
Vážení rodiče, milí zákonní zástupci,  

Toto je vyjádření ohledně předčasně ukončeného prvního turnusu LDT Bonětice. I přestože 
jsme poctivě dodržovali preventivní hygienická opatření a splňovali všechna v té době platná nařízení 
vydaná vládou České republiky (o antigenních a PCR testech), neubránili jsme se rozšíření nemoci 
Covidu-19 v našem areálu. Dle vyjádření KHS došlo k pochybení na straně jednoho z rodičů, který 
poslal do tábora dítě s přítomností viru ve svém těle. Velice nás tato situace mrzí, stejně jako vy jsme 
si přáli zvládnout tábor až do samého konce a dopřát dětem zábavný a bohatý program, který jsme 
pro ně připravili. Věříme, že by si to děti po náročném školním roce jistě zasloužili. Několik z Vás se na 
nás obracelo s dotazy ohledně vrácení peněz za dva dny (pátek a sobota), které jsme si společně kvůli 
zákeřné nákaze nemohli užít. Bohužel není v našich silách vracet všem rodinám poměrnou částku, 
neboť jsme měli pro děti již nakoupené potraviny (např. maso, mléčné výrobky, ovoce a zeleninu), 
materiál na hry a vyrábění a také objednaný a zaplacený program. 

Po uzavření tábora nám hygiena nařídila provedení množství opatření, jako výměna matrací, 
desinfekce tábora specializovanou firmou a další opatření, které byly velmi nákladné. Nejsme v tom 
sami, stejné problémy postihly jen v Plzeňském kraji dalších 14 táborů, které krajská hygiena uzavřela 
ve stejném týdnu. 

 Protože nám na vás však velice záleží a vážíme si vaší přízně, rádi bychom Vám nabídli 
kompenzaci ve formě slevy na další ročník našeho tábora, který si snad již budeme moci užít tak, jako 
tomu bývalo dříve. Pevně věříme, že nám svou věrnost zachováte a i přes tuto nemilou událost se 
opět sejdeme v areálu tábora v červenci roku 2022. Se všemi vedoucími, praktikanty a dalšími 
zaměstnanci se na Vás již teď těšíme a přejeme Vám co nejvíce zdraví a poklidný zbytek tohoto roku.  

S pozdravem tým LDT Bonětice  


