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Vážení členové, vážení příznivci, vážení rodiče, 

chtěli bychom vás ve stručnosti informovat o situaci našeho centra v této nelehké době. 
Během léta a na začátku podzimu se nám podařilo úspěšně rozběhnout provoz Slavkovského 
centra. Byla naplánována řada kroužků, přednášek a dalších aktivit a u řady z nich předčil Váš 
zájem naše očekávání. Zároveň se zdá, že se nám podařilo navázat dobré vztahy 
s pronajímatelem objektu směřující k dlouhodobější spolupráci.  

Bohužel nás v tomto rozletu značně přibrzdila vládní opatření související s pandemií covidu-
19. Naší hlavní prioritou je alespoň částečně udržet chod centra. Chceme, abyste i v této 
době měli s dětmi kam zajít, pokud je to možné. Nechceme a nemůžeme odstřihnout od 
financí centrum, ale ani lidi, pro které je například výuka v našem centru jediným zdrojem 
obživy. Udržení chodu je ale nelehký úkol vyžadující hodiny práce, který často přijde vniveč, 
protože nařízení se mění rychle, a navíc jsou často poměrně nejednoznačná. Přesto se nám 
ale například podařilo zorganizovat podzimní burzu oblečení, zcela vzdát se nechceme ani 
tradičního uspávání broučků. 

V rámci vypořádání se situací jsme se rozhodli kroužky, které se nemohou kvůli vládním 
nařízením konat u kterých to povaha činnosti dovoluje, přesunout do online podoby. Víme, 
že to není ideální řešení, ale tato doba prostě ideální řešení neumožňuje. Všichni dotčení 
budou informováni e-mailem. Prosíme vás o respektování tohoto rozhodnutí. 

Centrum není firma, nevytváří zisk, z kterého bychom mohli tyto obtížné situace pokrýt. Ceny 
našich aktivit jsou zpravidla kalkulovány tak, aby opravdu pokryly nezbytné náklady, do 
kterých nezapočítáváme desítky dobrovolnicky odpracovaných hodin. Navíc, jako nezisková 
organizace nemůžeme počítat s nějakou kompenzací za dopad opatření na naši činnost a 
musíme se spolehnout sami na sebe. Věříme, že nelehkou situaci zvládneme ale 
potřebujeme vaši podporu a pochopení.  Za obojí děkujeme. 

 

 

 

Za výkonnou radu Centra Ententyky, z.s. 
Jakub Hala, předseda 

 

 


