
 
Zápis z jednání Klubu chovatelů francouzských plemen 

ze dne 30.1.2023 – penzion "Ubytování u Pípalů" 
  

 
 Prezenční listina je přílohou zápisu.  

 
Program jednání: 
 
1. Prezence a zahájení Klubu 
2. Seznámení s vývojem plemen 
3. NVHZ Brno 22.4 - 26.4.2023  
4. Jednání o navýšení členů Rady plemenné knihy gasconne a parthenaise 
5. Případná volba nových členů RPK parthenaise 
6. Volba RPK gasconne 
7. Různé 
8. Oběd 
9. Výlet do údolí řeky Želivky. 

 
Průběh jednání: 
 

 Prezence a zahájení klubu 
Předseda Klubu Milan Novotný přivítal chovatele a zaměstnance Svazu, poděkoval za hojnou účast               
a seznámil přítomné s programem. 
 

 Seznámení s vývojem plemen 
Paní Birovaš představila počty populace plemen GS a PP. PP má vzrůstající tendenci. U GS počty stagnují. 
 

 NVHZ Brno 22.4 - 26.4.2023 
Klub chovatelů fr. plemen bude mít společný stánek s AU a BA. 
Dohodli jsme se, že při předvádějící bude mít oblečenou bílou košili + modré džíny a zdarma dostane vestu 
s logem (propagace plemene), ostatní si ji budou moci koupit - na tom se všichni jednohlasně shodli. 
Bílou košili si chovatelé mohou objednat při přihlašování na NVHZ, kde uvedou velikost a počet. Uzavírka 
přihlášek je 12.3.  
 
GS - účast přislíbili 3 chovatelé s cca 6ti zvířaty, tím pádem by se mohl uskutečnit šampionát plemene. 
PP - zúčastní se 8 chovatelů s přibližně 16ti zvířaty.  Šampionát plemene se uskuteční. 
 
Rozhodčí - pan Kozák zajistí francouzského  rozhodčího. 
Pan Kučera navrhl udělat si v pondělí společenský večer a informoval o chystané aukci předvedených 
jalovic (a embrií) v průběhu NVHZ. 
Paní Birovaš navrhla, aby si chovatelé svá zvířata sami pojmenovali (a jména jí zaslali), zároveň prosí 
chovatele, aby se snažili maximálně využít kapacity kamionu. 
Zvířata budou navážena 20.-21.4.2023. 
Letos je v plánu šechny jalovice uvázat (vazáky přivézt svoje). Pokud to jen trochu půjde, bude snaha 
umístit je do kotců. 
Pan Hodboď navrhl, aby v soutěži býků mix plemen byly za 1.-3. místo udělovány poháry. 
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 Jednání o navýšení členů Rady plemenné knihy gasconne a parthenaise 
GS:  
Hlasování: "Kdo je pro navýšení členů Rady PK gasconne ze 3 na 5?" (Bylo dohodnuto, že budou 
hlasovat pouze chovatelé gasconne, chovatelé ostatních plemen se zdrží hlasování.) 
Pro: 2 
Proti: 4 
Zdrželi se: 14 
Závěr:  Rada PK gasconne se nezmění, zůstane tříčlenná. 
 
PP:  
Hlasování: "Kdo je pro navýšení členů Rady PK parthenaise ze 3 na 5?" (Bylo dohodnuto, že budou 
hlasovat pouze chovatelé parthenaise, chovatelé ostatních plemen se zdrží hlasování) 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 10 
Závěr:  Rada PK parthenaise bude mít nově 5 členů. 
 
Pan Kučera navrhl, že by bylo ideální zvolit celou novou Rada PK parthenaise, na čemž se všichni shodli. 
 
Do Rady PK parthenaise byli navrženi tito členové: pánové Milan Novotný, David Hruška, Lukáš Zapletal, 
Michal Trpkoš a Čeňek  Horáček. 
Hlasování: „Kdo je pro, aby se tito kandidáti stali novými členy RPK parthenaise?“ (Hlasovali pouze 
chovatelé parthenaise, ostatní se zdrželi hlasování.) 
Pro: 10 
Proti: 0 
Zdrželi se: 10 
Závěr:  Novými členy Rady plemenné knihy parthenaise sa stali: Milan Novotný, David Hruška, 
Lukáš Zapletal, Michal Trpkoš a Čeňek  Horáček. 
 
Předsedou RPK byl zvolen pan Milan Novotný. 
 

 Volba RPK gasconne  
Do Rady PK gasconne byli navrhnuti: p. Marek, paní Prokůpková a pan Mrtka. 
Hlasování: „Kdo je pro, aby se tito kandidáti stali novými členy RPK gasconne?“ (Hlasovali pouze 
chovatelé gasconne, ostatní se zdrželi hlasování.) 
Pro: 8 
Proti: 0 
Zdrželi se: 12 
Závěr:  Novými členy Rady plemenné knihy gasconne sa stal pan Marek, paní Prokůpková a pan 
Mrtka. 
 
Předsedou RPK gasconne byl zvolen pan Petr Marek. 
 

 Různé 
Paní Pokorná navrhla snížení selekčního kritéria u parthenaise, neboť "problematické" se jí zdají i ty 4 body. 
Hlasování: „Kdo je pro snížení selekč. kritéria na začátku odchovu na 3 body?“ (Opět bylo dohodnuto, že 
budou hlasovat pouze chovatelé parthenaise, ostatní se zdrží hlasování.) 
Pro: 9 
Proti: 0 
Zdrželi se: 11 
Závěr: U parthenaise došlo ke snížení selekč. kritéria na začátku odchovu ze 4 na 3 body. 
 
Hlasování: „Kdo je pro, aby p. Milan Novotný zasupoval Klub  v Legislativní radě?"  
Pro: 20 
Proti: 0 



Zdrželi se: 0 
Závěr: Pan Milan Novotný bude zastupovat Klub chovatelů fr. plemen v Legislativní radě. 
 

 Výlet do údolí řeky Želivky 
 Kvůli špatnému počasí se výlet nekonal. 
 
 

 
Zapsala………….…………….    Ověřil…..………………………… 

Kateřina Novotná      Milan Novotný 
 
 
 
 
 
      Ověřil…..………………………… 
        Aleš Kučera 
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