Ahoj.
Posílám ti poznámky k letní činnosti. V pátek vešly ve známost „pokyny k táborům“ a vyvolaly vlnu
dotazů. Během uplynulých dnů jsme je shromažďovali. Mezi nejčastější patřila otázka: Co je/není
„stanový tábor“. Tu jsem konzultoval na ministerstvu. Odpověď byla (nakonec) pochopitelná – vzhledem
k existenci nepřeberného množství variant (stany, stany v kombinaci s různými chatkami, zázemím
takovým či jinakým) není možné uvést jednoznačnou definici „stanového tábora“. Vše je nutno
posuzovat v souvislosti s dalšími podmínkami tábora/základny. (Jediné řešení tak je – obrátit se na
místně příslušnou HS a řešit konkrétní podmínky konkrétního tábora.)
Aktuálně jsme proto připravili naše základní doporučení + pohled na nejčastější otázky. Metodika
ministerstva se odvolává na zákon a vyhlášku, proto jsou zde odkazy na aktuální legislativu, bez jejíhož
přečtení samotný metodický dokument nelze uplatnit, neboť jako samostatný dokument „nefunguje“. To
jsme doplnili o vzory nové podoby tzv. bezinfekčnosti + o materiály ke stažení: základní provozně
hygienické zásady + k mytí rukou (obecný a pro děti), vyjdou současně jako plakát/přílož Mozaiky
Pionýra). Podklady jsou umístěny na aktuální webové stránce ODT, v části ‚Pro organizátory‘.
K dotazům či výzvám k centrální organizaci zvýhodněných (společných) nákupů roušek či dezinfekce
poznamenám dva limitující činitele:
- redistribuce „zlevněně“ získaných prostředků náklady zpětně významně navyšuje;
- k manipulaci s dezinfekcí (vzhledem k faktu, že jde o hořlavinu) jsme byli upozorněni na problém
v zacházení s větším objemem hořlavých látek… což je opět omezující jev při případném
velkoobjemovém nákupu a další distribuci.
Nevzdáváme to a sháníme alespoň možnost případných zvýhodněných nákupů při přímé objednávce z PS.
Závěrem znovu zopakuji již poněkud omšelou poznámku: Používejme zdravý rozum, zachovejme co
nejvíce klidu a smiřme se smyšlenkou, že letošní letní činnost, pokud nakonec bude, nebude
v běžném režimu. Ale zase to není nemožné. Posuďte své možnosti a rozhodněte.
Zkusím ještě znovu zopakovat výzvu k zamyšlení – „Pojďme do KoPru“.
Pevné zdraví a nervy!
Martin
Mgr. Martin Bělohlávek
předseda Pionýra
tel.:
777 248 721
e-mail: martin@pionyr.cz
Před 30 lety – v lednu 1990 – byla obnovena samostatná činnost Pionýra.
Díky tomu dnes na stovkách míst nabízíme činnost skvělých oddílů a klubů, připravujeme báječné akce, pořádáme opravdu
dobré tábory. A navíc po svém.
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