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Poděkování
Jménem celého nově zvoleného výboru klubu a také členů revizní komise si dovolu-
ji poděkovat výboru odstupujícímu v čele s Ing. Luďkem Novákem, revizní komisi 
v čele s Šárkou Slezákovou a webmasterovi Hance Jemelkové za jejich dlouholetou 
a přínosnou práci ve vedení našeho klubu.

Rovněž bych ráda poděkovala všem voličům za důvěru, kterou do nás vložili, a kterou 
se budeme ze všech sil snažit nezklamat.

Michaela Weidnerová 
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Zpráva předsedkyně výboru klubu
Vážení přátelé – majitelé, chovatelé, příznivci plemene – členové Hovawart klubu ČR,

Výbor Hovawart klubu ČR (dále jen VK) se sešel v plném počtu na své ustavující schůzi 
dne 16. 11. 2006 ve Vílanci. Hlavní náplní schůzky byla volba funkcí, schválení jednacího 
řádu VK, stanovisko k návrhu Divizního uspořádání a návrhy základních bodů nového or-
ganizačního řádu. Z kapacitních důvodů není bohužel možné otisknout všechny originální 
dokumenty zde ve Zpravodaji. Do tohoto čísla je začleněn jeden loňský dokument. K předání 
dalších bude znovu vyzván Ing. Luděk Novák. Na klubový web, který bude v blízké době po 
všech stránkách zmodernizován, budou v plném znění uloženy všechny existující a dostupné 
materiály. Členové, kteří nemají přístup na internet, mohou zažádat o zaslání kopií poštou.

Další schůzka VK proběhla 19. 01. 2007 a na programu bylo 13 bodů jednání, včetně tolik 
potřebné změny sídla klubu. Návrhy ke změně sídla budou všem členům doručeny poštou 
formou samostatného čísla Zpravodaje, jednání o nich proběhne na nejbližší členské schůzi 
a všichni členové mají právo (viz platný Organizační řád) se k nim vyjádřit, stejně tak před-
nést návrhy vlastní.

Bylo sestaveno Chovatelské kolegium, členové se vzájemně informovali o průběhu předání 
funkce svým předchůdcem (více v samostatných zprávách), byly upřesněny termíny a místa 
konání klubových akcí (viz. samostatná část Zpravodaje), byly delegováni zástupci klubu 
na zasedání IHF konané ve dnech 15.-17. 06. 2007 a Valnou hromadu ČMKU, jíž jsme 
prostřednictvím ČKS členem. Bylo rozhodnuto o udělení plné moci Mgr. Ing. Antonínu 
Továrkovi - advokátovi, pro zastupování v soudním sporu Hovawart klubu ČR proti Alena 
Celá.

Bankovní účet, vedený u ČSOB Přerov, zůstal beze změny, prosíme však, abyste již více 
nepoužívali poštovní adresu bývalé jednatelky a pokladní, paní Hany Jemelkové. Adresa sou-
časné jednatelky Pavly Sobotkové je uvedena v Adresáři spolu s kontakty na všechny členy 
VK, RK a CHK. Věřím, že i toto přispěje k rychlejší a kvalitnější komunikaci mezi námi, a že 
množství vašich konstruktivních námětů a připomínek poroste.

Tolik ve zkratce souhrn hlavních událostí mého „prvního měsíce ve službě“.

Těším se na setkání s vámi na některé z vycházek, výstav, svodů, bonitací a nebo třeba právě 
připravované členské schůzi, jejímuž obsahu bude věnováno jedno samostatné číslo Zpra-
vodaje.

Andrea Černá
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Zpráva o předání agendy pokladní a jednatele klubu  
Dne 11. ledna jsem za přítomnosti členky revizní komise paní Heleny Karlové převzala od 
paní Hany Jemelkové šanony, které by měly obsahovat účetnictví klubu od roku 1998 do 
roku 2006, dvě krabice přihlášek do klubu s disketou obsahující jejich seznam, pokladnu 
s peněžní hotovostí 3.718,-Kč, razítko klubu číslo 3 a další dokumentaci týkající se klubu. 
O předání byl Hanou Jemelkovou sepsán předávací protokol, který jsme svými podpisy 
potvrdily.

Pavla Sobotková

Zpráva hlavní poradkyně chovu (HPCH)
1.  Dne 20. 12. 2006 ve Veřovicích převzala Mgr. Alena Otrubová dokumentaci od paní 

Květoslavy Valušové – Gillarové, předání proběhlo v konstruktivním duchu a byla do-
hodnuta další případná spolupráce. Předávací protokol odmítla předávající vypracovat 
i podepsat s vysvětlením, že i ona při přebírání funkce nic podobného nečinila. Dle in-
formace odstupující HPCH má scházející dokumentaci ing. Luděk Novák.

2.  HPCH byl ihned po 01. 01. 2007 navázán kontakt s MVDr. Ekrem. Pan doktor byl 
požádán o zaslání kopie smlouvy s klubem a o zpřístupnění kompletních výsledků DKK. 
V obou případech vyhověl. S podivem se vyjádřil ke skutečnosti, že členům klubu ani 
většině členů CHK není známa skutečnost, že od r. 2004 existuje elektronická databáze 
výsledků DKK a DLK sloužící ke zkvalitnění přehledu klubů v přístupu k uvedeným vý-
sledkům. Do databáze má většinou přístup 1 zástupce klubu, zpravidla HPCH. Databáze 
obsahuje i osobní data klientů, proto ji nelze zpřístupnit všem členům klubu. Pověřený 
člen VK je oprávněn uvedená data z databáze stáhnout a po odstranění osobních údajů 
klientů je možno výsledky DKK zveřejnit. Vše je závislé jen na schválení ČS. Pan doktor 
poskytl všechny výsledky DKK od roku 1997. Ty, které neobsahuje databáze, nám do-
dal v „papírové“ podobě a na vyžádání je ochoten připravit předání zbývajících výsledků.  

  UPOZORNĚNÍ: V roce 2001 ČS schválila jmenovité zveřejňování výsledků DKK, 
usnesení nebylo plněno (viz Zpravodaje z minulých let). HPCH požádá o stanovisko 
v uvedené věci RK. Problematikou zveřejňování výsledků DKK se bude HPCH i nadále 
zabývat.

3.  Byl navázán kontakt s PK ČKS (Plemenná kniha ČKS). Pracovníci PK byli požádáni 
o kopie PK, jelikož tyto nebyly součástí materiálů předaných nově zvolenému VK. Bylo 
nám přislíbeno zaslání PK od r. 1994 (od uvedeného roku PK ČKS zpracovává data 
v elektronické podobě). 

4.  Vzhledem k uzávěrce PK ČKS bude zveřejněn kompletní přehled odchovů za rok 2006 
v dalším čísle Zpravodaje, taktéž další statistiky chovu budou uvedeny v příštím čísle.
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5.  Jelikož nebyla klubem předána smlouva s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky v Li-
běchově, byl HPCH kontaktován ing. Jaromír Dostál, DrSc., který poskytl nezbytné 
informace. Pan docent potvrdil neexistenci smlouvy s klubem. Taktéž uvedl informaci, 
že prozatím nemá klub žádné finanční náklady spojené s vyhodnocením polymorfních
znaků. Případná změna podmínek bude klubu neprodleně sdělena. HPCH bude zaslána 
kompletní databáze vyhodnocených jedinců (výsledky předané nově zvolenému VK jsou 
neúplné). 

   UPOZORNĚNÍ: Neexistence smlouvy nese riziko neoprávněné manipulace se vzorky 
a v případě neúnosného zvednutí nákladů na vyhodnocení vzorků nemá VK žádný pro-
stor k řešení, jelikož povinnost vyhodnocení vzorků v tomto ústavu je dána bonitačním 
řádem. HPCH zpracuje návrh řešení a předloží k projednání VK.

6.  Dne 09. 01. 2007 bylo jmenováno nové CHK (zveřejněno samostatně).

7.  Příprava schůze CHK, termín stanoven na 03. 02. 2007. Výsledky jednání CHK budou 
zveřejněny v následujícím čísle Zpravodaje.

8.  HPCH vypracuje „Ceník služeb majitelům a chovatelům hw“, který bude umístěn na 
klubovém webu a v následujícím Zpravodaji.

9.  Byla aktualizována tabulka plemeníků pro 1. pol. 2007 (zveřejněna samostatně). Pravi-
delně aktualizovanou tabulku najdete na klubovém webu. 

10.  Účast na jednání CHK ČKS dne 20. 01. 2007 – hlavním bodem programu byla pří-
prava na VH ČMKU.

Alena Otrubová
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Zpráva o činnosti Revizní komise HwK ČR
První schůze:
První akcí Revizní komise, jejíž funkční období začalo 01. 01. 2007, byla její první schů-
ze, která proběhla v souladu s ustanovením Organizačního řádu ještě v loňském roce  
(18. 12. 2006). Schůze se zúčastnili všichni 3 zvolení členové, na pořadu jednání byla 1) volba 
předsedy RK, 2) Jednací řád RK HwK ČR, 3) dopis s návrhem na předání/převzetí agendy 
předchozí Revizní komise adresovaný její předsedkyni.

Předsedou RK byl zvolen Miroslav Pečený. Jednací řád RK bude vypracován do 31. 03. 2007 
v obdobném duchu, jako je Jednací řád Výboru HwK přijatý 16. 11. 2006. Jednáním o převzetí 
agendy od předchozí RK byla pověřena členka RK Helena Karlová.

Miroslav Pečený
Předseda Revizní komise HwK ČR

24. 01. 2007

Zpráva redaktorky Zpravodaje
Ráda bych jako šéfredaktorka Zpravodaje informovala členy klubu o složení a činnosti 
nově jmenované redakční rady a také o plánovaných změnách týkajících se našeho klubo-
vého časopisu. 

Vzhledem k tomu, že jsem kromě posledního čísla měla Zpravodaj již několik let na starosti, 
nebylo nutné nic přebírat a mohu tedy ve své práci plynule pokračovat. Doposud nám jeho 
tisk zajišťovala pražská Pragoeduca, se kterou máme navázanou perfektní a naprosto bez-
problémovou spolupráci . Není tedy důvod v tomto směru cokoliv měnit. Co bych ale po 
dohodě s ostatními členy výboru změnila velmi ráda, je např. distribuce minimálně 4 x ročně, 
struktura řazení jednotlivých příspěvků tak, aby bylo vše přehlednější , dále rozšíření obsahu, 
možnost uveřejnění zajímavých a aktuálních příspěvků členů klubu nebo upoutávky na vámi 
pořádané akce (výcvik, výlety apod.), možnost placené inzerce pro členy i firmy a časem třeba
i celkový vzhled.

Na závěr svého příspěvku bych vás chtěla rovněž informovat, že od počátku letošního roku 
pracuje redakční rada v tomto složení – Michaela Weidnerová, Andrea Černá a externě 
Mgr. Miloslav Hromádka (jazykové úpravy) a Barbora Pokorná (technická redakce). 

Budu velmi ráda za jakékoliv vaše připomínky a náměty na vylepšení našeho společného 
časopisu, které můžete posílat spolu příspěvky na můj e-mail: iormino.grande@seznam.cz.

Michaela Weidnerová
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HOVAWART KLUB ČR - Zápis č. 2/2006 
Schůze výboru, chovatelského kolegia a revizní komise ve Dvoře Králové dne 16. 06. 2006

Přítomni: Ing. Luděk Novák, Hana Jemelková, Martin Slezák, Květa Valušová – Gillarová,  
Ing. Tereza Kosinová, Václav Peroutka, RNDr. Irena Bartoňová, Jana Svobodová, Soňa  
Krůtová

Za revizní komisi: Šárka Slezáková, Alena Goldmannová

Omluveni: Rudolf Baudyš, Mgr. Miloslav Hromádka, MVDr. Svatopluk Čech, Lucie 
Makovcová

1.  Příprava členské schůze a voleb:

 •  Na základě dotazů z členské základny ohledně informací o přihlášených kandidátech 
do výboru a RK, bude kandidátka zveřejněna podle zaslaných přihlášek na webových 
stránkách, u nově přihlášených se postupuje v souladu s OŘ

2. Organizace voleb:

 •  Dle OŘ mají být volby veřejné – pro hladký průběh voleb se zvolí tento způsob hlaso-
vání:

 1.  Připraví se seznam všech členů klubu s právem hlasovacím, v zastoupení může hlaso-
vat jen nečlen pověřený členem klubu, prokazuje se ověřenou plnou mocí 

 2.  Aby bylo zajištěno, že volby budou objektivní a členové nebudou volit víc kandidátů 
než je možné (11 a 3) a s ohledem na organizaci při sčítání hlasů, obdrží přítomný člen 
oprávněný volit jednu očíslovanou sadu hlasovacích lístků (11 pro volbu členů výboru 
a 3 pro volbu členů RK, sada má stejné číslo)

 3.  Hlasovací lístky se budou vydávat postupně u prezentace, kolik sad bude vydáno, tolik 
musí být přítomno členů s právem volit

 4.  Volit se budou kandidáti podle abecedy, zároveň při sčítání hlasů „PRO“ pro voleného 
kandidáta bude odebrán hlasovací lístek 

 5.  Člen může volit maximálně 11 členů do výboru a 3 členy do revizní komise, minimál-
ní počet je na jeho vlastním uvážení, nevyužité hlasovací lístky se nevrací, ale nesmí 
s nimi být nijak manipulováno (půjčování, volení 2x pro jednoho kandidáta apod. 
– v případě dvou či více hlasovacích lístků z jedné sady u jednoho kandidáta jsou tyto 
hlasy neplatné)
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 •  Při diskusi o průběhu voleb se projevila, zejména mezi nečleny výboru, názorová ne-
jednotnost. Je třeba dále získávat kvalifikované poznatky tak, aby před členskou schůzí
byla oprávněná jednotnost při respektování ustanovení OŘ.

3.  Vzhledem k tomu, že ChŘ podléhá schvalování ÚKOZ, ale na druhé straně lze využívat 
ChŘ ČMKU, kde jsou v podstatě jen některé hlavní body souhlasné s naším ChŘ, bylo 
rozhodnuto, že naše komplexní chovatelské normy budou ponechány v platnosti pod 
názvem Chovatelské směrnice (ChS) a ChŘ bude platný dle ČMKU.

4.  Zajištění podzimních bonitací a svodů:

 •  bonitační referentka z osobních důvodů nemůže zajišťovat podzimní svody a bonitace

 •  pomoc nabídl pan Rudolf Baudyš, který bude přijímat přihlášky a zajistí tisk katalogů. 

5.  Školka pro štěňata 

 •  Od září bude pokračovat za stejných podmínek jako na jaře, rozšíření o přípravu na 
zkoušky ZOP a ZPU 1 (A. Goldmannová)

6.  Změna bodovací tabulky pro hodnocení soutěže o Nejúspěšnějšího pracovního  
hovawarta

 •  bodovací tabulka se doplní o zkoušky, které lze v letošním roce nově složit 

 •  předložený návrh paní Vlkové o úplné změně bodů za jednotlivé zkoušky a závodu se 
ještě projedná na další výborové schůzi a v případě schválení by platil až od roku 2007

Ve Dvoře Králové dne 16. 06. 2006

Zapsala: Jemelková Hana

Ověřovatel: Ing. Novák
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SOUPIS  MAJETKU HwK ČR  předaného p.Valušovou
1.  DISKETY, 19 ks (kopie PP některých uchovněných jedinců, kontakty IHF 2006, DKK 

výsledky od konce roku 2001 do poloviny roku 2004, zasedání IHF 2003, formuláře-
-chovatelství)

2.  CD, 3 ks (s obsahem prezentace členů IHF)

3.  FORMULÁŘE - chovatelství

4.  KOPIE PP PLEMENÍKŮ, 66 ks (plemeníci aktuálně chovní, nebo před nedávnem 
vyřazeni)

5.  KOPIE PP CHOVNÝCH FEN, 336 ks

6.  KOPIE PP ZAHRANIČNÍCH PLEMENÍKŮ, cca 50 ks 

7.  BONITAČNÍ KARTA HOVAWARTŮ – kopie, rok bonitace 2006, 36 ks

8.  ZÁPIS O KONTROLE VRHU – kopie, vrhy r. 2006, 58 ks

9.  PŘIHLÁŠKY NA SVOD PLEMENÍKŮ – originály, 4 svody, 2 x 2005, 2 x 2006, 
celkem 42 ks

10.  HLÁŠENÍ O VRHU, 7 ks

11.  KL – potvrzené, 4 ks

12.  KL – vystavené 5 ks 

13.  POKYNY PRO ŘÍZENÍ A ORGANIZACI CHOVU, 1 složka o cca 10ti listech

14.  KONTAKTY IHF 2006

15.  SMLOUVA S IHF, NJ, ze dne 15. 07. 2006, 1 ks

16.  PROVIZORNÍ PROGRAM ZASEDÁNÍ IHF 2006 – překlad, 1 list 

17.  PROVIZORNÍ PROGRAM JEDNÁNÍ CHK  IHF 2006 – překlad, 1 list

18.  ZÁPIS S CHK IHF 2005 – překlad, 1 ks

19.  PROTOKOL ZE ZASEDÁNÍ  IHF  VE ŠVÉDSKU 2005 – překlad, 1 ks

20.  RAZÍTKO KULATÉ - HOVAWART KLUB ČR č. 6

CHOVATELSTVÍ   ZPRAVODAJ
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Chovatelské kolegium (ChK)
Dne 09. 01. 2007 bylo výborem klubu jmenováno nové  ChK v čele s HPCH Mgr. Alenou 
Otrubovou v tomto složení:  ing. Tereza Kosinová, Lidmila Černá, Alena Goldmannová, 
Soňa Krůtová, RNDr. Irena Bartoňová, Ivana Zenklová, Jana Svobodová, Tereza Kejvalová 
a Radka Jindráková

Doporučení pro chovatele:
- při kontaktování OPCH není třeba striktně dodržovat stanovené oblasti
- můžete zvolit OPCH nejbližšího vzhledem k Vaší adrese
-  můžete zvolit OPCH dle Vašeho výběru, je však vhodné předem se s OPCH dohod-

nout 
-  v případě zahraničního krytí spolupracuje HPCH s PCH pro zahraniční krytí (Radka 

Jindráková)  

Alena Otrubová

Poradce chovu pro zahraniční krytí
Byla nově zřízena funkce PCH pro zahraniční krytí, jejíž náplní je  především pomoc 
chovatelům při vyhledání vhodného plemeníka ze zahraničí. Sledování výsledků spojení 
a shromažďování těchto informací se již dlouhá léta věnuje paní Radka Jindráková. Cho-
vatelé, kteří se o krytí v zahraničí již někdy zajímali nebo jej realizovali, paní Radku (chov.
stanice z Brzáneckých vinohradů) znají a vědí, že je vždy ochotná pomoci. Jsem moc ráda, 
že Radka nabídku neodmítla a věřím, že její zkušenosti budou pro nás pro všechny – pro 
náš chov - přínosem.

Alena Otrubová

Webmaster informuje

Začátkem ledna 2007 proběhla změna webhostingu internetových stránek Hovawart 
klubu ČR. Změnu bylo nutné provést z technických důvodů. 

Nově připravované www - stránky, které by měly být zprovozněny koncem února 2007, 
budou používat technologie, které stávající webhosting neumožňoval. Cena za nový 
webhosting je nižší než za ten původní. V nové verzi klubových stránek se objeví mimo 
jiné grafiky a struktury webu, také například PORADNA, DISKUSNÍ FÓRUM a ča-
sem i DATABÁZE HOVAWARTŮ.

Martin Pokorný

ZPRAVODAJ CHOVATELSTVÍ 
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Plemeníci HwK ČR pro 1. pololetí 2007
 

 Černí
 Poř. č. Jméno psa Chovatelská stanice Narozen Bonitace Třída Výška

 1 Damián Adamův hrádek  11. 03. 2002 5/1a/AA*04 II. 67

 2 Persano Gasko Prim  20. 08. 2001 5/1a/AA*04 I. 68

 3 Keston Plavý vítr 22. 09. 2002 4/1a/AA*05 I. 64

 4 Ivanhoe Royal Safe 20. 04. 2001 5/1a/D3,M8/AA*03 I. 69

 5 Cameron z Brzáneckých  
   vinohradů 09. 03. 2002 5/1a,4a/AA*06 II. 67

 6 Amor z Čížovské 13. 04. 2002 4/1a/D3,G1,M8/BB*05 II. 63,5

 7 Cedrik z Horské pastviny 06. 03. 2001 5/1a,4a/D2/AA*04 I. 65,5

 8 Arnold z Kejvalky 05. 09. 2002 5/1a/A4,G1,L5/AA*05 I. 66

 Černí se znaky
 Poř. č. Jméno psa Chovatelská stanice Narozen Bonitace Třída Výška

 1 Nasthus Animagus 08. 07. 2004 5/2a/M8/AA*06 I. 66

 2 Adam  Astra Moldavia 03. 11. 2001 5/2a,4a/M5,O3/AA*05 II. 67

 3 Lumen Bixa 09. 03. 1998 4/2a,4a/A4/5*00 II. 63

 4 Chyr Gasko Prim 27. 02. 1998 5/2a/G3,J1,K3,M8/5*02 II. 68,5

 5 Orion Gasko Prim 25. 06. 2001 5/2a,4a/A3,L2,M8/AA*03 II. 67

 6 Picasso Gasko Prim  20. 08. 2001 4/2a/A4,B9,D2/AA*04 II. 63,5

 7 Avram Gutta Fortunae 10. 03. 2000 4/2a/D2,M8/AA*04 I. 63

 8 Bente Gutta Fortunae 28. 01. 2003 5/2a,4a/A4/AA*06 I. 69

 9 Daniels Jack Šédedab 08. 06. 2003 5/2a,4d/B7/AA*05 II. 66,00

 10 Leo Královské zátiší 25. 09. 2001 5/2a,4b,4d/B9,M1,N6/AA*05 II. 66

 11 Ozi Las Ksiezniczek 24. 10. 2002 5/2a/A1,B7,B9/AA*04 I 68

 12 Calderon Moravia Hovacor 27. 09. 2002 5/2a/4d/B2,B7/AA*05 I. 68

 13 Fred od Červené skály 10. 07. 2000 4/2a,4d/A4,D2N6,N7/BA*04 II. 63

 14 Art Ostravské hvozdy 19. 06. 2003 5/2a/L2,M3/AA*06 II. 69

 15 Kody Plavý vítr 22. 09. 2002 5/2a/B4/AA*05 I. 65,5

 16 Carl v.d.Rabauken 26. 03. 1999 5/2a/A4,G3,H2/4*02 II. 66

 17 Achab von Philippsdorf 06. 03. 2001 5/2a,4f/L8,M1,M8/5*03 II. 67

 18 Artur z Duhového kopce 27. 12. 2001 5/2a/M5/AA*04 I. 66

 19 All   z Královské stezky 23. 08. 1999 4/2a/K4/6*02 II. 64

 20 Benji z Královské stezky 01. 05. 2000 5/2a/E1,N3/6*92 I. 66

 21 Arko  z Pomezí 30. 03. 2002 5/2a/D2,N3/BA*04 II. 69

 22 Art  ze Starého dvora 24. 06. 2001 5/2a,4d/A4,B7,G1,L4/AA*04 I. 66

 23 Archibald Zlatý vlas 26. 05. 2003 5/2a,4a,4d/M1,M8/AA*06 II. 68

CHOVATELSTVÍ  ZPRAVODAJ
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Plemeníci HwK ČR pro 1. pololetí 2007
 

Plaví
 Poř. č. Jméno psa Chovatelská stanice Narozen Bonitace Třída Výška

 1 Bruce Country Bohemia 13. 07. 1999 5/3a,4a/H2/3*02 II. 65

 2 Nasco Gasko Prim 11. 07. 2000 4/3a,4a/B9,D2,L8/AA*05 II. 64

 3 Adalgi Moravia Hovacor 20. 02. 2004 5/3a/A1/AA*06 II. 69

 4 Armin Moravia Hovacor 19. 10. 1999 5/3a/A4,M1/BB*03 II. 66

 5 Barley Moravia Hovacor 28. 03. 2001 5/3a/AA*04 II. 66

 6 Jasper Plavý vítr  16. 09. 2001 5/3a/AA*04 I. 69

 7 Kondor Plavý vítr 22. 09. 2002 5/3a/AA I. 70

 8 Bradley z Brzáneckých  
   vinohradů 26. 02. 2000 5/3a/E4,G1/BB*04 II. 70

 9 Clairmont z Brzáneckých  
   vinohradů 09. 03. 2002 5/3a/AA*04 I. 67,5

 10 Cross Barry z Brzáneckých  
   vinohradů 09. 03. 2002 5/3a/AA*06 II. 66

 11 Alan z Horské pastviny 18. 03. 1999 5/3a/6 * 01 II. 68

 12 Argus  z Jílovišťských  
   hvozdů 19. 02. 2002 5/3a,4a/H2,L1,M8/AA*05 II. 67

 13 Arny z Královské stezky 23. 08. 1999 5/3a,4a/AA*06 II. 67

 14 Alf z Kytínského ráje 08. 03. 2004 5/3a,/L4,M8/AA*06 II. 67

 15 Akym z Malého Rohozce 18. 04. 2001 5/3a/BA*04 II. 65

 16 Aron z Rafandy 15. 05. 2003 4/3a/F2,G3,M8,O3/BB*06 II. 63

 17 Archibald z Rajského kopce 18. 06. 2003 5/3a,4a/B1,G1,G3,N5/AA*06 I. 69

 18 Atos z Rajského kopce 18. 06. 2003 5/3a,4a/A3,G1,G3/BA*06 II. 70

UPOZORNĚNÍ: 
Tato tabulka byla zpracována z několika nekompletních zdrojů, pokud tedy naleznete jakoukoliv chybu v údajích, upozorněte 
HPCH. 
Tabulka bude pravidelně aktualizována na internetových stránkách klubu.
Pro majitele plemeníků: Prosím nahlaste své aktuální kontakty, které chcete mít uvedeny v návrzích KL a nezapomeňte se přihlásit 
a absolvovat svod plemeníků maximálně ve dvouletých intervalech.

ZPRAVODAJ CHOVATELSTVÍ 
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Svody mladých a bonitace v 1. pololetí 2007
Termín:  31. 03. 2007, od 9:00 hod. 
Místo konání:  Autokemp Milovice u Hořic 
 (více na www.camp-milovice.cz)
Uzávěrka přihlášek a poplatků: 15. 03. 2007

Termín:  01. 04. 2007, od 9:00 hod 
Místo konání:  Kroměříž, ZKO BEDEA Kotojedy 
 (více na http://hvezda.bedea.cz)
Uzávěrka přihlášek a poplatků: 15. 03. 2007

Termín:  30. 06. 2007, od 9:00hod *
Místo konání:  ZKO Rychety, K dálnici 57a/1138, 104 00 Praha10 – Uhříněves 
 (více na www.rychety.cz )
Uzávěrka přihlášek a poplatků: 15. 06. 2007

* v případě většího počtu přihlášených bude akce probíhat i v neděli 01. 07. 2007 – na tuto 
skutečnost budou účastníci upozorněni ve vstupním listu

Poplatky
Svod mladých:  Kč 200,-  Bonitace:  Kč 600,-

Úhrada poplatků: 
- na účet klubu č.: 135455176/0300 vedený u ČSOB v Přerově
- v.s. datum akce + tetovací číslo psa ve tvaru DDMMRRXXXX 
(např. na svod konaný 31. 03. 2007, na který hlásím psa s tetovacím číslem 2240, bude jako 
variabilní symbol uvedeno číslo 3103072240 )
Pokud hlásíte více psů, proveďte platbu za každého psa zvlášť, není možné platby kumu-
lovat.
- s. s. 0001 (pro svod mladých)
 0002 (pro bonitaci)
- k. s. 0558
zpráva pro příjemce: Jméno majitele psa (např. Vokurka Petr)

Platbu proveďte:
- bankovním převodem
- složením hotovosti na přepážce jakékoliv pobočky ČSOB
- poštovní poukázkou typu A 

CHOVATELSTVÍ  ZPRAVODAJ
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Přihlášky zasílejte doporučenou poštou na adresu bonitační referentky:
Alena Goldmannová, P.O. BOX 36, PSČ 251 26 Stránčice, nebo elektronickou poštou na 
adresu alenagold@centrum.cz. K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení příslušného 
poplatku. Bez tohoto dokladu nebude Vaše přihláška akceptována.

Všichni řádně přihlášení účastníci obdrží týden před konáním akce upřesňující informa-
ce. K bonitaci nezapomeňte zaslat zároveň s přihláškou fotokopii PP, event. výkonnostní 
knížky, odkud bude zřejmé splnění všech podmínek daných Chovatelským řádem. 

Připomínáme: Podmínky pro účast na bonitaci musí být splněny v den uzávěrky. Háravé 
feny se bonitace i svodu mladých mohou účastnit, podmínkou je nahlášení u přejímky 
a držení feny mimo areál. 

Nezapomeňte s sebou očkovací průkaz (vakcinace ne starší 12 měsíců a ne mladší než 30 
dnů před konáním akce) !!!

Nezapomeňte s sebou vzít průkaz původu psa!

Doufáme, že možnost platby poplatků přes banku bude pro Vás pohodlnější. Žádáme Vás 
však o důsledné dodržení správného vyplnění identifikačních symbolů!

Hovawart klub ČR se omlouvá za změny některých termínů a míst konání svodů mla-
dých a bonitací, které musely být provedeny. 

Upozornění
Rádi bychom připomněli všem majitelům a chovatelům hovawartů., že náš klub je zastře-
šen  ČKS a teprve jeho prostřednictvím je členem ČMKU.  ČKS rovněž vede plemennou 
knihu našich psů. Obracejte se proto, prosím, s případnými dotazy výhradně na ČKS 
(Mnoho našich chovatelů  totiž zbytečně volá na ČMKU).

Plemenná kniha ČKS 
Tel. 266 722 224, 266 722 239 (denně 7.00 – 9.00 hod.)
e-mail: plemennakniha@kynologie.cz

Michaela Weidnerová

ZPRAVODAJ CHOVATELSTVÍ 
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Škola pro štěňata
HwK ČR pořádá pravidelné setkávání štěňátek a páníčků zaměřené na výchovu, začátky 
výcviku, seznámení se s překážkami, přípravu na svod a výstavy a další záludnosti běžného 
psího života. Součástí setkávání budou i přednášky a seznámení se s Hw literaturou a se 
zkušebními řády.

Stáří štěňat: do 12 měsíců

Kdy?  03. 03. 2007
 07. 04. 2007 vždy od 10 do 16 hod
 01. 05. 2007
  
Kde?  Kynologické centrum RYCHETY (www.rychety.cz) Praha – Uhříněves

Stravování?  V místní restauraci (cena hotových jídel cca 65,-Kč)

Režijní náklad na osobu / den 300,-Kč

S sebou:   OČKOVACÍ PRŮKAZ, odměny, oblíbenou hračku, obojek, vodítko cca 
1,5 m A DOBROU NÁLADU

Přihláška do Školy pro štěňata v Kynologickém centru  RYCHETY

Jméno a příjmení:  .............................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................

Telefon: ....................................................e-mail: ............................................................

Jméno štěněte a chovatelské stanice: .................................................................................

Datum narození štěněte: ...................................................................................................

 Přihlašuji se na termín: Uzávěrka přihlášek:     
  03. 03. 2007 24. 02. 2007
 07. 04. 2007 30. 03. 2007 
 01. 05. 2007 23. 04. 2007
Nehodící se škrtněte.

Očkovací průkaz s sebou ! ! !

Přihlášky zasílejte na adresu:  Alena Goldmannová, Kunice 160, 251 63 Stránčice 
nebo e-mail: alenagold@centrum.cz
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Příprava na zkoušky ZOP, ZPU 1
HwK ČR pořádá pravidelné setkávání psovodů, kteří se připravují na složení zkoušky ZOP, 
ZPU 1. Akce je určena pro ty, kteří už se na zkoušku připravují na svém cvičáku nebo sami 
a chtějí svou práci předvést v jiném prostředí a konzultovat se zkušeným výcvikářem.

Stáří psa: od 10 měsíců

Kdy?  03. 03. 2007
 07. 04. 2007 vždy od 10 do 16 hod
 01. 05. 2007
  
Kde?  Kynologické centrum RYCHETY (www.rychety.cz) Praha – Uhříněves

Stravování?  V místní restauraci (cena hotových jídel cca 65,-Kč)

Režijní náklad na osobu / den 300,-Kč

S sebou:   OČKOVACÍ PRŮKAZ, odměny, oblíbenou hračku, obojek, vodítko cca 
1,5 m,  stopovací postroj  (pokud používáte), stopovací vodítko a svůj stopovací 
deníček (pokud si ho píšete) A DOBROU NÁLADU

Přihláška na přípravu na zkoušky v Kynologickém centru  RYCHETY

Jméno a příjmení:  .............................................................................................................

Adresa: .............................................................................................................................

Telefon: ....................................................e-mail: ............................................................

Jméno psa a chovatelské stanice: .......................................................................................

Datum narození psa: .........................................................................................................

 Přihlašuji se na termín: Uzávěrka přihlášek:     
  03. 03. 2007 24. 02. 2007
 07. 04. 2007 30. 03. 2007 
 01. 05. 2007 23. 04. 2007
Nehodící se škrtněte.

Očkovací průkaz s sebou ! ! !

Přihlášky zasílejte na adresu:  Alena Goldmannová, Kunice 160, 251 63 Stránčice 
nebo e-mail: alenagold@centrum.cz
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Hurá s námi do školky !!!
Školka pro štěňata v Praze - Rychetách funguje již dva roky. Jsou zde vítáni nejen všichni ma-
jitelé štěňátek, kteří hledají pomoc nebo radu při výchově  svého hovawarta, ale i ti zkušení, 
kteří přivádějí svého hovawarta do kolektivu podobně starých štěňat.

Během kurzů, které ve školce probíhají jednou měsíčně, se štěňata seznamují se základy po-
slušnosti, socializují se  jak v psí smečce, tak v té člověčí a také mají možnost poznávat další 
různé neobvyklé situace. K dispozici jsou i překážky agility, které si malí nezbedové velice 
oblíbili. Pro nově příchozí jsou připraveny přednášky o péči, výživě, chovu, výcviku a o psích 
sportech. Nacvičují tu na svod dorostu, kontrolu chrupu, měření i výstavy. S dobrovolníky 
chodíme do nedalekého nákupního centra, na vlakové nádraží a jezdíme pražským metrem.

 Vzhledem k tomu, že někteří  zájemci  chtějí ve výcviku pokračovat,  byla na podzim otevře-
na přípravka na zkoušky ZOP a  ZPU 1. Některým  zkušeným  kynologům  se sice zdají tyto 
zkoušky jednoduché , ale pro mnohé majitele zas tak jednoduché nejsou, vezme-li se v úvahu 
skutečnost, že někteří nemají žádné zkušenosti a teprve začínají se svým pejskem cvičit. Ono 
naučit se i některé obraty, třeba protichodem  nebo doprava zatočit, dá mnohdy opravdu 

zabrat. Ve zkoušce  ZOP a ZPU 1 jsou zahrnuty prvky základní poslušnosti 
(individuální a ve skupině), speciální cviky, a ve zkoušce ZPU 1 jako volitelný 
cvik  pachové práce nebo hlídání předmětu. Splnění alespoň ZPU 1  je nutné 
k získání 1. třídy chovnosti  a pro  mnohé majitele je právě splnění těchto 
zkoušek velkou motivací k dalšímu výcviku. Tyto zkoušky by mělo bez větších 
problémů splnit každé pracovní plemeno. 

Hovawart je všestranně využitelný pes. Někteří si ho pořizují jako hlídače, 
společníka či  rodinného psa. Ale nesmíme zapomínat, že hovawart patří mezi 

pracovní plemena, a i proto bychom k němu měli  tak přistupovat. Již od štěněte se potřebuje 
vhodně rozvíjet, a proto je nutné dbát nejen na správnou socializaci a výchovu, ale položit 
i dobré základy pro pozdější výcvik. Tím, že s pejskem začnete „pracovat“ již ve štěněčím 
věku, ušetříte si  v budoucnu mnoho nepříjemností i v běžném životě. Naším hlavním cílem 
je pomoci a ukázat, že hovawart  je pes, který by neměl  zahálet doma nebo být celý den zavře-
ný na zahradě, ale že je to pes, se kterým se musí pracovat, zaměstnávat ho a věnovat se mu. 
Potřebuje žít uvnitř smečky a rozhodně by neměl být vyčleňován a odstrkován. Musí vědět, 
že o něj máte zájem, že ho máte rádi a také se s ním rádi  podělíte o svůj volný čas. 

Jsme velmi potěšeni, když vidíme spokojené  majitele, kterým jsme pomohli, kteří se učí se 
svým psem pracovat  a zapojují se do kynologického života. Jako minulý rok , tak i letos jsou 
pro vás připraveny další kurzy, a to jak pro ty nejmenší,  tak i pro ty odrostlejší. Zatím  budou 
probíhat v sobotu  jednou měsíčně. V plánu je otevřít podobné kurzy  i na Moravě. Věříme, 
že se to podaří a moc se těšíme na další setkání a to již  3. března 2007.

       Vladěna Jalůvková

VÝCVIK ZPRAVODAJ
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ZPRAVODAJ PŘÍLOHA

HOVAWART-PRO-SPORT o. s pořádá 

1. JARNÍ  ZÁVOD 

HOVAWART-PRO-SPORT
DNE   28. 04. 2007

Uzávěrka přihlášek je 17. 04. 2007

Pořadatel závodu: HOVAWART-PRO-SPORT o. s.
         
Rozhodčí: delegovaný z MSKS 
                                        
Místo konání: Kynologické cvičiště Hlučín – Rovniny 
 (u Ostravy)
 Adresa: Hlučín – Rovniny 172

Veterinární podmínky
Platnost všech povinných očkování dle očkovacího průkazu či pasu.

Očkování nesmí být starší než jeden rok a mladší než 3 týdny.
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PŘÍLOHA ZPRAVODAJ

Vážení přátelé sportovní kynologie,
srdečně Vás zveme na 1. ročník Jarního závodu spolku přátel pracovních hovawartů. Jedná se 
o první otevřený závod i pro jiná plemena, kde budeme moci společně dokázat, že i hovawart má 
na to obstát ve sportovní kynologii. Přejeme hodně úspěchů a doufáme, že svou účastí přispějete 
k pěknému sportovnímu zážitku.

Pořadatelé HOVAWART-PRO-SPORT (http://www.hovawart-pro-sport.com)

Technické ustanovení závodu
Kategorie ZZO – V rozsahu dle zkušebního řádu – NZŘ.
Účast v této kategorii je možná pro psy s nejvyšší složenou zkouškou ZZO.

Kategorie ZM – V rozsahu dle zkušebního řádu - NZŘ, bez obran.
Účast v této kategorii je možná pro psy s nejvyšší složenou zkouškou ZM.

 
Kategorie  ZVV1 – V rozsahu dle zkušebního řádu - NZŘ, bez obran.

Kategorie budou otevřeny pouze při účasti 3 a více startujících

DO PŘIHLÁŠKY  NA  1.  ROČNÍK JARNÍHO ZÁVODU  28. 04. 2007 UVÁDĚJTE:

Jméno psa ........................................................................................................................

Plemeno ...............................................Pohlaví ......................Narození ...........................

Číslo zápisu .........................................Tetovací číslo ......................................................

Jméno psovoda .................................................................................................................

Bydliště ............................................................................................................................

PSČ .....................................................telefon .................................................................

Datum narození ...................................Člen K. K ...........................................................

Přihlašuji se do kategorie:   ZZO   ZM   ZVV1

Souhlasím se zveřejněním svého jména a jména svého psa včetně umístění v  závodě na 
klubových stránkách HWPS a v kynologických časopisech.
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ZPRAVODAJ PŘÍLOHA

Všeobecná ustanovení
Závodu se může zúčastnit každý psovod bez rozdílu věku!

Povinnosti psovoda
Psovod odpovídá za škody způsobené psem, musí znát a dodržovat propozice závodu a ří-
dit se pokyny pořadatele.
Za nesportovní chování, neukázněnost nebo neuposlechnutí pořadatele může být psovod 
ze závodu vyloučen.
Háravé feny je nutno nahlásit při registraci, musí být umístěny na vyhrazeném místě a bu-
dou závodit jako poslední.

Organizační pokyny
Přihlášky zasílejte na mail: balycko@seznam.cz
platbu výhradně na účet: 181626271/0600
variabilní symbol: tetovací číslo psa/feny nebo datum narození psovoda
(vyplňujte pozorně, jinak není možné platbu identifikovat)

Uzávěrka přihlášek je 17. 04. 2007. Po uzávěrce jen po telefonické dohodě.
V případě dotazu volejte 603 957 665.

Startovné: 
150,- současně s přihláškou v termínu
100,- děti a mládež do 18-ti let
(250,- po uzávěrce – v případě volných míst)

Výbava: očkovací průkaz, výstroj dle NZŘ

Protest:  Protest lze podat proti složení zálohy 500,-Kč do rukou vedoucího závodu. Při 
zamítnutí protestu záloha propadá ve prospěch pořadatele.

Občerstvení: v areálu cvičiště 

Ocenění:
1. - 3. místo ZZO + Cena za nejlepší aport 
1. - 3. místo v kategorii ZM + Cena za nejlepší stopu
1. - 3. místo v kategorii ZVV1 + Cena za nejlepší stopu

Další ocenění:
Nejlepší hovawart kategorie ZZO
Nejlepší hovawart kategorie ZM
Nejlepší hovawart kategorie ZVV1
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PŘIHLÁŠKA na svod mladých/bonitaci

PŘÍLOHA ZPRAVODAJ

Datum a místo konání akce 

Jméno psa (včetně ChS) 

Datum narození Číslo zápisu 

Barva Pohlaví 

Výstavní ocenění * 

Zkoušky * 

RTG DKK (dle PP)* Svod ml. ze dne* 

Další lékařská vyšetření ** 

Jméno otce (včetně ChS) 

Jméno matky (včetně ChS) 

DKK otce DKK matky 

Chovatel (adresa) 

Majitel (adresa) 

Reg. číslo v klubu Oblast 

Telefon e-mail 

Jsem si vědom(a), že plně zodpovídám za veškeré škody způsobené při akci mým psem. 
Svým podpisem potvrzuji souhlas s odběrem krve pro ověření paternity v případě uchov-
nění a souhlas se zpracováním osobních údajů dle z. č. 101/200O Sb. pro potřeby HwK 
ČR.

Přikládám:   fotokopii PP a záznamů z výkonnostní knížky *

V  ................................ dne .........................................podpis ...........................................

* Jen pro bonitaci
** Nepovinný údaj
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P O Z V Á N K A
na jarní výcvikový a společenský víkend (rekreaci) pro psy, jejich pány a přátele 

Termín: 11. – 15. 04. 2007 s nástupem ve středu 11. 04. večer a navečer.
   
Místo konání:  Rekreační zařízení Jizbice pod Blaníkem (15 km z exitu 66 – D1) 

Toto zařízení je uprostřed nádherných lesů (nejbližší vesnice 2 km). 

Program: - ŠKOLKA PRO ŠTĚŇATA OD 3 MĚSÍCŮ VĚKU
 - KYNOLOG. VÝCVIK PODLE NZŘ A KJ BRNO
 - NÁCVIK V KRUHU (na svody mladých, bonitace, výstavy)
 - BESEDY – O VÝCVIKU, VÝSTAVÁCH, PSÍCH TÉMATECH
 - DEN CANISTERAPIE – praktické ukázky, besedy, možnost vyzkoušení.
 - PLAVÁNÍ – v areálu jsou dvě přírodní koupaliště
 - výšlapy po nádherných lesích

Ubytování: 1. ve vytápěném hotelu. U každého pokoje je kompletní sociální zařízení. 
 2.  ve velmi prostorných chatkách se zavedenou tekoucí vodou (sociální zařízení 

společné)

Stravování:  Společné v hotelové restauraci. Začínáme ve středu 11. 04. večeří a končíme 
v neděli obědem. Každý účastník obdrží stravovací poukázku na celý pobyt.

 
Cena pobytu: - hotel – 1920,- Kč/lůžko s plnou penzí / za akci
 - chata – 1520,- Kč/lůžko s plnou penzí / za akci

Další poplatky: 35,- Kč za auto (možnost parkování u chatek a před hotelem), 35,- Kč za psa.

Pořadatel a poskytovatel služeb si vyhrazují právo změny. Storno poplatek 14 dní před akcí 
a v průběhu akce – 100 % ze zaplacené ceny nebo zálohy.

Kursovné vč. poplatku za nájem ploch činí za jednoho psa 650,- Kč a 400,- za každého dalšího 
psa v držení jednoho majitele. Kursovné + záloha na pobyt – viz Přihláška 

Přihlášku + zálohu ve výši 500,- Kč /osobu a 300,- Kč/za každého psa - zašlete nejpozději 
do 15. 3. 2007 na níže uvedenou adresu nebo na účet č.: 1580191003/0800, jako v.s. uveďte  
č. vašeho mob. telefonu, které uvádíte na přihlášce.

Informace a závazné přihlášky na adrese: 
PSÍ ŠKOLA ELSA - M. a J. Sojkovy, Žižice 30, 274 01 Slaný  
Tel: 312 527 036 (fax), 776 768 151, 737 200 298
e-mail: sojkovy@seznam.cz , www.skolka.borec.cz

ZPRAVODAJ VÝCVIK (AKCE POŘÁDANÉ ČLENY KLUBU) 
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HOVAWART-PRO-SPORT o. s. (člen MSKS) – 
AKCE ROK 2007 -  1. pololetí

* upřesnění a propozice budou pro jednotlivé akce zveřejňovány na stránkách HWPS či si je můžete 
vyžádat poštou od kontaktní osoby pro akci, které se chcete účastnit*
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Březen – Duben
(bude včas upřesněno)

Duben

28. 04. 2007                   

Květen

Červen

Barbora Lyčková
balycko@seznam.cz 
tel.: 603 957 665

Iva Beranová
akim@akimek.cz 
tel.: 607 266 233

Hana Jemelková
hovacor@seznam.cz 
tel.: 603 359 196

Alena Celá
alenacela@seznam.cz 
tel.: 603 214 092

Barbora Lyčková
balycko@seznam.cz 
tel.: 603 957 665

Ivana Vlková
arivalo@seznam.cz
tel.: 604 748 274

Iva Beranová
akim@akimek.cz
tel.: 607 266 233

Stopařský výcvikový den 
pro štěňata a začátečníky
místo: Ostrava
omezena kapacita: 12 psů

Zahájení výcvikově-socializačního kurzu 
pro štěňata 1x měsíčně
místo: Střední Morava
omezena kapacita: každá kategorie max. 10 psů 
1. kategorie do ukončeného 6. měsíce
2. kategorie do ukončeného12.měsíce

Chovatelský seminář
MVDr Svatopluk Čech
místo: Brno
Velmi vhodné pro začínající i zkušené chovatele!!!

Výcvik poslušnosti + obrany
místo: Brno a okolí
Obrany se zkušeným figurantem vhodné pro
začátečníky i pokročilé.

1. Jarní závod
místo: Hlučín- Rovniny (u Ostravy)
kategorie: ZM, ZVV1 – stopa + poslušnost
 ZZO
rozhodčí: delegovaný z MSKS
První otevřený závod pro všechna plemena s vyhlášením 
nejlepších hovawartů.

Obranářský výcvikový víkend
místo: Východní Čechy 
figurant : Zdeněk Vlk, figurant 1. třídy
kapacita omezena: 20 psů
Intenzivní nácvik obran, vhodné jak pro začátečníky,
pokročilé tak i pro problémové psy

Záchranářský výcvikový den 
místo: Střední Morava
kapacita omezena
Vhodné pro začátečníky i pokročilejší

VÝCVIK (AKCE POŘÁDANÉ ČLENY KLUBU) ZPRAVODAJ
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Autobusový zájezd 
aneb cesta na Světovou výstavu psů do polské Poznaně

Již o prázdninách jsem byla plně rozhodnutá zúčastnit se Světové výstavy psů v Polsku. 
Většinou se tyto výstavy konají na vzdálenějších místech a to ne vždy v Evropě. Velmi láka-
vá byla nabídka na získání titulu Polský šampion krasy. Na těchto prestižních výstavách je 
vždy připraveno pro vystavovatele nějaké to překvapení. Například v roce 2003 na Evrop-
ské výstavě v Bratislavě byla možnost získání Slovenského šampióna a to za předpokladu, 
že fena/pes získá titul CAC a již měl CAC z jiné předchozí MVP. Takže místo potřebných 
4 CAC, stačilo 2 x CAC. Letos v Polsku to bylo ještě více usnadněno tím, že fena/pes ho 
automaticky získali, jestliže měli šampióna jiné země FCI. 

Od úmyslu zúčastnit se světové výstavy mě neodradila ani velmi nepříjemná zkušenost 
s polskými řidiči a hlavně s polskými komunikacemi. Cesta byla sice pouze 400 km, ale 
trvala okolo 7 hodin. A jako na zavolanou přišla nabídka od Tibora Suchánka, místopřed-
sedy slovenského klubu (SHK), jet autobusem, který vyjíždí ze Žiliny. Původně měla trasa 
směřovat ze Žiliny do Ostravy, Olomouce a Hradce Králové. Nakonec to všechno dopadlo 
trochu jinak a autobus měl zastávky jen v Olomouci a v Ostravě. Původně mělo jet z Pra-
hy cca 9 osob, ale nakonec jsme jeli pouze dva a dva psi. Ze Slovenské strany to dopadlo 
obdobně. Z Prahy jsme vyjížděli po deváté a naše cesta směřovala do Olomouce, kde jsme 
se setkali ještě s dalšími třemi lidičkami a čekali na autobus, který nás měl ve 23.30 hod. 
vyzvednout. Po hodině jsme začali být lehce nervózní a zavolali jsme Tiborovi. Ale bohužel 
telefonní číslo bylo nedostupné. Jaká byla naše úleva, když okolo jedné zazvonil telefon 
a nám bylo sděleno, že autobus se blíží. Konečně jsme v jednu hodinu nastoupili k ostatním 
a vyrazili směr Ostrava, kde se k nám přidali další účastníci zájezdu. Cesta probíhala velmi 
příjemně, všichni jsem si dobře popovídali a něco popili. V sedm hodin ráno jsme zastavili 
u benzínky, abychom vyvenčili naše pejsky a trochu se protáhli. Měli jsme ještě před sebou 
128 km. Tak se nikdo neobával, že bychom to neměli stihnout. Ale opak byl pravdou. Do 
Poznaně jsme dorazili něco po desáté a všichni se rozeběhli rovnou do výstavního kruhu. 
Tam byli již nastoupeni mladí psi. Setkali jsme se i s dalšími českými vystavovateli a i s tě-
mi, kteří se přijeli pouze podívat, fandit nebo podpořit své odchovance. Ve třídě mladých 
se velmi dobře předvedli Archibald Bonifacio a Atti z Hrabovských stájí v konkurenci 10 
psů. V mezitřídě Ulsan Gasko Prim V1 CWC a Chester Barte Prim v konkurenci 5 psů. 
V otevřené třídě Kondor Plavý vítr V1 CWC, Sven Gasko Prim V4,Eis Café de Brasil 
Šédedab, Chivas z Budské samoty a Cid Zlaté oko v konkurenci 16 psů a to z Polska, 
Maďarska a Německa. V pracovní třídě Atos Ze Starého dvora V1 CWC - CH. Polska, 
Kody Plavý vítr V2, res. CWC v konkurenci 5 psů. Ve třídě šampiónů získal Ozi Las Ksi-
ezniczek V1 CWC, CACIB, BOB Světový vítěz polský pes s českými předky v držení čes-
ké chovatelky Míši Flegrové, Clairmont Z Brzáneckých vinohradů V a Keston Plavý vítr 
V a to v konkurenci 14 psů z Polska, Německa, Finska a Maďarska. V mladých fenkách 
Amálka Atracttive Nuissance i bez své paničky, která ji moc chyběla, získala V v konkuren-
ci 13 fen, pouze 5 z nich získalo V. Feny třída otevřená Brona Zlaté oko VD a Blacky od 

ZPRAVODAJ VÝSTAVY
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Informace o delegaci rozhodčích 
naKlubovou a Speciální výstavu v roce 2007

Chtěli bychom informovat členy klubu o nutných změnách v delegaci rozhodčích na letoš-
ní Klubovou a Speciální výstavu hovawartů. Bohužel zahraniční rozhodčí uvedení v plánu 
výstav pro rok 2007 nebyli předem nikým osloveni ani oficiálně pozváni a tudíž s námi
vlastně nepočítali. Po velmi intenzívním shánění jejich kontaktů se nám podařilo zajistit 
alespoň účast pana Hanse Bierwolfa a Michaela Kunzeho. Momentálně čekáme ještě na 
jejich písemné potvrzení. Paní Monika Blaha a pan Gisbert Langheim mají bohužel tyto 
termíny již obsazené a tak museli naše dodatečné pozvání odmítnout. Místo pana Lang-
heima bude na speciální výstavě v Milovicích posuzovat paní Sigrid Darting-Entenmann, 
která nám svou účast již i písemně potvrdila V současné době sháníme ze všech sil ještě 
adekvátní náhradu za paní Moniku Blaha do Kroměříže. Další informace najdete ve Zpra-
vodaji č. 2.

Michaela Weidnerová

Královského rybníka D v konkurenci 15 fen a nakonec ve třídě šampionů se předvedly Kira 
Plavý vítr V3 a Dafné Indiánská maska V4 v konkurenci 10 fen. Atmosféra byla perfekt-
ní a mnohým vystavovatelům to velmi pomohlo při předvedení jejich psů. Paní rozhodčí 
posuzovala objektivně, i když jsem měla takový pocit, že upřednostňovala čzn zbarvení 
a preferovala středně silnou kostru. Samozřejmě při pohybu určitě vynikne spíše lehčí typ 
psa něž těžší, který nemá tak pěkný a elegantní pohyb. Na závěr polský Hovawart klub 
pozval všechny vystavovatele na malé občerstvení a dokonce věnoval i poháry pro vítěze. 
Můj osobní pocit z této světové výstavy byl poměrně dobrý, spíše mě to připadalo, jako 
lepší MVP. Postrádala jsem větší prostory a to hlavně v uličkách, kde občas nebylo k hnutí, 
takže vystavovatelé neměli prostor ke klidnému umístění psů a nedostatek prostoru pro 
své osobní věci. Dále mě velice překvapilo, že na této prestižní výstavě byly posudky psány 
rukou a to v polštině, takže nejsou téměř k přečtení, což je velká škoda. A v neposlední řadě 
bych rozhodně uvítala nějakou tu restauraci, kde by se mohl kdokoliv pohodlně posadit, 
dát si oběd nebo si jen tak popovídat při kávě. 

Z Poznaně jsme vyjížděli v 18.30 hod. po shlédnutí závěrečných soutěží, které se nám všem 
moc líbily. V Olomouci jsme byli v šest hodin ráno, takže mnozí z nás se dostali domů až 
někdy okolo deváté ráno. Moc a moc děkuji Tiborovi za uspořádání autobusového zájezdu 
a doufám, že ho některé problémy, které nastaly, neodradily a pro příště nezapomene pře-
dem vybrat zálohy od všech zájemců. 
Těším se někdy příště zase na nějaké podobné akci na viděnou!!!! 

Vladěna Jalůvková

VÝSTAVY ZPRAVODAJ
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Ples Hovawart klubu (v rytmu country)
a přípravka na svod mladých a bonitaci

Srdečně Vás zveme ke strávení společného odpočinkového víkendu, který bude zaměřen 
zejména na společenské aktivity a také na přípravu jednotlivců pro jarní svody mladých 
a bonitace.

Termín: 17. – 18. března 2007

Místo: SP Vaníček Chocerady (D1 exit 29)

Program:
Sobota: 10:00 příjezd, celodenní výlet přírodou (cca 12km) s obědem v restauraci 
 (pro štěňata možnost zkrátit délku trasy)
 18:00 večeře
 19:00 teoretická příprava na svod mladých a bonitaci
 20:30 PLES HwK

Neděle: 10:00 praktická příprava na svod mladých a bonitaci

Ubytování:  SP Vaníček Chocerady
www.spvanicek.com, e-mail: info@spvanicek.com, tel: 774 171 899
(při rezervaci ubytování prosím preferujte e-mailový kontakt)

Alternativní ubytování: (v případě vyčerpání kapacity SP Vaníček)
 Klub Lávka Chocerady
 www.lavkachocerady.cz, e-mail: t.stoklasova@lavka.cz, tel: 731 456 767
 
Vstupné na ples: 100,- Kč/osobu, práce figuranta bude hrazena individuálně (pouze účast-
níci přípravky na bonitaci), ubytování si hradí každý sám na základě vlastní objednávky.

Ubytování si rezervujte individuálně, přihláška slouží pouze pro objednání sobotního obě-
da a zajištění dostatečného počtu instruktorů pro přípravku na svod mladých a bonitaci.

Kateřina Houšková

Přihláška je uvedena na následující straně

ZPRAVODAJ SPOLEČENSKÉ A OSTATNÍ AKCE
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Přihláška na Ples Hovawart klubu a přípravku na svod mladých a bonitaci

Jméno a příjmení .............................................................................................................

Jméno psa včetně ChS .....................................................................................................

Počet dospělých osob ............................................. Počet dětí .........................................

Datum narození psa ............................................... Pohlaví .............................................

Hlásím se na:  

   procházku   ples    přípravku na svod ml.   přípravku na bonitaci

Přihlášky zasílejte prosím na adresu propagačního referenta: hovawarti@seznam.cz nebo 
Katka Houšková, Opletalova 20, 110 00 Praha 1, a to nejpozději do 10. března 2007.

Přihlášku nemusíte stříhat - stačí ji okopírovat!

SPOLEČENSKÉ A OSTATNÍ AKCE ZPRAVODAJ
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Dovolená se psy na kynologickém cvičišti Kolín – Borky 
01. – 14. 07. 2006

Letošní, již čtrnáctá, letní dovolená proběhla, ,,doufáme“, ke spokojenosti všech účastní-
ků. Počasí nám přálo. Ranní cvičení,odpolední koupání,večerní obrany a příprava na svod 
a bonitace. Zbyla i trocha času na zábavu dospělých a mládeže. Velikou měrou přispěla 
Pavla Besedová s Květou Valušovou i další účastníci tábora, kteří se letos snažili a přispí-
vali k hladkému průběhu i tím, že po sobě uklízeli. Většinou. Musím poděkovat Jirkovi 
Nesládkovi, který vedl výcvik na profesionální úrovni a podělil se s ostatními o své zkuše-
nosti, které uplatňuje při vrcholových závodech. Dále bych chtěla poděkovat Janě Svobo-
dové, která zajistila sponzory na soutěže a také moc děkujeme firmám BONO, CANDY
a HAPPY DOG. 

Zkoušky úspěšně složili: 
ZOP: 
Soňa Bauerová a Claudie Karelson 
Věra Klímová a Iris z Budské samoty 
Míla Havlíková a Jennie Královské zátiší 
Romana Marečková a Harmony Barte Prim 
Eva Leberdová a Corry v. Phillipsdorf 

ZPU 1:  
Ladislav Fajgl a Sunny Gasko Prim 
E. Kmochová a Angelo Queen Elsa 
Z. Čtvrtečková a Brooklyn Country Bohemia 
L. Černá a Arica Katveri 
M. Pospíšil a Cindy v.Phillipsdorf , 
M. Hrubá a Alya z Úpatí Ondřejníku

Soňa Krůtová 

ZPRAVODAJ SPOLEČENSKÉ A OSTATNÍ AKCE
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Hovawarti v pražské ZOO

V listopadu jsme se již poněkolikáté vypravili s hovíky do ZOO. Počasí se vážně povedlo 
a tomu byla úměrná i účast. Bohužel musím kriticky přiznat, že větší počet účastníků, než 
je běžné, se podepsal na nemožnosti organizovat celou prohlídku ZOO společně a bylo 
nutné se rozdělit do skupinek a scházet se na předem určených místech. I tak se ale výlet 
velmi vydařil. Páníčkové si prohlédli nové pavilony (nutno podotknout, že modernizace 
ZOO a rekonstrukce výběhů a pavilonů běží neuvěřitelným tempem) a pejskové se výbor-
ně bavili. Největší pozornost sklidily jako vždy malé kočkovité šelmy, na které se hovíci 
nemohli vynadívat, a také kamzíci a další sudokopytníci, kteří se rozutečou, jen se na ně 
trošku štěkne.

SPOLEČENSKÉ A OSTATNÍ AKCE ZPRAVODAJ
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Až na občasné poštěkávání se ale všichni pejskové chovali naprosto ukázněně, nezpůsobili 
žádnou nepředloženost a absolvovali celou návštěvu ZOO jako vzorně vychovaná zvířata. 
Celodenní výlet jsme potom zakončili procházkou po Stromovce, aby se všichni ještě řádně 
vyběhali. A protože jsme pejskaři, máme rádi zvířata a není nám úplně lhostejné, jak se žije 
v naší největší ZOO, rozhodli jsme se zvířátkům přispět alespoň malou částkou. Pražská 
ZOO k tomu nabízí přímo perfektní nástroj – ZOOADOPCI. V podstatě jde o to, že za 
poplatek se stáváte adoptivním rodičem nějakého zvířátka, které v ZOO žije. A tak jsme 
se rozhodli, že našim pejskům „koupíme“ k vánocům vlka! Adoptivními rodiči Vlka Eur-
asijského se tedy 24. prosince 2006 stali:

Santa Conny Gasko Prim, Ariva Lotto Bohemia, Afra Katčina smečka, Atma Gutta Fortunae, 
Carol Gutta Fortunae, Bianca z Pískových dolů, Coddys Gora Monte, Persea Gasko Prim, Argo 
Magické oko, Atos ze Starého dvora, Iris z Budské samoty, Carmel – Cayenne Gutta Fortunae, 
Bukra Gutta Fortunae, Baltira Moravia Diamond, Erien Indiánská maska, Casie Gold Premio, 
Afrodita z Krásného Botiče, Albi Katčina smečka, Catty von Philippsdorf, Albi Katveri, Bystrouška 
Katčina smečka, Dantes Gora Monte, Artur Nové sady, Cessidy z Kraje kalicha, Ciporah Gutta 
Fortunae, Eis Caffeé de Brasil Šédedab, Energy Ebro Šédedab, Kuno Royal Safe, Aston Mílas 
Moravia, Axi Attractive Nuisance a Rhodéský Ridgeback Ben aus Königsaal.

Všechny ostatní tímto srdečně zveme na další návštěvu ZOO, kdy půjdeme s naším vlkem 
oslavit narozeniny. Termín bude zveřejněn v příštím zpravodaji.

Kateřina Houšková

Foto z loňské návštěvy

ZPRAVODAJ SPOLEČENSKÉ A OSTATNÍ AKCE
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PEJSCI chtějí také k moři
Paní Soňa Krůtová pro Vás připravila   

Rekreační   POBYT   u moře
08. 06. – 17. 06. 2007 

Chorvatsko,  Sveti FILIP i JAKOV

Vybavené čtyřlůžkové chaty s dopravou autobusem i pro pejsky

V areálu privátního kempu přímo na břehu moře, kde si vaši pejsci mohou hrát a skotačit 
a také nedaleko krásné pláže s pozvolným přístupem do moře.
Oplocený areál s 12-ti chatkami pouze pro nás. K moři 70m. Písčitá oblázková pláž. 

Obsazení chaty – 2 osoby + PES 
2. 580,- Kč / os. + BUS 2. 150,- Kč / os. = celkem   4. 730,- Kč / os.
Pes pobyt zdarma + BUS 2. 150,- Kč/pes = celkem   2. 150,- Kč / pes

Obsazení chaty – 3 osoby + PES
6. 200,- Kč /chata + BUS 3 x 2. 150,- Kč/os. = celkem 12. 650,- Kč / 3 os.
Pes pobyt zdarma + BUS 2. 150,- Kč/pes  = celkem   2. 150,- Kč / pes

Obsazení chaty – 4 osoby + PES
6. 200,- Kč /chata + BUS 4 x 2. 150,- Kč / os. = celkem 14. 800,- Kč /4 os.
Pes pobyt zdarma + BUS zdarma = celkem            0,- Kč / pes

Umístění vlastního stanu účastníka po předchozí dohodě pro 1-4 os. 
15,- Eur / den za stan
Pes pobyt zdarma + BUS 2. 150,- Kč / pes  = celkem    2. 150,- Kč/pes

V ceně:   7x ubytování ve čtyřlůžkových chatách komplet vybavených k možnosti vaření, pobyt 
pro pejska. 

Doplatek: pobytová taxa 280,- týden / dosp. os., 140,- týden / dítě 12-18 let. 

Objednávky – přihlášky a další informace 
Paní Soňa Krůtová, 
e-mail: skrutova@seznam.cz
Tel: 417 571 045 večer, 
mobil: 602 295 834 

SPOLEČENSKÉ A OSTATNÍ AKCE (AKCE POŘÁDANÉ ČLENY KLUBU) ZPRAVODAJ
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ZPRAVODAJ SPOLEČENSKÉ A OSTATNÍ AKCE (AKCE POŘÁDANÉ ČLENY KLUBU)

Rekreační   POBYT   u moře
15. 09. – 29. 09. 2007 

 Chorvatsko,  Sveti FILIP i JAKOV
Vybavené čtyřlůžkové chaty 

V areálu privátního kempu přímo na břehu moře, kde si vaši pejsci mohou hrát a skotačit 
a také nedaleko krásné pláže s pozvolným přístupem do moře.
Oplocený areál s 12-ti chatkami pouze pro nás. K moři 70m. Písčitá oblázková pláž. 

7. 000,- Kč za 1 čtyřlůžkovou chatu obsazenou 3-4 osobami, 
2. 780,- Kč / os za 1 čtyřlůžkovou chatu obsazenou 2 osobami, 
vlastní karavan 20,- Eur / den pro 1-4 os.
vlastní stan 15,- Eur / den pro 1-4 os.

Cena za 2. týden 
4.900,- Kč za 1 čtyřlůžkovou chatu obsazenou 3-4 osobami,
4.400,- Kč za 1 čtyřlůžkovou chatu obsazenou 2 osobami,
Pes a auto v ceně.

V ceně:   7x ubytování ve čtyřlůžkových chatách komplet vybavených k možnosti vaření, pobyt 
pro pejska. 

Doplatek: pobytová taxa 280,- týden / dosp. os., 140,- týden / dítě 12-18 let. 

Objednávky – přihlášky a další informace 
Paní Soňa Krůtová,
e-mail: skrutova@seznam.cz
Tel: 417 571 045 večer, 
mobil: 602 295 834 
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Úspěchy našich hovawartů
Dne 28. 12. 2006 byl oficiálně zadán titul „Šampion krásy
Polska“ psovi Atosovi ze Starého dvora, nar. 24. 06. 2001, 
o. Argo v. Balmfluhköpfliblick, m. Alma Růžové Atrium.
Atos má na svém kontě i tyto další tituly – IntCh., Ch. ČR, 
Ch. SR a Evropský vítěz.
Chovatel a majitel: Vladimíra Jalůvková

Pes Argus Zlatý grál (o. Hasko Gasko Prim, m. Baccardi 
Šédedab) z chovatelské stanice pana Miroslava Kubíčka 
úspěšně reprezentuje český chov hovawartů v zemi půvo-
du. Jeho majitelka paní L. Eckstein cvičí psa na vyhle-
dávání osob při různých neštěstích a právě se jim společ-
ně podařilo všechny tři dílčí zkoušky složit na výbornou 
a připravují se na podzimní zkoušku závěrečnou. Velmi 
dobře obstál i v široké konkurenci na klubové výstavě 
v Německu.

Dne 14. 01. 2007 získáním titulu CAC, Anw. 
Dt. Ch. VDH v německém Norimberku
splnil Ch. Clairmont z Brzáneckých vinohra-
dů (o. Eddy v. Julienhof, m. Awista Black Mon-
deo) podmínky pro přiznání titulu „Deutscher 
Champion (VDH)“ 
Chovatel: Radka Jindráková, majitel: Jan Šeda

Všem chovatelům a majitelům srdečně blahopřejeme!!!

RŮZNÉ ZPRAVODAJ
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 Odchovy hovawartů do konce roku 2006

 Roční přehled odchovů

 Seznam ChS hovawartů v ČR

 Výsledková listina soutěže o nejlepšího pracovního hovawarta  2006

 3. ročník soutěže o nejúspěšnějšího pracovního hovawarta 2007

 Pozvánka na MR Hw 12. 05. 2007 v Kroměříži

 Klubová výstava hovawartů 13. 05. 2007 v Kroměříži – propozice 

 Pozvánka na svod plemeníků 

 Letní rekreační a výcvikové tábory

 a další 

ZPRAVODAJ VYBÍRÁME Z OBSAHU PŘÍŠTÍHO ČÍSLA

Forma prezentace akcí ve Zpravodaji

Jak je již zveřejněno na jiném místě tohoto Zpravodaje, rádi zde otiskneme i soukromé 
akce pořádané našimi členy pro hovawarty. Jedná se zejména o výcvikové akce a společné 
výlety.

Chtěla bych touto cestou všechny přispěvatele požádat, aby zasílané pozvánky byly struč-
né a měly jednotnou formu: Název / druh akce, datum, místo a kontakt (jméno, telefon, 
adresa, eventuelně odkaz na webové stránky).

Michaela Weidnerová 
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Adresář
Výbor klubu:
Předseda: Andrea Černá
 Nová 931/59
 691 51 Lanžhot
 mobil: 777 866 555, 602 966 555
 e-mail: adamuvhradek@quick.cz

Místopředseda: Michaela Weidnerová 
 (Šéfredaktor Zpravodaje)
 Na Týnici 120
 252 17 Chýnice, Praha – západ
 tel. 257 960 680
 mobil: 603 358 711
 e-mail: iormino.grande@seznam.cz

Jednatel/pokladník: Pavla Sobotková
 P.O. Box č.2
 273 51 Unhošť
 mobil: 777 225 802
 e-mail: hwsobi@gmail.com

Hlavní poradce chovu: Alena Otrubová Mgr.
 Hovawart klub ČR
 P.O. BOX č. 7
 796 07 Prostějov
 tel. 582 373 477
 mobil: 739 418 273
 e-mail: zduhovehokopce@volny.cz

Bonitační referent: Alena Goldmannová
 Kunice 160
 251 63 Stránčice
 mobil: 607 238 111
 e-mail: alenagolg@centrum.cz

Výstavní referent: Zuzana Štěrbová
 664 75 Deblín 331
 tel.549 430 112
 mobil: 603 172 356
 e-mail: sterbova.z@seznam.cz

 ZPRAVODAJ
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Výcvikový referent: Tereza Kejvalová
 Obora 815
 582 82 Golčův Jeníkov
 mobil: 604 329 073
 e-mail: KejvalovaT@seznam.cz

Propagační referent: Kateřina Houšková
 Opletalova 20
 110 00 Praha 1
 mobil: 721 550 197
 e-mail: hovawarti@seznam.cz

Webmaster: Martin Pokorný
 PO BOX 46
 Skalecká 2
 252 10 Mníšek pod Brdy
 mobil: 603 800 662
 e-mail: pokorny.martin@gmail.com

Členové: Vladěna Jalůvková
 Strimelická 2501
 141 00 Praha 4
 mobil: 604 237 760
 e-mail: vladkaj2004@volny.cz

 Petr Otruba
 Lípy 347
 798 58 Čechy pod Kosířem 
 tel. 582 373 477
 mobil: 777 968 584
 e-mail: p.otruba@volny.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú. 135455176/0300

IČO: 4813 5909

Internet: www.hovawart.cz

ZPRAVODAJ 
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Chovatelské kolegium:
Hlavní poradce chovu: Alena Otrubová Mgr.
 (viz adresář Výboru klubu)

Oblastní poradci chovu:
Středočeský kraj, Praha, Plzeňský kraj: Tereza Kosinová Ing.
 Nové Domy 158
 164 00 Praha 6 – Přední Kopanina
 mobil: 605 228 650
 e-mail: hovawart@seznam.cz

 Lidmila Černá
 Višňová 206
 261 01 Příbram
 tel. 318 690 179
 mobil: 737 727 856
 e-mail: cernahov@seznam.cz

Středočeský kraj, Praha: Alena Goldmannová 
 (viz adresář Výboru klubu)

Karlovarský kraj, Ústecký kraj: Soňa Krůtová
 Sídliště Družby 498/3
 417 01 Dubí 1
 tel. 412 517 438 (práce), 417 571 045 (domů)
 mobil: 602 295 834
 e-mail: skrutova@seznam.cz

Jihočeský kraj: Bartoňová Irena RNDr.
 Červený Hrádek 27
 380 01 Dačice
 tel. 567 318 279
 mobil: 776 558 553
 e-mail: BartonD@seznam.cz

 Ivana Zenklová
 Kapt. Nálepky 83
 390 03 Tábor
 tel. 381 231 395
 mobil: 724 266 839
 e-mail: hwiz@seznam.cz

 ZPRAVODAJ



Ročník XVIII, číslo 1 33

Královehradecký kraj, Liberecký kraj,
Pardubický kraj: Jana Svobodová
 Lhota p. Hořičkami 62
 552 05 Hořičky
 tel. 491 491 492
 mobil: 602 428 626
 e-mail: prima.nova@atlas.cz

Českomoravská vrchovina (Vysočina): Tereza Kejvalová 
 (viz adresář Výboru klubu)

Morava: Alena Otrubová 
 (viz adresář Výboru klubu)

PCH pro zahraniční krytí: Radka Jindráková
 Kyškovice 84
 413 01 Roudnice nad Labem
 tel. 416 838 645
 mobil: 723 700 140
 e-mail: awista@quick.cz

Revizní komise:
Předseda: Miroslav Pečený
 Starochodovská 66/85
 149 00 Praha 4
 tel. 272 928 596
 mobil:603 799 935
 e-mail: pcn@quick.cz
 
Členové: Blanka Brázdová
 Šplechnerova 854/19
 193 00 Praha 9
 mobil: 608 600 783
 e-mail: hovawart.dustin@seznam.cz

 Helena Karlová
 Plzeňská 129B
 150 00 Praha 5
 tel./fax: 257 214 057
 mobil: 775 112 042
 e-mail: helena.karlova@c-box.cz

ZPRAVODAJ 


