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Vážení kolegové, 

            
v poněkud deštivém počasí mezi vás 

posíláme (skoro) podzimní KRU. Prosíme o 
podrobné přečtení a součinnost - informaci o 
ESU, respektive vyplnění dotazníku od vás 
potřebujeme získat zpět do 30.9.2013. 
Uvažujeme o „novém ESU“, tedy o tom, že 
s provozovateli dosavadního účetního a 
administrativního systému ESO vyjednáme 
pozvednutí stávajícího ESA na kvalitativně vyšší 
úroveň. K tomu naprosto nezbytně potřebujeme 
informace od Vás!! Posílejte je prosím buď 
mailem na adresu eliskaec@a-tom.cz, 
ustredi@a-tom.cz, do předmětu dejte ESO, nebo 
v papírové formě v obálce. Více info na straně 3 
této KRY. 

 
Přejeme Vám pěkný oddílový podzim. 

 
(ústředí) 

 
 

EKONOMICKÉ INFORMACE 

Rekapitulace důležitých termínů - proběhlých i 

budoucích: 

 do 10.9. - vyúčtování letních táborů 

 do 10.9. - projekty na rok 2014 - 

neorganizovaná mládež a zahraniční akce – 

výjimečně posunut do 25.9.   

 do 31.10. - vyúčtování dotací obecně 

 do 30.11. - nájmy a energie kluboven 

 

První dva termíny sice již proběhly, ale pro 

„věčné opozdilce“ je uvádíme jako 

připomenutí. Pokud se vám vyúčtování táborů 

nepodařilo odeslat včas, můžete se domluvit 

s Alicí Pařízkovou, zda jsou volné dotační 

prostředky a vyúčtování můžete ještě poslat.  

U projektů na rok 2014 můžeme termín 

výjimečně posunout a lze zařadit ještě projekty, 

které pošlete do 25.9.  

– Letní tábory -  termín odeslání formulářů 

s vyúčtováním dotace za letní tábory byl do 

10.9. Pokud se vám vyúčtování táborů 

nepodařilo odeslat včas, můžete se domluvit 

s Alicí Pařízkovou, zda jsou volné dotační 

prostředky a vyúčtování můžete ještě poslat.  

Dotace budeme posílat na oddílové účty 

nejdříve v průběhu října. 

 

 Jarní tábory- dotace za jarní tábory byly 

poslány během prázdnin. V případě, že 

některý z oddílů dotaci neobdržel, 

informujte prosím Alici Pařízkovou na tel. 

233910486. 

      Zelené víkendy, Pohádkový les, 

Regionální akce – akce konané v I. pololetí 

roku měly termín odeslání do 31.7.2013. 

Dotační příspěvky jsme posílali průběžně na 

oddílové účty. Žádosti o dotace za akce 

konané od července do října, a které 

nebudete uvádět v PD I-Výpravy, posílejte 

prosím nejpozději do 31.10.2013. Dotace 

budeme posílat nejdříve koncem října po 

vyplacení vašich žádostí v PD Výpravy.  

 PD I - výpravy - formulář na proúčtování 

dotace za jednodenní a vícedenní akce 

oddílu jsme posílali e-mailovou poštou 

koncem srpna. Pokud formulář nemáte, 

můžete si ho stáhnou z našich webových 

stránek na http://procleny.a-tom.cz/ke-

stazeni  v „Ekonomické informace – srpen 

2013“.  Ve vyúčtování můžete uvádět akce 

z celého roku.  Podmínkou jsou přiložené 

seznamy účastníků s datem narození, 

adresou bydliště a rozpočtem nákladů 

akcí. Je třeba přiložit i kopie dokladů za 

uvedené náklady.  Formulář pošlete prosím 

nejpozději do  31.10. na ústředí.   

     Výchovné akce -  stále je možnost získat 

dotaci na vaše akce. Nezapomeňte prosím 

dodržet podmínky pro získání této dotace - 

akce musí být opravdu výchovná. Pozor na 

akce vodácké a lyžařské – většina by měla 

být uvedena v zelených víkendech a ne ve 

výchovných akcích.  

 Nájmy kluboven – předpokládáme stejné 

podmínky jako v minulých letech. V 

loňském roce jsme zaznamenali mírný 

nárůst požadavků, to se bohužel odrazilo na 

snížení vyplacené dotace, protože objem 

financí v této kapitole je každý rok přibližně 
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stejný.  Dotace bude letos velmi 

pravděpodobně vyhlášena opět v průběhu 

listopadu, výzvu zveřejníme na našich 

webových stránkách. Opět upozorňujeme, že 

nelze posílat vyúčtování za energie nebo 

vodné ze zálohových faktur. Do celkových 

nákladů lze započítat jen vyúčtované a 

uhrazené částky. Změna termínu na 

vyúčtování záloh ke konci roku je možná, 

pokud se obrníte velkou dávkou trpělivosti a 

houževnatosti při jednání s dodavateli 

energií. Podle naší zkušenosti je třeba se 

nejprve zaregistrovat na webových 

stránkách dodavatelů energií a po obdržení 

přístupového hesla je možné o změnu 

termínu požádat.     

 

Projekty na rok 2014 
 

 Projekt  „Zahraniční 2014“ – termín 

odeslání žádosti byl do 10.9.2013. Protože 

do tohoto data přišlo jen velmi málo žádostí, 

výjimečně datum posunujeme do 25.9. 
Formulář je třeba poslat elektronicky na 

adresu alpa@a-tom.cz  Alici Pařízkové. 

Podmínky pro vycestování i pro pobyt 

zahraničních účastníků u nás jsou stále 

stejné. Dotace je určena pro děti a mládež od 

10 do 26 let, délka akce musí být minimálně 

5 a maximálně 14 dnů, dotace může být 

maximálně 50% nejlevnějšího způsobu 

dopravy. Pro zahraniční účastníky je dotace 

300,- Kč na účastníka a den a nesmí 

přesáhnout 70% celkových nákladů. Pozor 

na akce rekreačního charakteru - vzhledem 

ke krácení dotací všeobecně, MŠMT chce 

podporovat jen opravdu vzájemné výměnné 

akce. Formulář na zařazení akce do projektu 

na rok 2014 najdete na našich webových 

stránkách na   http://procleny.a-tom.cz/ke-

stazeni v článku Zahraničí 2014.  Každá část 

výměny má jednu stránku. Věnujte prosím 

pozornost popisu a zhodnocení akce a 

rozepište se také podrobněji u programu 

akce. V případě, že oddíl vycestuje 

v průběhu školního roku, přiložte souhlas 

vedení školy s uvolněním žáků z výuky. 

 

 Projekt – „Neorganizovaná mládež  2014“ 
- termín na odeslání žádostí byl do 10.9. 

2013. Protože do tohoto data přišlo jen 

velmi málo žádostí, výjimečně datum 

posunujeme do 25.9. Formulář je třeba 

poslat elektronicky na adresu alpa@a-tom.cz  

Alici Pařízkové.  Pravidla jsou stejná jako 

v minulých letech. Všeobecně – akce by 

měly být pravidelně, alespoň 1x měsíčně, 

musí proběhnout na území ČR a nelze sem 

zařadit tábory. Na formuláři je třeba 

podrobněji rozepsat náklady. Znamená to, 

konkretizovat jednotlivé položky a uvést 

jejich předpokládanou cenu. Tyto položky 

jsou závazné a bude třeba je ve stejném 

složení vyúčtovat na konci roku.   

 Věnujte prosím pozornost jak rozpisu 

předpokládaných nákladů, tak popisu a 

zhodnocení akcí a rozepište podrobněji i 

program jednotlivých akcí. U materiálu, 

který převyšuje hodnotu 40 000,- a tím patří 

do investičních nákladů, nelze žádat o 

dotaci. Oddíly, které budou mít požadavky 

na mzdy nebo na dohody o provedení práce, 

musí přiložit jmenný seznam příjemců mezd 

a výši buď hrubé mzdy nebo dohody, včetně 

konkrétně odvedené práce. Formulář na 

zařazení akce do projektu na rok 2014 

najdete na našich webových stránkách na   

http://procleny.a-tom.cz/ke-stazeni v článku 

Neorganizovaná mládež 2014. 
 

 Za ekonomický úsek Alice Pařízková 

72 hodin se blíží, tomíci, připojíte se i letos? 

 

Vážení vedoucí, za necelý měsíc 

vypukne již druhý ročník dobrovolnického 

projektu 72 hodin – Ruku na to! V loňském roce 

se mezi 225 projekty objevilo také 10 tomíckých. 

Pevně věříme, že tato čísla letos ještě porostou. A 

co naše oddíly vloni v rámci projektu udělaly? 

Namátkou Dakoti a Chippewa z České Lípy 

venčili psy z útulku, S.T.A.N. z Prahy uklízel v 

mateřské škole, Tuři z Olomouce čistili pramen 

říčky Romzy, ale zapojili se i další – svou péčí o 

hrob padlého letce třeba Liščata z Velkých 

Hamrů. Připojte se k nim letos i vy? Uspořádejte 

libovolně dlouhý dobrovolnický projekt 

zaměřený na přírodu, lidi, nebo místo, kde žijete. 

Důležité je pouze to, aby projekt proběhl v 

termínu 10.-13. října. 

Veškeré informace k projektu naleznete 

na www.72hodin.cz <http://www.72hodin.cz>, 

kde také můžete svůj projekt zaregistrovat. 

Odměnou vám pak bude nejen dobrý pocit z 

bohulibé činnosti, ale také tričko a šátky, které od 

České rady dětí a mládeže před projektem 

dostanete. 

V rámci projektu 72 hodin – Ruku na to! 

je letos pro účastníky připravena fotografická 

soutěž, ve které můžete vyhrát zajímavé ceny! 

Vyfoťte zajímavou fotografii, na které 

bude symbol čísla 72 a přihlaste jí do soutěže! Na 

fotografii může být symbol 72 v jakékoliv 

podobě – vyskládán z kamenů, hraček, odpadků 

mailto:alpa@a-tom.cz
http://procleny.a-tom.cz/ke-stazeni%20v článku%20Zahraničí%202014
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atd. Nebo můžete vyfotit kamarády, kteří se 

postaví do tvaru čísla 72. Fotografii do soutěže 

vložíte přes formulář, který naleznete na 

webových stránkách 

http://www.72hodin.cz/2013/fotosoutez. 

Přihlášené fotografie budou postupně vkládány 

do fotogalerie na Facebook 72 hodin 

(www.facebook.com/72hodin.cz 

<http://www.facebook.com/72hodin.cz>), kde 

budou získávat body pomocí „lajků“ (kladné 

hodnocení na této sociální síti). Čím více 

návštěvníků Vaši fotografii „olajkuje“, tím větší 

šance na vítězství. V tuto chvíli je v soutěži cca 

10 fotografií. Soutěž probíhá do konce září! 

Pro autory tří nejlépe hodnocených 

fotografií máme připravené 2 vouchery na 

vstupenky do multikin Cinema City. Vouchery 

platí v multikinech Cinema City po celé ČR, kde 

je vyměníte za vstupenky na jakýkoliv film 2D 

3D, nebo filmy v kině IMAX. Výherci navíc 

získají zdarma Evropskou kartu mládeže EYCA, 

kterou je možné použít jako slevovou kartu na 

mnoha místech Evropy. 

Ondřej Šejtka 

ESO 

Elektronická správa oddílu 

Desítky oddílů našeho spolku používají devátým 

rokem účetní a administrativní program ESO. 

Jsme si vědomi, že zejména modul zjednodušené 

daňové evidence není ve zcela optimální kondici, 

úpravy by si zasloužily i jiné části ESA. 

V nejbližších týdnech se budeme rozhodovat o 

tom, jestli pokračovat se stávající firmou a ESO 

vylepšit, nebo zda půjdeme zcela jinou cestou. 

K tomu potřebujeme aktuální data. Ústředí 

potřebuje nezbytně vědět, kolik oddílů aktuálně 

ESO používá. Proč? Pokud se sejde ku příkladu 

20 reakcí, je téměř jisté, že nebudeme vydávat ze 

spolkového rozpočtu pro roky 2014 a 2015 žádné 

větší peníze pro vylepšení a zdokonalení ESA. 

Pokud ale zareaguje cca 100 - 150 oddílů, 

stávající uživatelé i ti, kdo by v budoucnosti ESO 

rádi využívali, pak je samozřejmě situace jiná. 

Znovu prosíme, vraťte nám vyplněný dotazník 

obratem, nejpozději však do 30.9.2013 

elektronicky na adresu eliskaec@a-tom.cz. 

Dotazník můžete také vystřihnout z KRY (byla 

expedována k oddílům 19.9.2013) a poslat nám 

v odpovědní obálce zpět. 

 

Pro nováčky a dosavadní neuživatele ESA 
 

ESO dnes umí: ESO dnes umí pomoci spravovat 

administrativně oddíl po stránce účetnictví, členů 

oddílu, dotací, majetku; veškeré informace lze 

třídit jak pro spolkové potřeby, tak interní 

oddílové potřeby. Lze z něj exportovat výstupy 

pro účely vyúčtování dotací a výstupy pro účetní, 

případně daňovou agendu. 
 

ESO by podle našich představ mělo v budoucnu 

umět: kompletní vedení ekonomiky (daňovou 

evidenci, účetnictví) a související oddílovou 

agendu, tzn. podobně jako nyní, avšak lépe 

uživatelsky zpracované a očištěné od nepřesností 

a v nespolední řadě by mělo fungovat přes 

webové rozhraní, prostřednictvím něhož by se 

daly výstupy, které je nutné nyní exportovat do 

tištěných podob, zasílat přímo na ústředí v rámci 

celého systému bez nutnosti tisknout, skenovat, 

chodit na poštu. 

Dotazník 

Používáte ESO? (Ano/Ne) 

- Pokud ne, uveďte důvod...................................... 

............................................................................... 

........................................................................... 

- Vyhovuje Vám? (Ano/Ne) 

- Které moduly v ESU využíváte: (zakroužkovat) 

1a. Účetnictví 

1b. Daňová evidence 

2.   Majetek 

3.   Dotace 

4.   Členové 

5.   Akce 

6. ..................................................(Další - uveďte) 

 

- je ESO pro Vaši spolkovou práci přínosem? 

(Ano/Ne) 

- Používáte jiný účetní program (ano-jaký /ne) 

...............................................................................  

- přihlásili jste své členy na rok 2013 

elektronicky pres webové rozhraní? (Ano/Ne) 

- Pokud ne, uveďte důvod...................................... 

.......................................................................... 

.........................................................................  

- uvítali byste ESO "v novém", jehož 

prostřednictvím by se dala obhospodařit téměř 

veškerá agenda oddílu a případně zasílat 

informace a dotace přímo na ústředí? (Ano/Ne) 

- jiná poznámka k ESU:......................................... 

............................................................................... 

......................................................................... 

Pavel Ebr 
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Druhá várka HRAVÝCH KRABIC je 

doslova na spadnutí 

Milí hráči, kolegové vedoucí, instruktoři, 

pokud jste prošvihli první várku 

HRAVÝCH KRABIC z dílny Ivoše Skočka a 

Jiřího Paláta, vězte, že během října - prosince 

vypravíme po zemích moravských a českých, 

ano, také do Slezska, várku druhou a poslední. 

Přednost budou mít ti, kdo krabici dosud 

nemají. Další na řadě budou naši členové nebo i 

nečlenové, kteří dosud (do poloviny září), 

projevili mailem o krabici zájem, lhostejno, zda 

už jednu várku mají, nebo nikoliv. Pak přijdou na 

řadu vedoucí, kterým nestačí jeden herní set, a 

také lidé mimo spolek. S distribucí této várky 

krabic není spojen už žádný dotazník, jen 

předávací protokol. Za její "provoz" také již 

nikdo nedostane ani korunu českou.... 

V podzimní - poslední várce, budeme 

distribuovat 150 krabic (část je již 

zarezervována), nicméně i tak - neváhejte. 

V případě zájmu pište prosím výhradně 

na adresu lukas.husek@a-tom.cz. 

S pozdravem Ani jeden oddíl bez 

Hravých krabic zdraví 

Tomáš Novotný 

VIII. Mezinárodní zimní sraz turistů 

Králíky - únor 2014 

 Tomíci, pokud máte zájem účastnit se 

zimního stanování, mate možnost se i příští rok 

vypravit na Mezinárodní zimní sraz, který se 

bude konat v Jeseníkách ve vesničce Králíky. 

 

Pořádá: Odbor KČT Horal Ústí nad Orlicí (z 

pověření KČT, PTTK a KST) 

Termín: 6. - 9. února 2014 

Místo konání: Králíky, Jeseníky 

Termín uzávěrky přihlášek: 15. 12. 2013 

Kontakt: Odbor KČT Horal, Letohradská 1363, 

562 01 Ústí nad Orlicí, tel. 603 772 985, 

kcthoral@tiscali.cz 

Účastnický poplatek: 

- členové KČT, PTTK, KST – 150,- Kč 

- nečlenové  - 250,- Kč 

- děti a mládež do 18 let, členové KČT, PTTK, 

KST – 50,- Kč 

- děti a mládež do 18 let, nečlenové – 75,- Kč 

- vedoucí dětí a mládeže do 18 let, nečlenové 

(min. skupina 5 dětí) – 75,- Kč 

Ubytování 

 Ubytování zajištěno v tělocvičnách a 

školních třídách ve vlastním spacím pytli 

a na vlastní karimatce za cenu 50,- 

Kč/noc. 

 V ubytovacích zařízeních (penziony, 

ubytovny, hotely) v ceně 250-350 

Kč/noc. 

 Ubytovací kapacita na lůžkách je 

omezena a bude obsazována podle pořadí 

došlých přihlášek, proto neváhejte! 

 Ve všech ubytovacích zařízeních je 

stanoven noční klid v době od 22:00 do 

6:00 hod 

Stravování 

 Stravování zajištěno ve školní jídelně, ul. 

Moravská, Králíky. 

 Snídaně za cenu 40,- Kč, balíček na trasu 

50,- Kč, teplá večeře 70,- Kč. 

 Celodenní stravování za 160,- Kč/os. 

 Stravenky obdržíte při prezentaci ve 

vestibulu školní jídelny. 

 Dále jsou k dispozici místní obchody a 

restaurace. 

 Možnost občerstvení na trasách. 

 

ústředí 

Kukla 

Najde se oddíl, který v únoru či březnu 

2014 uspořádá přehlídku umu turistických oddílů 

mládeže, zvanou tradičně Kukla? Připomeňme 

nedávnou Ostravu, předtím Poděbrady, Prahu... 

Ústředí poskytne finanční podporu, pořadatelé 

uplynulých ročníků jistě přispějí radou. Hledáme 

oddíl schopných organizátorů, realistických 

„plánovačů“, který má ve svých řadách lidi 

nadšené pro film, výtvarno, mluvené slovo... 

Zde si můžete přečíst článek, kterým 

jsme Vás zvali na loňskou Kuklu v Ostravě. 

http://www.a-tom.cz/clanek/13437-kukla-2012-

poprve-v-ostrave. 

Potěší nás, pokud se přihlásí někdo i pro 

únor, březen 2015. Případní zájemci, piště prosím 

na ton@a-tom.cz. 

ústředí 

 

K.R.A. – kratce, rychle, aktuálně 
Připravilo v září 2013 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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