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Vážení členové klubu a další milovníci plemene, 

chtěli bychom tímto shrnout rok 2020, ve kterém nebylo možné konání členské schůze 
z důvodu pandemické situace v České republice a souvisejících opatření. V roce 2020 se 
uskutečnily dvě bonitace, první se uskutečnila dne 20.6.2020 ve Zruči-Senci a zúčastnilo se jí 
5 jedinců, z nichž všichni byli uznáni chovnými. Druhá bonitace se uskutečnila při klubové 
výstavě v Poděbradech dne 28.9.2020. Této bonitace se zúčastnilo 41 jedinců a všichni 
úspěšně prošli bonitací a byli uznáni chovnými. 

Dne 28.9.2020 se uskutečnila 42. Klubová výstava KFB - Klubu francouzských buldočků, z.s. 
v Golf Clubu Poděbrady. Na tuto výstavu bylo přihlášeno 146 jedinců plemene francouzský 
buldoček. Posuzování se zhostili rozhodčí z Polska – paní Anna Kochan posuzovala psy a pan 
Grzegorz Robak posuzoval feny. Výsledky výstavy i bonitací jsou k dispozici na webových 
stránkách klubu. Po výstavě se konala tradiční schůze výboru a chovatelského kolegia.Tzv. 
jarní klubová výstava a navazující bonitace nebyla konána z důvodu pandemické situace a 
souvisejících opatření.  

Co se týče chovu plemene, k 31.12.2020 bylo narozeno 42 vrhů (35 porodů bylo císařským 
řezem). Narodilo se 197 štěňat, z toho 104 psů a 93 fen. Průměrně se narodilo 5 štěňat na vrh 
a převažovala barva fawn.  

Ze strany dozorčí rady byla provedena kontrola účetnictví klubu. Členky dozorčí rady DiS. 
Andrea Forghieriová  a paní Zdenka Zajíčková provedly kontrolu všech položek ze zprávy 
ekonoma od členských příspěvků, finančních darů, chovatelských poplatků, výstavních 
poplatků, bonitačních poplatků, bankovních poplatků, po výdaje za nákup cen, cestovné, 
stravné či ubytování. Při podrobné kontrole dospěla dozorčí rada k závěru, že nebylo ve 
vyúčtování zjištěno žádné pochybení a lze tedy s naprostou jistotou konstatovat, že 
hospodaření je přehledné a zcela bez závad a je nutné podotknout, že paní Denisa 
Šamánková svoji práci odvádí naprosto znamenitě. 

Na webové stránky klubu byla doplněna záložka „ZDRAVÍ“, ve které je obsažen Ozdravný plán 
(včetně přehledu vyšetření luxace pately v letech 2018 až 2020) a překlady z francouzského 
klubového zpravodaje týkající se problematiky brachycefalického syndromu. K této 
problematice a s tím souvisejícím zákazem brachycefalických plemen v Holandsku se dne 27. 
června 2020 v Hostouni konalo setkání klubů zastřešujících tzv. brachycefalická plemena za 
účasti zástupců ČMKU, mimo jiné s cílem informovat FCI o stavu v České republice (pro tyto 
potřeby byl vyžádán od chovatelských klubů brachycefalických plemen ozdravný plán). Na 
předmětném jednání bylo konstatováno, že ČMKU nesouhlasí se zákazy chovu jednotlivých 
plemen ani se změnou jejich exteriéru způsobenou připařováním plemen jiných. MVDr. Ing. 
Veronika Chrpová, která je členkou Vědecké komise FCI, seznámila přítomné s možností 
hodnotit postižení jednotlivých plemen zátěžovým testem s tím, že snahou FCI bude proškolit 
odborníky z jednotlivých států. Pokud FCI bude pořádat školení nebo semináře zaměřené na 
tuto problematiku, ČMKU tam vyšle svého zástupce a následně bude informovat chovatelské 
kluby. Blíže viz. zápis pí. Vladimíry Tiché z předmětného jednání zveřejněný v záložce 
„ZDRAVÍ“. Další, navazující informace v této věci nejsou prozatím k dispozici. 

 

Co nás čeká v roce 2021? 

První klubovou akcí v tomto roce, která se má konat dne 6.6.2021 v kempu Marina Orlík je 
Klubová výstava KFB, 4. Memoriál Ivany Kolářové a navazující bonitace. Pevně věříme, že 
tyto akce bude možné konat pro všechny zájemce, které se jich budou chtít zúčastnit, i když 
možná s nějakými opatřeními. Vzhledem ke skutečnosti, že byly „brněnské výstavy“ přesunuty 
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na víkend, ve kterém se koná i naše klubová výstavy, nemohou se naší výstavy zúčastnit 
původní rozhodčí. Třídy psů bude posuzovat rozhodčí pan Rostislav Soukup a třídy fen paní 
Hana Vojáčková. O všem dalším budete informováni, jakmile to bude zřejmé a možné. Již je 
možné hlásit se na klubovou výstavu i bonitaci. V souvislosti s bonitací si dovolujeme upozornit 
na skutečnost, že je taktéž stanovena uzávěrka pro přihlášení na bonitaci, hlásit se na bonitaci 
na místě již nebude možné. Na předmětné akci je předjednána účast zástupce laboratoře 
Genomia. Hlavním sponzorem této klubové výstavy je Farmina.  

Druhá klubová výstava s navazující bonitací se bude konat na stejném místě dne 11.9.2021. 
Hlavním sponzorem této výstavy bude opět Calibra. 

Jakmile to stávající situace dovolí, bude stanoven taktéž termín členské schůze, která bude 
tento rok schůzí volební. V souvislosti s tímto žádáme případné zájemce o některou z funkcí 
o sdělení této skutečnosti, samozřejmě můžete taktéž kohokoliv kontaktovat za účelem 
seznámení se s funkcí, stejně tak žádáme o zaslání případných návrhů k projednání na 
členské schůzi. V případě potřeby nás neváhejte kontaktovat. 

 

Přejeme příjemné prožití jara a těšíme se nejbližší akci KFB – Klubu francouzských buldočků, 
z.s. na viděnou. 

 

Výbor KFB – Klubu francouzských buldočků, z.s.  


