
HOVAWART  KLUB  ČR -   Zápis č. 1/2006  
 Schůze výboru, chovatelského kolegia a revizní komise  

v Kroměříži dne 4. 2. 2006 
 
Přítomni :   
Ing. Luděk Novák, Hana Jemelková, Martin Slezák, Luděk Valenta, , Květa Valušová – Gillarová, 
Ing. Tereza Kosinová, Václav Peroutka, RNDr. Irena Bartoňová 
Za revizní komisi :  Šárka Slezáková, Alena Goldmannová, MVDr. Svatopluk Čech 
Omluveni: Rudolf Baudyš, Soňa Krůtová, Jana Svobodová, Mgr. Miloslav Hromádka 
 

1. Rekonstrukce www-stránek. 
• Na základě přihlášek do konkurzu byl členy výboru vybrán nový webmaster 

w-stránek HwK ČR – Hana Jemelková. 
• Nové stránky budou v provozu od 6. 2. 2006. 
• Dle schválené mapy stránek si každý člen výboru bude „hlídat“ svou oblast a 

zasílat  webmastrovi aktuální informace ke zveřejnění na w-stránkách-
příslušné části w-stránek budou obrazem práce příslušného člena výboru. 

 
2. Reklamní předměty. 

• P. Andrea Černá nezaslala výboru návrh na konkrétní spolupráci na zajištění 
výroby a prodeje (na akcích klubu i zásilkovou službou) klubových 
reklamních předmětů – odkládá se . 

 
3. Kontrola úkolů. 

• Zkoušky KJ – ČR Brno – určování kriterií pro prac.třídy do úrovně NVP 
– Ing. Novák seznámil výbor s výsledky jednání a to zejména z P 
ČMKU, kterého se zúčastnil v Praze dne 19.1.2006 – jednání 
pokračuje. 

• Ples HwK – od paní Makovcové žádné zprávy v této věci – řešit až příští rok. 
 

4. 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 (Valenta, Svobodová, Slezák a další) 
• MR bude probíhat : 

– dle ZPU 1 – rozhodčí p. Hon, 
– dle  ZM, IPO 1  - rozhodčí p. Růžičková, figurant Vít Glisník, 
– dle RH-E, RH-FL A – rozhodčí p. Štibora, posuzovat se bude podle 

nového platného zkušebního řádu, i u RH-E jen plošné vyhledávání, 
– Agility  - LA-1, LA-2, LA-3, rozhodčí p. Ajglová , 
– jeden pes se může účastnit jen jedné kategorie, 
– pořadí – v každé kategorii budou oceněny první tř,i  
– vyhodnocení v sobotu, zároveň vyhodnocení a předání ceny v soutěži 

o Nejúspěšnějšího pracovního hovawarta, v neděli na výstavě se 
výsledky zveřejní, pokud budou přítomni, představí se veřejnosti 
vítězové. 

 
5. Speciální výstava Kroměříž 14. 5. 2006: 



• změna rozhodčí – posuzovat bude p. Ridarčíková, možná změna i u Ing. 
Nováka, pokud půjde ještě zajistit jiný rozhodčí (Slezák), 

• organizaci zajistí BEDEA, 
• vedoucí kruhu – Goldmannová, Peroutka (náhradník Ing.Kosinová), 
• sponzory – nutno domluvit přesné podmínky, aby se neopakovala situace 

z minulého roku a zajistit, aby se domluvená „odměna“ za sponzorství 
v podobě poskytnuté reklamní plochy (výstava, katalog, Zpravodaj, w-stánky) 
realizovala . 

 
6. Sponzorství 

• orientační podmínky dle poskytnuté částky: 
– nad 30 tis. – možnost generální sponzora, vlastní reklama na výstavě, 

v katalogu, 3x Zpravodaj (nebo v ročence), 1 rok na w-stránkách 
– 20 – 30 tis. – umožnit další sponzory, vlastní reklama na výstavě, 

v katalogu, 1x ve Zpravodaji, půl roku na w-stránkách 
– 10 – 20 tis. – vlastní reklama na výstavě, katalog, ¼ roku na w-

stránkách, poděkování ve Zpravodaji 
– do 10 tis. – reklama na výstavě a poděkování v katalogu i Zpravodaji 

• při zajištění sponzora na nějakou akci, nutno informovat organizátory akce a 
sdělit dohodnuté podmínky! 

 
7.  Odvolání proti rozhodnutí bonitační komise – pes Bente Gutta Fortunae : 

• majitelka psa se neozvala, tudíž se předpokládá, že s návrhem na opakování 
bonitace souhlasí. 

 
8. Letní tábory. 

• Kolín – nejsou bližší informace o smlouvě a nových podmínkách, nutno zajistit 
omezený počet účastníků dle kapacity cvičiště – pokud budou podmínky 
vyjasněny, s organizací Soni Krůtové pomůže Květa Valušová. 

• Střední Čechy – zatím není plánovaný, Ing.Kosinová se pokusí domluvit tábor 
v Soběslavi – pokud nebude, p. Alena Goldmannová zajistí náhradní řešení – 
prázdninové výcvikové víkendy. 

• Protivanov – od 26.8. do 3. 9. 2006, hlavní organizátor p. Valenta, rekreační a 
výcvikový, možnost složit zkoušky KJ Brno. 

 
9. Doplněn termín druhé jarní bonitace v Čechách – 17. 6. 2006 (v případě velkého 

zájmu i 18. 6. 2006) ve Dvoře Králové. 
 
10. Ročenka – v organizačním řádu není uveden počet vydávaných Zpravodajů v roce, 

záměr vydávat jeden Zpravodaj za rok – Ročenku -  oznámit na členské schůzi. 
 

11. Změna bonitací – přesouvá se na výborovou schůzi po táborech, kde se vyzkouší 
některé navrhované změny a provede se jejich vyhodnocení s ohledem na možnost 
zavedení změn v povahovém testu bonitace. 

 
12. Členská schůze. 

• Termín: sobota 2.  9. 2006 od 14:00 hod., rekreační středisko Protivanov 
• Kandidátka: revizní komise doporučila výboru, na základě podaného návrhu na 

prošetření podaného RK p. Miroslavem Pečeným, aby ve Zpravodaji č. 1/2006 



vysvětlil nevhodně zvolený název „konkurz“  a jeho zveřejněné podmínky ve 
Zpravodaji č. 3/2005. Výbor toto doporučení akceptoval a konečný text do 
Zpravodaje dodá p. V.Peroutka. Platí, že zájemci o práci ve výboru  se mohou 
přihlašovat nebo členové klubu kandidáty navrhovat  dle OŘ, bod 5.4 . 

 
13. Štítná žláza. 

• vyšetřeno bylo cca 40 vzorů, z toho jen u jednoho vzorku byla hraniční 
hodnota, ostatní vzorky byly ve fyziologickém normálu. Do budoucna bude 
tedy postupováno následovně. 

• poslední odběry vzorků krve na vyšetření budou při bonitaci v Kroměříži 25. 3. 
2006 

• dobrovolné odběry krve při svodech plemeníků (stav starších jedinců). 
 
 

14. Různé. 
• Úkol hlavně pro poradce chovu – při osobním kontaktu varovat chovatele před 

zájemkyní o štěně, která se představuje jako p. Hrdličková, Dušková atd. 
(tel.čísla poskytne Alena Goldmannová) – paní si zamluví štěně, zaplatí zálohu 
a štěně si nakonec neodebere, má zamluveno u několika chovatelů najednou. 

• Eventuální návrhy na úpravu posuzování povah zaslat p.Valentovi (bez ohledu 
na dosavadní prezentaci názorů na tuto věc) – při LVT prakticky prověřit, 
event předložit písemný návrh na změny. 

• Zápisy z chovatelského kolegia budou k dispozici i členům výboru za 
předpokladu dodržení zásad důvěrnosti některých dočasných rozhodnutí. 

• Paní Ivana Vlková předložila návrh na vyhodnocování zasloužilých 
chovatelských stanic (dostali všichni členové výboru e-mailem od předsedy 
v prosinci2005) – konečné stanovisko bude zaujato na příštím zasedání po 
posouzení, popř. dopracování směrnic  hlavní poradkyní chovu popř.ChK. 

• Zvážit možnost účasti (zájemci se nahlásí ing. Novákovi) na dnech IHF 
v Rakousku v srpnu 2006. 

 
 
V Kroměříži  dne  4. 2.  2006 
 
 
 
 
Zapsala : Jemelková Hana 
 
 
Ověřovatel: Ing. Novák 


