Pět Víkendů s buldočkem aneb s buldočky trochu jinak…
Ve dnech 25. až 26. května 2018 se v rekreačním kempu Marina – Orlík uskutečnil již pátý
ročník Víkendu s buldočkem. Akce, jež se začala uskutečňovat jako protiváha oficiálním,
standardním a formálním klubovým událostem, která má za cíl spojit jak témata vážná –
chovatelská, vystavovatelská (např. v podobě nácviku na výstavu) a naučná v podobě
přednášek veterinárních lékařů a dalších odborníků, tak i část zábavnou a méně formální,
která je určena jak dospělým, tak dětem (např. závody či přehlídky kostýmů s tematickými
ukázkami umu čtyřnohých svěřenců). A rovněž umožnit účastníkům navzájem se seznámit a
předat si informace a věnovat se i klubovém dění.
Čemu jsme se o Víkendech s buldočkem v uplynulých pěti letech věnovali?
První víkend s buldočkem se konal na konci května 2015. Uskutečnila se na něm přednáška
pí. Kateřiny Pejšové, která se věnovala problematice vystavování buldočka s přínosnými
názornými ukázkami vystavování za účasti buldočky Best. V odpoledních hodinách si pak
zájemci mohli zkusit vystavit svého buldočka s cennými radami od pí. Pejšové pro potřeby
následující nedělní klubové výstavy. Aby byl program zajímavý i pro nejmladší účastníky - děti
a mohly se ho zároveň účastnit i rodiče, byl připraven i program pro děti v podobě kreslení.
Následoval závod pro všechny – pro buldočky i jejich majitele bez rozdílu věku – spočívající
v přivolání za ztížených podmínek, překonání „překážky“ v podobě lavičky a tzv. volného cviku,
který měl za cíl zaujmout, a jehož konkrétní podoba byla ponechána zcela na vůli majitele či
spíše buldočka. Odpolední část byla věnována velmi zajímavé přednášce hlavního poradce
chovu p. Pavla Koláře na téma historie a aktuálního stavu v chovu francouzských
buldočků. Podvečer byl věnovan „Módní show“, které se zúčastnili v kostýmu skoro všichni
páníčci se svými čtyřnohými miláčky.
V rámci druhého víkendu s buldočkem proběhly dvě besedy, a to ohledně problematiky
právního postavení psa vzhledem k novému občanskému zákoníku, včetně smluv
souvisejících s chovem psů s JUDr. Petrem Šlaufem a na téma „Reprodukce a
parazitologie“ pod vedením Bc. Vladimíry Tiché, kde byl mimo jiné velmi přínosně probírán
vhodný termín krytí a krytí samotné, ale rovněž i antiparazitika, demodikóza apod. Aby se děti
po dobu přednášek nenudily, bylo pro ně přichystáno puzzle s buldočky ve třech stupních
obtížnosti. Pro odlehčení programu následoval „Sranda závod“, kterého se zúčastnili mnohdy
nejen čtyřnozí svěřenci, ale i jejich páníčci. Postupně překonávali tunel, absolvovali slalom,
prolézali pneumatikou, přeskakovali překážky a plazili se. Maškarní bylo v tomto roce na téma
„Z pohádky do pohádky“. Promenády se z klasických pohádek zúčastnila známá trojka
z lesa Řáholce, vodníci, draci, princezny, Maková panenka s motýlem Emanuelem atd.
Zastoupeni však byli i postavy z pohádek novějších v podobě mimoní rodinky či Batmanů. Pro
zájemce byl v podvečer připraven výstavní trénink.
V roce 2017 se uskutečnily dva Víkendy s buldočkem, první v tradičním květnovém termínu
v kempu Marina – Orlík a druhý v srpnu 2017. Květnový Víkendu tentokrát začal uvolněněji Maškarním na téma pracovních profesí. V kempu byli k vidění řemeslníci, lodníci, policisté,
lékaři, tanečníci i fotbalista se svým trenérem. Po poledni následovaly přednášky, které byly
věnovány především zdraví plemene a problematice genetických testů. Přednášku na téma
„Buldoček a jeho páteř“ přednesl MVDr. Lukáš Duchek z Vetcentra Stodůlky. V rámci této
přednášky byly probírány deformity obratlů či výhřez plotýnky. Pan doktor reagoval rovněž na
dotazy účastníků, a to nejen na téma páteře, ale zmíněn byl i brachycefalický syndrom,

Bravecto a mnohá další témata. Následovala přednáška zástupkyně genetické laboratoře
Genomia na téma genetických testů se zaměřením na DNA profil psa. V rámci Víkendu
byl samozřejmě prostor na výstavní přípravu a program pro děti.
Druhý Víkend se v roce 2017 netradičně uskutečnil v srpnu v kempu Zelený háj u Merklína.
Na tento Víkend byl zvolen trochu odlehčenější program bez přednášek, a to v duchu Retro
stylu, který byl nejvíce zřejmý z maškarních kostýmů. K vidění byli květinové děti,
spartakiádní cvičenci, ale i předseda JZD. Následoval závod, z něhož byl Retro styl rovněž
zřejmý, cvrnkaly se kuličky, skákala se guma a panák, házelo se na cíl, absolvovala se školka
s míčem, děti házely céčka a zlatým hřebem byl zpěv za doprovodu kytary. Zbyl čas na
výstavní trénink i na procházku lesem.
5. Víkend s buldočkem se uskutečnil v květnu 2018 opět v kempu Marina – Orlík. V rámci
Víkendu proběhlo Maškarní na téma národní kroje. K vidění byly jak kroje tuzemské, tak
zahraniční. Mnozí účastníci předvedli tematickou scénku i další um svého buldočka. Celá akce
proběhla s dobrou náladou a účastníci se bavili. Různé soutěže proběhly pro děti, dospělé i
čtyřnohé přátele. Zábavná část byla po obědě nahrazena částí chovatelsko-naučnou
v podobě přednášky MVDr. Eduarda Voldřicha z Veterinární kliniky Zbraslav na téma
„Brachycefalický syndrom“. Místo bylo vyhrazeno jako pokaždé rovněž výstavnímu
tréninku a klubovému dění.

A co nás čeká o 6. Víkendu s buldočkem v roce 2019?
6. Víkend s buldočkem se uskuteční ve dnech 31. května až 1. června 2019 v prostoru
rekreačního kempu Marina - Orlík. V neděli 2. června 2019 bude již tradičně následovat
klubová výstava – 3. Memoriál Ivany Kolářové a bonitace.
V rámci Víkendu se uskuteční přednáška odborníka na výživu psů MVDr. Milana Šťourače,
který je rovněž chovatelem francouzských buldočků. Prostor bude samozřejmě jako pokaždé
na výstavní trénink, na otázky týkající se chovu, výchovy, výstav i klubového dění. Pro
zaujetí psů i jejich páníčků je připraven Hersenwerk pro psy v podání pí. Evy Vodrážkové.
Zábavná část bude představovat Maškarní na téma „Filmoví hrdinové“. Chybět nebudou
samozřejmě ani soutěže pro děti i dospělé.
Děkujeme účastníkům Víkendů, že svůj čas strávili na této akci či akcích a budeme velmi rádi,
pokud se účastní i Víkendu dalšího, a zároveň doufáme, že program zaujme i účastníky nové.
Těšíme se na Vás ve dnech 31. května až 2. června 2019 v kempu Marina Orlík!

