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brzdit možná přehnaná očekávání. Při jednání o
penězích se lze odvolávat na tato fakta:

Vážení kolegové vedoucí,
zdravíme z ústředí a přejeme hezké jarní
měsíce.
Vaše ústředí
Doputují peníze z hazardu k tomíkům?
Několik z vás se tázalo ústředí či osobně
předsedy, jaké šance mají naše oddíly získat tzv.
hazardní peníze, které novelou příslušného
zákona "propadly" dolů, na obce. Myslím, že
šanci máme v obcích a ve městech malou, ale..
Nejsou to prostředky nárokové. Osobně se
domnívám (i jako radní Roztok, kterému se jen
obtížně daří přesvědčit koaliční kolegy z ODS, že
prostředky na aktivity našeho druhu jsou potřebné
a mravné), že obce, které jsou trvale
podfinancované a nevědí, kam prostředky
směřovat dřív, nezvýší nějak enormně dotace
určené pro mládež či tělovýchovu nyní, kdy jim
to "umožní" zákon. Navíc to, zda peníze opravdu
doputují do obcí, je některými vykladači zákona
zpochybňováno.
Sečteno a podtrženo: určitě se na onen
zákon odkazujte, je to jistý nástroj, jak podpořit
žádosti o prostředky. Česká rada dětí a mládeže
chce jednat se Svazem měst a obcí a žádat
představené tohoto orgánu, aby na obce a města
apeloval v náš prospěch. Obávám se ale, že obce,
města, kde nebyla ruka otevřená v náš prospěch
dosud, nezmění narychlo svou politiku. Tím
nechci nikoho odradit od chvályhodných pokusů
prostředky z hazardu pro tomíky získat - jen chci

K 1. 1. 2012 vstoupil v platnost zákon č.
458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se
zřízením jednoho inkasního místa a dalších
změnách daňových a pojistných zákonů, který se
promítl v novelizaci zákona č. 202/1990 Sb., o
loteriích a jiných podobných hrách, a především
zásadním způsobem změnil systém odvodů ze
sázkových her a loterií.
Do roku 2011 byl příjemcem správních
poplatků stát, příjemcem místních poplatků obce
a odvodů na veřejně prospěšné účely neziskový
sektor, zejména sport a tělovýchova. Podle
nového zákona byly odvody na veřejně prospěšné
účely, místní poplatky i poplatky státnímu dozoru
zrušeny a nahrazeny odvodem z loterií a jiných
podobných her.
Podle odhadu ministerstva financí získají
obecní rozpočty v roce 2012 až 6,1 miliardy Kč,
což představuje ve srovnání s rokem 2011 nárůst
o 4,3 miliardy Kč. První zálohovou platbu
obdrží obce v dubnu 2012.
Tomáš Novotný
Ekonomické informace
Vážení kolegové,
jak jsme vás již informovali, máme
v letošním roce na rozdělování o něco méně
finančních prostředků, než v minulém roce. I přes
tuto skutečnost je naší snahou zachovat výše
dotací tak, jak tomu bylo v minulých letech.
V krátkosti zopakujeme stejné informace,
které jsme psali v loňském roce – doufáme, že
zachováme výši dotací za výchovné akce, nájmy
kluboven a jarní tábory. Je možné, že dojde
k mírnému snížení dotací za letní tábory a přímou
dotaci, bude to záležet na počtu nahlášených
táborů a akcí pro letošní rok. U ostatních akcí
budeme zohledňovat již vyplacené dotace z výše
uvedených titulů. Pravděpodobně bude možné
dotovat ještě jednu nebo dvě akce v rámci
volnočasových aktivit. Pokud nám však v závěru
roku zbydou dotační prostředky, bude možné
požádat o dotace na další akce. Sledujte tedy
prosím naše webové stránky a informátor KRA,
kde budou všechny novinky a případné změny
uvedeny. Podmínky vyúčtování dotací a jejich
výše jsou velmi podobné jako v letech minulých.
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Podrobnosti jsou – jako obvykle uvedeny i na formulářích pro vyúčtování dotací.
Případné nejasnosti, připomínky a dotazy
směrujte prosím na naši účetní Alici Pařízkovou
na alpa@a-tom.cz.
-

dotace na jarní tábory - oddíly, které poslaly
hlášenky na jarní tábory, dostanou formulář na
vyúčtování. V případě, že formulář nedostanete,
kontaktujte prosím na ústředí Alici Pařízkovou na tel.
233910486 nebo e-mail alpa@a-tom.cz, formulář
vám obratem pošleme. Formuláře nenajdete na
webových stránkách, jsou určeny jen těm oddílům,
které tábor nahlásily předem. Jarní tábory prosím
vyúčtujte nejpozději do 30.6.2012. Dotace začneme
posílat začátkem června.
dotace na zahraničí a neorganizovanou
mládež - oddílům, kterým projekt vyšel, jsme poslali
informační dopis a formulář na proúčtování dotace.
volnočasové dotace a výchovné akce - oddíly,
které mají zájem o dotace na jednodenní nebo
vícedenní výpravy a výchovné akce, mohou začít
posílat své žádosti na ústředí od začátku května. Ve
stejném termínu – tedy v květnu – najdete formuláře
na všechny druhy akcí na našich webových stránkách
(sekce Ke stažení – formuláře) nebo si o ně můžete
požádat na ústředí na tel. 233910486 nebo na emailové adrese alpa@a-tom.cz. Připomínáme, že i
nadále jsou akce rozdělené pro I. a II. pololetí, podle
data konání akce.
dotace pro krajské rady – platí stále stejné
podmínky jako v minulých letech. Nárok na dotaci je
6,- Kč x počet členů registrovaných v kraji. V případě
potřeby můžeme zaslat zálohu ve výši 50% dotace.
Termín pro vyúčtování
bude 31.10.2012.
Připomínáme, že dotaci lze použít na cestovné,
drobný administrativní materiál, služby spojené
s provozem krajských rad. Pokud potřebujete pro
krajskou radu uhradit příspěvek některé ze střešních
organizací, můžete ho zahrnout do vyúčtování, ale
protože toto nelze hradit ze státní dotace, zaplatíme
příspěvek z jiných zdrojů.
turistický materiál – oddíly, kterým byla
přidělena dotace na turistický materiál, dostaly
informační dopis a formulář na vyúčtování
s termínem 10.6.2012.
placení desátků – v současné době probíhá
kontrola placení desátků za dotace. Některé oddíly
mohou dostat zpět přeplatky desátků, jiné oddíly
mohou být naopak vyzvány k doplacení.

do 10.6. pošlete vyplněnou žádost o přidělenou
dotaci za materiál
do 30.6. prosím pošlete vyúčtování za jarní
tábory
do 30.7. posílejte vyúčtování akcí konaných
v první polovině roku
do 30.6. je termín na vyúčtování letošních
Bambiriád - upozornění pro krajánky a organizátory.
Za ekonomický úsek Alice Pařízková

Instruktorský kurz (INKU) 4. – 8. 5. 2012
Ahoj,
rád bych pozval instruktory, rádce a
mladší vedoucí na Instruktorský kurz (INKU) 4. –
8. 5. 2012, který se bude konat zatím na utajeném
místě na Vsetínsku.

Na závěr ještě připomenutí nejbližších termínů:
do 10.6. je třeba odeslat vyplněnou „Hlášenku
o konání letního tábora“. Na webových stránkách
bude pověšena v polovině května.
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V současnosti máme přihlášeno 12 dívek a 5
chlapců, tak neváhejte, jsme rádi za každého
přihlášeného. Počet volných míst je ještě 7.
Kurz je určen rádcům a instruktorům ve věku
mezi 15 až 18 let, které baví práce v oddíle,
rádi pomáhají s přípravou her, chystají
oddílové schůzky a organizují tábory.

-

Hlavní témata kurzu:
Jak vést družinovou, oddílovou schůzku
Organizátor her – Jak správně hru nejen
připravit, ale i jak ji vysvětlit
Jak zábavnou formou zašifrovat nejrůznější
zprávy
Právní zodpovědnost instruktorů
Bezpečnost při práci s dětmi
První pomoc na schůzce a výpravě
Hry do klubovny
Hry na hřišti
Odbornosti (uzlování, signalizace, příroda)
Orientace v terénu a práce s mapou
Příprava turistické akce
Výhodou kurzu je, že ho chystají zkušení
vedoucí, kteří již mají mnohaleté zkušenosti s
vedením svých oddílů.
.
Cena kurzu je stanovena pro členy A-TOM
na 400,-Kč za účastníka, navíc proplácíme
náklady na cestu tam i zpět.
Přihlášky a bližší informace naleznete na
stránkách Moravskoslezské KR
http://www.tomici-msk.cz/?page_id=25:

Kategorie - dívčí i chlapecké:
1. kategorie do 12 let včetně
2. kategorie 13-16 let
3. kategorie nad 17 let

Bližší informace u Standy Praise - Permona,
mobil 777 700 082, e-mail: prais@seznam.cz
Vyšlo nové pexeso!
Veverk Joachym se vyzná v turistických
značkách! S Tomíkem dostal každý oddíl jedno
zbrusu nové pexeso, další je možné získat za
10Kč na ústředí. Při odběru deseti kusů je vždy
jedenácté zdarma. Zájemci o další kousky si
mohou
napsat
na
ústředí
na
adresu
lukas.husek@a-tom.cz
Kateřina Šejtková
Nabídka letního tábořiště u Rožnova pod
Radhoštěm
Nabídka na volné tábořiště v Hážovicích u
Rožnova pod Radhoštěm. Volné je v termínu od
14.7. do 4.8.2012. Bližší informace jsou v
odkaze:
http://www.alcedo-vs.cz/ubytovani/taboristeroznov-alzoniela.html
Gabriela Hučíková TOM SKORCI, Vsetín

LAGORI CUP 2012
Termín konání : 1. 5. 2012
Místo konání:
Louky u Odry, za zahrádkářskou kolonií v Ostravě Jihu (ve Starých Výškovicích)
Pořadatel:
TOM Čmoudík Ostrava, Rosťa Kašovský,
736754102, 607863290, cmoudik@cmoudik.cz,
www.cmoudik.cz ve spolupráci s Krajskou radou
Asociace TOM ČR www.tomici-msk.cz
Sraz na místě konání, kdo by netrefil, nechť nás včas
informujte, sešli bychom se u kostela ve Starých
Výškovicích naproti klubovně TOM Sylvatik. Zápis
do turnaje proběhne v 8:30 – 9:00 hod. (Příjezd
autobusem až ke kostelu ve Starých Výškovicích nebo
tramvají nebo autobusem ke kinu Luna a odtud cca 5
minut pěšky ke kostelu a dále po asfaltce
k zahrádkářské kolonii). Nevybírá se žádné
startovné. Hraje se i za zhoršených klimatických
podmínek, nějaký deštík nás přeci nemůže rozházet!!!

Smíšená družstva startují v chlapecké kategorii.
Oddíl může přihlásit člena o jednu kategorii výš, ale
nikde ne staršího do mladší kategorie.
Systém turnaje – celkový vítěz turnaje získá
putovní placku – Štít vítězů.
Prosba – prosíme vedoucí, kteří znají pravidla hry,
aby se popřípadě nahlásili u zápisu mužstev jako
rozhodčí. I vedoucí –rozhodčí však mohou soutěžit!
Přiberte si psací potřeby, případně i stopky nebo
mobily s možností stopování času.
Jestliže se rozhodnete zúčastnit, prosím podejte
pořadatelům orientační zprávu a předpokládaný
počet družstev na cmoudik@cmoudik.cz .

Jak s oddílovými dětmi u lékaře?
Nepromyšlená právní norma, která
vyžaduje souhlas rodičů s některými zákroky a
postupy u lékaře, může připravit horké chvíle
vedoucím na akcích či na táboře. Univerzální
radu ústředí nemá, můžeme jen apelovat na
kolegy vedoucí, aby na věc mysleli a zejména
před letním tábořením se s rodiči snažili na toto
téma dohodnout. Od věci by možná nebyla plná
moc od rodičů, může být zakomponována už do
táborové přihlášky. Jako příklad uveďme řešení
v pražském TOM S.T.A.N. Ten včlenil do
táborové přihlášky následující větu:
V případě lékařského vyšetření, či hospitalizace
dítěte, rodič souhlasí s poskytnutím informací o
zdravotním
stavu
dítěte
vedoucímu
a
zdravotníkovi letního tábora.
Je to však jen jeden z možných příkladů řešení a
hlavně, co lékař, to individuální přístup.
Tomáš Novotný

Stručná pravidla hry najdete v aktualitách na www.atom.cz.
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K.R.A. – krátce, rychle, aktuálně
Připravilo v dubnu 2012 ústředí
Asociace TOM.
Tel. 220 910 460 nebo mobil 724 015 733,
e-mail: ustredi@a-tom.cz
http://www.a-tom.cz

