
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ BRANDÝS NAD ORLICÍ 

SI VÁS CO NEJSRDEČNĚJI DOVOLUJE POZVAT NA  

33.ROČNÍK 

 

O BRANDÝSKÉ POHÁRY 
 

 

KDY:  28.8.2021 10:00 

 

KDE:  FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ V BRANDÝSE NAD ORLICÍ  

 

KATEGORIE: MUŽI (3B), ŽENY (2B)  

 

PRAVIDLA: SOUTĚŽÍ SE V POŽÁRNÍM ÚTOKU NA SKLOPNÉ TERČE  

  

ČASOMÍRA + TERČE SDH BRANDÝS NAD ORLICÍ  

  

FINÁLE – „PAVOUK“ NA 2B (MUŽI, ŽENY)  

 

   STARTOVNÉ 250KČ (MUŽI, ŽENY)  

 

PROGRAM: 9:00 –9:30 PREZENTACE 

 

   10:00 START PRVNÍHO DRUŽSTVA MUŽŮ A ZÁROVEŇ PŘÍPRAVA PRVNÍHO  

 

DRUŽSTVA ŽEN, ŽENY BĚŽÍ ZÁROVEŇ S MUŽI NA DRUHÉ DRÁZE ! ! ! 

 

KONTAKT:   MICHAL PAVLÍČEK 

 725038261 

hasicibrandys@seznam.cz 

 

 

 

BOHATÉ OBČERSTVENÍ PO CELÝ DEN ZAJIŠTĚNO ! ! ! 



Akce se koná za mimořádných podmínek vydané Ministerstvem 

zdravotnictví 
 

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo 

pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným 

opatřením:  

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) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném 

očkování nebo národním certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:  

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvou dávkového schématu podle souhrnu údajů o 

léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo  

ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jedno dávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní; 

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce 

členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České 

republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných 

národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které 

obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci 

subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje 

certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za 

národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v 

anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské 

unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou 

republikou o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno, 

a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách 

Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované 

osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a 

tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo  

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle 

platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního 

testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 

neuplynulo více než 180 dní 

 


