
V sobotu 16. února 2013 se od 14.00 do 15.00 hodin v aule Vyšší odborné školy lesnické a 
Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku, ulice Lesnická 55 konala výroční 
členská schůze KT ČMMJ. 
 
 
Program schůze: 
 
1. zpráva o činnosti KT 
 významné trubačské akce a činnost rady v roce 2012 – Petr Šeplavý 
            Národní soutěž trubačů Olšina – Bc. Petr Votava 
 Mezinárodní spolupráce – JUDr. Petr Vacek 
 Vzdělávání trubačů – Mgr. Petr Duda 
2. výsledek hospodaření za rok 2012 – Petr Šeplavý 
3. evidence členů a podpora trubačských akcí – Radek Šroler 
4. plán činnosti na rok 2013 
 Přehled připravovaných trubačských akcí – Petr Šeplavý 
 Národní soutěž trubačů ve Křtinách – Ing. Vladimír Sekera 
5. různé 
 
Po výroční členské schůzi následovala od 17.00 hodin v Děkanském kostele Narození Panny 
Marie v Písku Svatohubertská mše a od 19. hodin v Kulturním domě v Písku 3. trubačský 
ples.  
 
ad 1) 
Předseda KT přivítal přítomné, poděkoval vedení školy za poskytnutí prostor a  v krátkosti 
vyjmenoval hlavní akce, na kterých se KT podílel nebo spolupodílel. Poté Bc. Petr Votava zhodnotil 
úspěšnou Národní soutěž trubačů na Olšině, především vyzdvihl výbornou spolupráci s VLS Horní 
Planá.JUDr. Petr Vacek informoval o probíhajících jednáních se zahraničními partnery o ME trubačů. 
Pokud vše dobře dopadne, tak 1. ročník by se měl konat v roce 2015 v Mariánských Lázních. 
Zprávu o vzdělávání mysliveckých trubačů na kurzech a SLŠ přednesl Mgr. Petr Duda. Především 
informoval o zajištění výuky na SLŠ. 
 
ad 2) 
V roce 2012 hospodařil KT podle schváleného rozpočtu ČMMJ. Plánované akce a výdaje na ně byly 
uskutečněny v souladu se schváleným rozpočtem. Pro rok 2013 je v rámci rozpočtu ČMMJ navržena 
stejná částka jako v loňském roce. 
 
ad 3) 
Petr Šeplavý omluvil Radka Šrolera, který se nemohl z důvodu nemoci schůze zúčastnit a informoval 
o probíhající revizi seznamu členů. Seznam KT byl porovnán se seznamem ČMMJ a vzniklé 
nesrovnalosti jsou právě s jednotlivými členy osobně řešeny. Členská základna KT se pohybuje kolem 
700 členů. Do konce roku bude seznam zrevidován a poté umístěn na stránkách KT. 
 
ad 4)  
V roce 2013 budou všechny akce KT ČMMJ zaměřeny na 90. výročí založení jednotné myslivecké 
organizace a  90. výročí časopisu Myslivost. Na rok 2013 byly naplánovány následující akce, které KT 
ČMMJ buď pořádá nebo je podporuje: 
 
Zimní kurz mysliveckých trubačů  
11. - 13. 1. 2013 v Opavě 
Seminář trubačů  
8. - 10. 2. 2013 na FLD ČZU v Praze s účastí na plesu 
Velký myslivecký ples 
8. 2. 2013 – Praha –Národní dům na Vinohradech 
 



Členská schůze KT ČMMJ 
16. 2. 2013 – Písek, aula SLŠ 
Svatohubertská mše  
16. 2. 2013 – v Děkanském kostele Narození Panny Marie v Písku. 
Ples trubačů s volbou Miss trubačů 2013,  
16. 2. 2013 - Písek 
4. ročník Studentské soutěže v mysliveckém troubení a vábení jelenů 
15. 3. - 16. 3. 2013 na SLŠ Šluknov – pořádá LDF ČZU v Praze 
Mezinárodní seminář SLŠ v Prešově s odhalením pamětní desky Josefa Selementa  
6. 4. 2013 na SLŠ v Prešově 
Svatohubertská mše v chrámu Sv. Víta 
u příležitosti zahájení 60-tého generálního zasedání CIC a oslavy 90 let od založení ČMMJ 
26. 4. 2013 - Praha 
Natura Viva -  stánek trubačů a vábičů. 2. ročník soutěže Mladý trubač. 15. ročník ME ve 
vábení jelenů 
22. 5. 2013 - 26. 5. 2013 
18. ročník národní soutěže mysliveckých trubačů  
7. až 9. 6. 2013 ve Křtinách u Brna. 
Národní myslivecké slavnosti 
29. 6. 2013 – Ohrada 
Letní kurz trubačů Třeboň  
3. - 10. 8.  2013. 
Myslivecká Třeboň  
sobota 10. 8. 2013 na náměstí v Třeboni 
s celodenním mysliveckým programem a akcemi celý týden 
České myslivecké vánoce  
8. 12. 2013 Praha Rudolfinum 
 
Místopředseda KT ČMMJ, ing. Vladimír Sekera informoval o přípravách Národní soutěže 
mysliveckých trubačů ve Křtinách, která bude i vzhledem k výročí ČMMJ zaměřena na vzpomínku na 
Prof. Antonína Dyka, který ve Křtinách působil. 
 
 ad 5) 
Petr Šeplavý informoval o úkolech rady KT. Rada se chce zabývat klubovými insigniemi, připravit 
ME trubačů, podepsat smlouvu o spolupráci s KT SR a SMT a připravit nové internetové stránky. 
Po krátké diskusi k uvedeným tématům byla schůze ukončena. 
 
 
Dne 16. 2. 2013 zapsal 
 
 

 
 
Petr Šeplavý 
předseda KT ČMMJ 
 
 
 
 


