
Zápis z 1. distančního jednání Rady KT ČMMJ 15. února 2021

Přítomní členové rady: Petr Votava, Petr Vacek, Petr Šeplavý, Martin Karban, Radek Šroler, Hana 
Sedláčková, Miroslav Nováček, Vladimír Sekera. Omluven člen rady Jaromír Čížek

Přítomní stálí spolupracovníci rady: Eliška Kühnerová, Radim Janča 

1.      Zpráva o průběhu a výsledku voleb do Rady KT ČMMJ:  
Volby do rady proběhly v listopadu 2020 v souladu s organizačním řádem. Rada děkuje Filipu Luhanovi 
za technickou podporu. 

2.      Volba místopředsedy:
Místopředsedou byl jednomyslně zvolen Miroslav Nováček 

3.      Rozdělení agendy a odpovědností mezi členy rady:
P. Votava – národní soutěže, kulturní dědictví UNESCO
P. Vacek - mezinárodní spolupráce 
V. Sekera – archiv dokumentů, historie klubu
P. Šeplavý - mistrovství Evropy, historie klubu
R. Šroler - členská základna
M. Karban – vzdělávání trubačů, práce s mládeží
J. Čížek - notový archiv a soutěžní skladby
H. Sedláčková – ekonomika klubu
M. Nováček - komunikace a osvěta
Stálí spolupracovníci rady:
E. Kühnerová – propagace klubu mezi studenty a mládeží pomocí Instagramu
R. Janča – zapojení do oblasti mezinárodních vztahů a projektů

4.      Zpráva o činnosti klubu v r. 2020
P. Votava shrnul hlavní aktivity klubu v roce postiženém koronavirovou pandemií: ZKT v Opavě, 
přerušení kurzu troubení in Es, zrušení soutěže a LKT, neformální alternativa LKT, trubačská účast na 
žehnání mariánskému sloupu na Staroměstském náměstí, trubačská podpora výstavy Natura Viva, 
distanční soutěž Mladý trubač, jednání se sousedy o MEMT a o společném postupu k zápisu loveckého 
troubení na seznam kulturního dědictví UNESCO, volby do rady, spuštění nového webu.

5.      Zprávy o činnosti členů rady:
Budou projednány postupně po jednotlivých tématech na samostatných jednáních rady. Člen rady 
odpovědný za dané téma zašle písemný podkladový materiál předem.

6.      Plán činnosti 2021:
Budeme plánovat všechny aktivity jako v předchozích letech s tím, že preferujeme prezenční formu i s 
případnými specifickými opatřeními či ne příliš podstatnými omezeními. Zároveň pro ně budeme 
připravovat i distanční formu jako záložní variantu pro případ nemožnosti prezenčního konání. Zejména 
na kontaktní formu vzdělávání nelze rezignovat. Také z hlediska budoucího financování aktivit klubu je 
našim cílem realizovat veškeré akce v podobě, která co nejlépe splňuje parametry položek našeho 
rozpočtu. 

7.      Návrh rozpočtu 2021:
Předložený návrh rozpočtu bude doplněn o osoby odpovědné za příslušné položky. Za platný jej budeme
považovat až po jeho schválení na ČMMJ.

8.      Vnitřní audit
V. Sekera byl mimo svoje výše uvedené odpovědnosti pověřen vnitřním auditem činnosti rady.
První úkol: Na základě originální kalkulační tabulky od H.Sedláčkové prověří návrh rozpočtu.  

9.      Termín, program a způsob příštího jednání rady
Pondělí 22. února ve 20h distančně na platformě MS Teams
Téma: vzdělávání – zpráva o činnosti v minulém období a plán pro rok 2021
Odpovědný člen rady: Martin Karban

Zapsal M.Nováček


