Zápis z jednání výboru KCHBO od 01.04.2016 do 30.6.2016
V průběhu tohoto období projednával výbor následující záležitosti:
DNA profily
Kontrola všech provedených DNA profilů a ověření původu u australských ovčáků u
laboratoře Genservice, s. r. o. U sporných jedinců provedeno přetestování. Stejně tak u
známých případů z řad belgických ovčáků.
Nový termín PP a PT
Vzhledem k velkému zájmu o PP a PT v Ratenicích schválen termín navíc a to 19. 6. 2016 v
Pňově.
Setkání chovatelských klubů
Setkání chovatelských klubů se za Klub zúčastnila Lenka Dušánková. Informace ze setkání
předloženy Výboru.
CHS z Labského přívozu
Předsedovi klubu bylo doručeno upozornění na odchov štěňat bez PP. Vzhledem k tomu, že
majitelka chráněného názvu CHS není naším členem, nemá klub žádnou pravomoc do
tohoto zasahovat a věc přeposlall Českému klubu německého ovčáka.
Randy Dog
Výboru a CHK byly doručeny dopisy s výzvou k podpoře vydání PP. Na všechny výzvy bylo
odpovězeno v souladu s normativy klubu.
Hobby závod v racingu
Závod byl pro malý zájem zrušen.
Odstoupení sportovního referenta
Sportovní referent Tereza Horová výboru klubu oznámila, že k 1. červnu 2016 odstupuje ze
své funkce. Razítko bylo zasláno jednatelce.
KLV Horka nad Moravou
Delegovány jako rozhodčí byly paní Anna-Lena Munkvall (SE) pro AUO a paní Michele
Bidault (FR) pro BO.
Propagační předměty
Zadána výroba hrnků s logem KCHBO. Hrnky budou uloženy u jednatelky. Každá varieta má
svůj hrnek. Hrnky budou sloužit nejen jako věcné dary, ale bude možná i jejich koupě.
Kvalifikační podmínky na MS FMBB 2017 - Agility
Schváleny a vyvěšeny na webových stránkách.
Klubový majetek
Flipcharty a stojany na čísla předány jednatelce k úschově.

LTV/VA
Výbor klubu a CHK uvažuje o zařazení LTV/VA do zdravotního programu. Je třeba jednat s
Komorou veterinárních lékařů, aby byly stanoveny oficiální postupy vyšetření a vyhodnocení.
MR KCHBO v pasení
Výbor klubu nesouhlasí se s neoficiální soutěží pro psy bez PP, která se měla konat při MR.
Pořadatelkou stáhnuto z programu.

Zapsala: Lenka Dušánková

