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Představení kandidujících 
členů klubu a jejich vize 
pro volby na mimořádné 

schůzi

Zde se můžete dozvědět krátký nástin 

toho, co bychom rádi v našem klubu 

změnili, jak podle nás má klub vystupovat 

a co by měl veřejnosti a členům 

poskytovat. Dále se zde dozvíte něco 

krátkého i o nás samotných.

Budeme velice rádi, když si na prezentaci 

uděláte čas a prohlédnete si ji.

Děkujeme a přejeme Vám hezký zbytek 

dne.

Duben 2022
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▪ Našim cílem je vybudovat ekonomicky stabilní a transparentní chovatelský klub, sloužící jeho členům 

a zájemcům o plemeno. Jednoznačné a jasné znění stanov a řádů odpovídající aktuálním právním 

předpisům je nezbytností. Jako první krok provedeme hloubkový audit účetnictví prostřednictvím 

nezávislé firmy a jeho výsledek zprostředkujeme celé členské základně. Účetnictví předáme externí 

společnosti a hospodaření klubu budeme pravidelně zveřejňovat na webu klubu.

▪ Chceme být flexibilní a držet krok s dobou. Budeme využívat technologie v náš prospěch pro 

minimalizaci nadbytečné byrokracie. Připravujeme nový přehledný a funkční web propojený se 

sociálními sítěmi pro snazší komunikaci. K nahlédnutí zde: https://hyenkaart.wixsite.com/kabt.

▪ Máme v plánu rozšiřovat vědomosti z oblastí chovatelství prostřednictvím seminářů konaných při 

klubových výstavách a v případě zájmu veřejnosti budou zpřístupněny v příspěvcích na webových 

stránkách klubu.

▪ Rádi bychom udržovali kontakty s ostatními chovatelskými kluby, zejména pak s pořadateli 

speciálních mezinárodních výstav a soutěží pro plemena, která náš klub zastřešuje.

▪ Chceme maximalizovat podporu chovatelům, zatraktivnit výstavy pro širokou veřejnost a přeměnit je 

v ekonomický přínos pro klub bez dalších zvyšování nákladů pro vystavující.

https://hyenkaart.wixsite.com/kabt
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Co by měl znamenat klub?

Pro chovatele

▪ Informační servis (aktuality ohledně zdraví, chovu obecně, změn legislativy…) 

▪ Podpora kvalitního a bezproblémového chovu (dokumenty, návody, slevy u 

veterinářů, obchodníků, nápady pro zlepšení servisu)

▪ Inzerce 

▪ V neposlední řadě by klub měl být oporou pro chovatele v případě jakýchkoliv 

nesrovnalostí a problémů. Těsná spolupráce ohledně propagace a pomoci je 

nedílnou součástí servisu (např.: Pokud se chovateli vrátí zvíře z jeho chovu, 

bude mít v klubu možnost jej inzerovat).
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Co by měl znamenat klub?

Pro zájemce a obdivovatele

▪ Prakticky první seznámení s plemenem

▪ Měl by osvětlit veškeré dotazy (zdraví, cena, povaha, nároky)

▪ Měl by vést jejich první kroky k tomu, aby vybrali správně (psa s 

rodokmenem), popřípadě adoptovali a nepodporovali „chovy bez pp“.

▪ Měl by celkově usnadnit orientaci

▪ Jsou lidé, kteří by rádi adoptovali psa, avšak nechtějí kupovat štěně, první, 

co by do budoucna měli rozkliknout, jsou stránky KABT, zda tam není 

nějaký inzerát od chovatele, co hledá nový domov pro svého odchovance. 
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Velké břemeno nesou webové stránky. Jsou prvním 
kontaktem zájemce, následně chovatele.

▪ Přehlednost, jednoduchá orientace (ideálně do 3 nákliků)

▪ Maximální informovanost a především aktuální informace

▪ Neustálé vzdělávání

▪ Rychlá dostupnost dokumentů

▪ Snadné a srozumitelné postupy a návody

▪ Ulehčení procesů všem uživatelům

▪ Celek uzavírají sociální sítě, které by měly napomáhat a ujednotit celek

(v dnešní době budou jen doprovodné, díky cenzuře a vynucování plateb)
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Tým

▪ Mgr. Hedvika Olléová

▪ V klubu cca 17 let

▪ CHS Joe' s Star bullterrier

▪ BT  

Kandidátka na člena dozorčí rady
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Tým

▪ Sandra Piťhová (Sandra Králová FB)

▪ V klubu min 8 let (Ale sledovala jsem jej déle).

▪ CHS Evil Wild Hyena

▪ BT  

▪ Adminka přes 10 let (Angl. Bulteriér 13t fans. A Bulteriér v 

nouzi více jak 15 let, dříve aktivně. 17.t fans), Grafika 

(diplomy, letáčky, CZDR), Články …

▪ Motto: K čemu je nám povahově i exteriérově špičkový 

pes, pokud není zdravý a neprožívá plnohodnotný život? V 

chovu je důležitá prevence, prevencí se rozumí testování 

na nemoci, ke kterému má to či ono plemeno predispozice.

Kandidátka na člena dozorčí rady
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Tým

▪ Kateřina Šaldová

▪ V klubu cca 30 let

▪ CHS Daidalos

▪ BT  

▪ Chovu bulteriérů se věnuji téměř 30 let. 

Několik volebních období jsem byla 

členkou výboru KABT a cca 6 let 

poradkyní chovu. Jsem mezinárodní 

rozhodčí FCI pro plemena BT a MBT.

▪ Motto: Povaha, zdraví a exteriér mají 

absolutně stejnou důležitost a jen jejich 

vyváženost tvoří dokonalého psa.

Kandidátka na člena dozorčí rady



z

Tým

▪ Marie Lusková

▪ V klubu 5 let, aktivně 3 roky

▪ CHS Stone Ferry

▪ MBT

▪ Motto: Sbírat informace o zdravotních 

problémech, spolupracovat na slušné 

úrovni, bez osočování rodičů jedince a 

CHS. Ne vše je genetická dispozice.

Kandidátka na člena výboru
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Tým

▪ Michaela Nijinsky George

▪ V klubu cca 3 roky

▪ CHS Aedestaurum

▪ BT 

▪ MBT

▪ Chovám od roku 1999. Snažím se přiblížit 

MBT co nejvíce standardu - mission 

impossible. Ať to stojí co to stojí😂

Kandidátka na člena výboru
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Tým

▪ Kateřina Šotolová

▪ V klubu 23 let 

▪ CHS Magnus Zeret

▪ BT  

▪ MBT 

▪ 10 let jsem členkou výboru a po tuto 

dobu spravuji genealogii

▪ Motto: Bulíci jsou tady pro nás a my 

jsme tady pro ně.

Kandidátka na člena výboru
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Tým

▪ Radka Šuma Kozlová

▪ V klubu cca 9 let 

▪ CHS Way to Happiness

▪ BT  

▪ Boerboel

▪ Máme malou CHS, kde nám jde o spokojenost 

psů, fajn povahy a dobré zdraví. Psi jsou našimi 

parťáky.

Kandidátka na člena výboru
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Tým

▪ Jitka Zezulová

▪ V klubu cca 29 let

▪ CHS Wild Fámy

▪ BT  

▪ MBT

▪ Bulíci jsou můj život a v jejich přítomnosti 

žiji 29 let. Tuto dobu jsem také členem 

klubu.

▪ Motto: pes přítel člověka, člověk přítel psa.

Kandidátka na člena výboru
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Tým

▪ Michala Žmolová

▪ V klubu: pasivně chovám bulteriéry od roku 

2002. V roce 2020 jsem se rozhodla si založit 

svoji chovatelskou stanici a vstoupit do klubu

▪ CHS Queen rebbels

▪ BT  

▪ Jsem přátelská, spolehlivá, pracovitá, vždy 

pozitivně naladěná a ráda pomohu.

▪ Motto: Náš chov jsme založili jako malý a 

rodinný, je pro nás důležité odchovat zdravá 

štěňátka s láskou.

Kandidátka na člena výboru
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Tým

▪ Hana Slekovičová

▪ V klubu cca 15 let

▪ BT  

▪ MBT

Kandidátka na ekonoma
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Tým
▪ Filip Langer

▪ V klubu 2 roky

▪ CHS Von Felthof

▪ BT

▪ Německá doga

▪ Zkušenosti s vedením DTJ (dělnická tělovýchovná 

jednota) Prostějov a členství ve správním výboru DTJ 

Prostějov.  Následně jsem se vypracoval na pozici 

předsedy sportovního oddílu Workers (pod DTJ). 

Aktuálně se stále podílím na chodu DTJ – zde 

pořádáme národní a mezinárodní sportovní utkání. 

Aktivně provozujeme vlastní ligu boxu (Elite Boxing 

Cup).

▪ Motto: Kde je vůle, tam je cesta.

Kandidát na místopředsedu
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Tým

▪ Marek Repka

▪ V klubu min 5 let

▪ CHS MZM Bull

▪ MBT

Kandidát na předsedu
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Děkujeme, že jste si na nás udělali čas a 
doufáme, že se s Vámi uvidíme na schůzi.


