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Sídlo klubu: 
Klub Anglického Bull Terriera 
Lešanská 1176/2a,Chodov, 141 00 Praha 4 
Korespondenční adresa: 
MVDr. Markéta Pacltová, Zemědělská 342, 
Plesná 351 35 
www.bulterierclub.com 
www.facebook.com/bulterierclub 
 
Výbor klubu 
MVDr. Markéta Pacltová – předseda 
Zemědělská 342 
351 35 Plesná u Chebu 
tel.: +420 736 674 959 
e-mail: pacltova.bull@centrum.cz 
 
Petra Fišerová - místopředseda a ekonom 
Tyršova 119 
387 11 Katovice 
tel.: +420 774 943 406 
e-mail: fiserovapetra6@gmail.com 
 
Jitka Zezulová - poradkyně chovu 
Na Budínku 39 
664 51 Kobylnice 
tel: +420 605 169 517 
e-mail: poradcechovu@seznam.cz 
 
Kateřina Šotolová 
Prosecká 684 
190 00 Praha 9 
tel: +420 777 659 384 
e-mail: magnuszeret@seznam.cz 
 
Jaroslav Pavel 
Waltrova 9, 318 10 Plzeň 
e-mail: pajar@pajar.cz 
 
Radek Hradecký 
Nový Spálenec 19 
345 32 Česká Kubice 
e-mail: radek.dom@seznam.cz 
 
Dana Sudová 
Babice 4, 345 25 Hostouň 
tel: +420731318297 
e-mail: dana.sudova@tiscali.cz 
 
 
 

David Kerpl 
Ke kapličce 126 
250 73 Podolanka 
tel: +420 725 524 421 
e-mail: davidkerpl@seznam.cz 
 
Vlastimil Erla,  
Jeseník nad Odrou 261, 742 33 
tel: +420 603 875 809 
e-mail: vlastimil.erla@seznam.cz 
 
Dozorčí rada klubu 
Zuzana Kopačková - předsedkyně DR 
e-mail: pilsner.bull@gmail.com 
 
 
Bc. Petr Savula 
e-mail: savulapetr@seznam.cz 
tel.: +420 777 565 270 
 
Petra Honsová 
Tel.: +420 777 231 577 
e-mail: llubpet@seznam.cz 
 
Zpravodaj (redakční rada) 
 
Petra Fišerová 
Radek Hradecký 
Kateřina Šotolová 
e-mail: genealogie.web@email.cz 
 
Správce webových stránek 
 
Radek Hradecký 
e-mail: genealogie.web@email.cz 
 
Správce genealogie BT a MBT 
 
Kateřina Šotolová 
e-mail: genealogie.web@email.cz 
 
Výstavní komise 
 
Petra Fišerová, tel.: +420 774 943 406  
e-mail: fiserovapetra6@gmail.com 
Radek Hradecký 
 
Čestným členem KABT je MVDr. Jiří Ohlídal, 
jeden ze zakládajících členů a první předseda 
klubu.

mailto:magnuszeret@seznam.cz
mailto:dana.sudova@tiscali.cz
mailto:pilsner.bull@gmail.com
mailto:savulapetr@seznam.cz
mailto:llubpet@seznam.cz
mailto:genealogie.web@email.cz
mailto:genealogie.web@email.cz
mailto:genealogie.web@email.cz
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Klubové poplatky 
 
Členský příspěvek na rok 2017 je pro nové členy 500,- Kč, pro členy stávající 400,- Kč, splatnost 
vždy k poslednímu lednu. Kopii dokladu o zaplacení zašlete spolu s vyplněnou registrační 
kartou na email registraceKABT@gmail.com nebo na adresu ekonoma klubu: 
Petra Fišerová 
Tyršova 119 
387 11 Katovice 
 
Plaťte složenkou, nebo bezhotovostně. 
 
Pokud platíte složenkou, adresa majitele účtu je: 
Klub Anglického Bull Terriera 
Lešanská 1176/2a, Chodov, 141 00 Praha 4 
 
Členství vzniká odsláním vyplněné registrační karty a zaplacením členského příspěvku. 
Doklad o zaplacení slouží jako doklad o členství - uschovejte. Ve věcech členských záležitostí se 
obracejte na ekonomku klubu paní Petru Fišerovou. 
 
Bankovní spojení (číslo účtu): 157469587/0600 
Variabilní symboly pro jednotlivé peněžní operace: 
 
Krycí list (expresní) - 115 
Poplatek za svod – 222 - Poplatek platit pouze na místě konaného svodu 
Výstavní poplatek - 444 
Inzerce - 333 
Členský příspěvek - 555 
Barvářské zkoušky - 600 
 
Poplatky 
Za vystavení expresního krycího listu 500,- Kč hradí majitel feny 
 
Za chovný svod 
200,- Kč - člen klubu 
500,- Kč - nečlen 
500,- Kč - pes nepřihlášený předem, hotově na místě konání svodu 
 
Ceník inzerce do ročenky klubu KABT 
Pro členy klubu - vnitřní černobílá strana A5 500,- Kč 
- vnitřní barevná strana A5 1.000,- Kč 
- barevná zadní strana obálky A5 2.000,- Kč 
Pro nečleny jsou ceny dvojnásobné 
 
Veškeré platby plaťte výhradně na účet klubu. 
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Informace a zprávy klubu  
 
 
Výborová schůze č.  1/2018 – internetová 
 
Dne 15.1.2018 proběhla internetová schůze výboru 
 
Přítomni: Radek Hradecký, Kateřina Šotolová, Dana Sudová, Jaroslav Pavel, MVDr. Markéta 
Pacltová 
 
Za dozorčí radu: Zuzana Kopačková a Petra Honsová 
 
Projednání DNA testu na LAD u BT i MBT. Výbor rozhodl všemi hlasy, že tento test, jenž je 
zatím prováděn pouze v zahraničí, bude dobrovolný. Počet postižených štěňat u nás, z 
případů, které jsou známy, není alarmující. V okamžiku, bude-li test prováděn i v ČR, výbor na 
základě rozhodnutí ČLSCH test převede na povinný nebo nadále zůstane dobrovolný. 
Dalším bodem schůze byly svody, které proběhnou při našich výstavách. V květnu provede 
svod paní Ing Daňková, v červenci paní Tvrzová a v září paní Maršálová. Všechny dámy budou 
zároveň Hlavními vedoucími výstav. 
Zjišťovali jsme stav naší genealogie, kdy se paní Šotolová snažila dovolat panovi Mlnaříkovi, 
který se buď vymlouvá, že nemá čas, nebo nebere telefony. Situace se bude  řešit zadáním 
opravy genealogie někomu jinému.   
                      Nabídka pracovišť podporující DNA test na LAD 
 
           Zapsala: MVDr. Markéta Pacltová 
   
 
Výborová schůze č.  2/2018 - internetová 
 
Dne 22.1.2018 se konala internetová schůze výboru. 
Přítomni: MVDr Markéta Pacltová, Radek Hradecký, Kateřina Šotolová 
Za DR Zuzana Kopačková 
                Jediným bodem jednání byla genealogie. 
Podařilo se nám spojit se se správcem genealogie panem Mlnaříkem, který přislíbil opětovné 
plné zprovoznění genealogie tak, jak bylo odsouhlaseno na ČLSCH. 
                Komunikací se správcem je pověřena Kateřina Šotolová. 
Výbor zvažuje i možnost, že by se genealogie pro velké časové prodlevy předala jinému správci 
                Zapsala: MVDr. Markéta Pacltová 
 
Výborová schůze č.  3/2018 - internetová 
 
Dne 22.1.2018 se konala internetová schůze výboru k vyplacení jednorázové odměny 
webmasterovi za obnovení a zprovoznění klubových internetových stránek. 
Přítomni: Petra Fišerová, Jitka Zezulová, Katka Šotolová, Dana Sudová, Radek Hradecký, 
Jaroslav Pavel, MVDr. Markéta Pacltová, s hlasem poradním předseda DR Zuzana Kopačková 
Výbor odsouhlasil všemi přítomnými hlasy jednorázovou odměnu ve výši 6 350 Kč, dle 
uvedeného rozpisu prací a nakoupené šablony. 
Instalace nové Joomla + nastavení - 1000,- Kč 
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koupě šablony včetně licence - 350,- Kč 
úprava šablony (kódování, nastavení komponent, modulů a pluginů) - 1500 Kč 
designérská práce - logo atd... (cca10 hodin čisté práce) - 2000,- Kč 
úpravy textů - 1000,- Kč 
základní SEO optimalizace, nastavení metrik - 500,- Kč 
Celkem tedy 6 350,- Kč 
               Zapsala MVDr. Markéta Pacltová 
 
 
Výborová schůze č.  4/2018 – internetová 
 
Vážení členové, 
organizace a příprava výstav KABT je stále náročnější. Výbor se po odchodu dvou členů 
rozhodl rozšířit počet aktivně pracujících lidí ve výboru. Dne 17.1. 2018 odeslal nabídku vstupu 
do výboru paní Mgr, Hedvice Olléové v souladu s hlasováním na ČLSCH. Bohužel do dnešního 
dne neobdržel odpověď. Vzhledem k tomu, že byla překročena odpovědní lhůta 30. dnů,výbor 
oslovil další dva členy KABT, kteří již na minulých výstavách aktivně pomáhali. Oslovili jsme 
pana Davida Kerpla a pana Vlastimila Erlu. Protože jejich odpověď byla kladná, dne 22.2. 2018 
proběhla internetová schůze ke kooptaci nových členů do výboru. Přítomni Petra Fišerová, 
Radek Hradecký, Jitka Zezulová, Kateřina Šotolová, Dana Sudová, Jaroslav Pavel, Markéta 
Pacltová, za DR Zuzana Kopačková s hlasem poradním. 
Celý výbor jednohlasně navrhnuté členy schválil. 
 
              Zapsala MVDr. Markéta Pacltová 
 
Výborová schůze č.  5/2018 – internetová 
Dne 4.3. proběhla schůze výboru k objednání odběrových sad na genetický test LAD u BT i 
MBT. Díky panu Erlovi, jenž je také členem slovenského klubu, jsme se mohli připojit k 
objednávce přímo na výstavě Cruft´s, kde je sleva 20% na test. KABT objednal test 50x. Odběr 
bukálních stěrů proběhne při první květnové klubové výstavě v Choceradech, Pro členy klubu, 
kteří se účastní, bude odběr zdarma a klub zajistí hromadné odeslání vzorků poštou na účet 
klubu. Členové si též mohou poslat vzorky sami. Jelikož odběry proběhnou pouze na této 
výstavě, tak si ostatní členové, kteří si objednanou sadu pouze vyzvednou bez přítomnosti psa, 
budou muset hradit odběr a odeslání sami. Pro nečleny by odběr a poštovné činilo 120 Kč.  
Schváleno všemi hlasy.  
Přítomni: Petra Fišerová, Katka Šotolová, Dana Sudová, Jitka Zezulová, Radek 
Hradecký,Vlastimil Erla, David Kerpl, Jaroslav Pavel,  
Markéta Pacltová, za DR Zuzana Kopačková s hlasem poradním  
 
                Zapsala MVDr. Markéta Pacltová 
 
Výborová schůze č.  6/2018 – internetová 
 
Dne 9.4. 2018 proběhla internetová výborová schůze.
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Přítomni: Kateřina Šotolová, Dana Sudová,Radek Hradecký, Vlastimil Erla,David Kerpl, Markéta 
Pacltová, za DR Zuzana Kopačková 
Telefonicky Jitka Zezulová, Petra Fišerová. 
 
Výbor projednal nabídku laboratoře Vemodia, která nabídla klubu spolupráci při zjišťování 
známých vyšetřitelných dědičných vad. Tato vyšetření by měla být v rámci smlouvy pro členy 
klubu finančně výhodnější.Tato laboratoř si zajišťuje svoz vzorků sama, nebo lze zaslat poštou. 
Budou připraveny balíčky pro BT i MBT, které se budou pravděpodobně týkat více štěňat, než 
dospělých psů, kteří již některé genetické testy mají. Tato laboratoř také vyšetřuje LAD. 
Zároveň je laboratoří spolupracující s ČMKU například v případě pochybností 
parentity.Vemodia nabídla klubu přednášku o genetických vyšetřeních a jiných vyšetřeních, 
které provádí v rámci pomoci chovatelům. Zástupci by se dostavili na podzimní výstavu, kde by 
se prezentovali před nebo po ČLSCH. Smlouva mezi KABT a Vemodíí bude posléze zveřejněna 
na webu. 
 
Spolupráce schválena všemi přítomnými. 
 
Byl také schválen dárek pro vystavovatele při SV v Choceradech. 
 
                 Zapsala MVDr. Markéta Pacltová 
 
Výborová schůze č.  7/2018 – internetová 
 
Dne 4.6.- 6.6.18 proběhla internetová schůze ke sponzorování výstav firmou Yoggies. Jejich 
nabídka je velmi přátelská, kdy se nebrání delší spolupráci. Na současnou výstavu poskytnou 
sponzorský dar ve výši téměř 80 tis. za cenu pro klub včetně DPH ve výši 19 tis.  
Zdarma dostaneme tašky se vzorky, slevovými kupony a psími piškoty.  
Schůze se zúčastnili všichni členové výboru s jednoznačným souhlasem. Velké poděkování 
patří paní Vendulce Hradecké, člence klubu, za jednání se sponzorem.  
 
Zapsala MVDr. Markéta Pacltová 
 
 
Termímy výstav v roce 2019 
 
13. 4. 2019 - MVP České Budějovice 
20. 4. 2019 - MVP Praha 
11. 5. 2019 - SVP Babylon  
18. 5. 2019 - MVP Litoměřice 
22. 6. 2019 - MVP Intercanis Brno 
29. 6. 2019 - NVP Klatovy 
13. 7. 2019-  NVP Mladá Bolesla 
  6. 7. 2019 – KVP Zbraslav u Rosic 
24. 8. 2019 - MVP Interdog Bohemia Mladá Boleslav 
7. 9. 2019 -   NVP Olomouc 
21. 9. 2019 - KVP (s KV) Chocerady 
12.10. 2019 - MVP České Budějovice 
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30. 11.2019 - MVP Praha 
1. 12. 2019 - MVP Praha 
1. 2. 2020 -  MVP Brno 
2. 2. 2020 -  MVP Brno 
11. 4. 2020 -  MVP Praha 

 
Termímy svodů v roce 2019 
 
11. 5. 2019 při SV Babylon 
06. 7. 2019 při KV Zbraslav u Rosic  
21. 9. 2019 při KV Chocerady 
 
 
Výsledky výstav pořádané KABT  
 
KLUBOVÉ VÝSTAVY 
Náš  klub pořádá 3x ročně klubové výstavy a to: 1X  SPECIÁLNÍ VÝSTAVU  se zadáním titulu 
VÍTĚZ SPECIÁLNÍ VÝSTAVY, 2X   KLUBOVOU VÝSTAVU  to jednou se zadáním titulu KLUBOVÝ 
VÍTĚZ a jednou bez zadání tohoto titulu. 
O naše výstavy je velký zájem, což dokládá obrovská účast -  téměř vždy okolo 200 
vystavovaných psů, což činí z našich výstav jedny z největších v Evropě. Na našich výstavách 
rádi vystavují i vystavovatelé z okolních států. 
Vždy zveme zahraniční rozhodčí, přičemž se ukazuje, že je větší zájem o rozhodčí z Anglie, čili 
země původu našeho plemene. 
Je celkem náročné zorganizovat tak velké výstavy, ale nezřídka nám ochotně a dobrovolně  
pomáhají  i členové klubu. 
Pojďme si nyní připomenou nejúspěšnější psy , kteří se zúčastnili našich klubovek v roce 2018. 
 
Jarní Speciální výstava v Choceradech:  SV Chocerady 12. 5. 2018 
 
rozhodčí Gerard Cox - BT 
                Laura Cox - MBT 
 STANDARDNÍ BULTERIER 
PSI - třída štěňat / baby class 
VN1 – nom. Hlava, nom. pohyb 
BROWNING HEXESIDE, PKR.III-83483 / 19.11.2017 
White Chaos Teirwgwyn x Misbehave Hexeside 
chov.: Marek – Dobija Magdalena, maj.: Marek – Dobija Magdalena 
 chov.: Marek – Dobija Magdalena, maj.: Marek – Dobija Magdalena 
PSI - třída dorostu / puppy class 
VN1 – nom. hlava, nom. pohyb 
JACKPOT SOLO MAGNIFICA, ČLP/BT/13825  /  19.09.2017 
Galeon Solo Magnifica x Hayley Solo Magnifica 
chov.: Ing. Reichlová Jana, maj.: Ing. Reichlová Jana 
PSI - třída mladých / junior class 
V1, CAJC, BOJ, BOS,nejlepší hlava - 
TEMPLAR RASELS BULL, AU0907085  / 12.01.2017 
CH Teirwgwyn Top Gun x Lovely Anna Rasels Bull 
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chov.: Šlesarovci Janka a Ivan, maj.: Šlesarovci Janka a Ivan, Sp-maj.: Roberts Alison 
 
PSI – mezitřída / intermediate class 
V1, CAC - 
AZAZEL EX ALIBI, ČLP/BT/13331  /  12.06.2016 
Ragnarok Forseti x Appoline De La Rue 
chov.: Zrníková Zuzana, maj.: Zrníková Zuzana 
PSI - třída otevřená / open class 
V1, CAC - 
PORTHOS Z ČERCHOVSKÉ ZAHRADY, ČLP/BT/12970  /  22.06.2015 
Chavivi Daidalos x Jasminne z Čerchovské Zahrady 
chov.: Hradecká Vendula, maj.: Ševela Tomáš 
PSI - třída pracovní / working class 
V1, CAC - 
CURTISS Z OSTROVA MAN, ČLP/BT/12540  /  18.10.2013 
Black Onyx Solo Magnifica x Honey Klopo´s 
chov.: Marková Andrea, maj.: Janošová Petra 
PSI - třída vítězů / winner class 
 V1, CAC, VSV - 
BILBOEN CONAN THE BARBARIAN, AQ04327602 
Bilboen Your Eyes Only x Ladyfire Jigsaw 
chov.: Foster Sarah, maj.: Cupka Jaroslav 
PSI - třída veteránů / veteran class 
V1 - 
MADRIGAL JAS-VER, ČLP/BT/11024  /  19.02.2009 
Natty Nathan Timar x Arha Jas-Ver 
chov.: Selinger Jaroslav, maj.: Selingrová Věra 
FENY - třída štěňat / baby class 
VN1, Nejlepší štěně, nom. hlava, nom. pohyb - 
EXCELLENCE MITHGARD, SPKP3288  /  22.11.2017 
Rebelside I´m The Superman x Zandallee Zara Remusdog Timar 
chov.: Cupkovi Janka a Jaroslav, maj.: Cupka Jaroslav 
FENY - třída dorostu / puppy class 
VN1, Nejlepší dorost, nom. hlava, nom. pohyb - 
SUMATRA LILY PLZEŇSKÝ BULL, ČLP/BT/13850  /  09.11.2017 
Teirwgwyn White Chaos x A- Cor Plzeňský Bull 
chov.: Kopačková Zuzana, maj.: Kopačková Zuzana 
 
FENY - třída mladých / young class 
V1 CAJC - 
BARBARIAN BLOOD  EXTRAGAN, ČLP/BT/13615  /  25.12.2016 
Bilboen Conan The Babrbarian x Masaryk´s Jungle Jewel 
chov.: Erla Vlastimil, maj.: Erla Vlastimil 
FENY – mezitřída / intermediate class 
V1,CAC,BOB,nejlepší pohyb - 
Jch. QUADRILLA DAIDALOS,  ČLP/BT/13552  /  30.01.2017 
Busell´s Red Knight Rising x Ch. Kasienka Daidalos 
chov.: Šaldová Kateřina, maj.: Šaldová Kateřina 
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FENY - třída otevřená / open class 
V1, CAC - 
DIAMOND DIANA NATURE OF UNIQUE,  ČLP/BT/13274  /  17.04.2016 
Zappy Zack Timar x Naomi Black Smile Of Critical Point 
chov.: Kerpl David, maj.: Kerpl David 
ENY - třída pracovní / working class 
V1, CAC, Nejlepší pracovní jedinec - 
AGGA DAUNTLESS HUNTER,  ČLP/BT/13295  /  18.05.2016 
Arthur De La Rue x Belora Regess Bull 
FENY - třída vítězů / winner class 
V1 - 
AMI RASELS BULL AMIKANTO,  SPKP 3048  /  22.06.2015 
Faraon Follower Rusels Bull x Sara Family Song´s 
chov.: Ing. Kubínová Jana, maj.: Musilová Romana 
FENY - třída veteránů / veteran class 
V1, BOV - 
SAY YOU LOVE ME QUENTINHILL,  PKR.III75220  /  08.07.2008 
Illegal Illia Masaryk´s x Coco Daidalos 
chov.: Szewczyk Joanna, maj.: Marek-Dobija Magdalena 
MINIATURNÍ BULTERIÉR 
  
PSI - třída štěňat / baby class 
VN1, Nejlepší štěně,nom. hlava, nom. pohyb - 
MARSO TAKE MY TIME,  ČLP/MBT/1093  /  31.12.2017 
Kasimir  Vom Tropfenden Kessel x Kiss Flash Marso 
chov.: Linhart Lukáš, maj.: Linhart Lukáš 
PSI - třída dorostu / puppy class 
VN1,nom. Hlava - 
EVERLASTING GLORY FRIEND OF MINE,  PKR.III-82504  /  25.08.2017 
Hanky Panky Gvoovy Little Velvets x Love At First Sight Opalplast 
chov.: Gorbacz-Woznicka Dorota, maj.:  Gorbacz-Woznicka Dorota 
PSI - třída mladých / young class 
V1,CAJC,BOS,nom.hlava,nom.pohyb - 
BRINDLE BOOM CRYSTAL JAW,  SPKP 358  /  29.03.2017 
Ch. Tam Tam Black Zóna Bulls x Ich. Little Snow White Zóna Bulls 
chov.: MVDr. Matiaszewska Slávka, maj.:  MVDr. Matiaszewska Slávka 
PSI – mezitřída / intermediate class 
V1, CAC,nom.hlava - 
EDWARD MINIBULL Z KOSOVA  ČLP/MBT/816 /  15.07.2016 
Action Apache Marso x Holly Wee-M Wild Fámy 
chov.: Šamárek Otakar, maj.: Dymáček Eduard 
PSI - třída otevřená 
V1, CAC, Nejlepší pes, nom.hlava - 
FREESTYLER CANEA BULLS,  ČLP/MBT/725  /  18.01.2016 
Kid Vom Keiserstuhl x Bye Bye Canea Bulls 
chov.: Košťálová Lenka, maj.: Majchráková Renata 
PSI - třída vítězů / winner class 
V1, CAC,nom.hlava,nom.pohyb - 
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TAM TAM BLACK ZÓNA BULLS,  SPKP 264  /  06.06.2015 
Star Galev´s Kapetown x Noblessa Zóna Bulls 
chov.: Matiaszewska Jana, maj.: Matiaszewska Jana 
FENY - třída štěňat / baby class 
VN1,nom.hlava - 
ELECTRAVIA BRILIANT DOMIN-JR,  SPKP 414  /  21.11.2017 
Panda Of Bully Lake x Briliant Jamaica Inn Domin-Jr 
chov.: Ridošková Andrea, maj.: Ridošková Andrea 
FENY - třída dorostu / puppy class 
VN1, Nejlepší dorost,nom.hlava,nom.pohyb - 
DOUBLE TROUBLE DORA PEARL PUPPI,  MBT/1059  /  29.09.2017 
Awesome Mbt From Enamorada Al Seayess x French Kiss Mini Minies 
chov.: Karcz Monika Eva, maj.: Karcz Monika Eva 
FENY - třída mladých / young class 
V1, CAJC, BOJ, BOB, nejlepší pohyb, nejlepší hlava 
BULLHOLIC VALHALLA EVIG LYKKE,  PKR.III -81912  /  04.05.2017  
Sweet Bazyl Chucho Topline x Princess Vom Kaiserstuhl 
chov.: Tyman Beata, maj.: Baranski Waldemar 
FENY – mezitřída / intermediate class 
V1, CAC,nejlepší fena, nom. pohyb, nom. hlava- 
ESPECIAL MBT FROM ENAMORADA,  PKR.III-81307  /  27.102016 
Nuestro´s Diego x White-Hot Mbt From Enamorada 
chov.: Tarnowska – Wyrwa Elzbieta, maj.:  Tarnowska – Wyrwa Elzbieta 
FENY - třída otevřená / open class 
V1, CAC, nom.pohyb, nom.hlava - 
BYE BYE CANEA BULLS,  ČLP/MBT/411  /  28.01.2013 
Union Jack Vom Kaiserstuhl x Angel´s Cry Sorrowfull Sight 
chov.: Košťálová Lenka, maj.: Košťálová Lenka 
FENY - třída vítězů / winner class 
V1, CAC,nom.pohyb, nom.hlava - 
CESSNA JAMAICA INN DOMIN-JR,  SPKP 338  /  27.07.2016 
Alter Ego Extravert x Jamaica Inn Marso-Bull 
chov.: Ridošková Andrea, maj.: Ridošková Andrea 
FENY - třída veteránů / veteran class 
V1, BOV - 
FRENCH KISS MINI MINIES,  ČMKU/MBT/162  /  27.05.2009 
Horoshiy Podarok Iz Voiska Tamerlana x Emotion- Piccola Vom Künigberg 
chov.: Stavinohová Martina, maj.: Karcz Monika 
 
 
 
Letní Klubová výstava v Brně Dvorska (bez zadání titulu Klubový vítěz) 21.7.2018  
 
Bullterier / Bull Terrier 
Rozhodčí: Newberry Andrea 
 
PSI / MALE třída štěňat / baby class 
VN 1 ,BEST BABY (M) DIAMOND DRAGON TIMAR 98387/I/18 07.02.2018 
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O: Ch.Zippy Zimbo Timar M: Intch.Knights of Darkness Pearl of Timar 
Chov: Jastrzebska Aleksandra, Maj: Jastrzebska Aleksandra 
PSI / MALE třída dorostu / puppy class 
VN 1 BROWNING HEXESIDE (FCI) PKR.III-83483 19.11.2017 
O: WHITE CHAOS Teirwgwyn M: MISBEHAVE Hexeside(FCI) 
Chov: MAREK-DOBIJA MAGDALENA, Maj: Marek-Dobija Magdalena 
PSI / MALE třída mladých / junior class 
V1 CAJC ARCTIC BEAR GENESIS DREAM SPKP 3299 01.09.2017 
O: CHSK Ragnarok Forseti M: Butterfly Hilly Joe´s Star 
Chov: Hojerová Jana, Maj: Torday Milan 
PSI / MALE mezitřída / intermediate class 
V1 CAC BEST HEAD TEMPLAR RASELS BULL AU0907085 12.01.2017 
O: CH Teirwgwyn Top Gun M: Lovely Anna RASELS BULL 
Chov: Šlesarovci Janka a Ivan, Maj: Šlesarovci Janka a Ivan 
PSI / MALE třída otevřená / open class 
V1 CAC BEAU BE LIKE ZAPPY TIMAR PKR III.- 80461 17.08.2016 
O: ZAPPY ZACK Timar M: WONDERFUL WANDA Timar 
Chov: Jastrzebska Aleksandra, Maj: Jastrzebska Aleksandra 
PSI / MALE třída pracovní / working class 
V1 CAC, (M) LOTR POLABSKÝ BULL ČLP/BT/12918 30.05.2015 
O: Chavivi Daidalos M: Cosa Nostra Joe's Star 
Chov: Švarc Jiří, Maj: Marková Hana 
PSI / MALE třída veteránů / veteran class 
V1, BOV MADRIGAL JAS-VER ČLP/BT/11024/10 19.02.2009 
O: NATTY NATHAN Timar M: ARHA Jas-Ver 
Chov: Selinger Jaroslav, Maj: Selingerová Věra 
FENY / FEMALE třída dorostu / puppy class 
VN 1, BEST PUPPY. (H) SUMATRA LILY PLZEŇSKÝ BULL ČLP/BT/13850 09.11.2017 
O: WHITE CHAOS Teirwgwyn M: A-COR Plzeňský Bull 
Chov: Kopačková Zuzana, Maj: Kopačková Zuzana 
FENY / FEMALE třída mladých / junior class 
V1 CAJC, BOJ, (H) WAY OF LOVE RASELS BULL 93 20.07.2017 
O: Teirwgwyn White Chaos M: Charlot Rasels bull 
Chov: Šlesárovci Janka a Ivan, Maj: Kubinec Miloslav 
FENY / FEMALE mezitřída / intermediate class 
V1 CAC THUNDERSTORM RASELS BULL SPKP 3201 12.01.2017 
O: Teirwgwyn Top Gun M: Lovely Anna Rasels Bull 
Chov: Šlesárovci Janka a Ivan, Maj: Sliška Ivan 
FENY / FEMALE třída otevřená / open class 
V1 CAC, BEST FEMALE BOS (H) BLING BLING BABY TIMAR 95506/I/16 19.08.2016 
O: IntCh.Zappy Zack Timar M: Ch.Wonderful Wanda Timar 
Chov: Jastrzebska Aleksandra, Maj: Jastrzebska Aleksandra 
FENY / FEMALE třída pracovní / working class 
V1 CAC, nej.PRACOVNÍ JEDINEC AFRODITA PATRIOT BULL ČLP/BT/13154 05.01.2016 
O: Van Gogh Asmoddeus M: Empress Chief Bull 
Chov: Fér David, Maj: Fér David 
FENY / FEMALE třída vítězů / winner class 
V1 CAC JCH. QUADRILLA DAIDALOS ČLP/BT/13552 30.01.2017 
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O: Red Knight Rising Busell´s M: Ch. Kasienka Daidalos 
Chov: Šaldová Kateřina, Maj: Šaldová Kateřina 
FENY / FEMALE třída veteránů / veteran class 
V1 JAZZ KAFE AU LAIT REWELACJA Z GALICJI 193J 06.12.2008 
O: Dude Dewey Mighty Bullls M: Baka Rewelacja Z Galicji Z autostrady slonca 
Chov: TURECKA KATARZYNA, Maj: Kisielewska Anna 
Klubová výstava KABT (bez KV) Brno - 21.7.2018 Rozhodčí: Zepke Sandra - MINIATURNÍ 
BULTERIÉR 
PSI / MALE třída dorostu / puppy class 
VN 1 (M) DAARIO NAHARIS WAL PET ČLP/MBT/1081 24.12.2017 
O: Jumanji od Rudej Wiedzmy M: Bond Girl of Wal Pet 
Chov: Waloszková Radka, Maj: Štěpánková Tereza 
PSI / MALE třída mladých / junior class 
V1 CAJC ORFEUS VON HUNNEN-KONIG T516/17 04.09.2017 
O: LITLE HANIBAL VON HUNNEN-KONIG M: KLEOPATRA VON HUNNEN-KONIG 
Chov: TOMPOS ATILA, Maj: Hájková Eva, Sp-maj: TOMPOS ATILA 
PSI / MALE mezitřída / intermediate class 
V1 CAC,BEST MALE , BOS (H),(M) ALVIN ASMODDEUS SPKP426/18 02.03.2017 
O: Gjunp Etalon Kachestva M: Terra Bull - M Wild Famy 
Chov: Holub Jiri, Maj: Šlesarovci Janka a Ivan 
PSI / MALE třída otevřená / open class 
V1 CAC (H),(M) IRIS PLATINUM JUPITER BULLTER EGO RKF 4807309 03.01.2017 
O: CAMBRIA'S BULLTER EGO M: IRIS PLATINUM SHKODA 
Chov: Gorshkova Julia, Maj: Zezulová Jitka 
PSI / MALE třída pracovní / working class 
VD1 ALIŠÁK POLABSKÝ BULL ČLP/MBT/964 24.04.2007 
O: Gjump Etalon Kachestva M: Snow White-M Wild Fámy 
Chov: Švarc Jiří, Maj: Švarc Jiří 
 
PSI / MALE třída vítězů / winner class 
V1 CAC I´M GOLD MARSO ČMKU/MBT/674/15/16 01.08.2015 
O: Alter Ego EXTRAVERT M: Karaoke Dance MARSO-BULL 
Chov: Linhart Lukáš, Maj: Kouřilová Renata 
FENY / FEMALE třída štěňat / baby class 
VN1 BEST BABY INSTASTORIE CANEA BULLS ČLP/MBT/ 20.02.2018 
O: Jumanji od Rudej Wiedzmy M: Femme Fatale Canea Bulls 
Chov: Koštalová Lenka, Maj: Švarc Jiří 
FENY / FEMALE třída dorostu / puppy class 
VN1 BEST PUPPY ELECTRAVIA BRILIANT DOMIN-JR SPKP 414 21.11.2017 
O: PANDA OF BULLY LAKE M: BRILIANT JAMAICA INN domin-jr 
Chov: Ridošková Andrea, Maj: Ridoškova Andrea 
FENY / FEMALE třída mladých / junior class 
V1 CAJC , BOJ (H) HAVE DONE IT TERRIGAN ČLP/MBT/1151 12.05.2017 
O: Panda of Bully Lake M: Crunchy Biscuit Brněnský Bull 
Ch FENY / FEMALE mezitřída / intermediate class 
V1 CAC (H) DORRIE YAMINIBULL ČLP/MBT/932 20.02.2017 
O: Brabus de Piratas del Lago M: Baira z Husitova kraje 
Chov: Švejda Zdeněk, Maj: Bártová Adéla 
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 FENY / FEMALE třída otevřená / open class 
V1 CAC YVONNE STAR-M WILD FÁMY ČLP/MBT/938 21.02.2017 
O: Gjunp ETALON KACHESTVA M: HANKY-PANKY-M Wild Fámy 
Chov: Zezulová Jitka, Maj: Zezulová Jitka 
FENY / FEMALE třída pracovní / working class 
V1 CAC nej.PRACOVNÍ JEDINEC (H) FLORENCE MINI KALIMERO BOHEMICA ČLP/MBT/847 
12.10.2016 
O: Morning Micrable-M Wild Fámy M: Aibe Mini Kalimero Bohemica 
Chov: Markupová Lucie, Maj: Stančíková Soňa 
FENY / FEMALE třída vítězů / winner class 
V1 CAC, BEST FEMALE , BOB, BEST HEAD (M) BLACKBARRY LAFMI INDYGOU SPKP402 
21.04.2016 
O: Sweet San Salvador Chucho Topline M: Emeritabull Black Inspire 
Chov: Lafková Tereza, Maj: Bumbál Lukáš, Sp-maj: Kaprálová Monika 
FENY / FEMALE třída veteránů / veteran class 
abs. FRENCH KISS MINI MINIES ČMKU/MBT/162/09 27.05.2009 
O: Horoshiy Podarok iz Voiska Tamerlana M: Emotion-Piccola vom Küniglberg 
Chov: Stavinohová Martina, Maj: Karcz Monika 
 
Podzimní Klubová výstava v Choceradech (se zadáním titulu Klubový vítěz) 15.9.2018 
 
Bullterier / Bull Terrier 
Rozhodčí  / Judges pro BT :  Sherril Goodwin 
  
PSI / MALE třída štěňat / baby class 
  
VN1  BÚSIRIS PATRIOT BULL                                           
         O: Van Gogh Asmoddeus M: Empress Chief Bull 
         Chov: Fér David , Maj: Rejzková Pavlína 
PSI / MALE třída dorostu / puppy class 
 
VN1 BEST PUPPY   DIAMOND DRAGON TIMAR               
         O: Ch. ZIPPY ZIMBO Timar M: Intch. KNIGHTS OF DARKNESS PEARL of Timar 
         Chov: Jastrzebska Aleksandra , Maj: Jastrzębska Aleksandra 
 
PSI / MALE třída mladých / junior class 
V1 CAJC   SILVER SHARK PLZEŇSKÝ BULL       
       O: Teirwgwyn White Chaos M: A-COR Plzeňský Bull 
       Chov: Kopačková Zuzana, Maj: Dušek Jiří 
PSI / MALE mezitřída / intermediate class 
  
V1 CAC ,BEST MOVEMENT  QUERCUS DAIDALOS           
       O: Bussel's Red Knight Rising M: Kasienka Daidalos 
       Chov: Šaldová Kateřina, Maj: Vatolin Vasilij 
 
PSI / MALE třída otevřená / open class 
  
V1 CAC  BEAU BE LIKE ZAPPY TIMAR                
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       O: ZAPPY ZACK Timar M: WONDERFUL WANDA Timar 
       Chov: Jastrzebska Aleksandra, Maj: Jastrzębska Aleksandra 
 
 
PSI / MALE třída pracovní / working class 
  
VD1   BOSS ZE ŠIRÉ PLÁNĚ                               
          O: Javarke Pitch Black M: Babeta z Ostrova Man 
      Chov: Bartel Pavel, Maj: Moravec Jaroslav 
PSI / MALE třída vítězů / winner class 
  
V1 CAC , KV ,BOB , BIS  TEIRWGWYN WHITE CHAOS     
       O: Teirwgwyn Latest Flame M: Teirwgwyn Secret Potion 
       Chov: Roberts Alison, Maj: Šlesarovci Janka a Ivan 
 
FENY / FEMALE třída štěňat / baby class 
  
VN1 BEST BABY   URIELLA DAIDALOS              
         O: Ch. Bullistorgame Jerome Le Banner M: Ch. Kasienka Daidalos 
         Chov: Šaldová Kateřina, Maj: Šaldová Kateřina 
 
FENY / FEMALE třída dorostu / puppy class 
  
VN1  BAXY WAY TO HAPPINESS                       
         O: Pampalini Daidalos M: Ally The First of Way To Happiness 
         Chov: Kozlová Radka , Maj: Hradská Petra 
FENY / FEMALE třída mladých / junior class 
  
V1 CAC, BOJ   SUMATRA LILY PLZEŇSKÝ BULL               
       O: Teirwgwyn White Chaos M: A-COR Plzeňský Bull 
       Chov: Kopačková Zuzana , Maj: Kopačková Zuzana 
 
FENY / FEMALE mezitřída / intermediate class 
  
V1 CAC, KV, BOS YARINE PAJAR                                                      
       O: BULL DIEGO Plzeňský Bull M: VIVIAN Pajar 
       Chov: Pavel Jaroslav, Maj: Pavel Jaroslav 
 
 
FENY / FEMALE třída otevřená / open class 
  
V1 CAC THUNDERSTORM RASELS BULL                                         
         O: Teirwgwyn Top Gun M: Lovely Anna Rasels Bull 
         Chov: Šlesárovci Janka a Ivan, Maj: Sliška Ivan 
FENY / FEMALE třída pracovní / working class 
  
V1 CAC nej pracovní jedinec   GOLDIE ASMODDEUS        
        O: The Yesbull Issam fares M: Yasmine Asmoddeus 
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        Chov: Holub Jiří, Maj: Cepková Iveta 
 
FENY / FEMALE třída vítězů / winner class 
  
V1 CAC  JCH. QUADRILLA DAIDALOS                                
        O: Red Knight Rising Busell´s M: Ch. Kasienka Daidalos 
        Chov: Šaldová Kateřina, Maj: Šaldová Kateřina 
 
FENY / FEMALE třída veteránů / veteran class 
  
V1 BOV  CASIOPEA POLABSKÝ BULL                        
         O: Tumba Robes M: Ulrika Z Lodice 
         Chov: Švarc Jiří, Maj: Kozlová Radka 
Miniaturní bullterier / Miniature Bull Terrier: 
Rozhodčí  / Judges pro MBT :  Maureen Ward 
 
PSI / MALE třída štěňat / baby class 
VN1   DE SADE BIG MINI                                                                                                               
        O: Non Stop Marso Bull M: Direct Hit Marso Bull 
         Chov: Pražák Josef, Maj: Pražák Josef 
PSI / MALE třída dorostu / puppy class 
  
VN1 BEST PUPPY  ORAY DU VAL DE SERBONNES LOF 3                  
         O: Kasimir Von der Alten Veste M: Ironie du Domaine D'Yspahan 
         Chov: Merzouk Malik , Maj: George Michaela 
PSI / MALE třída mladých / junior class 
  
V1 CAJC BOS , BEST MOVEMENT   ORFEUS VON HUNNEN-KÖNIG    
        O: Little Hannibal von Hunnen-König M: Kleopatra von Hunnen-König 
        Chov: Tompos Attila, Maj: Tompos Attila 
PSI / MALE mezitřída / intermediate class 
  
VD1 BEST HEAD   ADEPTUS ASTARTES TACO ALBERTO CHUCHO TOPLINE            
        O: SWEET BANANA BOSS Chucho Topline M: SWEET ROYAL LADY Chucho Topline 
        Chov: Wolniewicz Małgorzata , Maj: Szulczyńska Magdalena 
 
PSI / MALE třída otevřená / open class 
  
V1 CAC   FREESTYLER CANEA BULLS                                                          
        O: Kid vom Keiserstuhl M: BYE BYE Canea Bulls 
        Chov: Košťálová Lenka, Maj: Majchráková Renata 
 
PSI / MALE třída vítězů / winner class 
  
V1 CAC,KV  SWEET BANANA BOY CHUCHO TOPLINE FCI              
        O: DIEGO Nuestro's M: SWEET BOMBA BALBINA Chucho Topline FCI 
        Chov: Wolniewicz Malgorzata, Maj: Wolniewicz Malgorzata + Wojciech 
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FENY / FEMALE třída štěňat / baby class 
  
VN1 BEST BABY   DAISY BIG MINI                                                                                             
        O: Non Stop Marso Bull M: Direct Hit Marso Bull 
        Chov: Pražák Josef, Maj: Pražák Josef 
 
FENY / FEMALE třída dorostu / puppy class 
  
VN1  ALLY MCBEAL BULLEAGUE                                                           
        O: Redefining Measure with Kholander Bullyon M: Hipp Yes Marso 
        Chov: Drozdová Olga, Maj: Matoušek Karel 
 
FENY / FEMALE třída mladých / junior class 
  
V1 CAJC , BOJ, BOB   BANANA SUNRISE CHUCHO TOPLINE FCI              
        O: Coxgal LORD MONTY M: SWEET BOMBA BALBINA Chucho Topline FCI 
        Chov: Wolniewicz Malgorzata, Maj: Wolniewicz Malgorzata + Wojciech 
 
FENY / FEMALE mezitřída / intermediate class 
  
V1 CAC  ADEPTUS ASTARTES STANISLAWA PCHELKA CHUCHO TOPLINE FCI 
        O: SWEET BANANA BOSS Chucho Topline M: SWEET ROYAL LADY Chucho Topline 
        Chov: Wolniewicz Małgorzata , Maj: Szulczyńska Magdalena 
 
FENY / FEMALE třída otevřená / open class 
  
V1 CAC KV  DIRECT HIT MARSO                                                         
        O: Grascos HONKY TONKY M: I LIKE WHITE Marso-Bull 
        Chov: Linhart Lukáš, Maj: Pražák Josef 
 
 
FENY / FEMALE třída pracovní / working class 
  
V1 CAC Nej.Pracovní   FLORENCE MINI KALIMERO BOHEMICA                     
        O: Morning Micrable-M Wild Fámy M: Aibe Mini Kalimero Bohemica 
        Chov: Markupová Lucie , Maj: Stančíková Soňa 
 
FENY / FEMALE třída vítězů / winner class 
  
V1 CAC  BLACKBARRY LAFMI INDYGOU                                           
        O: Sweet San Salvador Chucho Topline M: Emeritabull Black Inspire 
        Chov: Lafková Tereza, Maj: Bumbál Lukáš, Sp-maj: Kaprálová Monika 
 
Na další roky plánujeme zpestření výstav o TROPHY SHOW, kde budou mezi sebou soupeřit 
barevní a bílí bulterieři. Těšíme se na Vaší účast, děkujeme i za jakoukoliv pomoc. 
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Nově udělené šampionáty   
 
 
 
 
Slovenský Šampion Březen  2018 
šampion ČR Řéjen 2018 
PAMPALINI Daidalos *14. 4. 2016 
Teirwgwyn LATEST FLAME x ROCOCO Asmoddeus 
Chov.: Kateřina Šaldová, maj. Kateřina Šaldová a MUDr. Hana Skalková 
 

  

 
 
 
 
Šampion ČR a šampion ČMKU  Leden  2019 
Evropský vítěz 2018 a nejlepší fena evropské výstavy ve Varšavě dne 12.10.2018 
Quadrilla Daidalos *30.1.2017 
Busell's RED KNIGHT RISING x KASIENKA Daidalos 
Chov.+maj. Kateřina Šaldová 
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Šampion ČR  Únor 2019 
Rubiculla Daidalos*4.3.2017 
Unfailling JACK FROST x NAVA NINA Daidalos 
Chov.Kateřina Šaldová, maj.Šárka Nedvědová 

 

 

Junior Šampion ČR Prosinec  2018 
Sumatra Lily Plzeňský Bull *9.11.2017 
Teirwgwyn WHITE CHAOS x A-COR Plzeňský Bull 
Chov.+ maj. Zuzana Kopačková 
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Šampion ČR  Prosinec 2018 
Strong Stael HALTON SNOW MAX *16. 6. 2015 
GEMINY BIRBAL Chucho Topline x Vait Kostel LOBELIYA EFI DLYA STRONG STAEL  
Chov. Tatyana Revenko, maj. Marie Kořínková Vyšatová 

 

 

Šampion ČR a šampion ČMKU – duben 2018 
Grandšampion ČR - prosinec 2018 
I'm Gold MARSO *1.8.2015 
Extravert ALTER EGO x KARAOKE DANCE Marso-Bull 
Chov: Lukáš Linhart maj: Renata Kouřilová 
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Stal se Váš bulík šampionem? 
Nahlaste tuto událost, Váš bulík bude uveden na stránkách klubu v sekci Šampioni a rovněž tato informace bude zveřejněna na 
stránkách zpravodaje. 
Informaci zasílejte na e-mail: genealogie.web@email.cz 
Nezapomeňte přiložit fotografii jedince a kopii diplomu. Platí i pro Junior šampiony. 

 
 
Open Show Leiden 10.11.2018 titul Best Puppy Bitch a BOB Puppy 
Uriella Daidalos*16.4.2018 
Bullistorgame Jerome Le Banner x KASIENKA Daidalos 
Chov.+ maj. Kateřina Šaldová 

mailto:genealogie.web@email.cz
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TOP BULL 2018 

 
1. QUADRILLA Daidalos bodů: 274,25  počet výstav: 12 
1. místo TOP BULTERIÉR, 1. místo TOP BULTERIÉR FENA 
(Busell's RED KNIGHT RISING x KASIENKA Daidalos) nar. 30. 1. 2017 
 chovatel: Kateřina Šaldová, majitel: Kateřina Šaldová 

 
 
2. DELICIOUS PLEASURE Nature of Unique bodů: 86,5 počet výstav: 6 

2. místo TOP BULTERIÉR, 1. místo TOP BULTERIÉR PES 
(ZAPPY ZACK Timar x NAOMI BLACK SMILE of Critical Point) nar. 17. 4. 2016 
chovatel: David Kerpl, majitel: Dana Bullová 
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3. AMI RASELS BULL Amikanto bodů: 63 počet výstav: 9 

3. místo TOP BULTERIÉR, 2. místo TOP BULTERIÉR FENA 
(FARAON FOLLOWER Rasels Bull x Family Song’s SARA) nar. 22. 6. 2015 
chovatel: Ing. Jana Kubínová, majitel: Romana Musilová 

 
 
4. SUMATRA LILY Plzeňský Bull bodů: 57 počet výstav: 3 

3. místo TOP BULTERIÉR FENA 
(Teirwgwyn WHITE CHAOS x A-COR Plzeňský Bull) nar. 9. 11. 2017 
chovatel: Zuzana Kopačková, majitel: Zuzana Kopačková 
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5. IKKS Solo Magnifica bodů: 55 počet výstav: 7 

2. místo TOP BULTERIÉR PES 
(Emred NAPOLEON SOLO x DEVILS DAHLIA Solo Magnifica) nar. 29. 1. 2017 
chovatel: Ing. Jana Reichlová, majitel: Tomáš Aujeský 

 
 

 
6. PAMPALINI Daidalos bodů: 40 počet výstav: 2 

3. místo TOP BULTERIÉR PES 
(Teirwgwyn LATEST FLAME x ROCOCO Asmoddeus) nar. 14. 4. 2016 
chovatel: Kateřina Šaldová, majitel: Kateřina Šaldová 
 

 
 
7. NATHANAEL Daidalos bodů: 29 počet výstav: 2 

(Emred DEVILS ADVOCATE x NINA RICCI Asmoddeus) nar. 8. 6. 2015 
chovatel: Kateřina Šaldová, majitel: Kateřina Šaldová 
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TOP MINIBULLTERIÉR 
1. I’M GOLD Marso bodů: 68 počet výstav: 5 

1. místo TOP MINIBULTERIÉR, 1. místo TOP MINIBULTERIÉR PES 
(Extravert ALTER EGO x KARAOKE DANCE Marso-Bull) nar. 1. 8. 2015 
chovatel: Lukáš Linhart, majitel: Renata Kouřilová 
 

 
 
2. GALLYS YAMINIBULL OF Trigon bodů: 43 počet výstav: 4 

2. místo TOP MINIBULTERIÉR, 1. místo TOP MINIBULTERIÉR FENA 
(Cambria's CISCO KIDD x ENIGMA MYSTIQUE OF Trigon) nar. 7. 3. 2017 
chovatel: Petra Prokopcová, majitel: Zdeněk Švejda 
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3. CARSHIA Yaminibull bodů: 33 počet výstav: 4 

3. místo TOP MINIBULTERIÉR, 2. místo TOP MINIBULTERIÉR FENA 
(BRABUS de Piratas del Lago x AMÁLIE z Husitova kraje) nar. 14. 11. 2016 
chovatel: Zdeněk Švejda, majitel: Zdeněk Švejda 

 

 
 
4. Strong Stael HALTON SNOW MAX bodů: 28 počet výstav: 4 

2. místo TOP MINIBULTERIÉR PES 
(GEMINY BIRBAL Chucho Topline x Vait Kostel LOBELIYA EFI DLYA STRONG STAEL) nar. 16. 6. 2015 
chovatel: Tatyana Revenko, majitel: Marie Kořínková Vyšatová 
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5. CLAREMONT Nea MB bodů: 14 počet výstav: 1 

3. místo TOP MINIBULTERIÉR PES 
(DO WHAT YOU WANT vom Deutsche Stil x ADDISON TYSON FURY) nar. 16. 6. 2015 
chovatel: Antonio Certossi, majitel: Zdeněk Švejda 
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Článek 

 

Počátek minibulíků v Česku  
Autor: Olga Drozdová (Bulleague) 

Plemeno miniaturní bulteriér zažívá v Česku bezesporu nárůst své popularity. Minibulíci 

začali být módní, přibývá jejich chovatelů a rodí se jich mnohem více než dříve. S koncem 

roku 2018 bylo v plemenné knize evidováno 1309 miniaturních bulteriérů. To je současná 

realita. Ještě na konci roku 2014 končila číselná řada v plemenné knize teprve číslem 599. 

Ale jak je to vlastně dávno, co se počet miniaturních bulteriérů v Česku přehoupl z nuly 

na kladná čísla? Kdy se ocitl miniaturní bulteriér na pomyslné startovací čáře chovu 

v Česku? A kdo vystartoval jako první?  

Podle údajů z plemenné knihy se minibulíci začali v Česku objevovat v 90. letech minulého 

století. V porovnání s bulteriérem je to opravdu krátká doba, neboť prvního standardního 

bulteriéra sem dovezl František Horák už v roce 1946 z Rakouska.  Bohužel se mi ani přes 

ČMKU, ani přes ČMKJ nepodařilo oficiálně dohledat čísla 1 až 5. V počátcích zapisovala 

minibulíky plemenná kniha Českého mysliveckého svazu. Staré materiály byly uloženy v 

objektu  u Hostivaře a ten v devadesátých letech vyhořel. Navíc když se u nás objevili první 

miniaturní bulteriéři, zapisovali se do stejné zápisní řady jako klasický bulteriér, takže ani 

minibulík s číslem jedna v plemenné knize by ve skutečnosti nebyl prvním.  V každém případě 

jsem se ale nemohla smířit s tím, že by počátek miniaturního bulteriéra v Česku skutečně 

startoval s číslem 6. A tak jsem pátrala dál i bez plemenné knihy, hovořila s prvními chovateli, 

s prvními majiteli minibulíků v Česku a každý z nich mě vždy posunul v pátrání o malý kousek 

dál. Až k samotnému počátku.  

Prvního miniaturního bulteriéra 

importoval do Československa 

akademický sochař Otakar 

Marcin v roce 1982. Zlatého 

pejska s bílými znaky jménem 

Ben Hur vom Wagbachtal mu 

pomohl koupit a přivézt 

z Německa jeho švýcarský 

známý. Hranice tenkrát byly 

ostře hlídané, předání štěněte na 

hranicích ČSSR s NSR se 

neobešlo bez komplikací. Pana 

Marcina nechtěli pustit blíž než 

2 km od hranic, celníci 

vyžadovali speciální povolení 

pro vstup do pohraniční zóny. 

Pan Marcin se se svým 

švýcarským přítelem vůbec nesetkal. Štěně mu nakonec přes hranici dovezl celník. Ben Hur byl 

prý tenkrát takové malé zrzavé morčátko, které si okamžitě zamiloval. Ben Hur vom 

Wagbachtal se narodil 25. 2. 1982 v Německu. Otcem byl Dennis van Hildrikhusen, matkou  

Bessy vom Tigerfels. Zapsaný byl pod číslem Člp 382. Benda, jak mu doma říkali, byl tenkrát 

na výstavách sám, stal se šampionem ČSSR a středoevropským vítězem. Paní Tichá si jej 

dodnes pamatuje, prý to byl moc hezký pes. Dle výstavních posudků byl typickým 

představitelem plemene, byl vysoký 36-37cm, měl nůžkový skus, dobře se vystavoval a měl 

typický teriérský temperament. Podle slov Otakara Marcina byl Benda k lidem i dětem velmi 

přátelský, ke psům trochu ostřejší.  
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První miniaturní bulteriér v ČSSR 

nar. 25. 2. 1982,  1998 

Otec: Dennis van Hildrikhusen   Matka: Bessy vom Tigerfels 
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Ben Hur vom Wagbachtal ve věku šesti měsíců na Národní výstavě v Českých 

Budějovicích (foto: Ing. I. Černohubová) 

Benda byl uchovněný, ale tenkrát tu minibulí fenky nebyly a zahraniční západní chovatelé se 

sem nedostali, takže se z něj nestal 

využívaný krycí pes. Jednou za ním 

přijel pán z Čech na krytí, ale pan 

Marcin už neví, jak to dopadlo, jestli se 

nějaká štěňata vůbec narodila. Benda 

dělal společnost akademickému sochaři 

O. Marcinovi nádherných 16 let.   

Tímto bych chtěla panu Otakaru 

Marcinovi a jeho ženě poděkovat za 

jejich pohostinnost a za umožnění 

nahlédnout do dokumentace a 

vzpomínek, které si k Bendovi dosud 

uchovávají.  

 

Tím pánem, který přijel na krytí za Ben 

Hurem, byl pan Jaroslav Hofman z 
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Chrastavy (CHS z Hofjaru). Právě Jaroslav Hofman importoval do Československa v roce 1985 

první fenu.  Jmenovala se Elfe vom Fürstengraben a narodila se 19. 9. 1985 v Německu. 

Jejím otcem byl Bell King vom Wagbachtal, tedy bratr Ben Hura vom Wagbachtal.   Matkou 

byla Chipsi vom Tigerfels. Fotografii fenky pan Hofman bohužel nemohl dohledat, 

momentálně je v lázních. Ale vybavuje si, že fenka byla zlatobílá, měla pouhých 29 centimetrů, 

byla veselá, hravá. Byla nakrytá psem Bronco vom Fürstengraben a 1. 6. 1987 porodila vůbec 

první český (vlastně československý) vrh miniaturních bulteriérů. Bohužel vyskytly se 

poporodní komplikace a Elfe brzy po porodu zemřela. Štěňata tedy odchoval sám. Počet štěňat 

a jejich jména si pan Hofman už nepamatuje, údaje v plemenné knize nejsou. Ve starých 

výstavních katalozích se podařilo najít psa Eros z Hofjaru  (Člp 1065) a fenu Elsa z Hofjaru 

(Člp 1067). Tehdy neplatila dnešní pravidla pro abecední řadu vrhů v chovatelské stanici, proto 

ta jména od písmene E. Na fence z prvního vrhu (zřejmě na Else) měl pan Hofman později ještě 

druhý vrh minibulíků a krycím psem byl údajně právě Ben Hur vom Wagbachtal. Chovu 

miniaturních bulteriérů se dále pan Hofman nevěnoval, neboť zjistil, že bulteriéři včetně 

miniaturních trpí na spoustu nemocí. Navíc o toto plemeno nebyl v Česku v té době vůbec 

zájem. Žádné z jeho štěňat se dále neuplatnilo v chovu.  

Jako třetí miniaturní bulteriér byla do Československa importována fenka Baby von 

Hengstenhof (Člp 1273) narozená 13. 6. 1988 v Rakousku. Jejími rodiči byli ch. Longbridge 

Remus  a Gina vom Fürstengraben. Měřila 33 centimetrů a byla žíhaná s bílými znaky. 

V chovu se nestihla uplatnit, zemřela mladá přibližně ve čtyřech letech v důsledku zánětu 

pobřišnice. Její majitel, p. Zdeněk Haloun, prozradil, že kromě ní měl ještě minibulíka psa 

právě od pana Hofmana z Hofjaru. Fotografie obou jeho minibulíků se mu bohužel nepodařilo 

dohledat. 
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Další importovaný miniaturní bulteriér, který zároveň 

zasáhl do chovu v ČR, byla bílá fena Tootsie vom 

Fürstengraben narozená 12. 11. 1993, která byla 

v plemenné knize zaevidována právě pod číslem 6. Z 

Německa ji sem importovala paní Jitka Hurdálková, nyní 

Schovánková (CHS Beghard) v roce 1994. Tootsie 

porodila 25. 6. 1996 zřejmě třetí vrh minibulíků v Česku 

a zapsala se tak neodmyslitelně do počátku dějin 

miniaturního bulteriéra v ČR. Otcem toho vrhu byl 

německý pes pocházející ze stejné chovatelské stanice 

jako ona – Rusty vom Fürstengraben. Ve vrhu se 

narodily tři fenky Aša 

(č. 7), Ata (č. 8) a Alka 

(č. 9). Ata zůstala doma 

v CHS Beghard a byla 

v roce 1998 nakryta 

psem Magnum vom 

Künigelberg (č. 10), 

kterého do Česka importoval MUDr. Zdeněk Pavlíček (CHS 

Doc Sidonius). Z tohoto spojení se narodil druhý vrh Beghard. 

Ve vrhu byly 4 štěňata – Best (č. 11), Billy (č. 12), Beauty (č. 

13) a Blanche Beghard (č. 14). Ve stejném roce měla svůj 

jediný vrh sestra Aty, Alka Beghard, narodila se jediná fenka 

Anique Black Ear (č. 15), která se dožila více než 14 let, ale 

do chovu nezasáhla. Další ze sester, Aša Beghard, nestihla do chovu zasáhnout vůbec, neboť 

podle slov jejího majitele, MUDr. Zdeňka Pavlíčka (CHS Doc Sidonius), zahynula tragicky 

v mladém věku. V roce 1999 se narodil v CHS Beghard  C vrh po Atě a jejím polosourozenci 

Sally's Mini Highlander of Heled – Carlo (č. 19), Cay (č. 20) a Cley Beghard (č. 21), nikdo 

z nich se v chovu neuplatnil.  Carlo Beghard získal v roce 2001 titul junior šampiona ČR.  

V roce 1998 importovala CHS Beghard ještě psa 

Bonzo vom Kaiserhof (č. 16). Bonzo se stal v roce 

1999 českým junior šampionem. I on zasáhl jako 

jeden z prvních psů v ČR do českého chovu a stal 

se v roce 2000 otcem posledního vrhu Beghard 

(D), ve kterém se narodilo jediné štěně, fenka 

Debbie Beghard (č. 29), kterou si pořídila Martina 

Stavinohová, nyní Císařová (CHS Minies). Bonzo 

dále v roce 2002 nakryl v CHS Perla z Těšína 

fenku Beauty Beghard a stal se také otcem B vrhu 

v CHS Daidalos, kde nakryl importovanou fenku 

Kateřiny Šaldové Mc Killroy's Halloween Loco 

Luci (č. 18).  

Podle slov Milady Janatové, u níž Tootsie a Bonzo 

prožili velkou část svého života, oba se těšili 

dobrému zdraví, k veterináři chodili téměř pouze 

na očkování. Tootsie byla nakonec vykastrovaná 

po děložním zánětu a občas ji trápil akorát ucpaný slzný kanálek. Tootsie i Bonzo se nakonec 

dožili věku 12,5 let. Ata Beghard se dožila dokonce úctyhodných 15,5 let.  
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Přestože vrh D byl posledním vrhem CHS Beghard, není pochyb o tom, že se CHS Beghard 

stala jakýmsi průkopníkem a zakladatelem chovu miniaturních bulteriérů v Česku. Odkaz jejich 

Tootsie, Aty i Bonza lze vysledovat v rodokmenech i současných miniaturních bulteriérů. 
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Krátce poté, co CHS Beghard začala s chovem minibulíků v ČR, začaly se v Česku orientovat 

na miniaturní bulteriéry i další chovatelské stanice, které založily svůj chov buď právě na 

fenkách z CHS Beghard nebo importovaly ze zahraničí do České republiky další feny a krycí 

psy.  

Například v chovatelské stanici Black Ear paní Alena Rainová nakryla svoji fenku Alku 

Beghard krásným psem pocházejícím ze Švédska Rosenitos Rupert, který přibližně od roku a 

půl působil v německé chovatelské stanici zum Lemptal Martiny Gerth. Poprvé se bohužel 

narodilo jediné štěně mrtvě.  Teprve napodruhé porodila v roce 1998 Alka Beghard bílou fenku 

Anique Black Ear (č. 15), zbývající dvě štěňátka porod nezvládla. Bylo jasné, že vytoužený 

jedináček Anique zůstane doma. Další štěňata už CHS Black Ear neměla. Anique se dožila 14 

let a 3 měsíců, Alka dokonce 15 let a 4 měsíců.  

 

Tato fotka je fotomontáž, neboť Anique se se svým otcem Rupertem nesetkala. Avšak jako 

vzpomínka na spojení Alky a Ruperta a jejich společného jediného potomka Anique visí tento 

obrázek u Aleny Rainové (CHS Black Ear) dosud. A dosud je také paní Rainová věrná 

minibulíčkům, neboť nyní jí radost dělá fenka z vrhu M Minies.  
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Jako další přispěl do českého chovu miniaturních bulteriérů MUDr. Zdeněk Pavlíček z CHS 

Doc Sidonius, který dovezl z Rakouska psa Magnum vom Küniglberg (č. 10) nar. 11.8.1996 a 

z Německa fenu Billa von der Westerlemp (č. 17) narozenou 30. 4. 1998.  

Spojení Billy a Magnuma přineslo v roce 2000 další vrh miniaturních bulteriérů narozených 

v Česku. Byl to na tu dobu neobvykle početný vrh, narodilo se 6 štěňat – Alfred, Albi, Andy, 

Aron, Arka a Aida Doc Sidonius. Toto spojení CHS Doc Sidonius zopakovala ještě 

v následujících dvou letech. V druhém vrhu bylo jediné štěně, fenka Billa Doc Sidonius. 

Posledním vrhem chovatelské stanice Doc Sidonius byl v roce 2002 její třetí vrh C, štěňata 

Cactus, Caris, Cipro, Crocus, Crazy Doc Sidonius se dále v chovu neuplatnila. Kromě toho 

Magnum vom Küniglberg je také otcem B vrhu Beghard, kde nakryl právě Atu Beghard.  
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Magnum vom Küniglberg i jeho syn Aron Doc Sidonius dosáhli mnoha výstavních úspěchů. 

Magnum získal titul český šampion a interšampion. Podle slov majitelky Arona, Martiny 

Císařové, u níž Aron Doc Sidonius (č. 25) působil v CHS Minies, získal Aron titul BOB 20x. 

Stal se šampionem Česka, SR, interšampionem, vítězem střední a východní Evropy 2003 a také 

získal 2. místo skupiny III. v soutěži Šampión Šampiónů.  

 

Arka Doc Sidonius (č. 27) byla exportována na Slovensko do chovatelské stanice Zóna Bulls a 

byla zakladatelkou chovu na Slovensku, když 14.11.2001 porodila vůbec první vrh 

miniaturních bulteriérů na Slovensku. Ve vrhu se narodila Cleopatra Zóna Bulls, světová 

vítězka štěňat, evropská vítězka mladých a junior šampionka SK.  
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Také Kateřina Šaldová (CHS Daidalos) v té 

době importovala z Německa fenku Mc 

Killroy‘s Halloween Loco Luci (č. 18) po 

krásné Badlesmere Boule de Neige. Luci byla 

výstavně velmi úspěšná. Získala titul, českého 

šampiona a interšampiona. Není divu, byla 

malinká (31 cm), měla dobré zuby a byla 

velmi živá, temperamentní a dle slov Kateřiny 

Šaldové taky tak trochu provokatérka jejich 

poklidnějších standardů.  

Luci měla pouze dva vrhy v letech 2000 a 

2001, ze kterých se narodila celkem pouze 

čtyři štěňata, z toho jedno uhynulo brzy po 

porodu. Jediné štěně z vrhu A po psovi Sally's 

Mini Highlander of Heled, Action Mini 

Daidalos (č. 28), se v chovu neuplatnilo.  

Zato z druhého vrhu, jehož otcem byl již 

zmiňovaný Bonzo vom Kaiserhof, se Bubbaloo Mini Daidalos stala zakladatelkou chovu 

Minies. Bonton Mini Daidalos (č. 31), byl exportován na Slovensko do chovatelské stanice 

Zóna bulls, kde i on přispěl do chovu.  V roce 2002 se stal evropským vítězem mladých 

v Paříži. Vrh B byl prozatím posledním vrhem miniaturních bulteriérů CHS Daidalos. Dnes 

s odstupem času Kateřina Šaldová připouští, že by si možná v budoucnu lehčího a skladnějšího 

minibulíka opět pořídila. 
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V lednu 2002 přispěla do českého chovu svým jediným vrhem chovatelská stanice Perla 

z Těšína. Ze spojení Beauty Beghard (č. 13) a Bonzo vom Kaiserhof se narodili Aklim, Anja, 

Aida, Aranka Perla z Těšína. Anja Perla z Těšína (č. 35) byla v roce 2002 exportována do 

polské chovatelské stanice Od Rudej Wiedzmy a byla to v Polsku teprve druhá fena, která se 

tam uplatnila v chovu. Anja získala titul interšampionky a byla šampionkou několika států. 

Přestože ve svých třech vrzích porodila pouze 6 štěňat celkem, její jméno se objevuje dodnes 

v rodokmenech nyní rozených štěňat. Vnuk Anji (a pravnuk Beauty Beghard, prapravnuk Aty 

Beghard), Fenomen od Rudej Wiedzmy, byl v roce 2013 vítězem Crufts a svůj úspěch 

zopakoval na Crufts i o pár let později ve třídě veteránů. Anja se dožila devíti let.  
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Mezi další chovatelské stanice, které přispěly k počátkům českého chovu miniaturních 
bulteriérů, nepochybně patří chovatelská stanice Minies. Martina Stavinohová, nyní Císařová 
(CHS Minies) začínala svůj chov minibulíků v roce 2004 už na jedincích odchovaných v Česku – 
Bubbaloo Mini Daidalos a Aron Doc Sidonius, o němž byla řeč již výše. Toto spojení pak o rok 
později zopakovala ještě jednou.  

Celkem měli Aron a Bubbaloo spolu osm štěňat, z nichž Aragorn, Arwen, Bumble Bee a Bunny 
Girl Mini Minies se stali českými šampiony. Aragorn byl otcem vrhu C Minies, když nakryl 
z Rakouska importovanou fenku Dolorosa of Canterbury. Atreus Mini Minies, byl otcem 
importované fenky Emotion-Piccola vom Küniglberg, která později porodila v CHS Minies vrhy 
F, CH a K.  

Matkou vrhu D Minies byla fenka Debbie Beghard (č. 29) po Bonzovi a Atě, o nichž byla řeč již 
výše.  

CHS Minies se z dosud jmenovaných chovatelských stanic věnovala chovu miniaturních 
bulteriérů nejdéle. Poslední vrh miniaturních bulteriérů CHS Minies se narodil v roce 2014. 

 

 

 

Fenka z prvního vrhu Minies, Arwen Mini Minies, byla pro změnu zakládající fenou chovu 

miniaturních bulteriérů v CHS Wild Fámy. Arwen získala titul šampiona ČR a interšampiona. 

V roce 2006 byla nakryta psem Black Panther vom Bollhorst a porodila první vrh minibulíků 

Wild Fámy – Ave Alpamaya, Apache a Aaron Star Wild Fámy. 

V  Arwen i Panther žijí dodnes, Arwen je úctyhodných 14,5 let a Panther je ještě o pár měsíců 

starší. Patrně se jedná o nejstaršího nebo přinejmenším jednoho z nejstarších žijících 

miniaturních bulteriérů v současnosti v Česku (klepu na dřevo). Podle slov jeho majitelky, Míly 

Šebestové, se Panther i přes běžné stařecké neduhy stále těší neutuchající radosti ze života. 

 

Prvním vrhem Wild Fámy v roce 2006 se uzavírá první etapa existence a chovu minibulíků 

v Česku (1982-2006). Jistě ty začátky nebyly úplně jednoduché. V té době ještě neexistoval 

genetický test na luxaci oční čočky (PLL). Vědělo se, že tento problém u minibulíků existuje, 

chodilo se na kontroly očního pozadí, ale vůbec se nevědělo, jakým způsobem se tato nemoc 

přenáší. Každý, kdo si tenkrát pořídil minibulíka, podstupoval určité riziko, že mu pes 

v budoucnu oslepne. Což se např. stalo fence Julijana Zóna Bulls, kterou sem importovala 

chovatelská stanice Kenny´s Park. Celou situaci komplikoval navíc fakt, že nemoc obvykle 

nepropukla dříve než okolo pátého roku nebo ještě později, tedy v době, kdy již daný jedinec 

byl použit v chovu třeba i opakovaně. Genetický test na PLL byl objeven až v roce 2009 (dle 

informací na webu AHT). Do té doby bylo riziko, že pes onemocní, docela vysoké, protože 

běžně docházelo nevědomě ke spojení dvou přenašečů nebo k používání psů at risk, kteří 

v době krytí neprojevovali známky této nemoci a u kterých nemoc propukla až později, když už 

štěňata byla na světě. Teprve díky genetickému testu odpadl ve světě miniaturních bulteriérů 

strašák jménem luxace oční čočky. 

Na další straně je uvedena pro lepší přehlednost tabulka prvních vrhů narozených v České 

republice v období 1986-2006. Tučně jsou v tabulce označena ta štěňata, která později byla 

použita v chovu. Z celého seznamu je Wild Fámy jedinou dodnes aktivní chovatelskou stanicí 

miniaturních bulteriérů. Štafetu po těch ostatních převzaly novější chovatelské stanice, byli sem 

importováni postupně další miniaturní bulteriéři (např. Mooncrafts King of Style, Justeph 
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Sharp Spirit, Dolorosa of Canterbury, Qwibbel the Warrior, Thilo, Tanja a Tilly von Alten 

Veste, Anja a Bella von Alten Veste, Horoshiy Podarok iz Voiska Tamerlana, Emotion-Piccola 

vom Künigelberg, Bullovers Little John Wild Fámy a další) a chov v ČR nabral postupně na 

obrátkách. Zatímco trvalo přibližně dvacet let, než se narodilo prvních šestnáct vrhů 

miniaturních bulteriérů v Česku, v současnosti se zvládne 16 vrhů miniaturních bulteriérů 

narodit během čtyřech až pěti měsíců. Tato novodobá etapa chovu minibulíků v Česku však již 

není předmětem tohoto článku. Cílem bylo připomenout si nebo možná spíš dovědět se, jak to 

tenkrát vlastně celé začalo a poděkovat všem majitelům a chovatelům, kteří se na tom počátku 

podíleli. Za sebe jim děkuji také za to, že byli ochotni zavzpomínat, popovídat si se mnou a 

zodpovědět mé dotazy a vyhledat fotografie. Vím, že jsem se vás všech s tím naotravovala 

ažaž.  

Závěrem bych chtěla popřát všem miniaturním bulteriérům, aby se ve zdraví dožívali vysokého 

veteránského věku a dělali dlouho radost svým majitelům a chovatelům, kteří tomuto plemeni 

propadli stejně jako autorka tohoto článku. 

Fotografiemi přispěli a autorka článku za ně děkuje: Otakar Marcin, Jitka Schovánková 

(Beghard), Milada Janatová, Alena Rainová (Black Ear), Zdeněk Pavlíček (Doc Sidonius), 

Kateřina Šaldová (Daidalos), Jana Matiaszewska (Zóna bulls), Jitka Bürgerová (Perla 

z Těšína), Martina Císařová (Minies), Jitka Zezulová (Wild Fámy), paní Milena Šebestová, 

Kunzová, paní Daniela Reinová, rodina Kurzownik (Od Rudej Wiedzmy) 

 

První importovaní 

minibulteriéři 

dat.nar. otec matka 

1. Ben Hur vom 

Wagbachtal 

25.2.1981 Dennis van 

Hildrikhusen 

Bessy vom 

Tigerfels 

2. Elfe vom Fürstengraben 19.9.1985 Bell King vom 

Wagbachtal 

Chipsi vom 

Tigerfels 

3. Baby von Hengstenhof 13.6.1988 Longbridge Remus Gina vom 

Fürstengraben 

4. Tootsie vom 

Fürstengraben 

12.11.1993 Lord vom Tigerfels Naomi vom 

Fürstengraben 

5. Magnum vom 

Küniglberg 

11.8.1996 Noblestar-Lord vom 

Küniglberg 

Emotion-Antenne 

vom Küniglberg 

6. Bonzo vom Kaiserhof 1.6.1998 Jolly Good Fellow's 

Isterix 

Victoria vom 

Fürstengraben 

7.  Billa von der Westerlemp 30.4.1998 Winston du Ticoquin Pia zum Lemptal 

8. Mc Killroy's Halloween 

Loco Luci 

4.3.1998 Winston du Ticoquin Badlesmere Boule 

de Neige 

 

http://genealogypublic.bulterierclub.com/genealogie.php?gPage=1&setVarieta=mini&gSearch=&gCmku=1&gNameT=0&gName=bonzo&gAct=detail&ID=141
http://genealogypublic.bulterierclub.com/genealogie.php?gPage=1&setVarieta=mini&gSearch=&gCmku=1&gNameT=0&gName=bonzo&gAct=detail&ID=141
http://genealogypublic.bulterierclub.com/genealogie.php?gPage=1&setVarieta=mini&gSearch=&gCmku=1&gNameT=0&gName=bonzo&gAct=detail&ID=142
http://genealogypublic.bulterierclub.com/genealogie.php?gPage=1&setVarieta=mini&gSearch=&gCmku=1&gNameT=0&gName=bonzo&gAct=detail&ID=142
http://genealogypublic.bulterierclub.com/genealogie.php?gPage=1&setVarieta=mini&gSearch=&gCmku=1&gNameT=0&gName=Billa&gAct=detail&ID=645
http://genealogypublic.bulterierclub.com/genealogie.php?gPage=1&setVarieta=mini&gSearch=&gCmku=1&gNameT=0&gName=Billa&gAct=detail&ID=645
http://genealogypublic.bulterierclub.com/genealogie.php?gPage=1&setVarieta=mini&gName=&gCmku=1&gSearch=Loco+Luci&gAct=detail&ID=143
http://genealogypublic.bulterierclub.com/genealogie.php?gPage=1&setVarieta=mini&gName=&gCmku=1&gSearch=Loco+Luci&gAct=detail&ID=143
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Počátky chovu miniaturních bulteriérů v ČR 

 

 

 Datum  CHS vrh matka otec štěňata 

1. 1.6.1987 z Hofjaru E Elfe vom Fürstengraben Bronco vom 

Fürstengraben 
Eros, Elsa z Hofjaru, … 

2. ?1989? Z Hofjaru  ?Elsa z Hofjaru? ?Ben Hur vom 

Wagbachtal? 
?  

3. 25.6.1996 Beghard A Tootsie vom 

Fürstengraben 
Rusty vom Fürstengraben Aša, Ata, Alka Beghard 

4. 12.8.1998 Beghard B Ata Beghard Magnum vom Küniglberg Best, Billy, Beauty, 

Blanche Beghard 
5. 28.9.1998 Black Ear A Alka Beghard Rosenitos Rupert Anique Black Ear 

6. 7.10.1999 Beghard C Ata Beghard Sally‘s Mini Highlander of 

Heled 

Carlo, Cay, Cley 

Beghard 
7. 8.4.2000 Doc Sidonius A Billa von der Westerlemp Magnum vom Küniglberg Albi, Alfred, Andy, 

Aron, Aida, Arka Doc 

Sidonius 8. 15.4.2000 Daidalos A Mc Killroy‘s Halloween 

Loco Luci 

Sally‘s Mini Highlander of 

Heled 
Action Mini Daidalos 

9. 24.10.2000 Beghard D Ata Beghard Bonzo vom Kaiserhof Debbie Beghard 

10. 2.6.2001 Doc Sidonius B Billa von der Westerlemp Magnum vom Küniglberg Billa Doc Sidonius 

11. 18.8.2001 Daidalos B Mc Killroy‘s Halloween 

Loco Luci 
Bonzo vom Kaiserhof Bonton Mini, Bubbaloo 

Mini Daidalos 
12. 19.1.2002 Perla z Těšína A Beauty Beghard Bonzo vom Kaiserhof Aklim, Anja, Aida, 

Aranka Perla z Těšína 
13. 28.8.2002 Doc Sidonius C Billa  von der Westerlemp Magnum vom Küniglberg Cactus, Caris, Cipro, 

Crocus, Crazy Doc 

Sidonius 14. 11.10.2004 Minies A Bubbaloo Mini Daidalos Aron Doc Sidonius Adonis, Aragorn, 

Atreus, Andromeda, 

Arwen Mini Minies 15. 9.7.2005 Minies B Bubbaloo Mini Daidalos Aron Doc Sidonius Baby Dee, Bumble Bee, 

Bunny Girl Mini Minies 
16. 27.10.2006 Wild Fámy A Arwen Mini Minies Black Panther vom 

Bollhorst 

Ave Alpamaya, Aaron 

Star, Apache, Aurora 

Borealis Wild Fámy 
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Minibulíci z Hrdějovic 
Autor: Olga Drozdová (Bulleague) 

Při pátrání po chovatelích a majitelích prvních minibulíků narozených v Česku jsem 

samozřejmě narazila na některé překvapivé momenty. Například Perla z Těšína nemá 

nic společného s Českým Těšínem, jak jsem si mylně myslela. Perla z Těšína je totiž z 

Hrdějovic u Českých Budějovic. A právě Hrdějovice byly na přelomu tisíciletí obcí 

s neobvykle vysokou koncentrací miniaturních bulteriérů.  

V Hrdějovicích se mi nejprve podařilo vyhledat majitelku CHS Perla z Těšína a majitelku 

fenky Beauty Beghard, paní Jitku Bürgerovou. Požádala jsem ji, zda by i ona zavzpomínala 

na tehdejší dobu a podělila se o tyto vzpomínky se mnou. Své vzpomínky shrnula paní Jitka 

Bürgerová takto:  

„…Velmi mě potěšil Váš e-mail, ráda Vám o našich psech něco „povím“ a samozřejmě 
fotografie mám – celé album. Vlastně mám schované skoro všechno, průkazy původu i zápisy 
z výstav…Měli jsme minibulíky dva. Když jsme se rozhodli, že si pořídíme psa, tak jsme věděli, 
že to bude bulteriér. Chodili jsme po výstavách a na jedné jsme viděli minibulíka asi z 
Rakouska. Všichni v rodině jsme se shodli, že bulíci jsou nejkrásnější plemeno. Náhodou jsem 
koupila časopis Pes a tam byl inzerát od paní Hurdálkové. Jenom jsme se jeli na štěně 
podívat. Vůbec jsme nechtěli začínat s 
chovem. A domů jsme si vezli Beauty. To 
nešlo odolat.  Beauty byla úžasná fenka. 
Klidná, hodná, vyrovnaná, trpělivá i k 
malým dětem. Prostě láskyplný pes. Na 
výstavách se chovala sebevědomě, jako 
„dáma“. A byla taková „žravá“. Tři roky po 
sobě snědla na zahradě broskev i s peckou 
a doktor si dělal legraci, že jí tam dá suchý 
zip, aby jí nemusel pořád párat a sešívat.  

A jak Beauty rostla, tak jsme si řekli, že jí 
zkusíme uchovnit, že je škoda, aby taková 
pěkná fenka neměla pokračování. Nevím, 
jak je to dneska, ale tenkrát jsme většinou 
byli na výstavách s Beauty sami, moc konkurence nebylo a tedy ani žádná rivalita, jak jsem 
se s tím setkala u jiných plemen. Štěňata jsme měli jenom jednou, bohužel císařským řezem. 
Otcem byl pes od Hurdálků Bonzo vom Kaiserhof. Jako máma byla Beauty skvělá. Štěně jsme 

si nenechali, protože v té době jsme již 
měli doma druhého psa, také minibulíka.  

To byl Action Mini Daidalos. Ten byl 
povahou trošku jiný, takový „kašpar“. 
Oba byli dominantní a občas to mezi nimi 
jiskřilo. Poté, co štěňata odešla, byla jsem 
i nadále v kontaktu s rodinu Kurzownik 
z Polska, kteří si vzali Anju, posílali mi 
později i fotky štěňat od Anji. My jsme jí 
říkali Torpi – když byla malá, tak byla 
takové ušaté torpédo. 
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Po prvních štěňatech jsme se o další krytí pokoušeli s naším psem Action Mini Daidalos. 
Nevyšlo to. Tak jsme to nechali být a už jsme to nezkoušeli. Beauty se dožila věku 12-ti let, 
Action také 12-ti let. I když byl chovný, po něm štěňata nejsou. To je trošku škoda, protože to 
byl pěkný pes. 

Proč jsme s chovem skončili? Bylo to pro mne takové citově náročné, když jsme dávali 
štěňata z domu. Byla jsem s nimi na „mateřské“ a všechny jsem je obrečela. Také není úplně 
snadné, když končí psí život. Když nám naši psi odešli, uvažovali jsme dalším minibulíkovi. Ale 
syn už s námi nebydlí, hlídací babička zestárla. My s manželem občas cestujeme, jezdíme na 
motorce a hlavně chodíme do práce. Pes by byl hodně sám a to nechceme…“ 

Zdálo by se, že informace o minibulících z Hrdějovic jsou tímto zcela vyčerpány. Avšak 
v dokumentech, které jsem následně dostala k prostudování od MUDr. Zdeňka Pavlíčka (CHS 
Doc Sidonius) pro účely napsání článku o počátcích chovu miniaturních bulteriérů v Česku, 
jsem mimo jiné narazila na kopii rodokmenu psa Carlo Beghard a na něm byl uveden majitel 
psa s adresou ve stejné vesnici a na stejné ulici jako paní Jitka Bürgerová. Jiné jméno, stejná 
obec, stejná ulice. Bylo mi jasné, že to nemůže být náhoda a že tuto stopu nemůžu nechat 
jen tak bez povšimnutí. Zkontaktovala jsem tedy paní Bürgerovou znovu a dověděla se, že 
tenkrát v jejich ulici bylo dokonce celkem pět minibulíků! Doslova mi spadla čelist. Už vím, 
jak vzniklo rčení o pěti mouchách a jedné ráně. V době, kdy celkově bylo v Česku minibulíků 
jen pár, možná jen tolik, že by se dali spočítat na prstech rukou a nohou jednoho člověka, se 
v jedné vesnici v jedné ulici sešlo pět minibulíků. Kromě Beauty Beghard (č. 13) a Action 
Mini Daidalos (č. 28), o kterých již hovořila paní Bürgerová, žili tou dobou v Hrdějovicích 
ještě Best Beghard (č. 11), Carlo Beghard (č. 19) a Billa Doc Sidonius (č. 29). A v době, kdy 
Beauty měla štěňata, bylo jich v Hrdějovicích vlastně dokonce celkem devět, než se štěňátka 
rozutekla do nových domovů. Hrdějovice prostě na tehdejší dobu byly obcí s neobvykle 
vysokou koncentrací minibulíků. Soukromě jsem si obec přejmenovala na Hrděbullice. 
Získala jsem tedy další kontakty a mohla jsem vyzpovídat i další dvě majitelky jedněch 
z prvních českých minibulíků, paní Kunzovou, majitelku psa Best Beghard, a posléze i paní 
Reinovou, majitelku psa Carlo Beghard a fenky Billa Doc Sidonius.  

 

 „Nebudete mi to věřit, ale byla 
to opravdu náhoda. Vůbec jsme 
nevěděli, že si Bürgerovi jedou 
k Hurdálkům pro štěně 
minibulíka. Oni si vybrali 
černošku Beauty Beghard a my 
jejího bratra Best Beghard. 
Mohli jsme jet pro ně autem 
společně, kdybychom věděli, že 
tam taky jedou. O to větší 
překvapení to pro nás všechny 
bylo, když jsme se potkali doma 
při venčení. Vůbec jsme 
nevěděli, co od toho plemene 
čekat, ale pokud někdo označuje tyto psy slovem „bojový“, tak leda od slova „bojím bojím“. 
Best byl to úžasný pes, poslouchal a byl to velký mazel. Kvůli podkusu jsme se ale rozhodli ho 
neuchovnit, takže štěňata po něm nejsou. Dožil se 11 let.“ 



 

52 

 

 

 „Bürgerovi jsou naši sousedi 
přes ulici. Když si dovezli 
domů minibulinku Beauty, 
okamžitě jsme se do ní 
zamilovali. Když Beauty 
rodila, byla jsem u toho a 
pomáhala jsem štěňátka 
první týden hlídat. Beauty 
nás očarovala natolik, že 
jsme si o rok později než 
Bürgerovi pořídili ze stejné 
chovatelské stanice psa 
Carlo Beghard. Vlastně Carlo 
a Beauty byli polosourozenci, 

měli stejnou matku (Atu Beghard). Říkali jsme mu Sam.  

O pár let později jsme k němu pořídili ještě od MUDr. Pavlíčka žíhanou fenku s bílými znaky 
Billa Doc Sidonius, ale říkali jsme ji Terezka. Jak on trpělivě snášel její kousání do noh, když 
jsme si ji malou dovezli. Oba s námi žili v domě, pořád se chtěli chovat, byli velmi přátelští 
k lidem. Terezka tedy nemusela slepice a ježky. Oba chodili rádi do lesa a taky to byli skvělí 
zahradníci, nejraději sbírali jahody. I sousedům. Jednou jim požrali celé dva záhony jahod, až 
jim z toho oběma bylo špatně. Terezka podhrabala plot, přidržela pletivo a nechala prolézt i 
Sama. Ona celkově byla větší provokatérka a autorka lumpačin, on byl více flegmatik. Nechal 
si od ní vzít žrádlo klidně z tlamy. Nedokázali bez sebe žít. Oni nespali vedle sebe, oni spali 
doslova na sobě. Sam byl 
juniorským šampionem ČR. 
Z jedné výstavy si bohužel 
odnesl špatný zážitek, když 
se tam jednomu 
vystavovateli vysmýkl pes 
z vodítka a zakousl se 
našemu Samovi do hlavy 
tak, že mu vykousl kus kůže. 
Pes byl okamžitě vyloučen 
z posuzování a náš Sam 
tenkrát po ošetření hlavy 
výstavu vyhrál u paní Tiché. 
Od toho zážitku některé psy 
samce nemusel. Sam i 
Terezka byli uchovněni, vyřídili jsme si chovatelskou stanici s názvem von Reinbull, ale 
štěňátka se nám nikdy nepodařila, ačkoli jsme se o to snažili i za pomoci veterinářů. Sam se 
dožil 14 let, Terezka 12,5 let. Dalšího bulíčka jsme si už nepořídili, ale za pár let, až budeme 
v důchodu, se k bulíčkům nebo minibulíčkům určitě chceme vrátit. Jednou bulík, navždy bulík. 
Už mám vymyšlené i jméno…“ 

Vypadá to tedy, že se minibulíci do Hrdějovic zase vrátí. A nedivila bych se, kdyby měli 
v rodokmenu někde daleko vzadu zrovna Anju Perla z Těšína narozenou v Hrdějovicích.  
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Návod pro začínající vystavovatele 

Výstavy se může zúčastnit každý pes, který má průkaz původu, je zdravý, ve správné výstavní 
kondici, není nijak chirurgicky upraven, samci musí mít obě varlata, feny nesmí být v druhé 
polovině březosti. 
Je důležité mít s sebou rodokmen, do kterého si necháte zapsat výsledek z výstavy. Dále 
platný pas či očkovací průkaz, v němž musí být očkování na vzteklinu a další očkování – pro 
případ, že by na výstavě byl veterinární dozor (nebývá pravidlem), v krajním případě při 
poranění psa psem, či člověka psem. 
 
Vystavovat lze od 4 měsíců věku štěněte. V tomto věku má již štěně imunitní odezvu na 
očkování proti vzteklině. 
 
 Informace o výstavách národních, mezinárodních a krajských najdete na stránkách 
Českomoravské kynologické unie http://www.cmku.cz/cz/vystavy-137 
 
Přihlásit psa lze na většinu výstav přes DOGOFFICE, někteří pořadatelé však používají dodnes 
klasické papírové přihlášky. 
Výstavy klubové a speciální jsou zveřejňovány na našich klubových stránkách. Na tyto 
výstavy se přihlásíte výhradně přes DOGOFFICE. Pozor! Přihláška na svod není přihláška na 
výstavu. Svod je sice pořádán při našich klubových výstavách, ale s výstavou nikterak 
nesouvisí, svod a výstava se vzájemně neovlivňují. 
 
Přihlášky k národním a mezinárodním výstavám mají 3 uzávěrky, každá další uzávěrka je 
dražší. Hlásí-li se méně psů, než pořadatel očekával, bývá ještě prodloužená uzávěrka – 
obvykle týden po poslední uzávěrce. 
 
Klubové a speciální výstavy mají zpravidla 2 uzávěrky.  Podrobnosti jsou vždy v 
PROPOZICÍCH, které jsou vyvěšené na klubových stránkách. 
 
 Třídu, do které chceme psa přihlásit, vybíráme podle věku psa, tak, jak je vždy uvedeno v 
propozicích.   
  
Vypisované třídy na výstavách:     4 - 6 měsíců     třída štěňat 
                                                           6 - 9 měsíců     třída dorostu 
                                                           9 - 18 měsíců   třída mladých 
                                                          15 - 24 měsíců mezitřída 
                                                     od 15 měsíců třída otevřená 
                                                                    třída vítězů  ( musíte doložit, že pes je buď Národní 
vítěz, klubový vítěz, vítěz speciální výstavy  nebo  Český i jiný šampion, pouze junioršampion 
do této třídy nesmí )                                                                                                                   
                                                            třída pracovní (musíte doložit, že pes má lovecké zkoušky- 
cesrtifikátem z ČMKJ)   
                                                      od 8 let   třída veteránů 

 



 

54 

 

 Co musí vystavovaný pes umět? 
 
Každý rozhodčí posuzuje trochu jinak a obvykle vám sám řekne, co po vás právě chce. Pes 
musí chodit u levé nohy na prověšeném vodítku (což musí mít naučené z domova). Některý 
rozhodčí nechá běhat všechny zúčastněné najednou v kruhu, jinému rozhodčímu stačí, když 
mu solo předvedete pohyb psa. 
Každý rozhodčí se vždy podívá pejskovi do tlamy a zkontroluje zuby (musí být natrénováno 
dopředu), psům se kontrolují varlata pohmatem (pejsek musí být zvyklý), některý rozhodčí 
prohmatá celého psa, aby zjistil, jak je pes osvalený a pevný. Rozhodčí každého 
vystavovatele požádá, aby psa předvedl v pohybu - chce vidět chůzi zepředu, zezadu i ze 
strany (též trénovat dopředu). Rozhodčí nadiktuje posudek na psa, a aby mohl psa 
objektivně posoudit, pes musí stát bokem k rozhodčímu ve výstavním postoji. Když jsou 
jednotlivci takto posouzeni, je třeba opět postavit psa v kruhu do výstavního postoje, neboť 
rozhodčí psy obchází a vybírá pořadí psů, vybírá první 4 místa, první 4 nejlepší psy. 
 
Jak vyplnit přihlášku: 
 
DOGOFFICE (dále jen DO) 
Ze všeho nejdříve si zařidte přihlašovací údaje do DO. Vytvoříte si vlastní účet (databázi), kde 
uvedete údaje o sobě (jméno, adresu, telefon, mail adresu).  Vaše jméno se automaticky 
objeví u psa na přihlášce, kde budete uvedeni v kolonce MAJITEL, není proto třeba vypisovat 
svoje jméno v kolonce SPOLUMAJITEL – v této kolonce se uvádí spolumajitel.  
 
Následně vytvoříte databázi svých psů. Údaje o psu opisujte výhradně z rodokmenu, všechny 
ostatní vámi vydedukované skutečnosti se do přihlášky psát nesmí. 
Na jméno psa a na název chovatelské stanice, z níž pes pochází, je vždy samostatná kolonka.  
Uvedu příklad: pes se jmenuje ALÍK z Červeného pekla ….. do kolonky JMÉNO PSA napíšete 
pouze slovo ALÍK, do kolonky NÁZEV CHOVATELSKÉ STANICE napíšete z Červeného pekla. 
Jména a názvy chov. stanic neskloňujte, opište je tak, jak je uvedeno v rodokmenu.  
 
 
DO sám nabídne - podle věku psa - do jaké třídy jej lze přihlásit 
 
 Jakmile máte vypsané všechny údaje o psu, které po vás formulář vyžaduje, je třeba k 
danému psu přidat i fotokopie rodokmenu a to jak přední strany, tak zadní strany. Pozor, 
fotokopie nebo scan musí mít určitou velikost, která je uvedena u příslušné kolonky. U psů 
hlášených do třídy vítězů a do třídy pracovní se musí ještě přiřadit do příslušné kolonky 
certifikát o složené zkoušce, nebo doklad o tom, že pes je Národní vítěz, Klubový vítěz, Vítěz 
speciální výstavy či  šampion. Prosím, nepřikládejte žádné jiné přílohy, než které po vás chce 
DO, lidé často nahrávají například veterinární dokumentaci, nebo certifikát zdraví – nelze. 

 

Nyní můžete přejít k vlastnímu přihlášení psa na výstavu. 
Přihlásíte se, najdete zvolenou výstavu. V databázi svých psů najdete toho, kterého 
přihlašujete, kliknete na něj a všechny přihlašovací údaje se vyplní samy přesně tak, jak jsou 
uvedeny v databázi. Dovyplníte třídu, plemeno. Rodokmen a certifikáty se připojí též 
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automaticky. Kliknete na políčko PŘIHLÁSIT PSA a pokud chcete přihlásit dalšího psa, zatím 
neodesílejte již vyplněnou přihlášku. Přihlašte si postupně všechny psy a přihlášky pak 
odešlete všechny najednou.  
DO vám vzápětí nabídne soutěže, v našem případě KABT jde o soutěž DÍTĚ A PES, pokud 
přihlašujete dítě, formulář vám sám napoví, co vypsat. 
Opět potvrdíte v příslušné kolonce (jinak přihláška na dítě neodejde) a DO vás dále navede 
na platbu. Zde si můžete vybrat, zda jste platili složenkou či převodem z účtu, napíšete 
souhrnnou cifru a vložíte doklad o zaplacení výstavního poplatku. Tento doklad musí mít 
opět určitou velikost a ve formuláři je tato velikost uvedena. 
Jakmile vložíte doklad o zaplacení, odešlete přihlášku. 
DO reaguje okamžitě, takže vám během okamžiku přijde na mailovou adresu, že vaše 
registrace byla přijata.  Pokud nic nepřijde, přihláška neodešla a musíte hledat chybu. 
Stav vaší přihlášky můžete sledovat na vašem účtu.  
Pár dní před výstavou vám přijde na mail. adresu VSTUPNÍ LIST, který si vytiskněte a vemte s 
sebou na výstavu. 
 
Oblečení na výstavu a předváděcí vodítko: 
 
Všimněte si, že rozhodčí přijde vždy slušně až společensky oblečen, výstava se považuje za 
společenskou událost. Je vhodné z úcty k rozhodčímu obléci se sice pohodlně, pohodlné 
boty, ale přece jen poněkud lépe, než na cvičák, nebo na vycházku se psem. Ideálně rovnou 
ve společenském oděvu. Některý rozhodčí bere zřetel  na to, jak prezentujete svého psa i 
vlastní vizáží, čili bere vás a psa jako celek. 
Výstavní vodítko je povinné, dnes se již na běžných venčících vodítkách a obojcích 
nepředvádí i proto, že pes vypadá lépe na tenčím předváděcím vodítku, než s mohutným 
obojkem na krku 
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Twenty Basic Breeding Principles by Raymond H. 
Oppenheimer 

 

• Don't make use of indiscriminate outcrosses. A judicious outcross can be of great value, an 

injudicious one can produce an aggregation of every imaginable fault in the breed. 

Nepoužívejte nerozvážný outcross. Rozvážný outcross může mít velkou hodnotu, neuvážený může 

způsobit hromadění každé představitelné chyby v plemeni. 

• Don't line breed just for the sake of line breeding. Line breeding with complementary types 

can bring great rewards; with unsuitable ones it will lead to immediate disaster. 

Neprovádějte liniovou plemenitbu jen kvůli liniové plemenitbě. Liniový chov s doplňujícími se typy 

může přinést velkou odměnu; s nevhodnými způsobí okamžitou katastrofu. 

• Don't take advice from people who have always been unsuccessful breeders. If their opinions 

were worth having they would have proved it by their successes. 

Nepřebírejte rady od lidí, kteří byli neúspěšnými chovateli. Pokud by jejich názory stály za to, 

dokázali by to svým úspěchem. 

• Don't believe the popular cliché about the brother or sister of the great champion being just 

as good to breed from. For every one that is, hundreds are not. It depends on the animal 

concerned. 

Nevěřte populárnímu klišé, že bratr nebo sestra velkého šampióna, jsou stejně dobří, aby byli využiti 

v chovu. Někteří jsou, ale stovky dalších nejsou. Závisí na jedinci, kterého se to týká. 

• Don't credit your own dogs with virtues they don't possess. Self-deceit is a stepping stone to 

failure. 

Nepřisuzujte svým vlastním psům přednosti, které nemají. Podvádění sebe sama je odrazovým 

můstkem k selhání. 

• Don't breed from mediocrities; the absence of a fault does not in any way signify the 

presence of its corresponding virtue. 

Nechovejte na tuctových zvířatech; absence chyby v žádném případě neznamená přítomnost 
příslušné přednosti. 

• Don't try to line breed to two dogs at the same time; you will end by line breeding to neither. 

Nepokoušejte se dělat liniovou plemenitbu na dva psy současně; skončíte s tím, že ji nebudete 

provádět ani na jednoho. 

• Don't assess the worth of a stud dog by his inferior progeny. All stud dogs sire rubbish at 

times; what matters is how good their best efforts are. 
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Nesrovnávejte hodnotu krycího psa s méněcenným potomstvem. Všichni krycí psi občas vyprodukují 

podřadnější; je důležité, jak jsou dobří jejich nejlepší potomci. 

• Don't allow personal feelings to influence your choice of a stud dog. The right dog for your 

bitch is the right dog, whoever owns it. 

Nedovolte, aby vaše osobní pocity ovlivnily váš výběr psa. Vhodný pes pro vaší fenu je ten správný, 

ať už ho vlastní kdokoliv. 

 

• Don't allow admiration of a stud dog to blind you to his faults. If you do you will soon be the 

victim of auto-intoxication.   

Nedovolte, aby váš obdiv ke krycímu psovi zaslepil jeho vady. Pokud tak učiníte, brzy se stanete obětí 

vlastního opojení. 

 

• Don't mate together animals which share the same fault. You are asking for trouble if you do.   

Nekombinujte zvířata, která mají stejnou chybu. Pokud to uděláte, říkáte si o potíže. 

 

• Don't forget that it is the whole dog that counts. If you for get one virtue while searching for 

another you will pay for it. 

Nezapomínejte, že jde o celého psa. Pokud získáte jednu ctnost, zatím co hledáte jinou, zaplatíte za 

to. 

• Don't search for the perfect dog as a mate for you bitch. The perfect dog (or bitch) doesn't 

exist, never has and never will! 

Nehledejte perfektního krycího psa pro svou fenu. Dokonalý pes (nebo fena) neexistuje, nikdy 

neexistoval a nikdy existovat nebude! 

• Don't be frightened of breeding from animals that have obvious faults so long as they have 

compensating virtues. A lack of virtues is far the greatest fault of all. 

Nebojte se chovu u zvířat, která mají zjevné chyby, pokud mají vyrovnávající ctnosti. Nedostatek 

ctností je daleko největší chybou všech. 

• Don't mate together non-complementary types. An ability to recognize type at a glance is a 

breeder's greatest gift; ask the successful breeders to explain this subject - there is no other 

way of learning. (I would define non-complimentary types as ones which have the same 

faults and lack the same virtues.) 

Nekombinujte typy, které se nedoplňují. Schopnost rozpoznat typ na první pohled je největším darem 

chovatele; požádejte úspěšné chovatele o vysvětlení tohoto tématu - neexistuje žádný jiný způsob 
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učení. (Definoval bych nedoplňujíci se typy jako ty, které mají stejné chyby a postrádají stejné 

přednosti.)  

• Don't forget the necessity to preserve head quality. It will vanish like a dream if you do.  

Nezapomeňte na nutnost zachovat kvalitu hlavy. Pokud to uděláte, zmizí jako sen. 

• Don't forget that substance plus quality should be one of your aims. Any fool can breed one 

without the other!  

Nezapomeňte, že substance a kvalita by měla být jedním z vašich cílů. Každý hlupák umí chovat jedno 

bez druhého! 

• Don't forget that a great head plus soundness should be another of your aims. Many people 

can never breed either! 

Nezapomeňte, že skvělá hlava a zdraví by měla být dalším z vašich cílů. Mnoho lidí nebude umět ani 

jedno! 

• Don't ever try to decry a great Bull Terrier. A thing of beauty is not only a joy forever but a 

great Bull Terrier should be a source of aesthetic pride and pleasure to all true lovers of the 

breed. 

Nikdy se nepokoušejte znehodnotit velkého bulteriéra, jeho krása bude nejen radostí, úžasný 

bulteriér by měl být také zdrojem estetické pýchy a potěšením pro všechny skutečné milovníky 

plemene. 

• Don't be satisfied with anything but the best. The second best is never good enough. 

Nebuďte spokojeni s ničím jiným než s tím nejlepším. Druhý nejlepší není nikdy dost dobrý. 

 

 

                                                                                             Přeložila: Renata Czech Minitaurus Kouřilová 

 

 

BETHANY GIBSON 

 

Víte že…… 

 

…protože psi byli šlechtěni pomocí plemenitby po staletí, jejich tělesné i duševní vlastnosti 

se stále měnily, aby vyhovovaly požadavkům člověka: pro hon, stavění, práci na stopě, 

hlídání i zahřívání pohovek po boku svých pánů? 

 

Za posledních 150 let byli psi posuzováni podle fyzických znaků i pracovních schopností. 

Málo plemen se může pochlubit takovým vyvážením tělesných vlastností, pracovních 

schopností i temperamentu jako bulteriér. 
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Pozvánka na jarní Speciální výstavu KABT 
Babylon 2019. 

Výbor KABT zve své členy, vystavovatele a hosty na víkendovou akci Bulterier víkend 
KABTspojený se Speciální výstavou, Trophy show, svodem a bohatým programem. 

Akce se bude konat na Babyloně (okr. Domažlice) v termínu 

10 – 12.5. 2018 v areálu autokempu Babylon. 

Autokemp Babylon je výborným místem pro pořádání této velké plánované akce. Areál o 
rozloze 2ha je oplocen. Ubytovací kapacita je až 180 míst v dřevěných chatkách s terasou 
nebo v místních hotelích. Za zmínku stojí i možnost stanování a prostory pro karavany. Celý 
areál je situován v přírodě. Letovisko Babylon je rekreační oblast obehnaná cyklistickými 
stezkami. Přímo v obci je několik hotelů s restauracemi a pizzerií. 

Ubytování si zajistí, jako vždy, každý sám. 

Ceny jsou příznivé. 

Dle potřeby si lze vybrat chatky dvoulůžkové, čtyřlůžkové, pětilůžkové až šestilůžkové -  od 
420 Kč do 1250 Kč za noc na chatku. 

Foto areálu níže. 

Stan za 80,- Kč 

Auto 50,- Kč 

https://www.autokempbabylon.cz/ 

Rezervace +420 777 715 315 

8.5. 2019 – středa - bude státní svátek, takže při případném zájmu si zde můžete 
zarezervovat ubytování již o pár dní dříve a podívat se na místa jako např. Chodský hrad, 
muzeum v Domažlicích, Kozinův statek, podniknout výlet na Čerchov (Kurzovní věž – nejvyšší 
bod Chodska), Domažlická věž, Výhledy, Hrádek , do SRN na Dračí jezero. Krásy Chodska 
přímo vyzývají k výletům a procházkám. 

V areálu bude od pátku do neděle cateringová společnost  zajišťovat  stravování pro 
vystavovatele a účastníky naší akce. 

Při rezervaci ubytování je třeba nahlásit zájem o snídaně – obědy – večeře. 

Výběr bude z více jídel včetně jídla pro vegetariány. 

Výstava, svod i večerní program  se bude konat pod velkými vytápěnými stany. 

 

 

 

 

https://www.autokempbabylon.cz/
https://www.autokempbabylon.cz/


 

60 

 

V areálu bude umístěný  foto  koutek –vystavovatelé 
budou mít možnost si nechat vyfotit své psy. Zájemci se 
mohou hlásit u fotografky hlavního fotografa akce  pí. 
Vlaďky Placatkové. 

 

v.placatkova@seznam.cz         www.foto-placatkova.cz 

  

 
Program 

Pátek 10.5 - 18.30 hod. oficiální zahájení akce a seznámení s připraveným 
programem. 

Následně vyhlásíme TOP Bull 2018 a předání cen. 

V 19.30 hod. -  předtančení taneční skupiny. 

Od 20 hod. si můžete zatančit na DJ Adama - Retro disco. Sobota – jak to již 

známe od 8.00 hod. přejímka psů, od 9.30 hod. výstava – svod. V odpoledních 
hodinách Trophy show. (podmínky a program trophy zveřejníme později) 

Cca od 10 hod. zahájíme prodej tomboly (výtěžek bude věnován na podporu 

nadaci  "Bulíci v nouzi"). Ceny je možné si ihned vyzvednout – lístky ponechat na 

cca 23 hod., kdy proběhne ještě tahaná tombola. 

Od 20 hod. – K volné zábavě zahraje rocková kapela Moby Dick. 

Ve 23 hod. vyhlášení losované tomboly, půlnoční překvapení. 

Hned poté oficiální a slavnostní předání výtěžku tomboly nadaci "Bulíci v nouzi" 
zástupcem zastupitelstva České Kubice patronům nadace. 

Pokračování zábavy…. 

mailto:v.placatkova@seznam.cz
http://www.foto-placatkova.cz/
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