
KFB - Klub francouzských buldočků, z.s. 

Zápis z veřejného jednání výboru a chovatelského 
kolegia dne 24.9.2022, kemp Marina Orlík 
Přítomni za výbor: Mgr. Martin Novák, JUDr. Lenka Šlaufová, Ilona Potůčková, Deni-
sa Šamánková, Lucie Geisslerová, Romana Entlerová, Kateřina Pejšová


Přítomni za chovatelské kolegium: Ilona Potůčková, Zdeňka Lojková, Kateřina Pej-
šová, Martina Saulichová, Kateřina Štýberová


1. Výstava + bonitace Kemp Marina Orlík 


Dne 24.9.2022 proběhla 44. Klubová výstava KFB a bonitace v kempu Marina Orlík. 
Na výstavě byli 2 zahraniční rozhodčí: Viera Vítková ( SK ) - psi, Marco Pedro Lopez 
( I ) - feny. Výstavy se zúčastnilo 114 psů. Bonitováno bylo celkem 44 jedinců. 41 
jedinců bylo uchovněno, 2 jedinci neuchovněni a 1 odstoupil od bonitace.


2. Návrh na změnu v bonitační kartě


HPCH podala návrh na změnu v bonitační kartě: přidání kolonky ohledně kontroly 
nosních dírek. HPCH se spojí s klubem MSBMK ohledně návrhu na kontrolu nos-
ních dírek při bonitaci. 


3. Limitování počtu vrhů s císařským řezem


Byl podán návrh na stanovení počtu vrhů s císařským řezem na daném jedinci. Dále 
byl podán návrh na stanovení doby mezi vrhy - byly probírány různé varianty.


4. Ozdravný plán 


 K našemu ozdravnému plánu bylo projednáno upřesnění ohledně vyšetření srdce. 
Situace se kolem buldočka stále zhoršuje, další státy zakazují chovat buldočka. 


5. DNA profil


Laboratoř Genomie provádí DNA profil. Byl projednán vodoznak v PP.


6. Web


Bude provedena aktualizace Chovatelských stanic a krycích psů na našem webu 
KFB. Zajistí: Kateřina Štýberová a Lucie Geisslerová do konce roku 2022.


7. Datová schránka 


Od 1.1.2023 bude mít klub KFB datovou schránku. Projednání o správci datové 
schránky.


8. Víkend s buldočkem 


Paní Šlaufová oznámila termín konání a to 9.6.-11.6.2023 v Merklíně. Rádi bychom, 
aby se naši členové více účastnili odborných přednášek.


9. Rozhodčí na rok 2023




Proběhla diskuze o rozhodčích na výstavy pro rok 2023. V roce 2022 posuzovali na 
klubových výstavách čtyři zahraniční rozhodčí. Na rok 2023 byl klub chtěl oslovit 
především české rozhodčí.


 Návrhy: p. Václavík, pí. Brotánková a další. 


10. Facebook


Na našem Facebook profilu se objevují inzeráty nevyhovující pravidlům naší stránky 
a komentáře z fake profilů. 


Zapsala Lucie Geisslerová
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