
V Kroměříži dne 30.11.2006. 
 
Všem členům výboru ! 
 
 Dne 26.11.2006 se měla uskutečnit výborová schůze, na jejímž programu byla 
velmi závažná rozhodnutí o současné situaci v HwK.  Ještě před zahájením bylo 
jednání výboru bezprecedentně rozvráceno pod pláštěm demokracie skupinou členů, 
kteří nebyli řádně přizváni k účasti na výborovou schůzi, a bylo tak znemožněno 
výboru projednat a rozhodnout o důležitých otázkách týkajících se všech členů klubu. 

Jelikož bylo členům výboru znemožněno řádné zasedání, odsouhlasili jsme si 
korespondenční metodu projednání zásadních bodů a zasílám Vám tedy náměty ke 
schválení. 
  Vzhledem k tomu, že situace je všem nám jasná (a po neděli ještě jasnější), 
nebudu naprosto nic komentovat, ale zároveň věci tak stručně a jednoznačně 
formulovat, že od Vás to možná nebude chtít nic jiného než : souhlasím – 
nesouhlasím. 
Pochopitelně, že doplňky k jednotlivým bodům jsou vítány. 
 

1. Výbor, po seznámení se s obsahem http://www.pravaplacka.unas.cz/ a 
neurvalými způsoby prosazování moci hnutím Pravá packa (PP), ve své 
většině odsuzuje nekorektnost a demagogické jednání PP založené na 
překrucování skutečností. Při této manipulaci s názory členů se exponenti 
Pravé packy a bohužel především mnozí členové tzv.nového výboru, nestydí 
ani používání těch nejhrubších pomluv, urážek a dokonce nabádání k násilí. 
Otázkou je morální kredit všech členů nového výboru, neboť i Ti, co se 
v diskusích neprojevovali, svým mlčením souhlasili s takovými postupy. 

2. Předsedkyně RK předložila zprávu, ze které vyplývá řada pochybení při 
realizaci členské schůze v Protivanově, což zpochybňuje ve svých důsledcích 
i platnost voleb. Tento nález přesahuje pravomoc výboru a je třeba svolat 
členskou schůzi!  

3. Jednání výboru o svolání mimořádné členské schůze bylo znemožněno 
skupinou členů, kteří svou přítomnost zdůvodňovali právě obavou ze svolání 
členské schůze. I vzhledem k informaci o možném podání žaloby výbor vyčká, 
zda mu nebude žaloba doručena.   

4. Členové výboru, po seznámení se s návrhem členů, na divizní uspořádání 
klubu a okolnostmi, které PP navíc eskaluje, podporují tento návrh a budou 
spolupracovat při úpravách OŘ, neboť:  

a. Je to za dané velikosti klubu a hlavně ve stavu, ve kterém se klub ocitl 
po členské schůzi v Protivanově, jak zachovat jednotnost klubu. 

b. Navrhovaný systém při jednotnosti klubu zachovává i jednotnost 
chovné základny. 

c. Divizní systém umožňuje členům, aby si svobodně mohli vybrat systém 
vedení činnosti v klubu včetně osobností, které divizi povedou. Změna 
divizí je možná, vždy při zaručení plného servisu pro člena, na který je 
zvyklý. Členové klubu se budou moci účastnit pořádaných akcí napříč 
divizemi, chovatelskou činnost (chov, bonitace) jen v jedné divizi, kterou 
si svobodně vyberou. 

d. Změna systému je možná bez předchozích změn všech norem klubu 
(vyjma OŘ)  



e. Vzhledem k příznivému finančnímu stavu klubu nebude mít změna vliv 
na výši členského příspěvku a po určité době bude o tomto rozhodovat 
ekonomická úspěšnost každé z divizí. 

f. Konkurenční prostředí pomůže vývoji klubu a zamezí stavům 
podobným, jak vznikly po Protivanově 

5. Všem členům výboru byl ještě několik dnů před jednáním výboru zaslán dopis 
paní Makovcové ze dne 13.11.2006 zaslaném předsedovi klubu. Subjektivní 
názory, obsažené v dopise, bylo vhodné projednat v celém kolektivu výboru. 
Vzhledem ke znemožněnému jednání výboru, nebude na dopis paní 
Makovcové reagováno. 

6. Byl předložen požadavek ZKO ČKS Štěpánov, který měl dosud funkci 
oblastního výchovně-výcvikového centra Hw o odprodej překážek. S ohledem 
na amortizaci a stav věcí byl odsouhlasen prodej za: metrová (200,- Kč) a 
áčko (500,-Kč), celkem 700,- Kč. 

7. Byla podána žádost ing. Nováka na prodloužení chovnosti o 1 rok pro fenu 
Hellu z Páralovy zahrady. Jedním z důvodů je to, že hárání feny může 
překročit limitní hranici věku. Veterinární osvědčení potvrzující výbornou 
kondici a zdravotní stav, který umožňuje prodloužení chovnosti bude předáno 
HPCH.  

8. Pan Rudolf Baudyš s fenou Kesidy Plavý vítr složil nejnáročnější zkoušky 
v kynologickém záchranářství a stal se jako první psovod s hovawartem 
členem pohotovostní jednotky. Výbor děkuje za vzornou reprezentaci klubu i 
plemene a poskytuje mu částku 5000,-Kč na další propagaci plemene. 

9. Ve dnech 17. - 19. 11. 2006 probíhalo IHF MS stopařů, Ing. Miroslav Pospíšil 
s fenkou Cindy von Philippsdorf obsadili 6. místo. Panu inženýrovi byla, po 
dohodě členů výboru, rovněž poskytnuta dotace 5.000,-Kč za propagaci 
plemene. 

10. Změna v úhradě členských příspěvků na rok 2007. Členský příspěvek zůstává 
ve výši 300,- Kč při úhradě do 31. 1. 2007. Po tomto datu se navyšuje o 
zápisné 100,- Kč a činí celkem 400,- Kč. Úhradu členských příspěvků lze 
provádět pouze na bankovní účet HwK ČR u ČSOB, a.s. 135455176/0300 

11. Vzhledem k eskalaci napětí vyvolávaném PP a vzhledem ke způsobům jejího 
jednání,  bylo rozhodnuto, že i když je pravděpodobnost neplatnosti voleb 
dosti vysoká (zejména při podání žaloby od členů klubu) a tedy přes velmi 
zpochybněný mandát výboru zvoleného v Protivanově, umožnit této skupině 
osob vedení klubu od 1.1.2007. 
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