Činnost ČMKV ve druhé polovině roku 2020
Vážení sportovní přátelé, dovolte mě, abych Vám po delší době sdělil pár pozitivních
informací. Předpokládám, že stejně jako mě, tak i Vám scházelo sportování a samozřejmě
sportovní zápolení, kde můžeme prodat to, co jsme natrénovali. Na jednání Výkonného
výboru ČMKV ve čtvrtek 28. května 2020 v Praze jsme se dohodli na následujícím:
Původně plánovaný turnaj v Holicích, který byl zrušen z důvodu opatření proti šíření
– COVID-19, se uskuteční v původně plánovaném termínu – sobota 27. června 2020 a
samozřejmě opět v Holicích!!! Je to z důvodu dobrého vývoje epidemiologické situace,
která umožňuje další uvolnění pro naši činnost na venkovních i vnitřních sportovištích
s omezeným počtem nejvýše 300 osob ve stejném čase. Podrobnosti budou zveřejněny na
našich stránkách včetně propozic. Jenom Vás žádám, vážení sportovní přátelé, o
dodržování bezpečnostních a zvýšených hygienických opatření, které jsou součástí tohoto
sdělení. Věřím, že i když účast bude zřejmě nižší, než bývalo zvykem, že naše setkání bude
úspěšné a tímto krokem znovu navazujeme na naši dosavadní sportovní a společenskou
činnost
V předchozích sděleních jsme slibovali, že se pokusíme nahradit zrušené turnaje
v Tišnově, Havířově a v Praze. Po dohodě s panem Nikolasem Endalem je dohodnut další
turnaj na sobotu 15. srpna 2020 v nově vybudované sportovní hale v Havířově!
Další plánované akce, utkání ČR – SR dne 12. září 2020 v Olomouci a naše turnaje
v Neratovicích dne 5. září 2020, v Jaroměři dne 10. října 2020 a samozřejmě i Turnaj
mistrů v Hluku dne 21. listopadu 2020 (včetně Valné hromady) se všechny uskuteční
v původních termínech.
Těším se na setkání s Vámi se všemi.
Jiří Juřena, předseda VV ČMKV.

Upravená termínová listina ČMKV pro rok 2020
#
1
2
3
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číslo
319
320
321
322

datum
15.02.2020
27.06.2020
15.08.2020
05.09.2020

místo
Hostinné v Podkrkonoší
Holice
Havířov
Neratovice

5
6

12. 9. 2020 19. mezistátní utkání Česko - Slovensko v Olomouci
323
10.10.2020
Jaroměř
324
20. a 21.11.2020
Turnaj Mistrů - Hluk

