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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU V PRAZE 9 DNE 6.6.2008 

Zahájeno: 19:15 
Přítomní: Jemelková, Pokorná, Brázdová, Foltyn, Douchová 
Omluveni: Štěrbová, Weidnerová, Čermáková, Zeman 
Hosté: Libuše Foltynová, Martina Pokorná 

Orgány schůze (předseda, zapisovatel, ověřovatel), program schůze 
Schůzi zahajuje Blanka Brázdová, konstatuje, že schůze je usnášeníschopná a byla svolána řádně 
a včas. Navrhuje pro tuto schůzi: 
Předseda: Brázdová 
Zapisovatel: Douchová 
Ověřovatel: Pokorná 
Hlasování: všichni souhlasí 
Brázdová také konstatuje, že s podrobnostmi programu byli seznámeni všichni členové výboru. 

1 Bonitační komise a pomocníci na 7.6. 
Komise: Kukla (předseda, rozhodčí z exteriéru), Jemelková (HPCH), Šindelář (rozhodčí z výkonu) 
Zapisovatelé: Karlová, Jindráková, Brázdová 
Hlasování: všichni pro 

2 Delegace na IHF 
M.Weidnerová se z rodinných důvodů nemůže delegace zúčastnit. Za klub tedy pojede Jemelková 
a Douchová. Brázdová jede na vlastní náklady. Na IHF informovat o změně výboru a stanov, 
postupovat podle platných řádů. 

3 Mistrovství HW 
Správci objektu ve Švábově oznámili, že v době MR budou budovu rekonstruovat (přestože byla 
uzavřena písemná smlouva). 
J. Čermáková zajistila nový objekt, hotel Amerika ve Velkém Meziříčí. 

4 Ceny na výstavy a MR 
Rozdělení práce: na MR zajišťuje Zeman, na výstavy Štěrbová se Zemanem podle dohody. 

5 Uzavírání sponz.smluv na výstavy 
Jedná se o ojedinělou záležitost, uzavření smlouvy může snadno zařídit Brázdová. Pověření 
Štěrbové zamítnuto. 

6 Produkce štěňat bez PP 
Brázdová konstatuje, že dle ČMKU lze chovat psy plemene HW pouze na základě smluvního 
vztahu s HwK ČR. Dále konstatuje, že se vzniklou situací byli seznámeni i členové výboru, kteří se 
schůze neúčastní, a jejich stanovisko je shodné. 
Brázdová předkládá návrh odpovědi paní Březovské. Dopis byl přečten a schválen (všichni pro). 
Otázkou zůstává, jak řešit štěňata bez PP. Návrh: poradit se s RK. 
Dále zůstává otázkou, jak řešit produkci štěňat bez PP jednoho člena klubu a jednoho nečlena 
chovajícího na základě smlouvy. Brázdová, Douchová pověřeny diskusí situace s RK a J.Zelenkou 
o přijatelném řešení. 
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7 ostatní
Brázdová informuje přítomné o situaci s nedoplatky k|ubu. Většina byla vyřešena upozorněním,
d|uŽníkem zůstává pí. otrubová, d|uŽí 3390Kč, po marných pokusem o jinou komunikaci by|a
obes|ána doporuč. dopisem.
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Veronika Douchová, zapisovateI

Blanka Brázdová, předseda schůze €arbora Pokorná, ověřovate|

PříIohy:
1' Pozvánka a program
2. Dopis paní Březovské
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Schůze výboru: 

V pátek 6.6.2008 od 19:00 na sídle klubu Náchodská 411, Praha 9 

 

Program: 

1. Bonitační komise a pomocníci: na 7.6. Kukla, Jemelková, Šindelář 

2. Delegace na IHF: Jemelková, Weidnerová (náhradník Douchová), náplň jednání 
(koeficient příbuznosti, omezení/neomezení horní věkové hranice u krycích psů, opakování 
krytí, omezení počtu krytí, statistiky IHF, výzkum jaterního shuntu) 

3. Mistrovství HW 

4. Ceny na výstavy a MR 

5. Uzavírání sponz.smluv na výstavy (návrh: pověřit i Zuzku uzavíráním) 

6. Produkce štěňat bez PP nečlenů 

 



 
Hovawart klub ČR, o.s. 
Náchodská 411 
193 00  Praha 9 www.hovawart.cz 

 

Paní Jana Březovská 
Neřešín 66 
267 62 Komárov 
okr. Beroun 
 
 
 
 
 

Vážená paní Březovská, 

s politováním Vám musíme oznámit, že není v kompetenci klubu, Vám jako nečlenovi klubu 
bez sepsané smlouvy  mezi Vámi a HwK ČR o poskytování chovatelského servisu, 
garantovat Váš chov vůči ČMKU. 

Výše uvedené vyplývá mimo jiné ze Zápisního řádu ČMKU: 

“… chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost 
chovu vůči ČMKU.“ 

„Klub, který chov nečlenům umožňuje, musí písemně vymezit smluvní podmínky 
s chovatelem – nečlenem.“ 

Garantovat Váš chov vůči ČMKU (ČKS – PK) nelze z těchto důvodů: 

1. do konce května jste nebyla členem klubu (štěňata jsou narozená 23.5.2008) 

2. nemáte uzavřenou smlouvu s HwK ČR,o.s. o poskytování chovatelského servisu 

3. majitelka krycího psa není členem klubu, smlouvu o poskytování chovatelského 
servisu uzavřela 23.4.2008 (po nakrytí Vaší feny svým psem) 

4. krycí pes neměl splněn svod plemeníků 

5. krycí list nebyl platný, platnost skončila 11.9.2007 

 

S pozdravem 

V Praze dne 6.6.2008 Za HwK ČR, o.s. 
Blanka Brázdová 

 


