
 

 

 

 

Zápis z jednání Rady Klubu trubačů ČMMJ, 

konaného dne 5. srpna 2017 v Chlumu u Třeboně 

 

 Účast členů rady a hostů (P = přítomen, O = omluven): 

Řádní členové rady Hosté  

Petr Duda P Radek Šroler P Matěj Vacek  

Miroslav Nováček P Robert Tauer P Edmund Hatiar  

Jaroslav Novák P Petr Vacek P Tereza Dudová  

Vladimír Sekera O Petr Votava P Petr Dražil  

Petr Šeplavý P celkem 8 4  

 

Program jednání RKT, svolaného pozvánkou předsedy z 15. června 2017 : 

1. Rozhodnutí o místě konání 4. ČSSMT 
2. Kontrola plnění plánu činnosti na rok 2017 a plán činnosti na rok 2018, rozpočet pro MR ČMMJ 
3. Stanovení zásad komunikace v RKT a se členy KT ČMMJ 
4. Projednání dopisu P. Kořana 
5. Osobní plány činnosti členů rady - doplnění, koordinace, diskuse 
6. Příprava programu budoucího víkendového jednání RKT  

Jednání předsedá Petr Votava, předseda KT ČMMJ. 

1. Rozhodnutí o místě konání 4. ČSSMT 
Nabídky měst Planá nad Lužnicí a Lipník nad Bečvou byly ohodnoceny podle předem stanovených 
kritérií. Obě města jsou výtečně připravena a vyhovují ve všech podstatných parametrech. 
RKT se rozhodla pro nabídku Lipníku nad Bečvou s poněkud výhodnější dispozicí ubytování a hlavním 
spolupořadatelem Vojenskými lesy a statky, s.p., které v roce 2018 oslaví 90 let od svého založení. 
Nabídku města Planá nad Lužnicí RKT uchová pro ČSSMT v r.2020, potrvá-li jeho zájem. 
 

2. Kontrola plnění plánu činnosti na rok 2017 a plán činnosti na rok 2018, rozpočet pro MR ČMMJ 
Na schválené projekty pro r.2017 za cca 200.000Kč bylo vyčerpáno dosud jen okolo 30.000Kč – většina 
projektů je v běhu a lze předpokládat jejich ukončení  do konce roku: 
-  kulturní dědictví – notový sešit spěje k cíli, na jeho základě zajistí PD nahrávku 
-  nákup notového materiálu do archivu ČMMJ úspěšně probíhá 
-  školení lektorů již proběhlo a dále probíhá 
-  skripta pro KZ se připravují  
Také pravidelně plánované akce probíhají podle plánu. 
Ohroženo je vyčerpání letošního příspěvku na účast souborů na zahraničních soutěžích. Na stránkách 
klubu bude zveřejněna nabídka zahraničních soutěží a příspěvek může být použit také pro účast 
souborů na zahraničních seminářích, připravovaných v Rakousku a Bavorsku. 
 
RKT schválila návrh plánu činnosti a rozpočtu klubu na rok 2018, rozdělený do tří hlavních projektů – 
Vzdělávání, Kulturní dědictví a Soutěže s celkovými náklady 292.900Kč a příjmy 121.000Kč. Projekt 
Kulturní dědictví se v r.2018 zaměří na historii vzniku troubení v Čechách (280. výročí úmrtí F.A.Šporka) 
a budování archivu notového materiálu. Součástí návrhu jsou také pamětní medaile F.A.Šporka a 
odznaky pro kategorizační zkoušky trubačů I., II. a III. stupně.  

 
3. Stanovení zásad komunikace v RKT a se členy KT ČMMJ 

Jednou z hlavních hodnot RKT, kterou je třeba zachovat, je názorová pluralita – tříbení názorů 
v diskusích a směřování ke koncensu, kterému RKT dává přednost před spěšným hlasováním o 
zásadních otázkách, ale také sdílení výsledných rozhodnutí rady všemi jejími členy bez vlastních 
interpretací. Dílčí rozhodnutí, např. schvalování dokumentů, lze činit také písemně e-mailem. 
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4. Projednání dopisu P. Kořana 

Na konci června během Národních mysliveckých slavností na Ohradě proběhla schůzka PVo a PV 
s P.Kořanem pro vyjasnění stanovisek a odstranění nedorozumění, s následnou rekapitulací závěrů e-
mailem. Formální výtky bere RKT na vědomí a využije je pro svoji činnost. Podněty pro zlepšení práce 
rady a pro směrování klubu projedná RKT na svém zářiovém víkendovém jednání.  

 
5. Osobní plány činnosti členů rady - doplnění, koordinace, diskuse 

Plán činnosti, sestavený na základě osobních priorit členů RKT je strukturován do následujících oblastí: 
-  strategie a komunikace (PVo, MN, VS) 
-  ekonomika a evidence (PŠ, RŠ) 
-  vzdělávání (PD) 
-  zahraniční vztahy (PV, PŠ) 
-  soutěže (PVo, PŠ, PD, RT)  
-  osvěta (PŠ, VS, PD, RT, JN, MN) 
Podrobně se obsahem těchto oblastí bude RKT zabývat na svém zářiovém víkendovém jednání.  
  

6. Příprava programu budoucího víkendového jednání RKT  
Kromě obvyklé agendy budou na zářiovém víkendovém jednání šířeji prodiskutována následují témata: 
- odznaky a medaile  
- osvětový program Myslivečtí trubači dětem 
- elektronické hodnocení soutěží 
- zlepšení struktury a obsahu webových stránek vč. začlenění facebookové komunikace   
- podněty P. Kořana pro směrování klubu a zlepšení práce rady 
- směrování klubu - formulace programových cílů a strategie pro jejich dosažení  
a případně další témata zaslaná včetně podkladů e-mailem. 
 

 
V Chlumu u Třeboně dne 5. srpna 2017 
 
 
 

Zapsal:          Ověřili: 
 
 
 
    
         ______________________             _______________________       __________________________ 

     Miroslav Nováček                       Petr Votava                                        Jaroslav Novák 


