
 Klub chovatelů belgických ovčáků v českých zemích 
(KCHBO, z.s.) 

a 
Katedra veterinárních disciplín Fakulty agrobiologie, 

potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze 
 

Vás srdečně zvou na 
 

Seminář s paní Leslie Sorensen 

 

 

Termín:  13.5.2018 
 
Místo konání:  Česká zemědělská univerzita v Praze 
 Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol 
 www.czu.cz 
 
Program:  

 výklad standardu australského ovčáka 

 hodnocení vrhu štěňat z hlediska povahy, vtiskávání (imprinting) 

Časový harmonogram:  8:30 – 8:45 prezence    9:00 – 13:00 Seminář  
Seminář se bude skládat z  bloků s přestávkami. Samozřejmě bude prostor i pro diskusi a dotazy 
účastníků. 
 

Seminář bude veden v anglickém jazyce s překladem do českého jazyka. 
 

Uzávěrka přihlášek: do naplnění kapacity posluchárny 
 

Cena semináře: člen KCHBO (2018) 600 Kč nečlen KCHBO 800 Kč 

Poplatky zasílejte na účet KCHBO číslo: 220 139 1422 / 2010 u Fio banky, specifický symbol 555 (jako 
variabilní symbol uveďte Vaše telefonní číslo a do textu platby napište Vaše jméno a účel platby). 
 

Přihlášky a informace: Martina Hodková, tel. 737 909 606, e-mail: diandra@volny.cz. 
 

Kdo je paní Leslie Sorensen? 
Australské ovčáky chová od roku 1970 společně s manželem Richardem, který je choval již od začátku 
šedesátých let. 
Leslie je rozhodčí AKC s aprobací pro australské ovčáky, Brittany (forma bretaňského ohaře), Shiba-Inu 
a Junior Handligu. Je také ASCA Senior Breeder Judge (existuje několik stupňů, které rozhodčí postupně 
může dosáhnout – tento je nejvyšší a také nejvíce uznávaný). 
První výstavu posuzovala v roce 1976. Posuzovala Speciální výstavy (všech úrovní včetně Nationals) a 
také mezinárodní výstavy. Je mentorem pro plemeno v rámci USASA (klub pro australské ovčáky v 
rámci AKC). 
Jejich chovatelská stanice Colorado získala status Hall of Fame a také s manželem odchovali mnoho 
jedinců, jejichž potomci také získali Hall of Fame status. 
 

Všeobecné informace 
• Přesné info (včetně informace ve které místnosti se bude seminář konat) obdržíte cca týden před akcí. 
• Vaše pejsky prosím nechte doma, seminář je určen jejich páníčkům a jistě by se tam nudili. 

Vzhledem k místu konání platí zákaz vstupu pejsků do budovy/sálu. 
• Pokud by se akce z objektivních příčin (např. zásah vyšší moci apod.) nekonala, poplatky budou 

použity k uhrazení nákladů spojených s přípravou akce. 
• Změna programu vyhrazena. 


