
Doregistrujte, prosím! 

 

Milí přátelé, kolegové vedoucí,  

na začátku září spolu s pozdravením z ústředí, 

rádi píšeme, že počet tomíků se pomalu, ale jistě 

šplhá nahoru. Osmitisícová hranice byla 

prolomena už zjara, počet členů našeho sdružení 

tak tak atakuje 8 700. Budeme ale i tak rádi, 

v těchto dnech doregistrujete další členy! Může 

nám to pomoci v klání o státní podporu, vy 

můžete díky tomu získat nějaký peníz i na nově 

doregistrované děti či dospělé v táborových 

vyúčtováních. Doregistrovat je možné optimálně 

v našem registračním systému na www, v případě 

potřeby i papírovou cestou. Kdyby vám bylo 

cokoliv nejasné, kontaktujte prosím Ondřeje 

Šejtku na sejtka@crdm.cz, (po 9. září) případně 

Alici Pařízkovou na alpa@a-tom.cz. Děkujeme.  

 

Sněm bude 23. -25. ledna 2015 

 

V lednu 2015 se bude konat sněm ve Zlíně. 

Připomeňme, že na něm náš spolek musí přijmout 

nové stanovy, určitě se budeme bavit i o tom, jak 

postupovat v registrování oddílů v dobách 

platnosti nového Občanského zákoníku, který 

něco dobrého…snad… přináší, zatím ale také 

bere hodně času, energie a peněz), probereme 

běžné spolkové věci. Sněmu se představí někteří 

noví krajánci, zazní informace o táborových 

školách, systému vzdělávání a měli bychom se 

pobavit také o tom, jak se vrátit během pár let 

k desetitisícové členské základně.  

Hostitelem je (bývalá) dlouholetá členka 

náčelnictva Líba Valentová a její tomíci. Zlín se 

nám představí jistě jako město vlídné, město 

Baťovo, nu a…chystáme překvapení, to si pište! 

Proto neváhejte, sledujte web a Tomíka a také 

tuto praktickou KRU a vězte, že z každého oddílu 

mají hlasovací právo dva lidé, z nichž jeden by 

podle dobré tradice měl býti mladší třiceti let 

věku. Není to dogma, ale uvítáme to. (ton) 

 

 

EKONOMICKÉ INFORMACE 

 

Vážení kolegové, 

začneme opět krátkou rekapitulací 

nejdůležitějších termínů: 

- do 10.9. - projekty na rok 2015 - 
neorganizovaná mládež a zahraniční akce  

- do 10.9. - vyúčtování letních táborů 

- do 31.10. - vyúčtování dotací obecně 

- do 30.11. - nájmy a energie kluboven 

Všechny formuláře na vyúčtování najdete 

v elektronické evidenci v sekci formuláře. 

Formulář na PD – Výpravy  bude zpřístupněn po 

20. září, formulář na nájmy a energie kluboven v 

den vyhlášení dotace - pravděpodobně koncem 

října či začátkem listopadu. Žádáme vás o 

dodržení termínu vyúčtování, elektronické 

formuláře se po termínu vyúčtování 

automaticky uzavřou a jsou nedostupné. 

Upozorňujeme především ty oddíly, které mají 

s dodržováním termínů každoroční problém. 

Pamatujte na to, prosím. Děkujeme. 

Elektronické formuláře se setkaly s příznivým 

ohlasem ze strany vyúčtovatelů - vedoucích i 

hospodářů. Mladší ročníky vyjadřovaly svoji 

spokojenost o něco radostněji než ročníky starší, 

ale i ty se s vyplňováním formulářů zdatně 

vypořádaly.  Drobné potíže, na které někteří z vás 

narazili, administrátor obratem vyřešil. O 

papírové tiskopisy požádaly jen 3 - 4 oddíly. Pro 

letošní rok ještě nabídka papírové formy 

vyúčtování stále platí.  
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Letní tábory -  termín vyplnění formulářů 

s vyúčtováním dotace za letní tábory je do 

10.9.  

Dotace budeme posílat na oddílové účty nejdříve 

v průběhu října. Oddíly, které využijí dotaci na 

vybavení táborové základny nebo nákup 

táborového materiálu, musí přiložit kopie 

dokladů za pořízený materiál k vyúčtování 

letního tábora.  

 

Jarní tábory- dotace za jarní tábory byly poslány 

během prázdnin. V případě, že některý z oddílů 

dotaci neobdržel, informujte prosím Alici 

Pařízkovou na tel. 233910486. 

 

Zelené víkendy, Pohádkový les, Regionální 

akce – akce konané v I. pololetí roku měly termín 

odeslání do 31. 7. 2014. Dotační příspěvky jsme 

posílali průběžně na oddílové účty. Žádosti o 

dotace za akce konané od července do října a ty, 

které nebudete uvádět v PD I-Výpravy, vyúčtujte 

nejpozději do 31. 10. 2014.  

Dotace budeme posílat nejdříve koncem října po 

vyplacení vašich žádostí za PD Výpravy.  

PD I- výpravy  - v polovině září (pravděpodobně 

po 20 září) bude zpřístupněn v elektronické 

evidenci formulář na proúčtování dotace za 

jednodenní a vícedenní akce oddílu – uvádět 

můžete akce z celého roku. Podmínkou jsou 

přiložené seznamy účastníků vícedenních akcí 

s datem narození, adresou bydliště a 

rozpočtem nákladů, stejným jako u 

jednotlivých akcí. Je třeba přiložit i kopie 

dokladů za uvedené náklady.  Formulář lze 

vyplnit nejpozději do 31.10. Po tomto datu se 

formulář uzavře. Vzhledem ke složitosti 

formuláře nabízíme mimořádně pro letošní rok i 

papírovou verzi. Kdo bude mít o papírový 

formulář zájem, napište prosím na: alpa@a-

tom.cz Alici Pařízkové. 

 

Výchovné akce -  začátkem srpna jsme zveřejnili 

možnost získání mimořádné výše dotace za 

výchovné akce. Místo současných 80,- Kč lze 

požádat o 130,- Kč na účastníka a den do 

maximálně 70% celkových nákladů. Využijte 

mimořádnou letošní nabídku, v příštím roce se 

velmi pravděpodobně vrátíme k dotaci v obvyklé 

výši. Nezapomeňte prosím dodržet podmínky pro 

získání této dotace - akce musí být opravdu 

výchovná.  

 

  

Nájmy kluboven – předpokládáme stejné 

podmínky jako v minulých  letech. V loňském 

roce jsme   zaznamenali  opět  mírný nárůst 

požadavků, to se bohužel odrazilo na snížení 

vyplacené dotace,  protože objem financí v této 

kapitole   je každý rok přibližně stejný.  Dotace 

bude letos velmi pravděpodobně vyhlášena opět 

koncem října nebo v průběhu listopadu, výzvu 

zveřejníme na našich webových stránkách. 

Elektronický  formulář na vyúčtování bude 

zpřístupněn v den zveřejnění výzvy.  

Opět upozorňujeme, že nelze posílat vyúčtování 

za energie nebo vodné  ze zálohových faktur.  

Do celkových  nákladů lze započítat jen 

vyúčtované a uhrazené částky.  

Změna termínu na vyúčtování záloh ke konci 

roku je možná, pokud se obrníte velkou dávkou 

trpělivosti a houževnatosti. 

 

Projekty na rok 2015 

 

Projekt  „Zahraniční 2015“ – termín vyplnění 

žádosti je nejpozději do 10. 9. 2014. Podmínky 

pro vycestování i pro pobyt zahraničních 

účastníků u nás jsou stále stejné. Dotace je určena 

pro děti a mládež od 10 do 26 let, délka akce 

musí být minimálně 5 a maximálně 14 dnů, 

dotace může být maximálně 50% nejlevnějšího 

způsobu dopravy. Pro zahraniční účastníky je 

dotace 300,- Kč na účastníka a den a nesmí 

přesáhnout 70% celkových nákladů. Pozor na 

akce rekreačního charakteru - vzhledem ke 

krácení dotací všeobecně, MŠMT chce 

podporovat jen opravdu vzájemné výměnné akce. 

Formuláře najdete v elektronické evidenci 

v sekci „formuláře“. Věnujte prosím pozornost 

popisu a zhodnocení akce a rozepište se také 

podrobněji u programu akce. V případě, že oddíl 

vycestuje v průběhu školního roku, přiložte 

souhlas vedení školy s uvolněním žáků z výuky. 

Projekt – „Neorganizovaná mládež 2015“ - 

termín vyplnění žádosti je do  

10. 9. 2014. Pravidla jsou stejná jako v minulých 

letech. Všeobecně – akce by měly být pravidelně, 

alespoň 1x měsíčně, musí proběhnout na území 

ČR a nelze sem zařadit tábory.                               

Na formuláři je třeba podrobněji rozepsat 

náklady. Znamená to konkretizovat jednotlivé 

položky a uvést jejich předpokládanou cenu. Tyto 

položky jsou závazné a bude třeba je ve stejném 

složení vyúčtovat na konci roku.   
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Věnujte prosím pozornost jak rozpisu 

předpokládaných nákladů, tak popisu a 

zhodnocení akcí a rozepište podrobněji i 

program jednotlivých akcí.  

U materiálu, který převyšuje hodnotu 40 000,- a 

tím patří do investičních nákladů, nelze žádat o 

dotaci. Oddíly, které budou mít požadavky na 

mzdy nebo na dohody o provedení práce, musí 

přiložit jmenný seznam příjemců mezd a výši 

buď hrubé mzdy, nebo dohody, včetně konkrétně 

odvedené práce.  Formuláře najdete v 

elektronické evidenci v sekci „formuláře“. 

 

INFORMACE Z ČESKÉ RADY DĚTÍ A 

MLÁDEŽE 
 

I letos proběhne projekt 72 hodin! 

 

Stejně jako v minulých dvou letech, tak i letos 

proběhne projekt České rady dětí a mládeže 72 

hodin, do kterého se již zapojilo přes 30 000 

dobrovolníků v téměř 6 stovkách projektů.  

 

Během 3 dnů od 9. do 12. října se po celé ČR 

budou konat různé dobrovolnické projekty 

zaměřené na pomoc druhým, úklidy přírody, či 

vylepšování okolí.  

V loňských letech patřili tomíci mezi 

nejnadšenější účastníky a uspořádali téměř 

nejvíce projektů. Proto doufáme, že se zapojíte i 

letos! Své nápady můžete registrovat na webu 

www.72hodin.cz .  

K projektu byla vyhlášena také fotografická 

soutěž, ve které můžete vyhrát mnoho hezkých 

deskových her. 

 

Geocachingová hra Sametky 

 

Zajímavý tip pro oddíly na celý podzim přichází 

z České rady dětí a mládeže. Ta k 25. výročí 

Sametové revoluce uspořádala geocachingovou 

hru Sametky. Po celé ČR můžete až do 30. 

listopadu hledat ukryté schránky, ve kterých 

naleznete zajímavé příběhy z období 

listopadových událostí. Pro nejúspěšnější nálezce 

je připraveno na 150 věcných cen. Nejlepší 

obdrží tablety, fotoaparáty, deskové hry apod. 

Zapojte se s oddílem i vy a informujte své členy! 

 

 

 

 

 

 

Kupte si jízdenky ČD s 5% slevou! 

 

Pro všechny tomíky se objevila zajímavá 

nabídka! Jakékoliv jízdenky od Českých drah 

můžete nyní zakoupit na eshopu Českých drah s 

5% slevou, k jízdenkám navíc zdarma získáte 

také místenku. Slevu vyjednala Česká rada dětí a 

mládeže a je velmi úspěšná, přes prázdniny se 

totiž nakoupily jízdenky za 50 000 Kč. Jediné co 

musíte udělat je přihlásit se na 

https://www.cd.cz/eshop/, kde jako uživatelské 

jméno zadáte karty@crdm.cz 

<mailto:karty@crdm.cz> a heslo karty2014, poté 

můžete nakupovat se slevou. Uživatelské jméno a 

heslo šiřte prosím mezi své členy, nepublikujte 

ho však veřejně na webu. 

 

Máte kartičku tomíků? Můžete si koupit IN 

Kartu ČD se slevou! 

 

Pro majitele kartiček tomíků s logem ČRDM 

nabízíme zajímavou slevu na nákup In Karty od 

Českých drah. Po předložení kartičky na 

kterékoliv pokladně ČD, získáte slevu 100 Kč (30 

Kč děti do 15 let) na nákup IN 25% s platností na 

1 rok, slevu 100 Kč (100 Kč děti do 15 let) na 

nákup IN 25% s platností na 3 roky, slevu 300 Kč 

(30 Kč děti do 15 let) na nákup IN 25% s 

platností na 1 rok, slevu 100 Kč (100 Kč děti do 

15 let) na nákup IN 25% s platností na 3 roky, 

slevu 300 Kč (140 Kč děti do 15 let) na nákup IN 

50% s platností na 1 rok, slevu 1000 Kč (520 Kč 

děti do 15 let) na nákup IN 50% s platností na 3 

roky, a slevu 2 000 Kč na IN 100%, která vás 

opravňuje jezdit po celý rok zdarma. Více 

informacích o cenách IN Karet naleznete na webu 

www.eyca.cz <http://www.eyca.cz>. Akce na 

nákup IN Karet je platná pouze do konce října 

2014. 

Úrazové pojištění nově u Kooperativy 

 

Vážení vedoucí, od začátku tohoto roku máme 

novou pojišťovnu - Kooperativu.  

Formuláře už nemusí být signovány ústředím, ale 

pouze vedoucím oddílu s oddílovým razítkem. 

Formulář, který si vytisknete nebo vyzvednete na 

pobočce odesíláte přímo na adresu pojišťovny 

nebo odevzdáte na její pobočce. 

Přesný návod i formulář ke stažení naleznete na 

stránkách ČRDM: 

http://crdm.cz/clanky/dokumenty/urazove-

pojisteni/ 
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NABÍDKA -  LLM vydala inspirativní 

pedagogické příručky 
 

Vážení kolegové vedoucí, partnerská Liga lesní 

moudrosti vydala (v rámci projektu Operační 

program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) 

několik inspirativních publikací. Pokud vedete 

oddíl v zálesáckém či přímo  indiánském duchu a 

máte o příručky zájem, napište nám na e-mail: 

omanek@a-tom.cz a my vám je během září či 

října zašleme. 

 

Korálkové činy pro skřítky je pracovní sešit, pro 

děti ve věku 4-10 let. 

  

Orlí pera a mistrovství pro malé zálesáky a 

woodcraftery poutavým způsobem přibližuje 

hnutí woodcraft dětem ve věku 10-11 let.  

 

Svitek březové kůry – Kniha orlích per a 

mistrovství je třetím vydáním obsáhlého manuálu 

plnění tzv. Orlích per, Malých a Velkých činů a 

Mistrovství.  

 

Jak pracovat s knihou Svitek březové kůry 

Brožurka napovídá jak pracovat s knihou Svitek 

březové kůry. 

TOM 4207 KADAO hledá pronájem táborové 

základny na červenec 2015, nejlépe v termínu 

od 28.6. – 11.7.2015. Víme, že zajistit 1.turnus je 

troufalé a bude asi problém, ale vzhledem 

k dalším prázdninovým aktivitám je pro nás tento 

termín velmi důležitý.  

Potřebujeme: min.30 stanů (lépe více), pitnou 

vodu, řeku (potok, koupací rybník) přímo u 

tábora. Nezákeřnou cenu, dohodou. Pokud máte 

takovou základnu, prosím nabídněte. Je lhostejné, 

kde v ČR.  

Ahoj a díky za vaše nabídky. 

 Zdraví Tom Weicht, 603 37 37 28, 

tom.weicht@seznam.cz, www.kadao.cz  

 

Volný silvestr 2014/2015 

Chcete - li strávit romantický silvestr na našich 

chalupách, máte možnost vyrazit ještě do Dědova 

či na srub Psí zub do Posázaví. 

Rezervaci proveďte prosím přes rezervační 

systém či pište na mail: chalupy@a-tom.cz 

 

Janov – volné termíny v zimě 2015 

Milí vedoucí, chcete-li se svým oddílem vyrazit 

na zimní lyžovačku do Jizerských hor, nabízíme 

volné termíny v janovské chalupě: 17. - 23. 1., 

21. - 28. 2. a volný je též březen od 7.3. 

 

Zvýšení záloh na chalupách 

V srpnu tohoto roku jsme zvýšili zálohy u našich 

základen. Vyšší zálohy se týkají především cizích 

návštěvníků.  

Nabídka fungl nové kánoe 

Ústředí nabízí dvoumístnou nafukovací loď 

Baraka, nepoužitou, za desátek plus brigádu 

alespoň tří (dospělých či dospívajících) osob po 

dobu (nejméně) jednoho dne na některé z našich 

chalup. Rozhoduje pořadí zájemců. Svůj zájem 

sdělte prosím mejlem na alpa@a-tom.cz , 

případně telefonem na 233 910 486, denně od 

7:15 do 13:59.  

 

Opravdový frajer neskáče, jak někdo píská! – 

pozvánka na semináře BanalFatal! 
 

Stačí jednou skočit po hlavě, narazit hlavou o 

dno, či jinou nečekanou překážku a fatálně si tak 

poranit míchu. Následky, to znamená ochrnutí, je 

trvalé a nevratné. Varující filmový spot (na 

adrese 

www.youtube.com/watch?v=Kf7l8Gd1aro) má 

pomoci v prevenci úrazů páteře a míchy.  

 

Je paradoxní, že právě výrobu takového spotu si 

zařídili sami vozíčkáři. Chtějí upozornit mladé 

lidi, ať neskáčou v neznámých vodách, ať 

neskáčou do vody po hlavě. Ale hlavně, ať se 

nenechají vyprovokovat ke skoku, pokud neumí 

skutečně správně skákat. 

 

Preventivní program úrazů páteře a míchy s 

názvem BanalFatal! je doplněn o semináře, které 

budou na podzim 2014 v šesti krajích. První tři z 

nich už mají i termín a místo: 

 

17. 9. 2014 – Královéhradecký kraj 

22. 10. 2014 – Jihočeský kraj 

24. 10. 2014 – Plzeňský kraj 

  

Více informací se dozvíte z článku na adrese: 

www.adam.cz/clanek-2014080007-opravdovy-

frajer-neskace-jak-nekdo-piska.html 

KRA – kratce, rychle, aktuálně. Připravilo ústředí 

Asociace TOM v září 2014. 
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