
PROBOUZÍME SE 
 

V úterý 25. 5. 2021 v 9.00 - 11.30 hod. byl zahájen trénink stolního tenisu  

v klubovně Spartaku Slatina, Tuřanka 1, Brno 

 

SPOJENÍ: trolejbus č. 31 od hlavního nádraží směr Šlapanice, vystoupit na zástavce 

Přemyslovo náměstí, nebo autobus č. 78 ze směru Stará Osada do Olympie, vystoupit na 

zástavce Přemyslovo náměstí ve Slatině 

Bude pokračovat každé úterý, o prázdninách dle domluvy. 

KONTAKT: Janko Jačisko, Tel.: +420 604 271 697 

 

Ve čtvrtek 3. 6. 2021 zahajujeme od 16.00 - 17.00 hod. rehabilitační cvičení 

v tělocvičně Sokola Brno 2, areál centra Sport Balkán, Jugoslávská 5, Brno-Zábrdovice 

SPOJENÍ: přímo u tramvajové zastávky č. 3, nebo o pár metrů dál, zastávka 4, 5, přes Sport 

Balkán, případně od zastávky Dětská nemocnice, vpravo do ulice Slepá a rovně k domu 

Sokola, Brno 2. 

Cvičení bude dále probíhat každý čtvrtek do 8. 7. 2021 včetně. 

Všichni jste srdečně zváni, třeba i jen na kus řeči. 

 

Obě aktivity budou probíhat za opatření dle Přílohy č. 1 usnesení vlády č. 471 ze dne 17. 5. 
2021 s účinností od 24. 5. 2021: 

 
1. Jedna osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště 
2. Max. 12 osob ve skupině a max. 30 osob celkem na vnitřní ploše 
3. Zákaz přítomnosti veřejnosti v jiných vnitřních prostorách, jako jsou šatny, sprchy  
4. Všechny přítomné osoby prokáží, že splňují následující podmínky podle bodu I/18:  
            a.) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-
CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
            b.) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu 
viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 

c.) osobě byl vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování proti onemocnění 
COVID-19 a od 2. dávky očkování při dvou dávkovém schématu dle SPC uplynulo 
nejméně 14 dnů, nebo po aplikaci 1. dávky při jedno dávkovém schématu podle SPC 
uplynulo min. 14 dní, nebo 
d.) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní 
doba izolace podle platného mimořádného opatření MZČR a od 1. pozitivního testu 
neuplynulo více než 180 dní, přičemž se musí jednat o osobu bez klinických příznaků 
onemocnění COVID-19. 

 
Tuto skutečnost potvrdíte svým podpisem v prezenční listině. 


