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ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU A CHK HWK ČR, O.S. BRNO, 26.2.2011 
 
Přítomní: 
VK: Brázdová, Čermáková, Douchová, Foltyn, Jemelková, Pokorná, Šeda, Weidnerová  
CHK: Černá, Fistungová, Miksová, Zenklová 
RK: Peclová 
Hosté: Libuše Foltynová, Martina Pokorná 
 
Schůzi zahajuje Blanka Brázdová. Konstatuje, že schůze byla svolána řádně a je usnášeníschopná (viz příloha 1, 
pozvánka). 
 

Volba orgánů schůze 
Návrh: předseda Brázdová, zapisovatel Douchová, ověřovatelé Peclová, Zenklová. 
Všichni pro 

Rekapitulace korespondenčních hlasování 
30.11.2010: Souhlasím s poplatkovou listinou na rok 2011. Všichni členové výboru souhlasili. 

Finanční uzávěrka za 2010 
Brázdová představuje stav pokladny a účtu. Hospodaření bylo se ziskem 71 755, 53 Kč (viz příloha 2). Diskutuje se o 
zhruba 450tisících, které klub stále má k dispozici a nevyužívají se. Možnosti: odborná školení poradců, zahraniční stáže 
poradců, apod. 

Plán akcí a financí na rok 2011 
Brázdová představuje finanční plán na rok 2011 (viz příloha 3). 
Všichni rozhodčí na klubem pořádané výstavy v roce 2011 jsou schváleni (včetně zahraničních). Rozhodčí na svody a 
bonitace jsou domluveni. 
Jiné akce neplánujeme. 

Zprávy členů výboru 
Společná zpráva za volební období: 
• proběhly všechny plánované akce, všem členům byl poskytnut plný servis, připravena závěrka a daňové přiznání. 
• kromě plného servisu členům navíc zprovozněna DB, naplněn web, doplněnována pravidelně DB, zpřístupněny 

informace o DKK a KL, zjednodušena a zpřehledněna administrativa 
• výsledky (DKK apod.) mají jednoznačně zlepšující tendenci 
• vyhodnocení DKK, nově MVDr.Ekr vyhodnocuje přímo na místě, dále možno i v Německu, přesto pouze 3 

snímky v Německu 
• změna chovatelského a bonitačního řádu, zásadní pravidla zachována (příbuznost) 
• změna: možnost volby poradce chovu a plemeníka, a omezení krytí v prvních dvou letech 
• přesto všichni zůstávají v regionu u svého PCH 
• volba krycího listu, chovatelé si to lépe hlídají 
• dříve o 200 štěňat méně, přesto někteří plemeníci kryli více než dnes. 
• chovatelé odpovědnější 
• bonitace, povahový test: velmi kritizovaný, ale předností – nekazí nervózního HW, kdo psy zná a má zkušenosti, je 

schopen hodně z testu vidět. Na povahy je třeba dbát. 
• přibývá HW se zkouškami, je zřetelná snaha mladých chovatelů zlepšovat povahu. 
• dobrá spolupráce s IHF, ČKS a ČMKU, jsme považováni za výrazného a respektovaného partnera. 

Příprava členské schůze 
Schůze je připravena, v případě nouze je možnost dotisknout hlasovací lístky. Přítomní diskutují o pořadí bodů tak, aby 
členská schůze proběhla co nejkonstruktivněji. Panuje shoda, že koncepce je živý organismus a je dobré o ní diskutovat, 
ale volby jsou přednější. 



Volby do výboru a KK, kandidáti
IQnďdáti nejsou, nikdo se nepřihlásil.

Předání agendy novému výboru
Předánije víceméně připtaveno, ďskutu1e se termín předání (e dáno stanovami). Někteří o'-"'' členové vyboru mají

agendu Š sebou zcela piipravenou. Brázdová připomná, žeby bylo vhodné povařit stý ýbor (Brázdovou) k podání

daňového pilznártt.

Brázdovájako soukromá osoba rrypověděla klubu smloul'rr o sídle klubu. obnoví pouze zaurčiých podmínek (není

možnélryuživat síďo klubu k odkládání dokumentace, jeií mnoho).

Všichni přítomní se lryjádřrlr, že ikdyž nebudou ve funkci, chtějí pomáhat a především usnadnit novému ýboru práci

na počátku, zorientování se.

Diskuse
Výbor i CHK děkuje všem, kteří pomáhalj, za Spoustu práce, úsilí a enetgie, které klubu věnovali. Doufáme, že

pŤijemná ptacovní atrnosféra, kterou se podařilo vywořit, se přenese i do nového funkčního období.
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