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

VÁŽENÍ HOSTÉ,
JSTE NÁM VÍTÁNI!

2018

Navštivte
www.herberk.cz

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

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

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

VÝROČNÍ ZPRÁVA ASOCIACE TOM ČR ZA ROK 2018
Vydala Asociace TOM ČR v červnu 2019 v počtu 330 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: neznámý frekventant letní
táborové školy ve Sloupu. / V textu i na obálce jsou použity fotografie a texty z oddílových akcí. / Ilustrace:
Jiří Chour / Grafická úprava: Dita Baboučková, e-mail: vavrinec@ecn.cz / Asociace TOM je kontinuálně
podporována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

ÚSTŘEDÍ ASOCIACE TURISTICKÝCH ODDÍLŮ MLÁDEŽE ČR
Palackého 325, 252 63 Roztoky
tel.:
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.
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3NçM
VOLÍ

VOLÍ

PóEDSEDNICTVOę!SOCIACEę4/Mgr. Tomáš Novotný – předseda – Roztoky
Ing. Tomáš Hurt – místopředseda – Ústí nad Labem (do 26. 3. 2018)
Zdeněk Rolinc – místopředseda – Bystřice pod Hostýnem (od 26. 3. 2018)
Ing. Ondřej Šejtka – Praha
Tomáš Fúsek – Mikulášovice
Mgr. Anežka Klabanová – Poděbrady
Ivo Skoček – Valašské Meziříčí
Stanislav Prais – Ostrava
RNDr. Jiří Homolka – Vsetín
VOLÍ

PóEDSEDA

REVIZN¯ęKOMIS%
Ilona Jaglová – Ostrava-Zábřeh, předsedkyně komise
Vratislav Jagla – Ostrava-Zábřeh
Ing. Pavel Ebr – Jílové u Prahy
Ing. Mojmír Nováček – Ostrava
Ing. Petr Balcer – Praha
JMENUJE
VOLÍ

PRACOVN¯ęRADY

M¯STOPóEDSEDA

ŘÍDÍ

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

»STóED¯ęVęROCEę

PROę»STóED¯ęD£LEęPRACOVALIę

Mgr. Tomáš Novotný – řídí ústředí
Alice Pařízková – účetní – ½ úvazku
Bc. Martin Bareš – účetní – 3/5 úvazku
Kateřina Adamcová – účetní – 7/8 úvazku
Mgr. Zuzana Antošová – obsazování chalup, všeobecná administrativa – ¾ úvazku
Ondřej Mánek – sekretář, všeob. administrativa, ústřední akce
Lukáš Hušek, DiS. – všeob. administrativa, materiály pro web,
evropské fondy, plný úvazek
Vítězslav Dvořák – práce všeho druhu – ½ úvazku
Jindřiška Zoufalá – spolupráce při údržbě chalup – ½ úvazku

Bc. Lukáš Pavlík – webmaster, správa sítě a PC
Ing. Tomáš Hurt – fundraising, ESO
Ing. Ondřej Šejtka – databáze, evidence oddílů, Vdf telefonní síť
Jiří Chour – redakce Tomíka
Ing. Marcela Uhlíková – PR, komunikace s médii, veřejností,
správa Facebooku, Instagramu

Anna Benešovská – emeritní sekretářka, toho času na penzi

Úvodní slovo

ÚČEL A POSLÁNÍ ASOCIACE

Sté narozeniny naší republiky si připomněli tomíci v mnoha oddílech. Ti nejčilejší, brněnští,
uspořádali ke stým narozeninám zdařilý republikánský bál!
Vedle tradičních výprav, výletů, táborů, turistických závodů, pochodů a běhů všeho druhu
(nejlépe pro Světlušku!) žil tomícký národ velkou výzvou. Hořcovou! Pozoruhodný počin,
který skloubil využití moderních technologií s pohybem v lese, stavěním domečků pro
potřebné skřítky, nepřestajným stáním pod mostem či pohybem se dvěma odlišnými botami
ve veřejném prostoru! Hořcovou výzvou žily šest týdnů stovky tomíků a její tvůrcové, Hop
a Youry, se bezpochyby blahem tetelili.
Obdivuhodný výkon předvedla parta turistických závodníků. Sedmnáct dní stepovali v Brně
na Olympijském festivalu a dělali dobré jméno závodům i tomíkům.
Povedl se i letní sraz. O tom si můžete přečíst na páté straně naší výroční zprávy.
Byl to zkrátka dobrý rok.
Tomáš Novotný

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 2018 ve 206
oddílech celkem sdruženo 9643. Tomíci se scházejí na oddílových
schůzkách, podnikají řadu tuzemských i zahraničních výprav, v létě
pořádají tábory, lezou po horách, sjíždějí řeky, organizují akce pro
veřejnost.
Asociace TOM se hlásí k myšlence občanské společnosti a podporuje
vlastenectví, aktivní občanství, úctu k demokratickým tradicím našeho
státu. Hlásí se k Úmluvě o právech dítěte a k Listině práv a svobod.
Asociace spolupracuje s partnerskými spolky, zejména s organizacemi
dětí a mládeže v České republice a v zahraničí. Asociace TOM je
organizací uznanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro
oblast práce s dětmi a mládeží. Tuto certifikaci spolek získal již popáté,
na období 2016–2020.

Obsah:
Přehled akcí v roce 2018 ... 2 | Ústřední akce ... 4 | Letní sraz... 5 | Turistické závody ... 6 | Turistické základny ... 8 | Projekt AD FONTES ... 9 | Publikační činnost ... 11 | Česká letní táborová škola ... 12 |
Tomíci na cestách v zahraničí ... 13 | Neorganizovaná mládež ... 14 | Rada vzdělávání ... 15 | Partneři a přátelé ... 16 | Dobročinnost; Tomíci v sociálních sítích ... 17 | Nestoři v Praze ... 18 |
Přehled hospodaření ... 19 | Zpráva revizní komise ... 19 | Organizační struktura ... 21 |

6¾SLEDOVKAę!SOCIACEę4/-ęZAęROKę
VÝNOSY
Provozní dotace celkem

NÁKLADY
16 648 937 Kč

Dotace MŠMT – Tomíci v roce 2018
Finanční podpora KČT
Dotace na projekt AD FONTES
Členské příspěvky

14 500 000 Kč
60 000 Kč *
2 088 937 Kč
1 152 310 Kč

Oddílové příspěvky

1 413 098 Kč

Přijaté úroky z bank. účtů
Tržby za zboží a služby
Ostatní výnosy
VÝNOSY CELKEM
Hospodářský výsledek

962 Kč
2 050 032 Kč
15 864 Kč
21 281 203 Kč
260 713 Kč

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

2 026 166 Kč 1)
135 619 Kč
713 866 Kč
2 875 651 Kč

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

3 661 640 Kč
1 163 890 Kč
159 440 Kč
896 121 Kč
5 881 091 Kč

Služby
Nájem
285 316 Kč
Dotace základním článkům
Tábory
Opravy a údržba MTZ
2 042 131 Kč 2)
Volnočasové aktivity PD I
Výkony spojů
141 414 Kč
Oddílové klubovny, KR
Admin., materiálové a ostatní služby
1 701 335 Kč 3)
Zahraničí
Pojištění majetku
158 042 Kč
Výchova
Propagace
139 871 Kč
Neorganizovaná mládež
Tisk materiálů (zpr. Tomík, KRA, brožury) 439 787 Kč
Ostatní dotace
Ostatní služby
8 295 Kč 4)
Dotace PD materiál II
Cestovné
206 137 Kč
Náklady akce ústředí
308 610 Kč 5) Dotace celkem
Služby celkem
5 430 937 Kč
Ostatní
Odpisy dlouhodobého majetku
POZNÁMKY:
Bankovní poplatky, kurz. rozdíly
* Údaj zobrazuje podporu od KČT přijatou v roce 2018 na časopis
Příspěvky placené ČRDM
Tomík.
1)
Daň z příjmů
Zejména turistický materiál pro oddíly, administrativní a kancelářský
materiál, materiál na provoz a vybavení turistických základen.
Ostatní daně a poplatky
2)
Opravy a údržba turistických základen v majetku Asociace TOM
Ostatní náklady
a ostatního MTZ.
Ostatní náklady – dary
3)
Externě zajišťované služby, nepravidelná výpomoc, ekonomické
Ostatní
celkem
poradenství, servis, materiálové služby, softwarové služby.
4)
Ostatní nemateriálové služby, notářské služby, správní poplatky, NÁKLADY CELKEM
5)

2 610 000 Kč
897 700 Kč
755 330 Kč
100 000 Kč
189 000 Kč
636 000 Kč
123 930 Kč
513 500 Kč
5 825 460 Kč
683 830 Kč
51 320 Kč
24 333 Kč
77 140 Kč
15 085 Kč
67 740 Kč
87 903 Kč
1 007 351 Kč
21 020 490 Kč

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

VÝNOSY

Provozní dotace celkem

Materiálové náklady

Členské příspěvky

Služby

Oddílové příspěvky

NÁKLADY

Osobní náklady

Přijaté úroky z bank. účtů

Dotace základním článkům

Tržby za zboží a služby

Ostatní

Ostatní

Zpracoval Martin Bareš, účetní Asociace TOM
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0óEHLEDę
HOSPODAóEN¯
Č E R PÁ N Í D O TA C Í M Š M T
Tomíci v roce 2018 – celkem

14 500 000 Kč

provozní náklady ústředí
tisk zpravodaje + ost.tisky
obnova a údržba MTZ
provozní náklady zákl. článků
mezinárodní aktivity
volnočasové aktivity
tábory
vzdělávání vedoucích
neorganizovaná mládež

4 188 395 Kč
517 787 Kč
3 720 369 Kč
1 640 749 Kč
100 000 Kč
897 700 Kč
2 610 000 Kč
189 000 Kč
636 000 Kč

Investice

2 738 128 Kč

C E L K EM

17 238 128 Kč

6YBRAN«ę»DAJEęZęROZVAHYęKęęę
AKTIVA
NHIM – software
HIM – budovy, základny, dopr. prostředky

PA S I V A K Č
146 020 Kč

nedokončený dlh.majetek
pozemky
oprávky k investičnímu majetku
cenné papíry
DLH majetek celkem

87 756 952 Kč
4 542 076 Kč
1 418 968 Kč
-27 170 577 Kč
0 Kč
66 693 439 Kč

Krátkodobý majetek
pohledávky, zálohy
bankovní účty, hotovost a ceniny
jiná aktiva
Oběžná aktiva celkem

879 398 Kč
7 448 116 Kč
1 420 634 Kč
9 748 149 Kč

AKTIVA CELKEM

76 441 588 Kč

Vlastní zdroje
základní jmění
hospodářský výsledek
Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje
závazky z obchodního styku
závazky k zaměstnancům
ostatní závazky
Cizí zdroje celkem
PASIVA CELKEM

75 566 971 Kč
260 713 Kč
75 827 685 Kč
20 154 Kč 1)
278 792 Kč 2)
314 957 Kč 3)
613 903 Kč
76 441 588 Kč

POZNÁMKY:
faktury dodavatelské zaplacené v r. 2019, přijaté zálohy
2)
prosincové mzdy zaplacené v roce 2019
3)
daně, poplatky, dohadné položky
1)

:PR£VAęREVIZN¯ęKOMISE
Rok 2018 byl pro revizní komisi jedním z klidnějších.
Revizní komise pracovala ve složení: Ilona Jaglová,
Vratislav Jagla, Mojmír Nováček, Petr Balcer a Pavel
Ebr. V průběhu roku jsme zkontrolovali některé
problematičtější oddíly. Také jsme radou pomohli oddílům,
které ještě nejsou v účtování zběhlé. Proběhla rovněž
kontrola účetnictví ústředí, zaměřili jsme se hlavně
na fakturaci a analytiku.
V roce 2018 se uskutečnila v Praze, Brně a Ostravě tři
školení zaměřená na program ESO. Školení připravil
a hospodáře oddílů záludnostmi ESA provedl Tomek Hurt.
Ke konci roku jsme začali připravovat akci na rok 2019
zvanou Čistý tomík. Dohodli jsme se s předsednictvem,
že se bude týkat VŠECH oddílů, které v roce 2017 a 2018
čerpaly dotace.
Zjistili jsme, že účtování v oddílech prošlo proměnou,
a to k lepšímu. Hospodáři se snaží účtovat dle pokynů,
a přestože mají hodně práce s dětmi a málo času
na papírování, tak se jim to ve většině případů daří dobře.
Za to jim patří velký dík.
Ilona Jaglová, předsedkyně revizní komise
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3ETK£N¯ęSęNESTORYęSPOLKU
Je milou, ač nepravidelnou tradicí, že se scházejí naši
spolkoví senioři. Schůzku v květnu 2018 zorganizovalo
ústředí a sešli se na ní Zdenka Formánková, Pavel Rom,
Pavel Rabušic, Milan Zelenka, Růžena Štěpánková, Hanka
Hlouchová, Vladimír Theuer, Maruška Bařinová, Joe Kuna,
Jaromír Halva, Miloš Stejskal, Milena Soperová, Láďa
Župka, Zdenka Novotná, Jitka Novotná, Líba Valentová,
Josef Hájek, Ludmila Vaváčková a Jana Šťastná.

Oběd Na Urale, večerní návštěva divadla Semafor
a páteční procházka Prahou včetně svezení po pražských
Benátkách je jen malým výrazem díků za dlouholetou
práci s tomíky. Obdivuji, že milí kolegové – mnozí 80+
– přijeli ze všech koutů republiky, přijeli v dobré náladě
a s chutí povídali a vzpomínali.
Tomáš Novotný

Vše bylo moc dobře promyšleno. Pohybovali jsme se mezi
hotelem, restaurací a divadlem v řádu stovek metrů a jak
jinak, než pěšky, i když někteří už s holemi. Po přivítání
a výborném obědě následovala společná beseda. Vždyť
se známe léta z řady akcí asociace i klubu a vždy se rádi
vidíme.
Večerní představení hry Kdyby tisíc klarinetů v divadle
Semafor nám přineslo nezapomenutelné zážitky, zejména
výkony pana Jiřího Suchého a Jitky Molavcové.
A ráno už nás zodpovědně čekal Ondra a doprovodil
skupinu zvídavých vedoucích na komentovanou
procházku Prahou. O její úspěch se zasloužil vtipný
a příjemný průvodce Radek Beneš. Následovala plavba
pražskými Benátkami – vyhlídková plavba lodí Vodouch
po Čertovce a okolí. Vydatná bouřka nás nezaskočila,
neboť jsme byli schováni v Muzeu Karlova mostu.
Naše upřímné poděkování patří zejména Tomáši
Novotnému a všem ostatním na ústředí spolku, kteří
s námi dva dny pobyli, obětavě se nám věnovali a celou
akci připravili. Vážíme si ocenění naší dobrovolnické práce
pro tomíky z celé republiky.
Za vděčné účastníky Libuše Valentová,
TOM Špendlíci, Zlín
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$OBROâINNOSTęVęROCEę
$OBR«ęSKUTKY
Ani v roce 2018 jsme nezapomněli podpořit
několik charitativních organizací a nadací.
Částku ve výši 4900 Kč zaslali tomíci
Arcidiezní charitě Praha na podporu dívky
Manvi v rámci projektu Adopce na dálku.
Vojenskému fondu solidarity jsme odeslali
8 000 Kč na pomoc rodinám padlých vojáků
v Afgánistánu.
Drobnějšími finančními částkami jsme
podpořili nadaci ADRA, Arnika, Unicef ČR,
projekt ŠANCE, nadaci NADĚJE, Armádu
spásy a akci Českého rozhlasu – Ježíškova
vnoučata. Čtyři tisíce korun jsme zaslali
na účet Spolku Svatá Barbora a do sbírky
České spořitelny na pomoc sirotkům
po hornících, které zabil v dole výbuch.
Tisíc korun jsme také odeslali na účet spolku
pro Williamsův syndrom v rámci benefice
pro Willíka.
Pravidelně přispíváme Člověku v tísni
a Lékařům bez hranic, oběma organizacím
odešlo na účet dohromady celkem 7200 korun.

V roce 2018 činila celková
ǏÈTULBöOBOǏOÓQPNPDJ
poskytnutá ústředím 51 753 Kč.

3B¯RKAęPROę3VçTLUpKUęBYLAę»SPçpN£
Šestnáctý ročník sbírkových dnů pro Nadační fond Českého rozhlasu proběhl
ve dnech 10–14. září 2018. Prodejem svítících náramků, píšťalek, propisek
a zubních kartáčků pomohli tomíci Světlušce získat nemalé peníze. Do zářijové
sbírky se zapojilo v roce 2018 patnáct oddílů. Jmenovitě to byly:
TOM Chippewa, TOM Dakoti, TOM Kadao, TOM Oftalmo, TOM 1419 Otrokovice,
TOM Maracaibo, TOM Pawnee, TOM Robinsoni, TOM Rokytná Brno, TOM S. T. A. N.,
TOM Tuři, TOM Veverk, TOM Zálesák Hlučín, TOM Zlaté šípy a TOM Práčata
V roce 2018 tomíci dohromady vykoledovali rekordních 247 456 Kč. Peníze
z prodeje propagačních předmětů půjdou jako každý rok na pomoc nevidomým
dětem a dospělým. Veliké díky všem oddílům.
Anežka Klabanová

4OM¯CIęVęSOCI£LN¯CHęS¯T¯CH
Rok 2018 byl na tomíckých sociálních sítích opět živý. Obzvláště na jaře rozkvetl stovkami
fotografií z Hořcové výzvy. Téměř 500 členů měla skupina, která sdílela zážitky z této
celorepublikové soutěže. Sešlo se nám neuvěřitelných 2315 fotografií právě z plnění
hořcových úkolů. Na podzim jsme naopak sítě využili k šíření informací a připomínání si
stého výročí naší republiky. A přes zimu jsme na Facebooku pomohli vyvěšením inzerátu
nejednomu oddílu bleskově sehnat tábořiště, a vyřešit tak palčivý problém a noční můru
každého vedoucího.
Anežka Klabanová
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0ARTNEóIęAęPó£TEL«
„Když před sto lety zakládali Muži října republiku, bylo Klubu českých
turistů už třicet let“ řekl v červnu na slavnostním setkání v Senátu
Parlamentu ČR staronový předseda Klubu českých turistů Vratislav
Chvátal. Rok 2018 byl pro KČT rokem oslav 130 let
a zároveň 100 let Československé republiky.

+LUBęâESK¾CHęTURISTõ
Na dubnové konferenci byl zvolen předsedou KČT pro druhé funkční
období znovu Vratislav Chvátal, zároveň se změnila polovina vedení KČT.
Turistické akce na počest obou významných výročí probíhaly podle plánu
připraveného rok dopředu. Pochodu k hrobům význačných představitelů
KČT se zúčastnili i pravnučka a pravnuk Jiřího Gutha Jarkovského, předsedy klubu z doby před sto lety. Ve všech krajích se uskutečnilo 130 turistických pochodů a oslavy 130 let KČT vyvrcholily v červnu v Praze setkáním
turistů a pochodem z náměstí Republiky na Petřín a do Národopisného
muzea v Letohrádku Kinských. Původně plánované místo cíle pochodu,
okolí Petřínské rozhledny, vypadalo na jaře jako staveniště, proto oslavy
na Petříně, u stavby, která se vznikem KČT úzce souvisí, proběhly až 28.
října. Na Petřínskou rozhlednu byla vyvěšena největší turistická značka,
červená, o straně sedmi metrů.
Kromě akcí na oslavu obou významných výročí probíhaly i tradiční klubové akce. Mezi významné akce roku 2018 se zařadil 50. Zimní sraz TOM
na Ostravici, 10. Mezinárodní zimní sraz (51. Zimný sraz KST) v Oščadnici na Slovensku, 6. festival turistických amatérských filmů a fotografií
ve Zlíně, 50. Lanškrounská KOPA, 49. ročník Jede Kudrna okolo Brna a 47.
Poslední puchýř ve Svitavách. Významnou akcí byl i 16. Letní turistický
sraz, tentokrát v Sokolově, kterého se kromě pěšáků zúčastnili i cykloturisté, kteří uspořádali hvězdicovou jízdu a vodáci, kteří splouvali Ohři.
Jako každoročně obnovili značkaři KČT třetinu z více než 41 tisíc kilometrů značených turistických cest a také přes sto kilometrů
cest v rumunském Banátu. Ve většině krajů ČR se značkaři KČT starají
i o cykloznačení a lyžařské značení, někde i značení pro turistiku na koni.
V únoru proběhl v Brně Olympijský festival, na kterém se představily KČT
a Asociace TOM uspořádáním projektu zážitkové turistiky a přiblížily tak
veřejnosti turistický závod.
Počet členů Klubu českých turistů v roce 2018 mírně narostl na 31 933,
z toho je 4803 tomíků. Klub opět uspořádal tisíce akcí pro členy
i veřejnost, ale také 1109 brigád, například v projektu Ukliďme Česko.
Petr Teringl
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áESK£ęRADAęDçT¯ę
AęML£DEÉEę
ČRDM v roce svého 20 letého působení
potvrdila svou úlohu střechy spolků. V čele
SBEZTUÈM"MFÝ4FEMÈǏFL[̓-JHZMFTOÓNPVESPTUJ 
místopředsedou byl Tomek Hurt – tomík
z oddílu Dakoti. Kanceláři ČRDM v roce 2018
šéfoval Ondra Šejtka z TOM S. T. A. N.
Rok 2018 byl pro ČRDM jubilejní, v červnu totiž
slavila 20 let od svého založení. Oslava byla velkolepá, pluli jsme po Vltavě pod Karlovým mostem
na lodích a obklopovali jsme tábor s podsadovými
stany a týpím, které pluly na pontonu uprostřed.
Oslava pak pokračovala v místě, kde byla rada
založena, a to na roztockém zámečku. Na této milé
akci se sešlo mnoho těch, kteří radu před 20 lety
utvářeli, nebo ji tvoří nyní. Tomíci v ní mají po celou
dobu nezastupitelné místo.
Rok 2018 byl kromě oslav ve znamení mnoha
projektů, jednání, diskuzí o legislativě, zahraničních aktivit apod. Celý rok jsme např. zajišťovali
úrazové a odpovědnostní pojištění, a to nově přes
pojišťovnu Generali. Provozovali jsme zpravodajský
server Adam.cz, který se věnuje tématům z oblasti
dětí, mládeže a jejich organizací a publikovali jsme
na něm během roku téměř 1000 článků. Vydali
jsme šest čísel zpravodaje ARCHA, ve kterém nikdy
nechybí článek o tomících.
Na podzim pak proběhl již 7. ročník dobrovolnického projektu 72 hodin, do kterého se zapojilo přes
35 tisíc dobrovolníků po celé ČR. Mezi více než
6 stovkami projektů bylo také 20 nápadů od tomíků. Opět jsme patřili mezi nejaktivnější organizace.
Česká rada během podzimu zorganizovala sérii
seminářů k dotační metodice MŠMT, na kterých
vystoupili zaměstnanci odboru pro mládež. Další
celoroční aktivitou byl vývoj účetního software
ESO, který tomíci, skauti, ligisti a další organizace

používají pro správu svých oddílů a který již několik
let výrazně posouvá kupředu Tomek Hurt.
V závěru roku jsme předali cenu Přístav politikům,
úředníkům a podnikatelům, kteří nad rámec svých
povinností pomáhají našim organizacím. Slavnostní večer proběhl v Divadle Royal ve stylu filmových
nahrávek z dob dávno minulých.
Ze zahraničních aktivit je třeba jmenovat třetí
ročník projektu Mladých delegátů do OSN, kdy jsme
dva zástupce vyslali na půdu OSN do New Yorku, kde
hájili zájmy české mládeže a jednali jménem ČR.
Tradiční výměnu mezi ČR a Izraelem, kterou ČRDM
pořádá již mnoho let, zažil za tomíky na vlastní kůži
Josef Kudrna. Na poli evropském jsme byli aktivní
v Evropském fóru mládeže, kde ČRDM zastupuje
dvojice dobrovolníků, z nichž jedním je Jan Černý
z TOM S. T. A. N.
Bojovali jsme rovněž za všechny tomíky i netomíky,
kteří chtějí tábořit u vody, ale nemohou kvůli nesmyslné formulaci Vodního zákona a snažili jsme
se také eliminovat hrozbu místních poplatků, které
by v extrému mohly být pro naše tábory likvidační.
Většinu roku jsme usilovali o dobré nastavení
evropských programů tak, aby si na prostředky
mohly sáhnout i naše organizace. Výsledkem toho
jsou Šablony pro NNO, do kterých se zapojí mnoho
organizací v roce 2019.
Na ČRDM jsme se v roce 2018 nenudili, bylo tu fajn
a přetrvávala zde dobrá nálada.
Ondřej Šejtka

2ADAęVZDçL£V£N¯
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:
t BLSFEJUBDFW[EǔMÈWBDÓDIBLDÓ
t PSHBOJ[PWÈOÓW[EǔMÈWBDÓDIBLUJWJUQPEMF
požadavků předsednictva Asociace TOM a podle
potřeb vedoucích oddílů
t WFEFOÓEBUBCÈ[F[ÓTLBOâDILWBMJöLBDÓǏMFOǾ
Snažíme se nachystat 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.
Každoročně organizujeme základní školení pro nové
a začínající vedoucí. To v roce 2018 proběhlo na Kamence
a zúčastnilo se ho 24 nadšených mladých lidí.
Vedoucí, tentokrát ti, kteří si troufnou vést celý tábor,
měli možnost zvýšit si svou kvalifikaci na školení
hlavních vedoucích táborů. Rada vzdělávání získala
pro Asociaci TOM akreditaci MŠMT na toto školení
a uspořádala v dubnu, v květnu a v červnu tři běhy
školení, na kterých bylo proškoleno 40 zájemců. Všichni
úspěšně složili závěrečné testy, tudíž se mohli pyšnit
certifikátem hlavního vedoucího tábora.

František Serbus se svým týmem připravil dva kurzy
pro zdravotníky zotavovacích akcí. Kurz je vždy
rozdělen na dva víkendy a koná se dvakrát ročně,
vždy v podzimním termínu (říjen-listopad) a v jarním
termínu (březen-duben). Pro ty, kteří si chtěli zopakovat
a upevnit již dříve získané vědomosti z oblasti
zdravovědy, připravil kurz Na krev spojený se závodem
hlídek.
V roce 2018 se uskutečnila jedna táborová škola, a to
ve Sloupu v Čechách. Táborová škola je zaměřená
na instruktory z řad tomíků a patří mezi stěžejní
vzdělávací aktivity pro mladé a nadějné budoucí
vedoucí.
Pro mladší instruktory ve věku 12 až 15 let byl připraven
Instruktorský kurz na Polaně. Během kurzu se mladí
instruktoři stali kouzelníky, řidiči kamionů, horolezci,
kteří zdolali v jeden den několik osmitisícovek, zúčastnili
se zasedání OSN, vystupovali v televizi, zahráli si velmi
netradiční Člověče, nezlob se, podle mapy se rozutekli
do prostoru kolem základny hledajíc body v mapě
vyznačené a zvládli spousty dalších pohybových her.
Přespali noc pod širákem, každý jen sám se sebou.
A nakonec společnými silami uspořádali slavnostní
oheň.

Na závěr bych chtěl velmi poděkovat všem lektorům,
kteří se podíleli na přípravě a vedení jednotlivých
vzdělávacích akcí. Kurzy a školení v Asociaci TOM jsou
připravované na vysoké odborné úrovni a troufnu
si napsat, že ten, kdo absolvoval nějaký kurz, určitě
nelitoval.
Stanislav Prais, rada vzdělávání
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.EORGANIZOVAN£ę
ML£DEÉ
V dílčím projektu zaměřeném na OFPSHBOJ[PWBOÏ
děti se oddílům podařilo svou nabídkou oslovit
26 698 dětí a mládeže v celkem 452 dotovaných
jednodenních akcích a 41 vícedenních výprav a zapojit
je do sportovních, rukodělných nebo hravých aktivit.
Kalendárium – každoroční brožurka s nabídkou
oddílových volnočasových aktivit po celé republice.
500 ks výtisků s náklady ve výši 44 449,50 Kč bylo
dotováno částkou 35 000 Kč.
Ve všech krajích proběhlo celkem 27 turistických
závodů za účasti 1305 závodníků do 26 let
a dalších 298 vedoucích a ostatních závodníků.
Celkové náklady činily 57 608 Kč a byly podpořeny
dotací ve výši 35 000 Kč.

Celkové náklady ve výši 1 300 196 Kč byly dotovány
částkou 636 000 Kč a dalších 110 000 Kč ze mzdových
prostředků.
Alice Pařízková
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4OM¯CIęNAęCEST£CHę
Vę:AHRANIâ¯ę
,ETEMęSVçTEMęlę
%XPEDICEę0OL£RN¯ęZ£óEę

Mezinárodní aktivity navázaly na minulé ročníky
a tomíci měli opět možnost reprezentovat na slovenském
a rakouském srazu turistů nebo se zúčastnit turistických
aktivit se slovenskými partnery. Mimořádnou akcí
kladenských Roháčů byl nonstop cyklopřejezd
z Kladna (z ulice Vitry) do francouzského města Vitry.
Z plánovaných 9 výměnných recipročních akcí se podařilo
uskutečnit 8 výjezdů do zahraničí a 1 pobyt zahraničních
účastníků u nás. Ostatní akce proběhly bez nároků
na dotaci. Stálé vztahy udržujeme s rakouskou, slovenskou
a německou mládeží.

Ve dnech 19.–24. února uskutečnil TOM 3511
7MUBWTLâQBQSTFLFYQFEJDJ1PMÈSOÓ[ÈǲFEP̓'JOTLB

Českých účastníků vycestovalo 171, z toho 124 dětí
a mládeže mezi 10–26 lety. Zahraničních partnerů bylo
23, z toho 18 ve věkovém rozpětí do 26 let.
Celkové náklady činily 760 100 Kč a byly podpořeny
dotací 100 000 Kč.
Alice Pařízková

1. den | Z Prahy jsme se letecky dopravili do Helsinek
a následně do Oulu, pak již autobusem do Iso Syote,
kde jsme byli ubytováni v super srubech. Večer jsme
pozorovali polární záři.
2. den | Podnikli jsme výpravu na sobí farmu, jízdu
v saních tažených sobem, pohyb ve stádu a krmení
sobů. Rybařili jsme na dírkách – bez jediného záběru.
Následně jsme navštívili další sobí farmu s krmením
sobů lišejníkem, nahlédli do domácnosti finské farmy
a společně zapěli finské a české písničky. Večer byla
na programu sauna, bazén a vířivka.
3. den jsme vyrazili na návštěvu arktické ZOO v Ranua
a proběhli se na běžkách. Večer opět sauna, bazén
a vířivka.
4. den nás čekal výlet na sněžných skútrech po cestách
planinami i lesem, následovala husky farma a projeli
jsme se jako mašeři na 12 km okruhu. Zpět opět
na sněžných skútrech. Večer opět sauna a pozorování
fantastické polární záře.
5. den | Předposlední den naší expedice jsme navštívili
ledový hotel, vesnici Santa Klause na polárním kruhu
a muzea Arktikum v Rovaiemi. Večer opět nechyběla
krásná polární záře.
6. den | Poslední den jsme se přesunuli letecky
z Rovaniemi do Helsinek, prohlédli si město a nabrali
směr Praha.
Zdeněk Vejrosta, TOM Vltavský paprsek,
Kralupy nad Vltavou
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,ETN¯ęT£BOROV£ępKOLAęVEę3LOUPUę
VęáECH£CHęlęOâIMAę»âASTN¯Kõ
» Letní táborová škola 2018 nám přinesla mnoho nových

a užitečných poznatků. Jedním z jejích přínosů byla možnost
setkat se s instruktory a vedoucími z různých oddílů ze
všech koutů naší republiky. Ačkoli jsme přijeli do skupiny
neznámých lidí, brzy jsme se blíže poznali, porovnali
zkušenosti a rozdílnosti ve vedení našich oddílů a navázali
četná přátelství. Naši lektoři nás mimo jiné naučili mnohé
z psychologie, jak se lépe orientovat v zákonech a vymýšlet
zábavné aktivity pro různé věkové skupiny dětí. Získali jsme
mnoho nových nápadů a podnětů ke tvorbě her a oddílového
programu, přičemž jsme měli možnost si vše vyzkoušet
na vlastní kůži. Ale hlavně jsme si užili spoustu zábavy
a načerpali motivaci a zápal se o ni podělit s ostatními.
Evča Vysloužilová, TOM Pěšinky a Ostříži, Hradec Králové

» Seznámili jsme se s lidmi, kteří svůj čas tráví

podobným způsobem, kteří jsou stejně naladěni.
Společně jsme tak mohli porovnat naše dosavadní
zkušenosti, radosti i starosti. Naučili jsme se spoustu
nových dovedností – ať už rozdělat oheň bez sirek,
lasovat, fotit, postavit správně týpí, načerpali inspiraci
v podobě nových her a sportů a dozvěděli se zajímavé
informace z pedagogiky, psychologie nebo práva. LTŠ jsem
si opravdu užila a myslím si, že v budoucnosti určitě budu
z tohoto nabitého týdne ve své činnosti hodně čerpat.
Anička, TOM OTROKOVICE

» Těšila jsem se na nové kamarády, nové zážitky a nové

zkušenosti. Všechna tato má očekávání se vyplnila. Sešla
se parta skvělých lidí a zážitků s nimi mám opravdu
hodně. Třeba noční šifrovačku, pizzu a Vyzvědače v České
Lípě, snídaně venku a následné zpívání, nebo taky focení.
Ani malá viróza nás nevyvedla z míry. Odvezla jsem si taky
mnoho nápadů, které by bylo fajn zavést i u nás v oddíle.
Děkuji za celý nabitý týden.
Bája, TOM KADAO, Opava
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0UBLIKAâN¯ęâINNOST
Čtyřikrát jsme vypravili v roce 2018 k oddílům časopis
Tomík. Jarní a letní číslo bylo doslova zážitky a fotkami
z Hořcové výzvy nabité. Do tisku časopis připravují Jiří
Chour, Tomáš Novotný, Zuzana Antošová, Petr Balcer,
o KČT píše Petr Teringl.
Spolkový časopis je plný článků z oddílových výprav,
schůzek, expedic a táborů, přináší informace ze spolkového
dění, plánovaných akcí, nechybějí pravidelné rubriky,
komiks o veverku Joachymovi a samozřejmě spousta fotek.
Vyšlo i tradiční Kalendárium 2018, které přináší ucelený
přehled o plánovaných pochodech, závodech, akcích,
výletech pro veřejnost, pohádkových lesech či soutěží
pro děti. Letos byla obálka Kalendária z pera Jiřího Paláta
obzvláště zdařilá, motivována stoletým výročím republiky.
V březnu se v Praze uskutečnil křest knihy Vladimíra Rogla
Správnou stopou. Reprint kultovní knížky z konce 60. let
vydalo nakladatelství Pragoline za podpory našeho spolku.
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Největším vydavatelským počinem z edice Hořec
bylo koncem roku 2018 vydání knihy Táboříme
v týpí. Kniha Týpí jako domov je soubor článků, které
o českém woodcrafterství psal Jiří Porsch – Ablákela
do našeho spolkového časopisu Tomík mezi lety 2003
a 2015. Po několikaletém zrání a domlouvání vyšly
Ablákelovy články v knižní podobě, bohatě ilustrované
zdařilými fotografiemi autora knížky, Tomáše Koubka,
Jiřího Macka, Jana Muchka a Martina Lehkého. Knihu
velmi pěkně a nápaditě graficky vypravila Ivana
Bartůňková.

Malý dárek ke sto letům naší republiky obdrželi vedoucí
tomíků na konci roku. Krom pěkného plecháčku s hořci
na ně čekal ještě balíček hracích karet s obrázky
z dějin naší republiky. Karty do tisku připravili Tomáš
Novotný a Tadeáš Klaban.
Nejnavštěvovanějším zdrojem informací je web tomíků
www.a-tom.cz. Několikrát do týdne sem vyvěšujeme
pozvánky na akce, ekonomické informace, příspěvky
od oddílů, nabídky vzdělávacích kurzů či volných
tábořišť apod. 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)

0ROJEKTę!$ę&/.4%3
Od září 2017 je Asociace TOM hlavním spolkem
v tříletém evropském projektu AD FONTES.
Spolupracujeme 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 je 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 připravují programy na čtyři
témata, další čtyři programy sestavují saští partneři.
Programy probíhají v Oparenském mlýně a zčásti také
v saském Krušnohoří.
Jaká témata jsou pro návštěvníky mlýna připravena?
1SPHSBN-FTOÓǏBSPWÈOÓ nás provede a seznámí se
vším, co souvisí se stromy a lesem. Naučíme se o životě
stromů, budeme určovat jejich druhy, stáří, založíme
si vlastní herbář. Budeme se věnovat ekosystému lesa,
prozkoumáme lesní půdu a život v ní a dozvíme se, jak
je to třeba ve skutečnosti s kůrovcem.

1SPHSBN7F̓NMâOǔB̓OB̓TUBULV. Kdy je ve mlýně
hlavní sezóna? Co dělal ve mlýně prášek a kde se bere
mouka? Kolikrát týdně se pekl chléb a co měl mlynář
k nedělnímu obědu? To a mnohem více se dozvíme
a hlavně prakticky vyzkoušíme v tomto programu, který
se věnuje mlynářskému řemeslu a získávání obživy
dříve a dnes.
7̓QSPHSBNV;B̓ǏBTǾQSBCBCJǏFL se přeneseme
do doby, kdy se v chalupách dralo peří, pralo na valše,
vařilo na kachlovém sporáku, tráva se žala kosou a obilí
mlátilo cepem. Seznámíme se s koloběhem svátků
v roce a se zvyky s nimi spojenými.

&YQFEJDF4UǲFEPIPǲÓje pětidenní zážitková akce
určená pro odrostlejší náctileté. Netradiční formou
se seznámíme s CHKO České středohoří, s krajinou,
geologií, florou a faunou i historií, ale také dostaneme
možnost lépe poznat sami sebe a své možnosti
a hranice.
Německé programy jsou: Aermontana – v něm
se dozvíte, jak život lidí a krajinu v Krušných horách
ovlivňovalo hornictví a vydáte se po stopách svědků
hornické historie – na haldy, do štol a podzemních
chodeb, do cáchovny. Druhý program se zaměřuje
na poznávání přírodního prostředí, konkrétně čtyř
významných krušnohorských biotopů. Lektoři
z drážďanského ekostřediska Umweltzentrum, pro vás
připravili také dva programy – Proměny a Voda. Voda
je základní podmínka života. V programu se podrobněji
podíváte na vodu protékajícího kolem našeho mlýna.
Prozkoumáte, jak potok modeluje údolí, co kolem
potoka roste, kdo v něm a kolem něj žije. Programy jsou
dvojjazyčné a zajištěni jsou tlumočníci.
Lukáš Hušek, Helena Podroužková
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Turistické základny 2018

8

Jaké opravy a novinky ve vybavení přinesl rok
2018 do našich turistických základen?
Domek jak z pohádky vyrostl přes léto v Oparenském
mlýně. Sehraná dvojice Ivo Skoček a Jiří Palát ze Zlatých
šípů (za vydatné pomoci brigádníků Oty Müllera,
Ondry Koppana, Zbyňka Svobody a Petra Holého) zde
zbudovala podle zadání Kamila Bocmana Podroužka
na původních historických základech staronovou
sušárnu ovoce. Práce to byla tvrdá a náročná, výsledek
však stojí za to.
Oddíly a návštěvníci mlýna si mohou vlastnoručně
vyzkoušet, jak se suší jablka či švestky a přesvědčit
se o tom, že chutnají o mnoho lépe než ty koupené
v obchodě. Sušárna byla financována z Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci projektu AD FONTES.

Modromodré posezení na opravených lavičkách na vás
čeká ve Sloupu v Čechách. Lavičky jsou nejen krásně
opravené, ale také opatřeny veselými cedulkami.

Práce na Kamence zase o něco poskočily. Konkrétně
o stodolu. Ta je kompletně hotová, vymalovaná,
s opravenými rozvody elektřiny. Využití stodoly je široké,
dá se využít jako herna, klubovna či sklad věcí. Nové
nátěry má i kotelna a předsíň domu. Venku je také
opravená podezdívka, namontované venkovní osvětlení,
oprava chodníku a schodu v altánku.
Opravenou podlahu mají sruby v Broumově
u Tachova.
Na Polaně ve Vsetínských vrších byla koncem léta
provedena oprava stávající podlahy.

Po parném a suchém
létu vyschla v Janově
studna. V půlce
listopadu nastoupila
na janovskou zahradu
firma, která zahájila
přípravné práce
na prohloubení stávající
studny. Musíme se smířit
s tím, že doprovodné
zařízení k vrtu zabere
půl lyžárny.

Generální rekonstrukcí prošel altán na naší chalupě
v Janově v Jizerských horách. V chalupě přibyly i nové
bytelné dveře. Vše krásně opravili a vyrobili Ivo Hop
Skoček a Jiří Youry Palát z valmezských Zlatých šípů.

Na jihu Čech stále probíhá rekonstrukce budoucí vodácké
základny tomíků – Rožmberku.

Za zmínku stojí jistě to, že před deseti lety, přesně
třináctého září roku 2008, jsme slavnostně
otevřeli a zahájili provoz herberku Ferdinanda
Dobrotivého ve Sloupu v Čechách. Po tříleté –
po všech stránkách náročné rekonstrukci – se tehdy
dveře herberku otevřely nejširší veřejnosti.
Herberk jsme zrekonstruovali díky evropským fondům.
Od té doby patří k erbovním klenotům našeho spolku.
Našlo se samozřejmě i pár škarohlídů, kteří ho měli
za příliš nóbl na naše poměry. Inu, herberk vydělal
tomíkům za deset let taky nějaký peníz. Koupili jsme
díky němu třeba základnu ve Stříbrných Horách. Správa
herberku není jednoduchá, ale výsledek stojí za to.
Obsazenost chalup v roce 2018:
1. herberk Ferdinanda
Dobrotivého
2. Janov nad Nisou
3. Dobrá Voda
4. Oparenský mlýn
5. ubytovna Sloup

2969 osobonocí
2462 osobonocí
2358 osobonocí
2337 osobonocí
2270 osobonocí

KONTAKT:
XXXUVSJTUJDLZ[BWPED[tXXXJOTUBHSBNDPNUVSJTUJDLZ[BWPE
XXXGBDFCPPLDPN5VSJTUJDLâ[ÈWPEPVUEPPSSVOOJOHtXXXZPVUVCFDPNDIBOOFM6$9Y1PR@XD*#V/G;YCU0$"

ČESKÝ POHÁR

MISTROVSTVÍ ČR

MEZINÁRODNÍ MISTR.

Jakub Kůrka
KČT Orlová

Jakub Kůrka
KČT Orlová

Michal Branny
KČT Orlová

Nela Valášková
TOM Nezmaři Bílovec

Nela Valášková
TOM Nezmaři Bílovec

Nela Valášková
TOM Nezmaři Bílovec

David Sládek
Kralovice

Petr Roubíček
Junák Český Brod

David Sládek
Kralovice

Barbora Trojanová
TOM Mikulášovice

Barbora Trojanová
TOM Mikulášovice

Ema Babulíková
TOM Tuláci Frýdek Místek

Starší žáci

Vojtěch Adam
TOM Práčata Rapšach

Vojtěch Adam
TOM Práčata Rapšach

Vojtěch Kůsa
Kralovice

Starší žákyně

Magdaléna Jandová
ZŠ+MŠ České Velenice

Magdaléna Jandová
ZŠ+MŠ České Velenice

Sára Krchňáková
TOM Nezmaři Bílovec

Mladší dorostenci

Jakub Hofman
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Jakub Hofman
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Jakub Hofman
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Mladší dorostenky

Klára Buncová
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Klára Buncová
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Starší dorostenci

Martin Janeček
TOM 1419 Otrokovice

Adam Basl
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Starší dorostenky

Helena Pavlů
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Muži A

Nejmladší žáci
Nejmladší žákyně
Mladší žáci
Mladší žákyně

MISTROVSTVÍ ČR – SUPERSPRINT
Žákyně

Sára Krchňáková / TOM Nezmaři Bílovec

Žáci

Štěpán Scholaster / TOM Nezmaři Bílovec

Dorostenky a ženy Blanka Rosáková / TOM-KČT Kralupy n. Vlt.
Dorostenci a muži Petr Kopeček / TOM Divočáci Frýdlant
MISTROVSTVÍ ČR – SMÍŠENÉ DVOJICE
(součet věku závodníků)
Do 30 let
Hana Gabzdylová + Jan Kůrka / KČT Orlová
31 – 70 let

Pavla Skotnicová + Petr Kopeček /
/ TOM Divočáci Frýdlant

Nad 70 let

Pavlína Trojanová + Petr Kalousek / TOM Mikulášovice
MISTROVSTVÍ ČR – ŠTAFET Y

Žákyně

Adéla Buczková + Ema Babulíková +
Kristýna Maťaťová / TOM Tuláci Frýdek Místek

Martin Janeček
TOM 1419 Otrokovice

Žáci

Samuel Gabčo + Jan Trsek + Marek Štochl /
/ ZŠ+MŠ České Velenice

Helena Pavlů
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Eliška Plášilová
TOM Kamarádi Pacov

Ženy

Květa Fúsková + Pavlína Trojanová
+ Michaela Kreibichová / TOM Mikulášovice

Ondřej Genco
KČT Orlová

Petr Kopeček
Divočáci Frýdlant

Ondřej Genco
KČT Orlová

Muži

Zdeněk Plešinger + Tomáš LeVan + Tomáš Fúsek /
/ TOM Mikulášovice

Ženy A

Aneta Dreslerová
TOM Nezmaři Bílovec

Linda Rechtoriková
TOM Delfíni Borotín

Muži B

Vít Konopáč
TOM Tuláci Frýdek Místek

Vít Konopáč
TOM Tuláci Frýdek Místek

Roman Gach
TOM Tuláci Frýdek Místek

Ženy B

Markéta Máchová
TOM Nezmaři Bílovec

Lucie Čiperová
TOM-KČT Kralupy n. Vlt.

Markéta Máchová
TOM Nezmaři Bílovec

Oddíly

Bílý – TOM Nezmaři Bílovec
Červený – TOM-KČT Kralupy n.V.

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

Česká republika

MISTROVSTVÍ ČR – LONG
Muži

Ondřej Genco / KČT Orlová

Ženy

Linda Rechtoriková / TOM Delfíni Borotín
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Turistické závody 2018
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.
V roce 2018 proběhla krajská mistrovství v jedenácti
krajích, v pěti krajích proběhly navíc i krajské poháry.
Český pohár měl 4 závody (Rapšach, Karviná,
Otrokovice) a čtvrtý proběhl v rámci Mistrovství České
republiky (Kralupy nad Vltavou).
Mistrovství ČR v supersprintu proběhlo rovněž
v Kralupech nad Vltavou, MČR smíšených dvojic zavítalo
do Frýdku Místku, MČR štafet proběhlo v Mikulášovicích,
kde se uskutečnilo i premiérové Mistrovství ČR – long
– v dlouhém závodě. Mezinárodní mistrovství se
tentokráte uskutečnilo na Slovensku, v Oščadnici a čeští
závodníci dokázali opět zvítězit.
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Za rok 2018 byly uděleny dvě ceny za přínos pro
turistické závody – ocenění obdržel Tomáš Novotný předseda Asociace TOM a Vratislav Chvátal - předseda
Klubu českých turistů. Cena jim byla udělena
za dlouhodobou podporu a rozvoj turistických závodů.
Turistické závody dokázaly a neustále dokazují, že
patří mezi vyhledávané akce dětí a mládeže. Mimo
mistrovské závody jsou pořádány i ukázkové a náborové
závody. Probíhal projekt Rady turistických závodů –
zážitková turistika, který měl za účel propagaci turistiky.
Konkrétně outdoorového závodu TZ, Asociace TOM
a Klubu českých turistů. Tento projekt byl i nosným
programem v rámci našeho 17 denního působení
na Olympijském festivalu v Brně.
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 Českým
olympijským výborem a jmenuje se Česko sportuje.
V závodech roku 2018 protnulo cílovou pásku 9378
závodníků a na kontrolách rozhodovalo 1320 rozhodčích.

:£ÉITKOV£ęTURISTIKA
Zážitková turistika je projekt, kterým propagujeme činnost Asociace TOM a KČT.
Projekt byl složen ze tří částí:
1) Outdoorový turistický závod – šlo o představení
závodů jednoduchou formou v délce trvání cca
5–7 minut pro jednoho závodníka, se zaměřením
na jednotlivá kontrolní stanoviště, kde byla
možnost naučit se základní turistické dovednosti.
2) Netradiční hra, soutěž – představení oddílové
činnosti formou hry, která dokáže zaujmout. Cílem
bylo ukázat volnočasovou aktivitu oddílu mládeže
a představit Asociaci turistických oddílů mládeže.
3) Turistická značka – cílem bylo seznámení se
s turistickým značením, vyzkoušení si, co znamená
nakreslit si svoji značku. Cílem bylo představit
značení jako nedílnou součást KČT.

Se zážitkovou turistikou jsme uskutečnili celkem 18
setkání – akce navštívilo na 15000 zájemců a závody
absolvovalo na 6000 soutěžících. Největší z nich bylo
představení zážitkové turistiky na Olympijském festivalu
v Brně.
Závody společně financovaly Asociace TOM a KČT,
organizaci a samotnou realizaci akcí zabezpečovalo 250
závodníků se svými vedoucími. Během závodů byla
rozdána celá řada propagačních materiálů – placek,
náramků a letáčků, byla vypsána spousta průkazů,
ořezány stovky tužek, vymalovány kilogramy barev.
Při hrách si děti odnesly mnoho zážitků, v soutěžích
získaly plno dobrot. Co je ale hlavní? Pořadatelé
a účastníci zážitkové turistiky se společně bavili.
Zdeněk Vejrosta, TOM Vltavský paprsek, Kralupy

letní sraz
Vę2OZTOK£CH
Od 5. do 11. srpna proběhl v Roztokách 36. letní
sraz turistických oddílů. Z celé republiky dorazilo
105 tomíků a jejich vedoucích. I přes opravdu velké
a úmorné vedro, které začátkem srpna panovalo, se
TOM Nezmaři z Bílovce, TOM Sojčata ze Žitenic,
TOM Hroši z Chodova, TOM Lysáci z Malenovic,
TOM Kamzík z Boršic, TOM Azimut z Napajedel,
TOM Myšáci z Kelče a TOM Výrové z Loun během
týdenního pobytu ve Středočeském kraji jistě nenudily.

Sraz zpestřil koncert Michala Horáka či noční hra
v Tichém údolí – návštěva starého sklepení plného
tajuplných hlav a lebek.
Celý sraz byl zakončen sobotním slavnostním ohněm
se zpíváním, hrami a předáním cen za některé hry
a soutěže.
Tomíci přespávali v Roztokách na dvou místech –
v tělocvičně základní školy a v osadě místních skautů.
Slova chvály se snesla nejen na organizátory srazu,
ale i na kuchařku Jindru Zoufalou a její pomocnice
Lucku, Markétu a Míšu. Letní sraz jmenovitě připravil

sehraný tým organizátorů ve složení Marek Kuskov,
Ondřej Mánek, Tomáš Novotný, Marie Kozmová,
Tomáš Donky Novák, Zbyněk Pinďa Svoboda,
Josef Kudrnáč Kučera, Jitka Kuskovová a Vašek
Holý.
Během celého týdne se mezi účastníky vzájemně
i s organizátory vytvořila příjemná přátelská atmosféra
a snad všichni odjížděli s dobrým pocitem, že je na co
vzpomínat.
Ondřej Mánek, Zuzana Antošová

Čekal je bohatý program – úvodní velká hra
po Roztokách zakončená vodní bitvou, exkurze
do historické čističky odpadních vod v Praze-Bubenči,
prohlídka zámku a zámeckého parku ve Veltrusech,
sjíždění (a povinné cvaknutí) slalomového kanálu
na raftech, lukostřelba, návštěva ZOO v Praze-Troji,
koupání v Kralupech či Libčicích, večerní promítání
filmů, pojízdná hvězdárna v astrobusu nebo třeba
soutěž Roztoky hledají talent. Talentovaných dětí se
našly bezmála dvě desítky. Malí tomíci a tomičky
kreslili, zpívali, recitovali, tancovali i kouzlili.
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,ETN¯ęSRAZęVę2OZTOK£CH
Třicátý šestý letní sraz turistických oddílů v Roztokách u Prahy proběhl od 5. do
11. srpna. Z celé republiky dorazilo 105 tomíků a jejich vedoucích. Jmenovitě
dorazily na sraz tyto oddíly: TOM Nezmaři z Bílovce, TOM Sojčata ze Žitenic,
TOM Hroši z Chodova, TOM Lysáci z Malenovic, TOM Kamzík z Boršic,
TOM Azimut z Napajedel, TOM Myšáci z Kelče a TOM Výrové z Loun.
Na letní sraz byly vynaloženy celkové náklady ve výši 243 043,67 Kč, z dotace
bylo čerpáno 79 043,- Kč.
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(OóCOV£ę
výzva
Velká mezioddílová soutěž proběhla
ve dnech 1. 4.–13. 5. 2018.
Soutěžily mezi sebou jak oddíly, tak
i jednotlivci, a to ve dvou kategoriích –
děti (do 15 let včetně) a kmeti (od 16
let výše). Na výběr měli soutěžící ze 100
různorodých úkolů (ty nacházeli tomíci
na webových stránkách soutěže), bodově
ohodnocených podle obtížnosti od 1 do 5
bodů. Několikrát za hru bylo možné získat
extra body za splnění speciálních úkolů
tzv. bleskovek.
Celkem se hry zúčastnilo 1879
hráčů z 69 oddílů, splněno bylo
neuvěřitelných 86 569 úkolů
a neskutečný počet hráčů (63)
splnil úkoly všechny.
Celkové náklady na soutěž činily
156 281,90 Kč. Vyplacená dotace byla
ve výši 156 281 Kč.
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regionální
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víkendy

pohádkový
les

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

6¾LETYęAęV¾PRAVYęNApICHęODD¯Lõ
CELKEM 334 AKCÍ (jednodenních 144 a 190 vícedenních)
NÁKLADY 2 140 668 Kč (334 768 Kč resp. 1 805 900 Kč)
DOTOVÁNY ČÁSTKOU 628 124 Kč (167 385 Kč resp. 460 739 Kč)
POČET ÚČASTNÍKŮ akcí do 26 let byl 5 601 (2 169 resp. 3 432)

Počet akcí
91

Celkové
náklady
1 191 819 Kč

Celková
dotace
269 576 Kč

Počet osob
4 501
z toho 3 847
do 26 let

POČET ÚČASTNÍKŮ akcí byl celkem 6 404 (2 504 resp. 3 900)

Tábory

letní tábory

výchovné akce

Počet táborů
170

Počet akcí
44

Počet dětí
4 780

Celkové
náklady
457 542 Kč

Celkové
náklady
17 472 306 Kč
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jarní tábory

Vyplacené
dotace
2 610 000 Kč

Vyplacené
dotace
189 000 Kč

základní výchova
vedoucích

odborná
výchova

individuální
výchova

Počet
účastníků
584

