
KFB - Klub francouzských buldočků, z.s. 

 

1 

 

Zápis z veřejného zasedání výboru a chovatelského kolegia 
konaného dne 13. října 2018 ve Zloníně 

Přítomni: Mgr. Martin Novák    Zdeňka Lojková 
       JUDr. Lenka Šlaufová   Ilona Potůčková 
     Denisa Šamánková     
                Pavel Kolář 
     Kateřina Pejšová 
     Jana Vaněčková 
     Bc. Karolína Husková 
          
Omluveni: Jana Smejkalová, Martina Saulichová 
                  
 
Řešené záležitosti: 

1. Zhodnocení bonitace 

Pí. Potůčková zhodnotila bonitaci a její průběh. Na bonitaci byla předvedena zvířata v dobré 
kondici. Jedna fenka nebyla uchovněna pro chybějící zuby.  
 
2. Kontrola minulého zápisu výboru ze dne 15. září 2018 

a) Předseda klubu informoval, že na ČMKU nahlásil p. J.P. Kerihuela na posuzování 
plemene francouzský buldoček na Světové výstavě psů, která se bude konat v 
roce 2021 v České republice. Úkol splněn. 

b) Hlavní poradce chovu oslovil rozhodčí na klubové výstavy v následujícím roce. Na 
jarní výstavu byla dohodnuta účast p. Jančíka, pí. Jílkové bude potvrzena 
podzimní výstava, neboť v jarní termín není její účast možná. HPCH dále osloví 
pí. Dolejšovou, p. Polgára či pí. Brotánkovou - tak, aby byli zajištěni na každou 
klubovou výstavu dva rozhodčí. Úkol trvá - zajistí HPCH.  

c) HPCH informoval, že podklady k vybrání poplatku za zapsané štěně za rok 2016 a 
2017 má připraveny s tím, že tyto budou odeslány adresátům v příštím týdnu (tj. v 
týdnu od 15.10.2018). V souvislosti s tímto poplatkem bylo dáno na zvážení, zda 
by tento poplatek neměl být upraven tak, aby nedošlo k jeho duplicitnímu výběru u 
jednoho vrhu a aby tento poplatek byl za provedenou službu ze strany klubu, 
čemuž by odpovídal jeho výběr na straně feny, a nikoliv psa.   

 
3. Spojení podzimní výstavy a bonitace 

Předseda klubu navrhl, aby byla spojena podzimní výstava a bonitace v jeden den jako je 
tomu na jaře. Spojení v jeden den je pozitivně hodnoceno ze strany členské základny a 
důvody jsou rovněž ekonomické, kdy by náklady na obě akce nebyly vynakládány duplicitně. 
S tím, že výstava na jaře by se konala v kempu Marina-Orlík a ohledně konání podzimní 
výstavy by byl osloven Golfový club Poděbrady.   
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4. Nominace rozhodčích na mezinárodní a národní výstavy 

Výstavní a bonitační referentka zajistí zaslání nominací rozhodčích na mezinárodní a 
národní výstavy v požadovaných termínech. 
 
 

Přijatá usnesení: 

1. Bere na vědomí zhodnocení bonitace konané dne 13. října 2018. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0  
 

2. Bere na vědomí informaci o nominaci rozhodčího Jean-Paula Kerihuela za klub na 
posuzování plemene na Světové výstavě psů, která se bude konat v roce 2021 v 
České republice. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

3. Bere na vědomí informace ohledně aktuálního stavu oslovených rozhodčích na 
klubové výstavy, které se budou konat dne 2.6. a 21.9.2019 s tím, že HPCH zajistí 
zbývající rozhodčí na klubové výstavy. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Zajistí: HPCH p. Pavel Kolář 
 

4. Bere na vědomí aktuální informace o vybírání poplatku za zapsané štěně za rok 2016 
a 2017 s tím, že bude připravena úprava vybírání tohoto poplatku k rozhodnutí 
členské základně. 
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
 

5. Schvaluje spojení podzimní výstavy a bonitace v jeden den s tím, že jarní výstava 
bude konána v kempu Marina-Orlík a ke konání podzimní výstavy bude osloven 
Golfový club Poděbrady. 
 

6. Výstavní a bonitační referentka zajistí nominaci rozhodčích za klub pro posouzení 
plemene na mezinárodní a národní výstavy, a to ve stanovených termínech.    
Pro: 7  Proti: 0  Zdržel se: 0 
Zajistí: Výstavní a bonitační referentka Bc. Karolína Husková 
 
 

Zapsala: JUDr. Lenka Šlaufová  

 


