Zápis ze zasedání rady Klubu trubačů ČMMJ
ze dne 16. září 2011, která se konala od 17.00 hodin do 19.30 v prostorách nového sídla ČMMJ v
ul. Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4.
Program :
1. úvodní slovo
2. volba místopředsedy
3. hlavní cíle KT pro volební období
4. plán akcí na rok 2012
5. Národní soutěž mysliveckých trubačů 2012 – základní informace
6. kategorizace, statusní symboly, standard soutěží
7. různé
8. stanovení termínu a programu příštího zasedání
ad 2) Místopředsedou KT byl zvolen Ing. Vladimír Sekera.
ad 3) Petr Šeplavý přednesl vizi a cíle klubu na nadcházející období. K předneseným bodům se
rozvinula všeobecná diskuze. Základní tézí práce KT v nadcházejícím období je rozvoj takových
aktivit, které podpoří co nejvíce praktických trubačů v jednotlivých MS. Práce s vedoucími
souborů, podpora vystoupení trubačů na veřejnosti a dokončení připravovaných dokumentů.
-

evidence členské základny
možnost zavedení minimálního evidenčního poplatku, spolupráce s vedoucími souborů,
spolupráce s OMS

-

vzdělávání mysliveckých trubačů
kdo může vzdělávat myslivecké trubače, evidence lektorů a zkušebních komisařů, podmínky
pro zařazení do systému vzdělávání, evidence vydaných osvědčení, možnost pořádání
letních
trubačských kurzů ( požadavek vznesl ing. Vladimír Sekara)
-

získávání mysliveckých trubačů pro myslivost
Petr Votava - cílem je aby co nejvíce členů KMT mělo i myslivecké zkoušky.

-

Komunikace se členkou základnou
Vladimír Sekera – internetové stránky KT obsahují zastaralé informace. V rámci jednání
Rady KT navrhuje využít ke komunikaci internet.

-

spolupráce se zahraničními organizacemi
Petr Vacek informoval o jednání se zástupci Dolno- a Hornorakouského svazu trubačů,
Polských a Slovenských trubačů o možnosti zavést jednotnou evropskou soutěž. Mistrovství
Evropy mysliveckých trubačů.

ad 4) Radě byl předložen plán akcí, který po zapracování pozměňovacích návrhů Rada přijala.
Do budoucna je potřeba radikálně změnit přístup pro zařazování akcí za klubové, tedy akce,
které jsou schvalovány na RKMT.
ad)5

Národní soutěž bude pořádána v prostoru VLS Olšina. Úvodního jednání se dne 26. 9. 2011
zúčastní Petr Šeplavý a Petr Votava, kteří předloží zprávu ostatním členům Rady.

ad 6) K uvedené problematice jsou zpracovány materiály, které je potřeba podrobit širší diskuzi a
připravit ke schválení.
ad 7) Jednání se zúčastnil David Princ, který jako zástupce Akademické soutěže trubačů projednal
mezinárodní soutěž při příležitosti výstavy v Letňanech 24. 25. 2. 2012
ad 8) Příští schůze se uskuteční pravděpodobně v lednu 2012 jako víkendové výjezdní setkání.
zapsal Petr Šeplavý

