
Zápis z 6. distančního jednání Rady KT ČMMJ 5. dubna 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      

 

Téma jednání: Schválení rozpočtu klubu na rok 2021 

Rada klubu projednala rozpočet klubu, jehož položkami jsou jednotlivé projekty. Rozpočet musí být 

vyrovnaný, abychom mohli odsouhlasené projekty realizovat - bez výnosů i beze ztrát. ČMMJ podpoří 

naše projekty konečnou částkou v celkové výši 322 tis. Kč, ostatní náklady v cca dvojnásobné výši 

(645 tis. Kč) je třeba pokrýt z účastnických poplatků a dotacemi sponzorů. Schválení rozpočtu klubu 

znamená projednání projektů KT na rok 2021 a jejich ekonomického zajištění.  

Závěry z diskuse: 

• Rozpočet soutěže (6. ČSSMT v Plané n. L) sestavuje organizační výbor soutěže v čele 

s městem Planá n/L. KT přispívá částkou 15 tis. Kč od ČMMJ, což představuje asi 1/8 

předpokládaných nákladů. 

• Mezi projekty KT na rok 2021 patří také soutěž Mladý trubač, Akademická soutěž, Vzdělávání 

trubačské mládeže, Studentský seminář a setkání ředitelů SLŠ, Letní trubačský tábor, 

Kategorizační zkoušky trubačů, podpora ME trubačů a podpora účasti českých souborů, Výuka 

Es rohů a také 150 let od narození Antonína Dyka. 

• Pro 150. výročí narození připravuje KT publikaci o A. Dykovi a souborné vydání jeho skladeb 

vč. nahrávek na CD. LDF MendelU připravuje oslavu výročí v říjnu či listopadu ve Křtinách. 

V. Sekera jedná s LDF o účasti KT na těchto oslavách. Oficiální účast na této oslavě zahrneme 

do projektu KT 150 let A. Dyka. 

• Pro další jednání s LDF MendelU je třeba připravit konkrétní návrh účasti KT na oslavách ve 

Křtinách. Vhodné by bylo využití křtinského kostela pro hubertskou mši, vystoupení prestižních 

souborů KT vedle souborů studentských, ale také možnost zapojení všech ostatních trubačů 

z KT, kteří se budou chtít oslav zúčastnit. 

V. Sekera s pomocí P. Vacka připraví návrh programu účasti KT na oslavě 150 let A. Dyka ve Křtinách, 

která by mohla být spojena také s připomenutím 30 let od založení KT ČMMJ. 

O připojení 30. let KT k výročí A. Dyka se rozhodneme na základě dalšího jednání s LDF MendelU, 

která je organizátorem této akce. 

 

Příští jednání rady proběhne v pondělí 26. 4. 2021 na téma Historie klubu a kronika, mapování 

činnosti trubačů (P. Šeplavý, V. Sekera). 

Na každé další schůzce před projednáním hlavního tématu proběhne krátká diskuse nad aktualitami - 

informace z aktuálního dění a stav běžících projektů. 

 

 

Zapsal: M. Nováček 


