
Sdělení pro účastníky zájezdu do Bordeaux 
 

Přátelé, všechny Vás srdečně zdravím a rád bych Vás informoval o vrácení 

zbývajících finančních prostředků za výše uvedený zájezd, který jsem zajišťoval ve 

spolupráci s Tomášem Danajem, Alešem Ruzhou a CK SCANDIA v Jablonci nad Nisou. 

Bohužel, celou situaci nám velmi zkomplikoval koronavirus. Plánované MS ve stolním 

tenisu veteránů bylo nakonec, i přes jeho odklad na příští rok, dnes definitivně 

zrušeno!  

Vámi zaslané finanční prostředky jsem v prosinci 2019 předal cestovní kanceláři, 

k zajištění zájezdu. V listopadu 2020 nám CK část peněz vrátila a já je okamžitě převedl 

na Vaše účty. 

Následně jsem několikrát jednal s majitelem CK SCANDIA o řešení vrácení zbylé 

částky peněz. Díky vstřícnému jednání majitele jsme situaci vyřešili tímto způsobem:  

 

1) polovinu peněz, vrácených z CK v listopadu 2020, jsem převedl na konta všech 

účastníků 

2) dne 11. 12. 2020 proběhlo další jednání s majitelem CK s tímto výsledkem:  
do konce roku 2020 uhradí částku 150.000,- Kč, stejnou částku uhradí do konce 

února 2021. Peníze ihned přepošlu na jednotlivé účty. Celková vrácená částka 

bude ponížena o 1000,-Kč, jedná se o náklady za zabezpečení zájezdu. 

3) Zbylý doplatek ve formě voucheru (dárkový kupón) lze využít těmito způsoby: 
a) využít na zájezd dle nabídky CK SCANDIA v Jablonci nad Nisou 
b) voucher lze použít jako zálohu na ME veteránů ve stolním tenise v Cardifu ve 

dnech 26.6. – 3.7.2022.  
 
V případě nevyužití žádné z uvedených variant, vrátí CK doplatek peněz do konce srpna 
2021, dle platného vládního nařízení. 

Doufám, že uvedené informace jsou pro Vás srozumitelné, případné dotazy Vám 
rád zodpovím. V současné době je vše o vzájemném pochopení a trpělivosti, za což Vám 
všem moc děkuji. Píši to proto, že se vyskytli ojedinělí účastníci zájezdu, kteří se 
dožadovali vrácení peněz z mého osobního účtu, formou doporučených dopisů a 
vyhrůžkami soudem. Vždy jsem se snažil při organizaci našich zájezdů o vytvoření 
takových podmínek, aby se zájezd vydařil a všichni byli spokojeni. Proto mě takové 
jednání velice mrzí. 
 
Užijte si v klidu a pohodě čas Vánoc a do roku 2021 Vám všem přeji pevné zdraví. 
 
Adresa CK SCANDIA CZECH TOUR :  Poštovní 2033/5, 46601 Jablonec n/N 

Telefon: 483 316 235  
 
S pozdravem 
Dušan Molitoris 


