přiložit k žádosti o dotaci. Dotovat akci lze 150,- Kč
na účastníka a den, dotaci lze vyplatit do
maximální výše 70% celkových nákladů na akci.

ÚNOR 2017

3. Individuální výchova - Absolventi musí být
starší 18 let. Dotovat akci lze 200 Kč na účastníka a
den, dotaci lze vyplatit maximálně do výše 70%
celkových nákladů na akci. Každý účastník musí
obdržet písemné osvědčení o absolutoriu.
Jelikož však vzdělávací a výchovné akce
považujeme za důležité, nevyloučíme i ad hoc
navýšení dotačních prostředků na konkrétní kurzy
– například kurz první pomoci.

Nabídka kurzů:
Tomáš Weicht z opavského oddílu KADAO
doporučuje kurz od opavské společnosti Sportovní
kurzy:
https://www.sportovnikurzy.cz/instruktor-vodnituristiky.html

Vážení kolegové,
zdravíme vás zkraje února a přinášíme
několik nových informací.

Dcera Jany Šťastné z brněnského TOM Racek
pořádá akreditované kurzy pod hlavičkou Dronte
s.r.o.

Na sněmu v Hronově jsme mimo jiné
hovořili o možnostech vzdělávání.

http://www.dronte.cz/cs/20-akreditovane-kurzy

Velký zájem byl o vodáckou táborovou
školu nebo jiné kurzy pro vodáky – instruktory.

Pár tipů od bratrů skautů:
vodácké skautské akce lze nalézt v tzv. termínce
vodních skautů:
https://vodni.skauting.cz/terminka

Jelikož letos vodáckou letní školu
nepořádáme, rádi bychom zájemcům nabídli
několik kurzů, které doporučují vaši kolegové.
Pokud byste měli zájem, domluvte se na ústředí,
jakým způsobem ten či onen kurz dotačně
podpoříme. Některé kurzy jsou pro naše členy
prioritou, jiné jsou spíš zpestřením vašeho
rozhledu. Základní pravidla při proplácení
příspěvků na vzdělání jsou tato:

Mezi vhodné akce by mohl patřit:
1) Lodní tesař 2017 https://vodni.skauting.cz/hkvs-hlasi/lodni-tesar2017
2) Kurz VMP 2017 -https://vodni.skauting.cz/hkvshlasi/ridicak-na-lod-kurz-vmp-2017

1. Základní výchova - Je určena pro přípravu
vedoucích a instruktorů pro vedení oddílu, družiny
na táboře, lyžařských nebo vodáckých instruktorů
a podobně. Absolventi musí být starší než 14 let.
Dotovat lze 130,- Kč na účastníka a den nad 14 let,
dotace může být vyplacena do 70% celkových
nákladů na akci.

3) Kapka Pardubice 2017 https://vodni.skauting.cz/clanky-ovzdel.akcich/kapka-pardubice-2017
4) Kapka HKVS 2017 - https://kapka.skauting.cz
5) Skare - http://skare.skauting.cz/

2. Odborná výchova - Je určena pro vyškolení
oddílových zdravotníků, ekologů, hospodářů,
táborových vedoucích a podobně. Absolventi musí
být starší 17 let a musí být již absolventy základní
výchovy. Každý účastník musí obdržet písemné
osvědčení o absolutoriu, jehož kopii je třeba

6) Víkend divoké vody 2017 - bude 1. víkend v září
-https://vodni.skauting.cz/hkvs-hlasi/vikenddivoke-vody-2016-podzim
Toto jsou základní informace. Pokud
zaznamenáme na emailech alpa@a-tom.cz nebo
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omanek@a-tom.cz zájem o konkrétní akce,
budeme se snažit s organizátory vyjednat pro
tomíky lepší podmínky.

PS: V letošním roce proběhne akce Čistý tomík.
Vyplacení letních a podzimních dotací je vázáno na
to, že váš oddíl touto kontrolou projde s čistým
štítem.

Ekonomické informace

Stručný přehled termínů pro rok 2017:
 do 15.3. poslat požadavek na tábornický a
turistický materiál
 do 10.4. poslat hlášení o konání jarního
tábora
 do 5.6. poslat hlášení o konání letního tábora
 do 30.6. vyúčtovat jarní tábory
 do 31.7. vyúčtovat akce konané do 30.6.
 do 10.9. vyúčtovat letní tábory
 do 10.9. žádost o zahraniční akci pro rok 2018
 do 10.9. žádost o zařazení do projektu pro
neorganizovanou mládež 2018
 do 31.10. vyúčtovat jednotlivé akce za rok
2017 (pokud není uvedeno jinak)
 do 31.10. vyúčtovat PD I – výpravy (termín
pouze předpokládaný)
 do 31.10. vyúčtovat PD II – materiál
 do 30.11. vyúčtovat nájmy kluboven (termín
předpokládaný)

Vážení kolegové,
od 1. února můžete požádat o
materiálovou dotaci. V Evidenci máte otevřený
formulář „ Žádost o materiál 2017“. Otevřen
bude do 15. března, poté se automaticky uzavře.
V současné době ještě neznáme výsledky
grantů, předpokládáme však, že výše dotací by se
mohla pohybovat v loňských číslech. Jakmile
budeme
znát
letošní rozpočet,
budete
informováni o výši přidělené dotace a způsobu
vyúčtování. Předpokládaný termín je konec
března.
Aktuální „Dotační kuchařku 2017“ pro vás
připravíme do konce března. Najdete ji na
webových stránkách www.a-tom.cz v sekci „ke
stažení“. Zatím nepředpokládáme žádné zásadní
změny oproti loňskému roku.
Předpokládáme, že začátkem března již
budeme moci zpřístupnit formulář na hlášení o
konání jarního tábora.

Zaregistrujte
evidence

oddíl

do

elektronické

Děkujeme vše, kteří se pro rok 2017 již
registrovali. Prosíme všechny, kterým se ještě
nepodařilo zaregistrovat oddíl v naší spolkové
evidenci (evidence.a-tom.cz) pro rok 2017, aby tak
učinili co nejdříve. Nedílnou součástí registrace je
uhrazení členských příspěvků. K 2.2.2017 se již
registrovalo 6 975 členů v celkem 185 oddílech.
Všem moc děkujeme.

Stručný přehled nejaktuálnějších termínů pro I.
pololetí 2017:
 do 15.3. prosím odešlete žádost o materiál
 do 10.4. je třeba odeslat „Hlášení o konání
jarního tábora“
 do 5.6. je třeba odeslat vyplněnou „Hlášení o
konání letního tábora“
 do 30.6. prosím pošlete vyúčtování za jarní
tábory
 do 30.7. posílejte vyúčtování akcí konaných
v první polovině roku

ústředí

Po dvou letech bude opět Čistý tomík!
Vážení kolegové,

Materiál pořízený z dotace – připomínáme, že je
třeba vložit do evidence majetku (v elektronické
evidenci) materiál, který jste pořídili z loňských
dotací. (tábory, klubovny, dotace materiálová,
opravy kluboven, neorganizované mládeže apod.)

po dvou leté pauze proběhne opět nezbytně
nutná kontrola vašeho účetnictví – akce Čistý
tomík. Lokace jsou stejné jako v roce 2015. Rozpis
termínů naleznete na poslední straně této KRY.
ústředí

za ekonomický úsek Kateřina Adamcová
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v rezervačním formuláři zatrhávací okénko, kde
můžete zaškrtnout souhlas k tomu, aby se
v přehledu obsazenosti objevilo vaše jméno a
email. Toto okénko bude v rezervacích vyskakovat
v okamžiku, pokud vyplníte, že jste členy Asociace
TOM, pro soukromé osoby to platit nebude.

Nabídka asociačních věcí
 Z historie turistiky (Jan Havelka) 50 Kč
 Táborová dobrodružství (Hop & Youry)
100 Kč
 Putování spokojeného člověka (Královcovi)
40 Kč
 Jeníček a Mařenka (táborová hra Karla Olivy)
30 Kč
 Velká kniha o tomících (výpravná publikace
mapující 25 let spolku)
70 Kč
 Sanatorium Dr. Robschitze
24 Kč
 Hobit
24 Kč
 Vandrovní knížka
40 Kč
 Veverk – pexeso
10 Kč
 Veverk – komiks
20 Kč
 Asociál
70 Kč
 deštník
350 Kč
 Zápisník tomíka
20 Kč
 samolepka velká
18 Kč
 samolepka střední
8 Kč
 samolepka malá
5 Kč
 samolepka vypouklá 3D
8 Kč
 nášivka
40 Kč
 odznak
5 Kč
 spolkový náramek
13 Kč
 vlajka asociační malá (40x60cm) 150 Kč
 vlajka asociační velká (70x90cm) 365 Kč
 trika M. Choura (nová podoba loga) lze
objednat na trika.a-tom.cz

Dovolujeme si upozornit, že ne každý bude se
zveřejněním údajů o svém pobytu na našich
základnách souhlasit (máme vyzkoušeno z
minulých let). Jsme také limitováni platnými
normami na ochranu osobních údajů. Telefony
zveřejňovat nebudeme. Nelze tedy počítat s tím,
že se kontakt zobrazí u všech rezervací.
Požadavek na tuto úpravu rezervačního
systému jsme zadali jeho tvůrci, měl by být hotov
v průběhu března.
ústředí

Letní táborová škola 2017

Vážení kolegové, zájemci o letní táborové školy,
v roce 2017 proběhne opět pouze jedna
táborová škola, tentokrát pro změnu ta na Polaně
v anoncovaném termínu 21.-28.8.2017. Sloupská
škola si jeden rok odpočine, důvodem jsou jednak
organizační a personální obtíže, ale zejména
přetrvávající nezájem tomícké mládeže se
vzdělávat.

Fotogalerii a ceník drobných asociačních radostí
naleznete od 10. února na spolkovém webu.
Pokud máte o cokoliv z nabídky zájem, pište na
omanek@a-tom.cz.

Úprava rezervačního systému

Pevně věříme, že jedna škola se naplní
s přehledem, a proto, tomíci, neváhejte a zavčas
se přihlaste! Veškeré informace najdete na
webu http://lts.a-tom.cz/

Vážení přátelé,

Zdeněk Šmída

na sněmu v Hronově vzneslo několik oddílů
požadavek, aby se u obsazenosti našich chalup
zobrazoval kontakt na vedoucího či osobu, která
objekt rezervovala.

K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně

Vedoucí se tak mezi sebou mohou domluvit
na společném využití autobusu, na dřívějším
předání chalupy apod.

Tel. 220 910 460

V únoru 2017 připravilo ústředí
Asociace TOM
e-mail: ustredi@a-tom.cz
www.a-tom.cz

Jelikož ale nemůžeme zobrazovat kontakty
bez souhlasu dotyčné osoby, objeví se
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Termíny a místa Čistého tomíka v roce 2017
TERMÍN

OD – DO

MĚSTO KONÁNÍ

ADRESA

11.3. sobota

9 až 12

Česká Lípa

Libertin, Dům dětí a mládeže
Škroupovo nám., Česká Lípa

12.3. neděle

9 až 12

Hradec Králové

Jednota Orel, Jana Koziny 2
Hradec Králové

18.3. sobota

9 až 13

Zlín

Klubovna Špendlíků
Pod lyžařským svahem, Zlín

25.3. sobota

9 až 14

Praha

ZŠ pro žáky s SPCH
Na Zlíchově 19, Praha 5

26.3. neděle

9 až 12

Ústí nad Labem

Dům dětí a mládeže
Velká Hradební19, Ústí nad Labem

1.4. sobota

9 až 12

České Budějovice

budova Radambuk
Husova 45, České Budějovice

2.4. neděle

9 až 13

Brno

Klubovna delfínů
Rašínova 3, Brno

8.4. sobota

9 až 14

Ostrava

Klubovna Průzkumník
Na Mýtě 10, Ostrava - Hrabůvka

22.4. sobota

9 až 12

Praha-Roztoky

ústředí

Je možné se nahlásit na určitou hodinu na e-mail: ika.syk@seznam.cz
Doneste, prosím, originály dokladů včetně dokladů druhotných, výpisy z banky,
vyúčtování a hlavně Peněžní deník - to vše za roky 2015 a 2016.
Oddíly, které se registrovaly v roce 2016, donesou jen rok 2016 (případně, co mají),
budeme to brát jako konzultaci. Tyto oddíly prosíme, aby přišly po 11 hod (v Ostravě
a Praze po 12 hod).
Oddílů, které neměly v posledních 3 letech dotaci, se kontrola netýká.
Pokud máte dotazy, volejte: 604 377 292 nebo pište na e-mail: ika.syk@seznam.cz
za RK ATOM ČR Jaglová Ilona (IKA)
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