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Zápis ze schůze Výboru HOVAWART KLUBU ČR 
č.2/2007 

 
 

 
Termín konání 30. 03. 2007  
Místo konání: Autocamp Milovice u Hořic 
Přítomni:  9 členů výboru: Andrea Černá, Pavla Sobotková, Zuzana Štěrbová, Petr Otruba, 
Mgr.Alena Otrubová, Martin Pokorný, Michaela Weidnerova, Vlaďka Jalůvková,  
Alena Goldmannová (příchod v 16:00),(ve 22:35 jednací místnost opustil Petr Otruba) 
Nepřítomni: Tereza Kejvalová, Kateřina Houšková 

(dále jen Výbor) 
1 host - člen revizní komise – Ing.Blanka Brázdová 

Všichni přítomní – viz. „Prezenční listina“ jako příloha č.1 tohoto zápisu - konstatují, že schůze byla 
řádně svolána a je usnášeníschopná. 
 
 
Program schůze: 
 
1. Volba předsedajícího schůze a zapisovatele, přijetí programu 
a)  Volba předsedajícího 
Andrea Černá navrhuje za předsedající paní Pavlu Sobotkovou, paní Sobotková přijala 
Pro:   7 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 
Předsedajícím schůze byla sedmi hlasy zvolena paní Pavla Sobotková 
 
b)  Volba zapisovatele 
Martin Pokorný navrhuje za zapisovatele paní Andreu Černou, paní Černá přijala 
Pro:   7 
Proti:  0 
Zdržel se: 1 
Zapisovatelem schůze byla sedmi hlasy zvolena paní Andrea Černá 
 
c) Schválení programu schůze uvedeného na pozvánce 
Bez výhrad, bez doplnění a změn 
Hlasování:  
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Program schůze byl všemi přítomnými členy odsouhlasen a jeho znění je přílohou č.2 – „Pozvánka“ 
 
2. Vzetí na vědomí rozhodnutí Výboru učiněných per rollam do dne 30.3.2007 příloha č.3 
a) přijato 
b) téma LOGO přesunuto k jednání na příští výborovou schůzi 
c) hlasování se ruší, Zuzana Štěrbová je pověřena zjištěním všech podrobností a výsledek dá na 
vědomí e-mailem do úterý 2.dubna 
 
3. Zveřejňování akcí na webových stránkách a ve Zpravodaji, přiřazen bod 7. Vyjádření 
k žádostem členů – p.Procházky, p.Valentové, p.Nováka 
Michaela Weidnerova odešle odpovědi na e-mailové zprávy paní Valentové, pana Nováka. 
Příspěvky nepatří mezi akce. Texty dopisů a odpovědí jsou přílohou tohoto zápisu č. 4 
Paní Sobotková vypracuje odpověď panu Procházkovi, ve které ho upozorní na to, že jí doposud nebyl 
oficiální cestou doručen návrh Stanov HOVAWART KLUBU ČR. Taktéž bude přílohou tohoto zápisu č. 5 
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Pro:   8 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Návrhy byly přijaty.  
V 16:00 se dostavila paní Alena Goldmannová  
 
Podmínky inzerce v klubových médiích 
Předložený návrh upraven v části finanční a hmotné služby, strana 2 fotografie v minimálním rozlišení, 
každá strana A5. Osobou navrženou pro sjednávání podmínek smluv o reklamě a inzerci pro rok 2007 
uzavíraných Klubem byla navržena Kateřina Houšková. Podmínky smluv týkajících se prezentace 
sponzora na webu pouze po konzultaci s Martinem Pokorným. Upravena pravidla budou v případě 
odsouhlasení neprodleně zveřejněna na klubových stránkách i ve Zpravodaji 
Hlasováno takto:  
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Návrh podmínek inzerce v upraveném znění přijat. Je přílohou tohoto zápisu č.6 
 
4.  Poplatková listina - aktuální 
Návrh prošel změnami, Alena Otrubová pověřena vypracováním podmínek pro vystavování krycího 
listu. Pavla Sobotková upraví Poplatkovou listinu dle navržených a schválených změn a zašle obratem 
ke zveřejnění.  
Její konečné znění bude přílohou tohoto zápisu č.7 
O upraveném návrhu bylo hlasováno takto: 
Pro:   9 
Proti:  0 
Zdržel se: 0 
Poplatková listina v upraveném znění byla přijata.  
 
5.  Plán klubových akcí na rok 2007 
Termínový kalendář předložený Kateřinou Houškovou byl po diskuzi upraven, zůstávají svody, 
bonitace, mistrovství, tábor, výstavy a zároveň členská schůze Hwk ČR. Bude prezentován jako 
seznam oficiálních akcí. 
S Kateřinou Houškovou bude uzavřena dohoda o pořádání Letního tábora. Kalendář přílohou tohoto 
zápisu č.8 
 
O návrhu bylo hlasováno takto: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 
Návrh plánu klubových akcí byl přijat. 
 
6. Podmínky dohody s externími spolupracovníky 
Na základě diskuse je A. Černá pověřena vypracováním a předložením dohody o spolupráci s externími 
spolupracovníky –  Martinou a Bárou Pokornými a Danou Heráňovou. Do příští schůze. Navrhuje 
oficiální poděkování členům klubu, kteří spolupracují na dokončení nových klubových stránek. Zašle 
Michaele Weidnerové ke zveřejnění ve Zpravodaji a Martinovi Pokornému ke zveřejnění na webu. 
 
7. Tento bod přeřazen k bodu 3 
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8. Obsah a termín uzávěrky Zpravodaje 2/2007  
Výbor odsouhlasil obsah a termín uzávěrky Zpravodaje číslo 2/2007 , uzávěr. 10.4.2007 
O návrhu bylo hlasováno takto: 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Návrh obsahu a termínu uzávěrky Zpravodaje byl přijat 
 
9. Info o stavu a termínu dokončení www 
Nahradit úvodní text, všechny řády na jednu stránku, i když se chovatelské budou dublovat, 
chovatelský řád nahradit chovatelskými směrnicemi. 
Formulace Tereza Kejvalová, návod Alena O, Kateřina Houšková úprava - bonitační karta ve wordu 
vyexportovat do pdf. Text bonitace, pošle Alena G, feny vysvětlující text dodá A.Otrubová po dohodě 
s M.Pokorným.  Fotky výstavy, vysvětlující text o převzetí informaci ze starého webu. Akce - členění: 
klubové, pořádané členy klubu a ostatní. Návrh smlouvy s HWPS o výměně reklamy, pověřena Katka 
Houšková. Deník štěněte, článeček, časová osa. Zdraví: témata tykající se hovawartů. Tereza 
Kejvalová do budoucna nejen výcvik ale i sekce zdraví. Nejbližší možný termín spuštění 8.4. 
 
10. Sídlo klubu 
Andrea Černá pověřena vypracováním návrhu smlouvy na adresu sídla klubu. Výbor informován o 
obdržení dopisu od Ministerstva vnitra ze dne 5.3.2007 - žádost o vyjádření k neoprávněnému užívání 
sídla klubu – příloha č.9 
Ústně sděleny možnosti, návrh na nové sídlo klubu bude předložen členské schůzi. 
Odpověď ministerstvu zaslána prostřednictvím Mgr. Továrka 
 
11. Podmínky volby CHK 
Dle stávajících platných klubových řádů je chov řízený, návrh kandidátů na poradce chovu může vzejít 
z Výboru a z nich může členská schůze volit. Základní podmínky, které musí oblastní poradce chovu 
splňovat: člen Hovawart klubu ČR, alespoň dva odchované vrhy, majitel krycího psa alespoň dvě krytí. 
Jmenovaný výborem, schválen členskou schůzí. Podmínky volby CHK nedořešeny, průřez dosavadní 
praxí vypracuje Otrubová. Bod zařazen na program další schůze výboru. 
 
12. Kárný řád  
umístěný na starém webu – A.Černá , doplní mezi dokumenty na web nový 
Andrea Černá navrhuje Výboru klubu přijmout toto usnesení: 
Výbor klubu předloží nejbližší členské schůzi klubu návrh na zrušení Kárného řádu Hwk ČR 
schváleného členskou schůzí klubu v Libeři dne 11.7.2003  
O návrhu hlasováno takto: 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo všemi hlasy přijato. 
 
13. Chovatelské směrnice 
Dle doporučení ČMKU k 21.3.2006 končí platnost chovatelských řádů klubů a vstupuje v platnost řád 
na ochranu zvířat. Zápisní řád nepodléhá schválení ÚKOZ – Otrubová a Goldmannová. Úvod o tom, že 
HOVAWART KLUB  ČR se řídí zápisním řádem ČMKU a tento řád je doplňujícím na úrovni klubu. Nabízí 
se sloučení zápisního řádu s chovatelskými směrnicemi, vytvoření jednotného dokumentu. Spolupráci 
při sestavování kvalitního bonitačního řádu nevyloučila Blanka Brázdová. 
14. Zápisní řád 
Diskuze o bodě 13, 14 a 15 sloučena.  
15. Bonitační řád  
viz výše. Bonitační řád vyžaduje kompletní reformu. 
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16. Řízení HWK ČR 
předkladatel Alena Goldmannová 
Účast na oficiálních akcích není sice pro členy výboru povinná, ale člen svou účast na akci předem 
potvrdí nebo omluví osobě za akci zodpovědné. 
 
17. Termín konání členské schůze 
Předkladatel návrhu č.1 Andrea Černá 
Komentář: HOVAWART KLUB ČR má své sídlo na adrese Kozlovice 10, Přerov bez souhlasu vlastníka 
nemovitosti. Předsedkyně výboru klubu byla majitelem nemovitosti vyzvána k nápravě. Předsedkyně 
výboru byla dopisem ze dne 5.3.2007 Ministerstvem vnitra žádána o vyjádření k výše uvedenému 
s tím, že pokud nebude doloženo na základě jakého právního titulu sdružení předmětnou adresu sídla 
uvádí, je nezbytné provést změnu sídla sdružení. Změna sídla klubu přesahuje kompetence výboru a 
proto je nutné za tímto účelem svolat členskou schůzi a předložit členské základně návrh na změnu 
sídla klubu. 
 
text návrhu: Termín členské schůze, na které bude členské základně předložen návrh na změnu sídla 
klubu a návrh nových stanov klubu je stanoven na 26.5.2007. Tato členská schůze se bude konat 
v rekreačním středisku Želivka na Vysočině. Pozvánka na členskou schůzi, obsahující program a 
příslušné předkládané dokumenty, bude otištěna ve Zpravodaji 2/2007. 
Návrh stanov bude také zveřejněn na internetových stránkách klubu www.hovawart.cz 
Připomínky k předkládaným dokumentům mohou členové zasílat jak písemně na P.O.Box 2 Unhošť 
273 51, tak i elektronickou poštou na adresu stanovy@hovawart.cz  
 
Hlasování o návrhu č.1  
Pro: 3 
Proti: 3 
Zdržel se: 2 
Hlasováním nebylo o návrhu rozhodnuto. Hlasování se přesouvá mimo zasedání, aby se ho 
mohli zúčastnit i ti členové Výboru klubu, kteří nejsou dnes přítomni. 
 
Předkladatel návrhu č.2 Kateřina Houšková 
Text návrhu: 
Navrhuji svolat členskou schůzi v tomto termínu:  
13. 10. 2007, Milovice – motorest, po skončení Speciální výstavy HWK ČR 
 
Zdůvodnění: 

- nutnost kvalitní přípravy nových klubových řádů a norem, které budou v případě schválení 
členskou základnou fungujícími předpisy pro budoucí období a nebudou obsahovat pochybení, 
které by bylo třeba v brzké době opravovat a znovu schvalovat 

- dostatečně dlouhá prodlevy mezi letošní členskou chůzí a loňskou volební schůzí 
v Protivanově, která je třeba k zajištění účasti dostatečného počtu členů 

- spojení se Speciální výstavou v Milovicích může napomoci zvýšení účasti členů, kteří jednak 
budou přítomni na klubové výstavě a jednak budou mít zajištěné ubytování a nebude tedy pro 
ně zatěžující vydávat se „jen tak“ napříč republikou kvůli členské schůzi, která bohužel pro 
většinu členů klubu není příliš atraktivní. Zajištění dostatečného počtu členů klubu na schůzi je 
dle mého soudu důležité pro objektivní schvalování nových klubových norem. 

- nutnost kvalitního rozboru návrhu na Divizní uspořádání a podání připomínek k návrhu na 
Divizní uspořádání klubu, které bude s největší pravděpodobností schváleno v případě 
neúspěchu návrhu norem, které bude předkládat Výbor HWK. 

 
O návrhu č.2 hlasování neproběhlo. 
 
18. Stanovy  
Předkladatel návrhu nových Stanov HOVAWART KLUBU ČR – Andrea Černá - konstatuje, že tato verze 
může plně nahradit stávající nefunkční a zastaralý Organizační řád klubu. Po zveřejnění ve Zpravodaji 
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a na Klubovém webu mohou tuto podobu členové připomínkovat až do konání členské schůze, včetně 
dne konání. 
Diskuze o stanovách. 
 
 
19. Různé 
a) Podnět k šetření RK - členská schůze v Protivanově uložila odstupujícímu výboru klubu 
předložení zprávy o činnosti HwK ČR v období 2001 – 2006. Do dnešního dne nebyla předložena 
b) Schválení složení bonitační komise pro bonitaci v Milovicích dne 31.3.2007 
v tomto složení: Kukla– předseda, Čákora, Otrubová, Zenklová, Bartoňová, figurant Němec. 
c) Schválení složení bonitační komise pro bonitaci v Kroměříži dne 1.4.2007 
v tomto složení: Svobodová – předseda, Růžičková, Otrubová, Goldmannová, figurant Glisník 
d) Schválení formuláře „Souhlas se zpracováním osobních údajů“ pro účely rozesílání 
Zpravodaje firmou. Zahrnuto do obsahu Zpravodaje 2/2007, příloha č. 10 
 
20.  Závěr 
Předsedající děkuje všem. Všichni přítomní konstatují, že schůze Výboru je platná. 
 
 
 
Přílohy:  č.1 Prezenční listina  
  č.2 Pozvánka 
  č.3 Hlasování per rollam od 20.1. do 30.3.2007 
  č.4 Text dopisu Ing. Nováka a paní Valentové 
  č.5 Odpověď jednatelky panu Procházkovi 
  č.6 Pravidla inzerce v klubových mediích  
  č.7 Poplatková listina – upravené znění 
  č.8 Plán klubových akcí na rok 2007 
  č.9 Výzva Ministerstva vnitra – sídlo 
  č.10 Formulář souhlasu se zprac. os. údajů člena 
 
 
 
 
 
 …..…………………………….         ……………………………………. 

Zapisovatel      Předsedající schůze  





Pozvánka na sch ůzi Výboru Hwk ČR 
Termín: 30.03.2007 
Čas: 13:00 hodin 
Místo: Autocamp Milovice u Hořic (jednací místnost místní restaurace) 
 
Body programu:  
1) Volba předsedajícího schůze a zapisovatele 
2) Vzetí na vědomí rozhodnutí Výboru učiněných per rollam do dne 30.3.2007 a diskuze o nich 
3) Zveřejňování akcí na webu a ve Zpravodaji (předkladatel M. Weidnerová) 

Podmínky inzerce (předkladatel Houšková) 
4) Poplatková listina na rok 2007 (předkladatel Pavla Sobotková)  
5) Plán klubových akcí na rok 2007 (předkladatel Kateřina Houšková) 
6) Podmínky Dohody s externími spolupracovníky (předkladatel Černá) 
7) Vyjádření k žádostem členů –  

p. Procházky, p.Valentové, p.Nováka (předkladatel Pavla Sobotková, Weidnerova, Černá) 
8) Obsah a termín uzávěrky Zpravodaje 2/2007 (předkladatel M.Weidnerová) 
9) Info o stavu a termínu dokončení www (předkladatel Pokorný) 
10) Sídlo klubu (předkladatel A. Černá) 
11) Podmínky volby CHK (předkladatel Alena Otrubová) 
12) Kárný řád – návrh na zrušení (předkladatel Černá) 
13) Chovatelské směrnice - základní body k úpravě (předkladatel Alena Otrubová) 
14) Zápisní řád (předkladatel Černá) 
15) Bonitační řád s komentářem (předkladatel Alena Goldmannová) 
16) Řízení Hwk ČR (předkladatel Alena Goldmannová)  
17)Termín konání Členské schůze (předkladatel Andrea Černá, Houšková Kateřina) 
18) Stanovy (předkladatel Andrea Černá) 
19) Různé 
20) Závěr 
 



 

Příloha č.3 zápisu ze sch ůze Výboru HOVAWART KLUBU ČR č.2/2007 
 
 
 
Hlasováním mimo zasedání (per rollam) v období od 20.1.2007 do 30.3.2007 rozhodl 
výbor klubu takto:  
 

- do propozic na Klubovou výstavu bude zařazeno ocenění „Vítěz třídy 
mladých“ a na SV i KV zařazena „Třída štěňat“.  
Předkladatel Zuzana Štěrbová 
Hlasování: PRO 11 hlasů, PROTI 0 hlasů, ZDRŽEL SE 0 hlasů 

 
- Výbor Hovawart klubu ČR vyhlásí soutěž na podobu nového loga 

HOVAWART KLUBU ČR tak, aby splňovalo podmínky použití k reprezentaci 
klubu na webu, v tisku i ve formě reklamních předmětů. Podmínky konkurzu 
budou otištěny ve Zpravodaji 2/2007. Soutěže se mohou zúčastnit všichni 
členové i nečlenové Hwk ČR. Nejlepší logo bude odměněno sadou reklamních 
předmětů Hwk ČR. Výherce souhlasí s poskytnutím autorských práv a nemá 
nárok na další odměnu.  
Hlasování: ANO 7 hlasů, NE 0 hlasů, ZDRŽEL SE 4 hlasy 

 
- Klub pokryje náklady na cestovné a ubytování pro účastníky školení 

rozhodčích v rámci dnů IHF v Německu. Předkladatel Zuzana Štěrbová,  
Hlasování: ANO 8 hlasy, NE 2 hlasy, 1 ZDRŽEL SE 

 



Nové chovatelské kolegium. 
Co Vy na to ? 

 
 

 
 Ze zpravodaje jsme se dozvěděla, že máme nové chovatelské kolegium, které 
rozšířilo své řady téměř o polovinu –  43% a jehož provoz budeme muset platit ze svých 
příspěvků, a tak přemýšlím, zda se nám to vyplatí. 
 Největší problém vidím, pokud porovnáme koncentraci chovatelů v jednotlivých 
oblastech, v nárůstu poradců, navíc nerovnoměrném. Přiložená tabulka téměř nepotřebuje 
komentáře. Největší paradox je, že v jižních oblastech Čech jsou dokonce 3 poradci, od 
sebe vzdáleni cca  60 km, zatímco v jihomoravské oblasti není poradce žádný. Tedy na 
Moravě mají smůlu – nechtějí-li si např. nechat kontrolovat vrh paní Otrubovou, mají první 
dosažitelnou seriózní poradkyni ve vzdálenosti cca 200 km (což je při 5,-Kč/km za cestu 
tam a zpět 2.000,-Kč !!!  
 Zcela nejhorší je však pohled z úhlu cílevědomého řízení chovu.  Z diskuse na 
stránkách HwK (kde nám odpovídala nová HPCH paní Otrubová i současná předsedkyně 
Hw klubu paní Černá) vyplynulo, že noví poradci chovu byli vybírání bez jakýkoliv 
stanovených kritérií. HPCH má být ta, která zodpovídá za chov HW a dosažení cílů 
v chovu, ne aby se dotazovala na veřejném fóru návštěvníků na kritéria, která si myslíme, 
že by měla být dána. Kam se nám ztratila odbornost, nahradil ji styl - kdo s námi diskutuje, 
na toho dáme, přihlaste se kdo chcete? Znovu se ptám, kde je odbornost, když ani vedení 
klubu nemá jasnou představu o lidech, kteří mají vést řízený chov a dává na doporučení 
neurčité, vybrané (dle čeho vybrané???) skupiny chovatelů. 
Úkolem každého OPCH (a nejen v našem klubu) není jen zabezpečování administrativy 
okolo vrhů, ale, a  především, má OPCH vytvářet i ve svém miniregionu určitou strategii a 
taktiku chovu v souladu s celoklubovými normami – především s důrazem na genetickou 
variabilitu i uvnitř miniregionu a dostupnosti plemeníků. Právě v době rozšiřující se  
chovatelské základny, měl systém  kvalitních OPCH získávat na důležitosti – někdo však 
rozhodl udělat právě opačnou otočku. Ve zmatku, který připravila Pravá packa („výbor“) 
umocněném „demokratickými“ prováděcími pokyny, že si každý může navrhnout koho 
chce, jako poradce v regionu, (bez stanovených odborných kritérií), nezbývá než popřát 
hovawartům, ať vydrží. 
  

Porovnání po čtu poradc ů chovu v jednotlivých regionech  
      

Oblast D říve  Nyní Nár ůst 
Koncentrace 

chovatel ů Poznámka 
Středočeská 1,5 2 0,5 vysoká   
Severočeský 1 1 0 nízký   
Západočeský 0,5 1 0,5 velmi nízký   
Jihočeský 1 2 1 nízký   
Východočeská  1 2 1 střední   
Severomoravská 1 1 0 střední   
Jihomoravská 1 0 -1 střední   
Zahraniční krytí 0 1 1 ??? Dříve řešil HPCH 
Součet 7 10 3     
Nárůst v % 142,3   
 
 
Martina Valentová 



 
Vážená paní Valentová, 
 
dovoluji si  reagovat na Váš e-mail zaslaný dne 06.03.2007 s žádostí o zveřejnění přiloženého 
příspěvku v následujícím Zpravodaji. Je pravda, že máme zájem zveřejňovat příspěvky členů 
klubu a zabývat se jejich podnětnými připomínkami k vylepšení našeho klubového časopisu. 
Zpravodaj 01/07 obsahuje i mou výzvu v tomto směru. Tím však byly myšleny příspěvky 
jako např. upoutávky na různé soukromé akce pořádané pro hovawarty, reportáže z nich, 
články o výchově, výcviku, výživě, zdraví apod.  
K prezentaci osobních názorů na dění v klubu a všeho kolem hovawartů, je na klubových 
internetových stránkách www.hovawart.cz zřízeno registrované diskusní fórum pro členy 
klubu, kde může každý svobodně vyjádřit svůj pohled na věc a případně diskutovat 
s ostatními. Stejně tak bude dán prostor k diskusi na připravované členské schůzi.  
Názorů  a připomínek členů  klubu si sice vážíme a vítáme je,  ale nelze je všechny  otisknout 
ve Zpravodaji. Ten má  plnit zcela jiný účel a je hrazen z členských příspěvků. Mohlo by se 
pak také stát, že zveřejnit svůj názor bude chtít např. 200 členů a potom by nestačilo ani jedno 
samostatné číslo.  
Váš příspěvek přeposílám Hlavní poradkyni chovu, aby se k Vašim připomínkám ohledně 
PCH mohla sama vyjádřit. 
 
Děkuji za pochopení a přeji hezký den. 
 
S pozdravem 
 
 
Michaela Weidnerová 
 



  
----- Original Message -----  
From: Luděk Novák  
To: Michaela WEIDNEROVA  
Sent: Thursday, March 08, 2007 2:46 PM 
Subject: Re: 
 
Michaela WEIDNEROVA napsal(a):  
Ahoj Luďku, 
  
dočetla jsem se na internetu o úmrtí Tvé Ambry. Je mi to moc líto. Je mi také jasné, že je to pro Tebe 
záležitost osobní a jistě velmi bolestná a tak Tě nebudu unavovat dlouhým mailem. Vzhledem k Tomu, 
že se dožila velmi úctyhodného věku a kromě toho to byla fenka velmi úspěšná po všech stránkách, 
napadlo mne, zda bychom o ní neměli uveřejnit krátkou zprávičku v následujícím Zpravodaji. Chtěla 
bych Tě tedy požádat, pokud budeš mít o zveřejnění zájem, zašli mi do čtvrtka 8.3.2007 základní 
údaje (otec, matka, datum nar.), výčet titulů a zkoušek, fotku a eventulně nějaký text.  
Děkuji za odpověď a zdravím z Prahy. 
  
Míša Weidnerová 
  
Paní Weidnerová! 
    Tedy žaludky máte opravdu silné. Řadu měsíců nás pomlouváte, špíníte kde a jak jen 
můžete, pak nás zákeřně likvidujete, ale do Zpravodaje děkujete a Vy osobně se navíc ještě 
neštítíte využít ani toho, že jsem přišel o fenku k tomu, aby jste před ostatními členy, 
prostřednictvím Zpravodaje, vypadali jako lidumilové s tím, že se vlastně nic nestalo. ALE 
STALO, STALO a velmi cíleně, plánovitě, nekale a HODNĚ. 
    Teď doufám, že Vy-současné vedení HwK ČR, s tak vytříbeným smyslem pro demokracii a 
pravdu, zveřejníte v následujícím Zpravodaji naprosto přesně, bez záměny či vynechání ani 
jen jediného písmene, příspěvek, který je přílohou této zprávy. 
 
    Ing.Novák 
     



Pravé pacce dnes - vedení HwK ČR! 
 Ani trochu se nestydíte? 
 Napřed jste založili jakési polopolitické seskupení uvnitř klubu s názvem Pravá packa (PP-
viz Zpravodaj 3/06 str. 9-10.) a poté jste usilovně a neštítíc se jakýchkoliv prostředků zorganizovali 
puč, který měl navždy odstranit mně a se mnou i naprosto všechny, kteří klub založili a po dobu 16 
let řídili tak, že byl vzorem, jak u nás, tak v zahraničí a kteří zavedli cílevědomý chov hovawartů u 
nás na vysoké úrovni. Přitom jste se nezastavili dokonce ani před úmysly mé fyzické likvidace!!! 
Také Vám zřejmě imponovalo, když se  Ti, zřejmě chudší duchem, o nás vyjadřovali urážkami s 
těmi nejvulgárnějšími výrazy, neboť jste s tím nic neudělali a tedy všichni zřejmě jste s tím i 
souhlasili. To vše je dodnes vysledovatelné na http://www.pravaplacka.unas.cz/ 
 Pro členskou schůzi jste se neštítili ze členů „páčit“ plné moci a tak jste se vlastně sami 
zvolili do funkcí. Je třeba si vysoce vážit těch členů, kteří Vašemu nátlaku nepodlehli a plné moci 
Vám odmítli podepsat – a Vy víte, že jich nebylo zrovna málo. 
 Hodně dlouhou dobu jste proti nám štvali členy klubu, snažili jste se všemožně pošpinit nás 
i naši práci, prezentovali jste nás téměř jako škůdce a darebáky a po tomto všem, z ničeho nic, nám 
vyjádříte poděkování na stránkách Zpravodaje. Já osobně od Vás toto farizejské poděkování 
nepřijímám.  Co jste to za lidi, když se nestydíte hrát takové divadlo a sbírat i tímto způsobem 
„body“ veřejného mínění pro sebe.  
 Koncem roku jsem ve Zpravodaji vydal prohlášení, jen abych zklidnil situaci, kterou jsem 
nerozpoutal. Toto prohlášení dodržím, ale jsem zvědav, jestli poté, co např. bude soudem uznána 
žaloba členů na neplatnost členské schůze či při jiných důvodných příležitostech, Vy všichni 
odstoupíte ze svých funkcí a již nikdy ani nepomyslíte na opětné uchvácení moci v klubu. 
 Vážení členové klubu – jestli existuje možnost divizního uspořádání klubu je to, mimo jiné a 
podle mého názoru, jediná cesta jak se oddělit od diletantství Pravé packy, přičemž by snad i tato 
druhá strana, v prostředí soutěže, více zvažovala své postoje k chovu, čímž by vlastně systém DU 
byl celkově ku prospěchu chovu hovawartů v dnešní etapě vývoje klubu (http://www.hovawart-
petice.ic.cz/). 
 
 

Ing.Luděk Novák 



 
 
Vážený pane Nováku, 
 
dovoluji si  reagovat na Váš e-mail zaslaný dne 08.03.2007 s žádostí o zveřejnění přiloženého 
příspěvku v následujícím Zpravodaji. Je pravda, že máme zájem zveřejňovat příspěvky členů 
klubu a zabývat se jejich podnětnými připomínkami k vylepšení našeho klubového časopisu. 
Zpravodaj 01/07 obsahuje i mou výzvu v tomto směru. Tím však byly myšleny příspěvky 
jako např. upoutávky na různé soukromé akce pořádané pro hovawarty, reportáže z nich, 
články o výchově, výcviku, výživě, zdraví apod.  
K prezentaci osobních názorů na dění v klubu a všeho kolem hovawartů je na klubových 
internetových stránkách www.hovawart.cz zřízeno registrované diskusní fórum pro členy 
klubu, kde může každý svobodně vyjádřit svůj pohled na věc a případně diskutovat 
s ostatními. Stejně tak bude dán prostor k diskusi na připravované členské schůzi.  
Názorů  a připomínek členů  klubu si sice vážíme a vítáme je,  ale nelze je všechny  otisknout 
ve Zpravodaji. Ten má  plnit zcela jiný účel a je hrazen z členských příspěvků. Mohlo by se 
pak také stát, že zveřejnit svůj názor bude chtít např. 200 členů a potom by nestačilo ani jedno 
samostatné číslo.  
Navíc Váš příspěvek bohužel obsahuje nevhodné výrazy a také odkaz na www - stránky 
s nelegálním obsahem, jejichž autor je toho času trestně stíhán.  
Děkuji za pochopení a přeji hezký den. 
 
S pozdravem 
  
Michaela Weidnerová 
  
  
 



 
---------- Forwarded message ---------- 
From: HWK <hwklub@gmail.com> 
Date: 11.3.2007 18:01 
Subject: Re: stanovy hwcr 
To: Filip Procházka <hovawart.cz@quick.cz > 
 
Pane Procházko, 
potvrzuji přijetí vašeho mailu. Vaši žádost předložím výboru. 
Pavla Sobotková 
 
8.3.07, Filip Procházka <hovawart.cz@quick.cz>:  
> 
> 
> Vážená paní Sobotková, 
> 
> chtěl bych Vás jménem svým i jménem zástupců divizního úspořádáni HW klubu 
> ČR požádat o zveřejnění stanov, resp. organizačního řádu HW klubu (v 
> příloze) ve zpravodaji HWK v nejbližším možném čísle a zároveň zařadit tento  
> návrh stanov jako bod k projednání na nejbližší schůzi HW klubu. 
> Stanovy spolu s žádostí zasílám i pozemní poštou na adresu HW klubu ČR. 
> S přátelským pozdravem 
> 
>                                         Filip Procházka, člen HWK ČR  
 



Obecná pravidla pro inzerci v médiích Hovawart klubu ČR 
 
 
Chovatelská inzerce 
Chovatelskou inzercí se rozumí výhradně nabídka štěňat plemene hovawart s průkazem původu. 
Chovatelská inzerce je provozována jako služba členům HWK a podmínkou pro poskytnutí prostoru 
k chovatelské inzerci je členství v Hovawart klubu České republiky, které je platné v době podání 
inzerátu.  
 
Chovatelskou inzerci je možno publikovat v těchto médiích:  

- Zpravodaj 
- Katalog klubové a speciální výstavy 

 
Chovatelskou inzerci na www stránkách Hovawart klubu provozuje zdarma Hovawart klub v podobě 
sledování aktuálních odchovů. O možnostech zveřejňování kontaktů na klubových stránkách najdete 
informace právě v této sekci. 
 
Komerční  inzerce 
Obsahem komerční inzerce může být: 

- nabídka zboží určeného pro psy 
- nabídka služeb určených psům 
- propozice kynologických akcí 

 
Obsahem komerční inzerce nemůže být nabídka štěňat.  
Komerční inzercí se rozumí inzerce podnikatelských subjektů, fyzických a právnických osob nebo hnutí 
a sdružení,  jejich činnost tvoří zisk nebo je provozována za úplatu. 
 
Komerční inzerci je možno publikovat v těchto médiích: 

- Zpravodaj HWK 
- Katalog klubové a speciální výstavy 
- Katalog svodů mladých a bonitací 
- Katalog mistrovství republiky hovawartů ve výkonu 

 
Na www stránkách Hovawart klubu nemůže být provozována podnikatelská inzerce za úplatu, ale 
pouze za předem sjednaných podmínek partnerství. 
 
 
Partnertství Hovawart klubu ČR 
Partnerem Hovawart klubu ČR se stává osoba nebo subjekt (právnické a fyzické osoby, hnutí a 
sdružení či jenotlivci), která řádně sjedná podmínky partnerství, jehož smyslem je poskytování zboží 
nebo služeb formou kompenzace. 
 
Příklady možného partnerství: 
 
Sponzoring firemní  
Charakteristika sponzora: fyzická nebo právnická osoba 
Poskytované prostředky: finanční nebo hmotné 
Kompenzace ze strany klubu: reklamní prostor v klubových médiích  

(úměrný výši poskytnutých prostředků) 
 
Sponzorem může být např. výrobce, který poskytne klubu svoje zboží za účelem jeho využití ve 
prospěch klubu. Na základě celkové hodnoty poskytnutého zboží bude klubem nabínut reklamní 
prostor v klubových médiích. Sponzoring se řídí předem sjednanými smluvními podmínkami. 
 
Sponzoring osobní 
Charakteristika sponzora: občan 
Poskytované prostředky: finanční, hmotné, služby 
Kompenzace ze strany klubu: reklamní předměty HWK 



Sponzorem může být např. občan, který se rozhodne nezištně poskytnout ve prospěch klubu finanční 
či jiné prostředky. Jako kompenzaci nabízí klub v tomto případě klubové reklamní předměty.  
Sponzoring se řídí předem sjednanými smluvními podmínkami. 
 
 
 
Partnerství 
Charakteristika partnera: občan, člen HWK 

občanské sdružení nebo hnutí jehož zástupce je členem HWK 
Poskytované prostředky: reklamní prostor ve vlastních médiích 
Kompenzace ze strany klubu: reklamní prostor v klubových médiích 
    (přímo úměrný prostoru, který poskytuje partner) 
 
Obsahem poskytnutého reklamního prostoru v klubových médiích mohou být pouze propozice na 
kynologickou akci, jíž je partner pořadatelem a která je přístupná (vhodná) pro psy plemene 
hovawart. Partnerem může být výhradně člen HWK. Propozice na tuto akci je možné uveřejnit na 
klubových www stránkách v plném znění a ve zpravodaji HWK jako řádkovou inzerci (datum, místo, 
druh akce, stručný popis akce, kontakt na pořadatele). Kompenzace reklamního prostoru se řídí 
sjednanými podmínkami.  
 
HWK si vyhrazuje možnost prezentovat se v médiích partnera ve stejném rozsahu, v jakém se bude 
prezentovat partner v klubových médiích. V případě, že z různých důvodů není možné tento prostor 
kompenzovat (pořadatel nemá vlastní www stránky, nevydává zpravodaj atd.), mohou být sjednány 
podmínky jiné. HWK dále požaduje zaslání zprávy z prezentované akce, která bude obsahovat tyto 
náležitosti: stručný popis průběhu akce, počet zúčastněných jedinců, jména účastníků (jména osob, 
jejich příjmení a jména psů včetně chovatelských stanic a názvu plemene), výsledky (v případě, že se 
jedná o soutěž). HWK si vyhrazuje právo na zveřejnění této zprávy (nebo její části) v klubových 
médiích.  
 
 
Publikované inzeráty nesmějí být v rozporu se Sbírkou zákonů České republiky, nesmějí mít vulgární 
nebo erotický obsah a nesmějí obsahovat kontaktní informace, které by na zboží nebo služby takového 
charakteru poukazovaly. Inzeráty dále nesmějí obsahovat text, který by mohl jakýmkoliv způsobem 
poškodit třetí osoby.  
 
Inzeráty se přijímají pouze v elektronické podobě. Vyjma řádkové inzerce dodávejte 
inzeráty ve formátu pdf, fotografie v rozlišení minimálně 300 dpi.  
 
Objem inzerce v médiích HWK nesmí tvořit více, než 30% jejich obsahu. Hovawart klub ČR si 
vyhrazuje právo nepřijmout inzerci, která je v rozporu s výše uvedenými podmínkami nebo v rozporu 
s dobrými mravy, je dodána ve špatném formátu nebo není dobře čitelná. 
 
Ceník inzerce 
 
Zpravodaj HWK  
     
Chovatelská inzerce    
1/3 strany A5 černobíle 220   
1/2 strany A5 černobíle 320   
1/1 strany A5 černobíle 600   
     
Komerční inzerce    
1/3 strany A5 černobíle 800   
1/2 strany A5 černobíle 1200 barevně 5500 
1/1 strany A5 černobíle 2000 barevně 9000 
Obálka 3  A5 černobíle 3000 barevně 12000 
Obálka 4  A5 černobíle 3000 barevně 12000 



Katalog akcí HWK 
     
Chovatelská inzerce    
1/3 strany A5 černobíle 150   
1/2 strany A5 černobíle 220   
1/1 strany A5 černobíle 400   
     
Komerční inzerce    
1/3 strany A5 černobíle 500   
1/2 strany A5 černobíle 800 barevně 4000 
1/1 strany A5 černobíle 1400 barevně 6000 
Obálka 3  A5 černobíle 2000 barevně 8000 
Obálka 4  A5 černobíle 2000 barevně 8000 
 
 
Osoba oprávněná sjednávat tyto smlouvy pro rok 2007 je slečna Kateřina Houšková. 



Poplatková listina 2007

VÝSTAVY klubová a speciální 1. uzávěrka 2. uzávěrka
první pes vč. katalogu 450 550
další pes bez katalogu 350 450
třída štěňat 150 200
třída dorostu a čestná 150 200
třída veteránů 150 200
soutěže 150 200
přihlášení do soutěží v den výstavy poplatek o 100% , k poplatku 1. uzáv.

ČLENSKÉ POPLATKY členové z r. 2005 do 31.1.07 všichni po 31.1.2007
zápisné 0 100
roční členské 300 300
Celkem 300 400

POPLATKY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ KLUBEM
vystavení KL pro ČR 100
vystavení KL pro zahraničí 200
expres vystavení KL  500
kontrola vrhu 200
úhrada cestovních nákladů poradce chovu  5,- Kč/km 
svod mladých 200
bonitace 600



Termínový kalendář akcí Hovawart klubu ČR pro rok 2007 
 
Datum Místo Název Zaměření Zodpovědnost 
1.3.2007 Uhříněves Škola pro štěňata Výcviková Alena Goldmannová 
1.3.2007 Uhříněves Přípravka na ZOP, ZPU-1 Výcviková Alena Goldmannová 
17.3.2007 Chocerady Výlet Společenská Kateřina Houšková 
17.3.2007 Chocerady Ples Společenská Kateřina Houšková 
18.3.2007 Chocerady Přípravka na sv. mladých, 

bonitaci 
Chovatelská Kateřina Houšková 

31.3.2007 Milovice Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
31.3.2007 Milovice Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
1.4.2007 Kroměříž Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
1.4.2007 Kroměříž Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
7.4.2007 Uhříněves Škola pro štěňata Výcviková Alena Goldmannová 
7.4.2007 Uhříněves Přípravka na ZOP, ZPU-1 Výcviková Alena Goldmannová 
28.4.2007 Praha/Dvůr 

Králové 
Výlet do ZOO Společenská Kateřina Houšková 

1.5.2007 Uhříněves Škola pro štěňata Výcviková Alena Goldmannová 
1.5.2007 Uhříněves Přípravka na ZOP, ZPU-1 Výcviková Alena Goldmannová 
12.5.2007 Kroměříž Mistrovství republiky 

hovawartů ve výkonu 
Soutěž Tereza Kejvalová 

13.5.2007 Kroměříž Svod plemeníků Chovatelská Alena Otrubová 
13.5.2007 Kroměříž Klubová výstava Výstava Zuzana Štěrbová 
červen Konopiště Poznávací pochod Výlet Kateřina Houšková 
31.6.2007 Uhříněves Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
31.6.2007 Uhříněves Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
1.7.2007 * Uhříněves Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
1.7.2007 * Uhříněves Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
14.7. – 
21.7.2007 

Soběšín Letní tábor Výcviková Kateřina Houšková 

22.9.2007 Kroměříž Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
22.9.2007 Kroměříž Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
27.9.-
30.9.2007 

Vlastějovice Výcvikový víkend Výcviková Kateřina Houšková 

? září Uhříněves Škola pro štěňata Výcviková Alena Goldmannová 
? září Uhříněves Přípravka na ZOP, ZPU-1 Výcviková Alena Goldmannová 
13.10.2007 Milovice Svod plemeníků Chovatelská Alena Otrubová 
13.10.2007 Milovice Speciální výstava Výstava Zuzana Štěrbová 
14.10.2007 Milovice Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
14.10.2007 Milovice Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
? říjen Uhříněves Škola pro štěňata Výcviková Alena Goldmannová 
? říjen Uhříněves Přípravka na ZOP, ZPU-1 Výcviková Alena Goldmannová 
? listopad Uhříněves Škola pro štěňata Výcviková Alena Goldmannová 
? listopad Uhříněves Přípravka na ZOP, ZPU-1 Výcviková Alena Goldmannová 
listopad Praha/Brno Výlet do ZOO Společenská Kateřina Houšková 
prosinec Stř. Čechy Vánoční pochod Společenská Kateřina Houšková 
??? ??? Členská schůze HWK Legislativní Andrea Černá 
??? ??? Letní tábor Výcviková Tereza Kejvalová 
 
* v případě většího počtu přihlášených na svod mladých a bonitaci dne 31.6.2007  bude akce probíhat 
i v neděli 1.7.2007. 
 
text – akce prozatím není potvrzena 
 
   



Termínový kalendář akcí HOVAWART KLUBU ČR  
 
Datum Místo Název Zaměření Zodpovědnost 
31.3.2007 Milovice Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
31.3.2007 Milovice Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
1.4.2007 Kroměříž Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
1.4.2007 Kroměříž Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
7.4.2007 Uhříněves Škola pro štěňata Výcviková Alena Goldmannová 
7.4.2007 Uhříněves Přípravka na ZOP, ZPU-1 Výcviková Alena Goldmannová 
12.5.2007 Kroměříž Mistrovství republiky 

hovawartů ve výkonu 
Soutěž Tereza Kejvalová 

13.5.2007 Kroměříž Svod plemeníků Chovatelská Alena Otrubová 
13.5.2007 Kroměříž Klubová výstava Výstava Zuzana Štěrbová 
30.6.2007 Uhříněves Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
30.6.2007 Uhříněves Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
1.7.2007 * Uhříněves Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
1.7.2007 * Uhříněves Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
14.7. – 
21.7.2007 

Soběšín Letní tábor Výcviková Kateřina Houšková 

22.9.2007 Kroměříž Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
22.9.2007 Kroměříž Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
13.10.2007 Milovice Svod plemeníků Chovatelská Alena Otrubová 
13.10.2007 Milovice Speciální výstava Výstava Zuzana Štěrbová 
14.10.2007 Milovice Svod mladých Chovatelská Alena Goldmannová 
14.10.2007 Milovice Bonitace Chovatelská Alena Goldmannová 
Bude upřesněno Bude upřesněno Členská schůze HWK Legislativní Andrea Černá 
 
* v případě většího počtu přihlášených na svod mladých a bonitaci dne 30.6.2007  bude akce probíhat 
i v neděli 1.7.2007. 
 
 
 
   





 
NEPŘEHLÉDNĚTE – DŮLEŽITÉ !!!! 

Vážení členové. Zasílání klubového Zpravodaje bude v dalším období klubu zprostředkovávat 
zasilatelská firma, která nám nabízí menší náklady než jsou doposud. K tomu, abychom mohli 
předat této firmě vaši adresu je zákonem požadován níže uvedený souhlas, a tak vás prosíme o 

jeho pečlivé přečtení, vyplnění a  zaslání na adresu: 
HOVAWART KLUB ČR, P.O.Box č.2,  273 51  Unhošť 

Děkujeme. 
 

Souhlas se zpracováním osobních údajů  
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném 

znění (dále jen „Zákon“) 
 

Jméno, příjmení:  Datum narození:       Klubové registrační číslo: 

…………………………………………………………………………………...................................................................... 

Adresa trvalého pobytu včetně PSČ:  

…………………………………………………………………………………...................................................................... 

Adresa pro doručování klubového Zpravodaje 

…………………………………………………………………………………...................................................................... 

 (pokud se neliší od trvalého pobytu – NEVYPLŇUJTE) 

(dále jen jako „Člen“)                                                                 

Níže podepsaný Člen souhlasí s tím, že:  

1. HOVAWART KLUB ČR, IČ: 48135909 (dále jen „Klub“) bude shromažďovat, zpracovávat a uchovávat všechny 
osobní údaje Člena, které jsou o Členu uvedeny v přihlášce za člena Klubu, Člen poskytl Klubu v souvislosti s jeho 
činností nebo Klub o Členu získá/získal v souladu s právními předpisy, za účelem činnosti Klubu v souladu s jeho 
stanovami a vnitřními předpisy a plnění povinností uložených Klubu právními předpisy.  

2. Osobní údaje Člena mohou být poskytnuty společnosti , která bude pověřena rozesíláním klubového Zpravodaje (dále 
jen „Zpracovatel“), výhradně však za účelem zajištění doručení Zpravodaje. 

3. Klub bude zpracovávat osobní údaje Člena v rozsahu uvedeném výše po dobu, po kterou je/ bude Člen členem Klubu 
a po kterou je Klub povinen archivovat tyto osobní údaje dle příslušných právních předpisů. 

4. Subjekt dále stvrzuje svým podpisem, že si je vědom toho, že poskytnutí osobních údajů uvedených výše Klubu je 
dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může být důvodem, pro který nebude možné Členu doručovat Zpravodaj.  

Poučení 
1.  Člen je oprávněn být na základě jeho žádosti kdykoliv bez zbytečného odkladu informován o osobních údajích o něm 

zpracovávaných Klubem . Tuto informaci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se sdělením požadované 
informace.  

2.  Člen je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů písemně odvolat.  
3.  Pokud Člen odvolá souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v jakémkoliv rozsahu, není tím dotčeno právo Klubu 

zpracovávat ty osobní údaje Člena, které je Klub oprávněn nebo povinen zpracovávat i bez souhlasu Člena v souladu 
s příslušným zákonem.  

4. Pokud Člen zjistí nebo se domnívá, že Klub nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v 
rozporu s ochranou soukromého a osobního života Člena nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li zpracovávané 
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, pak Člen může:  
a)  požádat Klub nebo Zpracovatele o vysvětlení,  
b) obrátit se se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů,  
c)  požadovat, aby Klub nebo Zpracovatel odstranily takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, 

provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů Člena,  
d)  požadovat, aby se Klub či Zpracovatel zdržely takového jednání a odstranily takto vzniklý stav.  

Souhlasím se zpracováváním osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu a tuto skutečnost 

stvrzuji svým podpisem.  
 

V.......................................................... dne ..................................................................... 
 
Podpis      ……………….................................… ………….…………………………. * 
____________  
* Za nezletilé děti podepíší tento tiskopis zákonní zástupci či jiné osoby oprávněné k zastupování dítěte.  
 
 

      


