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ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU 

spolku KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. (dále jen „KABT“) 
konaného dne 13. 12. 2022 

 

1. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ VÝBORU KABT 

 Svolání zasedání výboru   

Zasedání výboru KABT bylo svoláno místopředsedou KABT e-mailem ze dne 8. 12. 2022 
adresovaným všem členům výboru KABT. 

 Zahájení zasedání výboru 

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin. 

 Počet přítomných členů výboru 

Zasedání výboru KABT se koná prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. 

Počet přítomných členů výboru: 7 

Jména přítomných členů výboru:  Pacltová, Hradecký, Hradecká, Erla, Erlová, Řežábková, Kerpl 

Omluvena: Šotolová 

 Kontrola usnášeníschopnosti 

Bylo konstatováno, že výbor je schopný se usnášet, byla splněna podmínka účasti minimálně 
poloviny členů výboru.  

 Zapisovatel 

Zapisovatelem byl určen člen výboru: Hradecký 

Pro: 7         Proti: 0 Zdržel se: 0 
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2. PROGRAM ZASEDÁNÍ VÝBORU KABT 

Na programu je:  

1. Zapracování schválených návrhů z ČLSCH – návrh č. 16/22 ze dne 3. 9. 2022 - Sportovec roku 
a změna systému bodování soutěže TOP BULL 

2. Návrh p. Drozdové na zavedení soutěže BULLTURISTA roku 

3. Kooptace člena výboru 

4. Žádost člena KABT o stažení zápisu ze schůze výboru č. 8/22 ze dne 25. 10. 2022 

5. Aktualizace webu – návrh na doplnění akreditovaných veterinářů 

 Sportovec roku a změna systému bodování soutěže TOP BULL 

Výbor obdržel od navrhovatelky tabulku hodnocení Sportovce roku a pravidla této soutěže. 
Výbor s tabulkou hodnocení a pravidly souhlasí. Soutěž bude zveřejněna na webu.  

Dále výbor obdržel změnu systému bodování soutěže TOP BULL. Tabulka bude zveřejněna na 
webu.  

 Soutěž Bullturista  

Návrh p. Drozdové: navrhuji pro rok 2023 zorganizování soutěže "Bullturista". Smyslem 
soutěže by bylo podpořit turistickou aktivitu s bulíky, kteří mají často pověst lenochů a 
gaučáků, a také osvěžit samospád fungování KABT něčím novým. Zároveň by tato soutěž patřila 
mezi další benefity pro členy KABT a doplňovala by též soutěže sportovec roku a Top Bull pro 
ty, co raději chodí se psem na výlety a túry než na výstavy a cvičák. Princip soutěže by spočíval 
v tom, že klub by vyhlásil určitou kategorii míst v ČR, za jejichž návštěvu s bulíkem by účastník 
soutěže obdržel body. Navštívení daného místa by se dokládalo fotografií se psem z daného 
místa na speciální email, který by byl pro tuto soutěž zřízen. Vítězil by BT a MBT s nejvyšším 
dosaženým počtem bodů. Text pravidel a seznam bodovaných míst pro rok 2023 zasílám v 
příloze. Ročník 2023 by byl zkušební, dle výsledného zájmu/nezájmu ze strany členů by se v 
dalších letech zvážilo další pokračování. Jednotlivé ročníky by byly vždy tematicky odlišné a 
motivovaly by k návštěvě jiných míst. Fotografie by mohly být zveřejňovány na webu, v ročence 
či na FB stránkách KABT, přinejmenším fotky od nejúspěšnějších soutěžících. Jako odměnu za 
výhru v soutěži (zvlášť BT a MBT) bych navrhovala věcnou cenu či nějaký poukaz z oblasti 
spojené s turistikou (např. postroj, vodítko apod.). Celou agendu spojenou s touto soutěží bych 
si mohla vzít na starost, pokud by o to neměl zájem nikdo z výboru. Prosím o projednání tohoto 
návrhu na nejbližší schůzi výboru a v případě schválení o zveřejnění pravidel.  

Výbor schválil tento návrh včetně navržených pravidel. Výbor agendou bullturisty pověřuje 
navrhovatelku p. Drozdovou. Pro tyto účely bude zavedena speciální adresa 
bullturista@seznam.cz. Soutěž bude zapracována na web. 

 



 

 
 
 
KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s.| sídlo: Lešanská 1176/2a, Chodov, 141 00 Praha 4| IČO: 66002630| OR: L 575 vedená u Městského soudu v 
Praze| www.bulterierclub.com 

Stránka 3 z 3 

KLUB ANGLICKÉHO BULL TERRIERA, z.s. 
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝBORU  

. 

 Kooptace člena výboru 

Dne 10. 12. 2022 uplynula rezignační lhůta po rezignaci členky výboru p. Zezulové a výbor 
projednával kooptaci nového člena/členky výboru. Byla oslovena p. Radka Šuma Kozlová, která 
z důvodu časové vytíženosti nabídku nepřijala. Budou osloveni další členové KABT. 

 Žádost člena KABT o stažení zápisu ze schůze výboru č. 8/22 ze dne 25. 10. 
2022 

Dne 5. 12. 2022 bylo na e-mail klubu zasláno upozornění členky klubu tohoto znění: Dobrý den, 

doneslo se ke mě, že jste na stránkách KABT řešili veřejně moje vztahy a názory na ostatní členy 

a jejich odchovy, také jsem si zřejmě nestihla vyzvednout Váš dopis, Váš názor mě absolutně 

nijak k této tématice nezajímá. Sebrala bych s tím pouze exkrement, natočila to a zveřejnila :-

). Vyzývám Vás ke stažení, pokud k tomu nedojde, budu řešit právní cestou, neboť žádné trestní 

oznámení nebylo na moji osobu podáno a do mých názorů není KABT ničeho! Také Vám 

připomínám, že kriminální sbor prověřuje blokace mých účtů a narůstá mi ušlý zisk.  

 

Výbor nesouhlasí se žádostí členky na stažení výše uvedeného zápisu. Je ustáleným zvykem, 

že zápisy z výborových schůzí jsou zveřejňovány na webu KABT.  

Další stížnost ohledně chování autorky této žádosti výbor obdržel 2 dny po výborové schůzi, 

kde členka KABT podává oficiální stížnost na chování paní M.E.K., kde popisuje vyhrožování a 

obtěžování prostřednictvím nevyžádaných zpráv na messengeru FB.  

 

 Aktualizace seznamu akreditovaných veterinářů na webu KABT 

Do příští schůze výboru bude vypracován a zveřejněn na webu aktualizovaný seznam 
akreditovaných veterinářů pro KABT. 

3. ZÁVĚR 

Zasedání výboru KABT bylo ukončeno v 20:40 hodin. 

Tento zápis vypracoval člen výboru: Hradecký 

Tento zápis bude zveřejněn na internetových stránkách KABT do 14 dní od konání zasedání 
výboru.  

Dne 15. 12. 2022 

Jméno a příjmení zapisovatele: Radek Hradecký 

Podpis zapisovatele:  


