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V Mladé Boleslavi, dne 10.4.2020 

 

 

Vážení sportovní přátelé, 

  

I. mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR,  č. j.: MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN, ze dne 
6.4.2020 bylo zrušeno mimořádné opatření ze dne 30. března 2020 č. j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN.    
Podle článku I. odst. 3 byla udělena výjimka ze zákazu volného pohybu osob při sportování na venkovních 
sportovištích za splnění těchto podmínek:  
- nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, a to s výjimkou venkovních 
sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, odděleny od jiných osob fyzickou 
překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry,  
- společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob 
zachovávají odstup nejméně 2 metry,  
- nejsou využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná 
zařízení, ve kterých by nebyly plněny shora uvedené podmínky,  
včetně cesty za účelem tohoto sportování. 
Shora uvedené opatření umožňuje sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě apod., avšak se 
zachováním všech klíčových opatření k likvidaci šíření onemocnění COVID-19, způsobeného SARS-CoV-2. 

 
II. Podle výkladového stanoviska MZDR ke shora uvedenému mimořádnému opatření v bezprostřední 
blízkosti  se mohou vyskytovat jen dvě (2) osoby (výjimku mají pouze členové jedné domácnosti). Pokud v rámci jednoho 
prostoru sportuje více osob, musí od sebe udržovat vzdálenost alespoň dvou (2) metrů, a to mezi jednotlivci nebo 
mezi skupinami po dvou sportujících. Je možné hrát například tenis a provozovat další sporty, vždy však platí, že 

maximálně ve dvou (2). 
Dvoukurty (1+2/3+4/5+6/7+8/9+10) na LTC Mladá Boleslav jsou jedním prostorem, z tohoto důvodu je maximální 

počet současně sportujících osob na jednom dvoukurtu 4 (hraní deblů se nedoporučuje z důvodu nedodržení 

odstupu 2 metrů).  

 

III. Brigádnická činnost je v těchto dnech možná a žádoucí. Připomínáme, aby se brigádníci předem hlásili 

správci kurtů p. Vladimíru Erbenovi, tel.: 731 565 027, který se zájemci dohodne čas brigády. 

 

IV. Zahájení sezóny je plánováno od 20.4.2020. Záleží však na počasí a termínu dokončení kurtů. O zahájení 

sezóny budete včas informováni. 

 

V. Trénující hráči budou kontaktovány svými trenéry, a v případě, že budou mít splněné všechny členské 

povinnosti, budou zařazeni do tréninkového plánu (který se nemusí shodovat s termínem zahájení sezóny).  

 
VI. Využití toalet je možné za předpokladu, že se ve vnitřních prostorech toalet nepotká více osob a zároveň 
je zabezpečeno provádění zvýšených hygienických opatření, zejména dezinfekce rukou a dezinfekce míst, kterých 
se běžně dotýkáme. 
 

 

Přejme si, ať se všichni ve zdraví potkáme u tenisu na naší milované Štěpánce!  

 

 

 

Ing. Jiří Nezavdal 
předseda spolku 


