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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU HWK ČR, O.S. BRNO, 6.2.2009 
 
Přítomní: Brázdová, Čermáková, Douchová, Foltyn, Jemelková, Veselý 
Omluveni: Pokorná, Weidnerová 
Hosté: Libuše Foltynová, Jan Šeda, Soňa Krůtová, Martina Fistungová, Jana Svobodová, Lidmila Černá 
 
Schůzi zahajuje Blanka Brázdová. Konstatuje, že schůze byla svolána řádně a je usnášeníschopná. 

Volba orgánů schůze 
Návrh: předseda Brázdová, zapisovatel Douchová, ověřovatelé Čermáková a Veselý. Všichni pro. 

Rekapitulace korespondenčních hlasování 
1 Povolení rebonitace Larssee Plavý vítr 
 Pro: Brázdová, Douchová, Pokorná, Čermáková, Foltyn, Weidnerová 
 Proti: Jemelková, Veselý 
 Zdržel se: Štěrbová 
2 Odměna panu Pospíšilovi za reprezentaci na MS IHF HW a MR ČR 3000Kč a 5000Kč 
 Pro: Brázdová, Douchová, Pokorná, Čermáková, Foltyn, Weidnerová, Jemelková, Veselý 
 Zdržel se: Štěrbová 
3 Možnost posuzování DKK v Německu 
 Pro: Brázdová, Douchová, Pokorná, Čermáková, Foltyn, Weidnerová, Jemelková, Veselý 
 Zdržel se: Štěrbová 
4 Pověření Ing. Jana Šedy výstavním referentem a Kristýny Juklové správou členů. 
 Pro: Brázdová, Douchová, Čermáková, Foltyn, Weidnerová,Veselý, Jemelková 
 Zdržel se: Pokorná, Štěrbová 
5 Poplatková listina na rok 2009 
 Pro: Brázdová, Douchová, Pokorná, Čermáková, Foltyn, Weidnerová, Jemelková, Veselý 
 Zdržel se: Štěrbová 
6 Vyjádření k práci svodové komise na svodu mladých v Milovicích 
 Pro: Brázdová, Douchová, Pokorná, Čermáková, Foltyn, Weidnerová, Jemelková, Veselý 
 Zdržel se: Štěrbová 
7 Znění odpovědi na odvolání pí.Svobodové, p.Szkorupy a pí.Markové 
 Pro: Brázdová, Douchová, Pokorná, Čermáková, Foltyn, Weidnerová, Jemelková, Veselý 

Práce výboru v minulém období 
Po rezignaci Zuzky Štěrbové převzal její práci Honza Šeda. 
Brázdová konstatuje, že akce v loňském roce v pořádku, jejich technické zajištění taky. Nejdůležitější je práce CHK, ze 
kterého nebyl žádný výstup. To by mělo představit svojí představu chovu, podle toho také sjednotit bonitace. Důležité 
je vysvětlit chovatelům i majitelům, že kódy slouží jako informace o psu, tedy dlouhý kód je dobrý, protože je pak 
vypovídající. Prázdný kód je pro chov bezcenný. Je třeba také diskutovat s rozhodčími, informovat je o cílech chovu a 
podle toho posuzovat bonitace. 
Otázka DB členů a psů: ČKS zaslalo údaje z PK, Dana Heráňová na tom pracuje. Brázdová a Douchová informují o 
současném stavu, DB členů je víceméně funkční a spuštěná, stále se ale dolaďuje. Dotaz Krůtová – nahlížecí přístup 
pro členy CHK (jde o kontaktní údaje hlavně majitelů plemeníků), ano, zařídí Douchová. 
Brázdová: Někteří členové výboru pracují více, jiní méně. Práce je skutečně hodně, návrh: platit si sekretářku, zvýšit 
poplatky. Je možné, aby se výbor domluvil a podal to jako svůj návrh na schůzi – zvýši poplatky například na 500Kč a 
za navýšené prostředky platit klubu sekretářku. Pak by členové výboru měli konečně možnost chod klubu řídit.  
Není možné brát sídlo jako skladiště, je to jen místo pro doručení pošty. 
Šeda domluven se Štěrbovou, že si předají materiály (kartičky IHF a razítka). 

Plán akcí na rok 2009 a jejich zajištění 
Přehled: Svody, bonitace, výstavy, mistrovství klubu, MS IHF, schůze klubu. 
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Zkoušky 

Návrh Čermákové: pořádat zkoušky pod hlavičkou klubu. Brázdová upozorňuje na nutnost všechny zkoušky pod HwK 
ČR schválit. 
Mistrovství klubu – málo účastníků, termín není ideální, ale předností je MS IHF – je to prezentace klubu a tím i 
chovatelů a majitelů. Návrh: pokud se nenaplní na Mistrovství aspoň dvě kategorie, mistrovství se ruší. Všichni pro. 
Nutnost na MS IHF zajistit dostatek pomocníků a překladatelů – pro výbor i CHK je to prestižní záležitost, všichni by 
se měli zúčastnit. 

Propagace a výstavy 

Veselý: zajištěny jsou výstava v Knížecích rybnících a MS – obojí Brit, řeší se ČB. 
Domlouvají se Brázdová, Šeda a Veselý o rozdělení, kdo co zajistí či už zajišťuje. 
Šeda mluví o výstavách, jak posílat vstupní list – email, pak případně poštou. Návrh na 3.rozhodčího – českého, na 
Speciální výstavě. Otázka je koho, nejlépe někoho, kdo druhý den bude posuzovat bonitace či svody, aby vše bylo při 
jednom. Nutnost zajistit pro všechny ubytování. Předběžný návrh: Adlt. 
Viditelné označení pořadatelů - zajistí Šeda. Překladatelé pro speciální výstavu: Ryšková, Pečená 

Bonitace a svody 

Brázdová předává rozpis, je naprosto závazný, kdo nemůže, musí za sebe najít náhradu sám. Na Moravě chybí fotograf 
a kameraman na povahy. Bonitace – sejít se vždy ráno, rozdělit povinnosti a domluvit přesné funkce. Foltyn musí být 
POUZE koordinátor. Do bonitačních komisí je třeba nominovat takové PCH, aby směrovali rozhodčí tak, jak CHK 
chce chov směřovat. Je třeba sjednotit výsledky bonitací i přes lidský faktor, který bude přítomen vždycky. Proto je 
třeba, aby CHK mělo stanoven cíl chovu a ten sledovat i pomocí svého zástupce v bonitační komisi. Je nutné dávat 
pozor i na kontrolu zubů, protože jsou známy případy, kdy bonitační komisi u nás i na Slovensku unikly chybějící zuby. 
Rozhodčí mají vlastní názor, ten se určitě projeví, ale u bonitace jde o něco jiného. 
Celková délka bonitace je nevhodná, rozdělení na části dny (půlka ráno, půlka večer nebo podobně). 
Pokud zůstanou třídy chovnosti, musí komise o třídě rozhodnout na místě, kdy je majitel se psem v kruhu, nikoliv až 
po skončení celé bonitace. 
Bonitace ve Štěpánově zrušeny z toho důvodu, že nejsou připraveny podklady pro posuzování povahové části bonitace. 
Návrh: pokud bude zájem, uspořádají se na Moravě bonitace například v květnu. PCH na Moravě navrhnou 
rozhodčího z výkonu. 
Rozpis na bonitace a svody zašle Foltyn emailem. 

Řády klubu 
Probíhá diskuse, různé návrhy na změnu: 
Brázdová: sjednocení počtu lidí ve skupinkách, sevření skupinou osob – rychlým pohybem místo klidným. Přivolání psa 
za skupinku osob – změnit za „do skupinky“. Brázdová – vlohy pro aport, doplnit i kořistnické, doplnit nejen 
odhození, ale i přetahování. Návrh zrušit 10, nemá moc význam. 
Velká diskuse mezi všemi přítomnými nad hodnocením povahy – kolik stupňů a jak vyhodnocovat. Vypracuje CHK. 
Všeobecná ustanovení: 1.6 změnit na: výbor klubu oznámí termín rebonitace, zrušit rozhodování výboru, zrušit 
možnost registrace plemennou knihou mezi bonitací a rebonitací. Zrušit možnost odstoupení, automatická rebonitace 
jen v případě, že pes nesplní povahový test. 
Je nutno přepracovat třídy chovnosti – při možnosti rentgenů v Německu doplnit o HD. 

Posuzování DKK v Německu 
Zprávu od Míši Weidnerové čte Douchová. 
Domluvená spolupráce s klinikou, kde posuzují DKK pro RZV. Máme od nich ceník i formulář pro vyhodnocení, 
který se osvědčil s RZV. Formulář je přeložený do češtiny. V tuto chvíli se hledají a domlouvají veterináři v ČR , se 
kterými by klub uzavřel dohodu o snímkování pro zaslání do Německa. Nutno ještě promyslet celý systém zasílání a 
plateb za snímky, výsledky, poštovné apod. 

Anomálie ocasu jako vylučující vada - možnost RTG ve sporných případech, místo snímkování a 
místo vyhodnocení (Německo, Brno atd.) 
Čermáková prostudovala situaci a diskutovala ji s MVDr. Proksem. Není zřejmé: co přesně je za anomálii považováno a 
které anomálie jsou považovány za přípustné a které za vylučující. 



Popisuie qpickou r,ýazující vadu - ptoblárr' Ize ji zjistit pouze rentgenerrr' pohmatem nikoliv! Háček je chovatelská
věc, oeoí nikde popsrína. V pokynech IHF' jak hodnotit na ýstavách, je pouáto lolloho termínťL žádný neď definowín.
Doucbová pověřena dotazem oa IFIF, zda a jak to řeši'

Č",,náková zajjstila spolupdci s veterinářem, který by byl ochoten otázku ocasů pto HwK sledovat a piípadně pÍovést i
ďouhodobou stuďi (financovanou například grantem). Rentgenovaly by se háčky a jiné nestandardní ocasy atď aby se
ziistily typy odcbylek' Ptoblétny veřejaost asi nebude ráda, otánka peaěz, obal.a před zjištěním anomálie a následn&n
vyřazení z cholrl. Není jednoznačně proká'álo' že by š|o o genetickou vadu. oúzka je i vliv rcto odchy\ na pátď.
PÍo vetetiÍáře to oení ptoblém, protože teorie, že to ovlivňuie pátď, ie neověřeoá' Twď to jea chovatelé' aikoliv
vetennář! Je tieba ptobrat i na IHF.

Zásěs: Háček na ocasu je chovatelshý pojern, nikoliv veterinámí.

Čerrrráková pověřen t zptacovánitt tématu tal! aby bylo možno ho zveřeioit na webu klubr1 a ziistig zda by byio
možno terrtgenovat ocasy kdekoliv, nejen u Dr. Prokse.

Zpráva HPCH a avizované změny v CHK
Jemelková infotmuje, že připtavuje změny ve složení C}IK neoí to ale ještě definitivní.

Btázdwá ape|uje na CH}i aby sestavil svou koncepci chovu a tu představil členůDo"

zpJávy o činnosti ostatních č|enů výboru
Vesďý žádá o pověření na podepisování snrlrw s partnety. Všichni pro.

Archivace dokumentů
Foltynová - z bonitaď zustává spousta papítq otázka: je numé je archivovat a jak? Musí o tom tozhodnout ČS,
možnosti zjistí Douchová.

PředběŽný hospodářský výs|edek za řok 2008 a rozpočet na rok 2009
Za rok 2008 jsme v plusu 87000Kč, jako nezisková otganizace nemáme ptodukovat zisk Gonzultováoo s Hďenou
Karlovou)' Náwh: odměna pto Danu Heráňovou 50000Kč. Zbytek peněz přesurout na MS IHF (bude sát cca 80tiďc,
proto ušeďené peníze použít jako tezenr.r na wýdaje). Všichoi pto oba náwhy.

Návrh: zplnomocnit Brázdovou k vytvoření finančního plánu rok 2009, udělá to s Helenou Karlovorr. Fllavní je, že se
MS IHF bude částečÍrě financovat z fezerw z|oisY.a a č6stečně z oen& Ietošního toku. Všichni oro'

PřÍprava č|enské schůze
Úkolem všech členů ýboru ie připravit zprávu o jejich ptáci, HPCH připtaví zpnívu včemě avizovanýďr změn v CHI(

Různé
Douchová a Weidnerová zajisú nákup vzomíku očí z Německa.

Dotzz la pžítomlé z CHI! jak by se CHK staváo k možoosti zápisu Kotungu z Německa do českého PP. Ano.
Pověřeoa Douchová' aby se zeptala IHF' zda existuie nějake ptaviďo pto uznávání bonitací mezi zeměmi IHF.

Bxázdová žádá o povolení pořádat na úboře v Tý zkoušky pod HwK ČR. Všicbni pro.

Rozhovor s Janou Svobodovou o |ejím odvol'áni odpověď ýbotu a její následné teakci Výněna názot.ů' pí.Svobodová
raluví o svých chovatelslsých záměrech a srovlávábodaciZety a dalších fen s podobnou kosÍou. Žádá o mdtviiduáůrri
bonitaci dříve než budou bonitace na Knížecích rybnících. Btázdová odpovídá' čte bonitační iád. Možnost, aby feÍla
byla v únota nakryta a pak tepwe byla tebonitována, aení možná podle čl. 9' Uzavřeno s tím' že paní Svobodová počká
na oEciální písernnou odpověď klubu.

Zapisovatel
' l;ra;,rq z

ověiovatel

Veronika Douchova

t
Vítězslav Vese$
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