
HOVAWART  KLUB  ČR -   Zápis č. 4/2001  
Ustavující výborová schůze – Hradec Králové   

dne 24. 11. 2001 
 
Omluveni : Mikysková Radka 
 
1. Volba funkcí : 
Počet přítomných : 12 členů výboru, Svobodová Jana, Slezáková Šárka, Baudyšová Jana, Baudyš 
Rudolf, Ing. Ondřej Choc,  
 
Funkce Příjmení a jméno Pro Proti Zdrž. 
Předseda Novák Luděk, Ing. 9 0 2 
Místopředseda Peroutka Václav 11 0 0 
Hlavní poradkyně chovu Valušová Květoslava 11 0 0 
Jednatel a pokladní Jemelková Hana 11 0 0 
Bonitační referent Makovcová Lucie 11 0 0 
Výstavní referent Slezák Martin 11 0 0 
Výcvikový referent Mikysková Radka 10 0 1 
Zodpovědný redaktor zpravodaje Hromádka Miloslav, Mgr. 11 0 0 
Hlavní zásady práce zodpovědného redaktora Zravodaje: 

- po předchozí domluvě s tiskárnou určuje termíny uzávěrek jednotlivých čísel s dostatečným 
předstihem a tak, aby Zpravodaj poskytoval včas aktuální informace, 

- shromažďuje, zpracovává a popř. i urguje příspěvky od jednotlivých funkcionářů klubu tak, 
aby zpravodaj byl vždy úplný, 

- zajistí vše potřebné tak, aby všichni členové rady získali kompletní návrh určitého čísla 
Zpravodaje min. s 10 denním předstihem pro podání oprav a úprav redaktorovi, 

- redaktor zodpovídá za provedení navrhnutých oprav a úprav dle připomínek členů RR a po 
dohodě s vedením tiskárny za včasnost vydání (ing.Novák předal redaktorovi sdělení 
ing.Kubra ze dne 21.11.2001, které řeší organizaci vzájemné spolupráce). 

Stálé úkoly pro ostatní členy výboru: 
p.Fábin – využití výpočetní techniky v chovatelské a organizační práci klubu – předložit písemný 
návrh příští výborové schůzi, 

- zajišťování sponzorů pro Zpravodaj (vždy pro každé číslo) – uveřejňování reklam apod., 
- zajišťování sponzorů pro výstavy klubu. 

pí. Jindráková – zprostředkovávání zahraničního krytí (nutná spolupráce s HPCH) 
pí. Ing.Kosinová – katalog plemeníků 
p. Kukla – ve spolupráci s p. Fábinem zajišťování sponzorů pro Zpravodaj (vždy pro každé číslo) – 
uveřejňování reklam apod., zajišťování sponzorů pro výstavy klubu. 
 
Vzhledem k velikosti klubu a jeho potřebám byla odsouhlasena trvalá spolupráce se členy: 
 Mgr.ing.Věra Vaňková – právní poradce 
 Šárka Slezáková – tisková mluvčí 
 Vladimíra Pechová – redaktorka www-stránek 

Jana Baudyšová – výpočetní technika – program PSI 
 
2. Prohlášení výboru :  

„Všechny řády klubu uvedené v 5. upraveném vydání (1998) Příručky pro chovatele HW 
jsou  platné“ 

- Revizní komise s tímto prohlášením souhlasí. 
 
3. Vzhledem k vývoji v populaci našich Hw a s přihlédnutím ke změnám v postupech IHF i země 

původu našeho plemene – SRN byl schválen návrh předsedy klubu na komlexní přepracování 



ChŘ. Přípravou komplexního návrhu chovatelského řádu jsou pověřeni : Ing. Novák, Valušová, 
Svobodová, Makovcová, Peroutka 

 
4.   Zpravodaj :  

- Redakční rada ve složení : Mgr. Hromádka, Svobodová, Makovcová, Slezák, Ing. 
Kosinová, Ing. Novák 

- Termíny : číslo 1/2002  15. 03. 2002  uzávěrka : 20. 2. 2002 
 
 
5. Výbor zvolil chovatelské kolegium ve složení: 
 
Kraj Poradce chovu 
Severomoravský Valušová Květoslava 
Jihomoravský Ing. Novák Luděk 
Východočeský Svobodová Jana 
Středočeský Ing. Kosinová Tereza 
Severočeský Krůtová Soňa 
Jihočeský a Západočeský Peroutka Václav 
 
6. Zápis z Náhradní výroční členské schůze – výbor za souhlasu zástupce RK se dohodl na těchto 

řešeních: 
a) rozesílání a včasnost Zpravodaje – zodpovídá Mgr. Hromádka dle zásad uvedených v 

bodě č.1 tohoto zápisu 
b) organizační zajištění možnosti účasti členů na chovatelském kolegiu – informace ve 

zpravodaji, kontakt se zájemci zajistí HPCH. 
c) Zveřejňování výsledků svodu mladých – chovatelé se budou moci průběžně informovat o 

svých odchovech u HPCH 
- souhrně (vady a nedostatky) zveřejnit ve Zpravodaji se jeví jako kontraproduktivní. 

d) DKK – souhrně v tabulce, chovatelé se mají možnost informovat o odchovech u HPCH 
e) Strategii budování informační základny – návrh předloží do příštího zasedání p.Fábin 
f) Zpracování podnětů z diskuze k řádům klubu 
- Návrhy paní Rohlové – bylo odsouhlaseno společné stanovisko, které bude uvedeno 

v Z 1/02  
g) Zveřejnění nových znění řádů – viz body 2 a 3 tohoto zápisu 
h) Klubové poplatky – možnost hradit i na účet s nutností prokázat organizátorům akce 

(svod, bonitace, výstava) doklad o zaplacení – ústřižek složenky, kopie výpisu z BU 
(nestačí příkaz k úhradě) – stávající způsob je naprosto vyhovující. 

 
7. Program PSI – program se zásluhou sl. Baudyšové „rozběhl“, výbor vyslovil poděkování a 

schválil koupi upgrade programu a jednorázovou odměnu sl. Baudyšové  ve výši 1 900,- Kč. CD 
s daty bude rozeslán poradcům chovu 

 
8. Eventuální náměty na budoucí doplňky či úpravy řádů (mimo ChŘ) je třeba zaslat nejpozději do 

15.12.2001 místopředsedovi  p.Peroutkovi – členové výboru a RK.  
 
9. Doplnit adresář výboru a revizní komise – změny zaslat Mgr. Hromádkovi 
 
10. Změna termínu Speciální  výstavy v Kroměříži -  nový termín  : 18. 5. 2002 
 
11. Kárné řízení : Ing. Novák podal návrh na zahájení kárného řízení s paní Vlastou Rohlovou, 

chovatelská stanice DragonLance. K prošetření podnětu byla zřízena kárná komise ve složení :  
místopředseda klubu Peroutka Václav 
HPCH Valušová Květoslava 
OPCH Ing. Kosinová Tereza 
OPCH Svobodová Jana 



Za revizní komisi  Pecha Vladan 
 
12. Je nepřípustné, aby člen Hw klubu choval na fenách, které nejsou zapsané v plemenné knize 

ČMKU a které nemají splněnou bonitaci v ČR. 
 
13. Rozšíření aprobace rozhodčího na HW pro paní Šimáčkovou – dopnit žádost o informacei 

zkušenostech v posuzování – pověřen Ing. Novák 
 
14. Ochrana osobních dat členů klubu – ověřit na ČMKU – pověřena Jemelková Hana 
 
15. Termín příští výborové schůze : 16. 2. 2002 v Přerově – místo zajistí manžel Slezákovi 
 
16. Reklamní předměty  (distribuce členům při akcích HwK) – převezme Ing. Choc Ondřej  
 
17. Výbor byl seznámen se zasedáním Revizní komise 
 
V Hradci Králové  24. 11. 2001  
 
Zapsala : Jemelková Hana 
 
Ověřili : Ing. Novák Luděk 
 
   Peroutka Václav  


