
Současná situace a činnost ČMKV 
Vážení sportovní přátelé, milí veteráni. Následující sdělení, respektive informace, je 

určena zejména pro ty, kteří nemají možnost přístupu na naše webové stránky, ale tato 

informace bude samozřejmě umístěna rovněž na naše webové stránky. 

Současná doba, z důvodu opatření Vlády České republiky k zamezení šíření 

pandemie COVID-19, nepřeje veřejnému životu, jehož součástí je i sport. Je ale 

naprosto samozřejmé, že zdraví občanů je přednější. 

Na základě výše uvedeného jsme museli - a to nám věřte, že neradi, zrušit turnaje 

v Tišnově, Havířově, Praze a naposledy také v Holicích. Situace se ale vyvíjí příznivě a 

výbor ČMKV neustále sleduje vývoj opatření, respektive uvolňování dříve přijatých 

opatření a proto věříme, že plánované akce na druhé pololetí včetně Turnaje mistrů v 

Hluku se uskuteční. 

Protože ale chceme, aby naše činnost byla pokud možno kontinuální a setkávali 

jsme se co nejčastěji (pokud to situace dovolí), uvažuje Výkonný výbor ČMKV i o 

náhradních termínech za zrušené turnaje - nejlépe v prázdninových měsících, to je v 

červenci a srpnu a samozřejmě vás budeme včas informovat a uděláme pro to 

maximum. Protože jedna věc je jistá - Českomoravský klub veteránů ve stolním tenisu 

a jeho hráči přežijí vše a budou nadále rozvíjet svoji činnost. 

Na základě výše uvedeného sdělujeme, že nadále počítáme s utkáním veteránů 

Česko-Slovensko, které by se mělo konat 12. září 2020 v Olomouci, že letošní 

Mistrovství světa veteránů, které se mělo konat počátkem června 2020 se předběžně 

přeložilo na termín 26.dubna - 2.května 2021 rovněž v Bordeaux, že v této návaznosti 

není ještě rozhodnuto o termínu konání Mistrovství Evropy veteránů, které se mělo 

konat v Cardiffu v termínu 28.června - 3.července 2021, že se nadále počítá s 

Mistrovstvím světa veteránů, které se má konat 6.března - 12.března 2022 v Omanu 

atd. 

Tady mi dovolte upřesnění, respektive doplnění informace o konání Mistrovství 

světa veteránů ve stolním tenisu v Bordeaux, které bylo přeloženo, jak je výše uvedeno, 

na rok 2021. Čekáme od pořadatelů informace o termínech na potvrzení účasti našich 

hráčů, případně podmínky, za kterých je možné svou účast stornovat i když věříme, že 

to nebude nutné a Mistrovství světa v Bordeaux se všichni zúčastníme. CK Scandia 

momentálně čeká od pořadatelů potvrzení o přebukování hotelu i na informaci do 

kterého termínu musíme potvrdit naši účast.  

Připravuje se nadále uvolňování přijatých opatření včetně toho, že bude 

umožněno trénovat i hrát v halách a proto doporučujeme, pokud to půjde, znovu se 

vrátit k tréninkové činnosti a být připravení na všechny akce a soutěže v plné formě. 

K tomu osobně přeji všem hodně zdraví a hlavně pevné odhodlání vše překonat 

a těším se na nejbližší setkání s Vámi se všemi. Mé přání vyřiďte, prosím, i Vašim 

nejbližším. 
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