
V sobotu 18. února 2012 od 17.00 se v aule Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy 
Bedřicha Schwarzenberga v Písku, ulice Lesnická 55 uskutečnila členská schůze KT ČMMJ. Přítomní 
členové KT ČMMJ se zapsali do seznamu členů, který pro jednání připravil Radek Šroler. Jednání 
proběhlo podle schváleného programu. 
 
Program schůze: 
 
1. zpráva o činnosti KT 
2. výsledek hospodaření za rok 2011 
3. změna Organizačního řádu KT 
4. změna klubových příspěvků na rok 2012 
5. plán činnosti na rok 2012/2013 
6. různé 
 
ad 1) 
Předseda KT přivítal přítomné, poděkoval vedení školy za poskytnutí prostor a seznámil účastníky s 
oblastmi působení jednotlivých členů Rady KT a v krátkosti vyjmenoval hlavní akce, na kterých se 
KT podílel nebo spolupodílel. 
 
ad 2) 
V roce 2011 hospodařil KT podle schváleného rozpočtu ČMMJ. Plánované akce a výdaje na ně byly 
uskutečněny v souladu se schváleným rozpočtem. Pro rok 2012 je v rámci rozpočtu ČMMJ navržena 
stejná částka jako v loňském roce. 
 
ad 3) 
JUDr. Petr Vacek seznámil přítomné s navrhovanými změnami Organizačního řádu KT. Změny OŘ 
byly přijaty a úplné znění bude zveřejněno na stránkách KT. 
 
ad 4)  
V závislosti na změnách OŘ byly změněny i klubové příspěvky. Členství bylo rozděleno do tří 
kategorií. Řádné členství, přidružené členství a čestné členství. Řádní členové platí příspěvek 300 Kč, 
pokud jsou zároveň členy ČMMJ, tak již příspěvek KT neplatí. Přidružení členové platí roční 
příspěvek 100 Kč. Čestní členové roční příspěvek neplatí.  
 
ad 5) 
Petr Šeplavý přednesl výčet nejdůležitějších akcí pro rok 2012. Mezinárodní seminář v Hranicích na 
Moravě (březen), Akademická soutěž v Kostelci nad Černými Lesy (duben) Křtinské vytrubování 
(květen), Natura Viva (květen), LKT v Chlumu (srpen), Myslivecké Vánoce v Rudolfinu (prosinec). 
Zprávu o Národní soutěži trubačů v Olšině (červen) přednesl Petr Votava a o pokračujících jednáních 
se zahraničními trubačskými organizacemi připravujících propozice pro Mistrovství Evropy 
mysliveckých trubačů informoval JUDr. Petr Vacek.  
  
ad 6) 
Robert Tauer přednesl návrh na vytištění univerzálního plakátu pro trubače, který by mohly soubory 
lehce doplnit a použít při propagaci svých vystoupeních. Většina návrh přijala a pověřila Radu jeho 
přípravou. Petr Šeplavý poděkoval panu Mgr. Petru Dudovi za práci při vzdělávání trubačů a paní 
Šárce Kvičínské za výchovu mladé trubačské generace. Také poděkoval Mgr. Tomáši Kirschnerovi za 
úsílí, které věnuje vydávání notového materiálu a vyzval trubače, aby doplnili své knihovny o tento 
kvalitní materiál. Zároveň vyzval skládající trubače, aby předložili své skladby k možnému 
oficiálnímu vydání. Jedním z úkolů KT je i podpora kvalitních skladeb pro oficiální vydání a vedení 
notového archivu (pověřen Petr Votava). 
 
 
Dne 18. února 2012 zapsal 
 
Petr Šeplavý 
předseda KT ČMMJ 
 
 
 
 


