Zápis z 9. distančního jednání Rady KT ČMMJ 28. června 2021
Přítomní členové rady: Petr Votava, Petr Šeplavý, Jaromír Čížek, Hana Sedláčková, Miroslav
Nováček, Vladimír Sekera.
Přítomný stálý spolupracovník rady: Radim Janča
Připravená témata jednání:
1. Aktuality
2. Upřesnění termínu členské schůze KT ČMMJ (M.Karban)
3. Návrhy límečkových triček a košil s výšivkou (R.Janča)
4. Návrh obyčejných triček s potiskem 30 let KT ČMMJ/150 let A.Dyka (P.Šeplavý)
5. Návrh programu a zajištění vzpomínkové akce 30/150 ve Křtinách 4. září (V.Sekera)
6. Průzkum zájmu trubačů o trička a o účast na vzpomínkové akci ve Křtinách (MNováček)
7. Různé
ad 1.

Aktuality – volby do myslivecké rady ČMMJ

P. Votava informoval o distančních volbách do myslivecké rady ČMMJ. Předsednictví obhájil ing. Jiří
Janota, místopředsedy se stali JUDr. Valenta a Daniel Švrčula.
ad 2.

Termín členské schůze KT ČMMJ

zatím není přesně stanoven, ale výroční členská schůze klubu proběhne v rámci LKT 2021.
M. Karban upřesní termín do poloviny července, jakmile bude upřesněn program LKT. Dle
organizačního řádu by měla být pozvánka zveřejněna nejpozději 21 dnů před konáním schůze.
Členská schůze, na které zazní především výroční zprávy, resp. zprávy o činnosti klubu a plány
činnosti na další období, by mohla kombinovat prezenční i distanční formu pro umožnění účasti členů,
kteří nebudou účastníky či návštěvníky LKT.
ad 5.

Program a zajištění vzpomínky 150 let A.Dyka a 30 let KT ČMMJ 4. září ve Křtinách u Brna

Rada projednala podklad V. Sekery, který je přílohou zápisu. Místem setkání bude Památník stromů
– Arboretum Řícmanice. P. Šeplavý připraví plakát do srpnové Myslivosti a do dalších médií. Zda
bude program pokračovat společenským večerem trubačů, vzejde z průzkumu zájmu trubačů o účast.
ad 4.

Trička s potiskem ke 150 letům A. Dyka a 30 letům KT ČMMJ

Rada projednala grafické návrhy P. Šeplavého, vtipně spojující obě výročí, a požádala jej o zajištění
výroby jednoduchých, ale dostatečně kvalitních triček, a zjištění jejich ceny. Barvy (černá/bílá),
velikosti a počty zjistíme průzkumem zájmu (webovým dotazníkem), spojeným s průzkumem zájmu o
účast na připomínkové akci (nechceme obtěžovat trubače více dotazníky).
ad 6.

Průzkum zájmu trubačů o trička a o účast na připomínce 150/30 4. září ve Křtinách

proběhne webovým formulářem (M. Nováček) formou závazné objednávky, jakmile budeme mít
hotové návrhy triček včetně jejich ceny. Trička by mohla být distribuována už na srpnovém LKT, pokud
je stačíme vyrobit, nejpozději však na vlastní vzpomínkové akci 150/30 ve Křtinách (Řícmanicích).
ad 3.

Klubová trička a košile s výšivkou

Nezávisle na tričkách, připomínajících výročí 150/30, chceme ke 30. výročí KT ČMMJ vydat také
kvalitní klubová trička s límečkem (polokošile) se strojní výšivkou loga KT ČMMJ na prsou vlevo.
Z technologických důvodů bude muset být logo nepatrně upraveno, ale nemělo by se od oficiálního
loga výrazně odchýlit. R. Janča zajistí vzorky (pro celou radu) nejpozději na srpnový LKT, resp. na
členskou schůzi KT ČMMJ. Kromě polokošil ověří možnosti výšivky zmenšeného loga bez nápisu
(pouze stylizovaná lesnice) na levý límeček bílé košile.
ad 7.

Různé - notový archiv

J. Čížek dohodl s P. Šeplavým prázdninové termíny pro fyzické převzetí nashromážděného notového
materiálu v sídle ČMMJ k vytvoření a katalogizaci klubového notového archivu.
Toto distanční jednání rady zahrnulo i témata rozdiskutovaná na prezenčním jednání rady v pátek 4. 6.
2021 v Plané nad Lužnicí při příležitosti konání 6. ČSSMT. Příští jednání rady bude svoláno dle potřeby.

Zapsal: M. Nováček

Příloha – podklad V. Sekery k tématu č. 5

Vážená Rado KT
Zasílám nové informace ohledně akce 4.9.2021 k oslavám narození A.Dyka a výročí KT.
Ze strany ŠLP Křtiny se podařilo předběžně domluvit, že zajistí:
-

Postavení velkého stanu u Památníku stromy (místo akce Arboretum Řícmanice)
Dva Toi Toi mobilní záchody
Guláš a nápoje pro účastníky semináře (ne pro veřejnost)
Audio aparaturu
Zatím je v řešení způsob dopravy na místo, povolení vjezdu, event. parkování aut

Požadavky na KT:
-

-

Vytvořit pozvánku, letáček, vhodný pro tištěnou i elektronickou podobu, který bude umístěn
např. na Mendelu, v časopise Myslivost, Svět myslivosti, webu KT, FB apod.,
Leták musí obsahovat něco jako:
„ŠLP Křtiny + logo, Klub trubačů + logo a ČMMJ + logo Vás zvou …na pietní vzpomínku u
památníku Stromy v Arboretu Řícmanice, na Stezce zdraví HVOZD , mapu s přístupem na
místo, program
prosíme o vytvoření Petra Šeplavého
zveřejnění letáku a rámcové ověření počtu trubačů a hostů semináře a pietního aktu (např.
prostřednictvím FB),
zjistit zájem a na základě výsledku zajistit ubytování ze soboty na neděli v campu v Jedovnici
prosíme o zajištění Mirka Nováčka, Elišku Kühnerovou a Radka Šrolera
oficiální pozvání hostů, představitelů MENDELU, ŠLP Křtiny, ČMMJ
oslovení regionálních a mysliveckých médií

Finanční požadavek ze strany ŠLP Křtiny je cca 25.000,- Kč (bude upřesněno mimo jiné podle
předběžného počtu účastníků)
Předpokládaný program, návrh:
10 – 10:45

sraz účastníků semináře u Památníku stromy

11 hod.

seminář, nácvik skladeb A. Dyka ( prosíme pod vedením Petra Vacka a Petra Dudy )

12:30 – 13:30 oběd
13:30 – 14:45 individuální vystoupení souborů, je možné u památníku, nebo jiných zajímavých míst
v okolí – například studánky apod.
15 hod.

pietní akt za účasti představitelů MENDELU, ŠLP Křtiny, KT a ČMMJ, zakladatelů
Klubu, trubačů, dalších hostů a veřejnosti, fanfáry mezi projevy hrají všichni trubači,
konkrétní skladby dle semináře, křest nově vydané publikace signálů A. Dyka (snad se
podaří realizovat)
Samozřejmě k výše uvedenému přivítám nápady, doplnění, upřesnění apod.
V.Sekera

