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Nejvíce se diskutovalo o vztahu tomíků a Klubu českých turistů. Výsledek
je smírný. Přes některé kritické výhrady vznesené na sněmu a zejména
zveřejněné v dotaznících sněm akceptoval současný model vztahů a dal
mandát vedení k vyjednání pro tomíky co nejvýhodnějších pozic v KČT.
Odpoledne bylo zvoleno nové vedení.
Zasedne v něm jediná žena, členka
poděbradských Robinsonů, Anežka
Klabanová, dále Tomáš Novotný
(TOM Roztoky), Jiří Homolka (TOM
Vsetín), Tomáš Fúsek (TOM Stopaři),
Zdeněk Rolinc (TOM Pawnee), David
Šimek (TOM Zálesáci), Ondřej Šejtka
(TOM S.T.A.N.), Ivo Skoček (TOM Zlaté šípy) a Tomáš Hurt (TOM Dakoti).
Revizní komisi povede nadále Ilona
Jaglová, spolupracovat bude s Mojmírem Nováčkem, Vratislavem Jaglou
a Pavlem Ebrem.
V průběhu sněmu sledovali přítomní
online promítané výsledky prezidentské volby. Přítomným příznivcům Karla Schwarzenberga tuhly rysy, Zemanovo zvolení evidentně mnohé
přítomné rozladilo.
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V SOBOTU 26. LEDNA 2013 PROBĚHL
VE SVITAVÁCH JEDENÁCTÝ SNĚM ASOCIACE TOM
Sněmu se zúčastnilo 155 účastníků
(včetně pracovníků ústředí a dvou
hostí), delegátů s hlasovacím právem
bylo 136. Sněm proběhl v příjemném
prostředí svitavské Fabriky, pořadatel
byl TOM Zálesáci Svitavy. Účastníci
sněmu vyslechli zprávu předsedy
a obsahovou prezentaci zpracovaných
výsledků ze 103 dotazníků. Hlavními
náměty sněmu byl stav členské základny, vztahy s Klubem českých turistů. Svou činnost zrekapitulovala rada turistických závodů, představila se
nově konstituovaná rada vzdělávání
(předseda S. Prais), Láďa Jelen ze
sedlčanského TOM Jeleni pobavil auditorium příběhem oddílové louky,
Jindřich Dýda Černý zase skvělou veršovanou prezentací triatlonu – Železného tomíka, pořadatelé táborových
škol apelovali na vyšší zájem o tuto
vzdělávací akci pro –náctileté, šéf
TOM Kadao z Opavy T. Weicht zrekapituloval úspěšnou česko-slovenskou
Olympiádu TOM. Matěj Chour hravým
způsobem nabídl zádveřní vaky (dříve
zvané outdoorové), Ivo Skoček hravé
krabice. Šéfrevizorka Ilona Jaglová
zrekapitulovala práci revizní komise
a přítomné potěšila ujištěním, že v letošním roce proběhne plošná akce
Čistý tomík. Místopředseda spolku Jiří
Homolka stručně komentoval zahra

niční podniky Asociace TOM, předseda spolku zapřísahal přítomné, aby
nepoužívali ohavnou zkratku ATOM,
ale jen přívětivější Asociace TOM
a nepletli si Tomíka (časopis) s tomíkem (pojmenování člena našeho hnutí). Svůj námět pro povznesení stavu
členské základny přednesl Martin Strnad z třineckého TOM Maracaibo.

Milou povinností předsedy a místopředsedy bylo udílení Stříbrného hořce – nejvyššího spolkového vyznamenání Ivoši Poduškovi, dlouholetému
vedoucímu TOM Saturn Plzeň za bezmála čtyřicetiletou kontinuální práci
s oddílem, a Mojmíru Nováčkovi, moravskoslezskému krajánkovi a dlouholetému členu předsednictva Asociace
TOM, za celkový přínos pro náš spolek.
Sněm byl zakončen rautem v přísálí
a večerním hudebním vystoupením.
Tomáš Novotný
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EKONOMICKÉ
INFORMACE
Vážení kolegové,
pro letošní rok nám MŠMT přidělilo téměř
stejnou výši dotace jako v loňském roce.
Bude tedy zřejmě v našich možnostech
dotovat přibližně stejný objem požadavků
jako v minulém roce. Pro oddíl to znamená finanční podporu jedné až dvou akcí
v rámci volnočasových aktivit, jarních
a letních táborů a výchovných akcí. Předpokládáme, že bude možné přidělit i dotaci na nájem a energie kluboven (začátkem listopadu). Zde bychom v případě
většího počtu žádostí upravili dotační
částky tak, abychom přispěli všem žadatelům. Materiálová dotace zatím vyhlášena nebude, ale v případě, že ke konci roku
zbudou ještě volné dotační prostředky,
bude možné požádat i o tento druh dotace. Zatím je možné do konce února požádat o materiálovou dotaci, která je čerpána z prostředků poskytnutých KČT.
Formulář najdete na našich webových
stránkách v sekci „ke stažení“.
Rekapitulace ekonomických novinek, které zazněly na sněmu.
V čerpání dotací je od letošního roku
pár novinek – většinou příjemných.
● je zrušena horní hranice vyplácené dotace u volnočasových aktivit (tedy zrušení
maximální dotační částky 4000,-) Vždy
však platí, že shromažďujeme všechny
požadavky oddílů a v případě převisu poptávky nad našimi možnostmi úměrně
krátíme.
● pro rok 2013 bude možné požádat
o příspěvek i na děti mladší 6 let (od
dovršených 4 let do 6 let). Dotace bude vyplacena samostatně z našich vlastních zdrojů. Nebude tedy zahrnuta ve vyplacené dotační částce na akci, ale jako
druhá, dodatečná platba. Podrobnější informace najdete na formulářích a v Dotační kuchařce 2013. Preferovat budeme
příspěvek na výpravy, výlety a tábory pro
tyto děti. Děti musí být uvedeny v registraci oddílů. Výši stanovíme podle počtu
zájemců, nebude však rovnocenná s dotací státní, počítáme cca s třetinovou či
poloviční výší podpory.
● dopravu dětí osobními auty i nadále nebude možné dotovat, ale náklady mohou být zahrnuty do celkových
nákladů akce a mohou pokrýt potřebných
30% nákladů z vlastních oddílových zdrojů při žádosti o dotaci.
● změna bude u brigád za přidělené
materiálové (zahraniční) dotace.
U „povinné“ brigády je zvýšena hranice přidělené nebo čerpané dotace na 12 000,a bude možné požádat o proplacení cestovného pro brigádníky za jednu cestu. Je
třeba však prokázat, že jste brigádničili celý víkend a že se udělala domluvená práce.
Pozor: brigádu bude nutné vyúčtovat do
měsíce od jejího uskutečnění, na později
podané žádosti nebudeme brát zřetel. Toto
pravidlo je třeba opravdu dodržovat!
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● Je samozřejmé, že uvítáme (a jak ra-

dostně) i brigádníky, kteří brigádničí kvůli
pocitu sounáležitosti se spolkem, nic za to
nechtějí proplatit a akci berou jako příjemné zpestření oddílového života, případně se
přihlásí i tehdy, když obdrží nižší materiálovou dotaci. Formu ještě budeme ladit, pravděpodobně opět nějakým formulářem.
● a méně příjemná novinka – ke každé akci bude třeba přiložit kromě seznamů účastníků i kopie dokladů za dopravu,
ubytování nebo pronájem, vstupné nebo
materiál. Jen výjimečně bude možné dotovat akce, kde jsou náklady jen na potraviny. Je třeba prokázat, že v těchto
případech šlo o výpravu, víkendovou, vodáckou akci atd., ne jen
o oslavu v klubovně, kde jediným
nákladem jsou opravdu potraviny.
Aktuální Dotační kuchařku 2013 pro
vás připravíme do konce února. Najdete ji
na webových stránkách www.a-tom.cz
v sekci „ke stažení“.

DOTACE PRO ROK 2013
1) Dotace na jarní tábory – v příloze
e-mailové zprávy je formulář „Hlášení
o konání jarního tábora“ , který prosíme
poslat vyplněný zpět na ústředí do
10.4.2013. V případě, že jste formulář nedostali nebo potřebujete jeho tištěnou
verzi, napište prosím na e-mail alpa@atom.cz Alici Pařízkové (tel. 233910486),
která vám ho obratem pošle. Připomínáme, že dotace se vztahuje na děti od 6 do
18 let. Registrované děti 4-6 leté uveďte
prosím na zvláštní seznam, který bude
přílohou formuláře. Výše dotace je na
„Hlášenkách“ opět pouze informativní,
skutečnost bude uvedena až na formulářích na vyúčtování tábora, které vám pošleme během května. Podrobnější informace
o dotacích za tábory najdete v „ Kuchařce“
na str. 9 - 11.
2) Volnočasové dotace a výchovné
akce – oddíly, které budou mít zájem
o dotace na jednodenní nebo vícedenní
výpravy a výchovné akce, žádáme o trpělivost. Formuláře na všechny druhy akcí
budou na našich webových stránkách začátkem května v sekci „ke stažení“ – nebo si o ně můžete požádat na ústředí na
tel.: 233 910 486 nebo na e-mailové adrese alpa@a-tom.cz. Připomínáme, že
v letošním roce bude možné požádat jen
o jednu či dvě akce. Nadále platí rozdělení akcí pro I. a II. pololetí, podle data konání akce.
3) PD I-Výpravy – tento formulář bude
posílán až v průběhu září.
4) Dotace na materiál – letošní uzávěrka žádostí o materiál, který lze čerpat
přes KČT, je do 28. 2. 2013. Formulář
najdete na našich stránkách www.a-tom.cz
v sekci „ke stažení“ nebo napište na
alpa@a-tom.cz Alici Pařízkové, která vám
ho obratem pošle. Oddíly, které o dotaci
požádají, dostanou do konce března oznámení o výši a způsobu čerpání dotace.
Prosíme oddíly vloni podpořené, aby letos
o tuto dotaci nežádaly.

5) Zahraniční akce a akce pro neorganizovanou mládež – oddílům, které
na podzim podaly své žádosti, pošleme
formulář na vyúčtování a informační dopis
s výší a způsobem proúčtování dotace.
6) Školení hlavních vedoucích táborů
– stále jsou v platnosti „Osvědčení“, která
jste získali v minulých letech. Pro nováčky
Rada vzdělávání pořádá kurzy v níže
uvedených termínech. Přihlášky prosím
směrujte na Stanislava Praise na mail
prais@seznam.cz.
Termíny pro letošní rok:
1. - 3. 3. 2013 Kaménka, základna
Asociace TOM
12. - 14. 4. 2013 Brno (místo upřesní
organizátor na prais@seznam.cz)
17.- 19. 5. 2013 Bystřice pod Hostýnem, základna Ochozy
7. – 9. 6. 2013 Dědov, chalupa Asociace TOM
7) Kontrola placení desátků proběhne během února a března. Prosíme oddíly, které mají ještě nějaké nedoplatky,
aby je obratem poslaly, abychom je nemuseli upomínat. Přeplatky desátků odešleme do konce března na oddílové účty
o nedoplatcích vás budeme informovat
dopisem s výzvou o doplacení.
8) Inventarizace materiálu pořízeného za dotaci – jen připomínáme, že je
třeba materiál pořízený v rámci jakékoliv
dotace napsat na Zelené karty oddílů. Zapsat je třeba i materiál pořízený v rámci
táborové dotace, neorganizované mládeže a podobně.

NA ZÁVĚR JEŠTĚ PŘIPOMENUTÍ
NEJBLIŽŠÍCH TERMÍNŮ:
• do 28. 2. odešlete žádost o materiál,
čerpaný přes KČT
• do 10. 4. je třeba odeslat vyplněnou
„Hlášenku o konání jarního tábora“
• do 30. 6. je třeba odeslat vyplněnou
„Hlášenku o konání letního tábora“
(bude přílohou příští KRA )
• do 30. 6. prosím pošlete vyúčtování
za jarní tábory
• do 30. 6. je termín na vyúčtování
letošních Bambiriád - upozornění pro
krajánky a organizátory
• do 30. 7. posílejte vyúčtování akcí
konaných v první polovině roku
Novinky v platbách za pobyty na
asociačních základnách.
Prosíme všechny oddíly, které využívají
naše základny, aby platby za pobyt poslaly
až v okamžiku, kdy dostanou fakturu.
Pokud platba přijde dříve než je vystavená faktura, nelze platbu napárovat a jen
velmi obtížně identifikovat. Stejné pravidlo platí i o uhradě záloh za pobyt.
V žádném případě prosím neposílejte zálohovou platbu bez předem obdržené faktury. Tento postup je nutný z důvodu podávání přiznání k DPH. Zde je zákon
nekompromisní a dostali bychom se do
problémů s finančním úřadem. Děkujeme
za pochopení.
Alice Pařízková, Zdena Náhlovská
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STAV
ČLENSKÉ ZÁKLADNY
O CO JDE
Na sněmu byl jedním z přetřásaných témat stav naší členské základny, tedy její
úbytek. Protože s tím máme své zkušenosti a podařilo se nám vše vyřešit, byl
jsem vyzván, abych o tom jak se členská
základna vyvíjela u nás, něco řekl. Protože
to nebylo zrovna uspořádané a možná to
bylo trochu na přeskáčku, slíbil jsem, že
se vše pokusím sepsat do nějakého uceleného kusu ve stylu příkladu dobré praxe.
Jsme oddílem střední velikosti, který si
procházel životními fázemi vzestupů a pádů asi tak, jak to normálně bývá. Někdy
v roce 2008 jsme se rozhodli, že si vypracujeme SWOT analýzu, abychom si definovali možnosti financování oddílu. Zajímavým zjištěním bylo, že jsme si podvědomě definovali jako potencionální hrozbu nedostatek vedoucích a uzavřenost
a stárnutí členské základny. Tehdy jsme
to brali jako nějaký nesmysl. V době, kdy
třinečtí skauti bojovali s nedostatkem členů, jsme měli standardních 40 členů. Bohužel jsme si nevšimli toho, že už v této
době jsme měli zaděláno na problém. Akce byly dobré i proto, že jsme měli sehranou bandu. V čem to tedy bylo špatně?
Měli jsme docela dost neaktivních starých
členů, měli jsme roční příliv jednoho až
dvou členů a neměli jsme nikoho pod 10 let.
Stalo se to, co se muselo stát. Děcka postupně odrostla a nám zůstalo pár aktivních členů. Nejvyšší čas s tím něco udělat,
nebo se smířit s tím že to, co jsme desítky let budovali, přijde vniveč. Nakonec
jsme udělali několik opatření a dnes máme opět 45 členů, z toho je 21 do 15 let,
respektive 9 členů má 9 a méně, 12 má
10 až 14 let, 11 má od 15 do 19 let a 13
členů, včetně mne, má více než 19 let.
Celá skladba je vcelku rovnoměrně rozprostřena napříč věkovým spektrem. Navíc z důvodu počtu vedoucích a prostorových důvodů jsem jen za poslední půlrok
musel 4 rodičům říct, že mají zkusit přivést dítě až v září.
Otázka je, co jsme udělali. Nejdříve tedy
základní věci, na kterých jsme vše postavili, a i když ani dnes nemohu říct, že jsme
u konce celé změny nastavení fungování,
tak již nese své první ovoce. Pak bych se
vrhl na popis našeho náboru. To vše pro
inspiraci.

ZMĚNY
Babička jednoho z mých bývalých šéfů říkala „Dělej věci pořádně a úspěchu se neubráníš“. To nás vedlo k jedné ze zásadních změn v myšlení. Cílem není přilákat
děti, cílem je vytvořit stabilní a kvalitní
tým vedoucích.
Ať chceme nebo ne kvalitní a vzdělaný vedoucí, který je navíc motivovaný, si už děti přitáhne sám pomocí kvalitního programu. Jak jsem již zmínil na sněmu, děti
jsou vesměs stejné jako my, jen doba je
jiná. Plná lákadel a až „nekalé“ konkurence techniky. Je velmi těžké konkurovat
s nabídkou našich aktivit interaktivnímu
a napínavému prostředí počítačových her,
ale právě při dobrém vzdělání a zkušenostech se vedoucím daří udělat program,
který je dostatečně napínavý, plný překvapení a přizpůsobený věku účastníků.
Naší prioritou je podpora vzdělávání vedoucích, a jejich motivace k činnosti.
Vzdělávání se snažíme koordinovat tak,
aby se doplňovalo a vedoucí je měli šanci
využít při naší činnosti a hlavně aby je nic
nestálo. Hlavní motivací je příležitost vytvořit zajímavou akci a možnost jet na akci zdarma. Přijde nám nefér, když věnují
svůj čas, aby museli věnovat i své peníze.
Další změnou bylo přijímání nováčků. Pro
náš aktivní oddílový život jsme měli léta
vyzkoušeno, že nováčci by měli mít 10,
nebo lehce pod 10 let. Oproti naší generaci, se doba změnila zejména v tom, že
ambiciózní rodiče nehlásí děti do kroužků
a oddílů ve 3. třídě, ale někteří mají již
svůj sport určen ve školce. A tak jsme
museli i my zalovit ve vodách 1. a 2. tříd.
Velkou změnou pak bylo více se zapojit do
dění ve městě. Máme svého člena v grantové komisi, v komisi prevence kriminality,
spolupracujeme na Bambiriádě a prázdninové akci pořádané městem Třinec. Nejen, že to vedlo k lepšímu vnímání ze strany města, ale i k lepšímu povědomí mezi
obyvateli.
Předposlední velkou změnou byla komunikace. Kdysi zaměřena zejména na členy,
ale právě zde u malých dětí je nezbytné
komunikovat právě s jejich rodiči. Jsou to
drobnosti, jako kvalitní a čitelné webové
stránky, příjemné a hezké prostředí klubovny, osobní komunikace s rodiči téměř
kdykoli a pořádání akcí, které potřebují jejich pomoc. Vrátím se ještě ke klubovně,
děti budou hrdé i na doupě, ale rodič bude své dítě odevzdávat rád pouze tam,
kde to vypadá kultivovaně a udržovaně
a to proto, že má dojem, že tak jak peču-

jete o budovu, bude se stejnou pečlivostí
pečováno o jeho dítko.
Poslední velkou změnou pro náš oddíl bylo utvoření oddílové rady, která řeší jednotlivé věci a kde každá věková skupina
má své zastoupení a skrze oddílovou radu
mají přímý vliv na dění v oddíle. S tím
souviselo i rozdělení oddílu. Nevím již, co
jsem napsal v dotazníku u otázky, zda využíváme družinový systém. Nejraději bych
napsal ano i ne. Náš oddíl je rozdělen na
věkové skupiny malíky do 9 let, tomíky 10
– 14 a vlky 15 – 26. Malíci a tomíci pak
mají společné schůzky a jsou rozděleny
do družin. Vše zejména pro potřeby her,
i když některé věci si opravdu řeší po linii
své družiny. Vlci jsou pak samostatná družina s velkou autonomií a sami si plánují
svou činnost a zajišťují její naplnění. Popis toho jak to funguje, je určitě samostatnou kapitolou. S naší podporou a pomocí si plní své plány a sny. Někde jsem
četl, že průměrný věk života člena oddílu
jsou 4 roky, my máme průměr za celou
dobu činnosti oddílu mírně přes 7 let.

NÁBOR
Nábor, nábor. To je aspoň pro nás vždy
oříšek. Ten poslední byl úspěšný. Jak
jsme na to tedy šli. Nejdříve podle staré
pravdy „Koho není vidět, jako by nebyl“
jsme celý školní rok do místních novin
psali články o naší činnosti.
Hlavní aktivitou náboru bylo rozdání letáčků v druhých až čtvrtých třídách pomoci
paní učitelek přímo dětem do žákovské
knížky. Tedy oslovení přímo rodičů. Zde
jsme ve zkratce uvedli, co chceme, kontakty s nabídkou možnosti se zeptat a nakonec pozvánka na konkrétní dvě akce.
Rodiče děti přivedli, pak již bylo na nás,
jak moc oslovíme děti. Ty přišli domů nadšené a začaly chodit pravidelně. A protože nejlepší reklama je osobní sdělení, pracovali jsme s rodiči, kteří nás rádi
doporučili svým známým.
Práce nám tím nekončí. Budování kvalitního a stabilního instruktorského týmu je
někde v půli. Rád bych, aby se nemuseli
starat ani o vybavení a mohl jsem je na
konci roku odměnit například kvalitní mikinou, nebo bundou. Práce na náboru dětí a publicitě je pak prací bez konce. Snad
to nebyla náhoda a bude se nám dařit dál.
Martin Strnad
Maco, TOM 1303 MARACAIBO
e-mail: m.m.strnad@seznam.cz
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TERMÍNY VÝCHOVNÝCH AKCÍ
Školení vedoucích oddílů
1. - 3. března 2013 Kaménka
(731 289 053, Kubayz@tomhogan.cz)
Zdravokurz
8. - 10. března 2013 Kaprálův mlýv
(603 194 024, frodo@kasiopea.cz
5. - 7. dubna 2013 Domašov nad Bystřicí
(603 194 024, frodo@kasiopea.cz)
Školení hlavních vedoucích tábora
12. - 14. dubna 2013 Brno
(777 700 082, Prais@seznam.cz)
17. - 19. května 2013 Ochozy
(777 700 082, Prais@seznam.cz)
7. - 9. června 2013 Dědov
(777 700 082, Prais@seznam.cz)
Kurz Vedoucí a lana, expediční turistika
14. – 16. června 2013 Dědov
(731 289 053, Kubayz@tomhogan.cz)
Zážitkové kurzy pro náctileté
25. – 30. října 2013 na tajném místě
TERMÍN ŽELEZNÉHO TOMÍKA
Železný tomík
10. – 12. května 2013 Litoměřice
TERMÍNY LETNÍCH
TÁBOROVÝCH ŠKOL
Česká táborová škola
18. – 24. srpna 2013 ve Sloupu
Moravská táborová škola
16. – 23. srpna 2013 na Polaně
TERMÍNY ČISTÉHO TOMÍKA
V ROCE 2013
17. 2. České Budějovice - Dům pionýrů,
Husova 45 (blízko divadla U Kapličky)
2. 3. Ostrava - Klubovna Průzkumníka,
Na Mýtě 10, Ostrava Hrabůvka
16. 3. Brno - Klubovna Delfíni a Kasiopea, Rašinová 3, Brno z hl. nádraží po
Masarykové přes nám. Svobody po kolejích naproti kostelu sv. Jakuba
17. 3. Zlín - Klubovna TOM, Pod Lyžažským svahem, Zlín (jako obvykle)
23. 3. Ústí nad Labem - DDM,
Velká hradební 19, (vchod z Bělehradské
ulice) – velký kulturní dům
24. 3. Praha - ZŠ Zličín (od Smíchovského nádraží tramvaj směr Barandov,
zastávka Zlíchov)
6. 4. Česká Lípa - DDM Libertin,
Škroupovo náměstí 138
7. 4. Hradec Králové - klubovna v budově Orlovny, Jana Koziny 560/2 (za biskupským gymnáziem)
13. 4. Roztoky - ústředí Asociace TOM,
Palackého 325, Roztoky
Kontroly budou probíhat od 9-13 hod.
Kontrolovány budou roky 2011 a dotace roku 2012.
Přineste také Zelenou kartu.
Kontakt pro případné dotazy:
Ilona Sýkorová
mobil: 604 377 292
e-mail: ika.syk@seznam.cz
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NABÍZÍME ORIGINÁLNÍ ČLENSKOU PRŮKAZKU
Vážení tomíci,
pokud jste se účastnili sněmu ve Svitavách, tak vám jistě v hlavě utkvěl pojem
„KOUZELNÁ KARTIČKA TOMÍKŮ“. Pokud jste tam nebyli a slyšíte toto poprvé, tak
dávejte pozor! Tomíci mají svou vlastní členskou kartičku a není to kartička ledajaká, jedná
se o „Evropskou kartu mládeže EYCA“, kterou má pod patronátem Česká rada dětí a mládeže. Matěj Chour opatřil kartičku pěkným designem asociace a je pro vás připravená!
K čemu vám vůbec bude?
Jistě jste se při výpravách setkali s problémem prokazování věku dítěte v dopravních
prostředcích. Kartička tento problém řeší! Obsahuje fotografii i datum narození. Na tuto
kartu je také vázáno mnoho slev po celé ČR. O slevách se dozvíte více na www.eyca.cz,
namátkou je možné zmínit slevy u Albi, Cinestar, Husky, Student Agency apod. Dále je
možné kartičku použít také jako studentský průkaz, je určená všem od 5 do 30 let. Pokud
máte ve vašem okolí zajímavý tip na místo, kde by se dala vyjednat sleva (například
bazén, fitko, prodejna sportovního oblečení,…), napište to na mail ondra@a-tom.cz.
Tým, který se na ČRDM o karty stará, se pokusí slevu vyjednat.
Kartička je k dispozici ve dvou variantách – studentská a nestudentská. Studentská karta
obsahuje navíc také název školy a je tedy možné použít ji pro prokázání statutu studenta,
což je mnohdy výhodné. Kartička obsahuje jméno a příjmení, datum narození, fotografii,
datum platnosti karty, číslo karty, jméno oddílu a případně také název školy. Na druhé straně je navíc prostor pro natištění oddílového motta, adresy klubovny či webových stránek.
Co vás to bude stát?
Za pouhých 10 Kč získáte celou tuto parádu, bez které žádný tomík od 5 do 30 let
nemůže žít! Platnost kartičky je 4 roky, což představuje 2,50 Kč na rok, a to je vskutku akční cena!
A co lidé nad 30 let?
Pro tuto zkušenou a ve spolku nepostradatelnou kategorii vedoucích jsme schopni zajistit kartičky také. Zmizí z nich mládežnický symbol, jinak budou stejné jako ty ostatní. Budou stát 20 Kč.
Toužíte po kartičce?
Pokud vás tato karta zaujala, kontaktujte prosím Ondru Šejtku (ondra@a-tom.cz),
kterému je nutné zaslat seznam členů, pro které chcete karty vyrobit, včetně jejich fotografií. První várka karet se bude vyrábět v závěru února, a proto své požadavky prosím zasílejte nejpozději do úterý 19. 2. 2013.
Od každého člena budeme potřebovat:
Typ karty (studentská, nestudentská)
Jméno a příjmení, datum narození, název školy (v případě studentské karty),
fotografii (kvalitní portrétovou 3x4 cm v elektronické podobě.
V případě studentské kartičky bude nutné zaslat také naskenované potvrzení o studiu
Dále informaci o tom, co chcete natisknout na zadní stranu karty (max. 2 řádky textu).
Pro lepší administraci zasílejte seznamy prosím v excelu a fotografiím přiřaďte název
v podobě jmeno-prijmeni.jpg. Na adrese http://www.a-tom.cz/clenske-karty-eyca naleznete také ke stažení šablonu v Excelu pro zasílání seznamů.
Další várky kartiček se již budou objednávat přes elektronickou evidenci, o tom vás budeme informovat.
Jak jsme již uvedli výše, tak kartička je k dispozici pro všechny od 5 do 30 let. Vzhledem k tomu, že chceme umožnit i dříve narozeným tomíkům vlastnit tuto členskou kartu, vyrobíme také kartičky bez loga EYCA. Kartičky bez loga EYCA na sebe již nebudou
mít navázané slevy, ty jsou vyjednávané na logo EYCA, i tak je ale členská kartička tomíků praktická.
Tomíci, hlaste se! Kartiček ubývá!

Ondřej Šejtka

VOLNÁ TÁBOŘIŠTĚ
TOM MÁCI TURNOV nabízí pro letní prázdniny 2013 tábořiště, v termínu
od 20. 7. – 3. 8. 2013.
Tábořiště se nachází na severní straně Jizerských hor 2,5 km od městečka Hejnice na louce
zvané Vrbovna. Kapacita tábora je 60 míst v podsadových stanech. Dále je tábor vybaven klasickým vybavením (medvěďák, montovaná kuchyň, brutar, kotel pro ohřev vody
pro sprchování, standardní táborové nářadí …).
Kontaktní osoba: Zbyněk Báča (zbynek.baca@centrum.cz. tel.: 739 012 231).
TOM NIVNICE pro letní tábor nebo výpravu nabízí k pronájmu skautské tábořiště „Trpík“
v termínu 28. 7. – 3. 8. 2013
Cena 25,- Kč za osobu/den, kapacita 50 osob.
Kontakt: konopacova@atlas.cz
Bližší info na: http://smrcek.skauting.cz/?src=taboriste

KRA – Kratce, Rychle, Aktuálnû - posnûmovní speciál.
V únoru 2013 pﬁipravilo pro oddíly TOM ústﬁedí Asociace TOM v Roztokách. Foto: Tomá‰ Fúsek.

