Zápis
z jednání rady, které se konalo od pátku 31. srpna do neděle 2. září 2012. na lovecké chatě divize VLS
Lipník nad Bečvou.
Jednání se zúčastnili:
členové rady: Petr Šeplavý, Ing. Vladimír Sekera ,JUDr. Petr Vacek, Mgr. Petr Duda, Petr Votava,
Radek Šroler.
hosté: Ing. Jan Jeniš,Ing. Edmund Hatiar, Veronika Lehotská a v sobotu Ing. Eduard Levý
V přátelské a tvůrčí atmosféře byly projednány následující body programu.
Pátek 17.00 – 20.00 hodin
Úvodní slovo předsedy, přivítání hostů - Petr Šeplavý přivítal
1.Pověření NSMT – materiál byl doplněn a připraven k podpisu pro soutěž ve Křtinách
2. Kategorie praktický trubač – materiál byl odložen k doplnění
3. Soutěžní řád NSMT – materiál byl radou přijat a doporučen ke zveřejnění
Sobota 9.00 – 11.30 hodin
4. NSMT 2013 – Křtiny – NMST byla projednána s Ing. Eduardem Levým a také mu byly předány
materiály k zajištění soutěže a pověřovací dopis.
5. Plán akcí na rok 2013 – materiál byl přijat, napříště by mělo být organizováno méně akcí.
6. Záštita nad klubovými akcemi – materiál, který má podpořit snahu organizovat trubačské akce jiné
subjekty než radu KT ČMMJ byl po obsáhlé diskusi přijat. Zajištěním byl pověřen Radek Šroler.
7. Informace o mezinárodní spolupráci a přípravě ME trubačů – Petr Vacek
8. Dohoda o spolupráci mezi KT ČMMJ a KT Slovenska – dohoda byla za přítomnosti obou stran
dopracována a připravena ke slavnostnímu podpisu v rámci akce v Prešově.
9. Dohoda o spolupráci mezi SMT a KT ČMMJ – dohoda byla po diskusi doplněna a projednána s tím,
že bude podepsána při nějaké slavnostní příležitosti.
10. Zpráva SMT a TŠJS o zajištění výuky mysliveckých trubačů a vzdělávání lektorů – Petr Duda
Sobota 16.00 – 19. 00 hodin
11. Informace o kategorizačních zkouškách, evidenci vydaných osvědčení a lektorů – odloženo k dalšímu
doplnění a projednání
12. Kategorizační zkoušky trubačů – odloženo na příští jednání rady KT
13. Zajištění stánku a soutěže Mladý trubač na výstavě Natura 2013
14. Návrh změn prezentace KT na internetu – přípravou nových stránek byli pověřeni Petr Šeplavý a
Vladimír Sekera.
15. Pamětní deska Josefa Selementa v Prešově – rada souhlasila s výrobou pamětní desky s tím, že bude
financována z prodeje pamětních odznaků.
16.Klubové dokumenty – Petr Šeplavý seznámil s přehledem platných klubových dokumentů17. Různé – příští jednání rady se uskuteční opět jako víkendové zasedání. Termín a místo budou určeny
později.
Neděle 9.00 – 10. 00 hodin – Závěr zasedání a odjezd
2. 9. 2012 zapsal
Petr Šeplavý
předseda KT ČMMJ

