
HOVAWART  KLUB  ČR -   Zápis č. 3/2005  
 Schůze výboru, chovatelského kolegia a revizní komise  

v Praze dne 26. 11. 2005 
 
Přítomni :   
Ing. Luděk Novák, Hana Jemelková, Martin Slezák, Luděk Valenta, Rudolf Baudyš, Soňa Krůtová, 
Květa Valušová – Gillarová, Jana Svobodová, Ing. Tereza Kosinová, Mgr. Miloslav Hromádka, Lucie 
Makovcová, Václav Peroutka 
Za revizní komisi :  Šárka Slezáková  
Přizváni: Michaela Wiednerová, Andrea Černá, Ladislav Fajgl 
Omluveni: Alena Goldmannová, RNDr. Irena Bertoňová , MVDr. Svatopluk Čech 
 

1. Rekonstrukce www-stránek : 
• Statut stránek (příloha č. 1) – výbor schválil 
• Mapa stránek (příloha č. 2)  - výbor schválil, doplnění : 

o Štěňata – údaje pro www stránky dodá HPCH po hlášení narozených 
štěňat od chovatele (kopie krycího listu) 

o Štěňata – pod oblastním poradcem chovu bude uvedeno: datum 
narození, chovatelská stanice + vrh, jméno a příjmení chovatele, 
město, počet štěňat, pohlaví a barvy 

  Na základě předchozí shody prostřednictvím e-mailu (20.10.2005) výbor souhlasí 
v rámci rekonstrukce w-stránek s konkurzem na webmastera s uzávěrkou do 31.12.2005 – 
bude uvedeno ve Zpravodaji. 
2. Z pověření členské schůze proběhlo jednání se zástupci předkladatelů návrhu na 

úpravu klubových www  
• Předseda přednesl návrh schválený výborem klubu (příloha č. 2) na celkovou 

rekonstrukci www stránek, p. Andrea Černá i p. Ladislav Fajgl návrh 
akceptovali 

3. Reklamní předměty 
• p. Andrea Černá se nabídla, že zajistí výrobu a prodej (na akcích klubu i 

zásilkovou službou) klubových reklamních předmětů 
• Výbor klubu tuto nabídku vřele přivítal s tím, že paní Černá do další výborové 

schůze upřesní nabídku reklamních předmětů včetně kalkulace a zajištění 
distribuce 

4. Kontrola úkolů 
• Kriteria pro pracovní třídu  

– Ing. Novák seznámil výbor s výsledky jednání – chovatelská komise 
ČMKU podporuje náš projekt 

– Do konce roku se uskuteční schůzka zástupců HW klubu, ČKS, 
ČMKU  

• Tábory 2006 
– Kolín – do příští schůze výboru p. Krůtová dodá podmínky provozu 

tábora  
– Protivanov – v jednání, termín cca poslední týden v srpnu 2006 

5. Úprava postupu bonitací (předběžně dohodnuto již v Milovicích 30.9.2005): 
•••• Postup bonitace: povaha – odběr krve – měření 
•••• Po skončení povahového testu bude předběžný výsledek povahy sdělen 

majiteli 



•••• Do začátku posuzování exteriéru (po povahové části, která zahrnuje i odběry a 
měření) má majitel psa možnost z bonitace odstoupit 

•••• Odstoupení = opakování – jsou zachovány podmínky současného bonitačního 
řádku, kdy se dá zúčastnit bonitace pouze 2x (1x možnost opakování) 

6. Mistrovství hovawartů v roce 2006 
• V Kroměříži dne  13. 5. 2006  
• organizačně zajistí BEDEA Kroměříž 
• startovné : jednotné ve výši 250,- Kč 
• ceny a sponzory  zajistí HW klub 
• MR bude probíhat : 

– dle ZPU 1 – rozhodčí p. Hon 
– dle  IPO 1  - rozhodčí p. Vávra, do propozic upřesnit figuranta a 

zajistit možnost tréninku (L. Valenta a BEDEA) 
– dle FL A – rozhodčí p. Štibora, posuzovat se bude podle nového 

platného zkušebního řádu! 
– Agility  - rozhodčího zajistí p. Houšková – jméno dodat do propozic 

(L.Valenta) 
7.  Odvolání proti rozhodnutí bonitační komise – pes Bente Gutta Fortunae : 

• návrh na dohodu: Opakovat bonitaci na základě úpravy posuzování bonitací 
v povahové části. 

8. Různé: 
• Zajistit na akci v Milovicích přenášku MVDr. Svatopluka Čecha „ Reprodukce 

Hw“ 
• Povahy, třídy chovnosti – Zpracování návrhu nové bonitace: 

– Každý člen výboru podá svůj návrh na změnu bonitace (bonitačního 
řádu), v povahové části brát do úvahy časovou náročnost  

– Návrh podat do 5. 1. 2006, projedná se na nejbližší výborové schůzi 
– Odzkoušení vybraného návrhu na táborech 
– Na podzim 2006 se vyhodnotí a provede závěr, jestli změna ANO 

nebo NE 
• S ohledem na časovou náročnost vzhledem k  počtu bonitací posunout 

přejímku u svodů – dořešit ještě s ohledem na veterinární přejímku  
• Ples HW klubu ČR – výbor souhlasí s uskutečněním, organizace Lucie 

Makovcová 
• Rozšíření počtu bonitací – Dvůr Králové 17. – 18. 6. 2006  
• Pro ozvučení klubových akcí nechat vyrobit reproduktorovou techniku (cena 

cca 20 000,- Kč) – výbor souhlasí 
• Zpravodaj – Mgr. Hromádka předložil redakční plán na rok 2006 
• Návrh na vydávání Ročenky – aktuální dění a výsledky budou zveřejňovány 

v co nejkratším možném termínu na klubových www stránkách a místo 
Zpravodajů 1-3 by byla jedna Ročenka, termín listopad/prosinec – redakční 
rada zpravodaje dodá do další výborové schůze, co by v Ročence mělo být 

• Odstoupení z funkce – Václav Peroutka z pracovních důvodů nemůže dál 
vykonávat funkci místopředsedy, výbor mu děkuje za dosavadní spolupráci a 
těší se, že se na některých akcích budeme nadále potkávat  

 
V Praze  dne  26. 11.  2005 
 
Zapsala : Jemelková Hana                                                                      Ověřovatel: Ing. Novák 



 


