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oddílu“ se týká samozřejmě všech našich oddílů,
dávno fungujících… Naplňujeme tím jen literu
zákona.

ČERVEN

Apelujeme na oddíly, které dosud překlopení
neprovedly, aby se do této byrokratické procedury
pustily. Doporučujeme, aby zejména velké oddíly
uváděly do přílohy č.2 – Zápis ze schůze
zakladatelů dva statutární zástupce a jen
v opravdu výjimečných případech zůstávaly u
statutára jednoho. Myslete prosím na jistou
perspektivu a buďte zároveň zastupitelní při
jednání v bance či na úřadech. Zvolit nového
statutárního zástupce a zapsat ho do rejstříku
může být v současné právní úpravě otázkou spíše
měsíců než týdnů. Víme, že takovéto případy
nenastávají často, ale v oddíle se něco může
přihodit a pak je vždy lepší mít zástupce
vybaveného podpisovým právem. Tento apel
odpovídá i našemu mnohaletému důrazu na to,
abyste při každoroční registraci do našeho
systému uváděli dva oddílové zástupce.

Vážení kolegové,
zdravíme vás před tábory. V obálce nalézáte krom
Kry ještě výroční zprávu. Myslím, že se docela
povedla. Když přimhouříte oči nad jedním dvěma
překlepy, uvidíte v ní pěkný obraz našeho spolku
jako na dlani...

Opravdu bychom byli rádi, aby oddílů s jedním
statutárem bylo minimum – nevylučujeme, že u
oddílů nad 15 členů budeme prosit o zdůvodnění,
proč chtějí (případně) zapsat jen jednoho
statutárního zástupce.

Ve Kře, kterou k Vám vypravujeme ještě před
Tomíkem (ten čekejte na konci června), znovu
připomínáme překlopení oddílů, které nám ukládá
nový Občanský zákoník. Opakujeme text, který
jsme s Jiřím Homolkou mezi oddíly vypravili.
Mezitím se zaregistrovala další dvacítka oddílů,
díky jim za to. Zhruba v polovině června znovu
inovujeme přehled o registrovaných oddílech na
našem webu. Prosím, podívejte se na něj, abyste
se ujistili, jak na tom váš oddíl s "překlopením"
právě je.

Prosím, kolegové vedoucí, postupujte rozvážně při
určení sídla oddílu. Je nám jasné, že tato
podmínka zákonodárců je nejhorším danajským
darem v celém procesu překlápění. Myslete
prosím i na to, že pokud se teoreticky váš oddíl
v budoucnu dostane do exekučního řízení
(naprosto krajní a hypotetická varianta), může se
to dotknout i zvoleného sídla oddílu.
V pětadvacetileté historii tomíků tento případ
nepamatujeme a je velmi nepravděpodobné, že by
nastal. Nová právní úprava však klade vyšší důraz
na vaše právní povědomí, a proto považujeme za
férové vás na to upozornit.

Pěkné červnové dny přeje
Tomáš Novotný

Je nám jasné, že si kladete otázku, kde je
optimální zřídit si sídlo oddílu. Na to bohužel
jednoznačně odpovědět neumíme. Oddíly, které
se dosud překlopily, mají sídlo nejčastěji právě
doma u vedoucích (jeden z pisatelů těchto řádků
není výjimkou). Následuje prostor pronajatý
obecním úřadem (školy v majetku obce, klubovní
prostory
v majetku
obce),
případně
u
tělovýchovných jednot.

Už jste překlopili svůj oddíl? Pokud ne, čtěte
prosím dále. Na konci dopisu naleznete
odkaz na spolkové návodné video z produkce
Michala Merhauta.
Vážení kolegové,
děkujeme všem, kdo nastoupili klopotnou cestu
„překlopení“ svého oddílu. Připomeňme, že
termíny jako „schůze zakladatelů“ a podobně
vyjadřují jen nezbytnou formu a toto „založení
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Shrnutí: Je nám jasné, že výše uvedené řádky vám
mohou přidělat vrásky na čele a přidat starosti,
které už tak s fungováním oddílu máte. Je ale lepší
předjímat jistá rizika, než následně hasit složité
problémy. K tomuto upozornění nás vedou otázky,
které jste dosud směřovali na ústředí. Varianta,
kdy budete mít sídlo oddílu u vás doma, je nadále
samozřejmě variantou přípustnou a bude
bezpochyby variantou nejrozšířenější.



Vzhledem k malému počtu nahlášených
táborů předpokládáme, že někteří z vás
termín nestihli. Výjimečně prodlužujeme
možnost nahlášení táborů ještě do pátku
12.6.

Vážení kolegové, nenechte se prosím touto
byrokracií otrávit.
Přejeme pěkné jarní dny a podařené oddílové
akce.
Tomáš Novotný

Po tomto datu se formulář automaticky
uzavře. Další prodloužení termínu již nebude
možné, protože všechny vložené údaje o
táborech musíme obratem odeslat na MŠMT.
Připomínáme, že je třeba vyplnit všechny
povinné položky (požadavek MŠMT), jinak
nejde formulář odeslat. Ve výjimečném
případě můžete požádat o papírovou verzi u
Alice Pařízkové na alpa@a-tom.cz nebo na tel.
233910486

Jiří Homolka

Radost z překlápění aneb Chroští a Klíště
z berounského Trilobita natočili instruktážní video
o této byrokratické proceduře https://www.youtube.com/watch?v=TKFKmS41M
dE


Upozornění:
Příloha č.4 – Souhlas statutárních zástupců –
ověřuje se (podpis každého vedoucího musí být
ověřen)
Příloha č.5 – Souhlas vlastníka sídla – ověřuje se
Příloha č.2 – Zápis ze schůze zakladatelů –
neověřuje se



Formuláře na dotace a připomínka nejbližších
termínů
Vážení kolegové,

volnočasové dotace a výchovné akce Koncem dubna jsme zpřístupnili elektronické
formuláře pro vyúčtování jednodenních nebo
vícedenních výprav a výchovných akcí
(Pohádkový les, Zelený víkend, Regionální akce
a akce výchovné). Připomínáme, že i nadále
jsou akce rozdělené pro I. a II. pololetí podle
data konání akce a i zde platí, že ve
výjimečném případě můžete požádat o
papírovou verzi formulářů na ústředí.
turistický materiál – Oddílům, kterým byla
přidělena dotace na turistický materiál
připomínáme
termín
vyúčtování
do 12.6.2015.

Na závěr ještě připomenutí nejbližších termínů:

posíláme pár stručných informací o dotacích
proI.pololetí letošního roku a připomínku
nejdůležitějších termínů. Na našich webových
stránkách v sekci ke stažení najdete aktuální
Dotační kuchařku 2015. V průběhu dubna jsme
pro vás zpřístupnili nové elektronické formuláře,
které najdete v elektronické evidenci v sekci
Formuláře.


dotaci a vyúčtovat ji na zpřístupněných
elektronických formulářích. Jarní tábory
prosím
vyúčtujte
nejpozději do
30.6.2015. Dotace budeme posílat v průběhu
května a června.
hlášení o konání letního tábora – formulář je
již zpřístupněn pro vyplnění. Najdete ho opět
v elektronické evidenci v sekci Formuláře,
otevřen byl do 5.6.2015.







dotace na jarní tábory - Oddíly, které mají
nahlášené jarní tábory, mohou již zažádat o

do 5.6. bylo a výjimečně ještě do 12.6. je
možné vyplnit „Hlášenku o konání letního
tábora“
do 12.6. vyúčtujte přidělenou dotaci za
materiál
do 30.6. prosím vyúčtujte dotaci za jarní
tábory
do 31.7. lze vyúčtovat akce konané v první
polovině roku
za ekonomický úsek Alice Pařízková
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Dotace na opravu a vybavení kluboven a
tábořišť

Tomíci, volejte levněji v naší telefonní síti!
Přihlásit se lze snadno přes evidenci tomíků.

Vážení kolegové,

Vážení vedoucí, chcete ušetřit za volání? Již více
než rok funguje asociační telefonní síť Vodafone,
ve které nabízíme dva zajímavé tarify. Neomezený
tarif RED nabízí neomezené volání a SMS do všech
mobilních i pevných sítí, dále pak 1,5 GB internetu,
cena tarifu je 436 Kč měsíčně. Další z tarifů nese
označení One NET a stojí 1 Kč měsíčně, zde je
zpoplatněna minuta volání do všech sítí 1 Kč a
také SMS do všech sítí za 1 Kč, k tomuto tarifu lze
dokoupit internet již od 120 Kč měsíčně za 500
MB. Všechny telefony, které volají v naší telefonní
síti (nyní téměř 250 čísel) mezi sebou volají a
smskují ZDARMA. Pokud si tedy jako oddíl
vezmete na tábor 2 simkarty s korunovým tarifem,
můžete je v podstatě využívat jako vysílačky,
voláte a smskujete si mezi sebou vždy zdarma. Při
přechodu do telefonní sítě Vodafone si navíc
můžete ponechat vlastní telefonní čísla, i když jste
dříve telefonovali u jiných operátorů.

do pondělí 22. června si můžete požádat o dotaci
na menší opravu kluboven či táborových základen,
které máte ve vlastnictví nebo dlouhodobém
pronájmu. Do nákladů lze zahrnout výmalbu
prostor, opravy oken a dveří, úpravy podlah a
položení podlahových krytin, opravy sanitárního
zázemí, nákup nátěrových hmot, materiál na
opravu podsad a podobně. V žádosti prosím vždy
uveďte konkrétní účel použití. Dotaci lze použít i
na drobné dovybavení (nástěnky, police, židle,
stoly a podobně). Do konce června vám dáme
vědět, zda vám byla dotace přidělena, v jaké výši
(předpokládáme do cca 10 tis.) a stanovíme
termín jejího vyúčtování. Vše bude záležet na
počtu zájemců. Písemné žádosti směrujte do
pondělí 22. června na Alici Pařízkovou na alpa@atom.cz. Oddílů, které již letos dotaci na obnovu
tábořiště čerpaly, se tato výzva netýká.

Do telefonní sítě se nově můžete přihlásit
prostřednictvím Evidence Asociace TOM, kde
všichni vedoucí, zástupci i hospodáři mohou
přidávat jednotlivé objednávky skrze odkaz v
menu „Telefonní síť“. Osoba, která objednávku
vytvoří, následně garantuje, že přidaní uživatelé
budou hradit své závazky řádně a včas. Pevně
věřím, že se nám veškerá administrativa vstupu do
telefonní sítě podařila minimalizovat a počet
telefonistů se brzy přehoupne přes počet 250. V
případě dotazů k telefonní síti Vodafone mě
neváhejte kontaktovat na emailu ondra@atom.cz.

Alice Pařízková

Zapojte se do geocachingové hry SAMETKY
2015!
Česká rada dětí a mládeže vás zve k účasti ve hře
Sametky 2015. Sametky je dobrodružná hra s
příběhy inspirovaná geocachingem. Hru s
podtitulem „Od srpna k listopadu“ organizuje
Česká rada dětí a mládeže již podruhé. Cílem hry
je spojit dobrodružství, vzdělávání a pobyt v
přírodě a zprostředkovat zejména dětem a
mladým lidem zábavnou formou příběhy boje za
svobodu a demokracii, které se odehrály od srpna
1968 do listopadu 1989. Příběhy známé i
neznámé, obyčejné i neobyčejné vložíme do
schránek a ty pak ukryjeme na místa, se kterými
jsou nějak spojeny.

Ondřej Šejtka

Aktuality u Českých drah
Vážení kolegové, v minulých měsících jsme vás
informovali, že Česká rada dětí a mládeže stále
vyjednává s vedením Českých drah o navrácení
slevy na jízdné ve výši 10%, které jsme mohli v
minulém pololetí čerpat. Jednání jsou bohužel
velmi vleklá a to především ze strany ČD. Prozatím
se nám tedy nepodařilo vyjednat žádnou
konkrétní slevu. Co se týče dalších novinek, tak
pravděpodobně i díky vám, se podařilo docílit
vrácení způsobu nákupu skupinových jízdenek
zpět na pokladny ČD. Tedy, pokud si chcete koupit
skupinovou jízdenku se skupinovou slevou, máte
stále možnost tak učinit i na pokladnách ČD. Na
začátku května tuto možnost ČD zrušily a

Letos se hry mohou zúčastnit kromě jednotlivců
jakéhokoliv věku nejen jednotlivci, ale i oddíly,
družiny, skupiny dětí a školní třídy. Hra začne 21.
srpna a na 150 schránek s příběhy bude možné
hledat všech krajích ČR až do 17. listopadu 2015.
Po skončení hry vylosujeme výherce zajímavých
odměn. Naplánujte si hledání sametek už nyní,
sledujte hru na FB i na stránkách www.sametky.cz
nebo piště koordinátorce hry Karolíně Puttové na
email karolina.puttova@crdm.cz.
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ponechaly pouze možnost nákupu jízdenek do 5
osob na pokladnách, větší skupiny bylo třeba
hlásit 72 hodin dopředu přes speciální formulář.
Díky velkému mediálnímu tlaku i tlaku ze strany
dětských organizací se po několika dnech
fungování tento systém vrátil do původní podoby.
České dráhy však stále doporučují hlásit větší
skupiny 72 hodin dopředu, garantují totiž, že v
případě potřeby posílí spoje. Ač se tento záměr
zdá možná úsměvný, v budoucnu bude patrně
znovu povinný. Podle posledních zpráv se povinné
hlášení skupin v 72 hodinovém předstihu vrátí na
začátku září. Alespoň prázdniny budou v klidu.
Skupiny
můžete
hlásit
na
adrese:
http://www.cd.cz/skupiny.
Ondřej Šejtka

VZP v letošním roce tábory nepodpoří,
některé další pojišťovny ano!
Oproti loňským rokům, kdy naše největší zdravotní
pojišťovna VZP podporovala příspěvkem pobyty
dětí na letních táborech, tak letos neučiní. Na
dotaz nám bylo odpovězeno tak, že se prozatím
žádný příspěvek nepřipravuje. Můžeme se tak jen
domnívat, že to je z důvodu velikého zájmu rodičů
v minulých letech. VZP v rámci Klubu pevného
zdraví podporuje příspěvkem 500 Kč pouze
pohybové aktivity, které popisuje takto: Kurzy
pohybových aktivit, které pořádají sportovní kluby
a spolky (Česká unie sportu apod., národní
sportovní svazy apod.), taneční kroužky, Sokol,
Orel, Slavoj a další. Prevence onemocnění je
zajištěna pravidelnou pohybovou aktivitou, min.
1x týdně po dobu tří po sobě jdoucích
kalendářních měsíců. Zde se otevírá možnost
čerpání příspěvku při vhodné textové formulaci
potvrzení o zaplacení příspěvků za celoroční
docházení do oddílu, toto však nemáme ověřené.
Naopak Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
ČR (ZP 211) podporuje své dětské klienty a to
skrze Fond prevence, kdy lze čerpat příspěvek 500
Kč na školu v přírodě nebo dětský tábor. Rovněž
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí
příspěvek 500 Kč pro děti, které se účastní letního
tábora a jako poslední Zaměstnanecká pojišťovna
Škoda přispěje rovněž 500 Kč na letní tábory.

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

Ondřej Šejtka
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