Ing. Andrej Babiš, předseda vlády České republiky
Jan Hamáček, předseda Ústředního krizového štábu ČR, ministr vnitra ČR a 1. místopředseda vlády
Ing. Robert Plaga, Ph.D., ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D., hlavní hygienička ČR
prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., náměstek ministra zdravotnictví
Dne 16. 4. 2020
Vážený pane premiére,
Vážený pane místopředsedo,
Vážený pane ministře,
Vážená paní hlavní hygieničko,
Vážený pane náměstku,

obracíme se na vás za Českou radu dětí a mládeže, Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže
a významné soukromé subjekty ve věci letních dětských táborů v letošním roce.
My přímo nebo naše organizace, které zastřešujeme nebo s nimi spolupracujeme, pořádáme tisíce
letních táborů pro děti nejrůznějšího typu. Od táborů na zelené louce, přes tábory v chatkách či
zděných budovách.
Rádi bychom iniciovali debatu o tom, za jakých podmínek by tábory v létě 2020 mohly probíhat. Jsme
trochu zmatení situací, kdy jeden den večer vydá vláda harmonogram, ve kterém je uvedeno, že
zotavovací akce pro děti bude možné pořádat. Zároveň je ale v jiném nařízení stanoven limit na 50
osob. Druhý den rezonuje médii, že tábory jsou reálné až od srpna.
Pokud budou otevřená obchodní centra a některé děti již před tím budou chodit do školy, je na místě
tábory realizovat. Riziko přenosu je zde, dle našeho mínění, menší nebo lépe kontrolovatelné než při
rodinné rekreaci. Zajištění hygienických podmínek na táborech je dlouhodobě dobře nastaveno
a sledováno a ve vlastím zájmu budou v tomto ohledu pořadatelé bezpochyby sami na sebe přísnější.
Od rodičů dětí velmi dobře víme, že jejich možnost věnovat se o letních prázdninách dětem je omezená
a že jakoukoli táborovou možnost vítají. Letos je situace o to naléhavější, že někteří rodiče již
neplánovaně čerpali dovolenou během karanténních omezení.
Nekonání se letních táborů bude mít i neodhadnutelné důsledky do budoucna, ať už se to týká
ekonomiky pořadatelů táborů nebo provozovatelů táborových základen, kteří už teď přicházejí o tržby
z důvodu nekonání škol v přírodě, školících i jiných akcí pro děti a mladé lidi.
Naše iniciativa má podporu Sdružení místních samospráv. Organizace, která sdružuje dva tisíce
převážně menších obcí nebo městských částí, kde jsou tábory pořádány. SMS tímto deklaruje podporu
obcí při zajišťování táborů i řešení případných krizových situací.
Je nám jasné, že se aktuální nařízení budou upravovat podle situace. Jsme rádi, že vláda představila
plán uvolňování opatření. A proto jsme připraveni se účastnit otevřené debaty k tomuto tématu.
Rádi se potkáme, ať již osobně či prostřednictvím videokonference.

Děkujeme a těšíme se na spolupráci,

Česká rada dětí a mládeže, Ing. Aleš Sedláček, předseda
Sdružení pracovníků DDM, Ing. Mgr. Libor Bezděk, předseda
Táborové portály Borovice.cz a České tábory.cz, Mgr. Jana Ptáčková
Cestovní kancelář Topinka, s.r.o. - Ing. Miroslav Topinka, jednatel společnosti
Sdružení místních samospráv, Petr Halada, člen předsednictva

Kontakt v předmětné záležitosti:
Ing. Aleš Sedláček, předseda ČRDM, e-mail: ales.sedlacek@crdm.cz, telefon: 604 286554
Kontakt pro média:
Soňa Polak, komunikace ČRDM, e-mail: sona.polak@crdm.cz, telefon: 773 555202

Česká rada dětí a mládeže (ČRDM)
Střecha dětských a mládežnických organizací v ČR. Zastřešuje 97 organizací, jsou mezi nimi organizace s velkými
počty dobrovolníků (např. Junák – český skaut, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Asociace turistických
oddílů mládeže ČR, Pionýr), i malé skupinky nadšenců na místní úrovni. Všechny spolu tvoří bezmála 200 000
členů, které ČRDM sdružuje bez ohledu na jejich náboženské vyznání, národnostní či etnickou příslušnost.
Členské organizace ČRDM jsou největšími pořadateli nekomerčních dětských táborů v České republice.
V uplynulých letech se pod jejich vlajkami konalo téměř 3 000 táborů.
Sdružení pracovníků domů dětí a mládeže v České republice
Nezávislá nepolitická profesní organizace, která podporuje rozvoj středisek volného času a domů dětí a mládeže.
Hájí profesní zájmy pracovníků i dobrovolníků a přispívá k součinnosti a vzájemné spolupráci středisek volného
času. Pracuje v 298 městech. Dětské domy mládeže ročně uspořádají kolem 3000 táborů všech typů pro více než
100 000 dětí různých věkových kategorií.
Táborové portály Borovice.cz a Českétábory.cz
Největší weby o dětských táborech. Poskytují dětem a rodičům širokou nabídku dětských táborů během celého
roku a pomáhají jim zorientovat se v jejich nabídce. V katalogu táborů rodiče naleznou v sezóně přes 1000 táborů.
Cestovní kancelář Topinka
Cestovní kancelář je jedním z největších organizátorů dětských letních táborů v ČR. Na dětskou rekreaci se
specializuje téměř třicet let. V současné době rekreační střediska CK Topinka každoročně navštíví kolem 5 000
dětí.

