
Vážení přátelé,
dnes celá naše společnost a celé lidstvo stojí tváří v tvář nebývalé výzvě, kterou jsme ve svém životě doposud 
nezažili. Je zřejmé, že vláda musí na tuto situaci reagovat rázně a rychle, což se včera nepochybně 
stalo. Já sám jsem otcem dvou kluků a je logické, že stejně jako Vy všichni mám o své blízké strach. 
Nicméně výzvu, která dnes před námi stojí, jsme společně schopni zvládnout, pokud se k ní postavíme 
všichni zodpovědně. Zodpovědně sami k sobě, ale také k druhým. Dnes nabývá na důležitosti více než 
jindy osobní disciplína, ale také racionální nadhled. Na místě určitě není panika, která nikdy nikomu 
nepomohla. V souladu s nařízením vlády se ruší veškeré akce s větším počtem lidí, což ale neznamená, že 
se musí zastavit veškerý chod našeho života.
Zítřejší tradičně hojně navštěvovanou předligovou schůzku jsme bez náhrady zrušili. Veškeré podklady, 
specifikace jednotlivých soutěží budou během víkendu zveřejněny na webu a v případě jakýchkoliv 
dotazů je vám STK jistě k dispozici. Distribuce míčů a tiskopisů na line-upy proběhne v náhradním 
termínu, nebo po individuální dohodě s pracovníky sekretariátu ČSA. Veškeré halové soutěže, zejména 
turnaje Little League, které jsou plánovány během trvání nouzového stavu, jsou zrušeny. Nicméně 
venkovní soutěže, jichž začátek je plánován na 18. dubna, zůstávají tak, jak jsou rozepsány. Vedení 
ČSA a všechny komise se připravují na venkovní soutěže tak, jak jsou naplánovány. V tuto chvíli nemáme 
a zatím ani nepřipravujeme žádný plán B, neboť pevně věřím, že společně nastalou situaci zvládneme  
a nouzový stav nebude nutné prodloužit. Nicméně nikdo z nás v tuto chvíli neumí predikovat další vývoj. 
Dny příští budou ve znamení našeho boje s coronavirem a já pevně věřím, že počátkem dubna budeme 
v celé věci moudřejší. V tomto čas pak svolám operativně mimořádné Předsednictvo, které posoudí celou 
situaci a rozhodne o startu našich soutěží.
V tomto čase čelím řadě otázek typu, můžeme trénovat ve skupinkách menších než 30 lidí? Můžeme 
trénovat v halách? Či jenom venku? Po včerejším rozhodnutí vlády jsme diskutovali tyto otázky napříč 
jednotlivými svazy, ale vzhledem k rozdílům v podmínkách sportování není na pořadu žádné společné 
doporučení či prohlášení. Faktem ale je, že v dotčeném usnesení vlády ČR č. 199, není zakázán 
vstup na sportoviště v počtu do 30ti osob. Nesporně je třeba dodržet nařízení vlády, ale zároveň je 
třeba udržet si racionální nadhled. A v této souvislosti je myslím na místě připomenout si širší rozměr 
sportování, které vystihuje jedno staré přísloví – ve zdravém těle je i zdravý duch. A právě duševní sílu 
budeme v následujících dnech potřebovat. Ze současného nařízení vlády není zakázáno pokračovat 
v trénincích v menších skupinkách, třeba i jednotlivě. A pokud to jen trochu půjde, využijte svých 
venkovních sportovišť, které máte k dispozici. Přizpůsobte sportovní program podmínkám, které máte  
a počasí. V tělocvičnách a halách, které máte více či méně pronajaté ve školách, to asi mnohde nepůjde, 
neboť školy jsou s ohledem na nařízení vlády uzavřeny. Nabídněte takový program menším skupinkám 
dětí, které dnes sedí doma a v zásadě nemají co dělat. Nicméně nabídka takového programu musí být 
dobrovolná, nechte v tuto chvíli rozhodnutí o účasti na rodičích, na jejich svobodné vůli. 
Závěrem mi dovolte ještě jednou Vás poprosit o zodpovědnost ve všech svých krocích s plným respektem 
k nařízení vlády. V případě jakýchkoliv otázek se na mě obraťte, jsem společně se svými spolupracovníky 
vám všem k dispozici. Pevně věřím, že celou situaci společně zvládneme.
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