Zápis z jednání výboru KCHBO, z.s. od 01.07.2016 do 30.9.2016

Poplatek za PP a PT
Výbor rozhodl, že v případě neúčasti na PP a PT je uhrazený poplatek nevratný.
Stopařský pohár KCHBO
Nová soutěž nejen pro členy KCHBO. Při nenaplnění kapacity možnost účasti jiných plemen
než BO a AUO. Rozhodčí Iva Hloušková, hlavní pořadatel Hana Pisarčíková. Propozice
budou vyvěšeny na webu klubu.
Nabídka p. Soňa Sehnalíková
Předseda klubu obdržel nabídku na uspořádání některé z našich výstav při Oblastní výstavě
ve Valašském Meziříčí 6.7.2017. Výbor za nabídku děkuje, ale ¨neodpovídá našim nárokům,
zejména termínem, možnosti zajištění kvalitních rozhodčích - specialistů a dalších specifik
našich výstav.
Usnesení soudu
Předseda klubu obdržel usnenesení o změně názvu a sídla spolku. Tímto je transformace v
zapsaný spolek dokončena. Změny oznámeny ČMKU, laboratoři Genomia, Fio bance.
Nákup reklamních předmětů
ABS trading s. r. o. nabídl k odkoupení hrnky, na které natiskli chybnou varietu. Cena je
rovna ceně samostatného hrnku. Schváleno, hrnky najdou uplatnění v rámci věcných cen.
Randy Dog
1. 8. 2016 odesláno rozhodnutí Kárné komise.
Viz http://www.kchbo.com/soubory/2016_rt_karne_zapis.pdf
Termín KV + SV Mladá Boleslav 2017
Ve dnech 13. - 14. 5. 2017 je areál Krásná louka k dispozici.
Mistrovství v pasení AUO
Za Výbor KCHBO se zúčastnil předseda. Akce hodnocena kladně. Zúčastnilo se 19
australských ovčáků, MISTR KCHBO AUO v pasení pro rok 2016 je p. Helena Muzikářová
se psem AS YOU WISH Kogito Easter. Kompletní výsledky:
http://www.kchbo.com/soubory/vycvik/paseni/2016_ash_cup_results.pdf
FITMIN
Navázání dlouhodobé spolupráce s Fitmin. Dalším jednáním pověřen Dušan Pospíchal a
Hana Pisarčíková.
Kvalifikační kritéria FMBB OB 2017
Schváleno. Viz http://www.kchbo.com/soubory/vycvik/obedience/2017_fmbb_kvalifikace.pdf
Randy Dog
5. 9. 2016 ČMKU odeslána žádost o zastavení zápisů vrhů na CHS RANDY DOG.

Bankovní účet
Všichni statutární zástupci mají ke dni 6. 9. 2016 možnost disponovat s finančními
prostředky na účtě KCHBO u FIO banky. Veškeré transakce bude provádět ekonomka
klubu.
MR KCHBO v Obedience
Akce se uskutečnila v hale s umělou trávou v Brně. Posuzovali dva rozhodčí - Iveta Skalicka
a Christian Steinlechner (Rakousko). Mistrem KCHBO v Obedience australských ovčáků se
stala Jarmila Kvasnicová se psem Berry Bohemia Checko a Mistrem belgických ovčáků
Jana Sommrová se psem Decent Démon z Kovárny (BOT). Kompletní výsledky:
http://www.kchbo.com/soubory/vycvik/obedience/2016_mr_bo_ao_vysledky.pdf
PP a PT v Kralupech nad Vltavou
Schváleno navýšení počtu účastníků na 33.

Zapsala: Lenka Dušánková

