
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU HWK ČR, O.S.                           Kroměříž, 23.09.2011 
 
 
Přítomní: Blanka Brázdová, Tereza Mulačová, Kateřina Slováková, hana Jemelková, Šárka Slezáková, 
Hana Vendlerová, Martina Fistungová 
Omluveni: Jan Šeda , Marie Werthaimová 
Nepřítomní: Barbora Pokorná 
Hosté:  
Schůzi zahajuje Blanka Brázdová konstatuje, že schůze byla svolána řádně a je usnášeníschopná. 
 
Volba orgánů schůze 
Návrh: předseda Blanka Brázdová, zapisovatel Šárka Slezáková, ověřovatelé Hana Jemelková, Martina 
Fistungová 
Pro: všichni 
 
Rekapitulace korespondenčních hlasování 
 
7.6.2011 
Návrh složení bonitačních komisí na akci bonitace 18.6.2011 Mladá Boleslav 
Bonitační komise č.1: Vladimír Adlt , Hana Jemelková, Lenka Novotná (rozh.výkon) 
Bonitační komise č.2: Ladislav Kukla, Lidmila Černá, Lenka Novotná (rozh.výkon) 
Pro:  Vendlerová, Šeda, Werthaimová- hlas poradní, Mulačová, Brázdová, Slezáková 
Zdržel se: Pokorná, Slováková, Jemelková 

10.6.2011 
Změna složení bon. komise – rozhodčí z výkonu Jiří Čákora, Lenka Novotná pro pracovní důvody – 
odřekla posuzování 
Pro: Vendlerová, Brázdová, Slezáková, Pokorná, Jemelková, Šeda, Werthaimová- hlas poradní 
Zdržel se: Slováková, Mulačová  
 
12.9.2011 
Návrh složení bonitačních komisí na akci bonitace 25.9.2011 Kroměříž 
Bonitační komise č.1 : Ladislav Kukla, Martina Fistungová , Jaroslav Štos (rozh.výkon) 
Bonitační komise č.2 : Vladimír Adlt, Hana Jemelková, Jaroslav Štos (rozh.výkon) 
Pro: Vendlerová, Slováková, Mulačová, Šeda, Slezáková, Werthaimová- hlas poradní, Jemelková, Brázdová 
Zdržel se: Pokorná 
 
Mistrovství bez zápisu zkoušky, figurant Lukáš Kraus, kategorie ZPS1, ZPU1, ZM, IPO1, FPR1 ostatní 
kategorie může být otevřena při účasti více jak 3 účastníci , musí se zhotovit přihláška a upřesnění 
propozic dát na web stránky zajistí Brázdová Anna a Blanka. Organizačně zajistí ZKO Letňany. Ceny 
budou zajištěny propagační referent. 
 
Návrh – výjezdní zasedání ( místo akce – Volenice- návrh) pro výbor klubu, CHK , RK a ostatní 
chovatelů a majitelů hovawartů. Přizváni budou rozhodčí z exteriéru, výkonu, veterinární lékař . Termín 
v prvních zimních měsících leden-únor. 
 
Členská schůze – termín březen bude upřesněn mailem, místo – Praha – Malý Val, příprava volby 
výcvikového referenta, pozvánka ve zpravodaji a webu-viz stanovy klubu. 
 
Plán akcí na rok 2012 – termíny – bonitace dodá Vendlerová, výstavy – Šeda, mistrovství pořádat 
v listopadu, návrh uspořádání nové akce- výběrový závod dle IPO-FH se zápisem zkoušky -  účast by byla 
podmínkou na účast - nominaci mistrovství IHF. 
Letní výcvikový tábor Podhradí nad Dyjí – pořádá Hovawart klub  
 
Klubový web- doplnit články např. DNA a jiné, Veronika Douchová bude spravovat web 
 



Vyúčtování všech nákladů – odeslání dokladů za rok 2011 bude nejpozději odeslán Tereze Mulačové do 
10.1.2012 na pozdější odevzdání nebude brán zřetel a doklady nebudou proplaceny. 
 
Různé: 
Návrh na změnu podmínek vydání expresního KL – projednání – bod na členské schůzi 
Nezúčastnili jsme se letos zasedání IHF z důvodu zaneprázdněnosti a dovolených členů výboru, zatím 
nám nebyl doručen zápis ze zasedání jakmile bude doručen  seznámíme členskou základnu s jejím 
obsahem. Zasedání v roce 2012 se zúčastníme. 
 
CHK schvalovalo 2 žádosti členů : 
Žádost paní Miksové o povolení krytí feny All-Brii Sideric Miks po dosažení věku 8 let – žádosti bylo 
vyhověno 
Žádost pana Radka Provazníka o zrušení omezení plemeníka Westy Gasko Prim na 1 krytí – žádosti bylo 
vyhověno 
 
 
 
Zapisovatel     ------------------------------------- 
                               Šárka Slezáková 
 
 
 
Ověřovatel      --------------------------------------  Ověřovatel    ---------------------------------------- 
                              Martina Fistungová            Hana Jemelková 


