiskem. Obě akce byly podpořeny s prostředků MŠMT
částkou 152 000 Kč.

Projekt Ruka pro potřebné
V rámci programu Podpora práce s dětmi a mládeží ohrožených sociálním vyloučením byly
podpořeny dílčí projekty tří oddílů celkovou částkou 150 000 Kč.
Ostravský oddíl TOM BVÚ nabízí kromě pravidelné nabídky aktivit pro volný čas oddílových dětí
i sportovní akce pro děti ze širokého okolí působení oddílu. V rámci projektu Ruka pro potřebné
mohl oddíl realizovat projekt, který dlouhodobě připravoval ve spolupráci s poradnami pro
náhradní rodinnou péči, pedagogicko-psychologickými poradnami a s Centrem pro rodinu a sociální
péči. Prostřednictvím těchto partnerských organizací vedoucí oslovovali rodiče dětí s širokou
a pestrou nabídkou aktivit pro volný čas. Díky tomu se 12 dětí zapojilo do pravidelné činnosti a 200
dětí a mládeže využilo nabídku příležitostně.
Oddíl Stopaři z Mikulášovic vytvořil nabídku řady sportovních podniků – florbal, horolezectví apod.,
kterou pravidelně využívalo 112 dětí a dalších 200 účastníků sportovalo příležitostně. Nabídka
sportovního vyžití byla zveřejňována na webových stránkách oddílových, městských i v místním
tisku. Věříme, že projekt napomohl zmírnit složitou situaci dětí a mládeže v regionu. Koordinátorem
projektu byl vedoucí oddílu Tomáš Fúsek.
Hronovský oddíl Lotři, v čele s vedoucím Tomášem Buriánkem, rozšířil svou spolupráci s Občanským
sdružením Cesta a tomíci zorganizovali čtyři vodácké akce pro hendikepované děti. Děti si vyzkoušely
jízdu v kajaku nejprve v bazénu a pak i na Lužnici a Úpě, sjely řeku v raftech, poprvé zažily táboření
v přírodě doplněné o hry, soutěže a závody, to vše za kamarádské podpory všech členů oddílu. Obě
skupiny dětí dokázaly, že vzájemnou tolerancí lze dokázat to, co se zprvu zdá nemožné. Akcí se účastnilo
42 hendikepovaných dětí za vydatné podpory 68 oddílových dětí. Projekt byl průběžně zveřejňován
na oddílových a asociačních webových stránkách, v místním tisku a reportáž byla vysílána i v rozhlase.
Alice Pařízková
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Turistické závody 2013

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
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Turistický závod – outdoor running je moderním 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). Všechna 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 (Kynšperk nad Ohří, Plzeň, Ivančice na Hané) a čtvrtý
proběhl v rámci Mistrovství České republiky (Havířov).
Turistické závody dokázaly a neustále dokazují, že patří mezi vyhledávané akce dětí
a mládeže. Byl uspořádán seriál závodů a i řada náborových akcí a místních minizávodů
s úžasnou kumulací dětí a mládeže.
V závodech roku 2013 – protnulo cílovou pásku 2789 závodníků a na kontrolách
rozhodoval 801 rozhodčí.
Mistrovský závod štafet přivítala Zlosyň za pořadatelství TOM Kralupy. Mezinárodní
mistrovství pořádala Česká republika, a to v Orlové – čeští závodníci zde dokázali opět
zvítězit. Smíšené dvojice zavítaly do Suchdola nad Lužnicí.
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.
Zdeněk Vejrosta

ČESKÝ POHÁR

MISTROVSTVÍ ČR

MEZINÁRODNÍ mistr.

Nejmladší žáci

Vojtěch Kozelka
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Vojtěch Kozelka
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Vojtěch Kozelka
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Nejmladší žákyně

Magdaléna Wagnerová
ZŠ Kynšperk nad Ohří

Magdaléna Wagnerová
ZŠ Kynšperk nad Ohří

Magdaléna Wagnerová
ZŠ Kynšperk nad Ohří

Lukáš Marčík
TOM Kamarádi Pacov

Martin Zeman
Kralovice

Lukáš Sládek
Kralovice

Hana Gabzdylová
TOM Orlová

Hana Gabzdylová
TOM Orlová

Zuzana Šebestová
TOM Práčata Rapšach

David Koždoň
TOM Orlová

David Koždoň
TOM Orlová

Ladislav Merta
TOM Žlutý kvítek Palkovice

Starší žákyně

Barbora Macurová
TOM Divočáci Frýdlant

Barbora Macurová
TOM Divočáci Frýdlant

Eliška Plášilová
TOM Kamarádi Pacov

Mladší dorostenci

Radek Šebesta
TOM Práčata Rapšach

Radek Šebesta
TOM Práčata Rapšach

František Círal
TOM Práčata Rapšach

Mladší dorostenky

Jana Zázvorková
TOM Orlová

Aneta Dreslerová
TOM Nezmaři Bílovec

Jana Zázvorková
TOM Orlová

Starší dorostenci

Viktor Maťaťa
TOM Tuláci Frýdek Místek

Viktor Maťaťa
TOM Tuláci Frýdek Místek

Starší dorostenky

Zuzana Juřenová
TOM Žlutý kvítek Palkovice

Zuzana Juřenová
TOM Žlutý kvítek Palkovice

Šárka Pokludová
TOM Nezmaři Bílovec

Muži A

Vít Procházka
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Vít Procházka
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Vít Procházka
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Ženy A

Linda Rechtoriková
TOM Delfíni Borotín

Pavla Skotnicová
TOM Divočáci Frýdlant

Linda Rechtoriková
TOM Delfíni Borotín

Muži B

Libor Koloničný
TOM Tuláci Frýdek Místek

Libor Koloničný
TOM Tuláci Frýdek Místek

Jiří Vilhelm
TOM Orlová

Ženy B

Jitka Staňková
Kralovice

Jitka Staňková
Kralovice

Libuše Vlachynská
Junák Uherské Hradiště

Oddíly

Bílý – Kralovice
Červený – TOM Orlová

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

Česká republika

Mladší žáci
Mladší žákyně
Starší žáci

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

Magdaléna Gencová + Robin Pavlík / TOM Orlová

31 – 70 let (součet věku závodníků)

Linda Rechtoriková + David Palivec / TOM Delfíni Borotín

Nad 70 let (součet věku závodníků)

Ivana Kubešová + Miloš Němeček / TOM Delfíni Borotín

Mistrovství ČR – štafet y
Žákyně	Aneta Krhovjáková + Dominika Hoťková + Hana Gabzdylová / TOM Orlová
Žáci

Jakub Gřunděl + Jakub Zapletal + David Koždoň / TOM Orlová

Ženy

Táňa Fidlerová + Magdaléna Gencová + Gabriela Ondiková / TOM Orlová

Muži

Tomáš Kolmistr + Jan Koldinský + Vít Procházka / TOM-KČT Kralupy n. Vlt.
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Letní táborové školy
Česká
táborová
škola
Letní táborová škola je za námi
a nezbývá, než alespoň nahlédnout
pod pokličku sloupského setkání
mladých nadějných tomíků
z různých koutů naší republiky.
Jako každý rok byl program nabitý. Hravé bloky plné klasických či naopak velmi netradičních, nových aktivit se
pružně střídaly s tématy, které jsou pro budoucí vedoucí důležité či přímo zásadní.
Parta účastníků se společně věnovala nejen okruhům z pedagogiky, psychologie, práva, ale také válčila s praky,
brázdila terén při akčním rogainingu, visela hlavami dolů z vršků stromů či zachraňovala životy a zdraví zraněným
kamarádům pří nácviku praktické první pomoci.
Bylo toho nemálo, a i když závěr korunoval
nejnáročnější ponor v dějinách tomíků (Hranické
propadání do hloubky neuvěřitelných 700 m), mladí
instruktoři prokázali, že spojenými silami, vůlí
a nadšením lze dokázat neuvěřitelné. A dokázali.
Ročník 2013 se zkrátka povedl a účastníci dělali čest
svým oddílům.
Nezbývá tedy, než všem zúčastněným tomíkům, kteří
odjížděli ze Sloupu s nadšením, s novými nápady
a kamarády z jiných oddílů, popřát, aby je získaný elán
neopustil a aby byli oporou a pomocí svým oddílovým
vedoucím.
Stejně tak přejeme, aby se společné plány na setkání
na budoucích akcích naplnily a letošní účastníci se
potkávali v průběhu roku a třeba pak i na druhé
táborové škole, kam se většina rozhodla napřesrok
vydat získat opět nové zkušenosti.
Za Letní táborovou školu ve Sloupu
Matěj Chour
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Moravská
táborová škola
Asociační chalupa na Polaně hostila mladé tomíky
na Letní táborové škole. Během jednoho týdne získali
spoustu praktických dovedností i teoretických znalostí
z nejrůznějších oborů potřebných pro jejich oddílovou
činnost. Obohacující bylo i poznání, že ve svém snažení
nejsou sami, že se i v ostatních krajích nalézají podobně
naladění nadšenci pro práci s dětmi.

Po úvodním seznamování, rozdělení do skupin
a představení svých oddílů, mohl začít vlastní hravý
i vzdělávací program.
Proběhly kostkohry, během nichž bylo zapotřebí
najít sňatkového podvodníka, co nejrychleji
proběhnout gumodráhou, kouzlit s ohněm či
udržet rovnováhu na laně. Poté přišla na řadu
zdravověda v teorii i praktických ukázkách při
různých simulovaných případech a série drobných
her vhodných na družinovky. Ani letos nechyběl
rogaining a společenská událost večera Prase v žitě.
Do programu patřily i přednášky o legislativě,
tábornickém vybavení, topografii či GPS.
Svou vůli a zároveň umělecké sklony si mohl každý
prozkoušet na dálkoplazu, padesátikilometrovém
putování malebnou valašskou krajinou, zpestřeném

fotografováním okolní přírody. Po zotavovací noci přišlo
na řadu prozkoumání cílového místa celé túry, tedy
Pulčinských skal. Po návratu na chalupu každý ocenil
výuku základů regenerační masáže, kterou si mohl
na vlastní kůži vyzkoušet.
Pobyt se pomalu chýlil ke konci, ale ještě zbyl čas na hru
Pastičky se sladkou odměnou či navození atmosféry
doby rolníků a lapků při stejnojmenné hře. Závěr patřil
vyhodnocení, nalezení pokladu a poté tradičnímu
táboráku.
Rád bych tímto za všechny lektory ještě jednou popřál
všem účastníkům, aby s nově nabytými nápady
a inspiracemi vhodně naložili a uplatnili je v praxi.
Byl to díky nim příjemný a obohacující poslední
prázdninový týden.
Hop – Ivo Skoček
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Turistické základny
K poměrně bohatému výčtu asociačních základen (Dědov,
Janov, Pořešín, Mezholezy, Dubice, Polana, Kamenka,
Oparenský mlýn, základna Sloup, herberk Ferdinanda
Dobrotivého, Dobrá Voda, Uherské Hradiště, Broumov
u Tachova, pronajatý srub na Sázavě a klubové Kusalíno)
přibyla v roce 2013 nová základna Stříbrné Hory.

Budovalo se i v západočeských
Mezholezích. Prostorná terasa
u zadního východu z domečku
zpříjemní pobyt návštěvníků
především v letních měsících.
Zato nová kuchyně dobře
poslouží po celý rok, útulná
kuchyně nahradila tu starou,
vlhkou, temnou místnost
ve sníženém přízemí.
Janovská chalupa se pyšní
novým dřevníkem, oderská
Kamenka novým plotem.
Zuzana Antošová

Protipovodňová opatření u Oparenského mlýna

Nachází se v okrese Bruntál v malé vesničce Stříbrné Hory,
nedaleko Rýmařova. Chalupa leží na polosamotě obklopená
zelení, je dobrým výchozím bodem pro turistické výšlapy.
Směřovat do ní budou především moravské oddíly, dveře jsou
ale otevřené samozřejmě všem tomíkům i ostatním hostům.
Chalupu čeká v letech 2014 a 2015 generální rekonstrukce.
Zásadní vodní dílo se budovalo v Oparně. Realizaci projektu
Protipovodňová opatření u Oparenského mlýna jsme zahájili
1. 1. 2013. Více se o tomto projektu dočtete v samostatném
příspěvku.
Čilý ruch probíhal i na všech ostatních základnách. V Dobré
Vodě přibyla pěkná dřevěná chata pro deset osob. Vylepšení
se dočkal interiér hlavní budovy, z dílny Iva Skočka vznikly
bytelné postele, police a veselá výzdoba jídelny.
Na zahradě u pořešínského statku jsme kvůli dlouhodobým
problémům s nefunkční studnou nechali vyhloubit vrt
na pitnou vodu.
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V roce 2013 započala výstavba protipovodňových opatření na mlýně, díky nimž byl zrekonstruován náhon
do původní podoby – tedy včetně retenční nádrže, vyspravené lednice a podzemní části náhonu.
Ke konci roku byla kontrolorem z SAB schválena změna projektu – došlo k prodloužení trvání projektu (do 31.
3. 2014) a k potvrzení, že v rámci projektu může být zbudováno mlýnské kolo. Celý areál Oparenského mlýna se
tak finálně vrátí do podoby z první poloviny dvacátého století a navíc bude chráněn před dvacetiletou povodní.
Na projekt v rámci programu Cíl3/Ziel3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007–2013 mezi Českou
republikou a Svobodným státem Sasko bylo vyčleněno z fondu ERDF a ministerstva pro místní rozvoj
224 383,50 eur.
Na projektu se podílí nejen brigádnickými pracemi
náš saský partner Erzgebirgsverein e.V. v čele
s Gabriele Lorenc.
Tomáš Hurt

Tomíci v Zahraničí

I v roce 2013 navázaly oddíly úspěšně na minulé ročníky vzájemných výměn a pokračovaly v partnerských
vztazích s rakouskou, slovenskou a německou turistickou mládeží. Tomíci se účastnili mezinárodního srazu
turistů na Slovensku, s rakouskou turistickou mládeží pokračovaly další tábory se zaměřením na vysokohorskou
turistiku i vodácký výcvik, proběhla i pravidelná zimní a letní setkání s bavorskou mládeží.
Mladí lidé z Rakouska, Slovenska, Německa přijeli v roce 2013 ke svým družebním oddílům, aby se
zúčastnili zimních i letních aktivit, které pro ně tomíci připravili.
Výjimečnou akcí byla úspěšně navázaná spolupráce s tureckou mládeží. V průběhu roku vyjelo 200 tomíků
s 22 vedoucími na 10 dotovaných výjezdů za zahraničními partnery, do České republiky přijelo 134 mladých
turistů s 19 vedoucími na 7 recipročních pobytů.
Celkové náklady obou částí dosáhly výše 1 186 892 Kč. Ministerstvo školství přispělo částkou 208 300 Kč.
Alice Pařízková

Projekt Turistické a sportovní víkendy partnerských organizací
ve Sloupu v Čechách pokračuje
Program Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007–2013 pokračoval úspěšně i v roce 2013.
Partnerský klub DOMINO ze Žitavy několikrát navštívil základnu Sloup v Čechách, na víceúčelové ploše si děti a mladí lidé zasportovali, zahráli různé hry,
navštívili blízké okolí a podnikli výlet do liberecké ZOO.
Sportovní plochu rády a často využívají i děti z našich turistických oddílů a ostatní návštěvníci základny.
Zuzana Antošová
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Neorganizovaná mládež
Roční projekt Tomíci pro jiné je rozdělen na 4 tematické okruhy.
Nejširší škálu aktivit nabízí okruh č. „1 – Otevřené klubovny“. Do projektu se
zapojilo 25 oddílů z celé republiky s celkem 28 tematickými aktivitami.
Mezi nejvyhledávanější se řadí jednodenní akce, organizované formou herních
odpolední- náplní jsou herní a sportovní turnaje, rukodělné dílny, tematicky
zaměřené projekty na lidové zvyky nebo krátkodobé výlety a výpravy do okolí bydliště
za poznáváním přírody a historie, outdoorové sportovní odpoledne, lyžařské školičky,
škola fotografování nebo hry na hudební nástroje a mnoho dalších.
Vícedenní výpravy jsou téměř pravidelně 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 2013 bylo připraveno 704 dotovaných jednodenních akcí a 53 vícedenních
výprav. Další neuvedené aktivity byly podpořeny z jiných zdrojů.
V kapitole 1 – Otevřené klubovny bylo nabídnuto v 28 tematických okruzích celkem
704 dotovaných jednodenních akcí za účasti 26 999 dětí a mládeže ve věku od 6–26 let
(plus dalších 2797 účastníků dospělých). Dále 53 vícedenních výprav, na které vyjelo
1146 účastníků v rozpětí 6 –26 let (plus 209 vedoucích starších 26 let). Celkové náklady
této kapitoly 1 928 922 Kč byly dotovány částkou 726 500 Kč.
„2 – Setkání s krajany v rumunském Banátu“ – setkání s účastníky minulých
ročníků, s rodiči dětí, učiteli a zástupci místní samosprávy se uskutečnilo v listopadu
2013. Česká delegace postupně navštívila všechna místa v regionu. Společné
hodnocení minulých ročníků (promítání, besedy, nové nápady apod.) kontinuálně
přešlo v plánování spolupráce pro další období.
Celkové náklady tohoto čtyřdenního setkání činily 59 196 Kč a byly dotovány 49 500 Kč.
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Ve třetím okruhu „3 – Talentované mládež“ rada turistických závodů uspořádala
31 akcí po celé republice.
Z dotačních prostředků byl pořízen materiál na označení tratí, lana pro lanové lávky,
vyrobeny tyče pro disciplínu plížení a pořízeny propagační letáky.
V kapitole 3 – Turistické závody závodilo 1938 dětí a mládeže v 31 místních, krajských
i celostátních kolech. Závody byly podpořeny částkou 22 000 Kč.
V rámci kapitoly „4 – Kalendárium“ byla vytištěna brožura s nabídkou cca 130
různých akcí, výprav, výletů, soutěží, sportovních nebo herních odpolední. Sborník byl
uveřejněn na webových stránkách, byl rozeslán na všechny oddíly, byl distribuován
do škol a knihoven a byl volně k rozebrání na veřejných akcích.
Bylo vytištěno 700 ks kalendářů, náklady 42 147 Kč byly dotovány částkou 32 000 Kč.
Alice Pařízková

Rada vzdělávání
Rada vzdělávání pracovala v roce 2013 v novém složení. Předsedou byl na sněmu
jmenován Stanislav Prais z TOM 4302 Sirius z Ostravy a dalšími členy rady se stali
František Serbus z TOM 0412 Kasiopea z Brna, Matěj Chour z TOM 9999 Veverk
z Brandýsa nad Labem a Ivo Skoček z TOM 7312 Zlaté šípy z Valmezu.
Hlavním tématem bylo jako každoročně školení hlavních vedoucích táborů. Rada
vzdělávání získala pro Asociaci TOM na toto školení akreditaci MŠMT a uspořádala
v dubnu, v květnu a v červnu tři turnusy školení. V Dobré Vodě pro 15 zájemců,
v Bystřici pod Hostýnem pro 27 zájemců a v Dědově pro 16 zájemců. Všichni úspěšně
prošli závěrečnými testy.
Dále rada v roce 2013 zajišťovala školení pro vedoucí TOM, které proběhlo na Kamence
za účasti 11 zájemců a odborné školení Vedoucí a lana v Dědově pro 15 vedoucích.
Po delší době se povedlo naplnit obě táborové školy, a tak se v srpnu 2013 konala
Česká i Moravská táborová škola pro instruktory z řad tomíků.
Podstatnou změnou je nový web vzdělávání (http://vzdelavani.a-tom.cz/), kde jsou
přehledně shromážděné veškeré informace o chystaných vzdělávacích akcích.
Stanislav Prais

Partneři
a přátelé

Česká rada dětí a mládeže

Klub českých
turistů

Česká rada zajišťovala řadu vzdělávacích
seminářů k problematice nového
Občanského zákoníku, který výrazně
ovlivňuje oblast sdružování. ČRDM veškeré
legislativní změny sledovala a snažila se
o jejich korekci ku prospěchu organizací
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.

Klub českých turistů je 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.
V roce 2013 oslavil Klub českých
turistů významné výročí – 125 let
od svého založení. V Praze koncem
srpna proběhl víkend nazvaný
„Praha slaví 125 let KČT“. Třídenní
„maratón“ turistických akcí byl určen
pro širokou veřejnost a konal se
na území celého hl. města. Na pátek
a sobotu byly připraveny pro účastníky všech věkových kategorií pěší
trasy a cyklotrasy včetně tras kočárkových a bezbariérových a návštěva
pražských kulturních památek.
Asociaci TOM poskytl v roce 2013
Klub českých turistů příspěvek
ve výši 1 050 000 Kč. Naopak Asociace TOM vypomohla budovatelům
chaty na Lysé hoře významnou
finanční půjčkou, tomíci se zapojili
do sbírky na Bezručovu chatu.

V roce 2013 oslavila ČRDM již do 15 let
od založení a stejně jako posledních 6 let
pracovala pod vedením předsedy Aleše
Sedláčka.

V květnu pak probíhal 15. ročník
tradiční akce Bambiriáda s mottem
„Dětství v proměnách času“, který dětem
představoval nejen aktivity dětských
a mládežnických organizací, ale také to, jak

si děti hrály před mnoha lety. V několika
městech bylo možné spatřit také stánek
s hořci, prezentovaly se zde naše oddíly.
Během roku se uskutečnila úspěšná
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.
Na začátku září Česká rada dětí a mládeže
opět v médiích připomínala význam
pravidelných oddílových aktivit a aktivního
trávení volného času a nikde nebylo
zapomenuto zmínit naši organizaci. Během
podzimu byl spuštěn další ročník projektu
„Kecejme do toho“, který mladým lidem
nabízí možnost vyjádřit se k aktuálním
společenským tématům. Závěry diskuzí
a setkání české mládeže se následně
prezentují na národní i mezinárodní scéně.
V polovině října proběhl 2. ročník
dobrovolnického projektu 72 hodin –

Ruku na to!, během kterého se nadšenci
po celém Česku snažili o zlepšení svého
okolí. Během 3 dnů, tedy 72 hodin,
se uskutečnilo celkem 380 projektů,
do kterých se zapojilo více přes 18 000
dobrovolníků. Zaznamenali jsme tak
výrazný nárůst oproti roku 2012. Tomíci
byli, stejně jako v loňském roce, jedni
z nejakčnějších, za což jim patří veliký dík.
Na konci roku proběhla tradiční akce
„Setkání“, tentokráte v rezidenci primátora
hl. m. Prahy. V první části auditorium
vyslechlo zajímavé informace o evropském
programu LEADER, fungování místních
akčních skupin (MAS) a plánu rozšířit
tuto iniciativu i do měst, druhá část byla
věnována předávání ceny ČRDM Přístav.
Tato cena je udělována zástupcům místní
správy a samosprávy i soukromým
společnostem za podporu organizací dětí
a mládeže.
Ondřej Šejtka, místopředseda ČRDM

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK)
Od roku 2012 je Asociace TOM hlavním partnerem projektu Činy
mluví aneb Cesta k odpovědnosti – odpovědnost za sebe
sama i za druhé skrze prostředí neformální výchovy.
Společně se třemi partnery – Ligou lesní moudrosti, sdružením
DUHA a sdružením YMCA realizujeme edukativní aktivity pro děti
a mládež nejen z našich oddílů. Podíl Asociace TOM na tomto
projektu je téměř 50 % – z šesti aktivit realizujeme tři.
V rámci jedné z nich testovalo v roce 2013 sto oddílů Hravé
krabice. Na základě vyplněných dotazníků, které vyplnili vedoucí
oddílů, jsme tak byli schopni „krabice“ dovybavit vším potřebným,
co oddílovým dětem při hrách chybělo. Nutno podotknout, že
rozsáhlých úprav nebylo třeba. Na podzim vzniklo 150 kusů
inovovaných Hravých krabic. Ty byly k dispozici mnoha zájemcům.
Druhou aktivitou realizovanou Asociací TOM jsou „Matějovy
zádveřní vaky“. Celkem 48 kusů se na jaře 2013 dostalo

k vedoucím a dětem našich oddílů, kteří měli několik měsíců
na testování, zkoušení a vymýšlení různých variací her. Z jejich
hodnocení opět vzejde 32 kusů inovovaných zádveřních vaků.
Třetí a poslední aktivitou Asociace TOM jsou „moduly“. Nové,
edukativní, interaktivní herní prvky vyrostou na pěti našich
základnách. Na podzim roku 2013 byly moduly ve fázi příprav
v dílně, úprav terénu a pozvolné instalace na základnách. Tyto
nové, unikátní prolézačky a hrátky budou dětem k dispozici
začátkem léta 2014.
Lukáš Hušek
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Publikační činnost

dary, Dobročinnost

Spolkový časopis Tomík putoval ke členům asociace
v roce 2013 čtyřikrát, občasník KRA (krátce rychle
aktuálně) vyšel třikrát, z toho jednou posněmovní
speciál.
Pro potřeby tomíků, především jejich vedoucích
a instruktorů, byla vydána brožurka Tomík tomíkovi.
Přehled levného ubytování po celé republice, které
nabízejí oddíly, je praktickou pomůckou při plánování
vícedenních výprav či zimních a letních táborů.
Stejně praktickou funkci plní i Kalendárium pro rok
2013 – přehled zajímavých akcí, pochodů, soutěží,
bálů, pohádkových lesů, které jsou určeny pro oddíly,
ale i širokou veřejnost.
Ústředí tomíků zasílá pravidelně příspěvky o činnosti
spolku a oddílů do časopisů ARCHA, Turista, na web
České rady dětí a mládeže www.adam.cz.
Vlastní webové stránky vytváří většina oddílů. Krom
webu posílají tomíci příspěvky do místního tisku,
na stránky města, vyvěšují pozvánky na akce určené
veřejnosti. O tomících se občas hovoří v rozhlase,
regionální rádia zveřejňují reportáže o zajímavých
akcích, které tomíci pořádají. Za všechny uvádíme oddíl
Lotrů z Hronova. Ten pořádal několik společných akcí se

Ani v roce 2013 nezapomněli tomíci na charitu,
na obyvatele či země v nouzi.

WEBové stránky

Celková částka finanční pomoci evidována ústředím
činila 57 977 Kč.
Podpořili jsem akci Klubu českých turistů „Paleta cihel“,
zaslali finanční pomoc obyvatelům zničeného domu
ve Frenštátu pod Radhoštěm, finanční příspěvek jsme
také věnovali Diakonii Českobratrské církve evangelické
– středisko Betlém.
V rámci akce Adopce na dálku platíme školné dětem
Maheshovi z Ugandy a Vikyathovi z Indie.
Při červnových povodních jsem prostřednictvím
společností Adria a Člověk v tísni, o.p.s. zaslali 10 000 Kč
postiženým obětem.
sdružením postižených dětí Cesta (http://www.a-tom.
cz/sites/default/files//upload/radio_crhk_lotri_
rozhovor_2013_03_27.zip).
Na asociačním webu či v časopisech Tomík,
Turista, Archa jsou pravidelně zveřejňovány zprávy
o probíhajících projektech Asociace TOM, jakými jsou
Protipovodňová opatření v Oparenském mlýně, Činy
mluví aneb Cesta k odpovědnosti – odpovědnost
za sebe sama i za druhé skrze prostředí neformální
výchovy či projekt Turistické a sportovní víkendy
partnerských organizací ve Sloupu v Čechách.

V loňském roce 2013 jsme spustili nový rezervační systém našich základen. Naleznete ho na obvyklé adrese
chalupy.a-tom.cz. Věříme, že vám usnadní plánování a rezervaci oddílových výprav a táborů.
Asociační webové stránky se snažíme neustále aktualizovat, přidáváme nové informace ekonomické, provozní,
věšíme články o výpravách od jednotlivých oddílů, pozvánky na akce, nabídky tábořišť či materiálu, úspěšně se plní
i fotogalerie. V sekci Ke stažení naleznete časopis Tomík v elektronické podobě, občasník KRU, Kalendárium, Tomík
tomíkovi, ekonomické formuláře, výroční zprávy apod.
Tomíci spolu komunikují i přes Facebook.
Lukáš Pavlík
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V září jsme se stali majiteli pěkného výhledu na chatě
KČT na Lysé hoře. Zaplatili jsem totiž nové okno
v budované Bezručově chatě.
Filipíny poničené listopadovým tajfunem jsme
obdarovali tisícovkou, zapojili jsme se také do Národní
potravinové sbírky a nakoupili potraviny ve výši
2000 Kč.
Do Českého rozhlasu jsme donesli vánoční dárek
pro mentálně postiženého chlapce ze slatiňanského
dětského domova, snad ho modrá zimní bunda potěšila
(šlo o dárek na přání).
Dvěma lidem bez domova jsme na přechodnou dobu
zaplatili nocleh v ubytovně.
Drobnými částkami jsme obdarovali sdružení Arnika,
které peníze použije na ošetření stromů, nákupem
svíček jsme pomohli projektu Šance.
Věříme, že peníze všem potřebným pomohly,
s peněžitou pomocí se chystáme pokračovat i v roce
2014.
Zuzana Antošová

Přehled
hospodaření
Zpráva revizní komise
V roce 2013 pracovala revizní komise ve složení
Jaglová Ilona, Jagla Vratislav a Pavel Ebr.
Na začátku roku proběhla opět akce Čistý
tomík. Zaměřili jsme se především na dotace
a zkontrolovali celkem 250 oddílů z celé republiky.
Čistý tomík přinesl své výsledky. Hospodaření
většiny oddílů je v pořádku. Za to patří velký dík
hospodářům, kteří tuto administrativní činnost
vykonávají nad rámec svých aktivit s dětmi.
V průběhu roku probíhaly kontroly vytipovaných
oddílů z akce Čistý tomík a namátkové kontroly.
Také kontrola účetnictví celého spolku na ústředí
dopadla dobře – dotace i investice byly rozdělené
podle schváleného rozpočtu MŚMT.
Ilona Jaglová – předsedkyně RK

Vybrané údaje z rozvahy k 31. 12. 2013
A ktiva	 K č

Pasiva	 K č

Dlouhodobý majetek
NHIM – software
146 020 Kč
HIM – budovy, základny, dopr. prostředky 67 492 987 Kč
Nedokončený dlouhodobý majetek
3 836 104 Kč
Pozemky
745 520 Kč
Oprávky k hm. investičnímu majetku
-13 228 652 Kč
Cenné papíry
2 980 Kč
Dlouhodobý majetek celkem
58 994 959 Kč

Vlastní zdroje
Základní jmění
Vlastní zdroje celkem

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

1 744 219 Kč
8 897 789 Kč
170 051 Kč
10 812 059 Kč

Aktiva celkem	

69 807 018 Kč

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

67 762 647 Kč
67 762 647 Kč
50 849 Kč 1)
310 280 Kč 2)
1 683 242 Kč 3)
2 044 371 Kč
69 807 018 Kč

Poznámky:			
faktury dodavatelské zaplacené v 2014
2)
prosincové mzdy zaplacené v 2014
3)
daně, poplatky, ostatní (zúčt. v roce 2014)
1)

Č erpán í dotac í M Š M T
Tomíci v roce 2013 – celkem

9 941 000 Kč

provozní náklady ústředí
tisk zpravodaje + ostatní tisky
obnova a údržba MTZ
provozní náklady zákl. článků
mezinárodní aktivity
volnočasové aktivity
tábory
vzdělávání vedoucích
povodně
Investice
Tomíci pro jiné
Ruka pro potřebné
S kamerou za hranice

2 931 000 Kč
365 000 Kč
2 087 900 Kč
1 058 400 Kč
208 300 Kč
948 950 Kč
1 984 000 Kč
191 450 Kč
166 000 Kč
2 800 000 Kč
830 000 Kč
150 000 Kč
152 000 Kč

Celkem

13 873 000 Kč

Zleva: Tomáš Novotný, Zuzana Antošová, Zdeňka Náhlovská, Jindřiška Zoufalá, Alice Pařízková a Lukáš Hušek.
Na fotce chybí: Eliška Eclerová, Vítek Dvořák a Lukáš Pavlík.
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Vybrané údaje z výsledovky k 31. 12. 2013
V ýnos y

N áklad y

Provozní dotace celkem

16 302 565 Kč

Dotace MŠMT – Tomíci v r. 2013
9 941 000 Kč
Dotace MŠMT – Tomící pro jiné
830 000 Kč
Dotace – investice oddíly
845 000 Kč
Dotace MŠMT – Dobrovolnictví
302 000 Kč
Dotace Cíl 3 – PPO
142 821 Kč
Dotace OPVK	
3 361 744 Kč
Finanční podpora ČRDM
30 000 Kč
Finanční podpora KČT
850 000 Kč *
Členské příspěvky
974 040 Kč
Oddílové příspěvky
1 234 027 Kč
Přijaté úroky z bank. účtů + kurz. zisk 173 826 Kč
Tržby za služby
1 334 501 Kč
Ostatní výnosy
76 305 Kč
Výnosy celkem	
20 095 264 Kč
Provozní dotace celkem
Členské příspěvky

výnosy

Oddílové příspěvky
Tržby za zboží a služby
Ostatní

Materiálové náklady
Služby

Náklady

Osobní náklady
Dotace základním článkům
Ostatní

Materiálové náklady
Spotřeba materiálu
Materiál autoprovoz
Materiál PPO
Materiál OPVK – Hravé krabice,
Zádveřní vaky
Spotřeba energií
Materiálové náklady celkem

Kč
1 483 443 Kč 1)
122 048 Kč
6 524 Kč
1 227 566 Kč
756 717 Kč
3 596 298 Kč

Služby
Nájem ústředí
148 152 Kč
Opravy a údržba MTZ
1 262 380 Kč 2)
Výkony spojů
150 845 Kč
Admin., materiálové a další služby
667 217 Kč 3)
Pojištění majetku
133 101 Kč
Propagace
10 679 Kč
Tisk materiálů (zprav. Tomík, KRA, knihy) 365 487 Kč
Ostatní služby
233 618 Kč 4)
Služby OPVK – poměrná část nájemného,
spojů, správy webu
187 719 Kč
Přeprava materiálu a ubytování v Banátu
47 095 Kč
Administrace projektu PPO
143 974 Kč
Cestovné
296 629 Kč
Oprava základny Pořešín – přívalový déšť
65 000 Kč
Náklady akce ústředí
105 328 Kč 5)
Služby celkem
3 817 224 Kč

Osobní náklady
Mzdy zaměstnanců
Mzdy PPO
Mzdy OPVK – metodici, manažeři,
pilotáže – oddíloví vedoucí
Zdravotní a sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Dohody o provedení práce – správci,
lektoři LTŠ
Osobní náklady celkem
Dotace základním článkům
Tábory
Volnočasové aktivity, PD II
Klubovny, celostátní akce
Zahraničí
Výchova
Neorganizovaná mládež
Ostatní dotace – podpora dětí ve věku
4–5 let
Dotace Dobrovolník
Podaná ruka
Povodně
Investice oddílové
Dotace celkem

1 531 477 Kč
131 938 Kč
1 560 088 Kč
877 443 Kč
48 148 Kč
385 376 Kč
4 534 470 Kč
1 984 120 Kč
1 253 828 Kč
693 291 Kč
208 383 Kč
152 187 Kč
748 500 Kč
36 092 Kč
152 000 Kč
150 000 Kč
113 950 Kč
845 000 Kč
6 337 351 Kč

Ostatní
Odpisy HIM
522 297 Kč
Bankovní poplatky, kurz. rozdíly, ostatní
76 624 Kč
Placené příspěvky ČRDM
20 862 Kč
Daň z příjmů, poplatky
88 914 Kč
Ostatní náklady – dary
57 977 Kč
Ostatní celkem
766 674 Kč
Náklady celkem	
19 052 017 Kč

Poznámky:			
* Údaj zobrazuje účetní výnosy, resp. podporu od klubu přijatou v roce 2013 na náš účet. V praxi podpořil klub tomíky částkou 1 050 000 Kč, 200 000 Kč však nešlo přes asociační účetnictví, ale je zaúčtováno v účtech klubu.
1) Zejména turistický materiál pro oddíly, administrativní a kancelářský materiál, materiál na provoz 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.
5) Pohoštění na ústředím organizovaných akcích,výročích atd.
PPO – projekt Protipovodňová opatření u Oparenského mlýna.
Z pracovala Zdeňka Náhlov ská, účetní sdružení
OPVK – projekt Činy mluví aneb Cesta k odpovědnosti.
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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.

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 podhůří Lužických hor, v bezprostřední blízkosti je koupaliště,
pískovcové skály, renesanční zámek Zákupy či působivá skalní kaple Modlivý důl.

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

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