Vážení sportovní přátelé,
je mi to velmi líto, že jsem se letos s Vámi osobně ještě nesetkal a tudíž ani nepozdravil.
V únoru jsem byl v zahraničí, další turnaje jsme zrušily a v Holicích jsem byl pouze na
schůzi výkonného výboru, ale ještě večer jsem odjel do Prahy, protože v sobotu 27. června
proběhla v Praze dlouho odkládaná konference České asociace stolního tenisu, kde jsem
musel být, protože jsem, mimo jiné, předsedou Dozorčí rady ČAST a musel jsem přednést
zprávu o její činnosti a měl jsem ještě další povinnosti. Ale mám informace, že oba konané
turnaje (únor a červen) proběhly bez problémů a s relativně velkou účastí, z čehož mám
velkou radost.
Jak jistě víte, podařilo se nám dohodnout náhradní turnaj na sobotu 15. srpna do nové
sportovní haly v Havířově kam jsem se velice těšil. Ale osud nám v letošním roce moc
nepřeje, protože v celé České republice a zvláště v Moravskoslezském kraji, kam patří i
Havířov byla zavedena řada hygienických a epidemiologických opatření proti šíření
Covidu 19, mezi které patří i zákaz konání hromadných akcí nad 100 osob, což je případ
našeho turnaje, který jsem zmínil výše. V harmonogramu tak zatím Havířov zůstává, ale
pokud bude i 5. 8. 2020 situace nezměněna, budeme bohužel nuceni tento turnaj zrušit.
Na tuto špatnou zprávu navazuje informace, která sice s ČMKV přímo nesouvisí, ale jde o
solní tenis – bylo zrušeno konání Světového poháru ve stolním tenisu v Olomouci, který
měl proběhnout v posledním srpnovém týdnu v Olomouci.
Aby těch špatných zpráv nebylo málo neuskuteční se ani plánované utkání ČeskoSlovensko, které se mělo konat v Olomouci v sobotu 12. září. Ale v této tradici chceme
určitě pokračovat, a předběžně jsme se dohodli, že toto utkání uskutečníme příští rok
pravděpodobně v Havířově a to tak, že v sobotu (termín ještě neznáme) se uskuteční náš
turnaj a v neděli bychom odehráli avizované utkání Česko-Slovensko.
Na závěr mi dovolte přesto jednu pozitivní informaci – plánované turnaje v Neratovicích
(5. září), v Jaroměři (10. října) a náš vrchol Turnaj mistrů v Hluku včetně Valné hromady
(20. a 21. listopadu) se uskuteční. Ale vzhledem k nestabilní situaci ohledně hygienických
a epidemiologických opatření, máme i pro konání těchto turnajů termíny, do kdy musí
být splněny podmínky pro jejich konání:
Neratovice 21. 8., Jaroměř 25. 9. a Hluk 6. 11. Pokud by k těmto termínům splněny
nebyly, budeme je s ohledem na dodržení vládních a místních nařízení a s ohledem na
ochranu zdraví nás všech nuceni také zrušit, věřím ale, že k tomu nedojde.
Žádám Vás, vážení sportovní přátelé, buďme optimisté, trénujme tak, aby naše turnaje
měly jako vždy vysokou sportovní a společenskou úroveň a těším se na setkání s Vámi.
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