


 Jsme sehraný tým dlouholetých bulíkářů s mnohaletými zkušenostmi jak v oblasti chovu, tak 
vedení klubu. Klubovému dění jsme již věnovali spoustu času a sil. Nabídnout proto můžeme 
know-how a kontinuitu.  

 Po letech víme, že není možné se zavděčit všem i přes veškerou snahu. Přesto se mnohé věci 
dle našeho názoru v minulosti povedly (např. elektronizace přihlášky do klubu, elektronizace 
vyřízení krycího listu, elektronická archivace veškeré agendy poradce chovu).  

 Za posun k lepšímu považujeme také loňskou výměnu poradce chovu. Nová poradkyně 
funguje rychle, ochotně, nezaujatě, je komunikativní, snaží se i začátečníkům vše ochotně a 
trpělivě vysvětlit a neprotěžuje vlastní krycí psy na úkor ostatních chovných jedinců. Pozitivní 
ohlas jsme zaznamenali i z ČMKJ, průkazy původu jsou nyní vyřizovány v kratších lhůtách (za 
předpokladu, že chovatel má vše včas v pořádku doloženo).  

 Naopak některé věci považujeme za nepříliš šťastné, ale byly v minulosti schváleny členskou 
schůzí.  

 Samozřejmě jsme si vědomi, že existují oblasti, na kterých je možné dále zapracovat a jsme 
otevření novým podnětům a impulzům tak, aby spokojených členů bylo co nejvíce.  

 Byli bychom rádi, kdyby se situace v klubu uklidnila, abychom mohli servis pro chovatele, 
majitele krycích psů, vystavovatele, ale i pro běžné majitele bulteriérů a miniaturních 
bulteriérů vykonávat v klidné atmosféře.  



 Stabilizace dění v klubu 
 Kontinuita vysokých úrovní klubových výstav 
 Zlepšení komunikace se členy klubu 
 Modernizace stanov KABT 
 Pokračování ve vylepšování webu KABT, zlepšení přehlednosti, 

vytvoření srozumitelných návodů jak postupovat v určitých situacích 
 Podpora zdraví obou plemen, rozšíření seznamu akreditovaných 

veterinářů za účelem lepší dostupnost pro členy klubu 
 Podpora genealogie bez skrývání vrhů, zamykání karet psů 
 Zajištění kontroly účetnictví nezávislou osobou - viz zápis z výborové 

schůze č.2/2022 
 Nestrannost poradce chovu bez střetu zájmů v chovu 
 Podpora podrobných statistik chovu obou plemen, sledování trendů 
 Kontrola dodržování povinností členů jedním metrem 
 Větší pravomoci dozorčí rady 



 Členem klubu 29 let 

 Předsedou KABT od roku 
2012 

 Chov bulteriérů od roku 
1998 do 2004 

 Chov miniaturních 
bulteriérů od roku 2005 

 Zkušenosti s vedením 
klubu, komunikace s úřady 

 Zkušenosti organizací 
výstav 

 



 Členem klubu od roku 1998 

 Členem výboru od roku 2013 

 Zkušenosti s organizací výstav, 
komunikace s rozhodčími 

 Starost o rozhodčí před/po 
výstavách KABT 

 Znalost fungování webu KABT 
a genealogie 

 Kompletace ročenky 

 Evidence členů 

 Uskladnění věcí nutných pro 
klubové výstavy 



 Chovatel standardních 
bulteriérů od roku 1993 

 Chovatel miniaturních 
bulteriérů od roku 2018 

 Členem KABT  od roku 
1993 (s 5 letou pauzou) 

 Členem výboru od roku 
2020 

 5 let zkušeností s prací na 
výstavách/svodech 

 Zkušenosti poradce chovu 



 Členem KABT od roku 2012 

 Členem výboru od roku 
2018 

 Chovatel standardních 
bulteriérů od roku 2015 

 Zkušenosti s organizací 
výstav, zajišťování pohárů 

 Zajišťování účasti 
veterinářů, laboratoří na 
výstavách 

 



 Členem KABT od roku 
2007 

 Chovatel standardních 
bulteriérů od roku 2008 

 Členem výboru od roku 
2018 

 Zkušenosti s organizací 
výstav, zajišťování 
pohárů 



 Členem KABT od roku 1998 

 Členem výboru od roku 2010 

 Chovatel standardních 
bulteriérů již 19 let 

 Chovatel miniaturních 
bulteriérů 

 Praxe pomocného poradce 
chovu 

 Zajišťování sponzoringu 

 Zajišťování dárků pro 
vystavovatele 

 Zkušenosti s prací na 
výstavách/svodech 



 Členem KABT od roku 
2016 

 Členem výboru od roku 
2021 

 Zkušenosti s prací na 
výstavách 

 Pomoc s účetnictvím 
klubu 

 



 Zakládající člen KABT 

 Chovatel standardních 
bulteriérů od roku 1992 

 Členem dozorčí rady od 
roku 2010 

 Zkušenosti s agendou 
výstav, dog office 

 Zajišťování pracovníků v 
kruhu 

 



 Člen KABT od roku 2004 

 Člen dozorčí rady  

 V minulosti i člen výboru 

 Chovatel standardních 
bulteriérů od roku 2006 

 Chovatel miniaturních 
bulteriérů od roku 2016 

 Zkušenosti s prací na 
výstavách/svodech 



 Člen KABT od roku 2019 

 Člen dozorčí rady od roku 
2020 

 Chovatel standardních 
bulteriérů 

 Zkušenosti s prací na 
klubových výstavách 

 



 Přijeďte na mimořádnou členskou schůzi osobně. 

 Jen tak si budete moct vytvořit ničím a nikým 
neovlivněný názor a hlasovat podle vlastního 
přesvědčení.  


