
HASIČI KOLEMNÁS

Mladí hasiči stále doufají,
že se letní tábory uskuteční

D
ětské tábory jsou
pro většinumlá-
dežnických
spolků hlavní
náplní letních

prázdnin, a to především z
důvodů vzájemného setkává-
ní mladých lidí se stejnými
zájmy. Zároveň pod vedením
kvalifikovaných vedoucích
mohou děti na táborech roz-
víjet, v případěmladých hasi-
čů, své dovednosti a znalosti v
oblasti požární ochrany. Junák
– český skaut ročně zorgani-
zuje přes 1 000 táborů, Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a
Slezska okolo 450.Vládní
opatření vydaná v roce 2020 v
souvislosti s pandemií Covid –
19 ohrozila konání všech let-
ních táborů napříč všemi or-
ganizacemi.
„Je to velký zásah do naší

práce s dětmi amládeží, ale
samozřejmě chápeme vážnost
situace a plně respektujeme
stanoviska vlády“, říká Moni-
ka Němečková, náměstkyně

starosty SH ČMS. „Úzce spolu-
pracujeme s Českou radou dětí
a mládeže i dalšími organiza-
cemi dětí a mládeže a společ-
ně se v součinnosti s odborní-
ky, lékaři i epidemiology sna-
žíme najít řešení, aby se aspoň
část táborůmohla v letošním
roce uskutečnit“, dodává Ně-
mečková.
Dne 29. dubna 2020 dobro-

volné hasiče v Borovanech
navštívil štáb České televize.
Redakce Zpráviček ČT Déčko

natáčela s mladými hasiči z
tohoto sboru reportáž na té-
ma tábory. O svých dosavad-
ních táborových zážitcích i o
tom, jakmoc se těší na letošní
tábor vyprávěli Veronika Ný-
dlová a sourozenci Mikoláš a
Vojtěch Petrovi. Své zkuše-
nosti prozradil i vedoucí ko-
lektivuMartin Tomášek. „Na-
táčení s Českou televizí byla
pro nás zajímavá zkušenost“,
uvádí Lukáš Macht, starosta
SDH Borovany. Koordinátor

epidemiologického týmumi-
nisterstva zdravotnictví Ras-
tislav Maďar pro TV Nova
uvedl, že pokud vydrží přízni-
vá epidemiologická situace
jako teď, budoumožné tábory
už v červenci.
Nejen Veronika, Mikoláš a

Vojta, ale všichni malí tábor-
níci SH ČMS stále věří, že o své
táborové zážitky nepřijdou
ani v tomto roce.
Irena Špačková, tisková
mluvčí SH ČMS
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