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Vážení přátelé,
zasílám informaci ohledně nekonání celostátního kola Olympiády MCH v Klatovech.
toto rozhodnutí přichází na základě „Režimových opatření“ – např. rozdělení dětí do skupin, u
kterých musí být omezen vzájemný kontakt, zákaz pořádaní společných akcí pro zúčastněné
děti, zákaz používání hromadných dopravních prostředků, zákaz návštěv koupališť a bazénů,
kulturních památek a akcí (pořádání výletů apod.), skupinový výdej stravy, provedení důkladné
desinfekce prostorů po zkoušení, po psaní testů – následná minimální 8 hodinová prodleva, atd.
Níže vkládám vyjádření předsedkyně ÚKPMCH Mgr. Dity Kovářové.
„Vážení kolegové, milí mladí chovatelé, milí vedoucí, příznivci chovatelství.
dovoluji si vás informovat, vzhledem k nynější situaci Covid - 19, o nekonání celostátního kola
OMCH v Klatovech. Podrobné informace o nemožnosti pořádání OMCH, vám sdělí sekretariát
ČSCH.
Zároveň bych vás chtěla požádat, vážení vedoucí a mladí chovatelé, o zasílání písemných prací
do konce června 2020. Protože vaši snahu a píli se budeme snažit ocenit a odměnit. Chtěli
bychom se s vámi sejít, pokud to bude možné, na podzim na celostátní výstavě v Lysé nad
Labem, kde by proběhlo setkání, ocenění a vyhodnocení vašich prací a také by mohla
proběhnout komorní olympiáda. Samozřejmě v daleko menším rozsahu, než jsme zvyklí.
Podrobnosti bychom sdělili na naší předpokládané konferenci v měsíci září 2020. Termín
konference bude včas upřesněn.
Věřte, že nám je velice líto, že naše OMCH se nemůže konat. Děkujeme všem mladým
chovatelům za celoroční práci s vašimi chovy, za vaši přípravu na celostátní kolo OMCH, všem
vedoucím a okresům děkuji za svědomitý přístup a odhodlání pracovat s mladými chovateli.
Snad se brzy uvidíme, moc se na vás těšíme.
Vaše předsedkyně ÚKPMCH Mgr. Dita Kovářová“
S chovatelským pozdravem
Ing. Radek Novotný
místopředseda ÚVV ČSCH
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