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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU HWK ČR, O.S. PRAHA, 23.1.2010 
 
Přítomní: Brázdová, Čermáková, Douchová, Šeda, Veselý, Weidnerová 
Omluveni: Foltyn, Jemelková, Pokorná 
Hosté: Lída Černá, Jana Peclová, Jana Svobodová, Daniela Veselá 
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 
14.8.2009 

Souhlasím - nesouhlasím s vyplacením odměny Daně Heráňové do výše 25.000 Kč na další práce na databázi dle 
požadavků HPCH. 
Pro: Brázdová, Čermáková, Douchová, Foltyn, Jemelková, Šeda, Veselý, Weidnerová 
Zdržel se: Pokorná 

1.10.2009 

Kroměříži 4.10.2009. 
Bonitační komise 1 : Vladimír Adlt ,Martina Fistungová, J. Glisníková 
Bonitační komise 2 : Ladislav Kukla, Hana Jemelková, J. Glisníková 
Pro: Brázdová, Čermáková, Douchová, Foltyn, Jemelková, Pokorná, Šeda, Weidnerová 
Zdržel se: Veselý 

23.10.2009 

Souhlasím/nesouhlasím s členskými poplatky na rok 2010 ve výši 400,-Kč a se zrušením zápisného. 
Foltyn: souhlas se zvýšením, nesouhlas se zrušením zápisného 
Pro: Brázdová, Čermáková, Douchová, Jemelková, Pokorná, Šeda, Weidnerová 
Zdržel se: Veselý 

Plán akcí na rok 2010 a jejich zabezpečení 
Co se týče rozhodčích, akce jsou zabezpečeny, nutno ještě domluvit všechny pomocníky. Původně rozeslaný rozpis se 
bude kompletně předělávat. Brázdová zjišťuje u přítomných časové možnosti. 
Ze schůze odešel Jan Šeda (přijel pan Michael Kunze). 

Zpráva HPCH a práce CHK 
HPCH není přítomná. Zpráva z CHK není. 
Mluví Brázdová: Westy Gasko Prim vyloučen na bonitaci z důvodů chybějících znaků. Konzultována země původu, 
prostudován standard a jeho jazykové verze (anglická a česká – překládaná z angličtiny), nalezeny podstatné chyby. 
Situaci diskutovala Brázdová s majitelem psa. Komise (Václavík, Jemelková, Šindelář) se shodla, že opraví kód podle 
standardu a psa pustí do chovu s omezením na 1 vrh. Poté kontrola vrhu s případným následným povolením dalšího 
vrhu, což je  kompetenci CHK. 
Jana Svobodová nabízí pomoc v tom smyslu, že bude posuzovat všechny svody, a dále navrhuje, aby bonitace 
posuzoval jen jeden člověk. Navrhuje, aby posuzování bonitací a svodů dělal jen jeden nebo dva lidé, na bonitace 
navrhuje oslovit například pana Ing. Nováka. B.Brázdová odpovídá, že pan Ing. Novák oslovován současným výborem 
byl. S předchozím výborem pan Novák nekomunikoval, proto nebyl na bonitacích v roce 2008, které současný výbor 
už jen převzal. Poté osloven byl, ale jedna bonitace odpadla a na jedné posuzovat odmítl, protože bonitoval fenu. 
B.Brázdová připomíná, že klub musí mít domluveny na bonitace a svody alespoň tři rozhodčí, aby byl schopen akce 
organizačně zajistit. 
Probíhá diskuse o nevyrovnaném posuzování svodů a bonitací. Lída Černá sděluje, že se v této době předělává svodová 
karta (právě kvůli zajištění jednotného posuzování). 

Rozdělení posuzování na výstavách podle barev 
B.Brázdová informuje (především hosty) o žádosti na ČMKU, aby bylo zrušeno rozdělení HW na výstavách podle 
barev. Závěr: viz příloha, dopis na ČMKU. 



zprávy o€tatních ě|enů výboru
Vítek Vesďý,budeme dále spolupracovat s Briterrr' piedchoá ptoblérrry se srrad podařilo vy{ešit. Vždy se budc muset
domluvit převoz cen, ale to se musí řešit po |ednodivých akcích.
R-rázdowá inforrnuje o plánovanérn otevřeném MR ve ýkonu. Něrnci a Rakušané přiďíbili účast. Domlowá s e, jek ru'ik
vhodný ternín, Veselý informován o nutnosti zajistit ceny.
Zasedání IHF: nutoo přigavit koncepci chovu Dotázány přítomné PCH, kdo jc ochotný se na přípfavě koncePce
podílet. Nikdo se nepřihlásil.
Btázdová připomírrá vizi současuého ýbotu: poskytovat setvis CHK a chovatelům. Problém jg že chovatelské věci
maií vycházet od CHI! není možné, a\ to dělal ýbot. Vybftat rozhodčí by máo CHI! nedělá to. TaIrÉž viá
prosazovanou na bonitacích, v kódech, i tozhodórni na ýsav.ích.

Příprava č|enské schůze
Členská schuze ie zajištčrrá, budou vo\ do KI! žádný podnět na doplněnÍ programu od členů zatím .,ePřišď

Různé
Srr'obodová navrhuje překlad aLtuďit aa weboých stránLách. Douchová: v příptavě |e překlad především chovatelských
údaiů v DB psů, ale nejsou překladatelé. Jana Svobodowí navrhuje oslovit paní Evu Michalovou (a'gličtina)'

Zapísovate|

Veronika Douchová

ověňovatel ověiovatel

x/
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t/
Vítek Vesel.Í
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