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Zápis ze zasedání výboru konaného dne 15. září 2018 v 
Poděbradech 

Přítomni: Mgr. Martin Novák 
       JUDr. Lenka Šlaufová 
     Denisa Šamánková  
                Pavel Kolář 
     Kateřina Pejšová 
     Bc. Karolína Husková 
     
Omluvena: Jana Vaněčková 
                  
 
Řešené záležitosti: 

1. Zhodnocení průběhu klubové výstavy 

Byl zhodnocen průběh klubové výstavy, velký dík patří především rozhodčím a sponzorům 
výstavy. Pozitivním způsobem bylo hodnoceno rovněž místo, v němž se výstava konala (Golf 
Club Poděbrady).  
 
2. Nominace rozhodčího pro plemeno na Světovou výstavu, která se bude konat v 

roce 2021 v České republice 

Předseda klubu Mgr. Martin Novák navrhl rozhodčího p. Jeana-Paula Kerihuela na 
posuzování plemene francouzský buldoček na Světové výstavě psů, která se bude konat v 
roce 2021 v České republice. 

3. Oslovení rozhodčích na klubové výstavy v následujícím roce 

Hlavní poradce chovu p. Pavel Kolář osloví rozhodčí na klubové výstavy, které se budou 
konat dne 2.6. a 21.9.2019. Na každou výstavu budou osloveni vždy dva rozhodčí. 

 
4. Poplatek za krytí odvozený z počtu štěňat chovných fen 

HPCH informoval, že vybrání poplatku za zapsané štěně za rok 2016 a 2017 provede do 
13.10.2018.   

 
5. Nominace rozhodčích na mezinárodní a národní výstavy 

Výstavní a bonitační referentka Bc. Karolína navrhne rozhodčí, kteří budou klubem navrženi 
k posouzení plemene na mezinárodní a národní výstavy, a to tak, aby toto bylo realizováno 
ve stanoveném termínu.    

 
Přijatá usnesení: 

1. Bere na vědomí zhodnocení průběhu klubové výstavy. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0  
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2. Schvaluje, aby byl p. rozhodčí Jean-Paul Kerihuel za klub navržen k posuzování 

plemene na Světové výstavě psů, která se bude konat v roce 2021 v České 
republice. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Zajistní: Předseda Mgr. Martin Novák 
 

3. Schvaluje oslovení rozhodčích na klubové výstavy, které se budou konat dne 2.6. a 
21.9.2019. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Zajistí: HPCH p. Pavel Kolář 
 

4. Bere na vědomí, že vybrání poplatku za zapsané štěně za rok 2016 a 2017 provede 
HPCH p. Pavel Kolář v souladu s ustanovením čl. 6.10. Zápisního řádu do 
13.10.2018. 
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Zajistí: HPCH p. Pavel Kolář 
 

5. Bere na vědomí, že výstavní a bonitační referentka Bc. Karolína Husková navrhne 
rozhodčí, kteří budou klubem navrženi k posouzení plemene na mezinárodní a 
národní výstavy, a to tak, aby toto bylo realizováno ve stanoveném termínu.    
Pro: 6  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Zajistí: Výstavní a bonitační referentka Bc. Karolína Husková 
 
 

Zapsala: JUDr. Lenka Šlaufová  

 


