Vážené kolegyně a vážení kolegové,
krátce před Velikonočními svátky jsme měli dlouhou schůzi výboru ČOS a
organizačního výboru kongresu ČOS v Brně a bohužel jsme nenašli jinou lepší možnost, než
nakonec letošní XXI kongres ČOS, plánovaný na 17. – 19. 9. v Brně, zcela zrušit.
Posunu na konec listopadu není nakloněna podstatná část z Vás a ani prof. Menzel nemůže přijet
v onom jediném listopadovém termínu, kdy má volný termín Hotel International.
V půli září je zase stále velmi vysoká pravděpodobnost, že nebudou moci přijet zahraniční
přednášející, nebo jen za cenu karantény apod. Řešením není bohužel ani videokonference, resp.
Prof. Menzel má kurz postaven na interakci s publikem, videokonferenci není nakloněna a ani
nechce poskytnout celý kurz předtočený. Máme rovněž důvodné obavy, že hromadné akce
našeho měřítka, tedy např. 150 lidí celý den v sále, budou umožněny až jako poslední krok
pozvolného rozvolňování karanténních opatření a pravděpodobnost, že tomu tak bude v půli září,
se zatím jeví nízká.
Posun kongresu o rok by naboural celou již započatou organizaci kongresů 2021 v Ostravě a
2022 v Praze. Přesunu brněnského kongresu z Brna o dva nebo tři roky zase není nakloněn
letošní organizační výbor, resp. dva roky už je taková doba, kdy nelze již plně využít to, co bylo
domluveno a kongres by se musel odborně postavit celý znovu. Pravděpodobně tedy bude
kongres v Brně za tři nebo čtyři roky, možná podobný, možná zcela jiný, to už je ale jiná věc.
Velkou roli také sehrály storno poplatky resp. riziko vysokého storna a již vynaložených nákladů
při případném pozdějším rušení kongresu v zářijovém termínu.
Velmi nás to mrzí, neboť z rychlého dotazníkového průzkumu vyplynulo, že naprostá většina
členů ČOS obecně konání kongresu podporuje víceméně v jakékoliv formě či termínu. Taktéž
jsme naprosto přesvědčeni, že pokud by to bylo formálně možné, výrazná většina z Vás, by
kongres v září přijela. Bohužel nejsme schopni najít žádný průsečík zájmů přednášejících,
vystavovatelů i důležitých sponzorů a přijatelného rizika finanční ztráty ČOS, potažmo firmy
Guarant.
Zrušení kongresu ČOS v Brně je tak, bohužel, krok neradostný, ale finančně odpovědný a
vynucený mimořádnou situací. Jelikož však Plenární schůze ČOS na letošním kongrese měla
být schůzí volební, musíme hledat jiné řešení, jak schůzi uspořádat ještě na podzim tohoto
roku. Sledujte proto, prosím, informace na webových stránkách ČOS a v časopise
Ortodoncie.
Za výbor České ortodontické společnosti,
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