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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU HWK ČR, O.S. PRAHA, 5.6.2009 
 
Přítomní: Brázdová, Douchová, Foltyn, Jemelková, Veselý, Weidnerová 
Omluveni: Pokorná, Čermáková, Šeda 
Hosté: Libuše Foltynová, Daniela Veselá 
Schůzi zahajuje Blanka Brázdová. Konstatuje, že schůze byla svolána řádně a je usnášeníschopná. 

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

Rekapitulace korespondenčních hlasování 
8.5.2009: Bonitační a rebonitační komise 17.5.2009 v Knížecím Rybníku (Bonitační komise 1: Vladimír Adlt , Hana 

Jemelková, Josef Šindelář, Bonitační komise 2: Miroslav Václavík, Lidmila Černá, Josef Šindelář, 
Rebonitační komise: Vladimír Adlt , Hana Jemelková, Josef Šindelář, Miroslav Václavík, Lidmila Černá) 

 Pro: Foltyn, Douchová, Veselý, Brázdová, Weidnerová, Šeda, Pokorná, Čermáková 
 Zdržel se: Jemelková 
28.5.2009: Bonitační komise 6.6. 2009 v Mladé Boleslavi (Bonitační komise 1: Vladimír Adlt , Tereza Kejvalová, Josef 

Šindelář, Bonitační komise 2: Ladislav Kukla, Hana Jemelková, Josef Šindelář) 
 Pro: Foltyn, Douchová, Veselý, Brázdová, Weidnerová, Šeda, Pokorná, Čermáková, Jemelková 

Zabezpečení a organizace akcí 
Podzimní akce Výstava, Bonitace i MS IHF ve stopách zajištěny. 
Jemelková: na podzim svod plemeníků přidat k nějaké výstavě, domluví se s Honzou Šedou. 
Tlumočníci do Kroměříže: Veronika Nová, Dana Špelinová. Růžička: chce pouze vedoucí kruhu, případně tlumočníky. 
Budou tři kruhy. 
Pak svody a bonitace za stejných podmínek. Pan Novák odmítl dělat rozhodčího, je třeba ho nahradit. Zřejmě ne Adlt, 
protože bonitace bude dělat rozhodčí, který bude posuzovat ve třetím kruhu výstavy a ten by se neměl opakovat z jara.  
V zápisech ze svodů bylo mnoho chyb, je třeba na to dávat pozor. Je dán jasný rozpis, kdo co dělá, tak by to dělat měl. 
Tlumočníci se musí starat o rozhodčí, permanentně po celý den. Nezbytná je též manuální pomoc.  
Domlouvá se způsob, jak převzít sponzorské ceny na výstavu v Kroměříži. Sponzor z výstavy na Knížecím rybníku 
(finanční poradce) nebyl spokojený, protože se mu nikdo neozval. Jeho kolega do Kroměříže pravděpodobně nepřijede. 
Mistrovství – sponzor Brit.  
Domlouvá se jako sponzor fotograf – bude profesionálně fotit vítěze, za to chce reklamu a možnost fotit na místě psy 
za cca 60Kč. Všichni souhlasí. 
Problémem je ročenka, špatná komunikace, je obtížné domluvit například ceny tisku. Je ale nutné pospíšit, měla by být 
na podzim na výstavu. 
Výstavy 2010: květen klubová Knížecí rybník, 2.10. Bedea speciálka. Kemp předzamluven. 
Návrh na rozhodčí: Po dřívějším opakování stále stejných rozhodčích (Novák, Svobodová) nastalo období, kdy byli 
zváni jen rozhodčí z Německa nebo Rakouska. Chtěli bychom zachovat možnost využití kvalitních zahraničních 
rozhodčí (ovšem nejen  německých a rakouských), ale zároveň i zvát rozhodčí od nás a ze Slovenska. Návrh: speciálka 
na Bedee Adlt a Havelka, jednak z toho udělají show, ale hlavně hlídají kostru a mají stejný typ (možno také Řehánka 
nebo Kuklu). Na klubovou předjednáni Kreamer a Ludwig. 
Bude se dělat třetí malá klubovka? Určitě ne na stejném místě. Návrh: při krajské v Mladé Boleslavi, bylo by to tedy ve 
středních Čechách.  
Mezinárodní výstavy v roce 2010: zahraniční rozhodčí přizváni zhruba na polovinu z nich. Z našich budou osloveni: 
Svobodová, Adlt, Kukla, Václavík, Řehánek, Vondrouš, Jančík, Sochorová. Kreamer – mezinárodní výstava s nominací 
na Cruft.  
V případě konání „malé“ klubové při některé z výstav by tato byla obsazena také Čechy. Rozhodnutí, který rozhodčí co 
posuzuje, dělat až na místě losem. 
2010 je v plánu na Mistrovství HW ČR otevření kategorie IPO3. 



Web a DB - inÍormace o současném stavu; da|ší práce
I)rluchtrrá jníornlujr: rr sl;ttčaini':,r sra.'t'r podle zprár.i Danr. lletáňrl....é' Zdržerrí kl.u}i chr.blrírrr cletůnr z irlemenrré
koihr. (zalrmr'rtr 11|.'. jinír:h plr:rrLerl, nesothlasila skutečná a ilr]arrá tetovací čísla' ard') Data srracl r.sr:učasnosri Oi{'
príce pokrrrčuje' ZikIri:ljlž ilot,:;v' nvlí ."e ]aclí.

Návrh na spřáyce webu . Katka Houšková
(-lcrrové r{.boru br. mi'li pi:ísLup k občma akrualitárrr, akcím e množstr'í nalrlížecícll pi.ístupů' I{atka Í{ouškor á,
I)cruchor'á a Heláň<;vá b. sPrar.c'valv rvebové sttánkl.' Du.'.;d: bvla br'iedna rlsoba (I.iatka)' ktcrá to hlídá aknrálnost a
upravujt sránkr. tlL' abl sc držcl jcdnoInÝ st!l' Nezbarrrjc l l rir.šenr člcnr. ríboI:u ocirrc'rč..lnostl za jelich oblast!Je
tieba akrualizor'ar pici]t.'.iíl stlinkv nliající se choltr'

IIl srlr'ání: i(atka Ilouškor.á s;rrár'cen-i vcbu. \'šicbni pro'

Zasedání |HF (cesta a program)
I)iskr,se nari delcgaci, proil1érncrn rreznalosti jazr.kú' Ná.v:h: i]rázdc,vá, l)ouclrclvá. I)rltrciror'á se tuá spc''jit s IToland'ani.
sebnat levnější ubr.tor ání íabr'piíoadně mt-'hli jet i úékteií Pi ]t I) Na progranru Kunzello pir:dnáškir ',Pllsrrzování psú..'
pol1ze v něÍn!.r]t rlikrafoli \rzít lrějaké tozl'.odčí? 'llumočcni rltl angličrrn'; nebude

MS ve stopách
\r oeděJi jciLe Cctmákor'á. f}tázdor'á a Pospíši] rra r.;boror'orr schuzi ZKO Beroon' ZKo zrjršr'ujr: celko\.Óli oťP^nlŽacl
Íčctflě P.)mociíku. š1apaču atd..]c io tiíi lerlní akce. pravdéplldobně se ob1er.í i pica.rda 1IJF. bl.lt l br dobré, abr. se tam
člerror'é rr borrr c,bjer'ů' Ic riebIi zejisut takc spLlusru tlrrmočníků, abv bvli k displ,ztci i l,:iasrrrikum na běŽne
popclvidáni'

Zajišt'uje Rrázdor'á a Cerrnáková' Douchová koÍttakt z TF{f- a zajištění tlum<lčníkú' \.še se konzulnrje se s panem
Pospíšilern'

\.r-iučor.ací zárrld se r]čhr nebu<le. Pořadí adeptu se sranoví ood]e složený.clr zkoušek, způsob rrorninace je už zrtám' jc
tieba n-eicjnit ho na rrcbL,.

DKK v Německu
f)olnlur.:rri čt:štr.:ctetrnáři. kieií bLrcoLr sninlrovat l posílat !|) ilo \(lllleckl Pralra. (lcsl'i Bucleir,r.ice. Ntariánské
lazltě. }ilro. ostrar-a 1''šichll. osllbně lirlnraktor.lini.: snímko\'ltúí d(-1..'urcno' IJřcložcn ti'rtltr]ář z R14\'. zptac<rván <lo
podobr. kluborŤcir cokrrmenni (-)lázka. kanl se odr'olávar r' piípadě :lescrub i:i'.u s rr']lodr-.occním - \\.ei<lrrerovi z jis rr'
Diskutuje se neclrer-ismus dorrrčení snímků a piarbv za snílkování' \ár'llr: zalisti si majitelé sami. iihlbu Pouze piiide
koPie rt{rodnr'cení'

ostatní
( )bccrrě velki. rrárůst 1ltácc pro r^í.bor - rícc infornací pro čtenr klubu, r.kiádání akcí a rýsledků a zveřejri<rvání dalšich
infotnrací rra sttátrkách je časově nátočné' \.íce papir<x'áni než času rre skutečrrou chrlvatclskou práci' I}rázdová
předstar-uje návrh: zarrrěstnar někclho mimo r{.bor, kdo bv dělal administrativní r'ěci _ zpracor.ání přihlášek členů,
svodťr, bonitací, rrsral., r1účtování všech akcí. Problénetn je r.elké množsn'í nepiíjernné, zčásti nárazové ptácc. Peníze
na to jsou už teď, příšú rok navthuje lýbot zvý.šir členské popladiv na 500Kč a zčásti tírn admirristrativní sílu hraďt'

Probítají sc možnosti tisku zprar-odaiů a katalogů jinde _ btrde se iešit případně r'nár-azoosti na administtatrrni sílrr
(t-isklo bv se poblíž, abv daná osoba mohla i tozesílat zoravodaj a dalšr)

Zprarodaj - uzáu-ěrkn 25.ó. \\ ei<lneror.á čte rrár.rh obslhlr i)řesní' bude poslán' Nitd<-' ncrwi piipominirr-.

Odběn. |JN'\ - rrár,-rh oiljť:dět iiž uchor'rréné jedroce á odei]íÍat YzoÍkl Jr:l nlísrt.

Vzorníkr.cčí' Korrpenv tJla z IlZ\., Jemelková rozmr'slí zpusob, jaii 1e rruŽit pii bc,'nlrncích'

,{.apisovatel

\/erontka I)ouchclvá

I

Zitp ts :,; e s ch rrz c r,'\'i r onl, P r:;rh l, 5. ().'i 0 L)..)

Ověčol,atei

\,-írčzslav \reselí

2 v , c 2




