Plavba po Vltavě

2015

Vážení kolegové,
přijeďte s námi oslavit 25. výročí založení
Asociace TOM!
Kdy?

v sobotu 4.6.2016

PROSINEC

Kam? do Prahy
Kde?

na parníku Vltava

Přijeďte na tříhodinovou plavbu parníkem
malebnými místy a už teď si zarezervujte datum ve
svém kalendáři.
Sledujte naše tiskoviny a web pro více
informací a přihlášky.
ústředí

Překlopte se, prosím!

Milí kolegové vedoucí,

Vážení kolegové,

v předvánoční
KŘE
najdete
řadu
podstatných informací ze spolkového dění. Jednou
z nich je třeba zamyšlení nad tím, zda nezkusíte
změnit dodavatele elektřiny a plynu a zda se
nechcete přidat k projektu Skautská energie pro
tomíky.

stále jen část z vás nám zaslala formuláře
potřebné k „překlopení“ oddílu, resp. k naplnění
zákonné povinnosti dané novým Občanským
zákoníkem. Všem, kteří tuto povinnost splnili,
velmi děkujeme! Ty, kteří tak ještě neučinili,
musíme opět urgovat a vyzývat a urgovat a
vyzývat…! Pokud byste měli k věci dotazy,
směrujte je na Ondřeje Mánka, na omanek@atom.cz.

Přidám dvě zprávy. První některé z vás
nebude bavit, je to nekonečný příběh překlopení
pobočného spolku. Bylo by dobré vkročit do
nového roku 2016 s překlopeným oddílem. Nebolí
to, dokázala to už víc než půlka spolku.
Nepodmiňujeme tímto faktem zatím nic, ale pokud
by jaro nepřineslo výrazný posun u těch, kdo
dosud váhají, bylo by stanovení jistých podmínek
asi na pořadu dne. Je to zkrátka zákonná povinnost
a bude bezesporu ovlivňovat například dotační
pravidla pro rok 2017. Návody, jak se překlopit,
stále visí na webu, posíláme je v mailové poště i v
tiskovinách, existuje i motivační video od Klíštěte
a Chroštího.

Inspirovat se také můžete na našich stránkách na
záložce: Zápis oddílů do veřejného rejstříku.
Jednoduchý
videonávod
naleznete
zde:
http://www.a-tom.cz/clanek/17537-skvele-videopro-tomiky-preklopeni-podle-noveho-obcanskehozakoniku-koho-by-to-bavilo.
Děkujeme.

Registrace do spolku v roce 2016
Vážení přátelé,

Druhá věc je podstatně milejší. Zdá se, že i
v roce 2016 bude na tomíky pamatováno
rozumným penízem z prostředků státního rozpočtu.
Pokud vše dobře dopadne, budeme moci podpořit
oddílovou činnost na stejné úrovni, jako tomu bylo
letos, k tomu opravit potřebné věci na některých
základnách, vydávat Tomíka…Chytřejší budeme
v lednu či únoru, první zprávy jsou ale poměrně
povzbudivé.

vzhledem k tomu, že se blíží nový rok,
čeká vás opět 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 o oddílech a případně je
aktualizovat. Rovněž pak označit u vaší členské
základy, kdo bude nadále registrovaným členem.
Další členy poté lze doregistrovat během roku.
Následně stisknout „kouzelné“ červené tlačítko
„Uzavřít registraci na rok 2016“ a tím je celé
registrace hotová. Seznamy se nikam nemusí
zasílat.

Milí kolegové, přeju Vám i Vašim oddílům
příjemné finále končícího roku a dobré vplutí do
roku nového.
Tomáš Novotný
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Registrace na nový rok by měla probíhat
tak, že loňským členům pouze změníte status na
„registrovaný“, případě aktualizujete údaje a vše
uložíte. Postup, kdy všechny členy smažete a ty
samé znovu nahrajete, není správný a tímto vás
prosíme, abyste jej nepoužívali.

v horním menu po přihlášení. Bližší popis systému
levnějších energií vám přineseme na webových
stránkách na začátku roku 2016.
Registraci pro rok 2016 bude možné
provádět od 1. 1. 2016. Po provedení všech úprav
nezapomeňte prosím registraci oddílu vždy
ukončit. Uděláte to pomocí tlačítka „Ukončit
registraci“, které naleznete dole na stránce
v registraci oddílu. Bez ukončení registrace je
registrace neúplná, proto na ni prosím
nezapomínejte!

V novém roce vás v evidenci čeká několik
novinek, které níže vysvětlujeme.
1) Evidence majetku – Během prvních měsíců
následujícího roku se vám v evidenci v menu
objeví záložka Majetek. V této části si budete moci
evidovat oddílový majetek a rovněž se zde bude
evidovat majetek, který se zapisuje na zelené karty.
Tento modul budete využívat zápisy a výmazy
majetku ze zelené karty, zájemci zde mohou lehce
evidovat i majetek pořízený z vlastích zdrojů. Na
začátku roku navkládají pracovníci ústředí obsah
zelených karet oddílů do evidence a my vás pak
požádáme o kontrolu, zda se vše shoduje i s vašimi
záznamy. Další změny se následně budou evidovat
již jen elektronicky. Pevně věříme, že vám toto
rozšíření evidence opět ulehčí práci.

Bližší informace o nových změnách vám
poskytne Ondřej Šejtka na emailu ondra@atom.cz.
Ondřej Šejtka

Ekonomické informace k registraci do
spolku v roce 2016
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
Kateřinu Adamcovou (e-mail: kukatka@a-tom.cz
nebo tel. 233910486). V průběhu prosince lze ještě
vše napravit, v lednu vám již bohužel nemůžeme
žádnou z nevyplacených dotací poslat.

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.

Placení příspěvků na rok 2016 proběhne stejně
jako v minulých letech. Připomínáme:
Plaťte prosím až po 1.1.2016, ale nejpozději do
31.1.2016. Doregistrovávat nové členy je možné
v průběhu celého roku.
Členské příspěvky pro rok 2016 jsou – 120 Kč, 15
Kč zaplatí členové Kostky!!!

3) Čísla členů v databázi KČT – Od roku 2015
jsme propojili databáze tomíků a KČT.
Registrovaní členové se automaticky odeslali do
databáze KČT a zpět se zaslalo číslo člena. Toto
spojení však vykazovalo občasné chyby. Nyní
aktuálně řešíme, jaký postup zvolíme v roce 2016.
S jistotou však můžeme říct, že veškeré kroky
budou automatizované a žádné další seznamy
členů nemusíte zasílat oblastním správcům. Systém
to udělá za vás. V evidenci se rovněž dozvíte, jaké
jsou možnosti strukturovaného členství v KČT.

Variabilní symboly na platbu příspěvků pro rok
2016:
Členské příspěvky do asociace:


120,- Kč (číslo oddílu a za ním 016)

Příspěvky do odboru Kostka:


15,- Kč (číslo oddílu a za ním 516)

Oddílová karta Eurobeds:


4) Levnější energie – V evidenci tomíků bude
nově možné přidávat zájemce do systému
levnějších energií pro domácnosti, klubovny i
firmy. Systém bude fungovat obdobně jako při
hlášení k telefonní síti. V systému vytvoříte žádost
o připojení k projektu levnějších energií a vámi
zadaného zájemce pak bude již sama kontaktovat
energetická společnost. Žádosti budete moci
vytvářet v záložce „Energie“, kterou naleznete

500,- Kč (číslo oddílu a za ním 501)

Členská karta KČT
 50,- Kč -> viz článek Mojmíra Nováčka
dále (str.5)
za ekonomický úsek Kateřina Adamcová
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s původním dodavatelem. Společnost TGI podle
těchto dokumentů dokáže stanovit, kdy bude
možné od dodavatele odejít. Po odeslání žádosti
vám přijde plná moc, kterou e nutné zaslat poštou
na adresu TGI. Veškeré informace obdržíte také
následně emailem. Bude vás rovněž telefonicky
kontaktovat pracovník TGI, který s vámi váš
přechod dokončí.

Skautská energie pro tomíky
Před časem nám nabídlo vedení skautů,
abychom se připojili k zaběhnutému a výhodnému
projektu Skautské energie. Vedení našeho spolku
s tím souhlasilo a nyní vám přinášíme základní
informace o tomto projektu.
Jde o službu, díky které můžete ušetřit
peníze za dodávky elektřiny a plynu pro své
klubovny, základny a také domácnosti a firmy.
Umožňuje dosáhnout společně na ceny, které
jednotlivý odběratel nemůže běžně získat.
Uveďme, že u skautů této služby využívá
v současné době přes 100 středisek a několik set
domácností z řad skautů a že jejich počet se
průběžně zvyšuje. Skautská organizace má
v projektu přihlášeny své klubovny, domácnosti
svých členů a jejich rodinných příslušníků i své
velké celorepublikové základny.

Pod záložkou „Energie“ budete moci
v budoucnu sledovat, jaké jste podali žádosti a
koho jste do systému výhodné energie přihlásili.
(ton, oš)
Ceny energií pro rok 2016
* zdroj: CENÍK SKAUTSKÉ ENERGIE PLATNÝ OD
1. 1. 2016 (z http://krizovatka.skaut.cz/organizace/
benefity/energie)

Elektřina

Jak projekt probíhá?
Skauti
vybrali
partnera
projektu,
společnost Terra Group Investment, a.s. Ta
zajišťuje veškerý servis, tedy na základě plné moci
od zájemců vypovídá stávající smlouvy a
administruje převod k novému dodavateli. Pomáhá
také řešit reklamace a zodpovídá provozní dotazy.
Dodavatel elektrické energie a plynu se vybírá
pravidelně ve výběrovém řízení. Pro rok 2015 a
2016 zvítězila nejlepšími podmínkami (cenou i
službami) firma Energie2, a. s.

Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

Proč vám tento projekt nabízíme?
Domníváme se, že stejně jako jsme části
naší členské základny dovedli vyjednat výhodnější
podmínky u mobilního operátora Vodafone, může
tato nabídka pomoci ušetřit nemalý peníz v našich
tomíckých kapsách.
Do projektu se můžou zapojit naši členové,
jejich rodinní příslušníci, ale i příznivci oddílů,
kterým vedoucí tuto službu nabídne. Režim
smlouvy je nastaven tak, že se uzavírá vždy pouze
na rok a pak se soutěží znovu, respektive
vyjednávají se výhodnější podmínky. To vše
zajišťuje partner projektu Terra Group Investment
a. s. (TGI)

Tarifní kódy

Cena VT 2016

D01d, D02d

1 075

D25d, D26d

1 358

780

D35d

1 273

992

D45d

1 299

997

D55d, D56d

1 207

997

D61d

1 299

1 099

C01d, C02d, C03d

1 048

C25d, C26d, D27d

1 180

796

C35d

1 160

897

C45d

1 189

997

C55d, C56d

1 189

997

Cena NT
2016

Plyn
Ceny jsou uvedeny v Kč/MWh bez DPH.

Jak v se lze v praxi do projektu Skautská energie
pro tomíky přihlásit?

Plyn (cena pro všechna odběrná místa)

V evidenci tomíků naleznete od nového
roku v menu pole „Energie“. Zde můžete vkládat
žádosti pro fyzické osoby (klasická domácnost,
chata, kdy majitelem je osoba) nebo žádosti pro
právnické osoby (klubovna v majetku oddílu,
kancelář v majetku firmy apod.). V žádosti
vyplníte potřebné údaje jako např. jméno, adresu,
stávajícího dodavatele, kontaktní údaje a nahrajete
poslední vyúčtování za energie a smlouvu

650

O Kukle
Milí kolegové, příznivci umění!
Kukla roku 2016 se bude konat v městečku
Chropyně na Hané, uprostřed kraje moravského ve
dnech 26.-28.2., přehlídkovým dnem bude sobota.
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Chropyně je obklopená městy Kroměříž,
Kojetín, Přerov, Hulín a Holešov. Je zde vlakové i
autobusové spojení. Samotná přehlídka bude
probíhat v městském kulturním středisku.

Díla je možné zaslat na adresu: Hana Paňáková,
Moravská 651, 768 11 Chropyně.
Přihlášku naleznete na webu zde: http://www.atom.cz/clanek/17661-prihlaste-se-na-umeleckouprehlidku-oddilu-kukla-2016

Pro zájemce ze vzdálenějších oddílů bude
připraveno společné ubytování v základní škole,
která je kousek od místa dění nebo za poplatek 100
Kč za osobu a noc na tělocvičně na samostatných
pokojích. Přesný program soutěžního dne bude
vznikat průběžně dle přihlášených oddílů a
rozdělení jednotlivých vystoupení.

Kontaktní
Pečínková.

osoby:

Hana

Paňáková,

Renata

Těší se na vás tomíci Kamínci z Chropyně.

Pro oddíly, které přijedou již v pátek, bude
podle jejich počtu a zájmu připraven večerní
program. Večeře zajištěna nebude, ale snídaně ano,
a to ve školní jídelně. Také sobotní oběd zde bude
zajištěný včetně sobotní večeře. Vše je závislé
podle počtu přihlášených zájemců. Stejně jako i
výše vašeho příspěvku na stravu, či ubytování
(maximálně v řádu desetikorun).
V jakých kategoriích můžete soutěžit?


Divadlo,
pantomima,
performance,
výrazová tanec- max. délka vystoupení 20
min.



Film



Hudba - skupiny, či sólisté, (soutěží se s
jednou či třemi písněmi)



Literatura - poezie, próza. Přihlásit můžete
jedno až tři díla.



Fotografie - hodnotit se budou maximálně 3
fotografie od jednoho autora



Výtvarné umění – obrazy, kresby, sochy,
plastiky, koláže, rytiny. Autor může soutěžit až
s třemi díly.

Nové ESO - jednodušší účtování!
Vážení vedoucí a hospodáři,
od začátku nového roku startuje již
několikrát avizovaná webová aplikace ESO účetní a oddílová agenda. Připomenu, že se jedná o
úpravu staré verze ESO do online podoby. Jsou
zachovány prvky původního ESA a přidány mnohé
další detaily, které práci při účtování oddílových
financí, správu akcí či majetku nebo vypisování
cestovních náhrad značně zjednoduší. Od ledna
2016 také již nebude původnímu ESU poskytována
podpora od tvůrce programu, firma Skeleton se
bude naplno věnovat vylepšování nové verze.
Online podoba ESA je vhodná pro všechny
typy našich oddílů. Vřele můžeme ESO doporučit,
ať už účtujete v jednoduchém či podvojném
účetnictví. Pokud nyní používáte starý program,
budete mít možnost importovat veškerá data do
svého online účtu. Stejně tak ale můžete přistoupit
k ESU bez předchozí zkušenosti se starší verzí budete mile překvapeni, jak praktické ESO umí
být:)

Převzetí soutěžních děl v kategorii
výtvarné umění a fotografie, bude v pátek večer a v
sobotu ráno, nejpozději však dvě hodiny před
začátkem Kukly.
Je možné díla i zaslat, nebo po dohodě
dovést. Literární díla je třeba zaslat na uvedený
email nejpozději do konce roku 2015. Každé
soutěžní dílo, kromě divadla a hudby, prosím
označte informačním štítkem se jménem a číslem
oddílu, jménem autora, či autorů, jejich věkem a
názvem.

Jak se k novému ESU dostat? Online verze
poběží od 1. ledna zde: https://eso.skeleton.cz. Do
té doby postačí napsat na mail tomek@a-tom.cz,
zašlu vám podrobnější informace k prvnímu
přihlášení. Od Nového roku si pak na výše
napsaném odkazu můžete registrovat svůj oddíl
sami.

Uzávěrka přihlášek na Kuklu 2016 je 4. 1. 2016
do 18 hod.
Na jakékoliv dotazy jsme vám připraveni
odpovědět na mob. +420 733 708 049 a emailu:
KUKLA2016@post.cz a také na tento email
posílejte vaše přihlášky.

Pokračování na vloženém listě
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Kolik bude nové ESO stát? Cena pro
oddíly je stanovena na 660 Kč vč. daně ročně
(pouze oddíly, které by účtovaly přes 1500
účetních položek, by hradily 1000 Kč - takové
oddíly ale nejspíše v asociaci nemáme). NV
průběhu roku 2016 budete moci čerpat speciální
dotaci na pokrytí 400 Kč z této částky, přesný
termín čerpání vyhlásíme.

jak s nimi zacházet, kdy zmačknout spoušť nebo
jak zachytit pohyb, úsměv i emoce. Základem
kurzu je vše od teorie kompozice až po finální
zpracování fotografie v počítači a spousta tipů jak
udělat dobrou fotku. Hlavně ale zažijete hravou
formou dvoudenní nabitou praxi v přírodě, v
místnosti i v pohybu. Kurzy jsou připraveny ve
spolupráci se společností Nikon, která zapůjčí
fototechniku. Hlavní školitel je lektorem projektu
Nikon-škola. Cena je zvýhodněna speciálně pro
tomíky (můžete i navíc využít dotaci na akci),
maximální počet účastníků 16. Ubytování a
polopenze je zajištěna. Fotokurz je určen pro
začátečníky a mírně pokročilé, vedoucí i
praktikanty.

V ceně ESA je zajištěný stálý systém
helpdesku, zálohování dat, jistotu správnosti účetní
osnovy,
možnost
tisku
účetních
sestav,
zaregistrování vícero uživatelů s různými právy do
vašeho oddílu a mnoho dalšího. Detailní informace
bude zveřejněny na webu a-tom.cz v průběhu
svátků.

Pokud tedy chcete pro lepší prezentaci
oddílu pootevřít okno do nového fotosvěta sobě,
dětem ze svých oddílů i rodičům pojeďte to
vyzkoušet. Bližší podrobnosti o kurzech najdete
v průběhu ledna 2016 na webu Asociace TOM a v
Kalendáriu 2016.

Vážení kolegové, vyzkoušejte v roce 2016
novou podobu ESO, budete určitě spokojeni a vaše
administrativní práce pro oddíl se zjednoduší.
Tomek Hurt

 15.4. – 17.4.2016 první fotokurz ve Sloupu
v Čechách

Termíny školení

 10.6. – 12.6.2016 druhý fotokurz ve Sloupu
v Čechách

Vážení přátelé,
i v roce 2016 jsme si pro vás opět připravili
řadu školení a kurzů. Přehled – viz. níže.


6.5. – 8.5.2016 INKU – školení pro
instruktory na TZ Polana



20.5. – 22.5.2016 Školení hlavních
vedoucích táborů v Ochozech u Bystřice
pod Hostýnem



3.6. – 5.6.2016 Školení hlavních vedoucích
táborů na TZ Dědov



19.8. – 26.8.2016 Česká letní táborová
škola na TZ Sloup v Čechách



20.8. – 27.8.2016 Moravská letní táborová
škola na TZ Polana

kontakt: blstak.milan@gmail.com
Milan Blšťák

Úpravy členství a členských příspěvků
v Klubu českých turistů
Konference KČT schválila v březnu 2015 po
mnoha letech změny ve výši i ve struktuře
členských příspěvků KČT s platností od ledna
2016. Tyto změny se dotýkají každého turisty a
tedy i tomíků. Největší změnou je zavedení tří
stupňů členství v KČT:
 Základní členství odpovídá dosavadnímu
členství v KČT. Členové KČT s tímto
členstvím získají dosavadní výhody člena –
slevy na ubytování, slevy při nákupu
některých IN karet Českých drah, slevy při
nákupu map KČT, úrazové pojištění a další.
Poskytování slev je vázáno na novou členskou
kartu KČT. Tomíci si ji objednat nemusí, ale
pokud ji budou chtít, je za ni členský poplatek
50 Kč.
 Rozšířené členství s sebou nese navíc slevu
na objednání časopisu TURISTA a slevu 50
% na konkrétní turistické oblečení nebo
vybavení (bude každý rok aktualizováno). Pro
tomíky je tento stupeň za členský příspěvek
450 Kč.

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

Workshopy s Nikonem
Fotíte na oddílových akcích, táborech, v
klubovně a není to pořád úplně ono? Nebo byste
chtěli s focením začít? Máte ideální příležitost!
Během dvou víkendového kurzů si můžete na
zrcadlovkách Nikon vyzkoušet jaké funkce a
možnosti současné fotoaparáty nabízí, naučit se,
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 TOP členství obsahuje navíc poukaz na jednu
mapu KČT a jednoho průvodce vydavatelství
Soukup a David a jako dárek nějakou
turistickou potřebu – v roce 2016 to bude
kapesní nůž MIKOV. Tento stupeň je pro
tomíky za členský příspěvek 1150 Kč. Vyšší
stupně členství nejsou jen o větších výhodách
za vyšší příspěvky, ale především vyjádřením
větší sounáležitosti s klubem.

propojen se srazem dospělých turistů, který bude
od 30. 6. do 3. 7. v nedalekém horském středisku
OSTRAVICE jako 1. mezinárodní letní sraz
turistů. Tomíkům ale 4 dny nestačí a budou mít
svůj sraz protažen na 10 dnů. A bude to také sraz
mezinárodní, protože společně s českými tomíky
se jej budou účastnit také slovenští tomíci.
Náklady na sraz ještě nejsou přesně
zkalkulovány, ale účastnický poplatek určitě
nebude vyšší, než na minulém srazu na Šumavě,
kde byl ve výši 1.700 Kč. Poplatek bude obsahovat
ubytování ve škole, stravování (polopenzi),
organizaci srazu a turistický program. U výletů se
budou připlácet náklady na autobus nebo jinou
dopravu a vstupy. Přesná cena a přihlášky budou
umístěny na web asociace do konce ledna 2016.
Předběžné přihlášky můžete zasílat už nyní,
informace dostanete pak na svou adresu.

Členský průkaz KČT byl dosud papírový
(dospělí bílý, tomíci modrý) a byl doplněn
slevovou kartou EUROBEDS, na kterou se
přelepkou vyznačila roční platnost. Všechny tyto
dosavadní členské průkazy byly sloučeny do jedné
plastové karty, která obsahuje jak údaje o členovi,
tak je zároveň slevovou kartou EUROBEDS a
nově také je na ní znak věrnostního programu
SPHERE, k němuž klub přistoupil a který nabízí
slevy na 10 tisících místech v Česku a na
Slovensku. Tomíci si mohou tuto novou kartu
objednat prostřednictvím svého odboru KČT za 50
Kč. Při rozšířeném a TOP členství se karta
vystavuje tomíkům automaticky. Tisk karet
zajišťuje ústředí klubu a rozesílá je odborům KČT.
Oddílová karta EUROBEDS na ubytování na
chatách KČT je beze změny za 500 Kč a
objednává se přes ústředí asociace.

Sraz připravuje Moravskoslezská krajská
rada společně s TOM Divočáci Frýdlant a dalšími
oddíly.
Na setkání na 35. letním srazu TOM se těší Mojmír
Nováček, novacek@kct.cz

Databáze sportovních oddílů
Vážení oddíloví vedoucí,

Nově je možno také přistoupit ke
společnému členství KČT a české pobočky
alpského klubu ALPENVEREIN.CZ. Klub
ALPENVEREIN poskytuje za svůj členský
poplatek výhodné celoroční cestovní pojištění,
platné po celém světě (které obsahuje také
pojištění záchrany vrtulníkem v horách) a
významné slevy na ubytování na alpských chatách.
Roční poplatek Alpenvereinu je poměrně vysoký
(dospělý 1.610 Kč, studenti a senioři 1.240 Kč a
děti do 18 let 680 Kč, výhody pro rodinné
členství), ale při společném členství je sleva 60 Kč
na členském příspěvku KČT. U tomíků se sleva
vztahuje na rozšířené a TOP členství. Společné
členství se zadává v obchodních místech
Alpenvereinu, což jsou např. prodejny HUDY
Sport, nebo na internetu – na stránce KČT
www.kct.cz nebo www.alpenverein.cz.

šéf rady závodů Zděněk Vejrosta využil
možnosti propagovat svůj oddíl pomocí registrace
na portálu: http://sportvokoli.cz/add-event, který
provozuje Český olympijský výbor ve spolupráci s
MŠMT, Českou unií sportu a sportovními svazy.
Jedná se o databázi sportovních klubů a oddílů
v republice.
Registrace do této databáze by vám mohla
pomoci s náborem nových členů, anebo je to
alespoň další způsob propagace. Vyplnění vám
zabere pár vteřin a mezi registrovatelnými sporty
je i turistika. Jakkoliv tomíci nejsou typicky
sportovním odvětvím, máme za to, že zveřejněním
můžeme přispět propagaci oddílů tomíků i spolku
jako celku.
(OM)

Mojmír Nováček, generální sekretář KČT

K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně

35. letní sraz TOM

V prosinci 2015 připravilo ústředí Asociace
TOM.
Tel. 220 910 460 nebo mobil 777 322 785,
e-mail: ustredi@a-tom.cz
http://www.a-tom.cz

(Frýdlant nad Ostravicí, 30. 6. – 9. 7. 2016)
Letní sraz TOM 2016 se bude konat
v Beskydech, v městečku s aktivními tomíky, kteří
žijí nejen turistickými závody. Sraz TOM bude
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