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02/2021 

Květen 2021 

Vážené členky a vážení členové České společnosti KBT, 

 

pokud se k vám dosud nedostala tato informace, vězte, že 12. česká konference KBT se v důsledku 

pandemie COVID 19 a s ní souvisejícími omezeními možnosti se scházet a diskutovat neuskuteční ani 

v termínu 27. – 29. května 2021. 

Nechci vám však upřít možnost zhlédnout program, který byl připraven již na květen 2020 a který neztratil 

nic na své kvalitě, a proto jsem se rozhodl zkusit to ještě jednou, věřím, že už naposledy. 

Nový termín konání 12. české konference KBT jsem stanovil na 21. – 23. října 2020, tedy opět na čtvrtek 

až sobotu, s tím, že bych rád uskutečnil konferenci v jejím plném rozsahu, tedy včetně jejího kulturního 

programu, který spočívá v posezení s pohoštěním, hudbou a tancem ve čtvrtek večer na sále psychiatrické 

nemocnice v Kroměříži. 

V pátek večer od 19 hodin bude možnost za poplatek 100 Kč navštívit obrazárnu zámku Kroměříž, která 

je po Národní galerii druhou nejvýznamnější sbírkou obrazů v České republice (viz Obrazárna zámku 

Kroměříž – Wikipedie (wikipedia.org) a mimo jiné vzácné obrazy obsahuje i obraz Tiziana Vecelia „Apolo 

a Marsyas“ (dosti krvavá podívaná). 

A poté se ti, kterým nebude zatěžko zaplatit 400 Kč, budou moci od 20 do 24 hodin sejít v horním salónku 

hotelu U zlatého kohouta na Velkém náměstí, u něhož je terasa s výhledem na Velké náměstí a na zámek 

Kroměříž, aby se zde dobře najedli, napili, popovídali si se známými, které dlouho neviděli, či navázali 

nová přátelství. 

Účastnický poplatek po předcházejících zkušenostech s rušením konference budeme raději vybírat až při 

registraci a bude činit 1000 Kč pro členy ČSKBT a 1300 Kč pro nečleny. 

V příloze Vám posílám tabulku přihlášených k 1. 5. 2021, kde je uvedeno, kdo již účastnický poplatek 

zaplatil, zda si objednal (a případně již zaplatil) prohlídku obrazárny a/nebo návštěvu restaurace v pátek 

večer a také, jaké má kdo rezervovány workshopy. Pokud v tabulce najdete nějakou chybu, dejte mi prosím 

vědět, nedělám to schválně, ale nikdo není dokonalý. 

Pro ty, kdo ještě nejsou přihlášeni a chtěli by se v novém termínu konference zúčastnit, posílám pozvánku, 

kde je uveden odkaz na tabulky Google, do kterých vyplníte přihlašovací údaje. 

Já vám následně potvrdím přijetí přihlášky a pošlu vám anotace workshopů, abyste se mohli rozhodnout, 

zda si některý z nich nechcete rezervovat. 

Zatím je přihlášeno 213 zájemců, tak jsem zvědav, kolik se nás nakonec na konci října v Kroměříži sejde. 

  

Dále posílám tabulku členů ČSKBT k 30. dubnu 2021, kde je uvedeno, kdo již zaplatil členský příspěvek 

a kdo ještě nikoli. 

Pokud jste ještě členský příspěvek za rok 2021 nezaplatili pošlete prosím 300 Kč na účet číslo 

2000736194/2010, variabilní symbol vaše členské číslo, které je v tabulce také uvedeno. 

Pokud je u vašeho jména červené NE, znamená to, že jste nezaplatili členský příspěvek ani za rok 2020 a 

v tom případě pošlete nikoli 300 Kč, ale 600 Kč. Pokud ani v roce 2021 členský příspěvek nezaplatíte, bude 

vaše členství v souladu se Stanovami ČSKBT automaticky ukončeno. 

  

Přeji všem krásný lásky čas a těším se netrpělivě na pocovidová osobní setkávání! 

  

S pozdravem 

MUDr. Petr Možný, předseda ČSKBT  
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