
Chovatelský klub KCHBO, z. s.  Vás srdečně zve na: 
 
 
 
 
 
 

SSeerriiááll  wweebbiinnáářřůů  ss  NNaannnneettttee  NNeewwbbuurryy  ((UUSSAA))  
 
Termíny:  od 18:00 každou sobotu od 2. ledna do 13. února 2021 
 
Místo konání:  u Vás doma na gauči přes aplikaci Zoom  
 
Program:  Vývoj plemene a jeho historie 
   Zadní úhlení 
   Přední úhlení 
   Proporce plemene 
   Standart plemene 
   Jak vybrat štěně 
   Genetické testy pro australské ovčáky 
 
Cena:   250 Kč celý seriál seminářů členové KCHBO v roce 2020 
   500 Kč celý seriál seminářů nečlenové 
 
O Nannette Newbury: Nannette je spojována s australskými ovčáky od roku 1972, od roku 1973 je 
členkou ASCA (Australian Shepherd Club of America). Získala se svými ovčáky mnoho titulů skrz 
různá odvětví – pasení, obedience a hlavně výstavních, kde získala titul Most Versatile Australian 
Shepherdna Nationals. Od roku 1992 je uznávanou rozhodčí USASA (United States Australian She-
pherd Assosiation), kde taktéž pracovala na různých projektech, mj. začlenění AUO do AKC (Ameri-
can Kennel Club). Byla editorkou oceňovaného The Australian Shepherd Journal, ve kterém působi-
la přes 12 let, podílela se na vývoji on-line platformy a byla z velké části odpovědná za přeměnu 
deníku na vynášející zdroj financí pro USASA. Aktuálně Nannette má na starosti koordinaci vzdělá-
vání rozhodčích v USASA. V rámci AKC se podílela na obsahu AKC Gazzette a je jednou z devíti roz-
hodčích schválených pro posuzování australských ovčáku pod AKC. 
 
Prosíme připravte si případné otázky, bude prostor i k diskuzi. Celý seriál bude simultánně překlá-
dán do češtiny poradkyni chovu pro australské ovčáky Alenou Svitákovou. Jedná se o webináře, 
tj. sdílení obrazovky s prezentací a komentáři Nannette, nejedná se o videohovor. 
 
Poplatky zasílejte na účet 2201391422 / 2010, jako variabilní symbol zadejte své telefonní číslo, do 
textu platby napište Semináře s NN + Vaše jméno. 
 
S dotazy ohledně semináře se obraťte na Moniku Podstavka 606 161 737. 
 

Aplikaci Zoom lze instalovat nejen do PC, ale i do telefonu či tabletu. V případě problémů 
s používáním aplikace se obraťte na Lenku Dušánkovou 775 965 665. 
 
Všichni přihlášení na seminář obdrží nejpozději den před prvním webinářem ID meetingu a 
passcode na svůj email.  
 
PŘIHLÁŠENÍ JE MOŽNÉ ZDE:  https://forms.gle/u1B7mGgM5hqYhBw37  
Přihlášku je nutné do dvou dní od přihlášení uhradit! Uzávěrka přihlášek 21.12.2020 

https://forms.gle/u1B7mGgM5hqYhBw37

