
                TOM 1301 Tuláci Frýdek-Místek               
 

Leden 2021 
Zdravíme vás všechny v novém roce, přejeme hodně zdraví v roce 2021 ☺ 

Dalo by se to psát pořád dokola: zdraví, výdrž ještě pár měsíců (věřme, že JEN pár 
měsíců), než očkování splní svůj cíl a jedním z pozitivních důsledků bude i možnost 
znovu se všichni sejít a obnovit naši obvyklou činnost. 
Než se tak stane, musíme, jako každým rokem v lednu, vybrat oddílové příspěvky. 
Na rok 2021 opět v částce 400,-Kč a v termínu do 26.1.2021  
V letošním roce budeme oddílové příspěvky přijímat pouze na oddílový účet: 
163960727/0300  vs datum narození, případně do poznámky jméno 
 
Průkaz KČT pro přelepení platnosti si zatím připravte a až budeme vědět, jakým 
způsobem proběhne přelepení platnosti, dáme vám vědět. 
 
Nevíme, kdy se nám podaří obnovit činnost v plném rozsahu, ale věříme, že se to 
stane a moc se na to těšíme. Peníze, které vložíte do oddílových příspěvků se vám 
vrací formou přispění na akce, kterých se zúčastníte např. letní tábor, výlety nebo 
víkendovka a také pomůžou našemu spolku – Asociaci TOM – fungovat i v této 
zvláštní době… Nezaplacení příspěvků znamená zrušení členství a pokud byste jej 
chtěli znovu obnovit po nějaké době, je to pro náš oddíl a navazující organizace (KČT, 
A-TOM) komplikované.  
Pro členy, kteří se přihlásili do oddílu v minulém roce máme průkazy z části 
připravené, čekáme na dodání z KČT a doplnění fotky, bohužel covid vše zbrzdil… 
 
Prosíme všechny členy a rodiče dětí, aby platbu zaslali včas, jsme vázáni odvodem 
plateb do KČT a Asociace TOM. Děkujeme. 
 
Na oddílových stránkách www.tom1301.cz vás budeme informovat o chystaných 
aktivitách, momentálně tam najdete informace k Internetovému turistickému 
závodu, který proběhne v pátek 22.1.21  
 

Termín a místo letního tábora 2021 : 
 

sobota 21.8. – neděle 29.8.   Náchod 
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