
Zápis z 5. distančního jednání Rady KT ČMMJ 15. března 2021

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

Přítomní stálí spolupracovníci rady: Eliška Kühnerová, Radim Janča      Přítomný host: Edmund Hatiar

Téma jednání: Propozice 6. ČSSMT s prezenční i distanční variantou soutěže

Různé před diskusí o soutěži:

 V.Sekera informoval o jednání s MendelU v Brně o koncertu na oslavu 150 let Antonína Dyka
v říjnu/listopadu 2021 ve Křtinách, který by mohl být také důstojnou oslavou 30 let klubu.

 M.Nováček požádal přítomné o základní info o všech zvažovaných akcích klubu na rok 2021 
(název, termím, místo, odkaz na podrobnosti) pro aktualizaci Kalendáře událostí na webu. 
M.Karban přislíbil info o vzdělávacích aktivitách týmu SMT (MT, LTT, MSS...) 

P.Votava uvedl návrh Propozic 6. ČSSMT, které chápou soutěž jako jeden nedílný celek, obsahují 
prezenční i distanční variantu a zahrnují většinu námětů a připomínek zaslaných po minulém jednání 
rady. Informoval o stanovisku města Planá nad Lužnicí. Hlavní principy úpravy propozic:

1.    Jedná se o jednu soutěž - pokud se neuskuteční prezenční varianta, přejde se na variantu 
distanční. Za obě varianty soutěže je odpovědný jeden organizační tým soutěže.

2. Soutěžící, přihlášení do soutěže, jsou přihlášeni do obou možných variant. Bude-li vyhlášena 
distanční varianta, budou mít možnost se do ní dodatečně přihlásit i zájemci, kteří se nemohli 
nebo nechtěli účastnit prezenční varianty. 

3. Skladby jsou stejné pro obě varianty. Povinná skladba je vždy jen jedna (viz. výběr J.Čížka ze 
sady skladeb, vybraných předloni R.Tauerem pro loni odloženou 6.ČSSMT)

Závěry z diskuse:

1.    Obě varianty soutěže „proběhnou“ v městě Planá nad Lužnicí – to znamená, že i do prezentace 
případné distanční varianty budou zakomponovány v plné míře atributy města, včetně zdravic 
jeho zástupců i místních sponzorů, pořízených na místě předpokládané prezenční varianty.
Do Propozic bude zahrnuto logo Myslivosti i logo města Planá n/Lužnicí. 

2. Obědy, připravené městem, nebudeme zahrnovat do soutěžního poplatku – soutěžící v přihlášce 
vyznačí zájem a oběd si zaplatí na místě.

3. Přestože jde o jednodenní soutěž, propozice budou obsahovat nabídku ubytování pro vzdálenější
soubory.

4. Vzhledem ke specifickým podmínkám se nejedná o kvalifikační soutěž na ME.

5. Nádvoří je stejně jako zahrada, louka a les považováno za venkovní prostředí, povolené pro 
pořizování soutěžních videí případné distanční varianty.

6. Vracení soutěžních poplatků soutěžícím, kteří se po případném zrušení prezenční varianty 
rozhodnou nezúčastnit varianty distanční, nebude kvůli ekonomice soutěže (pokrytí fixních 
nákladů obou variant) možné.

7. Organizátoři zváží případnou úpravu termínů překlopení soutěže s preferencí uskutečnit distanční
formu do konce června a stanoví termín zveřejnění distanční soutěže. Organizátoři zváží, zda 
vyměnit povinnou skladbu pro sólisty na lesnici B Diviak M.Olose za skladbu Daněk J.Selementa.

P.Votava upraví Propozice ve smyslu výše uvedených závěrů během úterý 16/3, členové rady s k němu 
mohou vyjádřit během středy. Během čtvrtka budou zapracovány připomínky a nejpozději v pátek budou
upravené Propozice zveřejněny. P.Votava připraví článek do médií (web, Myslivost...), kde trubačům 
vysvětlí důvody změn a pokusí se je získat pro případnou distanční variantu.  

Přístí jednání rady proběhne v pondělí 5. 4. 2021 na téma Schválení rozpočtu klubu na rok 2021. 

Zapsal: M.Nováček


