
Zápis z členské schůze Klubu trubačů Českomoravské myslivecké jednoty 
konané 3. srpna 2019 v Chlumu u Třeboně 
 
Přítomno 45 členů KT ČMMJ a 4 hosté 
 
Program: 

1. Zahájení 
2. Zpráva o činnosti za rok 2018 a část roku 2019 a plán činnosti na rok 2020 
3. Smlouva o spolupráci mezi ČMMJ a KT ČMMJ 
4. Hospodaření KT ČMMJ v roce 2018 a rozpočet 2019, příprava rozpočtu 2020 
5. Vzdělávání a kategorizační zkoušky 
6. Vzdělávání – pravidelná výuka na lovecké rohy in Es ve školním roce 2019/2020 
7. Různé 
8. Usnesení 
9. Závěr 

 
Průběh a závěry členské schůze: 

1. Členskou schůzi zahájil předseda KT ČMMJ Petr Votava přivítáním členů i hostů. 
2. Petr Votava přednesl zprávu o činnosti a plán činnosti klubu 

a) 2018 
b) pololetí 2019 
c) plán 2020 

3. Petr Votava informoval členy o významu a hlavních bodech připravované smlouvy o 
spolupráci mezi jednotou a klubem. Smyslem smlouvy je jasně formulovat věcné 
závazky klubu vůči mateřské organizaci a závazky ČMMJ k podpoře KT ČMMJ. 
Smlouva bude uzavřena do konce roku 2019. 

4. Petr Šeplavý přednesl zprávu o hospodaření klubu v minulém roce, představil 
rozpočet na tento rok a jeho průběžné čerpání. Informoval také členskou schůzi o 
průběhu příprav rozpočtu KT ČMMJ na rok 2020. Finance, se kterými klub 
hospodaří, jsou čerpány z rozpočtu KTČMMJ. Dále klub podporuje další akce, které 
mají samostatný rozpočet a jsou hrazeny trubači, ze vstupného a partnery akcí. 
Hospodaření za rok 2018, plnění v roce 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020 je 
přílohou zápisu. 

5. Petr Duda informoval členy o stávajících i nových vzdělávacích aktivitách klubu: 
a) ZKT Opava, LKT Chlum u Třeboně, Kategorizační zkoušky, Mezinárodní 

studentský seminář, Mladý trubač, Novoroční koncert trubačů, Seminář pro 
porotce trubačských soutěží... 

b) Nový projekt: Letní trubačský tábor Šluknov 2019 – 27 spokojených dětí, 
výstupem je také filmový dokument a reportáž v TV NOVA 

6. Petr Votava a Petr Duda informovali členy o nově připravovaném projektu výuky na 
lovecké rohy in Es, oblíbených v sousedních, zejména německy mluvících zemích. 
Cílem celoročního kurzu (školní rok 2019/2020) je naučit zájemce z řad zkušených 
trubačů in B základům kvalitní hry na lovecké rohy in Es, případně dát podnět ke 
vzniku nových souborů in Es, které by se mohly zúčastňovat tuzemských i 
zahraničních trubačských soutěží. Výuka začne v září, termíny a místo budou 
oznámeny na stránkách klubu. 

7. Různé 
a) Radek Šroler informoval členskou schůzi o aktuálním stavu členské základny 

klubu, způsobech členství a členských příspěvcích. 
b) Petr Votava informoval členy o přípravách 6. ČSSMT v Plané nad Lužnicí 6. 

června 2020 a navrhl, aby během soutěže proběhla také příští členská schůze 
KT ČMMJ.   



c) Petr Vacek informoval členy o blížících se volbách do Rady KT ČMMJ v roce 
2020. Navrhl, aby volby proběhly ověřenou formou elektronického a 
korespondenčního hlasování tak, aby se jich mohli zúčastnit všichni členové a 
aby výsledky mohly být oznámeny na příští členské schůzi 6. června 2020. 

8. Usnesení: 
Členská schůze 
a) bere na vědomí zprávu o činnosti KT ČMMJ a plán práce 2020, 
b) bere na vědomí přípravu smlouvy o spolupráci mezi ČMMJ a KT ČMMJ, 
c) bere na vědomí zprávu o plnění plánu akcí a rozpočtu KT ČMMJ k .7.2019, 
d) bere na vědomí návrh plánu akcí KT ČMMJ a přípravu rozpočtu pro rok 2020, 
e) schvaluje návrh na elektronickou a korespondenční volbu Rady KT ČMMJ v 

roce 2020. 
9. Závěrem Petr Votava poděkoval členům za účast i za aktivní přístup k práci klubu, 

zejména při šíření loveckého troubení a mysliveckých tradic ve všech regionech. 
 
V Chlumu u Třeboně dne 3. srpna 2019 
 
 
Petr Votava, předseda KT ČMMJ    zapsal: Miroslav Nováček 


