
Zápis ze společné schůze výboru a CHK Datum 13.5.2011 Knížecí rybník u Tábora 
 
Přítomni  - za výbor: Vendlerová, Brázdová, Werthaimová, Slováková,                                 
                                   Jemelková,Šeda, Mulačová,Pokorná 
                                   omluvena : Slezáková  
                 - za chovatelské kolegium: Černá, Miksová, Zenklová, Fistungová 
                 - za revizní komisi: Jana Peclová 
 
Bod č.1: Zahájení a volba orgánů schůze 
 návrh: předseda – Brázdová, zapisovatel – Werthaimová, ověřovatel – Šeda, Peclová  
všichni pro  
 
Bod č.2 : Rekapitulace korespondenčního hlasování  
4.3.2011 Možnost vyúčtování poštovného, ubytování a cestovného z roku 2010  pro Soňu 
Krůtovou 
Pro: Šeda, Slováková, Slezáková, Brázdová, Werthaimová  
Zdržel se: Jemelková, Pokorná, Mulačová, Vendlerová 
 
29.3.2011: Návrh složení bonitačních komisí na akci bonitace 16.4.2011 Štěpánov u 
Olomouce 
Bonitační komise : Ladislav Kukla, Hana Jmelková, Jaroslav Štos 
Pro: Brázdová, Slezáková, Vendlerová, Šeda, Slováková, Pokorná, Werthaimová, 
Jemelková, Mulačová 
 
18.4.2011: Návrh složení bonitačních komisí na akci bonitace na Knížecím rybníku u 
Tábora 15.5.2011 
Bonitační komise č.1 : Kukla Ladislav, Miksová Gabriela, ing. Lenka Novotná 
Bonitační komise č.2 : Alt Vladimír, Jemelková Hana, ing. Lenka Novotná 
Pro: Šeda, Werthaimová, Slováková, Brázdová, Slezáková, Mulačová, Jemelková, 
Vendlerová 
Zdržel se: Pokorná 
 
25.4.2011: Možnost žádat na ČMKU o změnu podmínek udělování Českého šampiona. 
Mohli bychom chtít dvě možnosti: buď 2x CAC a zkouška nebo 4(5) CAC 
Pro obě možnosti: Slezáková, Mulačová, Brázdová, Slováková, Vendlerová, 
Werthaimová  
Proti: Pokorná 
Zdržel se: Jemelková, Šeda   
 
Bod č.3 : Účast na zasedání IHF 2011 v Dánsku  
Všichni členové výboru považují za vhodné zúčatsnit se zasedání IHF v Dánsku, delegáti 
se dohodnou později 
                
Bod č.4 : MR Hwk ČR a zkoušky IPO FH 
Termín: říjen 
Místo: asi Praha (Újezd nad Lesy, Letňany), nebo Spyta či Králův Dvůr   



Kategorie: ZM, ZPS1 IPO 1, ZPU1, Záchran. zkouška 
 Do konce května výcvikový referent dohodne místo, přesný termín , rozhodčí a 
figuranta, připraví propozice do příštího Zpravodaje 
V případě zájmu členů klubu výbor klubu uspořádá zkoušky dle IPO FH – zajistí 
Kejvalová a Brázdová 
 
Bod č. 5 : Návrh koncepce chovu 
 Na 19.6. je zamluvena místnost s dataprojektorem v Praze na Chvalském zámku pro 
představení koncepce chovu členům klubu a veřejné diskuzi o této koncepci dle usnesení 
členské schůze.Schůzka se členy bude uskutečněna jen v případě zájmu členů.Informace 
o schůzce bude uveřejněna na stránkach klubu i se závaznou přihláškou (zajistí Kateřina 
Slováková). 
                  
Bod č. 6 : Různé - Diskuze 
Letní výcvikový tábor – zatím malý zájem, je třeba navštívit areál, zda bude dokončena 
rekonstrukce. 
 
Výbor klubu ve spolupráci s kynologickými organizacemi zajistí školky pro štěňata 
hovawartů v různých regionech tak, jako tomu bylo i v minulosti. V Praze domluveny 
ZKO Letňany a Újezd nad Lesy, východní Čechy domluví Katka Slováková, Moravu – 
Slezákovi . 
 
 Brázdová požádala o možnost umístění odkazu a firmu Sundrape na klubových 
stránkách a případně reklamu ve Zpravodaji. Zdůvodnění: již tři roky Sundrape poskytuje 
klubu místnost, výpočetní techniku, příjem a odesílání pošty, kancelářské potřeby. 
  
Hana Vendlerová informovala o neznalosti nutných  údajů při přihlašování na bonitace a 
svody členů klubu. Z tohoto důvodu bude opět uveřejněno upozornění členům klubu ve 
Zpravodaji, co vše potřebují, když se přihlašují na bonitace a svody. 
 
 
Zápis vyhotovila. 
 
 
 
 
Ověřovatelé podpisu: 
 
                   
 
 
 
 
 
  
 



 
 


