
 

 KFB - Klub francouzských buldočků, z.s.  
 
 Zápis ze zasedání výboru konaného dne 21. května 2016 v Roudné  
 
Přítomni:  
Mgr. Martin Novák  
JUDr. Lenka Šlaufová  
Denisa Šamánková  
Pavel Kolář  
Kateřina Pejšová  
 
Omluveni:  
Jana Dvořáková  
Jana Vaněčková  
 
Řešené záležitosti:  
 
1. Ochranná známka  
 
Byla řešena problematika týkající se zápisu znaku klubu jako ochranné známky, aby byla 
zajištěna jeho ochrana a využití pro klub.  
 
2. Řešení záležitostí, týkajících se nadcházející klubové výstavy a bonitace  
 
Byly řešeny organizační záležitosti, týkající klubové výstavy a bonitace, které se budou konat 
následující den.  
 
3. Místo konání klubových výstav  
 
Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu přihlášených psů na klubové akce byla nastíněna 
možná potřeba změny konání místa klubových výstav, aby bylo místo vyhovující. A to 
především, aby odpovídalo počtu přihlášených psů a vyhovovalo účastníkům předmětné 
klubové akce, a aby bylo zároveň zajištěno i potřebné zázemí (co se týče stravování, 
ubytování apod.). Bylo dohodnuto, že před samotným výběrem bude nalezené místo nejprve 
osobně navštíveno zástupcem klubu.  
 
4. Schůzka zástupců klubu se zástupci Moravskoslezského bulldog - mops klubu, 
zapsaného spolku  
 
Hlavní poradce chovu informoval, že se dne 28. 5. 2016 v Sadské uskuteční schůzka mezi 
zástupci obou klubů za účelem řešení záležitostí, týkajících se plemene (zejména 
problematika barevných rázů, kontroly vrhů, zdravotních vyšetření, výstav atd.) a dohodnutí 
postupů (např. vzájemná informovanost o termínech klubových akcí, bonitaci a bonitovaných 
jedincích, problémů v chovu apod.).  
 
 
 

 
 
 
 



KFB - Klub francouzských buldočků, z.s.  
 
Přijatá usnesení:  
 
1. Znak klubu bude zapsán jako ochranná známka.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Zajistí: JUDr. Lenka Šlaufová  
 
2. Bere na vědomí řešení organizačních záležitostí nadcházejících klubových akcí - výstavy 
a bonitace.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
3. Bere na vědomí možnou změnu konání místa klubových akcí dle konkrétní potřeby.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
4. Bere na vědomí konání schůzky s MSBMK dne 28. 5. 2016 v Sadské za účasti zástupců 
obou klubů.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
Zajistí:  
Mgr. Martin Novák  
JUDr. Lenka Šlaufová  
Pavel Kolář  
 

 

Zapsala: JUDr. Lenka Šlaufová 


