Vážení rodiče,
předem svého mailu bych Vám chtěl moc poděkovat za Vaše reakce, za slova díků, podpory a uznání pro
náš spolek a pro obě party, které naše zimní tábory pořádají. Moc si Vašich slov vážíme!! Naprostá většina
z Vás souhlasila s konáním tábora i bez lyžování - je prostě cítit, že byste v současné nelehké době rádi dopřáli
svým dětem „jakýkoliv“ pobyt – hlavně mimo město, na čerstvém vzduchu a sněhu, bez počítačů a
mobilů :) My to cítíme úplně stejně a určitě bychom se dokázali o zajímavý a pestrý program Vašim dětem
postarat. Díky za Vaši důvěru!!
Současně bych chtěl poděkovat těm z Vás, kteří nám napsali konstruktivní návrhy k průběhu zimního tábora,
zejména návrhy na zařazení běžek – nebylo Vás málo. Ačkoliv v partách žádného vyloženého běžkaře nemáme,
určitě bychom o tomhle prvku uvažovali a minimálně se pokusili ho jako doplňkový program pro zájemce z řad
dětí zařadit. Když nic, tak by to mohla být bezva legrace a příležitost se trochu zapotit :)
Samozřejmě úplně chápeme i ty rodiče, jejichž děti mají jarní prázdniny v jiném termínu, než jsou naše tábory a
přesto s námi své děti pravidelně posílají, byť je musí uvolňovat ze školy. Úžasné! Vážíme si toho a rozumíme,
že za dané situace (zvažovaná varianta táborů bez lyžování) by takové uvolňování dětí ze školy bylo nemístným
luxusem.
DÍKY MOC A RESPEKT VÁM VŠEM!!
A teď co se týče našeho rozhodování: jak víte, stát se k pořádání hromadných akcí pro děti v době jarních
prázdnin (které už v části země dokonce začaly) nevyjádřil a ani to neudělá. Nelze čekat žádné výjimky ani
zvláštní pravidla, při jejichž dodržování by snad bylo možné podobné akce uspořádat. Tudíž v téhle chvíli nejde
už ani o to, zda budou puštěné vleky a otevřené sjezdovky, ale jen a pouze o to, zda bude vůbec možné skupinu
40-50 osob v jednom objektu ubytovat. A to za současné situace možné není a naprosto nic nenasvědčuje tomu,
že by se to mělo za 2-3 týdny změnit. Samozřejmě naděje umírá poslední - může se stát zázrak, že se epidemie
zastaví, PES skóre dramaticky poklesne a opatření budou uvolněna. Ale asi všichni tušíme, že se tak
v horizontu necelého měsíce nestane :(
My v obou partách jsme se shodli, že limitní termín rozhodnutí, zda tábor uspořádat, je pro nás týden
před odjezdem. Do té doby jsme schopni vyčkávat. Je ale otázka, zda je to přijatelné i pro Vás. Určitě už
pomalu uvažujete o náhradním programu pro Vaše děti pro případ, že by s KOLTem na zimák odjet nemohly.
Možná někteří uvažují o lyžařském zájezdu do Bulharska, jiní se poohlížejí po pronájmu nějaké malé chaty
někde na horách, další možná začínají obcházet půjčovny karavanů atd. … :) Ale s tím, jak přirozeně a
pochopitelně poroste počet dětí, jimž rodiče zajistí jiný program, bude současně i klesat možnost KOLTu tábor
ekonomicky smysluplně uspořádat.
Původně jsem na tomto místě chtěl oznámit nucené zrušení zimních táborů o.s. KOLT pro rok 2021.
Důvodem, proč to stále ještě nechci udělat, je hlavně ono ujištění mých kamarádů z obou part, že stále
ještě můžeme konečné rozhodnutí odložit. Plus veliký zájem o naše tábory z řad Vás, rodičů. Dohodli
jsme se proto, že Vám napíšu alespoň tenhle primárně děkovný e-mail a požádám ještě jednou o zpětnou
vazbu, jak to s účastí Vašich dětí vidíte. Pokud se u Vás nic nezměnilo a „zůstáváte na pozicích“, znovu
nám psát nemusíte. Spíše nám jde o zjištění, jak moc nám ubývá těch dětí, které stále v náš tábor doufají
a nic jiného zatím neplánují. Prosím tedy ty rodiče, kteří už pro své děti zajišťují jiný program, aby nám
to dali „na férovku“ vědět.
Díky za pochopení a víru
Lukmen

