
ZÁPIS ZE SCHŮZE VÝBORU HWK ČR, z.s..         Uhlířské Janovice, 30.9.2017 

 

 

Přítomní:  Šárka Slezáková, Kateřina Fejfarová, Martina Balonová, Eva Bauerová, Nikola 

Špryňarová, Barbora Lyčková, Vendula Vašková 

Hosté: ----- 

Neomluveni: ------- 

Omluveni: Kristýna Banertová 

Schůzi zahajuje Kateřina Fejfarová a  konstatuje, že schůze byla svolána řádně a je usnášeníschopná. 

 

Volba orgánů schůze 

Návrh: předseda Kateřina Fejfarová, zapisovatel Šárka Slezáková, ověřovatelé Nikola Špryňarová, 

Vendula Vašková  

Pro: všichni 

 

Rekapitulace korespondenčních hlasování rok 2016/2017 

14.10.2016 

Dodatek ke smlouvě s Českou poštou, s.p.  - odsouhlaseno 

18.10.2016 

Návrh rozhodčích na klubové a speciální výstavu v roce 2017 - odsouhlaseno 

17.11.2016 

Účast na plénu ČKS - hlasování proti návrhu ČKS zvýšení čl. poplatků z 30,-Kč na 50,-Kč za 

člena klubu - odsouhlaseno 

13.12.2016 

Otestování štěňat na lokus D  v ch.s. Black Meadow na náklady klubu- odsouhlaseno 

19.1.201 

Propozice na hovawart školku ve spolupráci s KK Rybníček - odsouhlaseno 

24.1.2017 

Úprava webu klubu pro tablety a mobily a nový design - odsouhlaseno 

28.1.2017 

Prodloužený víkend v Podhradí nad Dyjí 7.-11.6.2017 - odsouhlaseno 

17.2.2017 

Propozice na Mistrovství republiky stopaři HwK ČR- odsouhlaseno 

23.3.2017 

Složení komise na bonitaci Horní Počernice 1.4.2017- odsouhlaseno 

30.3.2017 

Změna v bon. komisi na povahu v Horních Počernicích 1.4.2017 - odsouhlaseno 

7.4.2017 

Konání LVT hovawartů - odsouhlaseno 

16.5.2017 

Žádost po vypršení termínu nároku na rebonitaci psa paní Hrubé - zamítnuto 

30.5.2017 

Složení komise na bonitaci v Chropyni 10.6.2017 - odsouhlaseno 

1.6.2017 

Návrh nominace na Mistrovství stopařů IHF - odsouhlaseno 

13.6.2017 

Propozice na KV Oslavany - odsouhlaseno 

19.6.2017 

Umožnění paní Hrubé rebonitaci psa Archibald z Mlynářice - odsouhlaseno 

3.7.2017 

Propozice na československý závod - odsouhlaseno 

13.7.2017 



Návrhy rozhodčích na MVP a NVP pro rok 2018 - odsouhlaseno 

21.7.2017 

Návrh na uzavření pojistné smlouvy pro klub - odsouhlaseno 

24.7.2017 

Podpora závodníků na IPO FH na Slovensku 

všem zaplatit startovné ( 4 účastníci) 

- zaplatit "odměnu " 5.000,-Kč pouze tomu kdo splní na závodě  bodový limit zkoušky 

-odsouhlaseno 

28.8.2017 

Změna termínu ČS závodu bude se konat 22.10.2017 - odsouhlaseno 

20.9.2017 

Složení bonitačních komisí + rozšíření komise( rebonitace) v  Sendražicích 1.10.2017  - 

odsouhlaseno 

 

 

Zasedání IHF Švédsko 29.9.-1.10. 2017 

Zasedání IHF ve Švédsku jsme se v letošním roce nezúčastnili neboť nám kolidovala s termínem 

bonitace v Sendražicích kde bylo nutné aby se členové výboru zúčastnili v co největším počtu. Jak 

bude doručený zápis ze zasedání IHF budeme informovat členy o stěžejních bodech zasedání. 

 

Zpráva chov. kolegia 

Martina Balonová - informovala o jednání chovatelského kolegia, které se uskuteční 21.10.2017 v 

Lukové  - poté zašle zprávu výboru klubu. 

 

 

Plán akcí na rok 2018 

Výstavy: 

19.5.2018 Knížecí rybník - Klubová výstava a vyhlášení výsledků soutěže pracovní hovawart 

16.6.2018 Praha 9 - Klubová výstava bez zadání titulu klubový vítěz  

15.9.2018 Kroměříž - Speciální výstava  

 

Bonitace: 

7.4.2018 Praha Horní Počernice  

9.6.2018 Chropyně  

29.9.2018 Kolín - Sendražice 

Rozhodčí budou upřesněni v průběhu roku. Vzhledem k oslovení nových rozhodčí pro posuzování 

povahového testu na bonitacích, může dojít ke změnám termínů!!! 

 

Svody: 

14.4.2018 Chropyně  

20.5.2018 Knížecí rybník 

30.9.2018 Kolín - Sendražice 

 

Výcvikové akce a závody: 

20.-21.10.2018 Luková - MR HW FH 

Datum a místo bude upřesněno dle zápisu z IHF- MS IHF stopaři  

Datum a místo bude upřesněno během roku - Československý závod  

3.-8.5.2018 Podhradí nad Dyjí – výcvikový víkend 

18.-25.8.2018 Podhradí nad Dyjí – výcvikový tábor HwK 

Plánují se další  výcvikové víkendy a školky - termíny a místa budou upřesněny během roku. 

 

Členská schůze 



8.4.2018 Praha 

 

IHF 2018 

Zasedání IHF se bude konat ve Francii- datum bude upřesněn.  

 

 

Poplatková listina 

Nová poplatková listina pro rok 2018 byla odsouhlasena a bude uveřejněna na webu klubu. 

 

Kandidáti na rozhodčí – povahy bonitace 

Je nutné oslovit nové rozhodčí pro posuzování povah na bonitaci. 

Návrhy: Jitka Jozová, Pavel Nedvěd, Vladimír Košťál. Navrhovaní rozhodčí se osloví zda budou 

ochotni a časově způsobilí posuzovat naše akce. Zatím bonitace – povahy bude posuzovat pan 

rozhodčí Petrů. 

  

Úpravy řádů klubu 

Vzhledem k určitým nesrovnalostem projdou všechny řády klubu korekturou. Výsledné návrhy 

budou výborem připraveny ke schválení na členskou schůzi. 

 

Problematika DM – postoj klubu 

Podle všech aktuálně dostupných informací z laboratoře Genomia, od veterinářů specialistů, 

odborných článků ponecháme testování degenerativní myelopatie zcela na dobrovolnosti chovatelů 

a majitelů hovawartů. Testování by mělo sloužit jako pomůcka k sestavování chovných párů. 

I jedinci, kteří jsou testováni jako DM postiženi, by měli být v chovu využiti, aby se zužováním 

chovné základny nezvyšovalo riziko jiných závažných onemocnění. 

 

 

Různé, diskuse 

 

Schválená odměna za rok 2017 pro Kristýnu Juklovou , Lindu Luksovou a Nikolu Špryňarovou ve 

výši 3.000 Kč pro každou. 

 

 

 

 

 

Zapisovatel     ------------------------------------- 

                               Šárka Slezáková, v.r. 

 

 

 

 

Ověřovatel      --------------------------------------  Ověřovatel    ---------------------------------------- 

                              Nikola Špryňarová, v.r.                 Vendula Vašková, v.r. 


