Vláda dnes (čtvrtek 12.3.) vyhlásila od 14 hod v České republice kvůli
koronaviru nouzový stav, který bude platit 30 dnů. Mimo jiné platí zákaz pro
všechna divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní,
kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná
shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy,
vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný
čas 30 osob.
Dnes jsem byla v Jindř. Hradci na zasedání P ČMKU, kde jsme při jednání
registrovali výše uvedené nové informace a ihned byla projednávána opatření a
návrhy na řešení v návaznosti na kynologické akce.
Za této situace již nyní můžeme říci, že se nebude 28.3. konat svod dorostu
chodských psů v Hor. Počernicích. Poplatky, které byly zaplaceny budou
v platnosti pro náhradní akci v termínu, který bude určen v souvislosti s vývojem
situace a platných zpráv vlády ČR. Výbor klubu včetně pořadatelů našich akcí jsou
připraveni jednat pružně. Již nyní předběžně budeme rezervovat vhodný areál pro
náhradní akci/akce, snažit se zajistit posuzovatelé, mít připraveny veškeré
administrativní podklady, posudky atd. atd.
Co se týká naší Speciální výstavy plánované na termín 25.4. a bonitace 26.4.
v rekreač. areálu Pecka jeví se možnost, že tato naše víkendová akce bude. Za
klub bude vše připraveno a jen budeme čekat, že „nouzový stav v CZ“ nebude
prodloužen. (zatím nebudu řešit se správcem areálu Pecka případné vrácení peněz
za ubytování či zálohy, které klub složil za rezervaci a pronájem. Rozhodně budu
jednat v zájmu našich členů, aby nikdo „o své peníze nepřišel“. Nyní nelze předjímat,
zda nám v případě „nešťastného“ prodloužení nouzové stavu areál poskytne
náhradní termín a peníze by byly v platnosti nebo budeme řešit vrácení peněz).
Je třeba si uvědomit, že jsme se dostali všichni do problémů, které nemohl nikdo
předvídat a nemůže ovlivnit. Proto prosím všechny o trpělivost a vyčkejte na
informace, které budou v případě aktuálnosti ihned uveřejněny na našem
klubovém webu. P ČMKU uveřejní na stránkách unie www.cmku.cz informace,
které se týkají kynologických akcí a to jak pro pořadatele, tak účastníky. (např., že
termíny MV nebudou „chráněné termíny“ pro možnost pořádání náhradních
kynologických akcí jednotlivých klubů, že výstavní a jiné poplatky budou platné pro
náhradní akce, že lze najít řešení pro urychlení „pořadatelství“ akcí apod. Proto
doporučuji sledovat i informace na webu ČMKU, kde se také budou objevovat
zprávy o rušení či pořádání v nových termínech MV a NV ČMKU.
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