
  
Zápis z jednání Klubu chovatelů 

francouzských méně početných plemen 
 

ze dne 29. května 2018 v Pojedech 
 

 presenční listina přílohou 
 
Průběh jednání 
 
1) Úvod 

- Ředitel svazu Kamil Malát přivítal přítomné a poděkoval za účast 
- Poté proběhla krátká komentovaná prohlídka chovu MOF v Pojedech 
- Jelikož se klubu zúčastnilo mnoho nových chovatelů, proběhlo krátké představení 

přítomných chovatelů 
 

2) Volba nového vedení klubu 
Po krátkém seznámení s principy fungování a práce svazových orgánů bylo přistoupeno 
k návrhům a následné volbě nových zástupců. O post předsedy klubu se ucházejí celkem 
tři chovatelé: Gustav Hodboď (GS), Milan Novotný (PP) a Petr Bernard (UU). 
Ti následně stručně představili svou vizi řízení a fungování klubu pod jejich vedením. 
Nejrpve bylo přistoupeno k volbě členů Rad plemenných knih:  
 
 Za plemeno gasconne byli zvoleni:  

Předseda rady PK GS: Gustav Hodboď, členové: Petr Marek, Jiří Novotný  
 Za plemeno partenaise byli zvoleni:  

Předseda rady PK PP: Milan Novotný, členové: Jan Kohlenberger, David Hruška  
 Za plemeno aubrac byli zvoleni:  

Předseda rady PK UU: Petr Bernard, členové: David Hruška, Martina Soukupová  
 

Volba předsedy klubu: 
Na úvod volby se přítomní shodli, že nechtějí oddělovat funkci předsedy o zástupce ve 
výboru. Poté si odsouhlasili volbu aklamací. 
Výsledky 1. kola: 
- Gustav Hodboď – 4 hlasy, Milan Novotný – 1 hlas, Petr Bernard – 4 hlasy 
Výsledky 2. kola: 
- Gustav Hodboď – 4 hlasy, Petr Bernard – 6 hlasy => předsedou klubu byl tedy 

zvolen pan Petr Bernard, zástupce aubrackého chovu firmy Agricoltori Tachov 
 

3) Diskuze ohledně účasti na národní výstavě hospodářských zvířat v Brně 2019   
Malát: Příští NVHZ se koná v květnu Brno 2019, bylo by vhodné včas zapřemýšlet nad 
účastí, zejména plemen, která v roce 2017 neměla výstavní šampionát (týká se zejména 
plemene gasconne). 
 
 
 

ČESKÝ SVAZ CHOVATELŮ MASNÉHO SKOTU 
Těšnov 17, Praha 1, 110 00, tel: 221 812 865 

email: info@cschms.cz, www.cschms.cz 
 



4) Novela šlechtitelských programů 
Malát: v návaznosti na novou evropskou a českou legislativu bude nutné provést změny 
v ŠP a Řádech PK. Informace o konání jednání grémia předsedů Rad PK dne 13.6.2018 na 
Hradištku (více zde http://www.cschms.cz/index.php?page=novinka&id=2307). Malát 
apeloval na účast chovatelů a také na připravení a včasné zaslání případných návrhů na 
změny a to nejpozději do konce června 2018. Malát vyzval chovatele, zda mají potřebu 
měnit nějaké parametry. Na tento dotaz nebyla kladná reakce. 
 

5) Různé 
- diskuze na téma svolávání klubů (návrh organizovat dvoudenní setkání) 
- po společném obědě byl klub ve 13:30 hodin ukončen 
 

 
 
 

Zapsal: Kamil Malát 
Ověřil: Petr Bernard 




