
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU HWK ČR, O.S.                           Praha, 26.01.2013  
 

 
Přítomní: Blanka Brázdová, Hana Jemelková, Šárka Slezáková, Hana Vendlerová, Cyril Kunštek,  
Jan Šeda , Tereza Mulačová, Barbora Pokorná 
Neomluveni: Katka Slováková 
Hosté: Jiřina Kotěšovská, Jana Peclová, Miroslav Pospíšil 
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, Cyril 
Kunštek 
Pro: všichni 
 
Rekapitulace korespondenčních hlasování rok 2012 

 
12.11.2012 
Návrh složení bonitačních komisí na akci bonitace 18.11.2012 Mladá Boleslav 
Složení bonitační komise č.1 : Adlt Vladimír, Kejvalová Tereza, Balonová Martina 
Složení bonitační komise č.2 : Kukla Ladislav, Jemelková Hana, Slezáková Šárka 
Složení bonitační komise č.3 : Nedvěd Karel, Zenklová Ivana, Brázdová Blanka 
Pro: Mulačová, Šeda, Slezáková, , Jemelková, Vendlerová, , Jemelková, Brázdová 
Zdrželi se: Slováková, Pokorná, Kunštek 
 
 
Projednání odvolání paní Evy Míchalové proti předčasnému ukončení povahového testu feny Narnie 
Gorgeous z Budské samoty, CMKU/HW/5741/09. Výbor klubu rozhodl tak, že výsledek bonitace 
v Mladé Boleslavi konané dne 18.11.2012 proběhl v souladu s bonitačním řádem klubu a tudíž výsledek 
bonitace je platný. Dle bodu 1.6. bonitačního řádu výbor klubu oznamuje, že má nárok na rebonitaci v  
termínu  dne 2.6.2013 konané v Bochovicích u Třebíče. 
Pro: všichni 
 
Z organizačních důvodů bylo nutné změnit rozhodčího PT. Blanka Brázdová osloví nového rozhodčího 
pro posuzování PT pana Jiřího Čákoru.  
Pro: všichni 
 
Další termín svodu mladých se uskuteční v Rychetách dne 16.6.2013 . 
Pro: všichni 
 
Změna termínu klubové výstavy . Výstava se bude konat v Bochovicíh u Třebíče dne 28.9.2013. 
Posuzovat budou rozhodčí Ladislav Kukla a Jana Halbrštátová – Svobodová. 
 
Návrh zakoupit nové stany pro akce HwK ČR v počtu 4 kusů. Dnešní stav stanů je nevyhovující. 
Dále dovyplnit výbavu ke stavění kruhů novými kolíky. Staré kolíky budou dány do sběrných surovin a 
výnos z prodeje do pokladny klubu. 
Pro: všichni 
 
Od 1.1.2013 vyšel nový výstavní řád ČMKU – dát upozornění na web klubu a vystavit nové znění řádu. Je 
nutné aby se všichni členové klubu řád důkladně přečetli a postupovali v souladu s ním. 
 
Valná hromada ČMKU se koná dne 23.3.2013 za klub se zúčastní Blanka Brázdová, Hana Vendlerová, 
náhradník Tereza Mulačová. 
Pro: všichni 
 
Blanka Brázdová se zeptá právního zástupce ohledně zveřejňování videí z PT na webu klubu. 
Pro: všichni 



Mistrovství ČR hovawartů dle IPO-FH s doplňkovými kategoriemi FPr 1-3 se bude konat v termínu od 
11. – 13.10.2013 místo konání Defurovy Lažany. Propozice připraví Cyril Kunštek. 
Dle výsledků mistrovství bude nominace účastníků na MS IHF 2014. MS IHF 2014 je plánováno v ČR. 
Pro: všichni 
 
Plánujeme hovawartí školy. Termíny budou aktuálně zveřejněny na webu klubu. 
 
Klubový tábor se bude konat ve Švábově hotel Harmonie v termínu od 13.7. – 20.7.2013. 
 
Plán akcí na rok 2013 – termíny – bonitace dodá Vendlerová, výstavy – Šeda, výcvik - Kunštek. Každý 
člen výboru si dá termíny akcí za svoji sekci na web.  
 
Naformulovat 2 znění změny vydávání Zpravodaje do programu ČS . 
1. znění - snížení počtu Zpravodajů na 1 vydání tzv. ročenku 
2. znění - pouze elektronicky vydaný Zpravodaj zveřejněný na webu klubu 
Odsouhlasenou změnu bude nutné zapracovat do Stanov klubu HwK ČR viz bod 1.6. 
Pro: všichni 
 
Je nutné vytvořit plán cen na akce klubu. 
Pro: všichni 
 
Výbor souhlasí s rozšířením aprobace pana Antonína Karbana. Bude vytvořen plán hospitací . 
Pro: všichni  
 
Bodovací tabulka „Nejúspěšnější pracovní hovawart“ pro rok 2012 bude upravena o následně se nechá 
odsouhlasit korespondenčním hlasováním. 
Pro: všichni 
 
V letošním roce je plánované zasedání IHF v Norsku – výbor klubu vyšle účastníky za klub. 
Pro: všichni 
 
Byla odsouhlasena mimořadná odměna 3.000 Kč za vedení agendy členů, zpracování bankovních výpisů 
do účetního programu pro Kristýnu Juklovou a Terezu Mulačovou a dále pro Arnošta Vendlera za pomoc 
při zajišťování svodů a bonitací. 
Pro: všichni 
 
Různé : 
 
Projednána žádost německého prodejce chov. potřeb o umístění prodejního stánku na akcích klubu.. Musí 
být stanovena cena pronájmu prodejního místa na akcích. Vše bude dořešeno korespondenčním 
způsobem. 
 
Projednána platba zahraničních členů a účastníků výstav – poukázaná platba musí jít na vrub plátce se 
všemi poplatky. Informace bude zveřejněna na webu klubu. 
 
 
 
 
Zapisovatel     ------------------------------------- 
                               Šárka Slezáková 
 
 
 
 
Ověřovatel      --------------------------------------  Ověřovatel    ---------------------------------------- 
                              Cyril Kunštek            Hana Jemelková 


