
Zpráva Výboru klubu za období  01.01. – 23.11.2007 
 
Vážené dámy a pánové – členové Hovawart klubu České republiky, 
 
dnes se scházíme zde na Členské schůzi v čase téměř předvánočním a to proto, že máme na srdci 
důležité a jistě i pozitivní změny pro další zdárný chod a vývoj našeho klubu.   
 
Výbor klubu má za sebou téměř rok své činnosti a musíme zkonstatovat, že to nebyl rok zrovna 
jednoduchý. Do svých funkcí jsme všichni nastupovali s velkými plány, elánem, nadšením a 
přesvědčením, co všechno můžeme změnit k lepšímu. Je jistě na místě nezastírat, že ne všechno jde 
tak rychle, jak bychom si přáli, a že jsme také jenom lidé a tak se na jednu stranu mnoho věcí 
podařilo a zdokonalilo, ale na stranu druhou se i chybovalo. 
Je na nás všech, abychom to dobré a povedené ocenili a  z chyb se naopak poučili a i případná věcná 
kritika  pro nás byla motivující. 
 
Zpočátku roku byla naše činnost značně ochromena nezajištěním některých plánovaných akcí a 
nekompletním předáním zejména chovatelské dokumentace.  Byli jsme proto nuceni v některých 
oblastech začínat téměř od nuly a složitě pátrat po informacích a materiálech u náhradních zdrojů jako 
např. na PK ČKS, u MVDr. Ekra, doc. Dostála, ale i u chovatelů a majitelů hovawartů. Předsedkyní 
výboru byl znovu, ale bezúspěšně vyzván bývalý statutární zástupce ing. Luděk Novák, aby chybějící 
klubový majetek a dokumentaci předal. HPCH řeší nyní tuto situaci mimo jiné i návrhem usnesení pro 
tuto ČS, které se týká dané problematiky.   
Hlavním posláním každého chovatelského klubu je chov daného plemene  a tudíž jsme tedy ihned 
v lednu napnuli všechny své síly především k zajištění co nejlepšího chodu klubu a všech 
chovatelských akcí. Nakonec se díky velkému úsilí podařilo naplánovat a zařídit jak náhradní termíny a 
místa pro pořádání svodů mladých a bonitací, tak vyprosit výjimku na ČMKU pro pořádání svodu 
mladých a bonitace v chráněném termínu a rovněž  dodatečně sehnat a nechat schválit slibované 
zahraniční rozhodčí pro klubovou a speciální výstavu a později změnit i sídlo klubu. 
 
Nahlédneme-li do oblasti chovatelství, tak prvotním úkolem výboru bylo jmenování CHK na základě 
návrhu HPCH a zajištění jeho následného fungování. Možnost byla dána všem stávajícím PCH. Všichni 
byli osloveni a také většina projevila zájem nadále v CHK pracovat. Zájem neprojevil pan ing. Luděk 
Novák a také paní Květoslava Valušová odmítla s vysvětlením, že si ráda odpočine. Ing.Tereza 
Kosinová přijala  s tím , že po zaučení nového PCH odstoupí, protože nastupuje po mateřské dovolené 
do zaměstnání  a bude časově zaneprázdněna. Paní RNDr. Irena Bartoňová přijala nabídku s tou 
podmínkou, že nebude vytížena více než dosud a z tohoto důvodu se  v oblasti jižních Čech hledal 
ještě další kandidát na funkci PCH, protože nelze zaručit, že nebude více práce díky např. zvýšení 
počtu chovatelů v oblasti. Nově jmenovány byly následně Mgr.Alena Otrubová, Ivana Zenklová, Tereza 
Kejvalová, Lidmila Černá a PCH pro zahraniční krytí Radka Jindráková. V současné době mají 
chovatelé možnost vlastního  výběru PCH ze seznamu jmenovaných PCH. 
Mimo základní povinnosti pomáhají členové CHK na chovatelských akcích, Ivana Zenklová koordinuje 
chovatelskou poradnu na klubových stránkách (o víkendech ji zastupuje Irena Bartoňová) a dále CHK 
dává doporučení výboru klubu týkající se chovu – např. omezení počtu bonitovaných jedinců na 1 
bonitační komisi.  
HPCH zajišťuje již tradičně organizaci svodů plemeníků při klubové a speciální výstavě. V letošním roce 
se předvedlo a splnilo tak podmínku pro další možné využití v chovu celkem 29 chovných psů. Velmi 
rádi umožníme účast na svodu plemeníků i majitelům ze zahraničí. V tomto směru jsme v červnu na 
zasedání IHF oslovili i ostatní chovatelské kluby a předali jim potřebné přihlášky a informace. 
Prezentace zahraničních plemeníků může být přínosem pro chovatele i PCH. V letošním roce této 
možnosti využili majitelé plemeníků ze Slovenska, Německa a Polska. Z toho 2 plemeníci byli z našich 
odchovů.   
 
HPCH  předložila návrh nových formulářů  - Žádost o vystavení KL, Krycí list, Hlášení vrhu a Kontrola 
vrhu. CHK se zde shodlo na drobných korekcích . Současně byla projednána metodika kontroly vrhu se 
snahou o sjednocení zápisu tak, aby měl zápis z kontroly vrhu co nejvyšší vypovídající hodnotu pro 
poradce chovu i pro chovatele. Formulář žádosti o KL by měl „navést“ chovatele (a především ty 
začínající) k tomu, co všechno je třeba k žádosti o KL přiložit; kam, kdy a jakým způsobem uhradit 



poplatek za jeho vystavení; jaké informace je možno poradci chovu sdělit (mimo těch  povinných). 
Upravené formuláře bude možno používat od roku 2008. Vše bylo konzultováno pracovnicí plemenné 
knihy, která neměla námitek. Formuláře musejí obsahovat požadované údaje, ale jejich formu si může 
každý klub volit dle vlastních potřeb.  
 
Do konce září 2007 se narodilo 44 vrhů ve 42 chovatelských stanicích, celkem 349 štěňat z toho187 
psů a 162 fen. Barvy štěňat: 179 černých se znaky, 114 plavých a 56 černých.  
 
Bonitační referentka zorganizovala v průběhu roku celkem 5x svody mladých a bonitace, z toho 2x v 
Kroměříži, 2x v Milovicích a 1x v Praze. V Praze byla zaznamenána rekordní účast, a proto bylo nutno  
akci rozdělit na dvě části do obou dvou dnů. Celkem bylo na svodech mladých a bonitacích posouzeno 
více jak 400 jedinců. Svody mladých úspěšně splnilo 310 mladých hovawartů a počet chovných 
jedinců se rozrostl o dalších 83. I v této oblasti jsme udělali určitý krok dopředu a to mimo jiné 
zjednodušením administrativy.  Přihlášky na svody a bonitace lze nyní zasílat i v elektronické podobě a 
ve výrazně zkráceném termínu uzávěrky (z původních 6 týdnů pouze na 2 týdny předem) a i instrukce 
pro přejímku jsou majitelům , kteří uvedenou svou e-mailovou adresu, rozesílány elektronicky (poštou 
již jen minimálně). Seznam všech přihlášených i katalog akce je zveřejněn na klubových stránkách. Při 
samotném posuzování povah pomáhají nejen zkušení figuranti, ale nově i rozhodčí z výkonu. 
Domníváme se i na základě diskuzí s odborníky ze země původu, že by bylo vhodné přepracovat celý 
systém bonitací u nás a to především test povahy. Úkol je to ale dlouhodobý. O možném návrhu 
změny jednáme se zkušenými rozhodčími z výkonu i exteriéru a se zkušenými chovateli v celé IHF.  
V návaznosti na posuzování exteriéru a následné diskuze a stížnosti členů klubu CHK konstatovalo, že 
ani bonitační karta  není pro současné využití zcela vhodná. Tuto skutečnost zmínili i rozhodčí, 
posuzující v letošním roce bonitace. Návrh HPCH zní sestavit pracovní skupinu za účelem přepracování 
bonitační karty v zimních měsících. Odchylky od standardu, které se projevily nelze opominout, bylo 
ale navázáno na špatný systém doplňování bonitačních kódů, což se neosvědčilo  a vznikaly pak 
zbytečné zmatky. CHK bylo konstatováno, že celková změna bonitační karty by byla řešením, neboť 
v letošním roce se projevily nedostatky dlouhodobě   neaktualizované bonitační karty. Docházelo 
k duplicitám u kódů, které bonitační komise zadávala na místě z toho důvodu, že zjištěné nedostatky 
nebylo možno přiřadit pod žádné jiné stávající kódy. Předpokládáme, že pracovní skupina by nové 
návrhy zpracovala a předložila ke schválení tak, aby bylo možno je v nové sezóně již použít. Byly 
řešeny stížnosti v této věci, z nichž některé ještě nejsou zcela vyjasněny. Situace se pro konec 
„bonitační“sezóny vyřešila zavedením nového kódu, do kterého budou ručně vepsány zjištěné 
odchylky od standardu, které nelze zapsat jinam. Letos již přidělené nové kódy by měly být nahrazeny 
slovní charakteristikou uvedené odchylky tak, aby nebyl možný několikerý výklad. Bonitační referentka 
zpracovala dle podkladů ze Zpravodajů z minulých let tabulku zadaných kódů mimo bonitační kartu a 
to od roku 1999. Tato tabulka bude otištěna ve Zpravodaji č. 4/2007. 
Ke všem letos pořádaným svodům a bonitacím zajistila propagační referentka nově sponzoring a nový 
je i katalog v pěkné, vždy stejné grafické úpravě a na kvalitním papíře. Na tomto místě bychom rádi 
poděkovali všem členům, kteří nás upozorní na případné chyby v katalogu a na webu, neboť tím 
pomáhají vytvářet bezchybné podklady pro databázi hovawartů a všechny výstupy od bonitační 
referentky jsou v podobě, která bude sloužit k jejímu vytvoření. Při svodech v Praze byla nabídnuta 
chovatelům možnost účastnit se v kruhu posuzování jejich odchovů samozřejmě bez možnosti do něj 
zasahovat. Mohli ale využít příležitosti diskutovat s rozhodčím a poradci chovu o výsledku konkrétního 
spojení. Kromě malé pozornosti od sponzora obdrželi i kopii všech svodových karet jedinců z vlastní 
CHS v ten den předvedených. Na zmíněné akci se toto setkalo s velkým zájmem ze strany chovatelů a 
proto bychom rádi tuto možnost nabízeli chovatelům i v budoucnosti. 
V souvislosti nejen s bonitacemi, ale i s posuzováním zahraničních rozhodčích na naší klubové a 
speciální výstavě se rozpoutala diskuse ohledně zálomků a anomáliích na ocase. HPCH se tedy v této 
záležitosti rozhodla oslovit jednoho ze specialistů-ortopedů se žádostí o jeho odborný názor. Pan 
MVDr. Lukáš Duchek přislíbil zpracování problematiky pro členy klubu se zaměřením na diagnostiku a 
případný vliv zálomků na zdravotní stav populace. 
Dále se HPCH ve spolupráci s některými dalšími členy Výboru zabývá úpravou návrhu Chovatelských 
směrnic a Zápisního řádu.  Předpokládáme, že předběžné návrhy by mohly být zveřejněny k cca 
dvouměsíční diskusi do konce ledna 2008 na klubových stránkách. Chtěli bychom tedy i touto cestou 
následně poprosit co největší množství chovatelů o jejich připomínky a podnětné návrhy ke kvalitnímu 
dokončení tohoto důležitého klubového normativu.   Návrh nebyl záměrně předložen nyní, protože se 
domníváme, že by tak závažnou tematiku nebylo možno na ČS kvalitně projednat současně se 



schvalováním nových stanov. K některým zamýšleným změnám patří např. čipování, dále jsou 
shromážděny podklady pro návrh na změnu počtu posuzovatelů DKK a uznávání výsledků vyhodnocení 
DKK ze země původu. V tomto směru jsme již zahájili jednání s klinikou v Hamburku, která provádí 
vyhodnocování pro německý klub RZV. Úpravu kompetencí CHK a VK v oblasti chovu bude nutno 
upravit na základě toho, které Stanovy budou schváleny a jaký rozsah základních kompetencí tímto 
Výbor klubu dostane. S nutností přepracovat současný dokument koresponduje i skutečnost, že 
v současné době je v řešení několik stížností zaslaných členy klubu a nastávají určité potíže při jejich 
vyřizování. A to i z důvodu, že dle stávajících klubových norem je kompetentní k řešení chovatelské 
problematiky výbor a ve velmi podobných případech CHK, mnohde nejsou kompetence zřetelné a 
vznikají zmatky. Je nutno nastavit jasnější pravidla. 
Výbor klubu dále plně podporuje návrhy HPCH  ohledně vydávání Knihy odchovů a zveřejňování 
výsledků DKK. Obojí je naprosto běžné v zemi původu plemene a na zasedání IHF jsme měli toto 
možnost diskutovat přímo s chovateli a s funkcionáři zahraničních klubů. 
Kniha odchovů by ošetřila případné změny webu, neexistenci databáze a uceleného souboru 
informací, ke kterému bude možno se vracet. Zveřejňováním výsledků DKK bychom rádi alespoň 
zpětně napravili nesplněné usnesení ČS z roku 2001, protože se jedná o odborné informace pro PCH i 
chovatele. 
Během roku se uskutečnilo i několik dalších akcí pořádaných klubem. K těm nejzdařilejším jistě patří 
klubová a speciální výstava. Celková organizace, atmosféra, chování vystavovatelů a především 
samotní vystavovaní jedinci sklidili velký obdiv a pochvalu obou rakouských i německých rozhodčích. 
Zahraniční rozhodčí přilákali na obě dvě výstavy velké množství vystavovatelů a to nejen z České 
republiky. Klubová výstava v Kroměříži co do počtu přihlášených (celkem 139) získala rozměru 
podzimní milovické výstavy z minulých let. Letošní Speciální výstava v Milovicích předčila naše 
očekávání a stala se tak největší akcí v dějinách HwK ČR s rekordním počtem 174 přihlášených 
jedinců. Vzhledem ke stále rostoucímu počtu hovawartů na klubových a speciálních výstavách vážně 
zvažujeme v roce 2009 zorganizovat ne dvě, ale tři výstavy pořádané pod záštitou HWK, přičemž 
minimálně na dvou bychom chtěli udržet trend delegace zahraničních rozhodčích. Pro příští rok nám 
svou účast již přislíbili do Kroměříže paní Elisabeth Kapsch (AT) a Maria Kerekes (HU) a na podzim do 
Milovic prezident RZV a IHF pan Gisbert Langheim (DE) a paní Ans Schellekens (NL). 
Při klubové výstavě v Kroměříži proběhl II. Ročník MR hovawartů. Z původních pěti vypsaných 
kategorií však byly otevřeny pouze tři – ZM, ZVV1 a RH-E.  Jsme velmi rádi, že se neustále rozšiřuje 
okruh těch, kteří se svými psy mají chuť pracovat a aktivně cvičí. Doufáme, že v budoucnu  ještě 
vzroste zájem zasoutěžit si spolu s některými dalšími členy klubu, a že i účast na klubovém mistrovství  
bude početnější.  V oblasti výcviku proběhly pod záštitou HwK ČR  troje zkoušky KJ Brno, byly 
přepracovány propozice pro soutěž o nejlepšího pracovního hovawarta roku a na webových stránkách 
klubu funguje poradna pro tuto oblast. Pro začátečníky  a mírně pokročilé klub v létě zorganizoval 
výchovně-výcvikový tábor v Soběšíně. Nemůžeme nezmínit jistě největší letošní výcvikový úspěch 
našeho člena pana Miroslava Pospíšila a jeho fenky Cindy von Philippsdorf, kteří se v září ve Švédsku 
stali vicemistry světa hovawartů – stopařů a skvěle tak reprezentovali nejen náš klub, ale i českou 
kynologii. Ještě jednou i touto cestou moc a moc gratulujeme! Vzhledem k tomu, že  klub 
jednoznačně podporuje u svých členů chuť se svým psem cvičit a máme jistě všichni zájem i na 
reprezentaci českého chovu v zahraničí, odsouhlasil Výbor klubu jednorázový příspěvek ve výši 
15 000,- Kč na účast pana Pospíšila na letošním mistrovství světa Hw – stopařů. 
Hned na jaře jsme se také snažili i o ryze společenskou akci pro členy klubu, ale o připravený  ples 
nebyl tak velký zájem, jak jsme očekávali. Je to jistě velká škoda. Docela rádi bychom  podobnou 
tradici v našem klubu zavedli. 
 
V polovině června letošního roku proběhly jako každoročně dny IHF a to tentokrát v německém 
Wiehlu. Náš klub v Německu na dvoudenním zasedání reprezentovaly místopředsedkyně VK a 
kontaktní osoba pro IHF - paní Michaela Weidnerová, hlavní poradkyně chovu - paní Mgr. Alena 
Otrubová a poradkyně chovu pro zahraničí – paní Radka Jindráková.V rámci dní IHF bylo pořádáno i 
školení rozhodčích z exteriéru, kterého se zúčastnili i pozvaní rozhodčí z České republiky – paní Jana 
Svobodová, pan Ladislav Kukla a jako tlumočník Michaela Weidnerová.  Zde jsme obdrželi tabulku 
kritérií pro posuzování hovawartů v Německu,  kterou průběžně překládá místopředsedkyně klubu a 
plánujeme její následné zveřejnění.  
Česká republika zde předložila kompletní elektronickou prezentaci všech dostupných materiálů a 
informací dle požadavků IHF. Takto profesionálně zpracovanou prezentaci naší propagační referentkou 
Kateřinou Houškovou ocenily všechny ostatní členské země, přičemž ji pak všichni obdrželi jednak na 



CD a jednak v tištěné podobě. Jediné, co jsme bohužel nemohli dodat, byl přehled chorob (kromě 
DKK) vyskytujících se v české populaci hovawartů, neboť nám tento přehled za uplynulé období nebyl 
předán. Zároveň jsme byli upozorněni, že tyto podklady Česká republika nikdy za 6 let trvání svého 
členství v IHF, i přes opakované výzvy, nedodala. Zde je na místě upozornit, že celoplošné povinné 
sledování je u plemene Hovawart v ČR jen u DKK. Průběžně však zasílají někteří majitelé lékařské 
zprávy o příčinách úmrtí hovawartů. Bohužel ani jedna takováto  zpráva z minulých let nebyla HPCH 
předána. V případě, že není dané onemocnění sledováno celoplošně postačuje pro IHF i hlášení 
jednotlivých případů onemocnění. Pro statistiky a zprávy IHF jsou však směrodatné pouze lékařskou 
zprávou podložené informace. 
Ubezpečili jsme vedení IHF, že se budeme nadále snažit rozvíjet a vylepšovat vzájemnou spolupráci, 
budeme rychle reagovat na požadavky a zasílat včas potřebná data. Jedině tak má naše členství v této 
organizaci smysl. Jsme co do počtu vrhů i plemeníků druhý největší klub z členských zemí a mělo by 
se o nás vědět. Precizně zpracovaná prezentace, osobní jednání, dlouhé diskuze se snahou něco se 
dozvědět i účast na společenském večeru již přináší své ovoce. Zahraniční kluby se  o nás začínají živě 
zajímat, probíhá bez problémů vyřizování zahraničních krycích listů a objevují se i první zájemci o krytí 
našimi psy.   
Snažíme se o lepší úroveň spolupráce nejen s IHF, ale také s domácími střešními organizacemi ČMKU 
a ČKS.  
 
Velkou a kompletní rekonstrukci zaznamenaly webové stránky klubu, za což největší poděkování patří  
tvůrci Daně Heráňové a bývalému webmasterovi  Martinu Pokornému. Změnil se celkový vzhled, 
design a kompletně obsahová náplň. Náš klub má nyní moderní a reprezentativní prezentaci plemene. 
Samozřejmě ještě chybí dodělat některé plánované části jako např. galerie úspěšných apod. Výbor 
klubu v současné době shání nového webmastera, který by se staral o kompletní koordinaci chodu 
webu. Mezi nejvýraznější změny patří především  aktualizace narozených vrhů na základě došlých 
hlášení , na základě písemného souhlasu možnost uvedení kontaktů na chovatele, fungující 
chovatelská poradna a poradna pro výchovu a výcvik, zprovozněné diskuzní fórum pro členy klubu . 
V současné době plánujeme zveřejňování vystavených KL s cílem zajistit vyšší informovanost členské 
základny a současně i poradců chovu. Aktualizaci údajů bude zajišťovat HPCH. Dále je současně se 
zveřejňováním KL v přípravě zveřejňování chovných fen, včetně kontaktů na majitele, záměr je též 
zveřejňovat kromě jiného výsledky nepovinných vyšetření, výstavní a výcvikové úspěchy a totéž  u 
plemeníků. Je potřeba si ale uvědomit, že toto , ale i další plány a slibované změny kladou velkou 
časovou náročnost na přípravu a nebylo prostě v našich  silách zvládnout vše během uplynulých 11ti 
měsíců.   
 
Určitým vývojem prošel také klubový Zpravodaj, který má nyní celkově lepší vzhled, přehlednější 
členění a začali jsme výsledky z bonitací doplňovat i fotografiemi uchovněných jedinců. Při současném 
objemu každého čísla, které jde někdy již jen velmi těžko svázat, zvažuje šéfredaktorka z důvodu větší 
přehlednosti  vydávání Zpravodaje ve formátu A4. 
Vzhledem k tomu, že firma Pragoeduca, která zprostředkovávala tisk našeho klubového časopisu, 
přechází do soukromého vlastnictví nového majitele, bude od příštího roku  nutné uzavřít novou 
dohodu přímo s některou tiskárnou.  V této záležitosti uvítáme i tipy od členů klubu. Velkou úsporu 
nákladů při zajištění tisku Zpravodajů je i obětavá a nezištná pomoc sester Pokorných, které zajišťují 
technickou přípravu podkladů k finálnímu tisku nejen Zpravodajů, ale i všech katalogů na jednotlivé 
akce, za což jim patří velký dík nás všech. 
 
Je na místě také upozornit, že soudní spor ve věci Alena Celá a Hovawart klub ČR je vyřešen a 
přerovský soud shledal žalobu této členky našeho klubu jako neopodstatněnou a v plném rozsahu ji 
zamítl. 
 
Ovšem ani nám se nevyhnuly potíže a vše nefunguje tak bezproblémově, jak si mnozí z nás na 
počátku představovali. HPCH byla až po zveřejnění návrhu usnesení ČS k předání chovatelské a s ní 
související dokumentace informována o předání programu “Psi” panem Baudyšem. Ten ho předal dne 
01.05.2007 Aleně Goldmannové, která ho dle jejího vyjádření dále včetně předávacího protokolu 
předala předsedkyni klubu Andree Černé na bonitaci v Rychetách (30.06. – 01.07.2007). O předání 
tohoto programu nebylo oproti původní dohodě informováno v žádném z letošních Zpravodajů, nebyla 
předána oficiální informace členům Výboru ani HPCH a to ani poté, kdy byli všichni členové VK 
seznámeni s obsahem tohoto návrhu. Tímto děkujeme panu Baudyšovi za sdělení. HPCH provedla 



základní šetření v dané věci, informace poskytla Výboru klubu a žádá projednání a vyvození osobní 
zodpovědnosti.  
Vzhledem k tomu, že nebylo ze strany předsedkyně klubu  komplexně řešeno financování nákladů 
členů CHK, HPCH se snažila několikrát marně předložit základní návrh financování, návrh nebyl 
projednán, financování některých výdajů členů CHK dosud není vyřešeno (např. financování tisku 
dokumentů). Návrh měl být opětovně předložen na schůzi VK , jehož svolání bylo avizováno na 
23.11.2007, bohužel předsedkyně klubu schůzi Výboru nesvolala. Požadavek  na řešení dané 
problematiky bude ze strany HPCH předložen na další schůzi výboru, o jejíž svolání již oficiálně 
požádala. 
 
Výbor klubu začal působit počátkem roku v jedenáctičlenném složení. V průběhu roku odstoupil 
z funkce správce IT pan Martin Pokorný a k datu 23.11.2007 také jednatelka klubu paní Pavla 
Sobotková. Oběma těmto členům VK bychom chtěli poděkovat za jejich svědomitou práci pro nás pro 
všechny.   
V současné době se Výbor klubu nenachází v ideální situaci, neboť předsedkyně, která by měla vše 
řídit a koordinovat je, řekněme, natolik zaneprázdněná, že neplní řádně povinnosti z její funkce 
vyplývající a tím se značně komplikuje činnost celého Výboru.. Je nutné si sebekriticky přiznat, že 
současné složení výboru není bohužel ideální a zřejmě nejschůdnějším možným řešením budou dnes 
doplňkové volby a následně pak nové volby v rozumném termínu a na přístupném místě. Velmi rádi 
bychom, aby konečně došlo k uklidnění situace a my se všichni společně mohli věnovat tomu, co nás 
spojuje a nejvíce baví – tedy především chovu našich krásných psů.   
 
Chtěla bych na závěr jménem Výboru klubu poděkovat vám všem, kteří jste sem dnes vážili cestu a 
budete se za několik málo okamžiků podílet na dalších změnách a směru, jakým se náš klub bude 
v budoucnosti ubírat. 
  

Výbor klubu 
Příloha: Zpráva o stavu financí do 31.08.2007 
 
 


