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Z innosti výboru a ChK 
Oba ídící orgány i s RK se sešly v Krom íži dne 26. 2. 2005. Nejprve jednalo 

samostatn  ChK a RK. 

Na ChK bylo dohodnuto, že poradci chovu budou tvrtletn  p edávat do centra 
veškeré poznatky o chorobách a vadách, o kterých se dozv d li ve své i jiné oblasti. 
Zárove  je t eba stále znovu a znovu žádat všechny majitele hovawart , aby své p íslušné 
poradce informovali o závažn jších zdravotních problémech svých ps  i p í inách úmrtí. 
Jen tak m žeme zodpov dn  pr b žn  mapovat situaci, což je významným prvkem 
prevence v zabezpe ení populace proti eventuálnímu rozší ení zejména geneticky 
podmín ných chorob a vad. 

Návrhem HPCH byl pozm n n formulá  zápisu o kontrole vrhu, který má podrobn jší 
vypovídací schopnost. 

Poradci se v novali záv r m z rozbor  i poznatk m ze sou asného stavu populace. Je 
t eba stále dbát na relativn  rovnom rné využívání plemeník  a vytvá et tak p edpoklady 
k pot ebné, co nejv tší, genetické variabilit  populace. Z individuálních vlastností je t eba
neustále dbát na selekci i výb r partner  dle povah. Byly uzav eny ur ité koordina ní 
dohody pro vzájemnou spolupráci OPCH. 

Byl u in n i záv r k výrazn jšímu napomáhání ps m p i krytí. Je t eba tyto p ístupy 
odmítnout, nechceme-li se dostat v budoucnu do problém  s reprodukcí. Na druhé stran
se však ukazuje, že chovatelé v nují v mnohých p ípadech nedostate nou pozornost 
vytvo ení vhodných podmínek pro krytí a to jak ze strany psa, tak také ze strany feny. 
Literatury je k t mto otázkám dostatek. Navíc pan Dr. ech p ipravil velmi dobrou 
p ednášku na téma reprodukce (s použitím i našich vlastních klubových podklad ), kterou 
realizoval po ukon ení jarní bonitace v Krom íži. Všechny zú astn né, kterých však 
i p es avízo ve Zpravodaji, nebylo p íliš, p ednáška zaujala a následnými dotazy byla 
opravdu široce probrána celá problematika. 

Vzhledem k velmi náro né situaci ve St edo eské oblasti (zejména Praha) bylo 
rozhodnuto na ChK podat návrh výboru na rozší ení ChK o paní Alenu Goldmannovou, 
jak jsme již informovali v minulém ísle Zpravodaje. St edo eská oblast v . Prahy bude 
rozd lena a k ásti paní ing. Kosinové bude p i azena i Západo eská oblast. 

Výbor nejprve projednal n které personální záležitosti. Paní Ginzelová podala žádost 
o uvoln ní z funkce lenky výboru. Paní Ginzelová, i když krátce, se velmi intenzivn
zapojila do práce pro klub, za což jí výbor klubu d kuje a v í, že i nadále bude v ur itých 
oblastech spolupráce pokra ovat. 

Byl akceptován návrh ChK na rozší ení tohoto kolegia o paní Alenu Goldmannovou, 
která má profesní i zkušenostní p edpoklady (chov i výcvik) kvalitn  vykonávat funkci 
OPCH.
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Byla odsouhlasena zm na v redak ní rad  Zpravodaje – místo ing. Kosinové pan 
Peroutka. 

Pan MVDr. ech seznámil výbor s možnostmi a podmínkami z ízení spermabanky 
pro hovawarty. Informace budou zaslány na v domí IHF – paní Dietchi. 

Byla projednána p íprava klubové výstavy v Krom íži.

Podrobn  byly projednány návrhy na uspo ádání klubových prázdninových pobyt
len  se svými psy. Každá akce má svého garanta z ad vedení klubu: Kolín (Kr tová), 

Hájná Hora (Goldmannová), Protivanov (Valenta). V rámci akce v Kolín  se bude konat 
i náš mistrovský závod. Odsouhlasené propozice jsou již k dispozici všem. Vedoucí akce 
a garantkou je ing. Brázdová. 

Byl projednán stav našich w-stránek s n kterými dalšími doporu eními. 

Vzhledem k tomu, že program „Psi“ nespl uje o ekávání a neskýtá pot ebný
uživatelský komfort, bylo rozhodnuto požádat pana Pe eného, zda by nebylo možné 
vypracovat pro pot eby ízení klubu a chovatelství program, který by spl oval veškeré 
podmínky na n j kladené uživateli. 

Pan Baudyš byl požádán o prov ení možnosti p evodu videoarchivu z VHS na DVD. 

MVDr. ech prov í sou asný stav v oblasti ipování. 

Vzhledem k tomu, že všichni poradci musí pro výkon své funkce používat dálnice, 
bylo rozhodnuto o proplácení dálni ních známek dle dokladu. 

Z iniciativy paní Goldmannové byla zahájena vnitroklubová sout ž o nejlepšího 
pracovního hovawarta. Kriteria sout že s vyhodnocením po ukon ení roku již byla 
zve ejn na ve Zpravodaji . 1/05. 

- LN - 

Pozvánka na lenskou sch zi HwK R
lenská sch ze našeho klubu se bude konat v pátek 30. 9. 2005 od 18.00 hod. v sále 

motorestu Milovice u Ho ic. Program bude uveden na www.hovawart.cz.
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Odchovy hovawart  1. tvrtletí 2005 
Chovatelská stanice: z Duhového kopce Otec: Damian Adam v hrádek

Chovatel: Mgr. Alena Otrubová Matka: Hexa z Páralovy zahrady

Odchováno P/F 4/2 Barva P/F: . 2/0, .z. 2/2 datum narození: 8. 12. 2004

BADYÁN, BORO, BRICK, BROOK, BLAIR, BRILLANTINA 

Chovatelská stanice: z asu r že Otec: Carl von den Rabauken

Chovatel: Alena ermáková Matka: Arka Komornická

Odchováno P/F 4/5 Barva P/F: .z. 2/5, p. 2/0 datum narození: 6. 12. 2004

BARON, BARRY, BLESK, BRET, BÁRA, BELLA, BESSI, BETY, BRITA 

Chovatelská stanice: erná te ka Otec: Lumen Bixa

Chovatel: Kv toslava Valušová Matka: Baria Barte Prim

Odchováno P/F 0/1 Barva P/F: .z. 0/1 datum narození: 5. 12. 2004

KELY

Chovatelská stanice: Queen Elsa Otec: Carleon Gold Mondeo

Chovatel: Markéta Sojková  Matka: Adelaide Bohemia Choc

Odchováno P/F 8/4 Barva P/F: . 1/1, .z. 4/1, p. 3/2 datum narození: 7. 12. 2004

CAIRON, CARLEON, CASANOVA, CASIO, CERTO, CEZAR, CLAIRON, CONAN, 
CARMEN, CASIOPEA, CLEA, CRISTY 

Chovatelská stanice: Adam v hrádek Otec: Akym z Malého Rohozce

Chovatel: Andrea erná Matka: Wreny Biely démon

Odchováno P/F 6/4 Barva P/F: . 3/2, p. 3/2 datum narození: 4. 1. 2005

GABRIEL, GANDALF, GARP, GOLIÁŠ, GREGOR, GULIVER, GABRIELA, GLORIE, 
GRÁCIE, GRÉTA 

Chovatelská stanice: Gasko Prim Otec: Ozi Las Ksiezniczek

Chovatel: Lenka Svobodová Matka: Prima Gasko Prim

Odchováno P/F 5/3 Barva P/F: .z. 3/3, p. 2/0 datum narození: 16. 1. 2005

TAGIS, TAROK, TASCO, TRIFIDO, TYRUS, TESIMBA, TOSARI, TRIXI 

Chovatelská stanice: ze St eleckého zámku Otec: Bruno Logo Hastar

Chovatel: Milan Sichyngr Matka: Antigona z Apollónova chrámu

Odchováno P/F 3/5 Barva P/F: .z. 2/1, p. 1/4 datum narození: 13. 1. 2005

AKIM, ALWIN, ARAN, AIRIN, AISHA, ALISA, AMBRA, ANETTE 

Chovatelská stanice: z Krásného Boti e Otec: Atos ze Starého dvora

Chovatel: Kate ina Pangrácová Matka: Campari Šédedab

Odchováno P/F 2/3 Barva P/F: .z. 2/3 datum narození: 13. 1. 2005

BAX, BUD , BARLLETT, BAYA, BRINKLEY 
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Chovatelská stanice: pod Vina ickou horou Otec: Akym z Malého Rohozce

Chovatel: Eva Pelantová Matka: Ceduna Šlovický vrch

Odchováno P/F 5/4 Barva P/F: .z. 5/2, p. 0/2 datum narození: 21. 1. 2005

AMUR, ARKO, ARNY, ÁRON, ARTUR, AMBRA, ANDY, ARNA, AURA 

Chovatelská stanice: z Prad dova kraje Otec: Persano Gasko Prim

Chovatel: Luboš erní ek Matka: Berta z Mrazové kotliny

Odchováno P/F 5/3 Barva P/F: . 1/1, .z. 3/0, p. 1/2 datum narození: 3. 2. 2005

ADAMIR, AGON, AMETIST, AMIR, ARTUR, ALGRANIT, ASANA, AZERET 

Chovatelská stanice: žádáno Otec: Artur z Duhového kopce

Chovatel: Ing. Michaela R ži ková Matka: Boney Džarnakala

Odchováno P/F 5/3 Barva P/F: .z. 5/2, p. 0/1 datum narození: 28. 2. 2005

ALEX, ARCHIBALD, ARTUR, ARNY, ALBERT, ANNIE, AMÉLIE, AGATA 

Chovatelská stanice: Horské sedlo Otec: Art ze Starého dvora

Chovatel: Jana Harbichová Matka: Bára Horské sedlo

Odchováno P/F 0/4 Barva P/F: .z. 0/2, p. 0/2 datum narození: 11. 2. 2005

DAISY, DAIRA, DEBY, DOROTKA 

Chovatelská stanice: z Eliotova dvora Otec: Damián Adam v hrádek

Chovatel: Ji í Jankulár Matka: Brita z Mrazové kotliny

Odchováno P/F 4/6 Barva P/F: . 2/0, .z. 1/2, p. 1/4 datum narození: 14. 3. 2005

ANDOR, ARCAN, ARTUŠ, ASIR, ABBÚ, ADIRA, ANETT, ANGIE, ASHA, ATHEA 

Chovatelská stanice: Gasko Prim Otec: Frieder von Georgenberg

Chovatel: Lenka Svobodová Matka: Oriflame Gasko Prim

Odchováno P/F 7/2 Barva P/F: .z. 1/0, p. 6/2 datum narození: 14. 3. 2005

UGAS, ULSAN, ULSTER, UNISONO, UNO, UR, URGO, UNCARA, UNIE 

Chovatelská stanice: Vidovický k íž Otec: Persano Gasko Prim

Chovatel: Milan Dušek Matka: China Royal Safe

Odchováno P/F 3/1 Barva P/F: . 1/1, .z. 1/0, p. 1/0 datum narození: 10. 3. 2005

ASHLEY, ATREY, ARISTO, ASIA 

Chovatelská stanice: z Prorub Otec: Ozi Las Ksiezniczek

Chovatel: Nelly Kárníková Matka: Naomi Gasko Prim

Odchováno P/F 3/4 Barva P/F: .z. 2/1, p. 1/3 datum narození: 8. 3. 2005

ACER, AKÉRA, ANDY, AGÁTA, AGNES, ANGELIKA, ARBIE 
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Chovatelská stanice: Gora Monte Otec: Iwan von den Elbperle

Chovatel: Radka Chmelinová Matka: Carioka Gold Mondeo

Odchováno P/F 5/2 Barva P/F: . 1/1, p. 4/1 datum narození: 12. 3. 2005

CLEMENTS, CODDYS, CANDY, COLIN, CANIBAL, CONSTANCE, CITADELA 

Chovatelská stanice: Westbohemia star Otec: Ozi Las Ksiezniczek

Chovatel: Romana Mare ková Matka: Brenta Šlovický vrch

Odchováno P/F 4/4 Barva P/F: .z. 2/3, p. 2/1 datum narození: 16. 2. 2005

ALEXUS, ALADIN, ADRIEN, ADONIS, AMBROSIA, AFRODITA, ANNEMARIE, ARIADNE 

Chovatelská stanice: Gold Otec: Persano Gasko Prim

Chovatel: Ivan Jánský Matka: Jantara Plavý vítr

Odchováno P/F 3/7 Barva P/F: . 1/1, .z. 1/1, p. 1/5 datum narození: 22. 2. 2005

CID, CLEO, CANOBI, CORA, CECILY, CESARA, CELESTYNA, CLEONA, CONEY, CASEY 

Chovatelská stanice: Barte Prim Otec: Arny z Duhového kopce

Chovatel: Ing. Tereza Kosinová Matka: Feiby Barte Prim

Odchováno P/F 3/5 Barva P/F: .z. 2/1, p. 1/4 datum narození: 13. 3. 2005

CHESTER, CHARION, CHICO, CHERRYL, CHOCKY, CHESSIE, CHANI, CHIPSY 

Chovatelská stanice: Royal Safe Otec: Artur z Duhového kopce

Chovatel: Martin Slezák Matka: Ayrin z Pomezí

Odchováno P/F 5/4 Barva P/F: . 1/3, .z. 2/1, p. 2/0 datum narození: 12. 3. 2005

JEKYLL, JEREMY, JORDAN, JUMPER, JYXO, JAMAMBA, JARA, JAWA, JEMMA 

Chovatelská stanice: ze Slezské Ho iny Otec: Lumen Bixa

Chovatel: Ing. Josef Rybi ka Matka: Cora Šedédab

Odchováno P/F 3/6 Barva P/F: .z. 0/3, p. 3/3 datum narození: 21. 3. 2005

ARDO, ARTUS, AUTRON, ALANA, ALISSA, ALKA, ANGELA, ANNABEL, ARANKA 
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Svod mladých Krom íž 26. 3. 2005 
Ch. stanice: Animagus Otec: Timo vom Schondratal
Chovatel: Monika Rogalska,  PL Matka: Orang-Jinka des Trois petits diables 
NASTHUS 8.7.2004 pes erná,znaky Barbora Ly ková  3649-04/04 

Ch. stanice: Armadog Otec: Damian Adam v hrádek
Chovatel: Lenka Hovorková Matka: Arma ze Suchých luk 
ADINA 20.8.2004 fena plavá Kv toslava Valušová  3623/04 

Ch. stanice: Asta Nigra Otec: Carleon Gold Mondeo
Chovatel: Lubomír Kolka Matka: Borka z Krovia 
BORKA 17.6.2004 fena erná,znaky René Puczok  3650/04 

Ch. stanice: Moravia Hovacor Otec: Wander Biely démon 
Chovatel: Hana Jemelková Matka: Deizy od í ky Bobravy 
DUSTIN 6.4.2003 pes plavá Zden k Št rba   

Ch. stanice: Katveri Otec: Jasper Plavý vítr
Chovatel: Ing. Kate ina Št pánová Matka: Andra z Duhového kopce 
ALF 26.7.2004 pes plavá Marie Chorovská  3577/04 

Ch. stanice: Královské srdce Otec: Benji z Královské stezky
Chovatel: Evženie Fialová Matka: Betty z Dudákova kraje 
ALL pes  Václav Zejda 3503/04 
ARTUŠ pes erná,znaky Ing. Miroslav Novák  3506/04 
ATHOS pes plavá V ra Šnajberková 3507/04 
AJKA fena erná,znaky Evženie Fialová  3508/04 
ATREA fena erná,znaky Daniela Procházková  3509/04 
AURA

23.5.2004

fena  Mgr. Martin Rak  3510/04 

Ch. stanice: Moravia Diamond Otec: Grand z Páralovy zahrady
Chovatel: Martina ihošková  Matka: Baxia Moravia Hovacor 
ADALGI pes plavá MUDr. Jan Hrbek  3401/04 
AGERON pes erná,znaky Ing. Adolf Kalmus  3402/04 
ADRIKA fena erná,znaky Petr Šmejkal  3406/04 
ALGARA fena erná,znaky Ing. Miloš Kácel  3407/04 
ASHERA

20.2.2004

fena plavá Martina ihošková  3409/04 

Ch. stanice: Nova Merigo Otec: Hasko Gasko Prim
Chovatel: Eva Vlková Matka: Arisha von Philippsdorf 
AKIM 31.8.2004 pes erná,znaky Iva Beranová  3624/04 

Ch. stanice: od Hrn í ského kruhu Otec: Barry ze Zámrsku
Chovatel: Irena Barto ová Matka: Barborka od Hrn í ského kruhu 
DANIEL 26.2.2004 pes erná,znaky Ji í ernín   



8 ZPRAVODAJ - Ro ník XVI, íslo 2

Ch. stanice: Sidaho Otec: Achab von Philippsdorf
Chovatel: Lenka Gaidzioková Matka: Chelse z Páralovy zahrady 
AGNES 31.5.2004 fena erná,znaky Tomáš Hole ek  3520/04 

Ch. stanice: z Beskydských Argonaut Otec: Achab von Philippsdorf
Chovatel: Zbyn k Tome ek Matka: Henny z Páralovy zahrady 
ELZA fena erná,znaky Ji í Pisko   3338/03 
EMA

2.12.2003
fena erná,znaky M. Tome ková  3339/03 

Ch. stanice: z Páralovy zahrady Otec: All z Královské stezky
Chovatel: Ing. Lud k Novák Matka: Hella z Párolovy zahrady 
IRR 18.1.2004 pes erná,znaky František Ko a ík  3377/04 

Ch. stanice: z Pomezí Otec: Carleon Gold Mondeo
Chovatel: Daniel Dänemark Matka: Fuji Royal Safe 
BARRY pes plavá Irena Mazumderková  3362/04 
BENJI pes erná Vlastimil Myšák  3364/04 
BONNEY 

7.2.2004
fena erná Marie Surmová  3367/04 

Ch. stanice: Zašovský kv t Otec: Alda Šédedab
Chovatel: Petra Ko íbová Matka: Ariella z Faustova domu 
ARCHI pes plavá Šárka Moldová  3463/04 
ASCON pes erná,znaky Dan Škrá ek  3465/04 
AKIRA fena plavá Renata M rková  3468/04 
ANGELIKA 

15.3.2004

fena plavá MUDr. Jana Mráková  3469/04 

Ch. stanice: Zlaté oko Otec: Canny z Horské pastviny
Chovatel: Marie Pe inová Matka: Askia Zlaté oko 
CID 13.5.2004 pes erná,znaky M.+J. Pe inovi  3500/04 
CIR pes erná,znaky Jind ich Vinárek  3501/04 
CINNDY   fena plavá Št pánka Ju í ková  3502/04 

Ch. stanice: Zlatý Grál Otec: Hasko Gasko Prim
Chovatel: Mgr. Miroslav Kubí ek Matka: Baccardi Šédedab 
AYACHI 25.7.2004 fena erná,znaky Richard Hrouda  3572/04 

Ch. stanice: z Kytínského ráje Otec: Aran z Královské stezky
Chovatel: MUDr. Petr Sucharda Matka: Bezinka od Hrn í ského kruhu 
ALF 8.3.2004 pes plavá Otakar Šlampa  3451/04 

Ch. stanice: Folcrum Otec: Alan z Horské pastviny
Chovatel: Jozef Pristach, SK Matka: Dara z Krovia 
ANGUS 16.5.2004 pes erná,znaky Bohdan Cabák  SK- SKJ/SHPK453 
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Bonitace Krom íž 26. 3. 2005 

B o n i t a c e -  PSI
Calderon Moravia Hovacor Narozen: 27.9.2002 íslo zápisu: 3038/02
Výška: 68 cm Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Výst. ocen ní: JCh R, 4xCAJC,CAC Zk: ZOP,ZZO,ZM
Bonita ní kód: 5/2a,4d/B2,B7/AA T ída chov. : 1
Otec: Gambo v.d. Hausbergkante

íslo zápisu: OHZB:HO-1028 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Deizy od í ky Bobravy CS

íslo zápisu: 915/95/99 Barva: plavá DKK: 0/0
Chovatel: Hana Jemelková, Kozlovice 10, 750 02 P erov
Majitel: Hana Jemelková, Kozlovice 10, 750 02 P erov

B o n i t a c e -  FENY
Cassiopeia z Brzáneckých vinohr. Narozena: 9.3.2002 íslo zápisu: 2830/02
Výška: 63 cm Barva: erná DKK: 1/1
Výst. ocen ní: CAJC, VT Zk: ZOP
Bonita ní kód: 5/1a/B6,L6,M5/BB T ída chov. : III. - 2 vrhy
Otec: Eddy v. Julienhof

íslo zápisu: VDH-HO:96-22723 Barva: plavá DKK: 0/0
Matka: Awista Black Mondeo

íslo zápisu: 819/94/98 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Chovatel: Radka Jindráková, Kyškovice 84, 413 01  Roudnice nad Labem 
Majitel: Jaroslav Doležal, Roudné 66, 370 07 . Bud jovice

Cayetana Moravia Hovacor Narozena: 27.9.2002 íslo zápisu: 3039/02
Výška: 65 cm Barva: plavá DKK: 0/0
Výst. ocen ní: výborná, CAC Zk: ZOP, ZM
Bonita ní kód: 5/3a/G3/AA T ída chov. : I.
Otec: Gambo v.d. Hausbergkante

íslo zápisu: OHZB:HO-1028 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Deizy od í ky Bobravy CS

íslo zápisu: 915/95/99 Barva: plavá DKK: 0/0
Chovatel: Hana Jemelková, Kozlovice 10, 750 02 P erov
Majitel: Martina Valentová, Liboš-Krnov 18, 781 13  Št pánov
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Felon Kris-Ve-Mar Narozena: 25.2.2001 íslo zápisu: 2450/01
Výška: 59 cm Barva: erná,znaky DKK: 1/1
Výst. ocen ní: výborná Zk: ---
Bonita ní kód: 4/2a,4a,4d/A4,B7,D2,J1/AA T ída chov. : III. - 2 vrhy
Otec: Lumen Bixa

íslo zápisu: 1652/98/00 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Blondy Noble z Koší ského vrchu CS

íslo zápisu: 780/94/97 Barva: plavá DKK: 0/0
Chovatel: Monika Marková, Sivice 274, 664 07  Pozo ice
Majitel: František Straka, Mírov 64, 789 01  Záb eh na Morav

Svod mladých Dv r Králové 16. 4. 2005 
Ch. stanice: Armadog Otec: Damián Adam v hrádek
Chovatel: Mgr. Lenka Hovorková Matka: Arma ze Suchých luk 
ALAN pes celo erná Jan Vondra  3617/04 
ARGO pes erná,znaky Petr Veleta  3618/04 
AVAR pes celo erná Magdalena Gen úrová  3619/04 
ARANKA fena celo erná Dana Šafránková  3620/04 
ARKA

20.8.2004

fena erná,znaky Radovan Švarc  3622/04 

Ch. stanice: Eldovádo Lipí Otec: Orion Gasko Prim
Chovatel: Michaela Flégrová  Matka: Ilka Plavý vítr 
CESAREA 29.1.2004 fena erná,znaky I. Nademlýnský  3373/04 

Ch. stanice: Franc Adelaide Otec: Ivanhoe Royal Safe
Chovatel: František Srb Matka: Anabela z Ro kova
AFRODITE 28.7.2004 fena celo erná František Srb  3573/04 

Ch. stanice: Gasko Prim Otec: Chiron z Páralovy zahrady
Chovatel: Lenka Svobodová Matka: Berenika Adam v hrádek 
RASKO 26.1.2004 pes plavá Nad žda Adámková  3391/04 

Ch. stanice: Gasko Prim Otec: Atze von Wackerbarth
Chovatel: Lenka Svobodová Matka: Oriflame Gasko Prim 
SHAKIRA 12.2.2004 fena celo erná Miloslava Tuzarová  3421/04 

Ch. stanice: Gora Monte Otec: Atze von Scheunenweg
Chovatel: Radka Chmelinová Matka: Carioka Gold Mondeo,
BIANCA 14.3.2004 fena celo erná Edita Horová  3461/04 
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Ch. stanice: Horské Sedlo Otec: Art ze Starého dvora
Chovatel: Jana Harbichová Matka: Cita Jiho eský vítr 
CAIRO pes plavá Ing. Petr Varga  3546/04 
CARON pes plavá Ivo Vacík  3545/04 
CASHMIR pes erná,znaky Jaroslav Kalužík  3542/04 
CASPER pes plavá P. Morav ík  3547/04 
CORNEL pes plavá Alena Tlapáková  3543/04 
CRASSOS pes plavá Jana Petrželová  3544/04 
CELSIE fena plavá Petr Bor vka  3552/04 
CERRIE fena plavá Ing. Ivan Petrikovich  3551/04 
CITA fena plavá Ing. Pavel Š astný   
CONNIE

7.6.2004

fena erná,znaky Fr. Jan Karabina  3548/04 

Ch. stanice: Karelson Otec: Amadeus R žové atrium
Chovatel: So a Kr tová Matka: Venta od Jinolických rybník
ARANKA 16.12.2003 fena plavá Adrienna R žková  3346/03 

Ch. stanice: Karelson Otec: Amadeus R žové atrium
Chovatel: So a Kr tová Matka: Ambra z Mrazové kotliny 
BARNIE pes erná,znaky Bc. Ji í Há ek  3538/04 
BONNIE

8.6.2004
fena plavá Renata Lukešová  3541/04 

Ch. stanice: Katveri Otec: Jasper Plavý vítr
Chovatel: Ing. Kate ina Št pánová Matka: Andra z Duhového kopce 
ALBI pes plavá JUDr. Jaroslav Zelenka  3575/04 
ALEX pes plavá Alena Fantová  3576/04 
ANDRE pes erná,znaky Lenka Doležalová  3578/04 
ARCHIE pes plavá Pavel Sýkora  3579/04 
ARIS pes erná,znaky Antonín Vacek  3580/04 
ARNY pes celo erná Ing. Jaroslav Kr má   3581/04 
ANNA fena celo erná Kv toslava Sta ková  3582/04 
ARICA

26.7.2004

fena erná,znaky Lidmila erná  3583/04 

Ch. stanice: Královské zátiší Otec: Chiron z Páralovy zahrady
Chovatel: Josef Fábin Matka: Freica v.d.Koboldshütte 
NAKY pes erná,znaky Ludmila Vlachová  3497/04 
NARSY pes erná,znaky Ing. Alena Rabasová  3496/04 
NATAN pes plavá Martin Rajniš  3495/04 
NANGIE

3.5.2004

fena erná,znaky Pavla Sobotková  3498/04 

Ch. stanice: Lobivia Otec: Carleon Gold Mondeo
Chovatel: Mgr. Dita Blechová Matka: Fátyma Barte Prim 
AKIM pes erná,znaky Adéla Vá ová  3642/04 
AFRA fena plavá Martina Vyštajnová  3643/04 
ALI fena plavá Michal Laval  3644/04 
ANIKA fena plavá Petra Kolevová  3647/04 
APOGEC

9.9.2004

fena plavá Barbora Blechová  3645/04 
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Ch. stanice: od Lužnických jez Otec: Chiron z Páralovy zahrady
Chovatel: Ji í Richtr Matka: Airin Krušnohorská r že 
BELMONDO pes plavá Leona Knopová  3478/04 
BELLA fena plavá Alena Dostálová  3481/04 
BENNIE fena plavá Ji í Petrák  3482/04 
BERNADETA 

23.4.2004

fena erná,znaky Ivana M í ková  3483/04 

Ch. stanice: Plavý vítr Otec: Persano Gasko Prim
Chovatel: Michaela Faiglová Matka: Hetty Plavý vítr 
LARGO pes plavá Milena Volfová  3633/04 
LARSSE pes celo erná Martin Vokurka  3634/04 
LESTER pes celo erná Lenka Zemanová  3636/04 
LARA 

4.9.2004

fena plavá Zde ka Tichotová  3638/04 

Ch. stanice: Sidaho Otec: Achab von Philippsdorf
Chovatel: Lenka Gajdzioková Matka: Chelse z Páralovy zahrady 
AGÁTKA 31.5.2004 fena plavá Martina Kalíšková  3510/04 

Ch. stanice: Sideric Miks Otec: Hasko Gasko Prim
Chovatel: Gabriela Miksová Matka: Adaly Biely Démon 
BAREILLY pes plavá Petr Sýkora   
BAT-JAM pes erná,znaky Kate ina Jegorovová  3601/04 
BERGIN pes celo erná Martina Kolá ová  3603/04 
BAMBERI fena erná,znaky Josef Semrád  3607/04 
BAY-BATIE fena plavá Miroslava Pavlíková  3610/04 
BE-BELAIN fena plavá Lucie Urbá ová  3611/04 
BELDY - AY fena plavá D. Škultétyová  3609/04 
BEYLA fena plavá Veronika Vrí anová  3606/04 
BIAFRA fena plavá Ivo Zábranský  3605/04 
BRRINY 

9.8.2004

fena celo erná Miloš Pla ek  3608/04 

Ch. stanice: Šédedab Otec: Hasko Gasko Prim
Chovatel: Lucie Makovcová  Matka: Ballantinka Šédedab 
EARLY TIMES pes plavá Rozálie Vodi ková  3555/04 
Eis Caffeé de Brasil pes plavá Miloslav Schmidt  3553/04 
EL BURRO pes erná,znaky Patrik Hochmal  3554/04 
EL JIMADOR pes plavá Lucie Šev íková  3558/04 
ELDORÁDO pes plavá Jan Nedv d  3559/04 
ELIXÍR pes plavá Ing. Kryštof Komanec  3560/04 
EX pes plavá Ing. David Pr dek  3561/04 
ENERGY EBRO fena erná,znaky manž. Brožíkovi 3563/04 
ENSENÁDA fena celo erná Ing. Lukáš Burda  3564/04 
ETHEL DUFFY 

9.6.2004

fena erná,znaky Jí í Musil  3562/04 
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Ch. stanice: Šlovický vrch Otec: Nelson vom Fleischereck
Chovatel: Jana Peclová Matka: Cindy Logo Hastar 
FARAO pes celo erná Olga Votíková  3485/04 
FARGO pes celo erná M. Ka ena  3486/04 
FATIMA fena celo erná Jana Peclová  3489/04 
FLEURY fena celo erná Miloslava Pavlíková  3490/04 
FLORES fena plavá Jan Leksa  3491/04 
FORD

1.5.2004

pes plavá Lucie Ku erová  3487/04 

Ch. stanice: Šlovický vrch Otec: Chiron z Páralovy zahrady
Chovatel: Jana Peclová Matka: Ambra z Brdské samoty 
GAIA fena erná,znaky Pavlína Kašparová  3493/04 
GYRON pes erná,znaky J. Ková ová  3492/04 
GORA

7.5.2004
fena erná,znaky Magda Pryclová  3494/04 

Ch. stanice: von Philippsdorf Otec: Capron vom Brahmetal
Chovatel: Veronika Valentová Matka: Azazela von Philippsdorf 
CAPRON pes plavá JUDr. Olga Kalašová  3522/04 
CARL pes erná,znaky Bohuslava Bartošová  3523/04 
CID pes erná,znaky Ji ina Schmarcová  3524/04 
CARLIE fena erná,znaky Zuzana Vitvarová  3525/04 
CATTY fena plavá Hana Seemannová  3526/04 
CINDY fena plavá Miroslav Pospíšil  3527/04 
CITA fena erná,znaky Milan Ježek   
CORA fena plavá Jana Š astná  3531/04 
CORRY 

4.6.2004

fena plavá Eva Liberdová  3532/04 

Ch. stanice: z Albrechtické samoty Otec: Cedrik z Horské pastviny
Chovatel: Šárka Burešová  Matka: Bibiana Adam v hrádek 
ARGO pes erná,znaky Kate ina Ostrejšová  3665/04 
ADINA

19.10.2004
fena celo erná Barbora Tolarová  3674/04 

Ch. stanice: z Budské samoty Otec: Askan Moravia Hovakor
Chovatel: Lidmila erná Matka: Barbara Bohemia Choc 
CHARLIE pes erná,znaky David Pete ík  3596/04 
CHIVAS pes erná,znaky Ing. Pavel Bína  3593/04 
CHRONO pes plavá Petr N mec  3595/04 
CHERIE fena erná,znaky Petr Klimánek  3597/04 
CHIBETA fena erná,znaky Erik Celý  3598/04 
CHICORI fena erná,znaky Jitka Urbánková  3600/04 
CHIKITA

3.8.2004

fena erná,znaky Zden k Šlégr  3599/04 

Ch. stanice: z Juli ina údolí Otec: All z Královské stezky
Chovatel: Martina Mazurová  Matka: Iffy Plavý vítr 
AFRIKA 31.5.2004 fena erná,znaky Ji í Šefránek  3513/04 



14 ZPRAVODAJ - Ro ník XVI, íslo 2

Ch. stanice: z Opo enského panství Otec: Chyr Gasko Prim
Chovatel: Jana Hrdli ková Matka: Aimy z Horské pastviny 
ASCHLEY 21.8.2003 fena erná,znaky Jaroslav Jedli ka  3280/03 

Ch. stanice: z Pomezí Otec: Carleon Gold Mondeo
Chovatel: Daniel Dänemark Matka: Fuji Royal Safe 
BLACKIE 7.2.2004 fena celo erná Milena Stehlíková  3366/04 

Ch. stanice: z Trocnovského dvorce Otec: Apollon z Apollonova chrámu
Chovatel: Matka: Leanthia Gasko Prim 
ARANKA 29.7.2004 fena plavá František Mat jka  3590/04 

Ch. stanice: Zlatý Grál Otec: Hasko Gasko Prim
Chovatel: Mgr. Miroslav Kubí ek Matka: Baccardi Šédedab 
ASKIVAL pes plavá Alena Tlapáková  3568/04 
ALPINA fena erná,znaky Gabriela Chylová  3569/04 
ANAPURNA fena erná,znaky Z. Králová  3570/04 
ARGENTERA 

25.7.2004

fena plavá Václava Drvotová  3571/04 

Bonitace Dv r Králové 16. 4. 2005 

B o n i t a c e -  PSI
Adam Astra Moldavia Narozen: 3.11.2001 íslo zápisu: 2743/01
Výška: 67 cm Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Výst. ocen ní: výb,CAC,r.CACIB Zk: ---
Bonita ní kód: 5/2a,4a/M5,O3/AA T ída chov. : II.
Otec: Erny Plavý kv t CS

íslo zápisu: 695/94/96 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Izabela Královské zátiší

íslo zápisu: 1356/97/01 Barva: plavá DKK: 0/0
Chovatel: Ing. Vlastislav Eliáš, Kamenný Újezd - B ezí 
Majitel: So a Markovcová, Lažišt  103, 384 32, Kraj J

Argus z Jíloviš ských hvozd Narozen: 19.2.2002 íslo zápisu: 2814/02
Výška: 67 cm Barva: plavá DKK: 0/0
Výst. ocen ní: výb.,r.CAC Zk: ---
Bonita ní kód: 5/3a,4a/H2,L1,M8/AA T ída chov. : II.
Otec: Alda Šédedab

íslo zápisu: 1574/98/00 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Assima Achátové pole

íslo zápisu: 1655/98/02 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Chovatel: Libor Podhola, Jílovišt
Majitel: Ji í Štrébl, V chaloupkách 60, 267 16 Vysoký Újezd, Kraj St .
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Keston Plavý vítr Narozen: 22.9.2002 íslo zápisu: 3028/02
Výška: 64 cm Barva: erná DKK: 0/0
Výst. ocen ní: CAJC,CAC,r.CAC,CWC, CACIB,r.CACIB Zk: ZOP,ZPU1,BH
Bonita ní kód: 4/1a/AA T ída chov. : I.
Otec: Condor v. Inselparadies

íslo zápisu: VDH-HO:94-21086 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Hetty Plavý vítr

íslo zápisu: 1501/97/01 Barva: plavá DKK: 0/0
Chovatel: Michaela Faiglová, Ústí nad Labem 
Majitel: Martina Balonová, Pod Záme kem 519/19. 184 00  Praha 8 

Nasco Gasko Prim Narozen: 11.7.2000 íslo zápisu: 2342/00
Výška: 64 cm Barva: plavá DKK: 0/0
Výst. ocen ní: CWC Zk: ZOP,ZPU1
Bonita ní kód: 4/3a,4a/B9,D2,L8/AA T ída chov. : II.
Otec: Arvin od ervené skály

íslo zápisu: 1187/96/00 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Arabela z Hrádku Kunratic

íslo zápisu: 611/93/96 Barva: plavá DKK: 0/0
Chovatel: Lenka Svobodová, Hradec Králové 15 
Majitel: Kate ina Pat ová, Lichnická 234, 528 07  Se , Kraj V

B o n i t a c e -  FENY
Aerin Kat ina sme ka Narozena: 13.6.2001 íslo zápisu: 2613/01
Výška: 60 cm Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Výst. ocen ní: výborná, r.CAC Zk: ---
Bonita ní kód: 4/2a,4d/D3,M1/AA T ída chov. : II.
Otec: Black spod Krasína

íslo zápisu: SHPK:00610/99 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Ariva Lotto Bohemia

íslo zápisu: 1422/97/01 Barva: plavá DKK: 1/1
Chovatel: Kate ina Houšková, Praha 1 
Majitel: Zden k Strnad, Kozly- Krátká 47, 277 15  Tišice, kraj St .

Andy od eky Vltavy Narozena: 20.4.2001 íslo zápisu: 2547/01
Výška: 63 cm Barva: erná,znaky DKK: 1/1
Výst. ocen ní: velmi dobrá Zk: ---
Bonita ní kód: 2/2a,4b,4d/D2,K4,P1/BB T ída chov. : III. 2 vrhy
Otec: Amadeus R žové atrium

íslo zápisu: 1619/98/00 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Flera z Páralovy zahrady

íslo zápisu: 1266/96/98 Barva: plavá DKK: 0/0
Chovatel: MVDr. Libor Kacbunda, Orlík nad Vltavou 
Majitel: Stanislav Tomek, Tu any 137, 273 79 Tu any, Kraj St .
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Aneta erný vrch Narozena: 14.3.2002 íslo zápisu: 2842/02
Výška: 62 cm Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Výst. ocen ní: výborná,Kraj.vít z Zk: ---
Bonita ní kód: 5/2a,4d/B9,K3/BB T ída chov. : II.
Otec: Fram z Páralovy zahrady

íslo zápisu: 1263/96/98 Barva: plavá DKK: 0/0
Matka: Jakie Královské zátiší

íslo zápisu: 1598/98/02 Barva: erná,znaky DKK: 0/2
Chovatel: Ing. Blanka Jarolímková, Tlustovousy 
Majitel: Miloslav epek, Klamoš 130, 503 51  Chlumec n. ,kraj V

Asta Queen Elsa Narozena: 4.9.2002 íslo zápisu: 3000/02
Výška: 63 cm Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Výst. ocen ní: velmi dobrá, výborná Zk: ZZO
Bonita ní kód: 5/2a,4b,4d/D2,K4,M8,N6/AA T ída chov. : II.
Otec: Bary ze Zámrsku

íslo zápisu: 1923/99/02 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Alenka od Hrn í ského kruhu

íslo zápisu: 1803/99/02 Barva: erná,znaky DKK: 2/0
Chovatel: Markéta Sojková, Žižice 
Majitel: David Holý,Karlštejnská 124, 252 17  Chýnice 

Balda Bukový háj Narozena: 12.2.2003 íslo zápisu: 3100/03
Výška: 65 cm Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Výst. ocen ní: výborná Zk: ---
Bonita ní kód: 5/2a,4f/G3/AA T ída chov. : II.
Otec: Benji z Královské stezky

íslo zápisu: 2218/00/02 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Checkie Nabuko-JKL

íslo zápisu: 1798/99/01 Barva: plavá DKK: 0/1
Chovatel: Ing. V ra Landsmannová, Old ichov
Majitel: Ing. Marie Pavlová, Láze ská 749/3, 460 01 Liberec, Kraj:Liberecký 

Byorka Gold Premio Narozena: 15.3.2002 íslo zápisu: 2855/02
Výška: 63 cm Barva: plavá DKK: 0/0
Výst. ocen ní: výborná Zk: ZZO
Bonita ní kód: 5/3a/D2,E4,G3,H2/BB T ída chov. : II.
Otec: Aron z Putimských les

íslo zápisu: 1089/96/99 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Hessi Plavý vítr

íslo zápisu: 1504/97/00 Barva: plavá DKK: 0/0
Chovatel: Miloslava Tuzarová, Rašovice 
Majitel: Zden k Vodvá ka, Pražská 151, 252 41  Dolní B ežany Kraj St .



e s k o m o r a v s k á  k y n o l o g i c k á  u n i e  

H o v a w a r t  k l u b  R

po ádá

SPECIÁLNÍ  VÝSTAVU 
HOVAWART

Se zadáváním titulu CAJC, CAC R, BOB, Vít z speciální výstavy 
 a ekatelství „Šampión IHF“ 

která se bude konat dne 1. 10. 2005 

v Milovicích u Ho ic

(areál autokempinku v Milovicích) 

Program:  700 - 900 hod.  p ejímka ps

 900 - 915 hod.  zahájení výstavy 

 915 -1400 hod.  posuzování ps

 1400 -1500 hod.  sout že

Uzáv rka p ihlášek: 20.8.2005
Rozhod í: Petr ehánek, Miroslav Václavík 

P ihlášky + poplatky: Martin Slezák 
Kyselovice 16 
768 11 Chropyn
e-mail: hovawart@hovawart.ws



T í d y :  dle výstavního ádu MKU (jsou uvedeny v p ihlášce). 

T i t u l y : CAJC, CAC R, r.CAC, ekatel champion IHF, Vít z speciální výstavy, Vít z
plemene - BOB, Nejlepší veterán. 

Sout že: Nejhez í pár ps  - fena a pes v majetku jednoho majitele, kte í budou na 
výstav  posouzeni. 

Chovatelská skupina - nejmén  3 jedinci, od jednoho chovatele, min. od 2 
r zných otc  nebo matek, kte í byli na výstav
posouzeni.Psi nemusí být v majetku chovatele. 

V ý s t a v n í  p o p l a t k y :  
První pes (v . katalogu)................................. 450 K
Další psi a t ída dorostu a estná ............... 200 K
Sout že ..........................................................  100 K
T ída veterán .............................................. zdarma 
Bez dokladu o zaplacení nebude p ihláška p ijata 

P o d k l a d y  p r o  ú a s t  n a  v ý s t a v :
Pr kaz p vodu psa (+ výkonnostní knížka). 
Veterinární osv d ení ne starší 3 dn  a o kovací pr kaz s prokazateln  platným 
o kováním proti vzteklin , psince a parvoviroze (v ne kratší dob  než 1 m síc a ne starší 1 
roku).

V š e o b e c n á  u s t a n o v e n í :  
Psi musí být zapsáni (registrování) v eské plemenné knize, mimo zahrani ních
ú astník .Po adatel neodpovídá za škody zp sobené psem nebo vystavovatelem, ani za 
úhyn i ztrátu psa.Za škody zp sobené psem ru í majitel.Volné pobíhání ps  není 
dovoleno, kousaví psi musí mít náhubek.Z výstavy se vylu ují háravé feny, feny v druhé 
polovin  b ezosti, feny kojící a také psi s operativním zákrokem k odstran ní vady 
v exteriéru.Musí být dodržován zákon na ochranu zví at proti týrání.V p ípad , že by se 
výstava z objektivních d vod  nekonala, budou poplatky použity na hrazení náklad
spojených s p ípravou výstavy. 

estná t ída je bez nároku na kvalifikaci a po adí (viz. V MKU).
Vystavovatelé souhlasí se zve ejn ním své adresy v katalogu. 

P r o t e s t y :
Protest proti rozhodnutí rozhod ího je nep ípustný. Protest z d vod  nedodržení výstavních 
p edpis  lze podat jen písemn  po složení ástky 300 K  do ukon ení posuzování v kruhu. 
Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prosp ch po adatele.

I n z e r c e  v  k a t a l o g u :  
textové 1 A5 ....................................................................................................... 400 K

1/2 A5 .................................................................................................... 200 K



P I H L Á Š K A

na speciáln í  výstavu hovawart

Mi lovice u Ho ic,  1 .  10.  2005 

Jméno psa v etn  chov. stanice: ..........................................................................................  

íslo zápisu: ........................ Narozen: .......................  Barva: ................ Pohlaví: ..............  

Tituly: ...........................................................  Zkoušky: ...........................................................  

Otec: ............................................................  Matka: ..............................................................  

Chovatel + adresa: .................................................................................................................  

Majitel + adresa (PS ): ...........................................................................................................  

. tel. (e-mail) ............................................................................................................................  

P ihlašuji psa/fenu do t ídy (zaškrtn te):  otev ené od 15 m síc

 dorostu 6-9 m síc  pracovní od 15 m síc

 mladých 9-18 m síc  vít z  od 15 m síc

 mezit ída 15 -24 m síc estné

 veterán  od 8 let

Sout že:

 Nejhez í pár ps   - pes: .................................................................................  

 - fena: ...............................................................................  

 Chovatelská skupina - název chov. skupiny: .....................................................  

Ke každé p ihlášce u všech t íd je nutno doložit fotokopii pr kazu p vodu a úst i-
žek složenky o zaplacení výstavního poplatku. 
Pro za azení do t ídy pracovní je nutno doložit k p ihlášce fotokopii certifikátu o vyko-
nané zkoušce a do t ídy vít z  fotokopii titulu. 

Prohlašuji, že znám výstavní ád MKU i propozice výstavy, budu se jimi ídit a setrvám 
na výstav  až do jejího ukon ení.

V................................ dne............. 2005 Podpis: .................................  
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Keisi Plavý vítr Narozena: 22.9.2002 íslo zápisu: 3034/02
Výška: 60 cm Barva: plavá DKK: 1/1
Výst. ocen ní: velmi dobrá Zk: ---
Bonita ní kód: 4/3a/K4/BB T ída chov. : III. 2 vrhy
Otec: Condor v. Inselparadies

íslo zápisu: VDH-HO:94-21086 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Hetty Plavý vítr

íslo zápisu: 1501/97/01 Barva: plavá DKK: 0/0
Chovatel: Michaela Faiglová, Ústí nad Labem 
Majitel: Romana Homonická, Pecínov 1, 256 00  Benešov u Prahy, Kraj St .

Kesidy Plavý vítr Narozena: 22.9.2002 íslo zápisu: 3035/02
Výška: 62 cm Barva: plavá DKK: 0/0

Výst. ocen ní: 2xCAC,2xr.CAC,r.CACIB,J.Ch R, klub.vít.SR Zk:
ZOP, RH-E, ZZZ, 
ZLP1, VZ1, RH-TA

Bonita ní kód: 5/3a/I1/AA T ída chov. : I.
Otec: Condor v. Inselparadies

íslo zápisu: VDH-HO:94-21086 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Hetty Plavý vítr

íslo zápisu: 1501/97/01 Barva: plavá DKK: 0/0
Chovatel: Michaela Faiglová, Ústí nad Labem 
Majitel: Rudolf Baudyš, Kemenný P ívoz 270, 252 82, kraj St .

Kira Plavý vítr Narozena: 22.9.2002 íslo zápisu: 3037/02
Výška: 63 cm Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Výst. ocen ní: v.,3xCAC,3xCWC,CACIB,BOB,r.CAC,4xr.CACIB Zk: ZOP,ZPU1, ZZO
Bonita ní kód: 5/2a,4f/AA T ída chov. : I.
Otec: Condor v. Inselparadies

íslo zápisu: VDH-HO:94-21086 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Hetty Plavý vítr

íslo zápisu: 1501/97/01 Barva: plavá DKK: 0/0
Chovatel: Michaela Faiglová, Ústí nad Labem 
Majitel: Martina Balonová, Pod Záme kem 519/19. 184 00  Praha 8 

Orka Las Ksiezniczek Narozena: 24.10.2002 íslo zápisu: 3310-03/02
Výška: 63 cm Barva: erná,znaky DKK: 0/0

Výst. ocen ní:
4xCWC,2xr.CACIB,3xCACIB,r.CAC,3xCAC,Šam
p.PL

Zk: ZOP,ZPU1

Bonita ní kód: 5/2a/AA T ída chov. : I.
Otec: Condor v. Inselparadies

íslo zápisu: VDH-HO:94-21086 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Matka: Lotta Klejnot Fanusi

íslo zápisu: PKR.II-62468 Barva: erná,znaky DKK: 0/0
Chovatel: Dorota Mucha, Polsko 
Majitel: Jana Svobodová, Zahrádká ská 13, 503 11  Hradec Králové,Kraj V
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Výsledky klubové výstavy Krom íž 14. 5. 2005 
Rozhod í: Jana Svobodová Rozhod í: Ing. Lud k Novák

PSI FENY

T ída dorostu 
IRWIN od ervené skály VN IDENA od ervené skály VN1
Atos ze Starého dvora x Háta od ervené skály Atos ze Starého dvora x Háta od ervené skály 

IGGI od ervené skály  VN2
 Atos ze Starého dvora x Háta od ervené skály 

ISABELLA od ervené skály VN3
 Atos ze Starého dvora x Háta od ervené skály 

T ída mladých 
SVEN Gasko Prim V1, CAJC, Klubový vít z HALKA Barte Prim  V1, CAJC
Atze vom Wackerbarth × Oriflame Gasko Prim Aran z Královské stezky × Feiby Barte Prim 

IRR z Páralovy zahrady V2 AKIRA Zašovský kv t V2
All z Královské stezky × Hella z Páralovy zahrady Alda Šédedab × Ariella z Faustova domu 

EIS CAFFEÉ DE BRASIL Šédedab V3 INA z Páralovy zahrady V3
Hasko Gasko Prim × Balantinka Šédedab All z Královské stezky × Hella z Páralovy zahrady 

ASTION Moravia Diamond V4 ASHERA Moravia Diamond  V4
Grand z Páralovy zahrady × Baxia Moravia Hovacor Grand z Páralovy zahrady × Baxia Moravia Hovacor 

Mezit ída 
ATOS z Rajského kopce  V1, CAC DAFNEÉ Indiánská maska  V1, CAC
Hasko Gasko Prim × Bianka Adam v hrádek Charon z Hlohovníka × Aura Š astná hviezda 

ARCHIBALD z Rajského kopce  V2, rez.CAC SHAKIRA Gasko Prim  V2, rez.CAC
Hasko Gasko Prim × Bianka Adam v hrádek Atze von Wackerbarth × Oriflame Gasko Prim 

FERDINAND Adam v hrádek  VD3 RAIN Gasko Prim  V3
Xingo Biely démon × Blondy od ervené skály Chiron z Páralovy zahrady × Berenika Adam v hrádek 

FELIX Adam v hrádek   VD4 AXA z Rafandy  V4
Xingo Biely démon × Blondy od ervené skály Carleon Gold Mondeo × Bella z Putimských les

T ída otev ená
ARNOLD z Kejvalky  V1, CAC, KV, .š.IHF BOR VKA Bukový háj  V1, CAC, KV, .š.IHF
Charon Gasko Prim × Agáta od Hrn í ského kruhu Benji z Královské stezky × Checkie Nabuko-JKL 

ANGELO Queen Elsa  V2, rez.CAC IMAGE Royal Safe  V2, rez.CAC
Bary ze Zámrsku × Alenka od Hrn í ského kruhu Erotik Gasko × Assia Safe 

CEDRIK z Horské pastviny  V3 ALL-BRII Sideric Miks  V3
Charon Gasko Prim × Borga u T eš ovky Hasko Gasko Prim × Adaly Biely démon 

DUSTIN Moravia Hovacor  V4 BONNY z Divišovských sad V4
Wander Biely démon × Deizy od í ky Bobravy Hasko Gasko Prim × Anna z Kraje kalicha 

T ída pracovní 
KODY Plavý vítr V1, CAC
Condor vom Inselparadies × Hetty Plavý vítr  
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Rozhod í: Jana Svobodová Rozhod í: Ing. Lud k Novák

PSI FENY

T ída vít z
ARTUR z Duhového kopce  V1, CAC ARIELLA z Faustova domu  V1, CAC
Erny Plavý kv t × Hexa z Páralovy zahrady All Tiger Black Mondeo × Aška Zlaté oko 

DAMIÁN Adam v hrádek  V2, rez.CAC BALLANTINKA Šédedab V2, rez.CAC
Carleon Gold Mondeo × Wrenny Biely démon Ben z Drahlova x Clannad Gasko 

CLAIRMONT z Brzáneckých vinohrad V3
Eddy v.Julienhof × Awista Black Mondeo  

T ída veterán
DUSTYN Plavý vítr  V1, Nejlepší veterán ELSA erná te ka  V1, Nejlepší veterán
Asko Tyrus × Selly vom Elbflorenz Diabollo Biely démon × Arisa áblovo oko 

  ANNA z Kraje kalicha  V2
 Carlo Plavý vítr × Aida Jiho eský vítr 

  CLANNAD Gasko V3
 Linus v. Wendenhaus x Aneta Tanio 

T ída estná
ALMA R žové atrium  V1

 Cäsar v.d.Koboldshütte × Elza Muminí údolí 

Hlavní sponzor výstavy 
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Svod plemeník  v Milovicích 1.10.2005 
Svod plemeník  prob hne p ed zahájením speciální výstavy. 

P ihlášky jsou k dispozici na klubových stránkách nebo u HPCH. 

Uzáv rka p ihlášek 20. 9. 2005.

Poplatek 100,- K  zasílejte na adresu HPCH:
 Valušová Kv toslava, Ve ovice 283, 742 73 

Upozor ujeme na povinnost majitel  krycích ps  tento svod absolvovat  
minimáln  1x za rok!

P edstavení lenských zemí IHF – III. ást

Švédsko
Švédský hovawart klub (Svenska Hovawartklubben) byl založen v roce 1980. Dnes 

má okolo 650 len . V sou asné dob  registrují ro n   p ibližn  170 št at a mají asi 50 
„aktivních“ krycích ps . Barevné rozložení hovawart  v populaci odpovídá žádoucímu 
trendu, tedy 65 – 70% erných se znaky, 20% plavých a 10 – 15% celo erných. Švédové 
se také se svými psy v nují hodn  výcviku a to p edevším stopa ské práci, poslušnosti, 
obranám, záchrana in  a v neposlední ad  používají hovawarty i jako strážní a hlídací 
psy a také k vyhledávání. 

Finsko
Hovawart klub Finska (Suomen Hovawart Ry) byl založen rovn ž v roce 1980 

a v sou asné dob  má p ibližn  800 len . Také chovatelská základna je velmi rozsáhlá 
a to zhruba 200 žijících chovných fen a 250 krycích ps . V posledních letech Finové 
zaregistrovali následující po ty št at:  2004 – 247, 2003 – 214, 2002 – 192, 2001 – 270 
a 2000 – 176. Co se tý e barevných ráz , je zhruba 50% populace erných se znaky, 40% 
plavých a 10% celo erných. K chovu mohou být p ipušt ni pouze jedinci ádn
zaregistrovaní jako chovní v národní finské kynologické organizaci, musí úsp šn
absolvovat bonitaci (ZTP), kde se krom  posouzení exteriéru provád jí ješt  povahové 
testy a výsledek RTG DKK maximáln  1/1 (HD-A nebo max.HD-B). První vrh smí mít 
chovný pes i v p ípad , že úsp šn  neabsolvuje bonitaci (pozn.p ekladatelky: 
p edpokládám, že se týká povahové ásti bonitace).  Ve Finsku se hovawarti cvi í
p edevším jako stopa i a to nejvíce v lese, dále k vyhledávání a také jako psi záchraná ští.
Naopak výcviku obran se jejich majitelé prakticky nev nují. 

M.W.
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P íbuzenská plemenitba – aktuální strategie 
v chovu ? 

Ohledn  užite nosti a risik p íbuzenské plemenitby bylo již zve ejn no mnoho, avšak 
v tšina lánk  na toto téma kon ila u všeobecnosti. Já budu ve svém p ísp vku popisovat 
strategii v chovu RZV vzhledem k p íbuznosti. 

Co je tedy p íbuzenská plemenitba? 
Všeobecná definice p íbuzenské plemenitby: Pod pojmem p íbuzenská plemenitba 

rozumíme pá ení zví at, která jsou (ješt ) více p íbuzná než je pr m r v populaci. 

A zde za íná dilema. P íbuzenská plemenitba je v populaci zcela specifický pojem 
a v každém p ípad  také pojem relativní. Odpovídající je také protiklad p íbuzenské
plemenitby – heteróza – jen relativn  definovatelná. Jeden z prvních, který se zabýval 
matematickým p epo ítáváním stupn  p íbuznosti, byl americký v dec Sevell Wright. 
Podle n j je také pojmenován tzv. „Wright v koeficient p íbuznosti“, který zohled uje
následující parametry a to po et všech spole ných p edk  a po et generací až k t m
spole ným p edk m podle vzorce (pozn. p ekladatelky Wright v vzorec) k výpo tu 
stupn  p íbuznosti mezi dv ma chovnými jedinci. 

Díky tomuto vzorci lze vypo ítat nejenom stupe  p íbuznosti mezi dv ma zví aty,
nýbrž i koeficient p íbuznosti potomk  obou t chto jedinc . Tolik teorie. 

Až do konce 20. století se v kynologii nevypo ítával pr m rný stupe  p íbuznosti 
v populaci. Takže se používal pojem p íbuzenská plemenitba jen p i úzké p íbuzenské
plemenitb  (tedy pá ení se mezi nejbližšími p íbuznými, tj. mezi sourozenci nebo mezi 
otcem a dcerou atd.). Slabší forma p íbuzenské plemenitby, jako nap . liniový chov je 
ješt  i dnes v mnoha klubech propagována jako možná strategie chovu. Nem že se to 
nikomu zazlívat, protože až do nedávné doby nebylo známo nic lepšího. Dr. Hellmuth 
Wachtel z Vídn  zavedl u veškerých krytí, která jsou více p íbuzná než je pr m r
v populaci u dané rasy, pojem úzká p íbuzenská plemenitba. Zvolil tento výraz, protože 
chyb l popis pro všechny praktiky v chovu, resp. pro stavy populace, které vyvolávají 
zvýšené kolísání v genu pop . genové upevn ní jako snížení genetické rozmanitosti. 

P íbuzenská plemenitba, pod kterou se rozumí také úzká p íbuzenská plemenitba 
a rovn ž liniový chov, p íliš malé populace, používání p íliš málo krycích ps  ve srovnání 
k po tu fen – všechno toto má stejný ú inek a to zvýšení homozygotnosti, resp. ztrátu alel 
a fixace v takové mí e, která má v populaci znepokojivý rozm r.

P íbuzenská plemenitba vede k inbreedingové depresi a její následek - ztráta životní 
síly (životaschopnosti) se vyzna uje p edevším mén  zdravými psy, slabším r stem, 
sníženou plodností a výkonem, snižováním inteligence, narušeným chováním a sníženou 
pé í fen o svá št ata.
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Pro správné porozum ní: P íbuzenská plemenitba nezp sobuje d di né vady tím, že 
poškozuje genotyp, nýbrž zviditelní recesivní (skryté) d di né vady v genotypu jednoho 
zví ete následn  u jeho potomk . To m že ale nap . u polygenní d di né vady trvat 
mnoho generací než se tato d di ná vada ve fenotypu psa upevní. 

Zásadn  platí: Jedna populace je o to zdrav jší a pro budoucnost zajišt n jší, ím je 
v tší. Samoz ejm  také u velkých populací musí podle zdravotních ukazatel  docházet 
k selekci. Bohužel ale také p ísná selekce rovn ž redukuje genotyp, což se musí zohlednit. 
Na druhou stranu m že být také velká populace v genetickém po tu „malá“, když 
zpravidla pochází z malého po tu p edk  – zakladatel  nebo když se z p íliš malého po tu 
krycích ps  up ednost ují v chovu jen n kte í. Zachování nebo vylepšení genetické 
r znorodosti vyžaduje dostate n  velkou základnu (nejmén  200 chovných jedinc )
a vyšší procento využívaných krycích ps  (v ideálním p ípad  1:1 a výše). Rozumí se, že 
tento ideální stav je v praxi sotva kdy realizovatelný, ale je nutno si všímat toho, že 
geneticky efektivní populace nikdy není v tší než po et krycích ps  krát ty i.

Psi Feny Vzr st koeficientu 
p íbuznosti v % 

Geneticky 
efektivní populace 

1 50 12,75 4 

10 50 1,50 33 

20 50 0,87 57 

40 50 0,56 89 

Shrnutí
Podle výše ješt  existující r znorodosti , tzn. velikosti geneticky efektivní populace, 

mohou spojení pokud možno co nejmén  p íbuzných zví at zp sobit zna né zlepšení 
problém  s d di nými nemocemi a inbreedingovou depresí. Nutné odstoupení od 
používání úzké p íbuzenské plemenitby sice zt žuje šlecht ní jednoho požadovaného 
typu, ale díky r znorodému chovu našeho plemene už stejn  není nutné vyšlechtit pouze 
„jeden typ“. 

Protože úzká p íbuzenská plemenitba p sobí zvýšeným rizikem onemocn ní a s tím 
spojeným genetickým poškozením, které pro mnoho ps  znamená utrpení a brzkou smrt, 
diskutuje se již v Holandsku o ú edním zákazu liniového chovu a dokonce o zákazu 
chovu siln  d di n  zatížených plemen. 

Další signál p ichází z Finska. Od roku 1994 nedostanou vrhy, které jsou p íliš
degenerované nebo jejichž rodi e již produkovali p íliš mnoho potomk  pr kazy p vodu.

V N mecku musí od roku 2002 chovatelské kluby plemen, která se již díky d di ným 
vadám stala nápadnými, podle zákona p edložit své chovatelské programy, které tyto 
defekty omezují. 
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Jaká je tedy situace u hovawart  v n meckém klubu RZV? 
Silný vzr st koeficientu p íbuznosti vznikl v letech 1989 až 1993 díky znovu 

sjednocení N mecka a s tím související p evzetí hovawart  z bývalého NDR. Tam se totiž 
ve velké mí e provozoval liniový chov. P ipomínka: Koeficient p íbuznosti 6,3% jako 
tomu bylo v roce 1993 znamená, že všichni hovawarti jsou si pr m rn  p íbuzní jako 
bratranec a sest enice!

RZV klub má v sou asné dob  asi 6000 len  s rovn ž takovým po tem ps . Pr m rná
doba využívání psa v chovu je 5 let, tzn. že každý pátý rok dochází ke zm n  generace. 
V RZV bylo v letech 1998 až 2003 u 502 vrh  využito 213 r zných ps  a 307 r zných fen, 
tedy každý pes kryl pr m rn  2,35krát a každá fena m la 1,63 vrh  za sv j život. Z toho 
vyplývá, že v RZV je pom r ps  k fenám 1,45 : 1,00 tedy velmi blízko k ideálu 1:1! 

Jak toho bylo dosaženo? 
Nejp ísn jším opat ením bylo jist  omezení po tu krytí u ps . Na za átku bylo 

plánováno 5 krytí za život psa. U následné kontroly potomk  mohlo být p i existenci 
ur itého procentního podílu t chto zkontrolovaných potomk  povoleno dalších 5 krytí 
p íslušnému psu. Dnes už krycí pes p ekro í jen z ídka t chto 5 povolených krytí, to se 
stává jen ve vyjíme ných p ípadech pod kontrolou poradce chovu. Toto opat ení bylo po 
mnoho let jedine né v celé kynologii! P ední genetici v N mecku a ve Švýcarsku (nap .
prof. Distl, prof. Gaillard, paní dr.Eichelberg…) propagovali toto jako p íkladné a n které
chovatelské kluby v N mecku nap . klub švýcarských salašnických ps  (SSV) následují 
tohoto p íkladu. 

Na záv r bych cht l ješt  jednou citovat dr. Wachtla z Vídn :

„Je na ase, aby už d di ná výbava plemen ps  nebyla více zneužívána, naopak jí 
musíme udržovat a zachovat v kontrastu k dosavadnímu systému chovu, který povolil 
zneužívání na úkor budoucích generací!“ 

Gisbert Langheim 
Prezident IHF a RZV 

P eložila: Michaela Weidnerová 

Pohár plemen Netolice 
12. b ezna po ádala Jiho eská záchranná brigáda celostátní závod podle národního 

záchraná ského zkušebního ádu. Jeho cílem bylo dostat na start všechna plemena, která 
se zabývají záchraná ským výcvikem. Startovala t í lenná družstva stejných plemen ps .
Podle p vodního zám ru m l jeden pes v družstvu vypracovat stopu, druhý vyhledávat 
v sutinách a t etí sout žit v poslušnosti. V dob  závodu ješt  v okolí Netolic ležel sníh 
a tak byly propozice zm n ny, vypušt ny stopy a dva psi nastoupili na vyhledávání. 
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Z majitel  našeho plemene se závodu zú astnili dva lenové Pražské ZBK – Alena 
Goldmannová s fenou Atma Gutta Fortunae a Rudolf Baudyš s Kesidy Plavý vítr a Irena 
Barto ová ze ZBK Vyso ina s Barborkou Od hrn í ského kruhu. 

Prvním terénem byla uzav ená velká hala, v níž m li psi asto problémy s pr vanem 
a n kolik jich ozna ilo falešný úkryt. V tomto terénu pracovala Atma, která okamžit
našla figuranta, ale ozna ila až po chvíli a získala za to 75 bod  ze 100. Druhý terén byl 
venkovní, zna n  velký a byl v n m složen r zný materiál, panely apod. Zde pracovala 
Kesidy, pe liv  prohledala celý prostor a byla ohodnocena 85 body. Na Barunku zbylo to 
nejmén  populární – poslušnost podle ZZP, která znamená p ekonání sestavy 10 r zných
p ekážek v etn  vysokého žeb íku, skok , á ka, v tšinou ob ma sm ry. P ekážky byly 
mokré a na cvi išti v Netolicích byla Barunka prvn , stejn  jako její kolegyn  v terénech 
pro vyhledávání. Do družstva p inesla 76 bod .

Pak už se jen ekalo na výsledky – ty naše byly pr m rné, ale stabilní a bez výkyv .
V jiných družstvech, nap . u malinois  m li dva psi excelentní výsledky, ale t etí vyšt kal 
falešný úkryt, p i kterém je záchranná práce ukon ena.

A celkové hodnocení ? Z 15 startujících družstev se hovawarti umístili na 6. míst . Za 
námi z stala taková typicky pracovní plemena jako n me tí ov áci, malinoisové, 
labrado i a mnoho dalších. 

Tento závod zase trochu p isp l k tomu, aby byli hovawarti vnímáni jako psi 
použitelní k výcviku. Záchrana ina je náro ná na psychiku ps , nemohou ji d lat zví ata
s labilní povahou a vyžaduje krom  výborných ichových schopností také tu nejvyšší 
souhru a porozum ní mezi psem a psovodem. Svým solidním umíst ním naši psi ukázali, 
že hovawart takový je. 
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Dovedete se orientovat v krmivech pro psy? 
Do sou asnosti bylo u nás registrováno kolem dvou tisíc krmiv, což jist  nep ispívá 

p ehlednosti. Aktuáln  se ale na trhu vyskytuje jen velmi malá ást z nich. 

Pokud bychom cht li najít d vod, pro  n která krmiva jsou konkurenceschopná a jiná 
nikoli, byli bychom p ekvapeni, jak málo se na argumentaci podílí kvalita krmiva. 
Nej ast jším argumentem je pravd podobn  cena. Bohužel je to obvykle jen cena 
absolutní. To znamená, že majitel se jen podívá, kolik korun zaplatí za pytel a podle toho 
nakoupí. D ležit jší než cena celého balení je cena denní krmné dávky. Denní dávka 
špi kových krmiv je asto výrazn  nižší, takže denní náklady na krmení psa obvykle 
nejsou v p epo tu vyšší než u mén  kvalitních krmiv. Navíc dopad na zdraví a kondici 
psa je u špi kových krmiv prokazateln  lepší. 

Pro základní orientaci bychom si m li uv domit, co pro psa chceme. Pokud chceme to 
nejlepší, volíme tzv. superpremiové krmivo. Takové krmivo je tvo eno p edevším 
erstvým masem. Asi není t eba pochybovat o tom, že bude nejen nejkvalitn jší, ale také 

nejchutn jší – bude opravdu „super“. Jedno z nejoblíben jších a také nejužívan jších 
v této kvalit  je krmivo Purina Pro Plan. 

Další obsáhlá skupina tzv. premiových krmiv je kvalitativn  velmi pestrá. M že
obsahovat na prvním míst  r zné masové složky, což ale není erstvé maso! Masovou 
složkou m že být mou ka, r zné vedlejší masové produkty apod., které mohou být 
vyráb ny za vysoké teploty a tlaku. Každá tepelná úprava m že mít za následek tepelnou 
degeneraci bílkoviny, která je v tší p i vyšších teplotách, a m že vyvolávat následné 
alergické reakce. Pro kvalitu krmiva je ur ující kvalita suroviny. Obvykle ve složení 
premiových krmiv najdete mou ku, která se n kdy užívá z technologických d vod , ale 
celkem pochopiteln  se nevyrovná ve všech ukazatelích erstvému masu a je lepší, když 
netvo í jediný základ krmiva. Jako p íklad premiových krmiv poslouží krmiva Purina Dog 
Chow, která jsou jakýmsi sv tov  uznávaným standardem v premiové ad . Do vyšší 
premiové t ídy se adí mén  známé krmivo Purina Excellent, které je svou vynikající 
kvalitou tém  identické s Pro Planem, ale neobsahuje erstvé maso. Jeho hlavní složkou 
je kvalitní dr beží mou ka. Toto krmivo bylo vyvinuto jako levn jší alternativa Pro Planu 
pro profesionální chovatele. Ve své kategorii je Purina Excellent krmením špi kové
kvality za velmi dobrou cenu. 

Pokud se ve složení krmiva na prvním míst  objeví rostlinná složka, jedná se o krmivo 
azené do kategorie ekonomických krmiv a zpravidla není p íliš vhodné k dlouhodobé-

mu zkrmování s ohledem na možný pokles kvality srsti, výkonnosti psa apod., n kdy 
i s negativním dopadem na zdraví. 

Kvalitní receptury krmiv tvo í mimo jiné úrove  výzkumného zázemí, kterou mají 
špi koví výrobci. Nap . Purina Pet Care Center je pracovišt m, které denn  monitoruje 
n kolik set zví at (ps , ko ek, ale jsou zde i kon , lamy a další) krmených Purinou. Tento 
výzkum probíhá nep etržit  po adu generací  
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a krom  momentálního stavu zví at sleduje i celoživotní vliv na zdraví. Jedním z uni-
kátních výstup  je i studie Life Plan, která ukázala, jak prodloužit a zkvalitnit život ps .

Výrobci, kte í nedisponují kvalitní výzkumnou základnou mohou zdánliv  dob e
napodobit složení špi kových krmiv, ale dlouhodobý efekt takových krmiv na zdraví psa 
nemusí být jednozna n  pozitivní. 

Bohužel se lze n kdy setkat s tím, že výrobce, p ípadn  dovozce nebo distributor 
neuvádí na baleních p esné údaje. Existuje zákonná povinnost, co musí obal obsahovat. 
Za to také ten, kdo uvádí krmivo na trh ru í a nejspíš si nedovolí uvád t nepravdivé údaje. 
Jiné doprovodné informace už nejsou sledovány a asto se tu objevují nep esnosti, které 
mohou p sobit dezorientaci. 

Lze doporu it, aby p ípadný zájemce v noval pozornost odstavci složení, kde jsou 
vyjmenovány jednotlivé složky, které tvo í základ krmiva, p i emž na prvním míst  je to 
nejvíce zastoupené a pak další v sestupném po adí. Je-li na prvním míst  maso, bude to 
pro psa nejlepší. Není na škodu, pokud se podíváte také na originální popis výrobce, kde 
v p íslušném odstavci, anglicky nazvaném ingredients, naleznete stejný údaj, který n kdy 
bývá nep esn  p eložen do eštiny. Vyžaduje to znalost n kolika málo sloví ek, ale 
jestliže se nap . dovíte, že výrobce uvádí výraz meal (tj. mou ka), který je pak v eském 
p ekladu uveden jako maso, n co nebude v po ádku a bude lepší se podívat na složení 
v angli tin .

Nejlepší krmiva mají na prvním míst  maso, takových je na trhu jen velmi málo. 
U v tšiny kvalitních krmiv st ední ady (premium) tvo í bílkovinu jiný živo išný zdroj. 
I tady je dob e se dobrat pravdy a používat rad ji taková krmiva, kde základ netvo í tzv. 
kafilerní mou ky, kde se sleduje bezpe nost z hlediska zdravotní nezávadnosti, ale ta se 
týká infek ních nemocí. Riziko dalších termostabilních látek typu alergen  apod. p ece
jen n jaké existuje a taková krmiva bývají v tšinou cenov  atraktivní, ale s ohledem na 
možná rizika nebývají u zasv cených v oblib .

Moud í majitelé obvykle volí co nejkvalitn jší krmivo bez ohledu na cenu balení. 
Kvalitní krmivo zbaví takového majitele ady vedlejších náklad  (na veterinární pé i,
dopl ky výživy, na p ípravky zlepšující fyzický výkon, kvalitu srsti a podobn ), což sníží 
celkové náklady a tím se investice do špi kového krmiva zhodnotí. Takoví psi s chutí 
p ijímají krmivo, mají perfektní kondici a optimální trus, který je významným ukazatelem 
zdraví.

MVDr. Josef Nosek, Ing. Olga Vránová 
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Úsp chy našich hovawart
Na Evropské výstav  ps  v Tullnu dne 5. ervna 2005, reprezentovalo velmi úsp šn

eskou republiku celkem osm našich vystavovatel   a umístili se následovn :

• Sunny Gasko Prim - Europa Jugendsieger, BOB; 
• Kondor Plavý vítr - CACA, CACIB, Europa Sieger, ekatel šamp. IHF;  
• All-Brii Sideric Miks - CACA, R. CACIB;
• Kira Plavý vítr - R.CACA;  
• Keston Plavý vítr - V3;  
• Clairmont z Brzáneckých vinohrad  - V3;
• Kody Plavý vítr - V4   
• Ozi Las Ksiezniczek - VD4.  

Posuzovala paní Sabine Kerschner (A).  

Celkové výsledky naleznete na www.hovawart.cz

Sunny Gasko Prim - 
Europa Jugendsieger,

BOB
ICh. Atze von 

Wackerbarth × 
Ch.Oriflame Gasko Prim 

chovatel: 
 Lenka Svobodová 

majitel: 
Michaela Faiglová 
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Bonitace a svod mladých v Krom íži
24. 9. 2005 
Termín: 24. 9. 2005 od 9,00 hod.  

Místo konání: Krom íž – Myslivecká st elnice Hv zda - Kotojedy 

Uzáv rka p ihlášek a poplatk 5. zá í 2005

Poplatky:

Svod mladých  200,- K   Bonitace 600,- K

Úhrada poplatk : poštovní poukázkou typu C na adresu bonita ní referentky nebo

 úhradou na ú et klubu .: 135455176/0300 vedený u SOB, a.s. P erov, variabilní 
symbol je 10timístné íslo: 240905 + tetovací íslo psa, kterého hlásíte. Pokud hlásíte 
více ps  prove te platbu za každého psa zvláš , není možné platby kumulovat.  
(p íklad: tetovací íslo mého psa je 1023, potom variabilní symbol k mé platb  bude 
2409051023)

P ihlášky na svod ml. a bonitaci jsou p ílohou „P íru ky pro chovatele hovawart “,
kde naleznete odpov di na Vaše dotazy nejen ohledn  svod  a bonitací.  P íru ku získáte 
po zaslání nadepsané a ofrankované (10,- K ) obálky formátu A5 a poplatku 40,- K  na 
adresu p edsedy klubu Ing. Lu ka  Nováka.

P ihlášky zasílejte (výhradn  poštou) na adresu bonita ní referentky:  
Lucie Makovcová 
Luka pod Medníkem 190 
254 01  Jílové u Prahy  

Nekompletní p ihlášky nebudou akceptovány! K bonitaci nezapome te zaslat 
zárove  s p ihláškou fotokopii PP event. výkonnostní knížky, odkud bude z ejmé spln ní 
všech podmínek daných Ch . K p ihlášce p iložte kopii dokladu o zaplacení p íslušného 
poplatku.  

P ipomínáme: Podmínky pro ú ast na bonitaci musí být spln ny v den uzáv rky. 
Háravé feny se bonitace i svodu ml. mohou ú astnit, podmínkou je nahlášení u p ejímky 
a držení feny mimo areál.   

Nezapome te  o kovací pr kaz s veterinárním  potvrzením  ne starší 3 dn   (vakci-
nace ne starší 12 m síc  a ne d íve než 30 dn  p ed konáním akce). 

Nezapome te vzít s sebou pr kaz p vodu psa! 

Doufáme, že možnost platby poplatk  p es banku bude pro Vás pohodln jší. Žádáme Vás 
však o d sledné dodržení správného vypln ní variabilního symbolu!
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Bonitace a svod mladých v Milovicích u Ho ic
2. 10. 2005 
Termín:  2. 10. 2005 od 9,00 hod. (bude-li v tší po et p ihlášených, bude ást

bonitací probíhat již den p edem, po ukon ení výstavy – ur í a oznámí 
po adatel)

Místo konání: Autokemp Milovice u Ho ic

Uzáv rka p ihlášek a poplatk 12. zá í 2005

Poplatky:

Svod mladých  200,- K   Bonitace 600,- K

Úhrada poplatk : poštovní poukázkou typu C na adresu bonita ní referentky nebo

 úhradou na ú et klubu .: 135455176/0300 vedený u SOB, a.s. P erov, variabilní 
symbol je 10timístné íslo: 240905 + tetovací íslo psa, kterého hlásíte. Pokud hlásíte 
více ps  prove te platbu za každého psa zvláš , není možné platby kumulovat.  
(p íklad: tetovací íslo mého psa je 1023, potom variabilní symbol k mé platb  bude 
2409051023)

P ihlášky na svod ml. a bonitaci jsou p ílohou „P íru ky pro chovatele hovawart “,
kde naleznete odpov di na Vaše dotazy nejen ohledn  svod  a bonitací.  P íru ku získáte 
po zaslání nadepsané a ofrankované (10,- K ) obálky formátu A5 a poplatku 40,- K  na 
adresu p edsedy klubu Ing. Lu ka  Nováka.

P ihlášky zasílejte (výhradn  poštou) na adresu bonita ní referentky (Lucie 
Makovcová, Luka pod Medníkem 190, 254 01  Jílové u Prahy. K p ihlášce p iložte kopii 
dokladu o zaplacení p íslušného poplatku, jinak Vaše p ihláška nebude akceptována. 

Nekompletní p ihlášky nebudou akceptovány! K bonitaci nezapome te zaslat 
zárove  s p ihláškou fotokopii PP event. výkonnostní knížky, odkud bude z ejmé spln ní 
všech podmínek daných Ch .

P ipomínáme: Podmínky pro ú ast na bonitaci musí být spln ny v den uzáv rky. 
Háravé feny se bonitace i svodu ml. mohou ú astnit, podmínkou je nahlášení u p ejímky 
a držení feny mimo areál.   

Nezapome te  o kovací pr kaz s veterinárním  potvrzením  ne starší 3 dn   (vakci-
nace ne starší 12 m síc  a ne d íve než 30 dn  p ed konáním akce). 

Nezapome te vzít s sebou pr kaz p vodu psa! 

Doufáme, že možnost platby poplatk  p es banku bude pro Vás pohodln jší. Žádáme Vás 
však o d sledné dodržení správného vypln ní variabilního symbolu! 
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Adresá  klubu 
Výbor klubu 

P edseda:  Ing. Lud k Novák (OPCH pro jižní Moravu) 
Vrchlického 2613, 767 01 Krom íž

 573 337 786 
e-mail: novak.km@centrum.cz 

Místop edseda: Václav Peroutka
Doležalova 1052/17, 198 00 Praha 14 

 737 751 792, e-mail: vapero@seznam.cz 

Hl. poradce chovu: Kv toslava Valušová - Gillarová (OPCH pro severní Moravu) 
742 73 Ve ovice 283 

 556 857 121, 737 763 327 
e-mail: valusova.hw@quick.cz 

Jednatel + pokladní: Hana Jemelková 
Kozlovice 10, 750 02 P erov IV 

 581 204 085, 603 359 196 
e-mail: hovacor@seznam.cz 

Bonita ní referent: Lucie Makovcová 
Luka pod Medníkem 190, 254 01 Jílové u Prahy 

731 485  873, 14 -18 hod.
e-mail: makovci@volny.cz 

Výstavní referent: Martin Slezák 
Kyselovice 16, 768 11 Chropyn

 573 357 215 
e-mail: royal.safe@quick.cz 

Výcvikový referent: Lud k Valenta 
Liboš-Krnov 32, 783 13 Št pánov u Olomouce 

 776 368 724, 18 - 20 hod.
e-mail: valenti.ol@tiscali.cz 

Zodpov dný Mgr. Miloslav Hromádka 
redaktor  565 43 Zámrsk  21 
Zpravodaje:  465 481 191, 736 402 203 

e-mail: hromadka.m@volny.cz 

lenové: Ing Tereza Kosinová (OPCH pro st ední a západní echy)
Nové domy 158, 164 00 Praha 6 – P ední Kopanina 

 605 228 650 
e-mail: hovawart@seznam.cz 
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 So a Kr tová (OPCH pro severní echy)
Sídlišt  Družby 498/3, 417 01 Dubí 1 

 412 517 438, (práce), 417 571 045, 602 295 834 
e-mail: skrutova@seznam.cz 

 Rudolf Baudyš 
Kamenný P ívoz 270, 252 82 Kamenný P ívoz 

 602 362 995, 
e-mail: baudyjr@volny.cz 

 Jana Svobodová (OPCH pro východní echy)
 Lhota p. Ho i kami 62, 552 05 Ho i ky 

 491 491 492, 602 428 626 
 e-mail: prima.nova@quick.cz 

 RNDr. Irena Barto ová (OPCH pro jižní echy)
ervený Hrádek 27, 380 01 Da ice,
 567 318 279 

 e-mail: BartonD@seznam.cz 

Revizní komise: Šárka Slezáková 
Kyselovice 16, 768 11 Chropyn
e-mail: royal.safe@quick.cz 

 Alena Goldmannová (OPCH pro st ední echy)
Kunice 160, 251 63 Strán ice

 607 238 111 
e-mail: alenagold@centrum.cz 

 MVDr. Svatopluk ech, Ph.D.
Trýbova 4, 602 00 Brno 
e-mail: cechs@vfu.cz 

Bankovní spojení: SOB, a. s. P erov, . ú. 135455176/0300 
I O: 4813 5909 
Internet: www.hovawart.cz
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