
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení kolegové vedoucí, 

zdravíme na samém konci roku a 
vypravujeme zřejmě poslední letošní obálku. 

Nevylučuji, že pošleme ještě Kalendárium, které 
právě vzniká, je ale také možné, že ho k Vám 
vypravíme až po Novém roce. 

Kra přináší informace o registraci pro rok 2015- 
prosím, pročtěte je pozorně, část z nich je nových. 

Díky všem, kdo se přihlásili na sněm ve Zlíně. 
Číslo se blíží sto třiceti, přihlášky definitivně 
uzavíráme v pondělí před Ježíškem, abychom dali 
šanci i opozdilým zájemcům. Informace o sněmu 
naleznete také na našem webu v sekci Asociace 
TOM/sněm 2015. 

V první lednové dekádě Vám elektronickou 
poštou přijdou informace o ubytování, upřesněný 
program a text stanov. 

K těm také přičiním poznámku. I zde díky všem, 
kdo se zapojili do mailové komunikace. Stanovy 
jsme ze všech stran ladili víc než půl roku, 
poslední kolečko debaty proběhne v pátek v 
předvečer sněmu. Věřím, že pak, na sněmu 
samém, hladce tento podstatný dokument 
schválíme. 

Milí přátelé, přeji jménem svým i jménem 
spolkového vedení i kolegů z ústředí, ať Vám 
udělá radost pf z dílny Tadeáše Klabana, přeji 
pěkné svátky vánoční a přiměřeně bujné vkročení 
do nového roku 2015. 

Tomáš Novotný 

Registrace do spolku v roce 2015 

Vážení přátelé, 

vzhledem k tomu, že se blíží nový rok, 
čeká vás také registrace oddílu a členů 
v registračním systému tomíků. Registrace se 
bude provádět stejným způsobem jako 
v minulých letech, tedy elektronicky. Bude 
třeba zkontrolovat veškeré údaje a případně je 
aktualizovat. Rovněž pak označit u vaší 
členské základy, kdo bude nadále 
registrovaným členem. Další členy poté lze 
doregistrovat během roku. Registrace na nový 
rok by měla probíhat tak, že loňským členům 
změníte status na „registrovaný“. Postup, kdy 

všechny členy smažete a ty samé znovu 

nahrajete není správný a tímto vás 
prosíme, abyste jej nepoužívali. V novém 
roce vás však v evidenci čekají tři novinky, 
které níže vysvětlujeme. 

1) Sídlo oddílu – Vzhledem k 
platnosti nového občanského zákoníku bude 
nutné zapsat každý oddíl do rejstříku spolků 
jako tzv. pobočný spolek. Každý takový 
spolek musí mít oficiální adresu sídla. Bude 
tedy nutné v evidenci nově uvádět sídlo 
oddílu. Někteří z vás jistě zvolí adresu 
vedoucího oddílu, jiní např. adresu klubovny. 
Myslete však prosím na to, že v budoucnu 
bude nutné ze zákona k tomuto sídlu doložit 
souhlas majitele nemovitosti, že s vaším 
sídlem v jeho objektu souhlasí. Každá změna 
v rejstříku je byrokratický, zdlouhavý a dosud 
drahý (1 000 Kč) proces. I když zákonodárci 
slibují odbourání tisícikoruny od příštího 
roku, přesto prosíme, velmi dobře sídlo 

uvažte. Této problematice se budeme blíže 
věnovat na sněmu ve Zlíně. 

2) Statutární zástupci oddílu – Pro 
potřeby nového občanského zákoníku a 
rejstříku spolků rovněž potřebujeme 
definovat, kdo je statutárním zástupcem 
oddílu. Standardně je statutárním zástupcem 
vedoucí oddílu. Nechceme však zasahovat do 
zvyklostí oddílu, a tak bude možné označit, že 
statutárem oddílu je rovněž zástupce 
vedoucího oddílu či hospodář oddílu. 
Počítejte prosím jen s tím, že statutární 
zástupce oddílu musí být starší 18 let. 
Nastavení počtu statutárů naleznete rovněž v 
detailu vašeho oddílu. 
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3) Číslo odboru KČT – Díky 
propojení naší databáze členů s databází KČT 
nebude již nutné zasílat papírové seznamy 
členů na odbory Klubu českých turistů, 
databáze si členskou základnu automaticky 
předají. Platba příspěvků do jednotlivých 
odborů však stále trvá. Díky tomuto propojení 
bude však nutné povinně vybrat odbor KČT, 
do kterého váš oddíl patří. Pokud byste si však 
nebyli svým odborem KČT jisti, bude vám 
nabídnut v seznamu dle oblasti KČT, kterou 
vyberete. Stále je však možnost vybrat si 
odbor KČT KOSTKA, který náleží přímo 
asociaci, případně se o věci poradit se 
správcem databáze. Vše vám nabídne menu. 

Registraci pro rok 2015 bude možné provádět 
od 1.1.2015. Po provedení všech úprav 
nezapomeňte prosím registraci oddílu vždy 

ukončit. Uděláte to pomocí tlačítka „Ukončit 

registraci“, které naleznete dole v registraci 
oddílu. Bez ukončení registrace je 

registrace neúplná, proto na ni prosím 

nezapomínejte! 

V novém roce se také můžete těšit na nový 
vzhled evidence, bude plně korespondovat se 
vzhledem našich webových stránek, doufáme, 
že se vám bude líbit a zpříjemní vám vaši 
práci. 

Bližší informace o nových změnách vám 
poskytne Ondřej Šejtka na emailu ondra@a-
tom.cz. 

Ondřej Šejtka 

Informace od ekonomů: 

Vážení kolegové, 

v průběhu listopadu a prosince jsme 
poslali na oddílové účty všechny dotace, o 
které jste požádali.  Zkontrolujte prosím, zda 
všechny dotace dorazily na vaše účty. 
V případě, že zjistíte jakékoliv nesrovnalosti, 
kontaktujte prosím Alici Pařízkovou (e-mail: 
alpa@a-tom.cz nebo tel. 233910486). 
V průběhu prosince lze ještě vše napravit, 
v lednu vám již bohužel nemůžeme žádnou 
z nevyplacených dotací poslat. 

Placení příspěvků na rok 2015 proběhne 

stejně jako v minulých letech. 
Připomínáme: 

Plaťte prosím až po 1.1.2015, ale nejpozději 
do 31.1.2015. Doregistrovávat nové členy je 
možné v průběhu celého roku. 

Členské příspěvky pro rok 2015 jsou – 120 
Kč, 10 Kč zaplatí členové Kostky!!! Na 
vysvětlenou: Kostka!!! bude od roku 2015 
formálně začleněna pod Moravskoslezskou 
oblast. 

Variabilní symboly na platbu příspěvků pro 
rok 2015: 

Členské příspěvky do asociace: 

• 120,- Kč (číslo oddílu a za ním 015) 

Příspěvky do odboru Kostka: 

• 10,- Kč (číslo oddílu a za ním 515) 

Oddílová karta Eurobeds: 

• 500,- Kč (číslo oddílu a za ním 501) 

Individuální karta Eurobeds pro členy odboru 
Kostka: 

• 20,- Kč (číslo oddílu a za ním 501) 

za ekonomický úsek Alice Pařízková 

Termíny Čistého tomíka pro rok 2015 

Vážení vedoucí, 

jako každoročně nás i v roce 2015 čeká 
akce Čistý tomík - kontrola oddílového 
účetnictví. Čistý tomík se týká všech oddílů, 
kontrola je povinná a musí se jí zúčastnit 
všechny naše oddíly. 

Na výběr je osm termínů v sedmi městech. 
Naplánujte si prosím termín dopředu. Přesná 
místa, kde budou kontroly probíhat, 
upřesníme v lednu a zveřejníme na našich 
webových stránkách. Pravděpodobně to ale 
budou místa stejná jako v minulých letech. 



• 28.2. 2015 BRNO 
• 1.3. 2015 OSTRAVA 
• 14.3. 2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE 
• 15.3. 2015 BRNO 
• 21.3. 2015 ČESKÁ LÍPA 
• 22.3. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ 
• 28.3. 2015 ÚSTÍ NAD LABEM 
• 29.3. 2015 PRAHA 

Za revizní komisi Ilona Jaglová 

e-mail: ika.syk@seznam.cz 

Výhodné slevy u Českých drah. 
Tomíci, využívejte je! 

Tomíci, využijte aktuální slevy 10% na 
veškeré jízdné u ČD. Při nákupu jízdenek na 
výpravu lze ušetřit až několik stovek! Česká 
rada dětí a mládeže vyjednala s ČD tyto 
výhodné podmínky a opravdu fungují! 

Čtěte níže a dozvíte se jak: 

• získat slevu 10% na veškeré jízdné i 
již zlevněné 

• získat místenky do vlaku zdarma 
• získat automatické doporučení 

nejvýhodnější ceny (systém umí 
využívat veškerých slevových 
možností ČD a vybere vždy tu 
nejlevnější). 

Jak dosáhnout slev? 

Stačí se přihlásit na adrese 
https://www.cd.cz/eshop/ (vpravo nahoře) s 
těmito přihlašovacími údaji: 

Uživatelské jméno: karty@crdm.cz 

Heslo: karty2014 - heslo nesmí být veřejně 
vyvěšeno na vašem webu, jinak by nám ČD 
tyto výhody zrušily, nicméně šuškandou si ho 
prosím šiřte. 

Při nákupu jízdenek stačí jen uvést jméno 
pověřené osoby (tedy osoby, která bude 
přítomna kontrole lístků ve vlaku) a číslo 
jejího libovolného dokladu (lze použít i In 
Kartu). Nikdy však neměňte údaje účtu 
ČRDM jako takového. Jízdenku je nutné 
zaplatit kartou po internetu, což není v dnešní 

době problém. Jízdenku si pak můžete 
jednoduše vytisknout. 

Pevně věříme, že slevu využijete! 

Ondřej Šejtka 

Kartičky tomíků jsou stále k mání 

Vážení vedoucí, máte již členskou kartičku 
tomíků? Pokud ne, tak si ji můžete sjednat 
kdykoliv během roku v evidenčním systému 
tomíků. Kartičku jednoduše objednáte u 
každého člena z vašeho oddílu, do systému 
nahrajete jeho fotografii a pouze vyberete, zda 
chcete kartu studentskou, či nestudentskou. 
V případě studentské je nutné navíc nahrát 
potvrzení o studiu. Během několika dnů vám 
pak kartičky dorazí poštou. 

A na co že jsou dobré? 

Můžete je využít při prokazování věku dětí 
v dopravních prostředcích, nebo při vstupech 
do bazénů, na zámky, do muzeí apod. Navíc 
díky logu EYCA (Evropská karta mládeže) 
můžete využít tisíce slev po celé ČR a Evropě. 
Seznam slev naleznete na adrese 
www.eyca.cz. Platnost vydané kartičky je 4 
roky, a tak se to skutečně vyplatí. 

A kolik to stojí? 

Cena kartičky je symbolická za 10 Kč (při 
platnosti 4 roky se jedná o částku 2,50 Kč 
ročně, a to se již opravdu vyplatí) pro kartu 
studentskou a nestudentskou. Tyto karty jsou 
pro tomíky od 5 do 30 let. Pro starší tomíky 30 
let je možné zřídit členskou kartičku bez loga 
EYCA, a to za 20 Kč. 

Dotazy ke kartičkám vám rád zodpoví Ondřej 
Šejtka na emailu ondra@a-tom.cz. 

Ondřej Šejtka 

Tomíci, volejte výhodně a přihlaste se 
do asociační telefonní sítě Vodafone 

Vážení tomíci, chcete volat levněji? Slyšeli 
jste již o asociační telefonní síti Vodafone? 
Volejte výhodně vy i členové vašich oddílů. 
Zájemcům nabízíme dva výhodné tarify: 



Neomezený tarif Business RED – 
neomezená volání do všech sítí, neomezené 
SMS do všech sítí, 1,5 GB dat. Zpoplatněno je 
pouze: zasílání MMS, roamingové volání ze 
zahraničí, volání na barevné linky (začínající 
800, např. plynárny, distributor elektrické 
energie apod.) – tarif nabízíme za 436 Kč vč. 
DPH. 

Korunový tarif One Net – minuta volání do 
všech sítí za 1 Kč, SMS do všech sítí za 1 Kč 
– cena tarifu je také 1 Kč. K tarifu je navíc 
možné dokoupit datové připojení 500 MB, 1 
GB či 4 GB, ceny dat jsou již od cca 250 Kč 
měsíčně. 

U obou tarifů platí tzv. volání v rámci VPN 
zdarma, tedy všechna čísla, zapojená do 
asociační sítě mezi sebou volají zdarma. Toto 
platí pro oba tarify. Korunový tarif je tedy 
vhodný např. na letní tábor, kdy si můžete za 
1 Kč měsíčně volat s druhým telefonem 
neomezeně zdarma. 

Přechod do naší sítě závisí na tom, zda 
přecházíte z jiného tarifu od Vodafone, či od 
jiného operátora. Zpravidla však přechod trvá 
2-3 týdny. Vaše současné číslo si můžete 
zachovat. 

Dotazy k asociační telefonní síti vám zodpoví 
Ondřej Šejtka na emailu ondra@a-tom.cz.  

Ondřej Šejtka 

Termíny školení pro hlavní vedoucí 

táborů v roce 2015 

Vážení přátelé, 

Rada vzdělávání si pro vás opět připravila 
řadu školení a kurzů. Některé kurzy jsou nutné 
k tomu, abyste mohli vykonávat konkrétní 
funkci na táboře (HVT a zdravotník 
zotavovacích akcí), jiné vám rozšíří znalosti v 
oblasti práce s dětmi (děti a jejich potřeby, 
víkend plný her). Další školení jsou určena 
vám, vedoucím či mladším a starším 
instruktorům. Bližší informace naleznete také 
na stránkách asociace – záložka vzdělávání. 

• Školení hlavních vedoucích táborů 
(HVT 1), okolí Brna, 27. - 29. 3. 2015 

• Školení hlavních vedoucích táborů 
(HVT 2), Ochozy, 15. - 17. 5. 2015 

• Školení hlavních vedoucích táborů 
(HVT 3), Dědov, 5. - 7. 6. 2015 

• Zdravotník zotavovacích akcí (jarní 
běh), 13. - 15. 2. 2015, 6. - 8. 3. 2015 

• Zdravotník zotavovacích akcí 
(podzimní běh), 23. – 25. 10. 2015, 
20. – 22. 11. 2015 

• Školení pro vedoucí oddílů Asociace 
TOM, Sloup, 6. – 8. 3. 2015 

• Školení pro vedoucí oddílů Asociace 
TOM, Kamenka, 13. – 15. 3. 2015 

Přihlášky a bližší informace: 

Přihlásit se můžete na stránkách Rady 
vzdělání Asociace TOM – sekce vzdělávací 
akce 

http://vzdelavani.a-tom.cz/vzdelavaci-akce 

Kontaktní osoba Standa Prais. 

mobil 777 700 082, e-mail: Prais@seznam.cz 

Standa Prais - rada vzdělávání  

Nabídka brožurek 

Ústředí nabízí oddílům (gratis) metodický 
materiál finanční gramotnosti, šikovně 
sepsané brožurky Finanční gramotnost 
prakticky a Rozumíme financím (hry a 
návody pro 11 -15 leté). Zpestřete oddílový 
program netradičním tématem! Brožurky jsou 
zajímavě napsané a děti nejen poučí, ale i 
pobaví. 

Zájemci, pište na adresu: 
jindriska.zoufalka@centrum.cz či volejte na 
tel. 220 910 314. Doba dodání cca 14 dnů. 

Jindřiška Zoufalá 

K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně 
Mimořádné vydání Ondřeje Šejtky 

V prosinci 2014 připravilo ústředí Asociace 
TOM. 
Tel. 220 910 460 nebo mobil 777 322 785, 
e-mail: ustredi@a-tom.cz  
http://www.a-tom.cz


