
Zápis ze 8. distančního jednání Rady KT ČMMJ 16. května 2021 

Přítomní členové rady: Petr Votava, Petr Vacek, Petr Šeplavý, Martin Karban, Jaromír Čížek, Radek 

Šroler, Hana Sedláčková, Miroslav Nováček, Vladimír Sekera.      

Přítomný stálý spolupracovník rady: Radim Janča 

Téma jednání: Řízená diskuse, klubové odznaky a medaile 

A. Aktuality 

• P. Votava informovoval o postupu a stavu snah o zápis loveckého troubení na seznam 

kulturních statků UNESCO.  

• P. Šeplavý: přesun financí z MEMT v rámci rozpočtu je možný jen na základě zpracovaného 

projektu z oblasti osvěty, podaného pokud možno do konce května. 

• P. Votava a V. Sekera připraví program osvětového projektu ke 150. letům od narození A. 

Dyka, sestaveného ze vzdělávacího semináře v Křtinách a osvětového vystoupení trubačů u 

pomníku A. Dyka v polesí ŠLP LDF MENDELU v sobotu 4. září a projednají je s vedením 

ŠLP LDF. 

• J. Čížek, M. Karban a P. Šeplavý připraví distanční soutěž praktického loveckého troubení na 

téma výročí A. Dyka s pracovním názvem „memoriál A. Dyka“ 

• M.Karban požádá SMT, resp. přípravný tým pro LKT o možnost zařazeni členské schůze KT 

ČMMJ do programu LKT   

• P. Votava informoval o stavu příprav 6. ČSSMT v sobotu 5. června v Plané nad Lužnicí a 

RKT následně rozhodla o jeho konání prezenční formou. Upřesnění programu i 

hygienických opatření bude projednáno na pondělní schůzce organizačního výboru a bude 

zveřejněno na dostupných médiích (web, fb, ig…). 

B. Klubové odznaky a medaile 

• Diskuse zrevidovala stav klubových odznaků, medailí a cen a nastínila jejich další směrování. 

Proběhla také diskuse nad výrobou triček se stylizovaným logem KT ČMMJ. 

Návrhy klubových triček různé kvality a provedení, různých barev i velikostí připraví P. 

Šeplavý a R. Janča. 

Příští jednání rady v pátek 4. 6. 2021 ve 20h v Plané nad Lužnicí projedná aktuální témata, zejména 

stav zajištění 6. ČSSMT ale i dalších významných aktivit klubu jako je srpnový LKT nebo seminář 

k výročím 150. let A. Dyka a 30. let KT ČMMJ 4. září ve Křtinách u Brna.  

 

Zapsal: M. Nováček 

 


