
HOVAWART  KLUB  ČR -   Zápis č. 1/2005  
 Společná chůze výboru, chovatelského kolégia  a revizní komise 

v Kroměříži dne 26. 2. 2005 
 
Přítomni :   
Ing. Luděk Novák, Václav Peroutka, Hana Jemelková, Květoslava Gillarová – Valušová, Martin 
Slezák, Ing.Tereza Kosinová, Luděk Valenta 
Za revizní komisi :  MVDr. Svatopluk Čech  
Omluveni :  
Mgr. Miloslav Hromádka, Šárka Slezáková, Soňa Krůtová, Jana Svobodová, RNDr. Irena Bartoňová, 
Rudolf Baudyš 
 

1. Kontrola úkolů : 
• Vyhodnocování DKK a možnost ovlivnění výsledku – zpráva revizní komise 

uvádí, že není oficiální podnět ani důvod pro šetření. 
• Spermobanka – návrh dokončen, bude zaslán p. Dietschi  
• Podmínky chovu HW – zatím odloženo pro nedodání návrhu podmínek - 

Makovcová 
Reprodukce, analýza chovu : výsledky budou dány do  Zpravodaje 
Přehledy chovu (krytí, zabřezávání)  za posledních 5 let k vyhodnocení 
reprodukce –  Ing. Novák předá co nejdřív MVDr. Čechovi 

• Zkoušky na  velké certifikáty – oslovit ostatní kluby, které jsou stejně 
„postižení“ 

• Metodické pokyny pro posuzování hovawartů – rozeslat rozhodčím (Peroutka) 
• Svod a bonitace v Čechách – Milovice mají termín obsazen, využije se nové 

místo, které navrhovala Jana Svobodová, uveřejnění změny ve Zpravodaji 
číslo 1/2005 

• Vyšetření štítné žlázy při bonitaci v Kroměříži – MVDr. Čech požádal o 
zjištění  postupu vyšetření (zda byla použita nová metodika)  – Ing. Novák 

 
2. Svod a bonitace v Kroměříži 

• Bude použita nová svodová karta 
 
 

3. Klubová výstava v Kroměříži  
•••• Zajistit dva vedoucí kruhu (Peroutka, Goldmannová, Jemelková) 
•••• Obeslat s přihláškami okolní státy (Slezák) 
•••• Poplatky : 1. uzávěrka 450,- Kč, 2. uzávěrka  550,- Kč 

 
 

4. Změna v redakční radě Zpravodaje–místo Ing. T. Kosinové bude členem V. Peroutka 
 

5. Letní výcvikové tábory  Hovawart klubu ČR 
• Kolín : 2. – 16. 7. 2005 (Krůtová) 
• Hájná Hora : 23. - 30. 7. 2005 výcvikový, 30.7. – 6. 8. 2005 rekreační 

(Goldmannová) 
• Protivanov : 7. – 14. 8. 2005 (Valenta) 

6. Mistrovství HW  
• Termín : 5. 7. 2005, vedoucí zkoušek i závodu: Ing. Blanka Brázdová 



• Dle zkoušek : ZOP, ZPU 1 a ZVV1 (bude otevřeno při min. počtu 3 psů, jinak 
je možné otevřít kategorii dle ZPU 2 

• Zajistit putovní pohár (Slezák) 
 

7. Webové stránky  
• Statut stránek – informace pro členy a laickou veřejnost 
• Postup zveřejňování informací : výbor – redakční rada – webmaster 
• Redakční rada – nutné zpracovat její náplň (Ing. Novák) 
• Zveřejňování : Klubové akce – jako ve zpravodaji, Zajímavosti – vymazat, 

výsledky výstav – stejná šablona úvodu s odkazem, Odkazy – zrušit soukromé 
stránky, Návštěvní kniha – výbor většinou rozhodl o jejím zrušení, určit termín 
vymazání odkazu  

 
8.  Různé : 

• Eva Ginzelová – na vlastní žádost odstoupila z výboru – poděkování za činnost 
ve výboru  (Ing. Novák) 

• Prodejní stánky  při výstavě v Kroměříži - zájemci budou kontaktovat BEDEU 
• Program PSI – nepoužitelné, nový program – požádat o  spolupráci pana 

Pečeného – oficiální žádost  (Ing. Novák), smlouva 
• Zjistit možnosti převodu VHS kazet z bonitací na CD (DVD) 
• Proplatit dálniční známky pro poradce chovu – výbor souhlasí při doložení 

příslušného dokladu 
• Změna poradce chovu pro ZČ a StřČ kraj  - dva poradci, kteří si rozdělí oblast  

- Ing. Tereza Kosinová  a Alena Goldmannová 
• Soutěž o nejúspěšnější výstavní a pracovní hovawarty – pro rok 2005 otevřena 

soutěž o nejúspěšnějšího pracovního HW, podmínky soutěže budou zveřejněny 
ve Zpravodaji č.1 (A. Goldmannová) 

• Čipování – MVDr. Čech zjistí nejnovější informace 
• Uznávat vybrané zkoušky Agility pro  I.třídu chovnosti  -  odloženo 
• Porušení chovatelského řádu – p. Michaela Flégrová, odchov a propagace psů 

bez PP –  projednáváno na chovatelském kolegiu – Přerov, únor 2004 (Ing. 
Novák), postoupeno k prověření revizní komisí (MVDr. Čech)  

 
 
 
 
V Kroměříži  dne  26. 2.  2005 
 
Zapsala : Jemelková Hana 
Ověřil: Ing. Novák 


