STANOVISKO KOLTu K POŘÁDÁNÍ ZDT V TERMÍNU JARNÍCH PRÁZDNIN 2021
Vážení rodiče,
jak víte, epidemická situace je stále velmi nepříznivá a za současné situace bychom tábory
pořádat nemohli. Pořadatelé táborů, lyžařských kursů a podobných akcí stále marně čekají na
nějaké závazné stanovisko státu k pořádání pobytových pobytů na horách v době jarních
prázdnin L Spíše to vypadá, že (ne)povolení akcí a aktivit na horách se bude odvíjet od momentální
situace a aktuálního PES skóre, než že bychom se dočkali nějakého obecného rozhodnutí pro celé
jarní prázdniny (jarní prázdniny v celé ČR zabírají celkem 6 týdnů a za tu dobu se epidemická situace
může významně změnit jak k lepšímu, tak i k horšímu). Rozhodnutí o (ne)zrušení tábora ale nelze
udělat týden před akcí!
My, táborníci KOLTu, máme naše zimní tábory připravené a obě party intenzivně chystají
program pro děti. Chaty jsou zarezervované a s ubytovateli jsme v kontaktu. S pořádáním táborů
stále počítáme a jsme na ně připraveni. Na druhou stranu ale samozřejmě i my sledujeme vývoj
epidemie a čím více se nám zdá možnost, že by stát v horizontu 4-5 týdnů povolil pobyty na horách
pro řádově 40-50 osob v jednom objektu, jako iluzorní.
Dalším důležitým faktorem je provoz samotného skiareálu. Máme informace, že velmi vážně
hrozí, že pokud se vleky nerozjedou v nejbližších dnech, tak skiareál Tanvaldský Špičák už v téhle
sezóně neotevře vůbec L (viz https://www.skijizerky.cz/cz/zima/informace/novinky/komentar-krozhodnuti-vlady-o-uzavreni-arealu). Na základě toho zvažujeme dokonce i variantu tábora bez
lyžování - jsme zkušení vedoucí a určitě bychom uměli dětem připravit pestrý a zajímavý program
bez lyží. Je ale otázkou, zda byste o to stáli Vy – rodiče?
Konečné rozhodnutí o tom, zda tábory budou, nebo ne, stále ještě odkládáme. Toto rozhodnutí
dost dobře nemůžeme udělat sami, protože Vám – rodičům – jsme slíbili, že se o Vaše děti
postaráme, stejně jako jsme ubytovatelům slíbili, že jim objekt obsadíme a zaplatíme, pokud to bude
možné.
Vláda ČR by měla ve středu 27.1. rozhodnout o případných úpravách provozu škol a školských
zařízení od 1. února 2021, což by mohlo obsáhnout i jarní prázdniny. V blízké době se také očekává
rozhodnutí ohledně provozu skiareálů. Denně je v médiích publikována aktuální situace systému
PES a prognózy jeho vývoje v blízké budoucnosti. To vše jsou faktory, které bedlivě sledujeme a
vyhodnocujeme.
Abychom zbytečně nekomplikovali situaci rodičům, tak v tuto chvíli rušíme termín pro doplatky za
ZDT, který byl dle původních pravidel 1.2.2021. Předpokládáme, že se do cca 14dnů definitivně
rozhodne, zda tábory budou, nebo ne. Pokud by tábory přece jen byly, napíšeme Vám mail a
požádáme o urychlené zaslání doplatků. Pokud by naopak musely být tábory zrušeny, samozřejmě
Vám peníze, které jste nám už poslali, vrátíme - více viz pravidla přihlašování a storna na našem
webu (http://www.kolt.cz/file/zdt/pravidla_prihlasovani_a_storna.pdf).
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