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  Vážení přátelé, 

všichni jsme se jistě těšili na naše první setkání, které bylo plánováno na 

sobotu 1. května, a jehož detaily jsou již nějakou dobu zveřejněny na 

klubovém webu v sekci srazy. Nicméně je naší povinností Vás 

včas upozornit na riziko, plynoucí z dosud úplně nezvládnuté 

epidemie onemocnění covid19 a s tím souvisejících vládních 

opatření proti jeho šíření. 

  S  restriktivními vládními opatřeními se 

můžete detailně seznámit na webu 
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-

informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/. 

  Jak z aktuálních nařízení, platných od 26. 4. vyplývá, že maximální počet 

lidí, kteří se mohou setkat jsou pouze dvě osoby (kromě členů vlastní  

domácnosti): 

Citace z vládního nařízení z 19. 4. 2021: 

„16. zakazují se spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, 

poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke 

kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas 2 osoby“. 

  To je ale pro naše připravované setkání vlastně likvidační, nehledě na to, že 

v případě nerespektování platných opatření hrozí značný finanční postih:  

„Většina současných restrikcí je stanovena krizovými opatřeními vlády, za jejich porušení hrozí 
pokuta až do výše 20.000,-Kč“ 

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/
https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/


   Vážení přátelé, je třeba otevřeně říci, že nemáme zájem organizovat naše 
připravené akce za každou cenu a vystavit riziku finančních postihů jak náš 
klub, tak i kohokoli z účastníků. Proto s vědomím, že se celková epidemická 
situace pomalu, ale jistě zlepšuje, přesouváme v dobré víře termín naší 
májové vyjížďky o 2 týdny, tedy na sobotu 15. května, přičemž původní 
program zůstává beze změny. Věříme, že pak už nenarazíme na nějaká další 
omezující vládní opatření, která by nám realizaci našeho prvního letošního 
srazu znemožnila. 
   Ujišťujeme Vás, že nejen květnový jednodenní výlet, ale i naše červnové 
setkání v Třeboni (přihláška bude co nevidět k dispozici na klubovém webu) 
a v září na severní Moravě v Rožnově pod Radhoštěm jsou organizačně 
připraveny, a pokud budou moci ve standardním režimu fungovat ubytovací 
a stravovací zařízení, nic nám nebude bránit v jejich uskutečnění.  
   Prosíme Vás proto o průběžné sledování informací na klubovém webu, 
kde Vám dáme vědět, jak situaci řešíme a zda ještě nebude nutná nějaká 
úprava našich plánů.  
 
S přáním pevného zdraví a hezkých jarních dnů se na setkání v sobotu        
15. května dopoledne u zámku Berchtold v Kunicích  těší 
 
                       Váš tým JEC 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
(snad konečně!) 

 


