3. dubna 2020
Milí příznivci našeho Mezinárodního folklorního festivalu Frýdek-Místek CIOFF®/IOV Frýdek-Místek,
s nelehkým srdcem, po dlouhém zvažování a doufání, jak se bude situace s šířící se nákazou
Coronavirem vyvíjet, jsme se po domluvě s vedením Statutárního města Frýdku-Místku dohodli na
definitivním zrušení 26.MFF CIOFF/IOV F-M v tomto roce. Festival se měl konat za dva měsíce
v termínu 9. až 15. června 2020. Část zahraničních souborů svou účast z důvodu rušení letů již
odvolala v průběhu března. Zahraniční soubory, které se měly zúčastnit, jsou z Kostariky, Španělska,
Estonska, Běloruska a Slovenska.
Zpočátku epidemie jsme přemýšleli nad omezenou verzí festivalu pouze s českými a např. se
dvěma zahraničními soubory. Toto se ovšem nyní jeví také beze smyslu. Nákaza přešla v pandemii,
šíří se celým světem. Situace se stále vyvíjí a žijeme ve velké nejistotě. Doposud nebylo vydáno
z žádného ministerstva žádné doporučení, jak se k organizaci letních festivalů postavit. Co však jistě
víme již teď a na základě čeho činíme rozhodnutí jsou následující fakta:
 Současný zákaz shlukování osob. I po zrušení nouzového stavu v nynějším předpokládaném
termínu 30.4. zřejmě stále bude platit omezení na skupinové akce. Kdyby tomu tak nebylo a
skupinové akce budou od června povoleny, předpokládáme, že většinou budou mít lidé
obavy vyrazit do davu. (Opatrnost bude zcela na místě.)
 Aktuálně uzavřené hranice. Zahraničním hostům ze západních zemí zrušily letecké
společnosti lety, ve východní části Evropy se šíří nákaza se zpožděním, přísná opatření tam
tak budou trvat déle, případně bude po příchozích z těchto zemí požadována přísná
karanténa.
 Uzavření škol, zákaz mimoškolních aktivit od 12.3. se protáhl z původních 2 týdnů na, v této
chvíli, nejasný termín. I kdyby děti v červnu již byly ve škole a zpět na souborových
zkouškách, nebudou mít ani dětské ani dospělé soubory velmi pravděpodobně dostatečně
nacvičená svá vystoupení.
 Pravděpodobný problém s personálním pokrytím organizace festivalu. Mnozí dobrovolníci
studenti či zaměstnanci jsou na nucených odstávkách, ošetřovném, či pracují ve
zdravotnictví, ČSAD, u Technických služeb atp. Pokud se v červnu naše země opravdu vrátí do
„normálu“, nebudou si tito lidé moci vzít dovolenou jako každý rok.
Řešení přeložením našeho festivalu na podzimní termín pro nás není použitelné, účast
zahraničních souborů domlouváme 8 až 9 měsíců před plánovaným termínem, všichni účinkující jsou
členy amatérských souborů, mají své povinnosti a prostě přijet např. v září místo v červnu pro ně není
bohužel možné.
Ještě jednou vyjadřuji lítost nad touto situací, festival připravujeme od září, téměř vše bylo již
domluveno, připraveno, stačilo tisknout potřebný propagační materiál, objednat přesné počty stravy
atp. Zároveň mne mrzí, že se neuskuteční tradiční stánkový prodej a např. naši lidoví řemeslníci,
výrobci a drobní prodejci přijdou o své výdělky, moc všem přeji, ať toto období v dobrém překonají,
abychom se mohli setkat napřesrok.
Jménem celého festivalového štábu a všech dobrovolníků Vám všem přeji pevné zdraví, dobrou
náladu a potřebný nadhled. Všichni společně věříme, že se ve zdraví sejdeme na 26. MFF F-M
v červnu 2021.
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