Český svaz Taekwon-Do ITF vítá rozhodnutí České republiky i dalších evropských
zemí, které přijaly zásadní opatření proti šíření onemocnění COVID-19
Ministerstvo zdravotnictví České republiky přijalo 10. března 2020 na mimořádném zasedání
bezpečnostní rady státu toto mimořádné opatření:
Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další
umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné
akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak
soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného
opatření.
Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné
moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti),
které se konají na základě zákona.
Český svaz Taekwon-Do ITF vítá toto rozhodnutí, čímž se Česká republika připojuje k dalším
evropským zemím, které přijaly podobně razantní opatření proti šíření onemocnění COVID-19.
Aktuálně je v České republice potvrzeno 61 osob s tímto onemocněním, přičemž drtivá většina z nich
má lehké nebo žádné příznaky a jsou v domácí karanténě mimo nemocnici. Žádná osoba v České
republice na toto onemocnění nezemřela.
Věříme, že tato aktuální opatření nejen v České republice, budou zásadní v boji proti tomuto
onemocnění v celé Evropě a zajistí jeho postupný ústup, tak aby mohly akce v měsíci dubnu již bez
problémů probíhat.
Česká republika přistupuje k pořádání Mistrovství Evropy 2020 v taekwondu ITF velmi zodpovědně a v
současné době nepřipravuje žádná omezení, nebo dokonce rušení celé akce.
Již nějaký čas je zajištěno a uhrazeno z přijatých záloh i vlastních finančních prostředků Českého svazu
Taekwon-Do ITF pro všechny přihlášené účastníky ubytování, strava, doprava, a další materiální i
personální zajištění.
Stejně je na tom také obdobné mistrovství Evropy 2020 v judu, které bude probíhat v Praze v
obdobném termínu 1. - 3. května 2020 a nechystá se jeho rušení.
Žádáme proto všechny přihlášené státy, aby nepřerušovaly svou přípravu na toto mistrovství a
nerušili dopravu (letenky ap.).

Letecké společnosti dnešní situaci neřeší standardním způsobem a případné storno poplatky budou
jistě řešit i s ohledem na dnešní mimořádnou situaci.
Pouze v případě, že by došlo k podstatnému zhoršení stávající situace v Evropě a Česká republika by
prostřednictví premiéra ČR neumožnila uskutečnit nebo omezit naše mistrovství, sdělíme nejpozději
1. dubna 2020, jiná možná řešení (mistrovství bez diváků, přesun termínu, místa, zrušení mistrovství
ap.).
Všechny informace k Mistrovství Evropy 2020 v taekwondu ITF publikujeme na oficiálním webu
www.2020prague.eu i sociálních sítích.
Informace následně přebírá také oficiální web EITF www.eitf-taekwondo.org
Děkujeme za vzetí těchto informací a věřím, že se zanedlouho všichni setkáme v Praze.
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