
INFO o chovatelský ch akcí ch klubu : 

Klubový víkend v areálu PECKA, z původně plánovaného termínu v dubnu, se bude konat v 

termínu 12.- 14.6.2020. Z důvodu obavy dodržení povoleného počtu účastníků na jedné akci z hlediska 

(sice už uvolňovaných) nařízení koronavirových opatření se výstava zde konat nebude, jak již bylo 

uveřejněno dříve. Uspořádáme zde svod a bonitaci. 

Sobota 13.6. - svod dorostu 

Neděle 14.6. - bonitace 

Důležité upozornění pro všechny osoby, které mají od počátku roku rezervaci ubytování v areálu 

Pecka !!!! 

Kdo chce ubytování zrušit musí toto učinit nejpozději do konce května t.r. , kdy je uzavřen termín pro 

naší skupinu pro jakékoli rušení rezervací nebo dohlašování ubytování. Stejně tak zájemci o 

případnou rezervaci ubytování z důvodu absolvování svodu dorostu či bonitace, musíte tak učinit 

nejdéle ve výše uvedeném termínu do konce května. Od 25.5. se povoluje zvýšený počet osob na 

hromadných akcích ve stejný čas na 300 osob, tak zřejmě nebude ani nutné dělit účastníky svodu na dvě 

skupiny. 

Je zřejmé, že "odpadnou" někteří zájemci o účast na bonitaci  v tomto termínu a to z důvodu, že nemají 

splněnu podmínku požadovaného výstavního ohodnocení z výstavy pořádané klubem. Bohužel zde 

nastane prodleva v možnosti absolv. bonitace 3,5 měsíce  (25.4. byla zrušena výstava na Pecce a další 

se koná 1.8. v Ostružnu a v neděli 2.8. bude bonitace. ) 

Platby které jste poslali na speciální výstavu v původním dubnovém termínu jdou přenést na jinou 

klubovou výstavu. Do dogoffice místo kopie platby stačí naskenovat např. word kde bude napsáno 

placeno již na speciální výstavu v Pecce a přidáte částku, kterou jste zaplatili + VS. My si pak všechny 

platby dohledáme a znovu spárujeme. Všechny přihlášky, které byly registrovány na speciální výstavu 

do Pecky jsou zrušeny a na speciální výstavu do Mohelnice je nutné se přihlásit znovu !!! 

(Pro případné dotazy kontaktujte:Karel Peroutku ,tel.605716618 email: KarlosPeroutka@seznam.cz) 

 

 

Souhrn termínů chovatelských akcí KPCHP, z.s. :  
13.6.   svod dorostu Pecka (kemp Podkrkonoší) – náhrada za svod Horní Počernice  

14.6.   bonitace Pecka -  

27.6.   svod dorostu ATC MOSTKOVICE na Moravě -  náhrada za 12. 4. 2020 

1.8.     Klubová výstava CHP  Ostružno (Jičín) 

2.8.     bonitace Ostružno   …………. +  od 14 hod Členská schůze KPCHP, z.s. 

8.8.     svod dorostu Ostružno 

26.9.  Klubová výstava - Memoriál ing. Findejse - kemp Mohelnice 

27.9.  Speciální výstava - kemp Mohelnice 

28.9.  bonitace - kemp Mohelnice 

4.10.  svod - Písek 

 

Prosím sledujte web klubu, kde budou průběžně uveřejňovány propozice a přihlášky na tyto akce.  

Co se týče výcvikových akcí prosím vydržte na zpracování výcv. komisí, bude uveřejněno co nejdříve. 

 

 

Kudrnáčová Jana - předs. klubu 

 

 

 

 

 

 


