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Reedice táborové hry HOBIT

LEDEN

Vážení vedoucí,
pokud už nyní plánujete letní tábor,
nevíte si rady s táborovou hrou a hledáte
inspiraci, napište si na ústředí o reedici úspěšné
táborové etapové hry HOBIT. Autorem i
ilustrátorem je Jiří Chour, hra je psána na motivy
knihy J.R.R. Tolkiena Hobit aneb cesta tam a
zpátky.
Cena za kus činí 30 Kč.
Mailové objednávky prosím pište k
rukám Kačky Šejtkové na adresu sekacka@atom.cz
Zuzana Antošová
Kupte si komix!

Vážení kolegové,
zdravíme vás v novém roce a přejeme
hodně pěkných zážitků nejen na oddílových
schůzkách a výpravách.
Připomínáme, že do 31. ledna 2012 je
třeba registrace vašeho oddílu. Jak jistě víte, pro
letošní rok máte dvě varianty. Elektonickou, ke
které jste dostali přístup již před koncem roku
2011, a klasickou papírovou, kterou nám zašlete
na ústředí a do elektronické podoby ji
převedeme my. Moc nás potěšilo, že ke
dnešnímu
dni
(20.1.)
se
elektronicky
zaregistrovalo již 80 oddílů, celkem 3 000 členů.
Všem moc děkujeme za spolupráci a věříme, že
pro vás není nová evidence přítěží, ale naopak to
usnadní komunikaci mezi vámi a ústředím.
Kateřina Šejtková
Placení příspěvků na rok 2012 proběhne stejně
jako v minulých letech.
Připomínáme:
Plaťte prosím nejpozději do 31.1.2012.
Doregistrovávat nové členy je možné v průběhu
celého roku.
Členské příspěvky pro rok 2012 jsou – 120 Kč,
10 Kč zaplatí členové Kostky.
Variabilní symboly na platbu příspěvků pro rok
2012:
Členské příspěvky do asociace - 120,- Kč :
číslo oddílu a za ním 012
Příspěvky do odboru Kostka - 10,- Kč
:
číslo oddílu a za ním 512
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

Máte rádi komixy? Čtete zásadně Tomíka
odzadu? Pak jste jistě příznivci Veverka
Joachyma!
Exkluzivní vydání komixu Trampoty
Veverka Jáchyma si můžete objednat na ústředí
buď mailem na adrese chalupy@a-tom.cz či na
telefonu +420 220 910 314.
Cena výtisku činí pouhých 20 Kč, při
odběru 5 ks je pátý zdarma!
Zuzana Antošová
Nové vandrovní knížky
Vážení vedoucí,
na vědomí dáváme, že pokud máte
zájem o vandrovní knížky pro své členy oddílu,
jsou opět k dispozici na ústředí. Mailové
objednávky prosím posílejte na adresu:
sekacka@a-tom.cz.
Cena činí: 40Kč pro členy oddílů Asociace
TOM a jejich vedoucí a 50Kč pro všechny
ostatní. Barevné provedení je tentokrát dvojí tmavě modré a přírodní (pytlovina).
Minimální odběr jsou tři kusy, při odběru
20 kusů je jedna knížka zdarma, dodací doba 10
dní. Balíky budeme vypravovat zhruba po 20
kusech, jinak budou příliš těžké.
Zuzana Antošová
Žádosti o dotace na materiál
V letošním roce je opět možnost požádat
o dotaci na materiál přes KČT. Uzávěrka žádostí
je 20. února 2012 (formulář bude ke stažení na
webových stránkách). Oddíly, které byly
uspokojeny v roce 2010 a 2011, prosíme, aby
daly přednost oddílům, které v loňském roce
dotaci neobdržely.
Alice Pařízková
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Hledáme brigádníky do Kamenky!

Činy mluví - nový velký projekt Asociace TOM

Partu statných tomíků (nejlépe vedoucích či
instruktorů) hledá správce základny Kamenka na
brigádu v termínu od 13. -15.4. 2012. Na
programu jsou terénní úpravy. Zájemci, hlašte
se prosím Pavlu Vaňáskovi na mail:
dr.vanasek@seznam.cz
či
telefonem:
608 444 722. Děkujeme

Od prvního ledna 2012 se rozjel projekt s
názvem Činy mluví – společný projekt 4
partnerů, dětských spolků: Asociace TOM,
YMCA, Duhy a Ligy lesní moudrosti.
Projekt je to evropský, spadá pod Operační
program Vzdělávání pro konkurenceschopnost a
celkem jsme tímto (čtyři spolky) získali cca 15
milionů korun.
Samotný projekt se skládá z 6 dílčích celků,
kde asociace zajistí tři z nich a partneři po
jednom. Je vhodné tedy trochu celky představit:
1 - výchova prostřednictvím lesních aktivit
- cílem je vytvořit na 4 asociačních chalupách
podobné venkovní herní kouty, jako již máme ve
Sloupu. Celkem pětice aktivit, her tak nově
přibude na každé ze čtyř našich základen. Tuto
část projektu zajišťuje výhradně ústředí.
2 - výchovné aktivity v klubovně - cílem je
vytvořit "kufřík" se sadou žetonů, kostek,
počítacích dřívek a mnoho dalšího, který by se
mohl stát dobrým pomocníkem v klubovnách
oddílů. Co bude přesně obsahem sady není ještě
přesně určeno, ale praktičnost a využitelnost
"vnitřku" je na prvním místě.
3 - výchovné outdoorové aktivity - zde
vytvoříme sadu netradičního sportovního náčiní.
Oddíly, které sadu dostanou, tak budou moc
hrát hry jako Branball aj.
Tyto tři aktivity zajistí v průběhu
následujících tří let Asociace TOM.
Partnerské aktivity obsahují aktualizaci
metodiky woodcraftu (Liga lesní moudrosti),
snahu zavést v Čechách velmi zajímavý program
s názvem TenSing (YMCA) a přípravu aktivit
pomocí GPS s využitím geocachingu (Duha).
Na závěr dodáme, že každou z metodik či
aktivit (zejména číslo dvě a tři) bude potřeba
odzkoušet v praxi - zde poprosíme o pomoc vás,
oddíly. Zapojené oddíly se mohou těšit na
finanční odměnu.
Mechanismus zapojení oddílů sdělíme na
jaře, někdy během března ve Kře a na internetu.
Počítáme s tím, že v případě přetlaku zájemců
budou mít přednost oddíly, které se výrazněji
zapojují v rámci spolku- brigádami, pořádáním
centrálních akcí, příspěvky do Tomíka a
podobně.

Zuzana Antošová
Tomící, pozor na podvodné nabídky firmy
Seznam firem s.r.o.
Vážení kolegové,
ignorujte prosím podvodné nabídky
inzerce od firmy Seznam firem - nedej bože,
abyste si u nich inzerci objednávali. Na internetu
(viz druhá zpráva O. Šejtky) si můžete přečíst, že
nejsme jediní, komu podvodná nabídka přišla.
Ústředí spolku nic nikomu neobjednalo, adresy
těmto podvodníkům neposkytlo. Vzhledem k
tomu, že podvodná nabídka přišla i těm, co
dosud
nejsou
elektronickou
formu
zaregistrováni, vylučujeme souvislost s nově
připravovanou databází. Díky za pochopení a
díky všem, kdo ústředí korektní formou na věc
upozornili. Dodám, že podobně byla „postižena“
Česká rada dětí a mládeže nebo Klub českých
turistů.
Tomáš Novotný
Vyjádření správce databáze
Na internetu lze najít mnoho odkazů,
které se o firmě Seznam firem s. r. o. vyjadřují
jako o podvodnících.
V obálce naleznete papír, který se na
první pohled tváří jako faktura, ale faktura to
není. Dole v podmínkách je napsáno, že se jedná
o reklamní nabídku a že souhlasíte a smlouvu
uzavíráte právě zaplacením částky na účet. Je
tedy možné bez ostychu tento papír vyhodit.
Vzor naleznete v příloze. A kde na Vás vzali
kontakt? Asociační oddíly lze nalézt v katalogu
Seznam.cz a odtud také patrně pochází zdroj
kontaktů. Do katalogu Seznam.cz jsme se přidali
v roce 2009 po vzoru kamarádů skautů, kteří zde
prezentují své tisíce oddílů, stejně tak na tom
jsou i pionýři a další organizace. S elektronickou
evidencí to nemá nic společného. Používáme
speciální šifrování, zakoupili jsme dokonce
bezpečnostní certifikát, aby data Vašich oddílů
byla dostatečně chráněna.
Ondra Šejtka

Tomáš Hurt
K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně
Připravilo v lednu 2012 ústředí
Asociace TOM.
Tel. 220 910 460 nebo mobil 724 015 733,
e-mail: ustredi@a-tom.cz
http://www.a-tom.cz
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