
HOVAWART  KLUB  ČR -   Zápis č. 1/2002  
Společná schůze výboru, revizní komise a chovatelského kolegia 

 V Přerově dne 16. 2. 2002 
 
 
Omluveni : Fábin Josef, Jindráková Radka, Mikysková Radka, Stejskalová Romana 
Přítomni : viz. prezenční listina 
 
1.    Kontrola úkolů dle jednotlivých bodů zápisu č.4/2001: 

Ad.1.  
a) redakční rada provede korekturu Zpravodaje včetně odeslání zpět panu mgr.Hromádkovi do 3 

dnů od převzetí návrhu. 
b) paní Krůtová tlumočila omluvu pana Fábina, že  se ze zdravotních důvodů necítí na  soustavnou 

činnost spojenou s výkonem konkrétní funkce a nabízí možnost kooptovat jiného člena do 
výboru místo sebe. Výbor může řešit situaci až bude podáno písemné sdělení, zda zůstává 
členem  výboru klubu či nikoliv – projedná p. Krůtová.  Byla projednána písemná zpráva 
podaná panem Fábinem. Byla podána žádost o dotaci na zastoupení fy Eukanuba. 
Odpovědnost za využití výpočetní techniky v klubu převezme sl. Jana Baudyšová 

c) z důvodu omluvy pana Fábina a po vysvětlení situace s panem Kuklou, zůstává „garantem 
sponzorství“ pan Kukla. 

Ad.2. 
Pan ing.Choc napadl formulaci zápisu v tomto bodě. Dokonce opakovaným hlasováním bylo 
jednomyslně projeveno, že formulace nebyla ani v nejmenším dodatečně upravena a byla 
zapsána přesně tak, jak byla vyřčena. K dané problematice ing. Choc předložil kopii své 
korespondence s Ministerstvem vnitra ČR. Dr. Pecha se jménem RK distancoval od těchto 
aktivit, jakož i od vystoupení ing. Choce na listopadové schůzi výboru (viz bod 2. příslušného 
zápisu).  

       Ad.5. 
Na žádost pana Ladislava Kukly bylo vypuštěno slovo „jednomyslně“, úkol zabezpečovat 
svody mladých – bude zajišťovat chovatelské kolegium. 

Ad.6. 
Byly vysvětleny některé formulace v tomto bodě. Řešení bodu 6e) převezme sl.Baudyšová. Na 
všechny akce pořádané HwK ČR (svod, bonitace, výstava)  bude pro platbu využívána pouze 
poštovní složenka typu C. 

Ad.11. 
Na základě šetření kárné komise, která uznala návrh Ing. Nováka jako opodstatněný v bodě 
podvodu s vyhodnocením DKK u feny Izaura Zelené Karpaty,  byla p. Vlasta Rohlová 
vyloučena z klubu na dva roky. Do 15 dnů od doručení rozhodnutí má možnost se odvolat 
k výboru klubu. 

Ad.13. 
Byl dodán profesní životopis - výbor souhlasí s rozšířením aprobace o Hw pro JUDr. Annou 
Šimáčkovou 

Ad.14. 
Ochrana osobních dat členů klubu – v přihlášce do klubu bude doplněna věta, že člen klubu 
souhlasí s uveřejňováním svých osobních dat - bude rozesláno pro všechny členy  

Ad.16. 
Ing.Choc zpochybnil pravdivost zápisu a odmítl převzít reklamní předměty klubu k distribuci 
- zůstává u manželů Slezákových 

 
2. Chovatelský řád Hovawart klubu ČR – návrh předložený pověřenou komisí byl 

upraven ve vzájemné jednoznačné shodě všech přítomných. Po doplnění 
pozměňovacích návrhů, akceptování případných připomínek právní poradkyně klubu a 
úpravě stylizace nejasných formulací, k čemuž je zplnomocněn předseda výboru ing. 



Novák, bude uveřejněn na webových stránkách klubu. Odkaz na stránky bude 
zveřejněn ve Zpravodaji. 

 
3.   Letní tábory – ve Zpravodaji č. 1 bude uvedena nabídka na Kolín, Suchou Loz a Dolní 

Podluží. Psáry – jen po písemném potvrzení od p. Makovcové 
3. Příprava Speciální výstavy v Kroměříži – 18. 5. 2002 
a) pořadatel BEDEA Kroměříž 
b) změna rozhodčích – posuzovat bude Ing. Novák a paní Svobodová 
c) ceny zajistí klub – manž. Slezákovi 
d) poplatky 1.uzávěrka 350,- Kč, 2. uzávěrka 500,-, soutěže 100,- Kč 
e) vedoucí kruhů – manž.Pechovi 
Zodpovídá:  výstavní referent 
 
4. Různé. 
a) Kontrola placení členů: - od ledna do března při žádostech o krycí list či bonitaci bude 

součástí přihlášky i kopie dokladu o zaplacení členského poplatku na příslušný rok. 
Průkazky člena nebudou – zveřejnit ve Zpravodaji. Všichni členové klubu budou 
uveřejněni (jméno, příjmení, město a  datum vzniku členství) na webových stránkách 
klubu, kde si každý bude moci ověřit, zda je či není členem. Co nejčastější aktualizaci 
zajistí paní Jemelková ve spolupráci s paní. Pechovou.  

b) Na www stránkách klubu budou k dispozici přihlášky do klubu.  
c) Termíny předání Zpravodaje do tiskárny : 1. 3. 2002, 1. 7. 2002, 1. 11. 2002.  
d) Ing. Novákovi byly předány kompletní výsledky z odběrů krve ke zjišťováni kontroly 

původu a izolaci DNA. Ideální uvádět kód jednotlivce v PP – zatím však nelze. 
Informace do Zpravodaje.  

e) Spádovost jednotlivých krajů do oblastí OPCH : 
Severomoravská oblast – OPCH Květa Valušová : kraj Ostravský a Olomoucký 
Jihomoravská oblast – OPCH Ing. Luděk Novák : kraj Zlín, Brno, Vysočina 
Východočeská oblast–OPCH Jana Svobodová : kraj Pardubický, Královéhrad.,Liberec 
Severočeská oblast – OPCH Soňa Krůtová : kraj Ústí nad Labem, Karlovy Vary 
Jihočeská oblast – OPCH Václav Peroutka : kraj České Budějovice 
Západočeská oblast – OPCH Václav Peroutka : kraj Plzeň 
Středočeská oblast – OPCH Ing. Tereza Kosinová : kraj Středočeský a Praha 

f) Výbor odsouhlasil zakoupení kombinovaného kancelářského stroje (fax, kopírka, 
scaner, tiskárna) v ceně cca  15 000,- pro potřeby předsedy klubu Ing. Nováka.  

g) Změna termínu svodu a bonitace v Kroměříži – nový termín 21. 9. 2002.  
h) Zasedání IHF ve Finsku – za HwK ČR byla pověřena účastí HPCH p. Květa Valušová 

(společně s předsedkyní Slovenského Hw klubu p. Križovou). 
i)  Realizací bonitací jsou pověřeni tito členové (z nichž lze sestavovat min. 3členné 

komise): členové ChK, bonitační referent, výcvikový referent, figurant (Luděk 
Valenta, Petr Paloušek , Martin Slezák). Předsedou bonitační komise může, z výše 
uvedených členů, být  – Ing.Novák, Svobodová. Předsedou komise pro svody mladých 
Hw může být kdokoliv z ChK.  

j) Byla otevřena otázka nabídky MVDr. Beránka na možnost vyšetření očních vad a 
chorob u Hw při Speciální výstavě v Kroměříži – bylo prozatím odloženo, zvažovat 
možnou povinnost vyšetření DLK a očního pozadí u chovných jedinců – sledování 
výskytu.  

k) Předběžný termín příští výborové schůze – Kolín 5.7. nebo 6.7.2002, bude upřesněno.  
l) Upozornění na pozdní rozeslání Zápisu č. 4/2002. Návrh opatření – termín rozeslání 

pro členy výboru a předsedovi RK je do 14 dní. 



m) Výsledek závodů Hw nebude zapisován do PP. 
 
V Přerově dne 16. 2. 2002 
Vypracovala : Jemelková Hana 
Ověřovatelé: Ing.Novák, p.Peroutka 

 
 
 
 


