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ZPRAVODAJ ZPRÁVY A OZNÁMENÍ 

Milí členové, 

v letošním roce výbor klubu již zajistil většinu akcí běžně v každém roce pořádaných včetně 

mimořádného MS IHF dle IPO FH (více uvnitř Zpravodaje).

Musím zmínit, že zásluhou Dany Heráňové a Hany Jemelkové máme funkční, pro všechny 

přístupnou, databázi hovawartů. Informace, které mělo jen pár jedinců, jsou nyní k dispo-

zici všem zájemcům. To považuji za nesmírnou výhodu především pro všechny stávající 

i budoucí chovatale, ale i pro zájemce o hovawarta. Databáze zajišťuje nejen informace, ale 

slouží i jako významná reklama chovatelům při prodeji štěňat bez jakéhokoliv zvýhodňo-

vání PCH, jak tomu bylo dříve.

Ráda bych poděkovala všem členům výboru, CHK a RK za práci v tomto roce a všem 

členům klubu, kteří se podíleli na zajištění akcí. 

Jmenovitě patří dík za pomoc: Daně Heráňové, Kristýnce Juklové, Radce Jasanské, Libušce 

Foltynové, Daně Veselé, Martině Pokorné, Ivě Vokurkové, mé dceři Aničče, manželům 

Valentovým, Blance Jarolímkové, Mirkovi Pospíšilovi, Veronice Nové, Daně Špelinové, 

Svaťce Ryškové, manželům Slezákovým, Kateřině Houškové, Tereze Kosinové, Martině 

Balonové, Evě Mitrové, Zuzaně Štěrbové se synem, Míše Václavů, Haně Vendlerové, panu 

Zenklovi a paní Pečené.

Doufám , že všichni dostanete tento Zpravodaj před vánočními svátky:

Milí členové a všichni čtyřnozí kamarádi, 

přeji Vám krásné Vánoce, zdraví a spokojenost v novém roce 2010! 

Blanka Brázdová
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ZPRÁVY A OZNÁMENÍ  ZPRAVODAJ

Pozvánka na Řádnou členskou schůzi

Výbor Hovawart klubu ČR, o.s. svolává

Řádnou členskou schůzi na sobotu 20.03.2010 od 13.00 hodin
do sálu Steak House Hotelu Myslivna, Nad Pisárkami 1, 623 00 Brno – Kohoutovice, 

www.hotelmyslivna.cz

Předběžný program:

1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze

2. Volby členů kárné komise

3. Roční uzávěrka za rok 2009

4. Finanční plán na rok 2010

5. Zpráva výboru

6. Plán činnosti klubu na rok 2010

7. Závěr

Prezence na členskou schůzi bude probíhat v místě konání od 12.00 hodin.

Program bude upřesněn na webových stránkách klubu do 13. 03. 2010.

Členské příspěvky na rok 2010

V roce 2010 jsou členské příspěvky zvýšeny na 400 Kč.

Členské příspěvky, prosím, plaťte buď převodem na účet nebo složením hotovosti na 

přepážce pobočky ČSOB:

účet klubu 135 455 176 / 0300

VS Vaše registrační číslo v klubu

KS 558

SS 2010

do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno člena, za kterého platíte.

výbor klubu
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Zpráva ze zasedání IHF 2009 v Holandsku

Ve dnech 04. 09. – 06. 09. 2009 proběhlo zasedání IHF v holandském městě Zaltbommell. 

Za náš klub se zasedání zúčastnila Blanka Brázdová a Veronika Douchová. Zasedání vedl 

po letech nový prezident RZV pan Peter Thome, celým IHF vládne „jiný duch“. Z němec-

ké strany je patrná snaha naslouchat všem platným členům IHF i čekatelům.

Co se důležitého projednávalo?

• Polsko bylo přijato za řádného člena IHF

•  Přijetí Maďarska za řádného člena bylo odloženo o rok z důvodu nedostatku informací 

o jejich chovu

• Představil se Severoamerický klub HW – jako host zasedání

•  Jednotlivé kluby krátce mluvily o novinkách ve svých klubech a zemích, za ČR byly 

představeny změny v řádech (všem byl předán přeložený povahový test)

•  Jednalo se také o nutnosti sledovat chov HW spíše podle oblastí a typů než podle jed-

notlivých zemí: např. severské země mají chov velmi provázaný, Benelux a Dánsko, dále 

jako jeden celek lze považovat ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko

•  Ohromný úspěch sklidila naše databáze psů z technické i chovatelské stránky; práce 

především Dany Heráňové a Hanky Jemelkové (pro pobavení: pan Tapio Eerola z Fin-

ska směrem k Němcům hodnotil naši databázi slovy: „Ti Češi měli lepší pivo, teď mají 

i databázi lepší.“)

•  Na dalších zasedáních budou vždy 1-2 země či oblasti referovat o svém chovu a jeho 

směřování podrobně – v roce 2010 Švédsko a oblast ČR, Slovensko, Polsko a Maďarsko

Co důležitého z IHF pro naše chovatele ?

•  Databáze je velkou reklamou českého chovu jako celku, ale přináší i velkou reklamu 

chovatelům a majitelům plemeníků

•  Opět se projednával návrh Rakouska – aby jeden plemeník mohl být v rámci IHF využit 

jen 3x – nebylo přijato, je ale nutno počítat s tím, že pí. Ursula Berges z RZV bude re-

gulovat využití německých plemeníků v zahraničí (dle dané situace a podle země IHF)

•  Především RZV apelovalo na všechny kluby, aby sbíraly informace o chorobách a příči-

nách úmrtí HW ve svých zemích, aby bylo možné lépe sledovat také zdravotní stránku 

psů. Protože takové informace jsou citlivé, např. v Německu se vůbec nezveřejňují.

Závěrem: IHF se stává sdružením chovatelů plemene hovawart, které chce především mít 

informace o chovu ze všech členských zemí a začíná chápat, že je třeba se podle toho i cho-

vat. RZV zahájila jednání s druhým německých klubem HZD (kořeny našeho chovu), 

IHF se pokusí navázat kontakt s dalšími HW kluby i mimo Německo (např. Švýcarsko).

Kromě ofi ciálního zasedání IHF proběhla přednáška pana Michaela Kunzeho o posuzo-

vání exteriéru psů, klubová výstava holandského klubu a další doprovodné akce. Tohoto se 

účastnila Hanka Jemelková a Jan Šeda.
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ZPRÁVY A OZNÁMENÍ  ZPRAVODAJ

Byla domluvena možnost semináře o posuzování panem Kunzem v ČR. Jakmile domluví-

me místo a termín, budeme všechny členy o této možnosti informovat.

Hanka Jemelková Vám všem prostřednictví internetu představí holandské hovawarty.

Zapsala Blanka Brázdová
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ZPRAVODAJ CHOVATELSTVÍ

Chovatelské kolegium informuje

Od 01. 10. 2009 nastává změna ve složení CHK. Poradkyní chovu byla jmenována paní 

Gabriela Miksová, ve funkci PCH naopak končí p. Alena Goldmannová a p. Soňa Krůto-

vá. Tímto bych jim chtěla oběma poděkovat za práci, kterou pro nás pro všechny svědomitě 

vykonávaly. Paní Krůtová je ochotna nadále spolupracovat a může na základě pověření 

HPCH vykonávat činnost kontrolora vrhu.

Všechny KL budou od od října 2009 vystavovány elektronicky za využití databáze, proto 

bychom chtěli požádat aktivní chovatele, aby věnovali pozornost tomu, jak postupovat při 

žádání o vystavení KL a následné kontrole vrhu. 

Postup při žádosti o vystavení KL
-  ještě předtím, než pošlete žádost o vystavení KL, zkontrolujte si všechna osobní data 

(adresa, název CHS, kontaktní údaje) v databázi

-  žádost o vystavení KL se podává minimálně měsíc před předpokládaným háráním na pře-

depsaném formuláři, zároveň s dokladem o zaplacení poplatku 100,- Kč (200,- Kč při 

vypsání zahraničního plemeníka na KL) na účet klubu, resp. 500,- Kč, jedná-li se o vysta-

vení expresního KL

- žádost podává chovatel, to je:

a) majitel feny, pokud bude štěňata odchovávat na svou CHS

b) chovatel, který bude na feně odchovávat štěňata na svou CHS na základě smlouvy 

o pronájmu feny (smlouva musí být doložena před vystavením KL)

-  následně pak veškerá dokumentace (krycí list, žádanka o tetovací čísla, tetovací pásek, 

kontrola vrhu, přihláška k zápisu štěňat) musí být podepisována chovatelem
-  žádost zasílá chovatel zvolenému poradci chovu, HPCH vystavuje krycí list pouze při 

využití zahraničního plemeníka a KL pro poradce chovu

-  vyplněný KL zasílá chovatel do 3 dnů po krytí zvolenému poradci chovu spolu s infor-

mací, koho si přeje na případnou kontrolu vrhu (PCH x kontrolor vrhu)

-  druhý krycí list posílá chovatel spolu s hlášením o vrhu do 5 dnů po porodu PCH nebo vy-

branému kontrolorovi vrhu, druhé hlášení o vrhu posílá současně hlavní poradkyni chovu
-  pokud se krytí neuskutečnilo, je třeba vrátit oba KL (s uvedením důvodu, proč nebyl 

KL využit)

- pokud fena nezabřezla, je třeba vrátit druhý KL do 70ti dnů od krytí 

- březost potvrzenou ultrazvukem je vhodné oznámit PCH.

Chovatelské kolegium v uplynulém období projednalo:
- Žádost p. Nenutila o povolení krytí feny Axis Alamo Negro  - CHK žádosti vyhovělo

-  Žádost p. Karabiny o výjimku pro účast na bonitaci feny Connie  Horské Sedlo  -  CHK 

žádosti nevyhovělo 

-  Žádost p. Peclové o zrušení omezení chovnosti feny Hali Šlovický vrch – CHK žádosti 

vyhovělo.

Hana Jemelková
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Výsledky bonitace, 4. 10. 2009, Kroměříž

 Arogant Arivalo Asso DKK: 0/0 černá se znaky pes

Datum narození: 12.9.2006 Číslo zápisu: 4507/06 Výška: 65 cm

Bonitační kód: 5/2a/D3/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Aslan z Kraje pestrého kamení DKK: 0/0 černá pes

Datum narození: 21.9.2007 Číslo zápisu: 4982/07 Výška: 69,5 cm

Bonitační kód: 5/1a/D2, G1, L1, M8/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Eros Indiánská maska DKK: 0/0 černá se znaky pes

Datum narození: 3.11.2005 Číslo zápisu: 4277-06/05 Výška: 66 cm

Bonitační kód: 5/2a/C1, D2, K1, L4, M8, N7, S1/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Jared od Červené skály DKK: 0/0 černá se znaky pes

Datum narození: 21.2.2007 Číslo zápisu: 4679/07 Výška: 67 cm

Bonitační kód: 5/2c/B10, D3, D4, K1, L6/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Korby Royal Safe DKK: 0/0 černá se znaky pes

Datum narození: 26.7.2006 Číslo zápisu: 4486/06 Výška: 65 cm

Bonitační kód: 5/2a/A4, D3, J2, S1/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Ava Tara Guarda DKK: 1/1 plavá fena

Datum narození: 23.9.2006 Číslo zápisu: 4530/06 Výška: 61,5 cm

Bonitační kód: 5/3a/A3, D2, E1, G1, S1/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Baffy z Eliotova dvora DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 8.12.2006 Číslo zápisu: 4596/06 Výška: 63,5 cm

Bonitační kód: 5/2a, 4f/D2, N7/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Barbucha Katčina smečka DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 5.6.2006 Číslo zápisu: 4423/06 Výška: 62 cm

Bonitační kód: 2/2a/B5, D2, E1, G1, S1/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Bessy z Eliotova dvora DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 8.12.2006 Číslo zápisu: 4598/06 Výška: 63 cm

Bonitační kód: 5/2a/A4, I1, J3, K1/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Blackie Tally z Apollónova chrámu DKK: 0/0 černá fena

Datum narození: 28.1.2006 Číslo zápisu: 4177/06 Výška: 62,5 cm

Bonitační kód: 2/1a/B8, D2, E1, G1, G3, K1, L1, S3, S5/N Třída chovnosti: nechovná 

 Bona Ostravské hvozdy DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 2.6.2005 Číslo zápisu: 3984/05 Výška: 64 cm

Bonitační kód: 5/2a, 4f/K1, S1/S Třída chovnosti:  Omezení: -
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 Brixi Pektorův statek DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 10.8.2007 Číslo zápisu: 4913/07 Výška: 63 cm

Bonitační kód: 5/2a/B10, C1, F2, J1, K1, N2, S1/N Třída chovnosti: nezařazen 

 Canetti Sideric Miks. DKK: 0/0 plavá fena

Datum narození: 16.6.2006 Číslo zápisu: 4444/06 Výška: 64 cm

Bonitační kód: 2/3a/G1, L1, P2, S3/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Hagy Šlovický vrch DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 3.5.2005 Číslo zápisu: 3927/05 Výška: 

Bonitační kód:  Třída chovnosti: nezařazen

 Kalina Royal Safe DKK: 0/0 černá fena

Datum narození: 26.7.2006 Číslo zápisu: 4488/06 Výška: 62 cm

Bonitační kód: 2/1a/G1, K1, M1, S1/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Kiwi Royal Safe DKK: 1/1 černá se znaky fena

Datum narození: 26.7.2006 Číslo zápisu: 4491/06 Výška: 60 cm

Bonitační kód: 4/2b/K1/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Lady z Páralovy zahrady DKK: 0/0 plavá fena

Datum narození: 15.4.2007 Číslo zápisu: 4750/07 Výška: 63 cm

Bonitační kód: 5/3c/A3, K1, S1/S Třída chovnosti:  Omezení: -
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Výsledky svodu mladých, 4. 10. 2009, Kroměříž

Chovatelská stanice:   Černá tečka 17.1.2009

Mac pes 5534/09 plavá 63 cm  5/3a,4a/A4,D2,N3/ 

2xP1 oboustranně nahoře

Mates pes 5536/09 černá se znaky 65 cm 5/2a,N4

Mefi st pes 5537/09 plavá 62 cm  5/3a/A3,N4/ P1 vlevo 

nahoře

Chovatelská stanice:   Gasko Prim 22.9.2008

Gargamel pes 5459/08 černá se znaky 67 cm  5/2a/A4,d2,N4/ P1 

vpravo nahoře

Chovatelská stanice:   Gold Premio 27.7.2008

Freya fena 5414/08 černá se znaky 59 cm 5/2a,4f/D2,E4

Chovatelská stanice:   Gorolská pastvina 14.4.2008

Asta fena 5239/08 černá se znaky 59 cm 5/2c,2d/D3

Chovatelská stanice:   Katčina smečka 9.9.2008

Cipísek pes 5438/08 černá se znaky 67,5 cm  5/2a/A4,D2,N3/ P1 

vlevo nahoře

Courek pes 5441/08 plavá 67 cm 5/3a/N4

Cvrček pes 5439/08 plavá 70 cm 5/3a/N4

Cácorka fena 5443/08 černá se znaky 63 cm  5/2a/ I3 vpravo nahoře 

zlomená po úraze

Carevna fena 5444/08 černá se znaky 66 cm  5/2a/A4/ dosud P1 

mléčná vlevo nahoře

Cink fena HW/5442/08  černá se znaky 61 cm 5/2a/N4

Chovatelská stanice:   od Červené skály 2.1.2009

Kameron pes 5516/09 černá 66 cm 5/1a/A4/ M3 oboustranně

Kerry pes 5517/09 černá 66 cm 5/1a

Keyron pes 5518/09 plavá 69 cm  5/3a/A3/A4/ P1 vpravo 

dole, M3 oboustranně, 

vlevo nahoře P1

Ketty fena 5522/09 plavá 57 cm 5/3a
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Chovatelská stanice:   od Horního lesa 5.9.2008

Cézar pes 5450/08 černá se znaky 67 cm 5/2a,4f

Chovatelská stanice:   od Jičínky 8.11.2008

Aggy pes 5471/08 plavá 67 cm 5/3a,4a/E4,N3

Arna fena 5477/08 plavá 60 cm 5/3a,4a,4e/D2,E4

Aura fena 5478/08 plavá 63,5 cm 5/3a

Chovatelská stanice:   od Lukaveckého rybníka 3.6.2008

Anka fena 5351/08 černá se znaky 59 cm 5/2a/D2,E4,N3

Chovatelská stanice:   Pektorův statek 10.1.2009

Cim pes 5525/09 plavá 66 cm 5/3a/E4

Chovatelská stanice:   Royal Safe 22.2.2009

Lando pes 5605/09 černá se znaky 65 cm  5/2a,4a/A4/ P1 asi 

mléčný

Chovatelská stanice:   Teresie Bohemia 17.11.2008

Arrina fena 5513/08 plavá 59 cm  5/3a/D2/ odstranit 

paspárky pánevních 

končetin

Chovatelská stanice:   z Kejvalky 16.2.2009

Banner pes 5571/09 plavá 65 cm 5/3a,4a

Brandy fena 5574/09 černá se znaky 61 cm 5/2a/D2

Chovatelská stanice:   z Kraje vlka 24.2.2009

Cessy fena 5594/09 černá 57 cm 5/1a/D2,E4

C

??
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CHOVATELSTVÍ ZPRAVODAJ

Chovatelská stanice:   z Lašské brány 23.2.2009

Brix pes 5597/09 plavá 62 cm 5/3a

Buddy pes 5598/09 černá 67 cm 5/1a,4a/E4

Bugsy pes 5599/09 černá 65 cm 5/1a

Bastet fena 5600/09 černá se znaky 59 cm  5/2a/D2,N3/ méně 

vyjádřené znaky na hrudi 

a na lících

Beggi fena 5601/09 černá 58 cm 5/1a

Bessea fena 5603/09 černá 56 cm 5/1a/D2,E4

Bora fena 5604/09 plavá 60 cm  5/3a/A4/ P1 vlevo nahoře

Chovatelská stanice:   z Piškotové chaloupky 3.5.2008

Axa  fena 5301/08 černá se znaky 61 cm 5/2a/D2,N3
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 Alan od Vltavského jezu DKK: 0/0 černá se znaky pes

Datum narození: 21.11.2005 Číslo zápisu: 4117/05 Výška: 68 cm

Bonitační kód: 5/2a, 4a/B7, B8, L1, S6/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Aram z Kraje pestrého kamení DKK: 0/0 černá se znaky pes

Datum narození: 21.9.2007 Číslo zápisu: 4981/07 Výška: 67 cm

Bonitační kód: 5/2a/L4, S1/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Brutus z Károvského údolí DKK: 0/0 plavá pes

Datum narození: 11.6.2006 Číslo zápisu: 4427/06 Výška: 68 cm

Bonitační kód:  Třída chovnosti: nezařazen 

 Candy Gora Monte DKK: 0/0 plavá pes

Datum narození: 12.3.2005 Číslo zápisu: 3813/05 Výška: 65 cm

Bonitační kód: 5/3a/A3, B8, D2, F2, K3, L6, N4, P2/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Cody Magické oko DKK: 0/0 černá se znaky pes

Datum narození: 24.1.2006 Číslo zápisu: 4164/06 Výška: 69 cm

Bonitační kód: 5/2a, 4a/B8, F1, H1, K1, L2, M1, S3/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Dawson z Julinčina údolí DKK: 0/0 plavá pes

Datum narození: 9.5.2006 Číslo zápisu: 4364/06 Výška: 70 cm

Bonitační kód:  Třída chovnosti: nechovný

 Garone Šédedab DKK: 0/0 černá se znaky pes

Datum narození: 7.4.2007 Číslo zápisu: 4731/07 Výška: 70 cm

Bonitační kód: 5/2a, 4d, 4e/G2, G3, K1, L4, S1/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Jeff Barte Prim DKK: 0/0 černá se znaky pes

Datum narození: 8.10.2006 Číslo zápisu: 4544/06 Výška: 68 cm

Bonitační kód: 5/2c/A3, D2, K1, O2/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Kuno Royal Safe DKK: 0/0 černá se znaky pes

Datum narození: 26.7.2006 Číslo zápisu: 4487/06 Výška: 67 cm

Bonitační kód: 2/2a/B1, G1, S5, X1/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Westy Gasko Prim DKK: 0/0 černá se znaky pes

Datum narození: 4.8.2005 Číslo zápisu: 4061/05 Výška: 65 cm

Bonitační kód: 5/B7, D2, I1, K5, O3, S6, V1/S Třída chovnosti: nechovný 

 Afra Káranský blesk DKK: 1/1 černá se znaky fena

Datum narození: 2.2.2007 Číslo zápisu: 644/07 Výška: 59 cm

Bonitační kód:  Třída chovnosti: nezařazen 

Výsledky bonitace, 21. 11.  2009, Mladá Boleslav
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 Aida z Kraje pestrého kamení DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 21.9.2007 Číslo zápisu: 4983/07 Výška: 61 cm

Bonitační kód: 2/2a, 4e/B8, D2, G2, G3, J1/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Andromeda Axabell DKK: 0/0 plavá fena

Datum narození: 1.8.2006 Číslo zápisu: 4482/06 Výška: 61 cm

Bonitační kód: 5/3c/D2, E4, G2, G3, K3, L4, O2, P2, S1/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Antoinette Lexova smečka DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 21.11.2006 Číslo zápisu: 4591/06 Výška: 62 cm

Bonitační kód: 5/2a/B8, I1, S1/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Ariana z Krahule DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 5.1.2006 Číslo zápisu: 4150/06 Výška: 62 cm

Bonitační kód:  Třída chovnosti: nechovný 

 Arka Haf Raf DKK: 0/0 plavá fena

Datum narození: 24.12.2006 Číslo zápisu: 4619/06 Výška: 62 cm

Bonitační kód: 5/3a, 4a/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Athena Vršovická hora DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 7.7.2006 Číslo zápisu: 4464/06 Výška: 63 cm

Bonitační kód:  Třída chovnosti: nezařazen 

 Barra pod Vinařickou horou DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 12.7.2007 Číslo zápisu: 4858/07 Výška: 64 cm

Bonitační kód: 5/2a/L4, S1, S5/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Beckie Vidovický kříž DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 13.5.2006 Číslo zápisu: 4370/06 Výška: 62,5 cm

Bonitační kód: 5/2a/K3, N3, S1/S Třída chovnosti:  Omezení: 

 Bessi Lavandula DKK: 0/0 plavá fena

Datum narození: 15.8.2006 Číslo zápisu: 4495/06 Výška: 63,5 cm

Bonitační kód: 5/3a/S5/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Bonnie pod Vinařickou horou DKK:  černá se znaky fena

Datum narození: 12.7.2007 Číslo zápisu: 4861/07 Výška: 62 cm

Bonitační kód: 5/2a, 4f/J2, N3, N5, S5, S6/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Celesta Baffi  Westbohemia star DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 28.7.2007 Číslo zápisu: 4886/07 Výška: 60 cm

Bonitační kód: 4/2a, 4a, 4d/D2, E1, I1, J2, L4, N3, N5, S5/S Třída chovnosti:  Omezení: -

Zpravodaj_03_2009.indd   12Zpravodaj_03_2009.indd   12 4.12.09   15:384.12.09   15:38



Ročník XX, číslo 3 13

ZPRAVODAJ CHOVATELSTVÍ

 Clara Gutta Fortunae DKK: 0/0 plavá fena

Datum narození: 27.1.2006 Číslo zápisu: 4189/06 Výška: 61,5 cm

Bonitační kód: 5/3a/S5/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Clarion od Královského rybníka DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 9.2.2007 Číslo zápisu: 4653/07 Výška: 61,5 cm

Bonitační kód: 5/2a/S5/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Connie Horské Sedlo DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 7.6.2004 Číslo zápisu: 3548/04 Výška: 62 cm

Bonitační kód: 5/2a/L4, S1/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Deriin Sideric Miks. DKK: 0/0 plavá fena

Datum narození: 9.2.2008 Číslo zápisu: 5080/08 Výška: 63 cm

Bonitační kód: 5/3a/S Třída chovnosti: 1 Omezení: -

 Fatty z Horské pastviny DKK:  plavá fena

Datum narození: 9.5.2005 Číslo zápisu: 3915/05 Výška: 63 cm

Bonitační kód: 5/3a/D2, K3/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Jeana-Conie Barte Prim DKK: 1/1 černá fena

Datum narození: 8.10.2006 Číslo zápisu: 4547/06 Výška: 64 cm

Bonitační kód: 5/1a/D2, S5/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Jesabell Barte Prim DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 8.10.2006 Číslo zápisu: 4546/06 Výška: 62,5 cm

Bonitační kód: 5/2a, 4a/L4, S1, S5/S Třída chovnosti:  Omezení: -

 Kasiopea z Budské samoty DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 18.5.2007 Číslo zápisu: 4795/07 Výška: 63 cm

Bonitační kód: 5/2a, 4a/B3, G1, G2, G3, L4, S1/S Třída chovnosti:  Omezení: 2 vrhy

 Kessie z Budské samoty DKK: 0/0 černá se znaky fena

Datum narození: 18.5.2007 Číslo zápisu: 4797/07 Výška: 

Bonitační kód:  Třída chovnosti: nezařazen 

 Verenica Gasko Prim DKK: 0/0 plavá fena

Datum narození: 27.4.2005 Číslo zápisu: 3939/05 Výška: 62 cm

Bonitační kód: 5/3a/S Třída chovnosti:  Omezení: -
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Chovatelská stanice:   Amijon Star 21.6.2008

Aston pes 5393/08  černá 68 cm 5/1a/4a

Chovatelská stanice:   Bukový háj 24.3.2009

Fazolka fena 5627/09 černá 62 cm 5/1a,4a/N4

Fialka fena 5628/09 plavá 62 cm 5/3a/E4

Funny fena 5629/09 plavá 62 cm 5/3a

Chovatelská stanice:   Cladruna 8.4.2009

Bublina fena 5666/09 plavá 63 cm 5/3a

Chovatelská stanice:   Corraki Moravia 11.5.2009

Bonnie fena 5717/09 černá se znaky 58 cm 5/2a/A4

Chovatelská stanice:   Černá tečka 17.1.2009

March pes 5535/09 plavá 63 cm 5/3a/E4,N4

Chovatelská stanice:   Gasko Prim 22.7.2008

Fantasie fena 5427/08 černá se znaky 58 cm 5/2a,4f

Chovatelská stanice:   Gasko Prim 22.9.2008

Gaudeamus pes 5461/08 plavá 65 cm 5/3a/A4,N4

Chovatelská stanice:   Gold Premio 27.7.2008

Foggy pes 5411/08 černá 66 cm 5/1a,4a/N5

Chovatelská stanice:   Gora Monte 20.2.2009

Edd Buddy pes 5586/09 plavá 61 cm 5/3a/A4,D2,N4

Elbrus pes 5583/09 černá se znaky 64 cm 5/2a/D2

Ernest pes 5584/09 černá se znaky 64 cm 5/2c,2d,2e/N3

Easy fena 5587/09 černá se znaky 59 cm 5/2a

Ezra fena 5589/09 černá se znaky 62 cm 5/2a/A4,N3

Výsledky svodu mladých, 21. 11. 2009, Mladá Boleslav

Zpravodaj_03_2009.indd   14Zpravodaj_03_2009.indd   14 4.12.09   15:394.12.09   15:39



Ročník XX, číslo 3 15

ZPRAVODAJ CHOVATELSTVÍ

Chovatelská stanice:   Huad‘Dib 20.2.2009

Afrodita fena 5582/09 plavá 63 cm 5/3a

Aki  fena 5578/09 černá 63 cm 5/1a,4a

Amidala fena 5579/09 černá se znaky 61 cm 5/2a,4f

Andromeda fena 5581/09 plavá 62 cm 5/3a

Chovatelská stanice:   Katčina smečka 9.9.2008

Colombína fena 5445/08 plavá 64 cm 2/3b

Chovatelská stanice:   Nova Moravia 18.4.2009

Bismarck pes 5650/09 černá se znaky 67 cm 5/2a

Chovatelská stanice:   od Dabele 5.5.2008

Axilla fena 5266/08 plavá 65 cm 5/3a

Chovatelská stanice:   Kesidy 16.4.2009

Black Beryl pes 5655/09 černá 63 cm 5/1a

Bruthus Boy pes 5656/09 černá se znaky 62 cm 5/2a,4f

Bugs Benny pes 5657/09 černá 64 cm 5/1a

Best Safi ra fena 5658/09 plavá 59 cm 5/3a/E4

Boogie-Woogie fena 5660/09 černá se znaky 61 cm 5/2a,4f

Chovatelská stanice:   Nové sady 23.4.2007

Becky fena 4775/07 černá se znaky 59 cm 5/2a/A3 P1 oboustranně

Chovatelská stanice:   od Horního lesa 5.9.2008

Cira fena 5454/08 černá se znaky 60 cm 5/2a,4f/A3

Chovatelská stanice:   od Lukaveckého rybníka 3.6.2008

Aki  pes 5347/08 černá 65 cm 5/1a/N3

Chovatelská stanice:   od Královského rybníka 30.11.2008

Dourica fena 5484/08 černá 60 cm 5/1a,4a/D2,N4
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Chovatelská stanice:   Pektorův statek 10.1.2009

Cody pes 5527/09 černá se znaky 68 cm 5/2c,4f

Coudy pes 5528/09 černá se znaky 67 cm 5/2c,2d,2e/A4

Cessy fena 5529/09 plavá 62 cm 5/3a/A4

Cira fena 5530/09 plavá 62 cm 5/3b/N3

Cora fena 5532/09 černá se znaky 62 cm 5/2b,4a/E4

Costa fena 5533/09 černá se znaky 63 cm 2/2b/E4

Chovatelská stanice:   Snow Meadow 31.1.2009

Akim pes 5555/09 černá se znaky 66 cm 5/2a/D2,N3 drobná 

     nerovnost na konci ocasu

Arthur pes 5556/09 černá se znaky 69 cm 5/2a/E4 I1 v předkusu, 

rozbíhavé přední končetiny, sbíhavé paty, méně vyjádřené znaky na hlavě a pod krkem

Arwin pes 5557/09 plavá 71 cm 5/3a/A3,D2,N4 chybí 

P1 vlevo dole a oboustranně M3, rozbíhavé hrudní končetiny

Aslan pes 5558/09 černá se znaky 68 cm 5/2a rozbíhavé hrudní 

končetiny, drobná nerovnost na konci ocasu

Alison fena 5559/09 plavá 63 cm 5/3a rozbíhavé hrudní 

končetiny, velká kýla doporučená operace

Amanda fena 5560/09 plavá 66 cm 5/3a větší bílý znak na 

hrudi, bílé prsty na všech končetinách, levá hrud. končetina výšeji bílá barva,rozbíhavé hrud. končetiny

Amelie fena 5561/09 plavá 64 cm 5/3a/A3 rozbíhavé 

hrudní končetiny

Chovatelská stanice:   Vršovická hora 2.3.2009

Baloo pes 5612/09 černá se znaky 67 cm 5/2a,4a/D2 nerovnost na

konci ocasu, volnější spodní víčka, lymfatická hlava, více prokvetlá hruď, celé tělo i stehna na boku

Berry pes 5611/09 černá se znaky 66 cm 5/2a,2c,2d,4a/D2

Baccara fena 5614/09 černá se znaky 64 cm 5/2a

Bonnie fena 5615/09 černá se znaky 62 cm 5/2a,4f/D2,N3

Brixie fena 5617/09 černá se znaky 58 cm 5/2a,4f/A4,D2,N5

Chovatelská stanice:   Prima Nova 20.5.2008

Cabra Gasko fena 5335/08 černá 58 cm 5/1a

Chovatelská stanice:   Teresie Bohemia 17.11.2008

Assan pes 5507/08 černá se znaky 68 cm 5/2a ztuhlý konec ocasu, 

rozbíhavé hrudní končetiny
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Chovatelská stanice:   Westbohemia star 31.12.2006

Big Boy pes 4625/06 černá se znaky 69 cm 5/2a,4a/D2

Chovatelská stanice:   Westbohemia star 31.12.2006

Disney pes 5374/08 černá se znaky 70 cm 5/2a/A4,D2

Daisy fena 5379/08 černá se znaky 64 cm 5/2a,4f/D2

Chovatelská stanice:   z Albrechtické samoty 4.6.2006

Ben  pes 4407/06 černá se znaky 72 cm  5/2a,4d/D2 I2 dole 

mírně vpáčené dozadu

Chovatelská stanice:   z Beskydských Argonautů 29.4.2009

Gerry pes 5689/09 černá se znaky 63 cm 5/2a,4a,4b,4d/D2

Chovatelská stanice:   z Bohušického údolí 20.3.2009

Adi  pes 5622/09 plavá 63 cm 5/3a,4a ne zcela 

dobarvená sliznice kolem očí a sliznic na tlamě, podélný bílý znak

Agar pes 5619/09 černá 64 cm  5/1a,4a/A4 vpravo 

nahoře P1

Akim pes 5623/09 černá 63 cm 5/1a

André pes 5620/09 plavá 63 cm 5/3a,4a/A3,D2,E3,E4 

vlevo dole chybí M3, slabší pigmentace kolem očí a pysků

Andy pes 5625/09 plavá 63 cm 5/3a,4a/D2,E4

Archie pes 5621/09 černá 62 cm 5/1a/D2,A3

Chovatelská stanice:   z Kraje pramenů 26.4.2009

Alwin pes 5671/09 plavá 64 cm 5/3a,4a

Artush pes 5670/09 černá se znaky 64 cm 5/2a,4b,4d/D2,A3 

podsada jiné barvy na celém těle, vlevo dole chybí M3, znaky na tlamě výšeji ke hřbetu nosu

Adélka fena 5677/09 černá se znaky 56 cm 5/2a,4b/D2,E4 znaky na

 tlamě výšeji ke hřbetu nosu, otevřená srst toho času

Airin fena 5676/09 černá se znaky 57 cm 5/2a,4a/N3 vpravo dole 

navíc M3, kratší ocas

Aisha fena 5675/09 černá se znaky 62 cm 5/2a

Amélie fena 5672/09 plavá 56 cm 5/3a/D2

Aprílla fena 5674/09 černá se znaky 57 cm 5/2a

Arwen fena 5673/09 černá se znaky 60 cm 5/2a/D2
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Chovatelská stanice:   z Lašské brány 23.2.2009

Berryl fena 5602/09 černá 62 cm  5/1a,4a/D3 lymfatická 

hlava

Chovatelská stanice:   z Vebrkasu 10.1.2009

Brett pes 5548/09 černá se znaky 71 cm 5/2a/D2 vpravo nahoře 

P1, volnější spodní víčka, lymfatická hlava, otevřená srst, rozbíhavé hrudní končetiny

Brigi fena 5554/09  černá se znaky 64 cm 5/2a,4a,4f/A3,D2,N3

Svod mladých a bonitace Štěpánov u Olomouce 17. 04. 2010

Termín bonitace:  17. 04. 2010 od 9:00 hod. – veterinární přejímka od 7,30 hod. do 9:00 

hod.

Termín svodu:  17. 04. 2010 od 9:00 hod. – veterinární přejímka od 7,30 hod. do 9:00 

hod.

Místo konání: Štěpánov u Olomouce

Uzávěrka přihlášek a poplatků: 03. 04. 2010

Poplatky:
Svod mladých: Kč 200,- 

Bonitace: členové: Kč 1400,- nečlenové : 2000 Kč

Úhrada poplatků:
- na účet klubu č.: 135455176/0300 vedený u ČSOB

- v.s. datum akce + tetovací číslo psa ve tvaru DDMMRRXXXX
(např. na svod konaný 22. 09. 2007, na který hlásím psa s tetovacím číslem 2240, bude jako 

variabilní symbol uvedeno číslo 2209072240)

Pokud hlásíte více psů, proveďte platbu za každého psa zvlášť, není možné platby kumu-

lovat.

- s.s. 0001 (pro svod mladých)

- s.s. 0002 (pro bonitaci)

- k.s. 0558
zpráva pro příjemce: Jméno majitele psa (např. Vokurka Petr)
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Platbu proveďte:
- bankovním převodem

- složením hotovosti na přepážce jakékoliv pobočky ČSOB

Přihlášky zasílejte:
1. doporučenou poštou na adresu: bonitačního referenta

Petr Foltyn, U státní hranice č. 69, 734 01 Karviná 4

2. nebo elektronickou poštou, prostřednictvím Elektronické přihlášky 

3. emaliem: hovawart.foltyn @seznam.cz

K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení příslušného poplatku. Bez tohoto dokla-
du nebude Vaše přihláška akceptována. 
Všichni řádně přihlášení účastníci obdrží nejpozději týden před konáním akce upřesňu-

jící informace. K bonitaci  nezapomeňte zaslat zároveň s přihláškou fotokopii PP, event. 

výkonnostní knížky, odkud bude zřejmé splnění všech podmínek daných Chovatelskými 

směrnicemi (výsledek DKK musí být zapsán v PP Plemennou knihou ČKS).

Doufáme, že možnost platby poplatků přes banku bude pro Vás pohodlnější. Žádáme Vás

však o důsledné dodržení správného vyplnění identifi kačních symbolů!

Připomínáme: Podmínky pro účast na bonitaci musí být splněny v den uzávěrky. 

Háravé fenyse bonitace i svodu mladých mohou účastnit, podmínkou je nahlášení u pře-

jímky a držení fenymimo 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.

Upozornění:doporučuji využívat elektronickou přihlášku, usnadní nám práci.   

bonitační referent Petr Foltyn
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Mistrovství světa IHF podle IPO FH

Mezinárodní federace hovawartů pověřila náš klub uspořádáním MS IHF 2009 dle IPO FH. 

Tato akce je velmi náročná z hlediska organizačního a odborného zajištění. Z tohoto důvodu 

jsme na doporučení pana Jaroslava Hodka požádali ZKO Beroun o pomoc. V Berouně nás 

velmi mile překvapili nadšením, s jakým se pustili do zajišťování akce. Díky skvělé partě pod 

vedením pana Ing. Šmída, Melichara a Čermáka se MS hovawartů opravdu vydařilo.

O posuzování jsme požádali dva mezinárodní rozhodčí vynikající úrovně a se zkušenostmi 

na významných závodech všech pracovních plemen. Z České republiky to byl pan Jaroslav 

Hodek, druhý rozhodčí již nesmí být z organizátorské země, proto byla pozvána paní Jana 

Honišková ze Slovenské republiky.

Přihlášeno bylo celkem 10 závodníků -  

4 z Německa, 4 z Rakouska a 2 z České 

republiky.

V pátek po veterinární přejímce a foce-

ní závodníků se psy bylo MS slavnostně 

zahájeno. Proběhlo losování do dvou 

skupin a závodníci byli seznámeni 

s harmonogramem akce. Každý roz-

hodčí posuzoval oba dva dny na stej-

ném místě, skupiny se měnily. Každé 

ráno se v každé skupině losovalo pořadí 

závodníků (podle pravidel ZŘ IPO).

Atmosféra během celé akce byla báječná, všichni byli nadšení. Rozhodčí chválili výkony 

psů, které prý vůbec nečekali. Líbil se jim přátelský duch mezi závodníky, skvělá organizace 

a výborná práce šlapačů.

Po prvním dni, pokud jste sledovali prů-

běžné výsledky, víte, jak výborně si vedli 

naši dva závodníci paní Timotea Deka-

nová s Blacky od Královského rybníka 

a pan Miroslav Pospíšil se Cindy von 

Philippsdorf. Druhý den se více daři-

lo „ostřílené dvojici“ Mirkovi a Cindy. 

Dosáhli neuvěřitelných 97 bodů a jejich 

výkon nám udělal opravdu ohromnou ra-

dost! Jen diváků z řad našeho klubu bylo 

velmi málo. Dík patří paní Lídě Černé, 

Janě Peclové s manželem, paní Králové, 

trojnásobný mistr světa Roland Bereuter s Eriou 
vom Rupertigau

vícemistr světa 2009 – „náš“ Mirek Pospíšil 
se Cindy von Philippsdorf
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panu Šedovi a panu Vydrovi, kteří si udělali čas a přijeli naše závodníky podpořit.

Poděkování také patří těm „pár“ z našeho klubu, kteří pomáhali: Jitce Čermákové za pomoc 

s organizací, Míše Weidnerové a Daně Špelinové jako překladatelkám, Veronice Douchové 

za vkládání výsledků na web, pomoc s přípravou MS a podporou na místě.

Velký obdiv si zaslouží všichni závodníci. Kdo cvičí se psem stopy, umí si alespoň předsta-

vit, kolik času, píle a umu musí člověk investovat, aby se mohl účastnit takového závodu. 

Všichni závodníci udělali výbornou reklamu hovawartům.

Za výbornou reprezentaci děkujeme paní Timotee Dekanové a panu Miroslavovi Pospíši-

lovi, který se navíc stal vícemistrem MS IHF 2009!

Blanka Brázdová

Pořadí Psovod Pes Body Celkem

1. Roland Bereuter (AT) Eria vom Rupertigau 97/97 194

2. Miroslav Pospíšil (CZ) Cindy von Philippsdorf 90/97 187

3. Hubert Kiefer (D) Horant von Arminius 92/91 183

4. Rita Prinzjakowitsch (AT) Emilia vom Britzer Garten 94/79 173

5. Heike Bittner (D) Frieda vom Fuchsiengarten 75/92 167

6. Susanne Hagmann (AT) Giulie von der Tannenmühle 82/84 166

7. Timotea Dekanová (CZ) Blacky od Královského rybníka 88/59 147

8. Miriam Schwädas (D) Aura von der Düssel 44/87 131

9. Helmut Nagele (AT) De Shantyi vom Garten der Freiheit 10/94 104

10. Anna Lang (D) Chloe Devil´s Breed 34/3   37

Výsledková listina MS IHF podle IPO FH
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Přihláška do soutěže o nejúspěšnějšího pracovního HW

Jméno psa (včetně CHS)

Datum narození Číslo zápisu

Majitel

Adresa

Telefon e-mail

Každou zkoušku je nutné doložit kopií bodovací karty, pracovní knížky nebo PP!

Druh zkoušky Místo konání Datum Hodnocení

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

Přihlášky zasílejte do 31. 1. 2010 na adresu výcvikového referenta ( Jitka Čermáková, Sboru 

25, 664 91 Ivančice) nebo elektronicky na adresu: vycvik@hovawart.cz.
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Přihláška do soutěže o nejúspěšnějšího agility HW

Jméno psa (včetně CHS)

Datum narození Číslo zápisu

Majitel

Adresa

Telefon e-mail

Každou zkoušku je nutné doložit kopií bodovací karty, pracovní knížky nebo PP!

Druh zkoušky Místo konání Datum Hodnocení

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

Přihlášky zasílejte do 31. 1. 2010 na adresu výcvikového referenta ( Jitka Čermáková, Sboru 

25, 664 91 Ivančice) nebo elektronicky na adresu: vycvik@hovawart.cz.
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Úspěchy našich hovawartů – výcvik

Sérií velkých stopařských úspěchů završil podzimní výcvikovou sezónu pan ing. Miroslav 

Pospíšil se svou fenkou Cindy von Philippsdorf:

07.– 08. 11. 2009 2. místo na MS IHF hovawartů stopařů (IPO-FH)

24. – 25. 10. 2009 4. místo na M ČR stopařů (IPO-FH)

18. 10. 2009 2. místo ve výběrovém závodě na M ČR stopařů v Žatci (FH2),

 celkem 91 bodů a titul CACT

17. 10. 2009 4. místo ve výběrovém závodě na M ČR stopařů v Žatci (FH2),

 celkem 92 bodů a titul CACT

19. – 20. 09. 2009 2. místo na mistrovství MSKS stopařů (IPO FH).

Dne 16. 07. 2009 složila fena Coney Jantarová zahrada zloušku IPO 3. 

Majitelka:  Jitka Čermáková

Chovatel:  Ivan Jánský

Dne 30. 05. 2009 složila fena Royal Resie Gasko Prim zkoušku ZVV3. 

Majitelka: Tereza Fidlerová

Chovatelka: Lenka Svobodová

Dne 12. 04. 2009 složil pes Anzi-Bady Kesidy zkoušku ZVV3, následně pak 20. 08. 2009 

zkoušku VPG3 a dne 18. 10. 2009 přidal ještě stopařskou zkoušku ZPS2. 

Majitelka: Ing. Michaela Neumanová

Chovatelka:  Mgr. Jana Baudyšová

Srdečně blahopřejeme !!!
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MR hovawartů 2010

Milí členové, 

v příštím roce na podzim plánujeme MR podle IPO1, IPO3 a FPr3. Pravděpodobně by-

chom otevřeli toto mistrovství i pro zahraniční účastníky. Z Německa a z Rakouska nám 

již přislíbili účast. Prosím všechny, kdo se věnujete výcviku, abyste uvažovali o své účasti 

na této akci. Napište mi, jaké místo byste považovali za vhodné, které fi guranty bychom 

měli oslovit a zajistit s nimi pak i tréninky.

Blanka Brázdová

Pracovně vedení hovawarti

Vážení přátelé,

rádi bychom zveřejnili seznam všech, kteří se svým psem cvičí a složili v roce 2009 jakou-

koliv zkoušku z výkonu a přejí si se o svůj úspěch podělit i s ostatními. Někteří z Vás se 

jistě zapojí do soutěže „Nejlepší pracovní hovawart roku 2009“. Jiní třeba soutěžit nechtějí, 

ale letos zkoušku složili, a proto si rovněž zaslouží ocenění pracovního úsilí. Chtěla bych 

Vás požádat o zaslání informací o složených zkouškách společně s kopií průkazu původu 

a dokladu o složení zkoušky na adresu: vycvik@hovawart.cz do konce ledna 2010. Seznam 

všech, kteří se snaží svým pracovním úsilím o co nejlepší propagaci plemene, zveřejníme 

v příštím čísle Zpravodaje a na webových stránkách klubu.

Těším se na Vaši spolupráci
Jitka Čermáková

Zpravodaj_03_2009.indd   26Zpravodaj_03_2009.indd   26 4.12.09   15:394.12.09   15:39



vsit doprostred.indd   5vsit doprostred.indd   5 4.12.09   15:424.12.09   15:42



vsit doprostred.indd   2vsit doprostred.indd   2 4.12.09   15:424.12.09   15:42



vsit doprostred.indd   3vsit doprostred.indd   3 4.12.09   15:424.12.09   15:42



vsit doprostred.indd   4vsit doprostred.indd   4 4.12.09   15:424.12.09   15:42



Ročník XX, číslo 3 27

ZPRAVODAJ VÝSTAVY

Klubová výstava Hwk se zadáváním Klubový vítěz a CAC, 
3. 10. 2009, Kroměříž - Kotojedy

Rozhodčí: Tapio Eerola (FIN) - psi, Dr. Jur. Peter Walter (D) - feny

PSI – třída dorostu
Archie z Bohušického údolí VN 1
Coddys Gora Monte x Aura Zelená záře

Bugsy z Lašské brány N 2
Ulsan Gasko Prim x Axis Alamo Negro

Cim Pektorův statek N 3
Andy od Vltavského jezu x Arga Ostravské hvozdy

Banner z Kejvalky N 4
Coddys Gora Monte x Arwen Kesidy

PSI – třída mladých
Artuš od Mehelníku 

V1, CAJC, klubový vítěz mladých  
Charion Barte Prim x Afrika z Julinčina údolí

Bond Černý vítr V 2
Fuchs v.d.Haardt x Kira Plavý vítr

Akim Lucky Ijsbeer V 3
Akim Nova Merigo x Chibeta z Budské samoty

Argus Canewart VD 4
Artur z Duhového kopce x Atrea Královské srdce

PSI – mezitřída
Artex z Lašské brány V 1, CAC
Atti z Hrabovských stájí x Axis Alamo Negro

Alex Zmizelá Vltava V 2, res. CAC
Daniels Jack Šedédab x Meda Královské zátiší

Darcius Gasko Prim VD 3
Albi Katveri x Prima Gasko Prim

Darcy z Kraje kalicha VD 4
Banani B. v. Ranzi‘s Räubern x Acro Bohemia Dragonlance

FENY – třída štěňat  
Boogie-Woogie Kesidy VN 1
Nasthus Animagus x Kesidy Plavý vítr

Narnie Georgeous z Budské samoty VN 2
Keston Plavý vítr x Ioky z Budské samoty

Ari-Anka Betta Moravia VN 3
Artur z Duhového kopce x Aranka ze Slezské Hořiny

Daxia Moravia Diamond VN 4
Nellik Las Ksiesniczek x Ashera Moravia Diamond

FENY – třída dorostu
Bora z Lašské brány neposouzena
Ulsan Gasko Prim x Axis Alamo Negro

FENY – třída mladých

Boogie Černý vítr 
V1, CAJC, klubový vítěz mladých  

Fuchs v.d. Haardt x Kira Plavý vítr

Carevna Katčina smečka V 2
Frisko v. Hause Luka x Afra Katčina smečka

Cink Katčina smečka V 3
Frisko v. Hause Luka x Afra Katčina smečka

Genesis Gasko Prim V 4
Kody Plavý vítr x Orifl ame Gasko Prim

FENY – mezitřída
Eliška Bukový háj V 1, CAC
Chester Barte Prim x Balda Bukový háj

Caira Katveri V 2, res. CAC
Bente Gutta Fortunae x Andra z Duhového kopce

Deriin Sideric Miks V 3
Kody Plavý vítr x All-Brii Sideric Miks

Carina Cibyl z Úpatí Ondřejníku V 4
Nasthus Animagus x Alrisa z Úpatí Ondřejníku
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PSI – třída otevřená
Aram z Kraje pestrého kamení V 1, CAC  
Persano Gasko Prim x Caroline z Brzáneckých vinohradů

Blacke Sorbonne z Apollónova chrámu
 V 2, res. CAC
Apollón z Apollónova chrámu x Cassiopeia z Brzáneckých vinohradů

Bary Ostravské hvozdy V 3
Bary ze Zámrsku x Hery Černá tečka

Aslan z Kraje pestrého kamení V 4
Persano Gasko Prim x Caroline z Brzáneckých vinohradů

PSI – třída pracovní
Ulsan Gasko Prim V1, CAC, Klubový vítěz, 
 čekatel Ch. IHF, BOB
Frieder v. Georgenberg x Orifl ame Gasko Prim

Uno Gasko Prim V 2, res. CAC
Frieder v. Georgenberg x Orifl ame Gasko Prim

Jekyll Royal Safe V 3
Artur z Duhového kopce x Ayrin z Pomezí

PSI – třída vítězů
Alex ze Stříbrných kaskád V 1, CAC
Akym z Malého Rohozce x Brenda Bohemia Choc

Acer z Prorub V 2, res. CAC
Ozi Las Ksiesniczek x Naomi Gasko Prim

Clairmont z Brzáneckých vinohradů V 3
Eddy v. Julienhof x Awista Black Mondeo

Dantes Gora Monte V 4
Helos v. Holter Berg x Carioka Gold Mondeo

PSI – třída čestná
Damián Adamův hrádek V 1
Carleon Gold Mondeo x Wrenny Biely démon

FENY – třída otevřená
Yris Gasko Prim V1, CAC, Klubový vítěz, 
 čekatel Ch. IHF
Ozi Las Ksiesniczek x Orifl ame Gasko Prim

Bessy z Eliotova dvora V 2, res. CAC
Nasthus Animagus x Brita z Mrazové kotliny

Arwen Kesidy V 3
Iberto v.d. Spreewehrmühle x Kesidy Plavý vítr

Bella Zašovský květ V 3
Avram Gutta Fortunae x Ariella z Faustova domu

FENY  – třída pracovní
Orifl ame Gasko Prim V 1, CAC
Conny v. Ascona x Dusty Gasko

Anna-Cherry Vrtichvost V 2, res. CAC
Kody Plavý vítr x Cherry Černá tečka

Barchetta Mílas Moravia V 3
Bellfast v.d. Haselhöhe x Cosmah v. Balmfl uhköpfl iblick

FENY – třída vítězů
Yennie Gasko Prim V 1, CAC
Ozi Las Ksiesniczek x Orifl ame Gasko Prim

Clara Gutta Fortunae V 2, res. CAC
Bojan v. Vögele Hof x Atma Gutta Fortunae

Halka Barte Prim V 3
Aran z Královské stezky x Feiby Barte Prim

FENY – třída čestná
Dafneé Indiánska maska V 1
Charon z Hlohovníka x Aura Šťastná hviezda

Ayrin z Pomezí V 2
Erotik Gasko Prim x Fuji Royal Safe

„Kompletní výsledky naleznete na klubových webových stránkách www.hovawart.cz“ 
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NEJLEPŠÍ CHOVATELSKÁ SKUPINA
1. Gasko Prim černí se znaky
chovatel Lenka Svobodová

2. Gasko Prim černí
chovatel Lenka Svobodová

Yris Gasko Prim

V1, CAC, Klubový vítěz, čekatel Ch. IHF 

Ulsan Gasko Prim 

V1, CAC, Klubový vítěz, čekatel Ch. IHF, 

BOB 

Hlavním sponzorem výstavy byla fi rma Eukanuba, které mnohokrát děkujeme!

Velký dík patří rovněž StudiuRen, které na výstavě sponzorsky fotografovalo!

Sponzorské fotografování Fotostudia Ren. Chovatelé, kteří získají známku výbor-
nou s pořadími, mají možnost využít fotografování zdarma, kdy si majitelé vybírají 
foto hned po nafocení. Vybraný záběr zašle StudioRen e-mailem pro webové účely.

Ostatní jedinci mohou využít služeb také- na  výstavách zvýhodněné ceny, foto již 
od 60 Kč a neúčtuje se poplatek za fotografi ckou službu.

Za
StudioRen, s.r.o.
Renata Hofmann
jednatelka

tel: 222 94 32 33
mob. 777 200 271
www.studioren.cz
www.konepsikocky.cz

Bobkova 738
Praha 9
Černý Most
198 00  
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Komentář pana rozhodčího Dr. Petera Waltra k naší KV

Český hovawart klub uspořádal dne 3. října 2009 svou Klubovou výstavu v Kroměříži a po-

zval mne sem jako rozhodčího. Bylo mi přiděleno posuzování 66 přihlášených fen.

Ve třídě štěňat byla zadána 3x známka „velmi nadějný“. Fenky byly zvědavé, živé a jejich 

vývoj odpovídal věku. 

Ve třídě mladých obdrželo 5 z celkem 12ti předvedených fen známku výborná. Dvě z nich 

(Carevna Katčina smečka a Cink Katčina smečka) měly stejné rodiče. Boogie Černý vítr 

obdržela V1.

V mezitřídě byla známka „výborný“ zadána 5x z celkem 13ti fen. Tyto feny pocházely 

z různých chovatelských stanic. Známku V1 obdržela Eliška Bukový háj.

V otevřené třídě obdrželo známku „výborný“ 8 z celkem 22 fen. Také zde pocházely tyto 

fenky z různých chovatelských stanic, takže lze v budoucnu doufat v širokou chovatelskou 

základnu. Vyhrála Yris Gasko Prim, která byla také zvolena celkově nejkrásnější fenou. 

Ve třídě pracovní byla známka „výborný“ zadána 3x. V1 získala Orifl ame Gasko Prim.

Také ve třídě šampionů byla známka „výborný“ zadána 3x. Zde byla nejkrásnější Yennie 

Gasko Prim. Jedna fena byla asi pětiletá a dvě druhé cca tříleté, je to pozoruhodný výkon, 

že v tomto věkou mohou startovat ve třídě šampionů. Za povšimnutí stojí také příbuzenské 

vztahy: Orifl ame Gasko Prim je matkou tří známkou „výborný“ oceněných fen (Genesis 

Gasko Prim, Yris Gasko prim, Yennie Gasko Prim). Zde se v těchto jednotlivých přípa-

dech ukazuje velmi dobrá dědičnost.

V čestné třídě obdržela známku V1 Dafnee Indiánska maska.

Tyto vynikající úspěchy dávají chovu možnost doufat i do budoucna. Nemohu ale zamlčet, 

že řada fen při kontrole chrupu a ocasu projevovala silnou bázlivost a nenechala se uklidnit 

ani od psovodů. Zde by se mělo napříště intenzivně zapracovat.

Celkově přeji klubu všechno dobré na, dle mého názoru, správné cestě.

Dr. Peter Walter
Přeložila: Michaela Weidnerová
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Komentář pana rozhodčího Tapia Eeroly k naší KV

Na Klubové výstavě českého hovawart klubu v Kroměříži Kotojedech na začátku října 

tohoto roku jsem posuzoval psy a bylo to pro mě velkým potěšením. Velmi zajímavé bylo 

pro mě také setkání a rozhovor s vystavovateli a chovateli po skončení výstavy.

Populace hovawartů roste v České republice velmi rychle a Česká republika se tak stává 

nejvýznamnější chovatelskou zemí. První vrh byl narozen na konci 80. let a nyní je počet 

vrhů ročně druhý nejvyšší na světě hned po Německu – a předhání mou rodnou zemi Fin-

sko, kde v dnešní době chovatelé odchovají cca polovinu vrhů ve srovnání s vaší zemí.

Nejzajímavějším aspektem chovu hovawartů v České republice je jejich rodokmen. V le-

tech 1961–1989 byl chov hovawartů v Německu izolován. Mezi západním a východním 

Německem probíhala jen velmi malá spolupráce a populace hovawartů v těchto oblastech 

rostla trochu odlišně v povaze i v exteriéru. Když byly hranice mezi západním a východním 

Německem opět otevřeny, populace se rychle začaly mísit – a dřívější východoněmecká krev 

se promíchala s větší populací západoněmeckých hovawartů. V Německu nejsou v dnešní 

době žádné rodokmeny s čistě východoněmeckou krví.

V České republice se vám podařilo uchovat dřívější východoněmeckou krev a stále máte 

vrhy, ve kterých se tzv. západní krev v podstatě neobjevuje. Toto považuji za velmi důležité, 

protože východoněmecký typ plemene byl – a stále je – odlišný od západoněmeckého typu. 

Anatomicky je lepší a má lepší pohyb, což jsou cenné vlastnosti v chovu psů všech plemen. 

Pro všechna plemena je také důležité zachovat různé krevní linie kvůli síle populace. Čistý 

chov psů plemen se dostává do velkých problémů kvůli dědičným onemocněním, pokud 

jsou všichni psi plemene chováni příliš úzkou příbuzenskou plemenitbou.

V žádné jiné zemi dnes není možné nalézt staré východoněmecké rodokmeny, což přináší 

vám českým chovatelům a českému klubu velkou zodpovědnost, co se chovu v budoucnosti 

týká.

Na Klubové výstavě jsem posuzoval něco přes 50 psů a výbornou jsem udělil 25 z nich. Je to 

patrně nejvyšší poměr výborných, který jsem kdy v kruhu při posuzování hovawartů udělil. 

Už z toho je patrné, že kvalita vašich psů je velmi vysoká.

Pokud bych měl uvést shrnutí, tak vaši psi jsou střední velikosti, případně trochu menšího 

vzrůstu, silní, dlouzí, dobře osrstění, dobře vybarvení, s hlavou silného typu, se standardním 

hrudním košem, vynikajícím úhlením předních končetin, středně silným úhlením zadních 

končetin, vynikající zádí, dobrým nošením ocasu a velmi plynulým pohybem s dlouhým 

krokem. Především zdravou stavbu těla a plynulý pohyb pocházející z východoněmeckých 

rodokmenů je velmi těžké uchovat v chovu, kde se převážně používají západoněmecké 

linie.

Samozřejmě že se i u vašich psů vyskytují problémy. Někteří psi byli až velmi dlouzí, ně-

kteří až příliš. Standard plemene uvádí procentuální proporce: délka těla musí být mezi 

110–115% k výšce psa v kohoutku. Někteří z vašich psů měli poměr jednoznačně přes 

115% a viděl jsem dokonce některé psy tak dlouhé, že já sám bych tak dlouhé psy nechtěl 

v chovu využívat. Tito extrémně dlouzí psi měli především extrémně dlouhá bedra.

Někteří z vašich psů měli také zřetelně krátké nohy. Už i na psu starém 2 roky je vidět 

tendence ke krátkým nohám v 4-5letech.
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Je samozřejmě velmi důležité, aby hlava byla pro plemeno typická. Většina hlav psů na spe-

ciální výstavě byla typická, některé byly v typu na hovawarta už příliš silné a těžké. Když 

jsem byl na IHF výstavě v Kroměříži před 4-5 lety, viděl jsem takových hlav nesprávného 

typu mnohem více.

Špatné úhlení zadních končetin bylo tehdy také častější než nyní. To bylo v dřívějších 

východoněmeckých liniích celkem typické (byl jsem poprvé na výstavě ve východním Ber-

líně na jaře 1989 a viděl jsem mnoho plemeníků, které teď máte ve svých rodokmenech ve 

4.-5. generaci). Ale, a to je zvlášť zajímavé, toto špatné úhlení vůbec neovlivňuje ten zdravý 

plynulý pohyb.

Zdá se, že v chovu máte jeden běžný anatomický problém: mnoho psů mělo velmi měkké 

spěnky. Toto není vůbec pro psa nedůležité, protože tato část přední končetiny přebírá při 

pohybu všechen náraz. Měli byste v chovu upřednostňovat psy, kteří mají normální spěnky, 

nikoliv spěnky „německých ovčáků“.

Nakonec bych se rád zmínil o povaze vašich psů. Byl jsem velmi potěšen, protože povahy 

se zlepšily v porovnání s tím, co jsem viděl na slovenské klubové výstavě v polovině 90.let 

a na IHF výstavě v Kroměříži před pár lety. Psi měli lepší sebevědomí a povětšinou pro ně 

nebyl problém, ani když se k nim blížila cizí osoba a sahala na ně. Pouze jeden pes se mě 

snažil kousnout a byl samozřejmě diskvalifi kován. Měl jsem štěstí, protože mě před kous-

nutím zachránily moje hodinky!

Bylo pro mě velmi důležité, že jsem následující den viděl vaši bonitaci. Podle mě byste 

mohli test v některých oblastech trochu rozvinout. Rád bych například viděl, jak si pes 

hraje s cizí osobou, nikoliv jen se svým pánem. Rád bych při povahovém testu také viděl, 

jak hovawart svého pána brání. Nemyslím tím německý test s fi gurantem. Bylo by zajímavé 

také vidět, jak se pes uklidní a reaguje po nějakém silném podnětu. A nakonec, rád bych byl 

viděl, jak stateční jsou vaši hovawarti v normální situaci.

Se svou ženou Kaiju vlastníme hovawarty od roku 1983 a od roku 1987 jsme odchovali 

celkem 19 vrhů. Na začátku týdne po výstavě jsme oba navštívili některé české chovatele. 

Viděli jsme krásné psy s pěknými povahami. Skutečně velmi rád bych s vaším klubem 

a vašimi chovateli v budoucnu spolupracoval.

Tapio Eerola
Hlavní poradce chovu fi nského hovawart klubu od roku 1988

Vice-prezident IHF
Mezinárodní rozhodčí exteriéru pro všechna plemena kromě mopslíků, japončíků a lvíčků

Přeložila: Veronika Douchová
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Plán výstav a delegace rozhodčích na rok 2010

Národní výstavy

místo termín rozhodčí

Olomouc 08. - 10. 01. Havelka Tibor (SK)

Ostrava 10. - 11. 04. Václavík Miroslav (CZ)

Klatovy 05. - 06. 06. Jančík Leoš (CZ)

Mladá Boleslav 17. - 18. 07. Řehánek Petr (CZ)

Brno 25. - 26. 09. Vondrouš Otakar (CZ)

  

Mezinárodní výstavy

místo termín rozhodčí

Brno (Duocacib) 06. - 07. 02. Kerekes Mária (Hu)

Brno (Duocacib) 06. - 07. 02. Kerschner Sabine (A)

České Budějovice 24. - 25. 04. Talvitie Marja (FIN)

Praha 01. - 02. 05. Krämer Jürgen (D)

Litoměřice 22. - 23. 05. Adlt Vladimír (CZ)

Brno 19. - 20. 06. Blaha Monika (A)

Mladá Boleslav 28. - 29. 08. Svobodová Jana (CZ)

České Budějovice 09. - 10. 10. Kukla Ladislav (CZ)

Praha 06. - 07. 11. Bonde Henriksen Alexandra (DK)

Výstavy HWk

Klubová výstava se zadáváním CAC
15. 05. Knížecí rybník u Tábora

Ludwig Helge (D)

Gaudy Denise (CH)

Kukla Ladislav (CZ)

Výše jmenovaní rozhodčí byli delegováni klubem, ČMKU si vyhrazuje právo na změnu 
delegace v případě nutnosti.

Speciální výstava
25. 09. Kroměříž - Kotojedy

Matyáš Jaroslav (SK)

Mikulášová Ingrid (SK)

Adlt Vladimír (CZ)
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Úspěchy našich hovawartů – výstavy

Dne 29.10.2009 byl feně Zira Gasko Prim udělen titul „Champion of Makedonia“.

Majitelka:  Daniela Veselá

Chovatelka:  Lenka Svobodová

Dne 21.10.2009 byl feně Royal Resie Gasko Prim udělen titul „Österreichischer Cham-

pion“.

Majitelka: Tereza Hladká

Chovatelka: Lenka Svobodová

Dne 16.10.2009 byl feně Anitun z Valdeckého lesa přiznán titul „Champion Polski“.

Majitelka:  Kristýna Juklová

Chovatelka:  Helena Jánská

Dne 10.10.2009 byl psu Uno Gasko Prim udělen titul „Šampion Slovenska“ .

Chovatelka:  Lenka Svobodová

Majitelka:  Jana Svobodová

Dne 10.10.2009 na Světové výstavě psů v Bratislavě dosáhli skvělých úspěchů i naši ho-

vawarti - pes Uno Gasko Prim - Světový vítěz a BOB (majitelka: Jana Svobodová, chova-

telka: Lenka Svobodová), fena Orifl ame Gasko Prim - Světový vítěz veterán (majitelka 

a chovatelka Lenka Svobodová) a pes Art z Faustova domu - Světový vítěz veterán (maji-

telka Michaela Procházková, chovatelka Alena Procházková).

Dne 10.9.2009 byl feně Caiře Katveri udělen titul „Junioršampion ČR“.

Majitelka:  Marie Werthaimová

Chovatelka:  ing. Kateřina Štěpánová

Dne 05.09.2009 byl feně All-Brii Sideric Miks udělen titul „Mezinárodní výstavní šam-

pion (C.I.E.)“ 

Majitelka a chovatelka: Gabriela Miksová

Dne 12.08.2009 byl feně Genesis Gasko Prim udělen titul „Junioršampion Chorvatska“. 

Majitelka:  Iva Vokurková

Chovatelka:  Lenka Svobodová
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Dne 07.07.2009 byl udělen psu Chesterovi Barte Prim titul „Deutscher Champion 

(VDH)“, dne 21.07.2009 titul „Český šampion“ a dne 13.10.2009 titul „Österreichischer 

Champion“.

Majitelka:  Eva Benešová

Chovatelka:  Ing. Tereza Kosinová

Dne 01.07.2009 byl psu Ulsanovi Gasko Prim udělen titul „Šampion IHF“.

Majitelka: Blanka Brázdová

Chovatelka: Lenka Svobodová

Dne 26.06.2009 byl psu Clairmontovi z Brzáneckých vinohradů udělen titul „Meziná-

rodní výstavní šampion (C.I.E.)“.

Majitel: Jan Šeda

Chovatelka: Radka Jindráková

Dne 17.06.2009 byl feně Ariva Lotto Bohemia udělen titul „Český veterán šampion“. 

Majitelka: Kateřina Houšková

Chovatelka:  Sylvie Hessová

Dne 26.05. 2009 byl psu Aslanovi z Kraje pestrého kamení udělen titul „Český Junior 

šampion“. 

Majitel:  Viktor Jeřábek

Chovatelka:  Jolana Těmínová 

Dne 21.05.2009 byl psu Duxovi Bukový háj udělen titul „Slovenský šampion krásy“. 

Majitel:  Pavel Alexa

Chovatelka:  Ing.Věra Landsmannová

Dne 20.05.2009 byl feně Cortině Královská stráž udělen titul „Český šampion“ a dne 

23.08.2009 titul „Klubový šampion SHK“ 

Chovatel a majitel: Mgr.Martina Babíková

Srdečně gratulujeme!!!
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Plán klubových akcí na rok 2010

Výstavy:

15.05.2010 Klubová výstava HwK ČR  Knížecí rybník u Tábora

25.09.2010 Speciální výstava HwK ČR Kroměříž - Kotojedy

  (kynologický areál Hvězda)

Svody a bonitace:

17.04.2010  Štěpánov u Olomouce

16.05.2010  Knížecí rybník

05.06.2010  Mladá Boleslav

26.09.2010  Kroměříž

20.11.2010  Mladá Boleslav

Ostatní akce:

20.03. 2010 Řádná členská schůze Hotel Myslivna/Brno-  

  Kohoutovice (od 13.00 hod.)

15.05.2010 Svod plemeníků Knížecí rybník u Tábora

   - v rámci KV

15.05.2010 Vyhlášení soutěže o nejúspěšnějšího  Knížecí rybník u Tábora – v úvodu 

 pracovního a agility hovawarta 2009 KV

říjen 2010 MR HwK ČR Kroměříž – Kotojedy

  (kynologický areál Hvězda)

Změna vyhrazena
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Broučkův pozdrav z letního tábora na Častoboři 

Ráno v sobotu pán přijel domů obytňákem a hned jsem si pomylel „to bude určitě nějaký výlet.“ Já z toho měl takovou 
radost…, ale moji kamarádi Deny (to je pejsek od našeho Míši) a Kitty (náš kocourek) začali být smutní. Když jsem 
je viděl, tak mi z toho bylo také smutno, že se s nimi na nějakou dobu rozloučím. Odpoledne jsme se vypravili. Cestuji 
celkem rád, ale když je cesta dlouhá a jedeme třeba do Chorvatska, tak jsem z toho celý polámaný. Tentokrát byla cesta 
krátká a za dvě hodiny jsme byli na místě. To místo se mi hned zalíbilo. Naší velkou boudu jsme zaparkovali úplně 
nahoře s přehledem na celý kemp a chatičky pod námi. Zjistil jsem, že jsme na nějakém táboře. 

Pán mi říkal, že tady bude hodně pejsků. Ale že jich bude tolik, to by mně ani ve snu nenapadlo, protože minulý 
rok nás na táboře bylo jenom pár. Pán mi také slíbil, že tady bude voda a na vodu jsem se moc těšil. Spalo se mi 
dobře a hned po ranní procházce jsme šli plavat. Bylo to moc fajn, protože plavání miluju a voda byla akorát. 
V deset hodin byl nástup všech pejsků a potom výcvik poslušnosti. Já poslouchám nerad, ale tentokrát to celkem šlo. 
A když jsem potom na odpoledním výcviku viděl překážky a tunel, zaradoval jsem se. Agility mně totiž moc baví! 
Už od malička jsme se u naší chovatelky s bráškama a sestřičkama proháněli tunelem a zdolávali různé překážky. 
Tady jsme měli překážky ze začátku jednoduché a to mi moc šlo. Ale jakmile byla trať složitější, pán se tam začal 
nějak motat a dost mi to kazil. To asi díky včerejšímu večírku. Druhý den jsme šli zase na výcvik. Já už mám 
bonitaci za sebou a tak jsem některá cvičení nemusel dělat a s pánem jsme šli dřív rovnou do vody. A potom při 
agility jsme se my, pejsci, hrozně nasmáli. Vyměnili jsme si totiž role a naši páni běhali přes překážky místo nás. 
Tedy oni spíš zakopávali a moc jim to nešlo. Myslím, že by měli po večerech omezit alkohol. 

Ve středu byl celodenní dobrodružný výlet s hledáním pokladu a naše družstvo začalo nešťastně. Páníček Cvrčka 
uklouznul a udělal si ošklivý výron, snad si i zlomil nohu. Já to moc dobře znám, muselo to hodně bolet. Já jsem zažil 
něco podobného, když jsem byl malý. Ale jinak byl výlet moc hezký, proběhli jsme se s novým kamarádem Cipískem 
po lese a poklad jsme nakonec našli. Ve čtvrtek jsme měli zase agility a já jsem špatně skočil a měl jsem strach, abych 
taky neměl něco s pacičkou. Pán mně tak špatně navedl na překážku, že jsem o ní zavadil a spadnul na čumák. 
A to byl tentokrát střízlivý. Asi by měl víc trénovat, protože já jsem moc rychlý a on mi nestíhá. Potom jsme si ale šli 
zaplavat a na pacičku jsem úplně zapomněl. Odpoledne přijel můj oblíbený figurant Vlasta a spravil jsem si náladu 
na obranách. Kousání je zábava a moc mi to jde. Málem bych zapomněl na nejdůležitější událost dne – plavecký 
závod o „Železného psa.“ S posilou Cipískem jsem se vůbec nebál, že špatně dopadneme, protože jsme před závodem 
pilně trénovali. A tuhle štafetu jsme vyhráli! Večer bude vyhlášení výsledků a pán se moc těší, jestli dostaneme nějakou 
medaili. Jenom aby to s tím slavením zase nepřehnal, protože zítra bude ještě závod agility a já bych rád zaběhnul co 
nejlépe. Ještě se také moc těším na páteční maškarní ples. Máme s pánem nějaké převlečení a bude asi velká legrace, 
konečně jako vždycky. Já půjdu za Limonádového Joeho (to ke mně sedí, já jsem takový vzorňák) a pán za Tornado 
Lou, Arizonskou pěnici. Jsem zvědavý, jaká bude konkurence a jestli zase něco vyhrajeme.

I když se mi tu moc líbí, už se také těším domů na mé dva největší kamarády a na svůj pelíšek. A tak se loučím 
a jdu se vyspat před tím velkým závodním dnem. Posílám pac a brzy doma na shledanou. 

Váš Brouček
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Krátké slovo organizátora
Srdečně děkuji výcvikářům i všem ostatním, kteří se na organizaci našeho výcvikového 

fi lmového tábora letos podíleli: Michaele Weidnerové, Markétě Wortnerové, Blance Jaro-

límkové a Báře a Martině Pokorným. V neposlední řadě mi dovolte poděkovat také všem 

celebritám, které nás v průběhu týdne poctili svou přítomnosti, v čele s Marylin Monroe. 

Věřím, že všichni účastníci si užili podnětný a kreativní týden, ze kterého si odnesli nejen 

spoustu zkušeností, ale také příjemných zážitků a nových přátelství. Se všemi se těším příští 

rok ve stejnou dobu a na stejném místě opět na shledanou.

Katka Houšková

Marylin Monroe přijela v limuzíně 
doprovázena svou tělesnou stráží

OSCARa v kategorii dobrodružný fi lm 
získali: Věra Beková a Coristo Catveri 
za roli žokeje Tommyho Woodcocka a jeho 
koně Phar Lapa ve fi lmu „Phar Lap“

res. OSCARa v kategorii komedie získali: 
Jaroslav Kosatík a Brouček Katčina smečka 
za roli Tornado Lou arizonské pěnice a Li-
monádového Joeho ve fi lmu „Limonádový 
Joe aneb Koňská opera“
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LVT v Tyře
zaměřený na nácvik obran, stop a poslušností

www.uhaliny.cz

Termín: od 10.07. do 17.07.2010 (začátek v sobotu 10.07. večeří, konec v sobotu 17.07. 

snídaní).

Tábor se koná v prostředí Beskyd. 

Ubytování je v chatkách, každá 

z chatek má dva pokoje (2-3lůžko-

vé), jedno sociální zařízení a kuchyň-

ku. Ve společné jídelně bude zajiště-

na polopenze.

Výcvikáři a fi guranti: 
Miroslav Valentin (1.místo MR 

BOM 2007), Lukáš Kraus (dvoj-

násobný Mistr světa francouzských 

ovčáků v IPO3).

Denní program: ráno stopy, 2 kola obran (po stopách a k večeru dle počasí), poslušnost 

individuálně v průběhu dne po dohodě s výcvikáři.

Cena za pobyt:
Ubytování + polopenze (dospělí): 530,- Kč/den, celkem:  .................................3.710,- Kč

Ubytování + polopenze (dítě 4-11let): 420,- Kč/den, celkem:  ..........................2.940,- Kč

Rekreační poplatek (15-70 let): 10,- Kč/den, celkem:  ...........................................70,- Kč

Děti do 4 let bez nároku na lůžko zdarma.

Pes (za výcvik)  ................................................................................................. 1.600,- Kč

Druhý pes (za výcvik)  ...................................................................................... 1.000,- Kč

Cena za výcvik bude použita na náklady pro fi guranty. Tábor je zaměřen na výcvik psů. 

Z těchto důvodů jsou upřednostňováni zájemci o výcvik. Z důvodu malé kapacity bu-

dou přihlášení jednotlivci umisťováni do pokojů společně s ohledem na snášenlivost psů. 

V areálu nejsou k dispozici odkládací kotce, psi mohou být ubytovaní na pokojích. Zákaz 

volného pobíhání psů po areálu! 

I letos bude pronajata louka pod areálem na venčení psů.

Přihláška a způsob úhrady:
Přihlášku zasílejte spolu s ústřižkem o zaplacení pobytu a výcviku na adresu:

Anna Brázdová

Šplechnerova 854, 193 00 Praha 9
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Rezervace emailem: hovawart.kody@seznam.cz

Po potvrzení rezervace zaplaťte zálohu ve výši 2.000,- Kč/osoba a 1.600,- Kč/pes do 1 

týdne po obdržení potvrzení. Po tomto termínu se rezervace ruší.

Zbývající částku za pobyt zašlete do 10.06.2010.

Úhradu provádějte pomocí složenky typu C na výše uvedenou adresu nebo převodem 

na účet:

č.účtu: 802472018/2700

Nezapomeňte na platný očkovací průkaz svého psa!

Storno poplatky:
Po 10.06.2010 činí storno poplatek 100% ve výši zaplacené zálohy.

Po 01.07.2010 činí storno poplatek 80% z celkové částky.
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Očima rozhodčí

V letošním roce mě oslovily kluby z Finska, Slovenska a Maďarska, abych jako mezinárod-

ní rozhodčí posoudila jejich dvě klubové a jednu speciální výstavu hovawartů (v Maďarsku 

zároveň i klubovou výstavu leonbergerů).

Na klubové výstavě ve Finsku jsem byla mile potěšena pěknými kostrami psů a fen, kteří 

měli ve většině případů krásně tmavohnědé oči. Poněkud rezervy jsem viděla v uších, někdy 

ve tvaru hlav a nejvíce mě zaskočily časté nepravidelnosti na konci ocasů. 

Na speciální výstavě na Slovensku jsem byla překvapena daleko vyšší úrovní, než jaká byla 

před pár lety. Jak jsem se později dívala do katalogu, Slováci využili české plemeníky, kteří 

výrazně pozvedli úroveň slovenského chovu.

Největší rezervy mají z mého pohledu v Maďarsku. Jednak celkově v typu, hlavách, kos-

trách. Mají ale snahu a ochotu se učit, importovat štěňata, vyjet do zahraničí krýt, takže 

věřím, že brzy budou schopni konkurovat okolním zemím.

Ve všech zemích, na všech třech výstavách, panovala příjemná atmosféra. Ve Finsku mně 

přišli vystavovatelé nejpohodovější, „neřešili“ výroky rozhodčích, jak tomu často bývá 

na našich výstavách. Přijali s klidem i nižší známku, poděkovali a radovali se z úspěchů 

kolegů (jedna mladá vystavovatelka za VD začala radostí ječet a s kamarády tančit! ☺). 

Blízký je mi výrok pana Tapia Eeroli, rozhodčího a předsedy fi nského hovawart klubu, 

s nímž naprosto souhlasím. Přála bych si, abychom se všichni nad jeho slovy alespoň za-

mysleli. Po výstavě v KM na přednášce řekl, že ten chovatel, který s námi soupeří, není náš 

nepřítel.

Jana Svobodová 

ZPRAVODAJ RŮZNÉ 
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Zpráva z návštěvy v Čechách

Na Klubové výstavě v Kroměříži  byla na návštěvě také členka představenstva HZD regionální 
skupiny RG - Mitte paní Maria- Magdalena Siepe- Gunkel. Podle toho, co říkala, se HZD také 
uchází o členství v IHF. Poslala nám článek o své  návštěvě v Čechách, který je zároveň i zprávou 
pro jejich členy.

Členka výboru regionální skupiny RG - Mitte na cestách:
Dojmy z Klubové výstavy a bonitace českých hovawartů v Kroměříži ve dnech 
03. – 04.10.2009

Dne 03.10.2009 se v České republice konala  letošní Klubová výstava hovawartů spojená se 

svodem plemeníků a následně v neděli 04.10. 2009 pak byla veřejně demonstrována nová 

česká bonitace.

Z důvodu bližšího seznámení s tamními psy a navázání mezinárodních kontaktů jsme 

se rozhodli (Wenke Kunert, Carola und Dieter Günther a já) tam jet, být osobně u toho 

a shromáždit nové dojmy.

Vyrazili jsme ve čtvrtek 01.10. odpoledne ze severního Hesenska a večer přenocovali 

u naší kamarádky Andrei Weikert na okraji Krušných hor nedaleko Chemnitzu. Spolu 

s ní jsme v pátek 02.10. 2009 pokračovali dál do další zastávky – do Prahy. Pochopitelně 

jsme chtěli toto aktraktivní město krátce navštívit. Naši psi museli samozřejmě s námi, 

protože jsme chtěli absolvovat krátký okruh městem. Pravděpodobně opravdu nebyli 

příliš šťastní naši čtvernožci: Duke jako vždy „supercool“, divoká Hilda jako obyčejně 

většinou poskakovala, Caira a Ronja byly odevzdané, jen občas poštěkávaly, jak jsou 

zvyklé a sladká malá čtrnáctitýdenní plavá Amelie byla miláčkem všech kolemjdou-

cích.

Po krátkém hledání (navigace  nás tu a tam vedla pomateně) jsme zaparkovali naše auta 

přímo na Hradčanech v blízkosti Pražského hradu a katedrály Svatého Víta. S tolika psy 

jsme samozřejmě budili určitou pozornost, chvílemi jsme přemýšleli, jestli by nebylo vhod-

né vybírat peníze za tolik obdivných pohledů, a že naši psi byli k dispozici jako fotomotivy. 

Potom jsme se ale  s zářícími pohledy a smíchem rozhodli, že se spokojíme s tím, že Amelie 

okouzlila leckterý obličej.

Výlet lodí po Vltavě u kávy a zákusku nám ještě dopřál zvláště působivý pohled na město 

a jeho památky. Jen ignorant pes, jako byli naši čtvernožci, měl ovšem smysl jen pro spaní 

pod stolem (Duke, Caira a Ronja) nebo pro herní ataky a chytání pamlsků (Amelie a Hil-

de) místo naslouchání průvodkyni a vzdělávání se. Na našich psech nezanechalo klouzající 

město vedle na břehu žádné dojmy, jako protiklad tomu ale nám díky jejich dlouhé srsti 

nebylo během plavby na lodi zima.

RŮZNÉ  ZPRAVODAJ
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Dříve než jsme nastoupili do auta a pokračovali v další cestě, vrhli jsme ještě jeden pohled 

na mapu, jak by se mělo jet do Kroměříže. Kroměříž leží v někdejší Severní Moravě, již-

ně od ní je Brno. V tomto překrásném restaurovaném městě (Světové kulturní dědictví 

Unesco) jsme se večer po dlouhé cestě ubytovali přímo na náměstí v centru.

Pro nás byl pobyt ve městě nezvyklý množstvím aut, nočním provozem s odpovídajícím 

rámusem na dlažebních kostkách a množstvím pohybujících se živých lidí. Nebylo sa-

mozřejmě tak docela jednoduché najít pro naše psy nějaké místo na vyvenčení. Zejména 

Günther a Carola museli malou Amelii hodně nosit, ale většinou všechno bravůrně zvládli. 

Využili tuto příležitost, kdy hledali zelené plochy k vykonávání velké či malé potřeby našich 

čtvernožců, k vzdělávání se v historii dle umístěných informačních tabulí.

Nedaleké cvičiště pro psy nacházející se mimo město uprostřed zelených ploch a ovocných 

stromů nám potom ukázalo magické sobotní ráno a tak jsme byli velmi zvědaví na české 

hovawarty, kvůli kterým jsme ujeli téměř 800 km. Celá akce byla českým Hovawart klubem 

perfektně organizována a připravena. V obou kruzích byl rozestavěný dostatečný počet 

židlí  a pohled na na stolech vystavené poháry byl opravdu pastvou pro oči.

Pan Dr. jur. Peter Walter z Německa posuzoval feny a pan Tapio Eerola z Finska psy. 

Na výstavu bylo přihlášeno celkem 66 fen a 58 psů, a proto se samozřejmě posuzovalo 

ve dvou kruzích. Vzhledem k těmto okolnostem nebylo možné vidět všechny jedince, roz-

hodli jsme se tedy pro psy a našli si místo u příslušného kruhu.

Známkou „velmi nadějný“ bylo oceněno 7 dobře vyvinutých psů ve třídě mladých a 9 v me-

zitřídě. Psi ve třídě otevřené na nás však udělali zvlášť dojem. Tato třída byla s celkem 24 

přihlášenými psy velmi silně obsazena a byla hned po prvním zběžném pohledu rozdělena. 

Tapio Eerola posuzoval všechny psy rovnoměrně a v kuse až do 14.30 hod., kdy byla pau-

za na oběd. Zvláště jsme si všimli dobrého výrazu, pěkných hlav, bezchybných končetin 

a samozřejmě dobrého pohybu s odpovídajícím posunem a nosností s korektní, dostatečně 

dlouhu a dobře vyvinutou zádí psů.

Co se nám mimo to zvlášť velmi líbilo: psi měli většinou velmi dobré rozložení i vybarvení 

znaků, černí představitelé plemene byli velmi substantní a povahové nedostatky byly jen 

velmi vyjímečné. Ne všechny ocasy se nám líbily, ale převažovali psi, na jaké jsme podle 

standardu zvyklí u nás. Známku V1 obdržel dvouletý černoznakatý Aram z Kraje pestrého 

kamení, syn Persana Gasko Prim, těsně následovaný černým Sorbonnem z Apolónova 

chrámu, synem Apollóna z Apollónova chrámu.

Ve třídě pracovní zvítězil Ulsan Gasko Prim, syn Friedera vom Georgenberg a pověstné 

Orifl ame Gasko Prim. Ve srovnání s ostatními psy obdržel potom Ulsan ještě titul „Nej-

lepší pes výstavy“ a nakonec i titul „BOB“.

U fen jsme rovněž viděli velmi typické představitelky plemene s dobrým pohybem a u čer-

noznakatých také velmi pěkně rozložené i vybarvené znaky. V paměti nás všech zůstane 

především černá Orifl ame Gasko Prim, která se ve svých osmi letech se svou neporazitelně 

ZPRAVODAJ RŮZNÉ
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skvostnou srstí a pružným pohybem v kruhu výrazně prezentovala jako skutečný šampion. 

Během tohoto fantastického představení známé feny jsme měli také v hlavě její vysoké 

životní výkony v podobě jejích dobrých potomků. Jinými slovy: Byli jsme velmi ohromeni 

touto báječnou psí osobností.

Den byl zakončen přednáškou pana Tapia Eeroly pro přítomné chovatele, překladem z an-

gličtiny do češtiny pomáhala tlumočnice. Byli jsme na přednášku také pozváni stejně tak 

jako přítomní návštěvníci z Belgie a udělalo na nás ohromný dojem, jak tento zkušený 

fi nský rozhodčí (mluví také plynule německy) posuzoval psy a jak dovede i v zahraničí 

poznat a ohodnotit německé psy. Přednášející podával zprávu, že se sám rozsáhle zabýval 

průkazy původu českých psů a zde v řadě předků našel do dneška pro chov velmi dobře 

ceněné jedince a proto pro něj čeští hovawarti mají mimořádnou chovatelskou hodnotu. 

Pro něj mají tito psi z východoněmeckých chovů (v době želené opony probíhala inten-

zivnější výměna psů s východním Německem) vedle zde často využívaného krycího psa 

z RZV – Connyho von Ascona – jedinečný význam. Tento český genetický poklad by však 

mohl utrpět názorem (ztratit výhody), kdyby byli doposud využívaní psi a jejich předci 

chovatelsky zdvojováni.

Referoval o přednostech východoněmeckých psů se zřetelem na exteriér, pigment a znaky, 

výraznou hlavu a úhlení končetin, stejně tak jako na zvlášť prostorný pohyb. Všechny tyto 

pozitivní body vychází právě od východoněmeckých chovatelů, kteří je vyšlechtili ve vy-

nikající míře. Tapio Eeola  demonstroval tyto výhody živě  přímo na šampionce Dafneé 

Indiánska maska, která stála na stole. Ukazoval na této feně přednosti dobrého zaúhlení, 

dlouhé zádi vytvořené dostatečnou délkou, přiměřeným úhlem příhodně ke křížové kosti, 

úhlení končetin (především zadních) a stavbou hlavy (týl a přechod v dostatečné délce, 

široká tlama, stejně tak jako patřičné nasazení uší). Feny by měly být dostatečně dlouhé 

hlavně kvůli březosti a v tomto případě se liší od psů: Psy si přeje ne tak dlouhé, aby se 

vyvaroval problémům s páteří. Během celé přednášky stála Dafneé - mimořádně korektní 

a krásně vyznakovaná fena- odevzdaně a přesto výrazně na stole před publikem a nechala 

si přátelsky a trpělivě líbit všechny demostrace, měření a hmaty.

Následně vyvolaná diskuze a s tím spojená výměna názorů  probíhala velmi plodně a v přátel-

ském duchu až do pozdního večera. Jako fi nský zástupce IHF si přednášející společně s vět-

šinou přítomných přeje intensivní spolupráci a širokou odbornou výměnu informací v chovu 

hovawartů v mezinárodním rozsahu prostřednictvím co možná nejvíce Hovawart klubů. 

Následující den (neděle 04.10.2009) jsme se věnovali nově vyvinuté bonitaci pro hovawarty 

v Čechách. Bylo přihlášeno celkem 19 psů na bonitaci a větší počet vrhů na svod mladých. 

Stejně jako u nás je jedna část sociální ve skupině osob a kruhu (avšak s menším počtem 

osob než u nás) a pak se testuje ochota ke hře avšak pouze s majitelem a nikoliv s cizí oso-

bou. Samozřejmě se prověřuje i reakce na střelbu stejně tak jako přirozenost chování, když 

je pes ponechán sám (majitel je z dohledu psa) a přivázán v reakci na náhodného návštěv-

níka. Všechna stanoviště pes absolvuje na vodítku.

RŮZNÉ   ZPRAVODAJ
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Přáli bychom si při tomto přezkoušení psů získat více věrohodnějších informací pod vyšším 

stresem a bez vodítka pro psa s více možnostmi projevit se v různých situacích. Ale jistě 

je tato nová forma bonitace v Čechách teprve nový začátek, který bude dál odpovídajícím 

způsobem rozvíjen. 

  

Při courání se po výstavišti jsme potom zažili další překvapení zvláštního druhu: všem 

přítomným a zúčastnivším se psům byl na místě odebírán vzorek slin pro analýzu DNA. 

Po dotázání se jsme se dozvěděli, že český Hovawart klub spolupracuje s genetickým in-

stitutem v Brně. V budoucnu pak bude možné od všech nebo alespoň od většiny chovných 

jedinců získat typizaci DNA pro kontrolu rodičovství, především pak otců, a pro budoucí 

plánování krytí v nově vypracovaném chovatelském programu s pomocí genetiků z tohoto 

institutu. S tímto institutem spolupracuje český Hovawart klub proto, aby se v chovu tech-

nicky posunul dál. My jsme se právě touto problematikou zabývali týden předem na chova-

telském semináři v RG – Mitte, byli jsme tedy samozřejmě zvlášť překvapeni, že v Čechách  

se již právě tato pro nás nově poznaná metoda provádí v praxi a samozřejmě se zažívá.

Během polední přestávky jsme využili potom zbývající čas k prohloubení kontaktů s cho-

vateli z Belgie. Informovali nás o jejich Klubové výstavě v červnu 2009 a v notebooku 

nám ukazovali fotky krásných psů, kteří se této výstavy zúčastnili. Tito psi nepocházeli jen 

z Belgie, ale především také z Francie a částečně z Holandska. Rozloučili jsme se vzájemně 

velmi srdečně s nadějí v další budoucí kontakt.

.

Plni dojmů jsme se vypravili na zpáteční cestu domů. Chtěli jsme reagovat na mnoho zá-

žitků, prodiskutovat je a zpracovat a tak jsme si pomalu přáli stejně tak jako i naši psi už být 

zpátky doma. Až za hranice probíhala cesta bez problémů, potom jsme ale museli objíždět 

jedno kompletní uzavření dálnice, což zavinilo z části  bloudění a zdržení. Nicméně všich-

ni zúčastnění dosáhli v neděli pozdě večer svých domovů a všichni se cítili nakonec zase 

šťastní ve své vlastní posteli, resp. ve svém domácím psím pelíšku a odpočívali po námaze 

z dlouhé cesty.

Shrnutí: Prožili jsme na zážitky velmi bohaté dny. Sice to byla dlouhá, ale překrásná cesta 

s mnoha dojmy, které velmi upevňují naše společenství a vzájemné přátelství a náš pohled 

na četná setkání byl zase jednou rozšířen. Mnoho nových dojmů a na této cestě navázaných 

mezinárodních kontaktů bychom nechtěli za žádnou cenu ztratit. Rozšířilo nám to výbor-

ně náš horizont a chtěli bychom z toho ještě dlouho žít a doufejme, i na tom chovatelsky 

stavět.

Habichtswald, den 07.10.2009
Maria- Magdalena Siepe- Gunkel

Přeložila: Michaela Weidnerová

ZPRAVODAJ RŮZNÉ 
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K otázce změny rozhodnutí bonitační komise ve smyslu zmír-
nění podmínek chovu u jedinců uchovněných do 31. 12. 2008

V chovatelské praxi se občas vyskytnou případy, kdy dříve v závažných a odůvodněných 

případech omezila bonitační komise chovnost jedince a při pozdějším svodu nebo bonitaci 

jeho potomků vyšlo najevo, že pro omezení chovnosti nebyl žádný objektivní důvod. 

Pro posouzení toho, zda předpisy Hovawart klubu ČR, o.s. (dále jen klub) umožňují zmír-

nit podmínky chovnosti jedince uchovněného do 31. 12. 2008, je třeba vyjít ze schválených 

přechodných ustanovení členské schůze ze dne 18. 10. 2008 konané v Havlíčkově Brodě, 

dle nichž se a) získaná chovnost a bonitační kód nemění a b) spojení jedinců, z nichž jeden 

byl bonitován podle řádů platných do 31. 12. 2008, se celé posuzuje podle řádů platných 

do 31. 12. 2008. Z citovaného ustanovení vyplývá, že na zkoumaný případ je třeba apliko-

vat „staré“ bonitační a chovatelské řády.

Dle čl. 9 bonitačního řádu platného do 31. 12. 2008 má výsledek bonitace doživotní plat-

nost – nelze ho však zaměňovat s využíváním v chovu. Dle čl. 2.9 chovatelského řádu plat-

ného do 31.12.2008 mohou HPCH spolu s předsedou klubu a místně příslušným OPCH 

udělit výjimku z tohoto chovatelského řádu v situacích hodných zvláštního zřetele. Z ci-

tovaných ustanovení vyplývá, že ačkoliv výsledek bonitace nelze změnit, lze – po udělení 

výjimky – využít jedince v dalším chovu i přes omezení stanovená bonitační komisí.

Neudělí-li HPCH spolu s předsedou klubu a místně příslušným OPCH (pozn. tyto oso-

by nejsou orgánem klubu) jedinci výjimku podle čl. 2.9 chovatelského řádu platného do 

31. 12. 2008 z chovatelského řádu, přesouvá se celá věc na úroveň orgánů klubu. 

Podle čl. 2.3 zápisního řádu platného od 1. 4. 2009 zodpovídá za řízení chovu chovatelské 

kolegium složené z poradců chovu. Z toho vyplývá, že v působnosti chovatelského kolegia 

jako orgánu klubu je nutné též rozhodnutí o využití jedince v dalším chovu i přes omezení 

stanovená bonitační komisí (pozn. bonitační komise nikdy nebyla a ani dnes není orgánem 

klubu). Rozhodování chovatelského kolegia se řídí čl. 3.8 stanov, dle něhož je usnesení 

přijato, pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina přítomných.

Nevyhoví-li chovatelské kolegium žádosti majitele jedince s chovným omezením o jeho 

dalším využití v chovu, zbývá v úrovni orgánů klubu poslední instance, a tou je členská 

schůze, jež je dle čl. 3.1 nejvyšším orgánem klubu. Rozhodování členské schůze se opět 

řídí čl. 3.8 stanov, dle něhož je usnesení přijato, pokud s ním souhlasí nadpoloviční většina 

přítomných.

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, považuje-li člen sdružení 

rozhodnutí některého z jeho orgánů, proti němuž již nelze podle stanov podat opravný 

prostředek, za nezákonné nebo odporující stanovám, může do 30 dnů ode dne, kdy se 
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o něm dozvěděl, nejpozději však do 6 měsíců od rozhodnutí požádat okresní soud o určení, 

zda je takové rozhodnutí v souladu se zákonem a stanovami. Z citovaného ustanovení vy-

plývá, že rozhodnutí chovatelského kolegia nebo členské schůze klubu (jde o orgány klubu, 

vůči jejichž rozhodnutím stanovy neupravují jakýkoliv opravný prostředek) navíc podléhají 

i soudnímu přezkumu.

Celkově shrnuto: u jedinců uchovněných do 31. 12. 2008 lze dosáhnout jejich dalšího 

využití v chovu i přes omezení daná jim bonitační komisí prostřednictvím:

a) výjimky udělené HPCH spolu s předsedou klubu a místně příslušným OPCH nebo

b) rozhodnutí chovatelského kolegia nebo

c) rozhodnutí členské schůze anebo 

d) soudního rozhodnutí. 

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D.
(autor je předsedou Kárné komise)

Ročenka 2008 – 2009

Vzhledem ke spouštění databáze hovawartů a dolaďování exportu dat vydáme klubovou 

Ročenku až na jaře příštího roku s chovatelskými údaji dohromady za rok 2008 a 2009.

Děkujeme za pochopení.

Michaela Weidnerová
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Upozornění

Vážení členové, 

čtěte, prosím, vždy velmi pečlivě v propozicích, na jakou adresu máte posílat dokumenty či 

přihlášky na jednotlivé akce. 

Svod a bonitace:  Petr Foltyn

Výstava:  dle propozic

Zapsání výsledku DKK :  Plemenná kniha ČKS

Stále častěji přicházejí přihlášky na svody, bonitace, výstavy a žádosti o zapsání výsledku 

DKK na adresu sídla klubu. Klub nemá k dispozici trvalou administrativní sílu a ani nemá 

potřebné vybavení k přeposílání dokumentů e-mailem. Nelze proto zaručit včasné přepo-

slání!

Blanka Brázdová

In Memoriam

Dne 25. 09. 2009 ve věku 12 let a 7 měsíců odešla do 

psího nebe naše Brita – Anna z Kraje kalicha, nar. 

25.02.1997, o. Carlo Plavý vítr, m.Aida Jihočeský vítr.

Stala se zakladatelkou naší chovatelské stanice „z Divi-

šovských sadů“ a na svém kontě měla i mnoho úspěchů 

na výstavních kolbištích – Klubový vítěz, Vítěz spec. vý-
stavy, Champion ČR, Veterán šampion

Byla naší první hovawartkou a na prvním místě zůstane 

navždy.

Moc nám i Bonče schází.......

Marcela, Lenka a Bonny
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Adresář

Sídlo klubu: Náchodská 411
 193 00 Praha 9

Výbor klubu:

Předseda: Ing. Blanka Brázdová

 mobil: 608 600 783

 e-mail: predseda@hovawart.cz

Jednatel: Mgr. Veronika Douchová

 mobil: 773 462 796

 e-mail: jednatel@hovawart.cz

      

Hlavní poradce chovu: Hana Jemelková

 Grymovská 2

 750 02 Přerov - Kozlovice

 mobil: 603 359 196

 e-mail: hpch@hovawart.cz

       

Bonitační referent: Petr Foltyn

 U státní hranice 69

 734 01 Karviná-Ráj

 mobil: 604 329 590

 e-mail: bonitace@hovawart.cz

       

Výstavní referent: Ing. Jan Šeda

 Kfely 68

 363 01 Ostrov

 tel.  353 842 887

 mobil: 602 582 404

 e-mail: vystavy@hovawart.cz

Výcvikový referent: MUDr. Jitka Čermáková

 Ve Sboru 25

 664 91 Ivančice

     tel. 775 039 383

 e-mail: vycvik@hovawart.cz

       

Šéfredaktor Zpravodaje: Michaela Weidnerová 

 mobil: 603 358 711

 e-mail: zpravodaj@hovawart.cz
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Ekonom: Barbora Pokorná

 mobil: 732 209 964

 e-mail: ekonom@hovawart.cz

       

Propagační referent: Vítězslav Veselý

 mobil:  608 965 529

  e-mail: propagace@hovawart.cz

       

Společný e-mail: vybor@hovawart.cz

Chovatelské kolegium:

Hlavní poradce chovu: Hana Jemelková (viz adresář výboru klubu)

Oblastní poradci chovu: Lidmila Černá

 Višňová 206

 261 01 Příbram

 tel. 318 690 179

 mobil: 737 727 856

 e-mail: lcerna@hovawart.cz

 Gabriela Miksová 

 Ke školce 148, Zlatníky

 252 41 Dolní Břežany

 tel: 241 931 764

 mobil:  607 662 639

 e-mail: miksova@hovawart.cz

 Ivana Zenklová

 Kapt. Nálepky 83

 390 03 Tábor

 tel. 381 231 395

 mobil: 724 266 839

 e-mail: zenklova@hovawart.cz

 Jana Svobodová

 Lhota p. Hořičkami 62

 552 05 Hořičky

 tel. 491 491 492

 mobil: 602 428 626

 e-mail: svobodova@hovawart.cz
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 Tereza Kejvalová

 Obora 815

 582 82 Golčův Jeníkov

 mobil: 604 329 073

 e-mail: kejvalova@hovawart.cz

 Martina Fistungová

 Olomoucká 805

 752 01 Kojetín

 mobil: 739 556 772

 e-mail: fi stungova@hovawart.cz

Kontroloři vrhů pověření HPCH:

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: krutova@hovawart.cz

Jižní Čechy, jižní Morava: RNDr. Irena Bartoňová

 Vlastkovec 2

 378 81 Slavonice

 tel. 384 391 078

 mobil: 776 558 553

 e-mail: bartonova@hovawart.cz

Morava: Květoslava Valušová-Gillarová

 Veřovice 283

 742 73  Veřovice

 mobil: 737 763 327

 e-mail: valusova@hovawart.cz

Konzultant  pro zahraniční krytí: Radka Jindráková

 Kyškovice 84

 413 01 Roudnice nad Labem

 tel.  416 838 645

 mobil: 723 700 140

 e-mail: jindrakova@hovawart.cz
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Revizní komise:

Předseda: Helena Karlová

 Plzeňská 129B

 150 00 Praha 5

 mobil: 775 112 042

 e-mail: karlova@hovawart.cz

Členové: Jana Peclová

 tel. 377 828 128

 mobil: 728 844 385

 e-mail: peclova@hovawart.cz

 Mgr. Lukáš Jánský

 mobil: 737 907 910

 e-mail: jansky@hovawart.cz

Společný e-mail: rk@hovawart.cz

Kárná komise:

Předseda: JUDr. Jaroslav Zelenka

 mobil: 602 943 133

 e-mail: zelenka@hovawart.cz

 

 Tereza Kejvalová 

 mobil: 604 329 073

 e-mail: kejvalova@hovawart.cz

 Mgr. Jana Baudyšová     

 mobil: 606 740 615

 e-mail: baudysova@hovawart.cz

Společný e-mail: kk@hovawart.cz

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

IČ: 4813 5909

Internet: www.hovawart.cz
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