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Vážení kolegové, 

 

zdravíme z roztockého ústředí a vypravujeme 

k vám várku důležitých informací. Sdělujeme 

také, že městský soud v Praze zaregistroval 

zkraje února naše stanovy. Jakmile uplyne 

povinná úřední lhůta, nabydou stanovy 

oficiální platnost. 

Nejlepší zprávu ovšem přinášíme na samém 

konci této KRY – račte se k ní pročíst. 

 

Tomáš Novotný 

 

 

Letní táborové školy v roce 2015 
 

Táborové školy jsou určeny pro dospívající mladé 

tomíky, kteří prožili nějakou dobu se svým 

oddílem, a chtěli by v něm nadále pracovat jako 

instruktoři a vedoucí. Hledají novou inspiraci, 

nové nápady a energii. Náplní bude turistika, 

metodika i praxe vedení oddílu, tábora a her, 

tábornické znalosti, fotografování, točení a 

zpracování videa, setkání se zajímavými lidmi a 

mnoho dalších aktivit. 

 

Obě táborové školy jsou určeny pro účastníky ve 

věku 16–19 let. Z jednoho oddílu je možno na 

každou táborovou školu přihlásit maximálně 3 

členy. 

 

Česká táborová škola ve Sloupu 

 

 Termín konání: 15. – 22. 8. 2015 

 Místo konání: Sloup v Čechách 

 Kontakt: Zdeněk Šmída, Slovanka 1350, 

Česká Lípa, 470 01 

 E-mail: zdenek.smida@centrum.cz 

 Telefon: 775 975 713 

 

Moravská táborová škola na Polaně 

 

 Termín konání: 18. - 25. 8. 2015 

 Místo konání: Polana 

 Kontakt: Ivo Skoček, Křižná  588, 

Valašské Meziříčí, 757 01 

 E-mail: skocek@seznam.cz 

 Telefon: 737 373 033 

 

Přihlášky lze vyplnit v elektronické podobě na 

http://lts.a-tom.cz/. Více informací na www 

stránkách. 

 

Zašlete-li vyplněnou přihlášku do konce března, 

cena táborové školy je 900 Kč (platba do konce 

dubna). Přihlásíte-li se později, cena táborové 

školy je 1000 Kč. 

 

Částku pošlete na asociační účet 164456389/0800 

pod variabilním symbolem číslo oddílu+170. 

 

Vodácká táborová škola 

 

 Termín konání: 16. – 22. 8. 2015 

 Místo konání: míst je ve hře hned několik 

(Bílý mlýn ve Vyšším Brodě, kanál v 

Roztokách u Křivoklátu, Roudnice, 

Veltrusy, Brandýs- slalomové kanály) – 

bude upřesněno v průběhu března až 

dubna 

 Kapacita: 18 tomíků ve věku 14 - 21 let. 

(tomíci by měli mít ukončenou ZŠ) 

 Přihlášky: Přihlášky lze vyplnit v 

elektronické podobě na http://lts.a-

tom.cz/. Více informací na www 

stránkách. 

 Kontakt: Jaromír Česnek, 

tajmen@cbox.cz 

 Telefon: 603 928 913 

 Cena: do 1400,-Kč 

 

 

Nabídka tábornického a turistického 

materiálu 
 

Vážení kolegové, do konce února je možné 

požádat o materiálovou dotaci, která bude čerpána 

mimo jiné z prostředků poskytnutých KČT. 

Formulář najdete na webu v sekci „ke stažení“ 

nebo nově také v evidenci.  Při přidělování dotace 

budou mít přednost ty oddíly, které v loňském a 
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předloňském roce o materiálovou podporu 

nežádaly.  Podmínkou dotace nad 12 000,-  bude 

opět odpracování brigády na některé z našich 

základen. 

 

Finanční podporu od klubu bude možné čerpat i na 

vaše významné oddílové akce. Dotace se bude 

vztahovat na cestovné hromadnou dopravou, na 

ubytování účastníků případně na vstupné.  

Budeme podporovat i významné akce pořádané 

KČT (zimní sraz, letní sraz a podobně). V případě 

zájmu o tento druh podpory vyplňte prosím 

přiložený formulář. 

 

Přidělení dotačních prostředků podléhá schválení 

ze strany KČT.  O výsledku vás budeme 

informovat v okamžiku, kdy dostaneme od klubu 

vyjádření. Termín je v současné době v jednání. 

Vyplněné formuláře prosím posílejte nejpozději 

do 28.2.2015 Alici Pařízkové na e-mail alpa@a-

tom.cz. 

 

Alice Pařízková 

 

 

Čistý tomík 
 

Vážení kolegové vedoucí, letos opět proběhne 

Čistý tomík. Podrobnosti prosím čtěte níže, 

aktualizace ale sledujte i na našich stránkách 

(www.a-tom.cz). V případě dotazů se obracejte na 

Ilonu Jaglovou - ika.syk@seznam.cz. 

 

Termíny: 

 1.3.2015, 9 – 14 hod, Na Mýtě 10, 

Ostrava-Hrabůvka 

 14.3.2015, 9 – 13 hod, Husova 45, České 

Budějovice 

 15.3.2015, 9 – 13 hod, Rašínova 3, Brno 

 21.3.2015, 9 – 13 hod, Škroupovo nám., 

Česká Lípa 

 22.3.2015, 9 – 13 hod, Jana Koziny 2, 

Hradec Králové 

 29.3.2015, 9 – 14 hod, Na Zlíchově 19, 

Praha 5 

 12.4.2015, 9 – 13 hod, Velká Hradební 19, 

Ústí nad Labem 

 18.4.2015, 8 – 12 hod, Pod Lyžařským 

svahem, Zlín 

 

Podrobnější informace najdete na straně 4 této 

KRY. 

 

 

 

 

 

Termíny VHT 
 

Vážení kolegové vedoucí, z technických důvodu 

se do Kalendária 2015 nedostaly všechny 

pozvánky na školení VHT pořádané TOM 432 

Horolezčata. 

Rekapitulace termínů zde: 

 18.4.2015, Brno, Nový Lískovec 

 19.4.2015, skály u Řikonína 

 7.5.2015 - 10.5.2015, skály Baby u řeky 

Jihlavy 

 31.5.2015, lezecký balvan, Kamenný vrch 

– Plachty, Brno, Nový Lískovec 

 10.9.2015 - 13.9.2015, Žďárské vrchy - 

Sněžné 

 27.9.2015, lezecký balvan, Kamenný vrch 

– Plachty, Brno, Nový Lískovec 

 4.10.2015, Brno, Kamenný vrch 

 7.11.2015, Babí lom 

 6.12.2015, skály u Mokré 

 12.12.2015, Jeseníky, Ramzová 

 

V případě dotazů se obracejte na Miloše Stejskala, 

739 033 769, stejskalmilos@seznam.cz. 

 

 

Přihláška na šumavský letní sraz TOM 
 

Vážení kolegové vedoucí, Petr Teringl vás zve na 

šumavský letní sraz TOM, který se uskuteční ve 

dnech 8. – 15. 8. 2015. V případě zájmu si o více 

informací a přihlášku napište Petru Teringlovi na 

emailu petr.teringl@seznam.cz nebo mu zavolejte 

na 603 916 452. 

 

Kukla v roce 2016 – již rok předem 

můžete přemýšlet o své účasti! 

Přinášíme Vám několik informací o plánované 

přehlídce tvůrčích a uměleckých dovedností zvané 

KUKLA, která proběhne o víkendu 26. - 28. 2. 

2016 v Chropyni na střední Hané, cca 10 km od 

Kroměříže. 

Pořadatelství KUKLY se ujal TOM Kamínek pod 

vedením Hany Paňákové. 

Přehlídka bude probíhat v sobotu 27. 2. v 

kulturním středisku v Chropyni, ubytování a 

stravování bude zajištěno ve škole a školní jídelně. 

Nocleh je dále možné zajistit v ubytovně 

TECHNOSOFT či hotelu Ječmínek. 

Pro nováčky připomínáme, že v rámci KUKLY se 

oddíly mohou představit nejčastěji v těchto 
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kategoriích: divadlo, film, fotografie, výtvarno, 

hudba a zpěv, mluvené slovo, tanec. Maximální 

délka vystoupení je 10 minut. 

Vážení přátelé, těšíme se na umělecká dílka 

Vašich svěřenců, věříme, že úroveň jednotlivých 

vystoupení bude jako vždy skvělá! 

Tomík tomíkovi 

Milí přátelé, plánujeme vydání nové brožurky 

Tomík tomíkovi 2015. Jistá je elektronická verse, 

kterou pověsíme do hojně navštěvované rubriky 

Chalupy na našem webu, nevylučujeme ani 

tištěnou podobu. Prosíme všechny zájemce, kteří 

chtějí inzerovat svoji klubovnu či tábořiště v 

přehledu Tomík tomíkovi, aby veškeré podklady 

poslali nejpozději do 3. března 2015 na 

lukas.husek@a-tom.cz.  

 

Důležité!!! Sleva pro tomíky na jízdné 

Českých drah! 

 

Vážení kolegové, mnozí z vás poslední půlrok 

využívaly slevu na jízdné u ČD ve výši 10%, 

kterou vyjednala Česká rada dětí a mládeže. Od 

počátku února byla tato sleva ČRDM bohužel ze 

dne na den zrušena. To je nám velice líto, ale 

vymysleli jsme nové řešení. 

 

Pro naše oddíly tomíků jsme založili nový účet v 

eShopu Českých drah. Vše tedy zůstane při 

starém, jízdenky se budou nakupovat jako dříve, 

pro přihlášení budou však použity jiné údaje. 

Celková sleva na jízdné začne bohužel na 

původních 4% a postupně se bude zvyšovat za 

každých projetých (odebraných) 50 000 Kč o 1%. 

Pevně věříme, že se brzy vyšplháme také k hranici 

10%. 

 

Pro vás, kteří jste slevu doposud nevyužili, 

přikládáme jednoduchý nákup, jak si zakoupit 

zlevněné jízdné. 

Pro nákup zlevněného jízdného se přihlaste do 

eShopu Českých drah na adrese: 

http://www.cd.cz. 

 

Uživatelské jméno: ceskedrahy@a-tom.cz 

 

Heslo: Asociace2015 

 

Uživatelské jméno ani heslo prosím neměňte! Je 

stejné pro všechny tomíky. 

 

V systému si pak jednoduše vyberete jízdenku a 

jízdné můžete zaplatit kartou přes internet. Poté si 

jízdenku vytisknete, nebo si pouze opíšete její 

identifikační číslo. Ke všem slevám, tedy 

skupinovým, slevám na InKartu apod. se v závěru 

připočte tato sleva (počínaje 4%). Přes eShop 

Českých drah si můžete zakoupit jízdenky na 

oddílové výpravy, tábory apod., ale také pro své 

účely, je to zkrátka služba pro všechny tomíky, 

proto informaci prosím šiřte mezi své členy. Čím 

větší objemy peněz přes náš účet protečou, tím 

vyšší bude sleva. 

 

Uživatelské jméno a heslo však prosím 

nevyvěšujte na vaše webové stránky, šiřte ho jen 

tzv. „šuškandou“. Sleva je cíleně pro nás, pokud 

by se heslo objevilo někde veřejně, ČD by nám 

dosaženou slevu mohly zrušit. 

Pevně věříme, že slevu využijete a budeme opět 

jezdit o něco levněji. Pokud byste měli jakékoliv 

doplňující dotazy, neváhejte se obrátit na Ondřeje 

Šejtku (ondra@a-tom.cz). 

 

Ondřej Šejtka 

 

Dobrá zpráva na konec 

 

Vážení kolegové, zdá se, že i v roce 2015 vás 

budeme moci podpořit při průběžné celoroční 

činnosti. Ministerstvo školství nám nadělilo 

poměrně solidní balíček dobré české měny. 

Vypadá to tedy, že o něco povyskočí denní 

táborová dávka, že udržíme loňskou podporu 

výchovných a vzdělávacích akcí, že budeme moci 

přispět částkou podobnou jako vloni na nájem 

vašich oddílových kluboven. V rámci materiálové 

dotace podpoříme základny TOM, které slouží 

více oddílům, dostane se snad i na zahraniční akce 

a na podporu neorganizované mládeže. Peníze 

dosud nemáme na účtu, chce to jako každý rok 

trpělivost, včas dáme vědět. Je jasné, že 

prostředky jsou určeny pouze pro oddíly, které 

projdou sítem Čistého tomíka a využijí jednu 

z mnoha příležitostí, jak si nechat zkontrolovat své 

oddílové účty. Držte nám palce, ať dopadneme 

dobře i v investicích, o kterých se rozhodne během 

března. Stříbrné Hory u Rýmařova i základny 

některých z vás se na investiční injekci zrovna 

třesou . 

 

Výšku dotací neorganizované mládeže a zahraničí 

vám dáme vědět do půlky března nejpozději. 

 

Tomáš Novotný 
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Termíny a místa Čistého tomíka 

 

 

 

termín od-do město konání adresa 

        

1.3. neděle 9 až 14 hod Ostrava Klubovna TOM Průzkumník (KČT) 

   Na Mýtě 10, Ostrava-Hrabůvka 

    

14.3. sobota 9 až 13 hod České Budějovice budova Radambuku 

   Husova 45, České Budějovice 

    

15.3. neděle 9 až 13 hod Brno Klubovna Delfínů 

   Rašínova 3, Brno 

   

z hl. nádraží po Masarykové po nám. 
Svobody po kolejích naproti kostelu sv. 

Jakuba 

21.3. sobota 9 až 13 hod Česká Lípa Libertin-Dům dětí a mládeže 

   Škroupovo nám., Česká Lípa 

    

22.3. neděle 9 až 13 hod Hradec Králové Jednota Orel 

   Jana Koziny 2, Hradec Králové 

   za biskupským gymnáziem 

29.3. neděle 9 až 14 hod Praha ZŠ pro žáky s SPCH 

   Na Zlíchově 19, Praha 5 

   
od Smíchovského nádraží tramvaj směr 

Barrandov, zastávka Zlíchov 

12.4.neděle 9 až 13 hod Ústí nad Labem Dům dětí a mládeže 

   Velká Hradební 19, Ústí nad Labem 

   
vchod z Bělehradské ulice – velký kulturní 

dům 

18.4. sobota 8 až 12 hod Zlín Klubovna Špendlíků 

   Pod Lyžařským svahem, Zlín 

   
klubovna se nachází za Domem umění a pod 

lyžařským svahem 

 

Všechna místa jsou stejná jako při Čistém tomíkovi v roce 2012. 

Není potřeba se dopředu hlásit! 

Doneste prosím originály dokladů včetně dokladů druhotných, výpisy z banky, vyúčtování…a hlavně 

peněžní deník - to vše za roky - 2013 a 2014. Také Zelenou kartu. 

Oddíly, které se registrovaly v roce 2014, donesou jen rok 2014 (případně, co mají) - budeme to brát jako 

konzultaci. Hospodáře těchto oddílů prosíme, aby přišli po 11. hod. (Ostrava, Praha po 12. hod.). 

Kontrola se netýká oddílů, které nemají za poslední 3 roky dotaci. 

Více informací získáte od Ilony Jaglové na emailu ika.syk@seznam.cz 

K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně 
V únoru 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
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