
Dobrý deň, členovia EAST POINT KLUBU, účastníci, rodičia, partneri, podporovatelia a fanúšikovia. 

Dovoľujeme si Vás s poľutovaním informovať, že sme sa rozhodli našu misiu organizovania tábora EAST POINT po 

sedemnástich ročníkoch ukončiť. Bolo to veľmi ťažké rozhodovanie, neporovnateľné s rozhodnutím z roku 2006, 

kedy sme sa do organizovania tohto náročného projektu odvážne pustili.   

Tešili sme sa na krásne a zážitkami nabité prázdninové týždne spolu s Vami. Bránami tábora Vás za tie roky 

prešlo niekoľko tisíc. Rástli ste nám pred očami do výšky aj do múdrosti. My - organizátori sme spolu s veliteľmi 

a inštruktormi rástli s Vami. Každý detail táborového programu bol preverený časom a zdokonalený. Sila Vašich 

tímov bola v priamej úmere k zanieteniu a snaženiu každého jedného z Vás v zmysle „jeden za všetkých, všetci za 

jedného“. Z detí so spytujúcimi sa a často aj vystrašenými očkami sa z Vás rok za rokom stávali sebavedomé 

osobnosti s jasne vyhranenými životnými postojmi a cieľmi. Ste pre nás nezabudnuteľní a sme na Vás hrdí.  

V ročníku 2015 nám vynútene okolnosťami pribudlo do starostlivosti aj samotné rekreačné stredisko. Zachránili 

sme ho v hodine dvanástej pred úpadkom a devastáciou pre EAST POINT, ktorý sme si v inej lokalite už 

nedokázali predstaviť.  Pribudlo nám tým veľa nových povinností, ktoré sme však dokázali prekonať. Zložitosti 

a nástrahy dvoch „pandemických“ ročníkov sme tvorivo prekonali zmenou dovtedajšieho organizátora tábora na 

občianske združenie.  

Ostatný ročník nás však postavil pred nové skúšky. V prvom rade je to nemilosrdné vojnové ťaženie RF 

v susednej Ukrajine. „Hranie“ sa na vojakov zrazu nabralo zvláštnu príchuť. Rozdelilo občanov na dva tábory. 

S novou situáciou sa dá len ťažko vyrovnať mávnutím rukou. Je to príliš blízko. Museli sme neočakávane 

„prehryznúť“ aj vysoký počet stornovaných účastí (vyšší ako v ročníkoch s pandémiou!), lebo mnohých 

prihlásených na poslednú chvíľu zlákalo more. Zabolelo a sklamalo nás to. Podstúpili sme vyšetrovanie SIŽP pre 

sťažnosť jedného „iniciatívneho“ občana. Udialo sa aj pár  „vylomenín“ zo strany účastníkov, ktoré nás vyľakali, 

sklamali a „zlomili“ nám srdcia. Sme si vedomí, že to boli len ojedinelé prípady, ktoré by sme za bežných 

okolností mohli plynúcim časom „rozchodiť“. Ale tým, že zapadli do celkovej mozaiky nepriazne, nevieme sa 

s tým vyrovnať.                

Vieme dobre, ako ste sa tešili na nové dobrodružstvá v tábore, na kamarátov - spolubojovníkov z družstva a 

chatky, na veliteľove a inštruktorské hlášky, na napínanie svalov, na nasávanie nových vedomostí, na zaslúžené, 

vydreté odmeny pochvalami a povýšeniami, na hodnotenia Vašej poriadkumilovnosti, na dôstojnícky zelený 

alebo generálsky červený baret. Na nočné skúšky odvahy, sily a schopností. Na stráženie vlajky a pokojného 

spánku tábora v nočných službách. Na rýchle plynutie času pri „aerosofte“ a „pimbale“. Na skalný výstup 

a zostup, na taktiku na suchu aj vo vode, na zdokonaľovanie sa v technikách prežitia v prírode, na lekcie 

sebaobrany. Na výdatné jedlá po náročných výcvikoch. Na denné nástupy, na spievanie hymny a na emotívny 

záverečný ceremoniál pred rodičmi. Mrzí nás to veľmi. Spolu s veliteľom a inštruktormi budeme isto  v lete trpieť 

„absťákom“. My - organizátori, však potrebujeme oddych a časový odstup. Veríme vo Vaše pochopenie. Možno 

sa aj nájde iný organizátor - pokračovateľ v dobre rozbehnutom projekte. Možno sa po prestávke opäť 

zreštartujeme sami. Ktovie.  

Ďakujeme Vám - účastníkom, rodičom, veliteľom a inštruktorom, externým spolupracovníkom, sponzorom a 

podporovateľom, že ste boli po toľké roky s nami. Prajeme Vám čo najlepší rok 2023, zdravie a šťastie.  

 

Vaši organizátori - Jana a Emil Maleckí 

 


