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OPATŘENÍ
Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. 9. t.r. byl vyhlášen nouzový stav na území ČR s účinností
ode dne 5. 10. 2020 od 00:00 hod. do dne 18. 10. t.r. do 23:59 hod. V návaznosti na
vyhlášení nouzového stavu byla téhož dne usnesení vlády ČR č. 958 následně přijata krizová
opatření: I. zakázány jsou hromadné akce:
 v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a
 v počtu vyšším než 0 osob ve vnějších prostorech,
Vedení Tělocvičné jednoty Sokol Kolín s účinností od 5.10. 2020 – s odkazem na výše
uvedené omezení, povoluje činnost v sokolovně pro:
 tréninky vybrané skupiny oddílu sportovní gymnastiky (SCM, SPS, reprezentace ČR),
připravující se na soutěže, organizované Českou gymnastickou federací,
 tréninky oddílu kuželek,
 zápasy šachového oddílu,
 provoz posilovny a herny stolního tenisu
 jednání Výboru TJ
− sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek
dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének,
− na sportovišti bude k dispozici nádoba s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou,
− související vnitřní prostory sokolovny nesmí být využívány rodiči dětí, mimo dobu
nezbytně nutnou pro předání a vyzvednutí dítěte a diváky při soutěžích
− po skončení tréninku bude prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových
pomůcek
- všichni sportovci a trenéři jsou povinni oznámit pověřené osobě zdravotní problémy /
dušnost, zvýšenou teplotu a kontakt s osobou nemocnou nebo podezřelou na COVID – 19 /,

Odpovědné osoby za dodržování stanovených podmínek:
- sportovní gymnastika – Martin Taftl, Václav Bareš
- kuželky – Jan Pelák
- šachy – Lubor Franc
- posilovna – David Šotola
- stolní tenis – Jan Pecha

Toto povolení se nevztahuje na:
 cvičení všech oddělení odboru všestrannosti,
 pondělní cvičení Rodičů s dětmi,
 zdravotní TV a dalších aktivity seniorů,
 poskytování sportovních služeb nájemci – základní a střední školy, CrossDance,
Šárka Kubištová, Šárka Lepší
 další komerční činnosti – pronájmy a sportovních soustředění jiných organizací,
 konání Valné hromady jednoty

O případných změnách budete včas informováni!

Kolín, 4.10.2020

Martin Taftl - jednatel
T.J. Sokol Kolín

Josef Těšitel – starosta
T.J. Sokol Kolín

