Vyjádření týmů INTERLIGY k přípravě nové sezóny 2021/22

(forma : otevřený dopis)

V úvodu je nutné říci, že model Interligy je dosud nejlepším projektem v novodobé etapě ČKA a
výkony za éru jeho působení pomohli zvednout kvalitu, konkurenci i zajímavost soutěže. Proto je
dobré pozitivní přístup k této soutěži i nadále uchovat. Současných 5 Interligových družstev tuto
soutěž plně podporuje a tímto sdělujeme, že všechna družstva potvrzují zájem o účast v Interlize
ročníku 2021–2022.
Velice nás těší zájem ze strany ČKA o komunikaci s Interligovými družstvy při přípravě následujícího
ročníku. Jelikož je možné, že situace COVID- 19 opět vystaví při své X-té vlně další problémy v nové
sezoně, bylo by dobré v této vzájemné aktivní komunikaci pokračovat po celou dobu soutěžního
ročníku, protože tak můžeme společně řadě problémů a nedorozumění předejít.
Naším společným cílem by mělo být soutěže řádně připravit a pokud možno v termínu spustit.
To vše za předpokladu, že se nám podaří zajistit všechna vládní nařízení. Bohužel v této době je těžké
cokoliv předvídat natož plánovat. Přesto buďme připraveni a udělejme společně maximum pro
spuštění soutěžního ročníku 2021–2022.
Zajímal by nás také postoj NSA k našim soutěžím, jistě se na ně obracejí i jiné sálové sporty a mohlo by
to pro nás znamenat značný posun, protože mají zkušenosti a předpokládáme, že jednají i s MZ.
Nevíme, zda někdo z ČKA v současné době aktivně komunikuje s NSA, přesto se domníváme, že pokud
nám sdělí jasné podmínky pro start našich soutěží, mohou se stát garantem, že to tak bude. V případě,
že budeme znát jasně stanovené podmínky, tak můžeme začít řešit jakým způsobem je naplníme a zda
je to reálné.
Ohledně možnosti testování a případných omezení. Hrát s případným rizikem karantény není pro nás
akceptovatelné. Nejsme profesionálové a případné následky soutěžních utkání nesmí ohrožovat náš
soukromý a pracovní život. Můžeme teoreticky vycházet a používat testy v zaměstnání. Otázkou
ovšem je, zda v době, kdy budeme chtít začít soutěže hrát, budou zaměstnavatelé nuceni je dělat.
Dále je otázkou, zda si mohou všichni zajistit testy u zaměstnavatele (důchodci, studenti,
nezaměstnaní atd.). Asi by nebylo špatné, aby byla provedena včas analýza o kolik by se jednalo hráčů
a zda to bude vůbec akceptováno. Z uvedených důvodů si myslíme, že by bylo vhodné najít vlastní
variantu řešení a nespoléhat na možnost testování třetích stran.
PCR testování asi můžeme brát jako jednu z variant za předpokladu, že se NSA případně ČKA podaří
zajistit dotace na toto testování, případně vyjednat cenu pro nás přijatelnou. Aktuálně se ceny
pohybují v rámci částky 1.200,- Kč za test což je pro nás likvidační. V okamžiku, kdy družstva mají cca
10 osob včetně realizačního teamu je to náklad na utkání 12.000,- Kč
Antigenní testy jsou asi reálné, ale bude záležet, zda bude takové testování dostatečné a jestli bude
nutné podstupovat testování certifikovanou agenturou nebo budou dostačující i samotesty. Stejně tak
jako u PCR testů by bylo důležité, pokud se podaří získat dotace nebo lepší cenu.
Bude nutno získat dohodu republik a svazů jaká forma to má být a co bude pro obě strany
akceptovatelné. Nehledě na to, že u nižší formy testů hrozí, že budou špatně vyhodnoceny nebo, že
budou českou vynalézavostí obcházeny. Představa, že rozhodčí před utkáním bude kontrolovat
zdravotní stav hráčů je neakceptovatelná. Nejedná se o odborníka v oboru zdravotnictví, a hlavně při
možných konfliktech může narušit atmosféru utkání. Zde by mohla pomoci elektronická databáze
hráčů, kde by mohlo být např. uvedeno, který hráč je očkovaný, který je aktuálně nemocen nebo je
v zóně +90 dní. Vznikne tak zřejmě nutnost pro oddíly a kluby, aby databázi průběžně aktualizovali.
Zde by mohli pomoci naši IT specialisté. Jednou z otázek je pak připravit systém tak, aby splňoval
GDPR a další nážitosti osobní ochrany. Další otázkou je, jak se budeme dívat na naočkované hráče.
Existují spekulace, jestli očkovaný hráč nemusí být také testovaný, protože dle některých článků
očkování neznamená, že hráč nemůže být nakažený nebo nemoc nepřenáší.
Bude se také nutno připravit na situace, kdy v jednom z okresů či států nastane situace, že se
plánovaná utkání nebudou moci odehrát z důvodu nastalé situace (např. uzavření kraje, hranic).
Stejně tak co budeme dělat a jaká budou nutná opatření, pokud se COVID objeví u některého hráče či
družstva, a to jak těsně před utkáním nebo těsně po odehraném utkání.

Proto bychom chtěli požádat členy ČKA k urychlenému jednání s NSA a vedoucí Interligy k intenzivní
komunikaci se slovenskými kolegy tak, aby výsledné řešení měl každý subjekt prodebatované a
odsouhlasené ve své republice a bylo všem jasno za jakých mezních limitů lze soutěže bezpečně začít
hrát a také dohrát. Představa, že ani po třech sezónách by nebyla rozdána ani jedna medaile snad tuto
debatu posune správným směrem.
V okamžiku, kdy budeme znát možnosti, které nám umožní start našich soutěží a NSA či ČKA poskytne
informace, zda bude možno čerpat dotace i z jiných zdrojů, můžeme zahájit konkrétní debatu o vyšším
zainteresování našich družstev. Pokud budeme vše řešit na poslední chvíli a nebudeme mít garance,
že při splnění podmínek bude ročník odehrán, mohli by nastat velké komplikace.
Otázkou také je, zda by nestálo za zvážení se dotázat klubů (minimálně Interliga a 1 liga), zda mají
zájem o naočkování svých hráčů. To by pak celý problém mohlo snížit. V případě naočkování více jak
60% hráčů by byly testy méně finančně náročné, a to i v případě PCR. Letní očkování pro sportovce již
několikrát rezonovalo i v médiích, proto by bylo dobré o toto očkování NSA požádat nebo alespoň
získat od agentury jasná stanoviska. V rámci naší struktury by bylo také dobré znát názory bowlingu a
případně se spojit a mít u jednání větší váhu. Nabízí se tedy otázka, zda máme osobu, která bude
schopna komunikovat (v lepším případě již komunikuje) s NSA?
Tyto věci by pak mohli pomoci rozjet i ostatní soutěže řízené ČKA.
Chápeme, že bude nyní hodně práce s přípravou soutěží a jsme připraveni se na aktivně na přípravě
podílet. Jelikož je doba, jaká je a práce bude opravdu hodně, dovolujeme si podat návrh na zrušení
letošní volební valné hromady. Navrhujeme tento akt přesunout na rok 2022. Mělo by být snahou
současného vedení vyvést kuželky opět do funkčního modelu a nevytvářet buď ultimativní nebo
dokonce nefunkční systém.
Dalším důležitým atributem je povinnost mít dorostence. Při zkoumání současného stavu se nám zdá,
že dvouletý (minimálně roční) pardon je nutný, neboť splnit tuto podmínku uvede řadu klubů do potíží
ne-li do bezvýchodné situace. Musíme brát v potaz, že v podstatě rok se na kuželnu nikdo nedostal a
odliv především mládeže se dá jistě předpokládat. Různé kupčení s dorostenci pak opět může věci
pouze ublížit. Mělo by nám jít o to, aby se soutěže opět rozjeli a dali klubům možnost dorostence opět
vytvořit.
Tedy shrnuto:
➢
➢
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Žádáme provést aktivní komunikaci s NSA na přípravě soutěže a všech dalších soutěží
řízených ČKA.
Jasné stanovení podmínek pro start soutěží v září 2021 (ideálně s garancí NSA či MZ)
(Jaké druhy testů, jak často a jak to bude financováno)
Stanovení podmínek pro cestování CZ vs SK (zda je případně možno získat nějakou výjimku
pro naši soutěž)
Zajištění dotací nebo smluvních cen pro kuželkáře na požadované testy pro pořádání soutěží
Odložme volební valnou hromadu ČKA na rok 2022 s tím, že bude pověřené současné vedení
k ročnímu prodloužení mandátu.
Zrušme minimálně na jeden rok povinnost dorostu a dejme bez penalizací čas klubům, nechť
stavy dorostenců opět naplní.

Všechny kluby Interligy mají zájem na otevřené komunikaci s cílem soutěž a soutěže obecně opět
spustit. Držme si palce ať to konečně začne v září.
Za družstva INERTRLIGY -

SKK ROKYCANY
TJ SOKOL HUSOVICE
KK SLAVOJ PRAHA
KK JEŽCI JIHLAVA
TJ SOKOL LUHAČOVICE
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