
POZOR DŮKLADNĚ ČTĚTE A USNADNĚTE ČLENŮM VÝBORU JEJICH PRÁCI. 

VYŘIZOVÁNÍ DESÍTEK TELEFONÁTŮ DENNĚ S DOTAZY  NA ZÁLEŽITOSTI, KTERÉ 

JSOU UVEDENY NA WEBU OPRAVDU NÁM PRÁCI NEULEHČUJÍ……… 

(kdYŽ SI NEBUDETE VĚDĚT RADY, TAK SAMOZŘEJME VOLEJTE). 

 
Víkendová akce v termínu 23.-25.4.2021 Rekreační areál PECKA 

 (je to ten vzdálenější areál od obce Pecka, asi 1 km za Kempem Pecka). 
 
Stále doufáme, že pandemická situace dovolí uskutečnění této akce. V sobotu výstava, 
v neděli bonitace – viz propozice na našem webu. Jak již bylo v novinkách uvedeno, 
v případě, že by se akce nekonala, poplatky budou platné pro náhradní akci. Bude však nutné 
podání nové přihlášky na Vámi zvolenou akci a termín.  
Sledujte klubové web. stránky, kde bude informace o konání či nekonání akce dle aktuálně 
přijatých vládních nařízení !!! 

Svody dorostu 

V současné době má paní Zd. Štěpánová ( referent pro svody a bonitace) již téměř 200 
přihlášek na svody. (Z důvodu vládního nařízení zrušená akce na podzim 2020, ze zrušené 
akce březen 21 Hor. Počernice, svod Plumlov  plánován na 11.4.).  
Jsme připraveni ihned jak pandemická situace a nouzová opatření dovolí vypsat náhradní 
termíny a místa konání pro posouzení již přihlášených psů. Takový počet přihlášených bude 
nutno „rozložit“ na více akcí. V plánu je např. 1x nebo 2x víkendové posuzování (sobota-
neděle) v Čechách a min. 1 termín na Moravě.  Posuzování na svodech je v kompetenci 
klubových poradců chovu, tak uděláme vše, aby se již přihlášení zesvodovali  v co nejkratším 
termínu jak situace dovolí. Paní Zd. Štěpánová majitele již přihlášených psů bude 
kontaktovat. Tímto ji jménem všech děkuji za tuto náročnou práci. 
Až od II. pololetí budou potom vypsány plánované termíny pro další přihlašování na svody 
dorostu CHP. 
Jak již bylo uvedeno v „novinkách“  - překročení věkové hranice 15 měsíců pro absolvování 
svodu dorostu se samozřejmě toleruje. 

VÝSTAVY pořadatelů pod ČMKU 
Situace pro pořadatele výstav je v současné době velmi komplikovaná. Nikdo nemůže 
předvídat, jak se bude v letošním roce pandemie vyvíjet a jaká budou nouzová opatření. 
Pořadatelé samozřejmě vydávají propozice na výstavy s nadějí, že se budou moci konat. 
Aktuální situaci ohledně plánování jednotlivých druhů výstav sledujte na webu ČMKU - 
https://vystavy.cmku.cz/cz/vystavy . 

Potvrzuji termín naší týdenní akce 30.7.- 8.8.2021. Jedná se o region, kde jsme 

ještě nebyli ☺ a to v blízkosti Sečské přehrady – střed republiky. V příštím týdnu bude 

podepsána smlouva a následně budou podrobnosti včetně informací ohledně ubytování 

uvedeny na našem webu a v klubovém zpravodaji č. 1/2021. 

Přeji Vám vše dobré, hodně trpělivosti a zdraví. A hlavně brzy na viděnou. 

Kudrnáčová |Jana 

https://vystavy.cmku.cz/cz/vystavy

