
 

Zájemci o nejbližší akci Odpoledne se zvířátky musí z důvodu omezení 

vyplývajících z vládního nařízení splnit následující podmínky:   

1) Rezervace – každá rodina, která se chystá na akci dorazit, si MUSÍ 

REZERVOVAT jeden ze čtyř termínů na emailu objednavky@paleta.cz. V jiném 

termínu nebo bez rezervace jim nebude umožněn vstup! Termíny pro nejbližší akci 

jsou 14:00 – 14:30, 14:30 – 15:00, 15:00 – 15:30 a 15:30 – 16:00 a jejich zaplnění 

bude oznámeno na stránkách www.paleta.cz a na Facebooku Ekocentra PALETA. 

Do emailu prosím uveďte počet osob (včetně malých dětí) a do předmětu napište 

ZVÍŘÁTKA. 

2) Vláda – pak už Vám nic nebrání, pokud ovšem splňujete ještě tato vládní nařízení: 

 

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, že 
I. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 

schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, 
pokud nebyla aplikována druhá dávka, 

 

II. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového 
schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, 
pokud byla aplikována druhá dávka, nebo 

 

III. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu 
podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, 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. 

 
Storno – pokud nebudete moct z nějakého důvodu přijít, dejte nám to prosím vědět. 

Povoleno je velmi málo osob a místo Vás se může přihlásit ještě někdo jiný. 
 

Děkujeme za toleranci. Jistě chápete, že si nemůžeme dovolit vše výše 
uvedené ignorovat. 
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