
 
 KFB - Klub francouzských buldočků, z. s.  
 
 
 Zápis ze společné veřejné schůze výboru a chovatelského kolegia 
konaného dne 15. října 2016 ve Zloníně  
 
Přítomni:  
za výbor:  
JUDr. Lenka Šlaufová  
Denisa Šamánková  
Pavel Kolář  
Kateřina Pejšová  
Jana Dvořáková  
 
za chovatelské kolegium:  
Pavel Kolář  
Ilona Potůčková  
Jana Dvořáková  
Daniela Fuchsíková  
Zdeňka Lojková  
Jana Smejkalová  
 
Omluveni: Mgr. Martin Novák  
Jana Vaněčková  
 
Řešené záležitosti:  
 
1. Představení a schválení nové regionální poradkyně chovu  
 
Hlavní poradce chovu, p. Pavel Kolář představil a navrhl novou regionální poradkyni chovu - 
pí. Janu Smejkalovou, která bude mít na starosti všechny okresy Pardubického kraje a ze 
Středočeského kraje okres Kolín, Benešov a Kutná Hora.  
 
2. Představení sl. Karolíny Huskové  
 
Pí. Šamánková představila sl. Karolínu Huskovou, která nabídla svou pomocí při pořádání 
akcí klubu. Takovýto zájem, resp. pomoc, se jeví jako velmi přínosný a prospěšný.  
 
3. Ochranná známka  
 
JUDr. Šlaufová informovala o prodloužení platnosti ochranné známky - znaku klubu - pro 
potřebu zajištění její ochrany a využití pro klub.  
 
4. Žaloba  
 
JUDr. Šlaufová informovala o stavu projednávání žaloby podané na klub ve věci neúspěšné 
bonitace psa (pes nebyl uznán chovným) A´King Arthur Excalibur Bohemia. Ze strany 
právního zástupce klubu bylo na soud zasláno vyjádření k žalobě.  
 



 
5. Řešení záležitostí, týkajících se nadcházející klubové výstavy a bonitace  
 
Byly řešeny organizační záležitosti - místo konání - nadcházejícího 3. víkendu s buldočkem, 
klubové výstavy a bonitace, které se budou konat ve dnech 26. až 28. května 2017.  
Pí. Dvořáková informovala o možnosti uskutečnit předmětnou klubovou výstavu a bonitaci v 
Kempu Marina Orlík, kde mají zkušenosti s pořádáním velkých akcí a nabídku souvisejících 
služeb. Bylo dohodnuto, že do kempu zajede pí. Dvořáková zjistit konkrétní podmínky 
(především podmínky ubytování, stravování, parkování, vhodné místo pro umístění 
výstavního kruhu apod.).  
Ing. Vrzáková v souvislosti s tímto informovala o kempu Doubí u Třeboně, kde se konaly psí 
tábory.  
 
6. Příprava klubových akcí, zejména klubových výstav  
 
Pí. Dvořáková navrhla, aby byla příprava klubových akcí zajišťována ze strany většího počtu 
lidí. Ze strany p. Koláře bylo konstatováno, že personální zajištění zdárného průběhu akcí, 
především výstav, je v kompetenci ředitele výstavy. V případě potřeby bude k zajištění 
pomoci oslovena členská základna. Pomoc je samozřejmě vždy vítána.  
 
7. Publikace "Povídání o buldočkovi"  
 
Na základě podmětu pí. Šamánkové byla řešena problematika publikace "Povídání o 
buldočkovi", resp. zajištění toho, aby měl každý člen klubu tuto publikaci k dispozici. Za tímto 
účelem bude na web a facebookový profil klubu dáno upozornění, aby se přihlásili členové 
klubu, kteří publikaci k dispozici nemají. Publikace jim bude zaslána.  
 
8. Zveřejňování zápisů  
 
Za účelem informování členů klubu o dění v KFB bylo navrženo zveřejňování zápisů z 
jednání členské schůze a výboru klubu na webových stránkách klubu.  
 
9. Změny bonitačního řádu  
 
Byly projednány navrhované změny bonitačního řádu, především změna, týkající se 
problematiky povinného vyšetření luxace pately a změny vyplývající z nutnosti přizpůsobení 
bonitace aktuálnímu stavu. Tyto změny byly shledány jako důvodné.  
 
10. Zhodnocení průběhu bonitace  
 
P. Pavel Kolář zhodnotil průběh bonitace s tím, že neuchovněna byla jedna fena z důvodu 
nadměrné váhy a výšky.  
 
 
Přijatá usnesení:  
 
1. Výbor klubu jmenuje novou poradkyni chovu pí. Janu Smejkalovou.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
2. Výbor klubu bere na vědomí zájem sl. Karolíny Huskové o pomoc klubu a souhlasí.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  



 
3. Výbor klubu bere na vědomí, že byla prodloužena platnost ochranné známky - znaku 
klubu.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
4. Výbor klubu bere na vědomí stav projednávání žaloby ve věci neúspěšné bonitace psa 
A´King Arthur Excalibur Bohemia.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
5. Výbor klubu bere na vědomí řešení problematiky, týkající se nadcházející klubové výstavy 
a bonitace, resp. 3. víkendu s buldočkem.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
6. Výbor klubu bere na vědomí problematiku personálního zajištění akcí a ukládá řediteli 
výstavy zajistit dostatečné personální zajištění, potřebné pro zdárný průběh akce.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
7. Výbor klubu souhlasí se zveřejněním upozornění na webu a fcb profilu klubu ohledně 
publikace "Povídání o buldočkovi", aby ji měl každý člen klubu k dispozici.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
8. Výbor klubu schvaluje zveřejňování zápisů z jednání členské schůze a výboru klubu na 
webových stránkách klubu.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
9. Výbor klubu bere na vědomí a schvaluje navržené změny bonitačního řádu.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 
10. Výbor klubu bere na vědomí výsledky uskutečněné bonitace.  
 
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0  
 

 

Zapsala: JUDr. Lenka Šlaufová 


