
HOVAWART  KLUB  ČR    
 

Zápis č. 2/2005  
 schůze výboru a revizní komise v Protivanově dne 13. 8. 2005 

 
 
Přítomni :   
Ing. Luděk Novák, Hana Jemelková, Martin Slezák, Luděk Valenta, Rudolf Baudyš, Soňa Krůtová 
Za revizní komisi :  MVDr. Svatopluk Čech, Šárka Slezáková  
 
1. Kontrola úkolů : 
 Zkoušky pro pracovní třídu do úrovně NVP – v jednání HwK x ČMKU x ČKS 
2. Letní výcvikové tábory :  
 Kolín – doporučeno pro příští rok snížit počet osob (stanovit max.kapacitu) a po 
vlastnících požadovat: 
 a) omezit výcvik a pobyt na cvičáku pro domácí 
 b) zlepšit stav a popř.kapacitu sociálního zařízení 
 c) stanovit pravidla pro úklid soc.zařízení a okolí cvičiště. 
 Písemně uplatnit – Zodp.: Krůtová 
 Hájná Hora - ? 
 Protivanov – tábor ještě probíhá, podmínky a průběh bez problémů, doporučeno 
využít prostor i pro příští rok  
3. Mistrovství HW -   proběhlo při LVT v Kolíně, výsledky budou zveřejněny na webu 
a ve Zpravodaji, doporučeno zvážit jiný čas a místo pořádání – viz níže 
4. Webové stránky – nutno provést celkovou rekonstrukci  - úkol pro všechny – do         
15. 9. 2005 podat možné návrhy na : 
 statut a obsah stránek. 
 „organizační pavouk“ stránek 
 redakční rada webu 
 technická stránka – možná spolupráce s p. Pečeným 
 Program – dlouhodobější proces, bude tvořen postupně 
 Ing. Novák poskytne  p. Pečenému potřebná data 
 První část programu – zaměřit se na pomoc poradcům chovu (evidenci krytí, 
vystavování krycích listů apod.)!  
5. Čipování – MUDr. Čech podal dostupné informace, klub zatím nechává povinně 
tetování 
6. Porušení chovatelského řádu p. Flégrové – revizní komise doporučila jako první 
krok domluvu, p. Slezáková sepíše dopis, kde bude p. Flégrová vyzvána ke stažení 
všech informací a článků vedoucích k propagaci psů bez PP ze svých stránek. 
Termín stažení je do 29. 9. 2005. Pokud k tomu nedojde, bude se její porušení 
chovatelského řádu řešit na výborové schůzi v Milovicích. 
7. Členská schůze 2005 – pátek 30. 9. 2005 v 18:00 hod., motorest Milovice 
 Program viz členská schůze 2004 
8. Zajištění speciální výstavy v Milovicích, konané dne  1. 10. 2005 
 Kruhy, stany, sponzorské dary – Jana Svobodová (p. Vyčítal) 
 Veterinární dozor – Jana Svobodová 
 Přejímka – Soňa Krůtová 
 Vedoucí kruhu – Zuzana Štěrbová, Jana Baudyšová  
 Zapisovatelky – p. Vyčítalová, ? 



 Výsledkové tabule – Rudolf Baudyš 
 Stavba kruhů – Valenta, Vyčítal 
 Sponzoři : Calibra ? (MVDr. Čech) 
 Katalog : Slezákovi, Jemelková 
9. Svod plemeníků 
 Vytvořit katalog svodu plemeníků (Valušová, Baudyš) 
10. Uzávěrka stejná jako na výstavy, p. Valušová zpracuje přihlášky a předá 
nejpozději 14 dní před akcí p. Baudyšovi 
 Počet kusů : počet plemeníků + výbor a chovatelské kolegium + cca 30 ks pro 
diváky 
 Informace o psech na svodu plemeníků budou jak ve zpravodaji, tak na webu 
11. Svod a bonitace v Milovicích 2. 10. 2005 
 p. Valenta doporučil zakoupit 1 ks zástěny pro potřeby bonitací v Milovicích 
 Obeslat s přihláškami okolní státy (Slezák) 
 Poplatky : 1. uzávěrka 450,- Kč, 2. uzávěrka  550,- Kč 
12. Mistrovství hovawartů v roce 2006 
 V Kroměříži dne  13. -14. 5. 2006  
 pokud to půjde, Ing. Novák dohodne změnu : v sobotu MR HW, v neděli výstava   
 organizačně zajistí BEDEA Kroměříž 
 MR bude probíhat : 
 sportovní výcvik  dle ZPU 1 a IPO 1 
 záchranářský výcvik dle RH FL A 
 Agility  dle ? (p. Goldmannová  upřesní)  
 
  Různé : 
13. Byl upraven plán akcí HW klubu na rok 2006 a navržení rozhodčích na výstavy 
v roce 2006 – viz přílohy 
14. Dotaz paní Zenklové ohledně bonitace feny dovezené ze Slovenska : uznává se 
pouze svod mladých, ostatní podmínky musí splnit dle našeho bonitačního řádu : 
RTG, výstava, bonitace 
15. Vyšetření štítné žlázy – pro zjištění výskytu v populaci hovawartů u nás budou 
odebírány na náklady klubu vzorky krve k vyšetření (cca 450,- Kč za 1 vzorek) a to 
v období jednoho roku. Pak se zjištěné údaje vyhodnotí. Technické zabezpečení 
odběrů a předání vzorků zajistí MUDr. Čech 
16. Zajistit možnost uspořádání přednášky MUDr. Čecha na téma Reprodukce fen při 
akci v Milovicích  
17. Předložen návrh Ing. Nováka na vytvoření kandidátky pro volební členskou 
schůzi v roce 2006 – vypsat konkurz na jednotlivé funkce ve výboru  
18. Zpravodaj 3/2005 – zvýšit náklad na minimálně  750 ks 
 
 
 
V Protivanově  dne  13. 8.  2005 
 
 
 
Zapsala : Jemelková Hana 
Ověřovatel: Ing. Novák,  
 


