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ZPRAVODAJ ZPRÁVY A OZNÁMENÍ 

Úvodní slovo předsedkyně 

Milí členové, 

proběhla členská schůze, na které byl zvolen nový výbor. Z předešlého výboru pokračují 

čtyři členové, pět členů je nových. Tím je předpoklad plynulého fungování, ale i oživení 

celého výboru. Snad se nám povede alespoň tak jako v minulých třech letech.

Pro letošní rok máme již domluveny rozhodčí exteriéru na bonitace, v letošním roce to 

budou: pan Vladimír Adlt, pan Ladislav Kukla. Rádi bychom, aby spolupráce s těmito 

rozhodčími vydržela celé tři roky a jejich hodnocení bylo srovnatelné a mělo tudíž dobrou 

vypovídací schopnost pro chovatele. I rozhodčí na povahy budeme chtít domluvit stejné 

jako v minulém období. Rozšíříme bonitační kartu i o hodnocení povah, jak ji připravila 

HPCH Hanka Jemelková.

Jsme neustále kritizováni za povahový test a absenci vypovídajícího hodnocení. Povaho-

vému testu sice chybí stresující faktor, ale je nutno si uvědomit, že byl členskou schůzí od-

mítnut. Současný povahový test nám prozradí dost, pokud máme cit pro povahy psů a do-

statek zkušeností. Nelze očekávat, že chování psa a odhad jeho povahy bude schopen vidět 

začátečník. Dokonce ani dlouholetý „pejskař“ nemusí být dobrým hodnotitelem chování 

psa. Nechme proto posuzovat povahy našich psů těm zkušenějším. V našich řadách jich 

mnoho není. A ti, kteří by posuzovat zvládli, by jistě byli členy napadáni z předpojatosti. 

Proto rozhodčí z výkonu se zatím jeví jako optimální.

Naším cílem by měl být zdravý, pěkný a povahově vyrovnaný hovawart. Nebojme se přátel-

ského, „usměvavého“ psa. Nebojme se, že posuneme hovawarta špatným směrem, pokud 

nebude dostatečně nepříjemný na všechny neznámé osoby, pokud nebude uvázaný vyrážet 

na vše, co se hýbe. Snažme se chovat přátelské hw, výborné společníky s pevnou vyrovna-

nou povahou. Pak s nimi budeme moci i lépe pracovat. 

Náš povahový test k tomu směřuje a je jistě možné test ještě zpřísnit. Vše závisí na nás 

a našich požadavcích.

Členská schůze nám uložila uspořádat veřejné setkání s chovateli a členy klubu, kde by-

chom se měli zabývat koncepcí chovu. Jakmile tuto akci připravíme, budeme vás informo-

vat na webových stránkách klubu. Předpokládáme, že se sejdeme v Praze v květnu nebo 

červnu.

Blanka Brázdová
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2 Ročník XXII, číslo 1

ZPRÁVY A OZNÁMENÍ  ZPRAVODAJ

Zápis z členské schůze Hovawart klubu ČR, o.s. 
v Brně, hotel Myslivna, dne 26. 2. 2011

Program schůze: 

1. Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze 

2. Roční uzávěrka za rok 2010 

3. Finanční plán na rok 2011 

4. Zprávy orgánů klubu 

5. Plán činnosti klubu na rok 2011 

6. Volby členů výboru 

7. Volby členů kárné komise 

8. Návrh Ing.Nováka (koncepce chovu) 

9. Závěr

1.  Zahájení, schválení programu a volba orgánů schůze
Schůze je zahájena ve 13:00 hodin. Schůzi zahájila paní Blanka Brázdová. Na schůzi je 

přítomno 47 členů. Probíhají návrhy na volební komisi.

Složení volební komise: Petr Foltyn, Tereza Kosinová, Tereza Mulačová. 
Pro: 46 

Proti: 0 

Zdržel se: 1

Předsedající schůze: Blanka Brázdová 
Pro: 47 

Proti: 0 

Zdržel se: 0

Zapisovatel: Martina Pokorná 
Pro: 47 

Proti: 0 

Zdržel se: 0

Ověření zápisu: Jana Peclová a Zuzana Štěrbová 
Pro: 47 

Proti: 0 

Zdržel se: 0

Schválení programu schůze: 

Pan Novák žádá o změnu programu. Žádá o přesunutí svého návrhu před volbu výboru. 

Paní Douchová vysvětluje důvod zařazení Návrhu pana Nováka až za volbu výboru. 

Nastává diskuse.
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ZPRAVODAJ ZPRÁVY A OZNÁMENÍ 

Hlasování o přesunu bodu čísla 8 před bod číslo 6. 

Pro: 15

Proti: 26 

Zdržel se: 6 

Návrh nebyl přijat.

Hlasování o původním programu členské schůze. 

Pro: 30 

Proti: 8 

Zdržel se: 9

Program členské schůze byl přijat.

Příloha č. 1

2. Roční uzávěrka za rok 2010
Blanka Brázdová předkládá roční uzávěrku za rok 2010. 

Blanka Brázdová žádá o oprávnění podat daňové přiznání za rok 2010. 

Pro: 46 

Proti: 0 

Zdržel se: 1

Příloha č. 2

3. Finanční plán na rok 2011
Blanka Brázdová představuje finanční plán, který je předkládán členům členské schůze. 

Pro: 45 

Proti: 0 

Zdržel se: 2

Příloha č. 3

4. Zprávy orgánů klubu
Blanka Brázdová předkládá zprávu výboru. Zároveň děkuje stávajícím členům výboru 

a dalším pomocníkům za svou činnost.

Paní Peclová předkládá Zprávu revizní komise.

Příloha č. 4

5. Plán činnosti klubu na rok 2011
Blanka Brázdová představuje plán činnosti klubu na rok 2011.
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ZPRÁVY A OZNÁMENÍ  ZPRAVODAJ

6. Volby členů výboru
Byl dán prostor k diskuzi o kandidátech na členy výboru a o směrování klubu. Nikdo z pří-

tomných členů nepodal žádný návrh na kandidáty. Blanka Brázdová promlouvá ke členům 

a znovu nastoluje téma týmové spolupráce ve výboru. 

Pan Slezák žádá vyjádření stávajících členů výboru o tom, kdo bude dále pokračovat ve vý-

boru. Blanka Brázdová vysvětluje stanoviska odcházejících členů výboru (Douchová, Ve-

selý, Foltyn, Čermáková).

Paní Ježová navrhuje na funkci výcvikového referenta paní Alenu Celou. 

Paní Celá kandidaturu přijímá.

Pan Žaža navrhuje pana Nováka na funkci hlavního poradce chovu. 

Pan Novák kandidaturu přijímá. 

Pan Svoboda navrhuje Jan Šedu na funkci výstavního referenta. 

Pan Šeda kandidaturu odmítá.

Paní Peclová navrhuje Hanu Jemelkovou na funkci hlavního poradce chovu. 

Hanka Jemelková vysvětluje své stanovisko proč nekandidovat.

Paní Kosinová navrhuje Terezu Mulačovou na člena výboru. 

Tereza Mulačová kandidaturu přijímá.

Blanka Brázdová si vzala slovo o funkci předsedy a představuje svou vizi, pokud zůstane ve své 

funkci. Pokud ano, hovoří o Haně Jemelkové, Báře Pokorné, Janu Šedovi, Tereze Mulačové, 

Haně Vendlerové, Šárce Slezákové, Marii Werthaimové, Báře Lyčkové a Tereze Hladké.

Kandidáti do výboru: 
Předseda – Ing. Blanka Brázdová 

Hlavní poradce chovu – Hana Jemelková, Ing. Luděk Novák 

Jednatel – Ing. Šárka Slezáková 

Výcvikový referent – Alena Celá, Marie Werthaimová 

Výstavní referent – Ing. Jan Šeda 

Bonitační referent – Hana Vendlerová 

Propagační referent – Katka Slováková 

Ekonom – Ing. Tereza Mulačová

 Šéfredaktor zpravodaje – Barbora Pokorná

Všichni uvedení kandidáti svou kandidaturu přijímají.

Nastává představení jednotlivých kandidátů a dotazy na představu o jejich funkci.

Je vyhlášená 15 minutová přestávka na výrobu hlasovacích lístků.

Je přítomno 45 členů. Pro zvolení kandidáta je potřeba minimálně 30 hlasů.
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ZPRAVODAJ ZPRÁVY A OZNÁMENÍ 

Probíhá tajné hlasování.

Výsledky hlasování: 
Předseda:

Ing. Blanka Brázdová – 41 hlasů 

– kandidát byl zvolen 

Hlavní poradce chovu: 

Hana Jemelková - 30 

– kandidát byl zvolen, 

Ing. Luděk Novák - 15 

Jednatel:

Ing. Šárka Slezáková - 38 

– kandidát byl zvolen 

Výcvikový referent: 

Alena Celá - 15, 

Marie Werthaimová – 29,

– žádný z kandidátů nebyl zvolen.
 

Výstavní referent:

Ing. Jan Šeda - 42 

– kandidát byl zvolen 

Bonitační referent:

Hana Vendlerová - 43 

– kandidát byl zvolen 

Propagační referent: 

Katka Slováková - 43 

– kandidát byl zvolen 

Ekonom:

Ing. Tereza Mulačová - 43 

– kandidát byl zvolen

Šéfredaktor zpravodaje:

Barbora Pokorná - 43 

– kandidát byl zvolen
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ZPRÁVY A OZNÁMENÍ  ZPRAVODAJ

Paní Douchová předkládá dva návrhy k volbě výcvikového referenta. První návrh je druhé 

kolo voleb, druhý návrh je pověřit jednoho z kandidátů vykonáváním funkce referenta 

do příští členské schůze.

Probíhá hlasování o duhém kole voleb. 

Pro: 40 hlasů

Paní Celá z kandidatury odstupuje. 

Probíhá 2. kolo tajného hlasování do funkce výcvikového referenta.

Pro: 29 

Marie Werthaimová nebyla zvolena.

Blanka Brázdová navrhuje pověřit Marii Werthaimovou vykonávání funkce výcvikového 

referenta. Na příští členské schůzi bude volen nový výcvikový referent.

Pro: 40 

Proti: 0 

Zdrželo se: 3 

Marie Werthaimová byla pověřena funkcí výcvikového referenta do příští členské schůze.

7. Volby členů kárné komise
Kandidát č. 1 – Veronika Douchová 

Kandidát č. 2 – Michaela Weidnerová 

Kandidát č. 3 – Libuše Foltýnová

Probíhá tajné hlasování. 

Kandidát č. 1 – Veronika Douchová – 39 hlasů 

Kandidát č. 2 – Michaela Weidnerová – 38 hlasů 

Kandidát č. 3 – Libuše Foltynová – 38 hlasů 

Kárná komise byla zvolena

8. Návrh Ing. Nováka (koncepce chovu)
Byl předložen návrh koncepce chovu Ing. Nováka. 

Probíhá diskuze nad tímto návrhem.

Pobíhá hlasování o přijetí návrhu koncepce. 

Pro: 10 

Proti: 28 

Zdržel se: 3

Příloha č. 5

Koncepce chovu nebyla přijata.
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Paní Douchová navrhuje pověřit hlavního poradce chovu a chovatelské kolegium svoláním 

otevřeného jednání o koncepci chovu do konce června 2011.

Pro: 31 

Proti: 0 

Zdržel se: 4

9. Závěr
Byla přijata účetní uzávěrka za rok 2010. 

Byl přijat finanční plán na rok 2011. 

Byl zvolen nový výbor klubu. 

Marie Werthaimová byla pověřena funkcí výcvikového referenta do příští členské schůze.

Byla zvolena kárná komise. 

Nebyl přijat návrh Ing. Nováka o koncepci chovu.

Hlavní poradce chovu a chovatelské kolegium byl pověřen svoláním otevřeného jednání 

o koncepci chovu do konce června. 

Pro: 34 

Proti: 0 

Zdržel se: 0

Usnesení členské schůze bylo schváleno.

Schůze je ukončena v 18.15 hod. 

ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE

RK provedla kontrolu účetnictví za rok 2010. Účetnictví nevykazuje zjevné nedostatky. Drobné 

administrativní nedostatky byly projednány s předsedou klubu a budou odstraněny do konce 

března.

Klub hospodaří s fi nancemi klubu hospodárně.

Stav fi nančních prostředků k 31.12. činí: 

- hotovost 16696,00 Kč

 157,55 Eur 

- Bankovní účet 481886,88 Kč

RK zaznamenala, že členové, kteří provedli úhradu členského příspěvku na rok 2010 ještě 

na konci roku 2009 zaplatili pouze 300,00. Jedná se celkem o 9 členů. RK provedla kontrolu 

doplatku členského příspěvku a doplatky byly uhrazeny.

Revizní komise namátkově v roce 2010 kontrolovala : 

-  platby členů v návaznosti s vystavováním krycích listů, 

-  úhrady plateb členů a nečlenů za bonitace, 
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-  zda zbonitovaní jedinci byli správně zařazeni mezi chovné jedince nebo do archivu chovných 

jedinců (jedná se o případy, že v den bonitace majitel nebyl členem ani neměl smlouvu s klu-

bem), 

-  koncem roku zkontrolovala chovné jedince, kteří se reprodukovali v r. 2010. U všech byli jejich 

potomci v databázi doplněni.

NEBYLY ZJIŠTĚNY ŽÁDNÉ NEDOSTATKY

Dále RK zjistila,že někteří chovatelé nedodržují termíny dané Zápisním řádem. Jedná se hlavně 

o zasílání krycích listů po nakrytí feny a hlášení o vrhu. Také byly zaznamenány případy, kdy 

chovatelé nechávají štěňata tetovat před 42. dnem věku štěňat.

V roce 2010 RK neprojednávala žádné stížnosti.

Na schůzi chovatelského kolegia konaného dne 19. 9. 2009 se CHK zavázalo v termínu do za-

sedání IHF vypracovat koncepci chovu. Ta k dnešnímu dni nebyla dokončena. Byly však uči-

něny dílčí opatření - stabilizace rozhodčích v bonitační komisi, aby byly vypovídající údaje. 

Posuzování se zaměřuje na problémy v chovu, kterými jsou celkový typ HW, zejména chybě-

jící předhrudí, úzký hrudník a rozdílné hlavy. Cílem je zachování českého typu - střední typ. 

Po dvou letech od zavedení nového povahového testu při bonitacích probíhá jeho vyhodnocení. 

Zvažuje se možnost podrobnějších údajů hodnocení, aby byl co nejvíce vypovídající.

RK doporučila ve zprávě za rok 2009 provést celkovou revizi bonitační karty, zda jsou na ní 

zaznamenány všechny tolerované odchylky od standardu, aby kódu X1 bylo používáno co nej-

méně a ve zcela výjimečných případech. Bonitační karta se připravuje. 

Také byla provedena oprava překladu standardu, který byl do češtiny překládán z AJ. Tím došlo 

k některým nepřesnostem. Opravený standard byl předán na ČMKU.

Závěrem RK děkuje výboru klubu za výrazné zlepšení servisu pro chovatele a výbornou orga-

nizaci akcí. V souvislosti se spuštěním databáze HW mají chovatelé, a nejen ti, potřebné infor-

mace o chovu. Jedná se zejména o základní údaje o psech i historicky, vystavených KL, přehledy 

vrhů, zveřejňování vyšetření, výsledky DNA, DKK. Také se výrazně zrychlilo vystavování KL. 

Aby databáze poskytla chovatelům potřebné informace, bylo nutné zadat velké množství údajů. 

Za to velmi děkujeme HPCH Hance Jemelkové, která data zadává.

Také děkujeme Daně Heráňové za velkou podporu a výbornou spolupráci při tvorbě a rozvoji 

databáze.

RK Hwk ČR
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Představení členů výboru

S ohledem na nové složení výboru Hovawart klubu, jsme se rozhodli krátce představit jednot-

livé kandidáty.

Předseda: Ing. Blanka Brázdová

Hlavní poradce chovu: Hana Jemelková 

Jednatel: Ing. Šárka Slezáková 

Výstavní referent: Ing. Jan Šeda

Bonitační referent: Hana Vendlerová
• 39 let

• 5 let v HW klubu

• majitelka plemeníka Dantes Gora Monte

• aktivně se zúčastňuji akcí HW klubu a výstav u nás i v zahraničí

• věnuji se sportovní kynologii

Propagační referent: Katka Slováková
• Narozena 06. 10. 1982, 

• bydliště: Vysoká nad Labem (Hradec Králové)

• Majitelka feny: Bryta Zelená záře

•  Vize: Zajišťování sponzorství na akce Hovawart klubu ČR, pro-

pagace plemene a klubu. Budu se snažit medializovat největší akce 

našeho klubu (klubové a speciální výstavy), uspořádat sraz hova-

wartů v nějakém městě spojený s osvětou (letáky - výcvik, pes s PP 

a zdraví…) atd.

•  Pro větší motivaci do práce pro všechny majitele hovawartů připravím fotosoutěž zaměře-

nou na výcvik, která bude rozdělena do věkových kategorií, takže šanci na úspěch budou 

mít jak štěňata, tak senioři.

•  Pro začátek byly založeny stránky na facebooku: Hovawart klub ČR, o.s.
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ZPRÁVY A OZNÁMENÍ  ZPRAVODAJ

Ekonom: Ing. Tereza Mulačová
•  Členkou Hovawart klubu jsem od roku 2004, kdy jsem si pořídila 

fenku Halku Barte Prim, následně jsem si zaregistrovala chovatel-

skou stanici Hali Gali. 

• Z našich štěňat zůstali doma fenka Baghira a pes Bertone.

•  Na členské schůzi jsem byla zvolena na pozici ekonoma, budu se 

tedy snažit účelně a hospodárně spravovat klubové finance 

Šéfredaktor zpravodaje: Barbora Pokorná
• 32 let

• 5 let v HW klubu

• majitelka feny Carol Gutta Fortunae 

• spolumajitelka Coreshe Gutta Forunae

• majitelka chovatelské stanice Ave Fortunae

• věnuji se kynologii sportovní, záchranářské a také výcviku obedience

• navštěvujeme výstavy v České republice i zahraničí 

• vize: udržet Zpravodaj klubu alespoň na stejné úrovni jako byl. 

V plánu je rozšíření zpravodaje o jednu část a tou je kolonka Zdraví.

Výcvikový referent - pověřený na 1 rok: Marie Werthaimová 

•  Mám 3 hw - feny Caira Katveri, Crux Ebidix Navare Prim a psa 

Angel Seahawk. 

•  Se všemi se aktivně věnuji všestrannému výcviku a prezentaci na vý-

stavách, zabývám se chovem hovawartů. 

•  V letošním roce nás čeká několik výcvikových akcí pod záštitou klu-

bu, které budu jako výcvikový referent organizovat. Je to zejména 

letní výcvikový tábor HwK ČR, který proběhne v červenci, a na kte-

rý najdete propozice v tomto zpravodaji, dále plánujeme výcvikový 

den a pak také již tradičně Mistrovství republiky Hwk ČR 2011, 

které proběhne v měsíci říjnu.
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ZPRAVODAJ ZPRÁVY A OZNÁMENÍ 

  
HHOOVVAAWWAARRTT  KKLLUUBB  RR,,  oo..  ss..      

HOVAWART KLUB R, o. s., Náchodská 411, 193 00 Praha 9  
www.hovawart.cz 

PPooppllaattkkoovváá  lliissttiinnaa  nnaa  rrookk  22001111  

 
 
 LENOVÉ HWK NE LENI 
     

lenské poplatky na rok 2011 400,- 400,- 

     
Klubová/speciální výstava 1.uzáv rka 2.uzáv rka 1.uzáv rka 2.uzáv rka 
první pes v . katalogu 650,- 750,- 750,- 850,- 
další pes bez katalogu 500,- 600,- 600,- 700,- 
t ída št at 200,- 300,- 300,- 400,- 
t ída dorostu a estná 200,- 300,- 300,- 400,- 
t ída veterán  150,- 200,- 250,- 300,- 
sout že 200,- 300,- 300,- 400,- 
p ihlášení do sout ží 
v den výstavy 300,- 400,- 

     

Ostatní akce klubu     
Svod mladých 200,- 200,- 
Bonitace* 1 400,- 2 000,- 
Svod plemeník  100,- 100,- 
     
Služby     
Vystavení KL pro R 100,- 200,- 
Vystavení KL pro zahrani í 200,- 400,- 
Expres vystavení KL 500,- 1000,- 
Kontrola vrhu 200,- 400,- 
Úhrada cestovních náklad  PCH 5,-K  / km 5,-K  / km 
Uzav ení smlouvy 
o chovatelském servisu** 500,- 

 
 
Upozorn ní: 
Krom  len  klubu mohou psy plemene hovawart s pr kazem p vodu chovat i ne lenové klubu, ale pouze na 
základ  uzav ené Smlouvy o poskytování chovatelského servisu**. 
 
Poznámky: 
* Cena za bonitaci zahrnuje poplatek za povinný odb r vzork  za ú elem stanovení individuálního profilu DNA. 
** Podrobné informace o uzav ení smlouvy naleznete na adrese http://www.hovawart.cz/klub/info-neclen.php 
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CHOVATELSTVÍ ZPRAVODAJ

Informace hlavní poradkyně chovu

Informace pro chovatele

Od března 2011 je platná dohoda s plemennou knihou ČKS o označování štěňat pouze 

čipováním. Chovatel má tedy možnost se rozhodnout, zda celý vrh jednotně označí teto-

váním nebo čipováním (Zápisní řád, bod 8.3). 

Pokud se celý vrh pouze čipuje, nezasílá se již na plemennou knihu žádanka o tetovací 
čísla. K přihlášce vrhu chovatel přiloží jmenný seznam štěňat (vzor bude ke stažení na klu-

bových stránkách), ve kterém u každého jména štěněte bude uvedeno příslušné číslo čipu, 

a přiloží 1 ks čárových kódů od každého čipu.

Hana Jemelková

Poděkování panu Hromádkovi
Touto cestou bychom velice rádi poděkovali panu Hromádkovi, který byl dlouhou dobu 

členem redakční rady Zpravodaje. Za jeho práci mu patří velký dík.

Barbora Pokorná, Michaela Weidnerová
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ZPRAVODAJ CHOVATELSTVÍ

Přehled vrhů v roce 2010 podle krajů

KRAJ narozeno psi feny

vrhy % celkem plavá černá čz plavá černá čz

Praha 3 4,69 20 3 0 7 4 0 6

Jihočeský 4 6,25 34 10 2 4 8 4 6

Jihomoravský 6 9,38 44 11 0 15 4 3 11

Karlovarský 1 1,56 7 1 0 4 1 0 1

Královehradecký 6 9,38 40 9 0 14 1 2 14

Liberecký 5 7,81 34 6 1 9 5 1 12

Moravskoslezský 8 12,50 62 9 4 20 9 2 18

Olomoucký 5 7,81 25 9 1 7 6 0 2

Pardubický 4 6,25 24 2 5 5 7 2 3

Plzeňský 6 9,38 41 11 2 8 10 5 5

Středočeský 12 18,75 99 12 7 35 16 6 23

Ústecký 3 4,69 19 1 4 4 1 1 8

Vysočina 1 1,56 11 0 5 1 0 4 1

Zlínský 0 0,00 0

CELKEM 64 100,00 460 84 31 133 72 30 110

Zastoupení barev psi feny celkem feny

černá se znaky 133 110 243 52,83

plavá 84 72 156 33,91

černá 31 30 61 13,26

Podle období vrhů % štěňat %

01.01. - 30. 06. 2010 53 82,81 367 79,78

01.07. - 31. 12. 2010 11 17,19 93 20,22

průměrný počet štěňat na 1 vrh

narozeno 7,45

zapsáno   7,19
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CHOVATELSTVÍ  ZPRAVODAJ

Plemeníci - přehled vrhů a zapsaných štěňat v roce 2010

Pč Plemeník vrhy Celk. P-čz P-pl P-č P F-čz F-pl F-č F

1 Ethien Kris-Ve-Mar 1 7 3 1 0 4 0 3 0 3

2 Artur z Duhového kopce 3 19 1 8 2 11 2 3 3 8

3 Damián Adamův hrádek 2 13 2 0 5 7 1 1 4 6

4 Keston Plavý vítr 2 15 3 0 3 6 4 3 2 9

5 Bente Gutta Fortunae 1 8 6 0 0 6 1 1 0 2

6 Daniels Jack Šédedab 3 24 6 8 1 15 3 4 2 9

7 Benji z Pomezí 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0

8 Sherlock Gasko Prim 1 7 1 5 0 6 1 0 0 1

9 Albi Katveri 3 25 4 3 4 11 1 8 5 14

10 Bendji od Královského rybníka 1 7 1 1 0 2 1 3 1 5

11 Akim Nova Merigo 2 17 4 6 2 12 3 2 0 5

12 Nasthus Animagus 2 16 8 1 0 9 4 3 0 7

13 Chester Barte Prim 2 14 5 3 0 8 3 3 0 6

14 Artuš z Eliotova dvora 1 9 2 2 0 4 3 2 0 5

15 Ashley Vidovický kříž 1 8 0 5 1 6 0 0 2 2

16 Acer z Prorub 4 30 8 5 0 13 10 7 0 17

17 Ulsan Gasko Prim 4 23 10 4 0 14 6 3 0 9

18 Brennus Nova Merigo 1 8 3 0 0 3 5 0 0 5

19 Andy od Vltavského jezu 1 7 1 0 0 1 0 6 0 6

20 Coresh Gutta Fortunae 1 9 1 2 1 4 2 1 2 5

21 Bentley Mílas Moravia 1 9 2 5 0 7 1 1 0 2

22 Cyrol Bukový háj 2 12 1 3 0 4 5 1 2 8

23 Icy Barte Prim 1 7 0 1 1 2 1 3 1 5

24 Alex ze Stříbrných kaskád 6 46 17 4 0 21 20 5 0 25

25 Korby Royal Safe 1 7 2 1 2 5 0 0 2 2

26 Kuno Royal Safe 3 14 5 3 0 8 5 1 0 6

27 Arogant Arivalo Asso 2 13 6 3 0 9 3 1 0 4

28 Jeff Barte Prim 1 11 3 0 0 3 8 0 0 8

29 Attis z Valdeckého lesa 1 9 5 1 0 6 2 1 0 3

30 Aram z Kraje pestrého kamení 3 13 6 4 0 10 3 0 0 3

31 Aslan z Kraje pestrého kamení 2 14 5 0 5 10 3 0 1 4
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ZPRAVODAJ CHOVATELSTVÍ

Pč Plemeník vrhy Celk. P-čz P-pl P-č P F-čz F-pl F-č F

RZV Diego Hinter den Gärten 1 12 3 2 0 5 2 4 1 7

HZD Alban v. Vadruper Biber 1 9 4 0 0 4 5 0 0 5

RZV Csandro v. Wackerbarth 1 6 3 2 0 5 1 0 0 1

FIN Damirazin Bura-Cee 1 10 1 1 3 5 1 2 2 5

64 460 133 84 31 248 110 72 30 212

% 100
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CHOVATELSTVÍ ZPRAVODAJ

Pozvánka na svod plemeníků

Datum a čas: 14. 5. 2011 od 8:30 hod.

Místo: Knížecí rybník u Tábora

Poplatek: 100,- Kč

Přihlášky zasílejte na adresu HPCH:

Hana Jemelková, Grymovská 2, 750 02 Přerov – Kozlovice, nebo elektronickou poštou 

na adresu: hpch@hovawart.cz 

Uzávěrka přihlášek a poplatků je 25. 4. 2011

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

- variabilní symbol: datum akce+tetovací číslo psa ve tvaru DDMMRRXXXX
-  (pes s tet. č.: 3234, bude mít jako VS uvedeno číslo 1405113234 )

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

kumulovat

- specifi cký symbol: 0003 (pro svod plemeníků)

- konstantní symbol: 0558
-  zpráva pro příjemce: Jméno majitele psa (v pořadí: příjmení, jméno)

Platbu proveďte:
- bankovním převodem

- složením hotovosti na přepážce jakékoliv pobočky ČSOB

Nezapomeňte si PP a očkovací průkaz.

Veterinární podmínky a všeobecná ustanovení jsou platná dle propozic Speciální výstavy!

Využijte možnost prezentovat svého chovného psa před zahájením speciální  výstavy, které 

se účastní nemálo chovatelů a většina poradců chovu. Můžete tak významně zvýšit mož-

nost jeho využití v chovu.

K přihlášce na svod plemeníků přiložte:
o Kopii PP psa (prosím o zaslání aktuální kopie)

o  Kopii dokladu o zaplacení poplatku, bez tohoto dokladu nemusí být přihláška ak-

ceptována

Výsledky nepovinných veterinárních vyšetření  
- je nutno doložit kopií veterinární zprávy

 

Těšíme se na Vaši účast!

Hana Jemelková
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ZPRAVODAJ CHOVATELSTVÍ

Svod mladých a bonitace Knížecí rybník u Tábora, 15. 5. 2011

Termín bonitace: 15. 5. 2011 od 9:00 hod. – veterinární přejímka od 7:00 hod. do 9:00 hod.   

Termín svodu: 15. 5. 2011 od 9:00 hod. – veterinární přejímka od 7:00 hod. do 9:00 hod.

Místo konání: Knížecí rybník u Tábora – www.knizecirybnik.cz

Uzávěrka přihlášek a poplatků: 29. 4. 2011

Poplatky
Svod mladých: 200,- Kč Bonitace: členové: 1400,- Kč, nečleni : 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 15. 5. 2011, na který hlásím psa s tetovacím číslem 2240, bude jako 

variabilní symbol uvedeno číslo 1505112240)

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)

Platbu proveďte:
- bankovním převodem

- složením hotovosti na přepážce jakékoliv pobočky ČSOB

Přihlášky zasílejte:
1. elektronickou poštou, prostřednictvím Elektronické přihlášky 

2. emaliem: bonitace@hovawart.cz nebo vendlerova@hovawart.cz

3. doporučenou poštou na adresu: Hana Vendlerová, Zlosyň 14,  277 44 Vojkovice

K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení příslušného poplatku. Bez tohoto dokladu 
nebude vaše přihláška akceptována. Všichni řádně přihlášení účastníci obdrží nejpozději 

týden před konáním akce upřesňující 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 Ple-

mennou knihou ČKS).
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CHOVATELSTVÍ ZPRAVODAJ

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 a průkaz původu psa.

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem, nebo pasem pro malá 

zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského parlamentu a Rady. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi ze zahraničí 

musí být doprovázeni platným pasem  PET PASSPORT.

Musí být dodržována ustanovení zák. ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání 

ve znění platných předpisů v celém rozsahu.“

Upozornění: doporučuji využívat elektronickou přihlášku,usnadní nám práci.                                                      

Bonitační referent Hana Vendlerová
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ZPRAVODAJ CHOVATELSTVÍ

Svod mladých a bonitace Mladá Boleslav, 18. 6. 2011

Termín bonitace: 18. 6. 2011 od 9:00 hod. – veterinární přejímka od 7:30 hod. do 9:00 hod.   

Termín svodu: 18. 6. 2011 od 9:00 hod. – veterinární přejímka od 7:30 hod. do 9:00 hod.

Místo konání: Mladá Boleslav, areál INTERDOG Bohemia , www.interdogbohemia.com

Uzávěrka přihlášek a poplatků: 3. 6. 2011

Poplatky
Svod mladých: 200,- Kč Bonitace: členové: 1400,- Kč, nečleni : 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 18. 6. 2011, na který hlásím psa s tetovacím číslem 2240, bude jako 

variabilní symbol uvedeno číslo 1806112240)

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)

Platbu proveďte:
- bankovním převodem

- složením hotovosti na přepážce jakékoliv pobočky ČSOB

Přihlášky zasílejte:
1. elektronickou poštou, prostřednictvím Elektronické přihlášky 

2. emaliem: bonitace@hovawart.cz nebo vendlerova@hovawart.cz

3. doporučenou poštou na adresu: Hana Vendlerová, Zlosyň 14,  277 44 Vojkovice

K přihlášce přiložte kopii dokladu o zaplacení příslušného poplatku. Bez tohoto dokladu 
nebude vaše přihláška akceptována. Všichni řádně přihlášení účastníci obdrží nejpozději 

týden před konáním akce upřesňující 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 Ple-

mennou knihou ČKS).
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CHOVATELSTVÍ  ZPRAVODAJ

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 a průkaz původu psa.

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem, nebo pasem pro malá 

zvířata. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením 

Evropského parlamentu a Rady. Psi musí být v imunitě proti vzteklině. Psi ze zahraničí 

musí být doprovázeni platným pasem  PET PASSPORT.

Musí být dodržována ustanovení zák. ČNR č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání 

ve znění platných předpisů v celém rozsahu.“

Upozornění: doporučuji využívat elektronickou přihlášku,usnadní nám práci.                                                      

Bonitační referent Hana Vendlerová

Zpravodaj_01_2011.indd   20 7.9.11   18:04



Ročník XXII, číslo 1 21

ZPRAVODAJ CHOVATELSTVÍ

Nový překlad standardu plemene Hovawart

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE

Secretariat General: 13, Place Albert I – B 6530 THUIN (Belgie)

F.C.I.-Standard č. 190 / 25.09.1998 / GB

Hovawart

Země původu: Německo

Datum publikace originálního platného standardu: 12. 01. 1998

Použití: pracovní pes

Zařazení podle F.C.I.:  
Skupina 2: pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští salašničtí psi 

Sekce 2.2: molossoidní plemena horského typu Se zkouškou z výkonu

Krátké historické shrnutí:
Hovawart je velmi staré německé pracovní plemeno. Jméno plemene pochází ze staré němči-

ny (středoněmčiny): „Hova“ znamená dvůr a „wart“ je výraz pro hlídače. Od roku 1922 bylo 

obnoveno šlechtění hovawarta, bylo využito psů podobného typu, který byl chován na míst-

ních farmách. V raných dobách šlechtění byli hovawarti kříženi s německými ovčáky, novo-

foundlandskými psy, leonbergery, a dalšími plemeny. Díky pečlivému přístupu k výběru psů 

ke šlechtění byl uchován původní pracovní typ psa.

V zemi původu hovawarta byla věnována značná pozornost výběru psů s ohledem na jejich 

zdraví. Zejména výskyt dysplazie kyčelního kloubu byl snížen na minimum díky desítkám 

let výběru psů bez tohoto nežádoucího znaku. Lze předpokládat, že všechny kluby chovatelů 

hovawarta v ostatních zemích se rovněž zaměřily na sledování tohoto primárního cíle.

Celkový vzhled:
Hovawart je silný, středně velký pes poněkud prodlouženého rámce, dlouhosrstý, využíva-

ný jako pracovní plemeno. Pohlavní dimorfi smus je velice výrazný, zejména ve tvaru hlavy 

a ve stavbě těla.

Důležité poměry:
Délka těla by měla dosahovat nejméně 110 až 115% výšky v kohoutku.

Povaha  / temperament:
Uznávaný pracovní pes se širokou škálou využití. Pes milé a vyrovnané povahy, s výrazným pro-

tektivním a bojovým instinktem. Je sebevědomý, dokáže dobře snášet stresové situace, středně 
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temperamentní a má velmi dobrý čich. Vyvážené tělesné proporce a oddanost k rodině jej 

spolu s jeho povahou a schopnostmi předurčují jako vynikajícího společníka, hlídače, ochránce, 

také však ke stopování a záchranářským činnostem.

Hlava:
Nosní hřbet je rovný a paralelní s rovinou temene hlavy. Tlama a lebka jsou přibližně stejné 

délky. Kůže na hlavě všude těsně přiléhá.

Mozkovna:
Lebka: Silná hlava má široké, klenuté čelo.

Stop: Dobře patrný.

Obličejová část:
Nos: Dobře vyvinuté nozdry. U černých psů a černých se znaky je pigmentace černá. Pigmen-

tace u plavých je černá, proměnlivý nos je však přípustný.

Tlama: Silná, při pohledu shora a ze strany se mírně zužuje.

Pysky: Pysky dobře přiléhají.

Čelisti / Zuby: Chrup je úplný, 42 zubů podle zubního vzorce. Silné zuby stojí svisle v čelistech. 

Skus je nůžkový, klešťový skus je přípustný.

Oči: Oči jsou oválné, nesmí ani příliš vystupovat ani být hluboko uloženy. Barva je tmavě až 

středně hnědá. Oční víčka těsně přiléhají.

Uši: Převislé uši trojúhelníkového tvaru s lehce zakulacenými špičkami volně přiléhají. Jsou 

nasazeny vysoko a daleko od sebe, takže opticky rozšiřují horní část hlavy. Délkou dosahují 

alespoň ke koutkům pysků. V klidu přiléhají ploše, při pozornosti mohou být neseny mírně 

dopředu. Přední okraj uší leží přibližně uprostřed mezi okem a týlním hrbolem.

Krk: 
Silný krk je středně dlouhý, kůže těsně přiléhá. 

Tělo:
Hřbet: Hřbet je rovný a pevný.

Bedra: Bedra jsou silná, mírně delší než záď.

Záď: Záď je mírně spáditá, středně dlouhá.

Hruď: Hruď je široká, hluboká a mohutná.

Ocas:
Ocas je bohatě osrstěný a sahá pod hlezna, ne však až k zemi. Podle nálady psa je nesen ohnutý 

nad hřbetem a nebo volně svěšený. 

Končetiny: 
Hrudní končetiny jsou silné a při pohledu zepředu i ze strany jsou rovné a svisle postavené.

Lopatky jsou velmi dobře osvalené, dlouhé a šikmo uložené.
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Nadloktí je dlouhé, těsně přiléhající k tělu.

Lokty přiléhají k hrudnímu koši.

Zápěstní kloub je silný.

Nadprstí je mírně šikmo postavené.

Pánevní končetiny jsou silné, při pohledu zezadu kolmo postavené. Jsou dobře zaúhlené.

Lýtko a stehno: Velmi dobře osvalená.

Hlezenní kloub je silný a nízko položený.

Tlapy jsou kruhové, silné a kompaktní. Prsty jsou klenuté a těsně přiléhající. Paspárky se od-

straňují, s výjimkou zemí, kde je to zakázáno zákonem. Drápy jsou u černých a černých se 

znaky černé, u plavých psů mohou být méně pigmentovány.

Pohyb:
Při všech druzích pohybu jak při pohledu zepředu tak i zezadu, je pohyb přímočarý a prostor-

ný. Prostorný klus vychází z dobrého posunu zadních končetin.

Kůže:
Kůže celkově dobře přiléhá. U černých psů a černých se znaky má tmavomodré zbarvení, 

u plavých psů je většinou narůžovělá.

Osrstění:
Srst: 
Bohatá dlouhá srst je lehce zvlněná, přiléhavá, s menším podílem podsady. Srst je delší na hru-

di, břiše, zadní části hrudních i pánevních končetin a na ocase. Na hlavě a na přední straně 

končetin je srst krátká. Srst je uzavřená.

Barva: 
Existují tři barevné variety: černá se znaky, černá a plavá.

Černá se znaky:
Srst je černá a lesklá, barva znaků je středně plavá. Na hlavě začínají znaky pod nosním hřbe-

tem a dosahují kolem koutků tlamy až k hrdlu. Znaky nad očima ve tvaru teček jsou zřetelně 

viditelné. Znak na hrudi sestává ze dvou vedle sebe ležících skvrn, které mohou být spojené. 

Na předních končetinách dosahují znaky při pohledu ze strany od prstů zhruba až k zápěstní-

mu kloubu a na zadní straně se v úrovni loktů zužují. 

Na předních končetinách začínají při pohledu ze strany znaky na prstech a táhnou se k nadprstí 

a v úrovni loktů se vzadu zužují, až vymizí. Znaky na zadních končetinách při pohledu ze stra-

ny tvoří pod hlezny široký pruh, nad hlezny již jen úzký proužek; na přední straně dosahují až 

do výše břicha. Znak se vyskytuje také pod kořenem ocasu. Na všech partiích těla jsou znaky jas-

ně ohraničené. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prs-

tech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace na víčkách, pyscích a polštářcích tlapek je černá.

Zpravodaj_01_2011.indd   23 7.9.11   18:04



24 Ročník XXII, číslo 1

CHOVATELSTVÍ ZPRAVODAJ

Černá:
Srst je černá a lesklá. Ojedinělá malá bílá skvrna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy 

na prstech a na konci ocasu jsou přípustné. Pigmentace na víčkách, pyscích a polštářcích tlapek 

je černá.

Plavá:
Srst je středně plavá, lesklá, zesvětluje směrem ke končetinám a k břichu. Ojedinělá malá bílá 

skrvna na hrudi stejně tak jako jednotlivé bílé chlupy na prstech a na konci ocasu jsou přípust-

né. Pigmentace na víčkách, pyscích a polštářcích tlapek je černá.

Velikost:
Výška v kohoutku:

Psi od 63 do 70 cm.

Feny od 58 do 65 cm.

Vady: 
Každá odchylka od výše uvedených bodů musí být brána jako chyba, jejíž vážnost by měla být 

stanovena v poměru k velikosti odchylky a vzhledem k jejímu vlivu na zdraví a celkový stav psa.

Vylučující vady:
• Celkový vzhled:
Hovawarti, kteří fenotypově neodpovídají plemeni.

Feny se silně samčím výrazem.

Psi se silně samičím výrazem.

• Proporce:
Značné odchylky od proporcí uváděných ve standardu.

• Povaha: 
Psi agresivní, bázliví, s reakcí na střelbu nebo letargičtí.

• Hlava: 
Chybějící stop.

Modré nebo „břízové“ oko (nestejně barevná duhovka, skvrny).

Vzpřímené, klopené, růžicovité nebo odstávající uši.

Předkus, podkus nebo křížový skus.

Chybějící více než 2 zuby ze 4 zubů P1 nebo 2 zubů M3, nebo chybějící jakýkoli jiný zub.

• Krk:
Výrazný lalok nebo velmi volná kůže na hrdle.
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HOVAWART KLUB R, o. s.  HOVAWART KLUB R, o. s.  
P ihláška na Klubovou/Speciální výstavuP ihláška na Klubovou/Speciální výstavu

Datum a místo konání akce 14.5.2011

T ída
 Št at  Mezit ída  Vít z
 Dorostu  Otev ená  Veterán
 Mladých  Pracovní  estná

Pro za azení psa do t ídy pracovní a vít z  je t eba doložit certifikát/potvrzení oprav ující k 
za azení do p íslušné t ídy.
Pohlaví Barva
Jméno psa (v etn  CHS)
Datum narození íslo zápisu
Jméno otce (v etn  CHS)
Jméno matky (v etn  CHS)
Chovatel 
Majitel
Adresa
Reg. íslo v klubu nebo

íslo smlouvy s ne lenem len klubu ANO NE 

Telefon e-mail

SOUT ŽE
Nejlepší pár
Pes
Fena

Nejlepší chovatelská skupina
Chovatelská stanice
 Nejlepší plemeník výstavy
pes

Jsem si v dom(a), že pln  zodpovídám za veškeré škody zp sobené p i akci mým psem. 

P ikládám:  fotokopii PP a kopii dokladu o zaplacení

V                                     dne                              podpis                 

ádn  vypln né p ihlášky zasílejte na adresu výstavního referenta nebo elektronicky na adresu: 
vystavy@hovawart.cz. M žete také využít jednodušší varianty p ihlášení p es on-line formulá  na 
webových stránkách klubu www.hovawart.cz.  Úsp šné odeslání on-line p ihlášky potvrzuje zpráva, 
která bude automaticky doru ena na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

HOVAWART KLUB R, o. s., Náchodská 411, 193 00 Praha 9 
www.hovawart.cz
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Tyra
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P ihláška na LVT Hovawart klubu R
Luka v Podhradí nad Dyjí 16.7. - 23.7.2011 

PSOVOD: .............................................................................................................................

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

Bydlišt :.................................................................................................................................

…............................................................................................................................................

Mobil:.......................................................Email:...................................................................

RODINNÍ  P ÍSLUŠNÍCI:

Jméno:........................................................Datum narození:.................................................

Jméno:........................................................Datum narození:.................................................

Jméno:........................................................Datum narození:.................................................

PES 1:....................................................................................................................................

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

PES 2:....................................................................................................................................

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

!!! K p ihlášce p iložte úst ižek o zaplacení pobytu!!!
Zaslaná p ihláška je platná pouze se zaslanou kopií zaplacené zálohy. 

Ú astník svým podpisem stvrzuje, že souhlasí s propozicemi v etn  storno poplatk  a 
odpovídá za závazky dalších osob uvedených na p ihlášce. Každý ú astník si zajistí 
vlastní úrazové pojišt ní. 
Za škody zp sobené psem odpovídá majitel psa.

V....................................................................Dne...................................................

Podpis ............................................................

ZPRAVODAJ PŘÍLOHA
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• Tělo:
Silně prohnutý hřbet nebo „kapří” hřbet.

Úzký nebo sudovitý hrudník.

Anomálie ocasu, příliš krátký nebo výrazně zatočený ocas.

• Končetiny:
Silně přestavěná záď.

• Srst:
Převládající kudrnatá srst (lokny).

• Barva:

Obecně:

Barvy jiné než popsané ve standardu, například modrošedá, vlčí zbarvení, hnědá, bílá, strakatá, 

plavá s popelavým nádechem nebo převládající melír.

Bílé skvrny. Jednotlivé bílé chlupy na vnitřní straně stehen nemají vést k vyloučení z chovu.

černá se znaky: 

Šedé nebo hnědé skvrny mimo znaky dle standardu. 

Převažující podsada jiné než černé barvy. 

Převažující šedá nebo bělavá barva ve znacích.

černá: 

Šedé nebo hnědé skvrny.

Převažující podsada jiné než černé barvy.

plavá: 

Jednotlivé bílé chlupy na hřbetě nosu nemají vést k vyloučení z chovu.

Pouze červenoplavá barva bez zesvětlení

Bělavě plavá barva a to i na uších.

Zřetelné bílé znaky.

Tmavé skvrny nebo tmavá maska.

• Velikost: 
Výška nižší než je uvedeno ve standardu.

Výška vyšší o více než 3 cm než je uvedeno ve standardu.

Psi, kteří zjevně vykazují fyzické abnormality nebo poruchy chování, musí být diskvalifi kováni.

Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
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Letní výcvikový tábor Hovawart klubu ČR
Luka v Podhradí nad Dyjí 
Výcvikový tábor se koná v pěkném lesnatém prostředí Vranovské přehrady. 

Termín: 16. 7. - 23. 7. 2011 (začátek v den příjezdu večeří, konec v den odjezdu obědem)

Ubytování je ve 2 - 3 a  3 - 4 lůžkových chatkách bez vlastního sociálního zařízení – k dis-

pozici jsou  prostorné sprchy, umývárny a toalety, a v hlavní budově ve 2,3 a 4 lůžkových 

pokojích s umyvadlem - se společnými prostorami sprch a toalet na patře.

Stravování bude zajištěno formou plné penze v místní restauraci ( snídaně – formou švéd-

ského stolu s teplými nápoji, oběd – polévka s hlavním jídlem, večeře – hlavní jídlo s mouč-

níkem nebo salátem).

Výcvik: Na výcvikovém táboře jsou vítaní všichni, každý si bude moci vybrat dle nabídky: 

výchova a výcvik pro štěňata, všestranný, záchranářský výcvik a něco málo z chovatelství.

O své zkušenosti se rádi podělí výcvikáři z řad členů klubu. Pojede s námi fi gurant Lukáš 
Kraus (dvojnásobný Mistr Světa francouzských ovčáků v IPO3).

 

Celý areál je oplocený a jsou k dispozici dvě hřiště vhodná jak k výcviku, tak ke sportov-

nímu vyžití.

V blízkosti tábora je Křeslický potok (100m) vhodný ke koupání a rybaření, dále Vranov-

ská přehrada 6 km. Okolí je vhodné pro turisty a cykloturisty. Tenisové kurty v místě (1,5 

km), krytý bazén ve Znojmě (25 km), restaurace a nákupy (1,5 km) v místě. 

Další turistické cíle vhodné k výletům: Vranov nad Dyjí (zámek), Bítov (hrad), Národní 

park Podyjí, Dačice (zámek), Znojmo (historické centrum, katakomby), Telč (zámek, his-

torické náměstí – památka UNESCO), atd.

Cena za pobyt (7 nocí):
Ubytování v chatce + plná penze (dospělí): 445,- Kč/den, celkem: 3.115,- Kč

Ubytování na pokoji + plná penze (dospělí) 515,- Kč/den, celkem: 3.605,- Kč

Ubytování v chatce + plná penze (dítě 6-14 let) 385,-Kč/den, celkem: 2.695,- Kč

Ubytování na pokoji + plná penze (dítě 6-14 let) 455,-Kč/den, celkem: 3.185,- Kč

Ubytování děti do 6 let bez nároku na lůžko zdarma + plná penze celkem: 840,- Kč

Ubytování děti do 6 let na přistýlce + plná penze 180,-Kč/den, celkem:  1260,- Kč

Pes (za výcvik) 1.200,-Kč

Parkovat se dá přímo v areálu za poplatek 50,- Kč/den 

nebo mimo areál na sousedícím pozemku zdarma.

Rekreační poplatek 12,- Kč/den za dospělou osobu se bude hradit přímo na místě. 
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Psi zdarma, mohou být ubytovaní v chatkách a pokojích.

Zákaz volného pobíhání psů po areálu! 

Nezapomeňte na platný očkovací průkaz svého psa!

Přihláška a způsob úhrady:
Rezervaci a následně i přihlášku zasílejte spolu s potvrzením o zaplacení zálohy na email:

vycvik@hovawart.cz

Po potvrzení rezervace zaplaťte zálohu ve výši 2000,- Kč/ osoba  a 1.200,- Kč/pes do 1 týdne 
po obdržení potvrzení. Po tomto termínu se rezervace ruší.

Zbývající částku za pobyt zašlete do 12. 6. 2011.

Úhradu provádějte výhradně převodem na účet:
135 455 176 / 0300  (do zprávy pro příjemce uveďte své jméno)

Storno poplatky:
Po 12.6.2011 činí storno poplatek 100% ve výši zaplacené zálohy.

Po 22.6.2011 činí storno poplatek 80% z celkové částky.

Pracovně vedení hovawarti
Agatha Chloumek Schnabl Martin (psovod) -  ZM 

Carevna Katčina smečka Weidnerová Michaela - ZZO, ZPU1, BH 

Fidži Kráľovská stráž Martina Babikova - ZPU1 

Caira Katveri Marie Werthaimová - BH 

Zpravodaj_01_2011.indd   27 7.9.11   18:04



28 Ročník XXII, číslo 1

VÝCVIK ZPRAVODAJ

Výsledková listina soutěže „Nejúspěšnější pracovní hovawart 
roku 2010“

1. místo - Ing. Pospíšil Miroslav a Cindy von Philippsdorf - 676 bodů
Závody: Výběrový závod ME stopařů FH 2 (D), Výběrový závod MČR stopařů FH 2 

(V), MS Hw stopařů IPO FH (VD), Výběrový závod MČR stopařů FH2 (V), 

Mistrovství ČR stopařů IPO-FH (VD)

2. místo - Ing. J. Tomandl  a Anna Cherry Vrtichvost - 538 bodů
Zkoušky: SchH VPG 1 (D), SchH VPG 2 (D), ZPS 1 (D), ZPU 1 (VD), ZVV 3 (U), 

ZPU 2 (VD), IPO 3 (U)

3. místo - Foltyn Petr a Attis z Valdeckého lesa - 464 bodů
Zkoušky:  IPO 2 (D), IPO 3 (D), FH 1 (VD), FH 2 (VD)

Závody: IPOV beze stop (D)

4. místo - Pospíšil Tomáš a Armín Hali Gali - 343 bodů
Zkoušky: ZZO (V),FPR 1(V),ZPS 1(V), FPR 2 (V)

Závody: ZZO, ZVV 1 stopa (D), ZZO, ZVV 1 stopa, poslušnost (VD), 

ZVV 1 poslušnost (VD), ZVV 1 stopa,poslušnost (V)

5. místo - Pokorná Barbora a Carol Gutta Fortunae  - 268 bodů
Zkoušky: ZTV 1 (VD), FPR 1 (U), FPR 1(D), FPR 2 (D), OBZ (V)

Závody: RH TA (VD),FPR 1 (D),FPR 1 (D

6. místo - Černá Lidmila a Deriin Sideric Miks - 210 bodů
Zkoušky: FPR3 (VD), IPO V (D), ZPS 1 (D), IPO 1 (U)

7. místo – Králová Vladimíra a Adam Haf Raf - 200
Zkoušky: ZPU 1 (D), ZVV 1 (D), FPR 1 (U), IPO 1 (U)

Závody: MR HwK ZM (D)

8. místo – Macáková Kateřina a Cyrol Bukový háj - 142 bodů
Zkoušky: FPR1 (U), ZM (D), ZVV 1 (D)

Závody: Mistrovství HwK ZM (D)

9. místo – Obrancová Zuzana a Everest Kráľovská stráž - 139 bodů
Zkoušky: ZOP (V), ZPU 1 (D), BH (O),

FPR 1 (D), FPR 2 (VD), FPR 3 (U)
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10. místo – Ing. Žaža Vladimír a Adam ze Šumavských hvozdů - 120 bodů
Zkoušky: FPR (D), IPO V (D), ZPU 2 (D)

FPR 1 (D), FPR 2 (VD), FPR 3 (U)

11. místo – Kunštěková Lenka a Darcius Gasko Prim - 114 bodů
Zkoušky: ZOP (D), ZPU 1 (U), ZM (VD)

Závody: ZZO (P), ZZO (P), M HwK ZPU 1 (U)

12. místo – Ferenczi Martina a Bludička Katčina smečka - 110 bodů
Zkoušky: ZVV 1 (U), FPR 1 (U), ZPU 2 (U)

13. místo – Ing. Holubová Bohuslava a Amor Carnovia Silesia - 100 bodů
Zkoušky: ZVV 1 (D), ZOP (V), ZPU 1 (D)

14. místo – Králová Dana a Aila Kasurgis - 98 bodů
Zkoušky:  FH1 (VD)

15. místo – Eva Zálešáková a Eliška Bukový háj 96 bodů
Zkoušky: ZM (D), FPR 1 (VD)

Závody: Mistrovství HwK ZPU 1 (V)

16. místo – Čadilová Barbora a Aisha Hali Gali - 79 bodů
Zkoušky: BH (P), FPr 1 (U), FPr 2 (U)

Závody: ZM bez obran (D)

17. místo – Chmelařová Naďa a Cala Gasko Prim - 72 bodů
Zkoušky: ZOP (V), ZZO (PV)

Závody: ZZO-4x

18. místo –  Janská Karolína a Cink Katčina smečka - 54 bodů
Zkoušky: ZZO (P), ZPU 1 (D), BH (O), BH (O)

19. místo – Tolarová Tereza a Ischek Betta Moravia - 46 bodů
Zkoušky: ZZO (P), ZOP (V), FPR 1 (U)

20. místo – Hnátková Jana a Bonna Dea Siderecan - 10 bodů
Zkoušky: BH (P)
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Úspěchy našich hovawartů

Mirek Pospíšil a Cindy von Phillipsdorf vyhrál soutěž vyhlášenou časopisem Psí sporty
v kategorii Sportovní kynologie a získal titul Psí sportovec roku 2010!!! 

Moc gratulujeme!

Děkujeme za hlasy Vám z řad 

majitelů hovawartů, a tak za vý-

bornou prezentaci plemene. 

Hovawart se opět dokázal pro-

sadit mezi ostatními pracovními 

plemeny!  

Carol Gutta Fortunae - majitel Barbo-

ra Pokorná, se umístila na prvním místě 

v soutěži Najúspešnejší pracovný hovawart 

shk 2010 - zahraniční členovia. Na druhém 

místě se umístila Cink Katčina smečka - 

majitel Karolína Janská.

(foto: Markéta Wortnerová)
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ppoodd  zzááššttiittoouu  eesskkoommoorraavvsskkéé  kkyynnoollooggiicckkéé  uunniiee,,  lleennaa  FFCCII  ppoo ááddáá  

Se zadáváním: CAJC, CAC R, res. CAC, BOB, Vít z speciální výstavy 2010 a ekatel „Šampion IHF“ 

Datum:  
Místo:  

Rozhod í:  (N mecko),  (N mecko) 

 
Program: 07.00 – 09.00 p ejímka ps   
 09.30 – 14.00 posuzování ps  
 14.00 – 16.00 sout že 
 16.00 – dekorování vít z  

 I.termín uzáv rky   1.4.2011 

 II.termín uzáv rky   10.4.2011 
 II. uzáv rka pro on-line p ihlášky  15.4.2011 

CAJC, CAC R, res.CAC, Nejlepší mladý pes nebo fena, Vít z plemene – BOB, Vít z speciální výstavy 
2010, ekatel „Šampion IHF“, Nejlepší veterán. Ud lení titulu není nárokové. 
 
Vít z plemene (BOB) 

Do sout že nastupují Nejlepší mladý pes nebo fena plemene, nejlepší dosp lí jedinci (NV, CACIB, 
Klubový vít z i Vít z speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene. 

 

Vít z speciální výstavy 2010 (pes a fena) 
Nejlepší pes a fena plemene z konkurence výborných 1-CAC z mezit ídy, t ídy otev ené, pracovní, 
vít z .  
 
Nejlepší mladý pes nebo fena 

Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinc  plemene se 
zadaným ekatelstvím CAJC. 

 

Nejlepší veterán 
Pes nebo fena, kte í obdrželi ve t íd  veterán  ocen ní výborný 1. 

Nejlepší pár ps  
Pro psa a fenu jednoho majitele, kte í byli na výstav  posouzeni 

Nejlepší chovatelská skupina 
Do sout že m že chovatel p ihlásit minimáln  t i a maximáln  p t pocházející z vlastního chovu, kte í 
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pocházejí z r zných spojení (min. od dvou r zných otc  nebo matek) a byli na výstav  posouzeni. Tito 
jedinci nemusí být v majetku chovatele. 

Nejlepší plemeník speciální výstavy 
Do této sout že nastupuje plemeník nejmén  s 5 potomky, kte í byli na výstav  posouzeni. Hodnotí se 
typ a kvalita odchovu. Plemeník nemusí být na výstav  posouzen v normální konkurenci.  
 

Št at pro psy a feny ve v ku 4 - 6 m síc  
Dorostu pro psy a feny ve v ku 6 - 9 m síc  
Mladých pro psy a feny ve v ku 9 - 18 m síc  
Mezit ída pro psy a feny ve v ku 15 - 24 m síc  
Otev ená pro psy a feny ve v ku 15 a více m síc  
Pracovní pro psy a feny ve v ku 15 a více m síc  se složenou zkouškou z výkonu 
Vít z  s uznaným mezinárodním i národním titulem šampióna, titulem národního vít ze a titulem 

klubového vít ze nebo vít ze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány 
v konkurenci dosp lých. 

Veterán  pro psy a feny ve v ku 8 a více let 
estná pro psy s uznaným mezinárodním, národním titulem šampióna i titulem Klubový vít z, 

Národní vít z nebo Vít z speciální výstavy, bez nároku na CAC. Zadává se známka 
a po adí. Výborný 1 se nem že ú astnit sout že o Vít ze plemene. 

Rozhodující je v k v den výstavy! Ke každé p ihlášce p ipojte kopii PP – platí pro všechny psy 
p ihlášené na výstavu a certifikát o zkouškách nebo kopii šampionátu p i za azování psa do t . pracovní, 
vít z  nebo estné. 

• pr kaz p vodu psa  

• vstupní list (bude odeslán nejpozd ji 10 dní p ed výstavou, majitel m, kte í uvedou v p ihlášce 
emailovou adresu, bude zaslán na tuto adresu). V p ípad , že Vám do 7 dn  p ed výstavou 
nebude vstupní list doru en, kontaktujte neprodlen  výstavního referenta! 

• o kovací pr kaz 

 I. uzáv rka 
lenové/ne lenové HwK 

II. uzáv rka 
lenové/ne lenové HwK 

za prvního psa v etn  katalogu 650,- K /750,-K  750,- K /850,-K  

za dalšího psa (bez katalogu) 500,- K /600,-K  600,-K /700,-K  

t ída št at, dorostu, estná 200,- K /300,-K  300,-K /400,-K  

T ída veterán  150,- K /200,-K  250,- K /300,-K  

sout že 200,- K /300,-K  300,-K /400,-K  

p ihlášky do sout ží v den výstavy 300,- K /400,- K  
pronájem prodejní plochy: 500,- K  / stánek 
inzerce v katalogu: 300,- K  (1/2 A5), 500,- K  (A5) 
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Poplatky m žete uhradit 
• p evodem na ú et íslo: 135455176/0300 

• vkladem na pobo ce SOB na ú et íslo: 135455176/0300  
• složenkou typu „A“ platba na ú et. Složenky typu C nep ijímáme. 
Jako variabilní symbol uve te TETOVACÍ ÍSLO p ihlašovaného psa 
Jako specifický symbol uve te následující rozlišení platby:  

11 = platba za prvního psa v . katalogu 
12 = platba za druhého a dalšího psa 
13 = poplatek za sout že 

Do poznámky uve te jméno vystavovatele a jméno psa 

• On-line na adrese www.hovawart.cz 

• Nebo písemn  s dokladem o zaplacení je zasílejte na adresu výstavního referenta (Jan Šeda, Kfely 
68, 363 01 Ostrov) 

Pro rozlišení plateb p i první a druhé uzáv rce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se 
zaslanou p ihláškou nebo datum vložení elektronické p ihlášky. Bez dokladu o zaplacení nebude 
p ihláška p ijata. 
Vystavovatelé ze zahrani í mohou po domluv  platit hotov  v K  v den výstavy. 
V p ípad  využití elektronického formulá e vypl te prohlášení a uve te variabilní a specifický symbol 
tak, aby bylo možno vaši platbu identifikovat. Pokud vaše platba nebude p ipsána na ú et po adatele 
výstavy do 7 dn  od ode dne vypln ní elektronické p ihlášky, nebude p ihláška akceptována! Na vámi 
uvedenou e-mailovou adresu bude odeslána pro kontrolu kopie vaší elektronické p ihlášky. 

P i p ejímce psa bude vyžádáno platné veterinární osv d ení z místa p vodu psa v n mž se potvrzuje, 
že pes byl o kován proti vzteklin , psince, parvoviróze a hepatitid  v dob  ne kratší než 30 dní a nikoliv 
delší jednoho roku. 
Musí být dodržována ustanovení zák. NR . 246/1992 Sb. na ochranu zví at proti týrání ve zn ní 
platných p edpis  v celém rozsahu. 

Výstava je p ístupná všem ps m a fenám plemene hovawart, kte í dosáhli v den konání výstavy stá í 
požadovaného pro za azení do t ídy. Importovaní jedinci musí být zapsáni v eské plemenné knize. 
Výstava se ídí platným výstavním ádem MKU. 
Po adatel výstavy nezodpovídá za škody zp sobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo 
ztrátu psa. Volné pobíhání ps  není dovoleno. Kousaví psi musí být opat eni náhubkem. Z výstavy se 
vylu ují háravé feny, feny ve vyšším stupni b ezosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným 
veterinárním zákrokem k odstran ní vady exteriéru psa dle zn ní zákona 77/2004 Sb. Majitelé ps  jsou 
povinni udržovat istotu a je zakázáno poškozovat areál. V p ípad , že by se výstava nekonala 
z objektivních p í in, budou poplatky použity k uhrazení náklad  spojených s p ípravou výstavy. 
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Protest proti rozhodnutí rozhod ího není p ípustný. Protestovat lze pouze z formálních d vod  porušení 
výstavních p edpis  a propozic. Protest musí být podán písemn , sou asn  se složením jistiny 1000,-
K , pouze v pr b hu výstavy. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prosp ch po adatele výstavy. 
 
 
Zm na propozic vyhrazena. 

Nová rubrika
Velmi rádi bychom do Zpravodaje jako stálou zařadili novou rubriku, kterou jsme pro-

zatím nazvali „Zdraví“.

Jejím úkolem by mělo být seznámení majitelů Hovawartů se zdravotními problémy, se 

kterými se mohou setkat. Moje vize je následující. Najít téma, které by bylo aktuální 

a pro lidi zajímavé. Zajistit článek od odborníka, který danou problematiku zná. Pokud 

to bude možné, tak se pokusíme zajistit i adekvátní odezvu od „někoho z nás“, který se 

s daným problémem setkal nebo jej řešil.

Pokud víte o tématech, která by se dala do této rubriky zařadit, tak neváhejte a napište. 

Jedním z témat, které chystáme je téma hypothyeroza.

Barbora Pokorná
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Úspěchy našich hovawartů

Seznam šampionů  v období od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2010 dle dodaných podkladů ČMKU

Mezinárodní šampion

Český junior šampion

jméno psa majitel titul

Acer z Prorub Jankelová Radka CIE

Barchetta Mílas Moravia Kaplanová Jolana CIB

Atti z Hrabovských stájí Gregor Aleš CIB

Yennie Gasko Prim Svoboda Jiří CIE

Uno Gasko Prim Svobodová Jana CIB

Carol Gutta Fortunae Pokorná Barbora CIB

Alex ze Stříbrných kaskád Vitoslavská Gabriela CIE

jméno psa majitel

Boogie Černý vítr Balonová Martina

Darcius Gasko Prim Kunšteková Lenka

Extra-Fain Sideric Miks. Kosinová Tereza

Assan Teresie Bohemia Boček Jaroslav

Black Beryl Kesidy Štefková Klára

Cácorka Katčina smečka Růžičková Kateřina
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Český šampion

Český grand šampion

jméno psa majitel

Aslan z Kraje pestrého kamení Jeřábek Viktor

Carol Gutta Fortunae Pokorná Barbora

Charlie Šlovický vrch Kantnerová Libuše

Cyrol Bukový háj Macáková Kateřina

Deriin Sideric Miks Černá Lidmila

Asia Vidovický kříž Krajčíková Andrea

Darcius Gasko Prim Kunšteková Lenka

jméno psa majitel

Clairmont z Brzáneckých vinohradů Šeda Jan

All-Brii Sideric Miks. Miksová Gabriela

Aslan z Kraje pestrého kamení Jeřábek Viktor

Carol Gutta Fortunae Pokorná Barbora
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Výcvikový víkend u Sázavy (Soběšín) 
S Jardou Labíkem a Lukášem Krausem

Místo konání: http://www.taborsobesin.ymca.cz/

Datum konání: 27. - 29. května 2011

 

V průběhu celého víkendu bude probíhat výcvik stop, poslušnosti a obran.

Stopy: Lukáš

Poslušnost: Jarda, Lukáš

Obrana: Jarda, Lukáš

Program:
Pátek: 1 kolo obran (cca od 17:00)

Sobota: stopa, poslušnost, 2 kola obran

Neděle: stopa, poslušnost, 2 kola obran

 

Výcvik není povinný!

Každý se účastní dle svých představ.

Ubytování:
Masarykův tábor YMCA se nachází v údolí řeky Sázavy mezi Kácovem a Českým Štern-

berkem. Samotný tábor leží v příjemné scenérii lesoparku s centrální loukou v hodnou pro 

stanování či sportování. Ubytování je ve velkých dřevěných chatách. Každá z chat má 3 

pokoje (4lůžkový, 2lůžkový a 1lůžkový) a vlastní sociální zařízení. Psi mohou být ubytováni 

na pokojích. „Ničivé“ psy umístěte, prosím, do kenelek (v případě, že budou na pokoji).

Stravování:
Ve společné jídelně bude zajištěna plná penze. Začíná se v pátek večeří, konec

v neděli obědem.

Poplatky:
Ubytování, plná penze, výcvik: 1.950,-

Doprovod (ubytování, plná penze):  1.100,-

Děti do 10let (ubytování, plná penze):  800,-

Další pes ve výcviku (jednoho psovoda):  700,-

Pes/den (poplatek areálu):  30,-

Auto/den:  40,-

Rekre poplatek/den (18-70 let):  13,-

Kapacita psů omezena!!!
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Rezervace emailem:
Anna Brázdová

http://www.seahawk.cz

hovawart.kody@seznam.cz

Po potvrzení rezervace zaplaťte poplatek za pobyt a výcvik. V případě neúčasti z jakékoliv 

příčiny je poplatek za cvičení nevratný a bude použit na naběhlé náklady. Storno poplatek 

za ubytování je 50% ve lhůtě max. 17 dnů před konáním akce, ve lhůtě 17 až 5 dní před 

konáním akce 80% z ceny ubytování. Ve lhůtě méně než 5 dnů 100%.

Úhradu provádějte na účet: 802472018/2700

Nezapomeňte na platný očkovací průkaz psa!

Za škody způsobené psem zodpovídá majitel!

Pár dnů před konáním akce obdržíte informační email s časovým harmonogramem příjez-

du a páteční večeře.                                    

Anna Brázdová

In Memoriam

Ve čtvrtek, 17. června 2010, odešel do psího nebe náš milovaný a oddaný kamarád Hasko 

Gasko Prim. Opustil nás ve věku 12 let a 10 měsíců.

Byl to náš první hovawart a nikdy jsme nepřestali děkovat chovatelce Janě Svobodové, že 

nám ze svého chovu vybrala právě jeho. Byl to po všech stránkách vyjímečný pes: krás-

ný, inteligentní, veselý, oddaný, nekompromisní hlídač. Miloval výstavy a připravil nám 

spoustu nádherných okamžiků, když vyhrával. Stal se šampionem ČR, šampionem SR, 

šampionem Polska, Klubovým vítězem, Evropským vítězem z Paříže, Světovým vítězem 

z Amsterodamu, šampionem IHF.

Hasínku, naposledy jsme se s bolestí v srdci díva-

li do Tvých oddaných očí... Nikdy na ten pohled 

nezapomeneme! 

Alena a Josef Burdovi
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LVT v Tyře zaměřený na nácvik stop, obran a poslušnosti

Termín: od 13.8. do 20.8.2011 (začátek v sobotu večeří, konec v sobotu snídaní – 7 nocí)

 

Tábor se koná v prostředí Beskyd, ubytování je v chatkách, každá z chatek má dva pokoje, 

kuchyňku a jedno sociální zařízení. Ve společné jídelně bude zajištěna polopenze.

Pojedou s námi fi guranti: Radek Kupka (svazový fi gurant, fi g. MS BOM 2009), Lukáš 

Kraus (dvojnásobný Mistr Světa francouzských ovčáků v IPO3)

Denní harmonogram: ráno stopy, 2kola obran (dopoledne a večer), poslušnost dle dohody

Zkoušky: v průběhu tábora jsou v plánu zkoušky IPO nebo NZŘ (dle zájmu)

Cena za pobyt:
Ubytování+polopenze(dospělí) : 500,- Kč/den, celkem:  3.500,- Kč

Ubytování+polopenze(dítě 4-11let) : 400,- Kč/den, celkem: 2.800,- Kč

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

Děti do 4 let bez nároku na lůžko zdarma.

Pes(za výcvik)  1.700,- Kč

Druhý pes (jednoho psovoda)  1.500,-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 budou přihlášení jednotlivci umisťováni do pokojů společně 

s ohledem na snášenlivost psů.

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

Zákaz volného pobíhání psů po areálu!

I letos bude pronajata louka pod areálem na venčení psů. Pro zájemce je možnost

tréninku na nedalekém fotbalovém hřišti.

Přihláška a způsob úhrady:
Rezervaci a následně přihlášku zasílejte spolu s potvrzením o zaplacení zálohy a výcviku 

na email: hovawart.kody@seznam.cz

Po potvrzení rezervace zaplaťte zálohu ve výši 2.000,- Kč/osoba a 1.700,- Kč/pes do

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

Zbývající částku za pobyt zašlete do 10. 7. 2011.

Úhradu provádějte převodem na účet: č.účtu: 802472018/2700

Nezapomeňte na platný očkovací průkaz svého psa!

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

Po 20. 7. 2011 činí storno poplatek 80% z celkové částky.

Anna Brázdová
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Psí babička Agens

Narodila jsem se 5. března 1998 spolu s osmi sourozenci 

Gaie Královské zátiší a Dustynovi Plavý vítr. Mým budou-

cím majitelům, coby prvochovatelům, bylo doporučeno vzít 

si nejklidnější štěňátko, a tím jsem měla být právě já, Agens 

Victoria Brunensis. Jak se posléze ukázalo, opak byl prav-

dou.Po svém otci jsem zdědila snad všechny jeho povahové 

rysy. Po matce to bylo snad jen křivé ucho. 

Můj páníček se ho nejprve snažil u chovatelky reklamovat. Poté ale začal zkoušet všelijaké 

zlepšováky od podlepování přes masírování ušní chrupavky až po namáčení uší do oleje. 

Jediným výsledkem však bylo, že jsem vypadala jako zmoklá mastná slepice a mastnými 

fl eky jsem značkovala všude po bytě. I přes ucho jako torpédo a špatný skus jsem byla velmi 

povedená fena. Mé povahové rysy se začaly vybarvovat s přibývajícím věkem. Jedním z nich 

byla moje hyperaktivita. Byla jsem schopna se na stahováku třeba uškrtit, jen aby mi něco 

neuniklo, čímž jsem své pány přiváděla k šílenství. 

Dnes po dvanácti letech se role obrátily a díky artróze a jiným neduhům stáří mnohdy oni 

tahají na vodítku mě. Stejně jako můj otec jsem se snažila vytvářet si nadřazené postavení 

mezi ostatními psy, zvláště pak mezi menšími plemeny. Ta jsem venku s libostí „vopís-

kovala“ nebo je v horším případě velmi ráda válela pod sebe. Žádnému jsem však nikdy 

neublížila, ale potěšení zaútočit v nestřeženém okamžiku na malého volně pobíhajícího 

a otravně štěkajícího trpaslíka jsem si nikdy neodpustila a tato vášeň se mě drží doteď, a to 

i přesto, že už se mi zadní nožky dosti pletou. Vždy zmobilizuji všechny síly, abych se o toto 

potěšení nenechala připravit. Málokterý pes si tedy získal moji přízeň. Vrcholem mé ztřeš-

těnosti byla kdysi snaha dostat se za paničkou. Cesta bohužel vedla přes skleník , který se 

pod váhou třiceti kilogramů i se mnou propadl. Naštěstí to odneslo jen pár stehů a šrámů. 

Můj páníček, vždy racionálně uvažující, nemohl mé výstřední chování pochopit, i proto 

jsem mu tropila různé naschvály. „Vždyť on se umí tak krásně a lehce naštvat“. Naštěstí mu 

to nikdy nevydrželo moc dlouho a i přes veškeré námitky paničky i ostatních se se mnou 

nezapomněl  o něco dobrého vždy rozdělit. Myslím, že nejvíc jsem zabodovala, když jsem 

opět něco provedla, zničila nebo se strašně umazala. On vykoukl z okna a začal mi nadávat, 

přičemž já se otočila a v klidu jsem si odkráčela pryč, slyšíc za sebou jeho křik. 

Za svůj psí život jsem mnoho úspěchů na poli výstavním a výcvikovém nezaznamenala. 

Zkouška ZOP byla pro moji paničku vrcholem její výcvikové kariéry, ale i přesto jsem si 

však základy poslušnosti osvojila, i když ne vždy na povel reaguji. V mládí jsem to chápala 

jako omezování osobní svobody, ale dnes se ke mně dost povelů díky opotřebovanému slu-

chovému aparátu ani nedonese. Závěrem bych chtěla ale podotknout, že prožívám krásný 

a bezstarostný hovawartí život plný lásky ze strany mých pánů. Samozřejmě vím, že by mne 

mnohdy nejraději za mé vylomeniny přizabili a i přesto, že jsem se na výstavách a ve vý-

cviku díky jejich lenosti moc neblýskla, mám je oba strašně moc ráda, a doufám, že s nimi 

zažiji ještě spoustu krásných zážitků.

Agens Victoria Brunensis
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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: Ing. Šárka Slezáková 
 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: Hana Vendlerová
 Zlosyň 14 

 277 44  Vojkovice

 mobil: +420 604 121 393

 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: (pověřený) Marie Werthaimová
 tel. 736 647 486

 e-mail: vycvik@hovawart.cz

Ekonom: Ing. Tereza Mulačová
 e-mail: ekonom@hovawart.cz
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Šéfredaktor Zpravodaje: Barbora Pokorná
 mobil: 732 209 964

 e-mail: zpravodaj@hovawart.cz

Propagační referent: Kateřina Slováková
 mobil: 739 671 905

  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
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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

Morava: Květoslava Valušová-Gillarová
 Veřovice 283

 742 73  Veřovice

 mobil: 737 763 327

 e-mail: valusova@hovawart.cz

Čechy: Radka Jindráková
 Kyškovice 84
 413 01 Roudnice nad Labem
 tel.  416 838 645
 mobil: 723 700 140
 e-mail:  jindrakova@hovawart.cz

Konzultant  pro zahraniční krytí: Radka Jindráková (viz výše)

Revizní komise:
Předseda: Helena Karlová
 Plzeňská 129B
 150 00 Praha 5
 mobil: 775 112 042
 e-mail: karlova@hovawart.cz
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Členové: Jana Peclová
 tel. 377 828 128
 mobil: 728 844 385
 e-mail: peclova@hovawart.cz

 Lukáš Jánský Mgr.
 mobil: 737 907 910
 e-mail: jansky@hovawart.cz

Společný e-mail: rk@hovawart.cz

Kárná komise:
Předseda: Mgr. Veronika Douchová
 mobil: 606 114 765
 e-mail: douchova@hovawart.cz

 Michaela Weidnerová
 mobil: 603 358 711
 e-mail: weidnerova@hovawart.cz

 Libuše Foltynová
 mobil: 604 329 560
 e-mail: foltynova@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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hlavní mediální sponzor

http://www.tara-cz.com/  - fi rma nám jako sponzorství zpracuje logo (výšivku) 
hovawarta, to znamená, že při objednávce oblečení z eshopu Tara se nebudou 
platit další poplatky za program k výšivce.

NOVÍ SPONZOŘI  HOVAWART KLUBU ČR
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