Zápis ze zasedání rady Klubu trubačů ČMMJ
konané dne 27. - 29. 9. 2013 na lovecké chatě SLS v Písku
Jednání se zúčastnili:
Členové rady KT - Petr Šeplavý, Ing.Vladimír Sekera, Radek Šroler, Bc. Petr Votava, JUDr. Petr Vacek
a Mgr. Petr Duda.
Členové rady KT SR – Ing.Edmund Hatiar, Ing. Michal Olos
Hosté – místopředseda ČMMJ Ing. Jiří Chmel, za SLŠ Písek ředitel Ing. Jiří Holický, Ing. František
Bušina, Pavla Machatá za OMS Písek ing. Ladislav Křížek a za Městské lesy Písek ředitel Ing. Václav
Zámečník.

Program :
Pátek 17.00 – 20.00 hodin
Úvodní slovo – předseda KT přivítal hosty, seznámil je s programem a s činností KT v roce 2013
Podepsání smlouvy o spolupráci mezi KT ČMMJ a SMT.
Za přítomnosti členů rady a významných hostů byla slavnostně podepsána smlouva o
spolupráci mezi KT a SMT.
Zpráva o soutěžích trubačů v roce 2013 – Petr Votava, Vladimír Sekera, Petr Šeplavý, Edmund
Hatiar seznámili přítomné s průběhem trubačských soutěží a setkání v roce 2013.
Zpráva SMT a TŠJS o zajištění výuky mysliveckých trubačů a vzdělávání lektorů
Petr Duda předložil a krátce okomentoval písemnou zprávu o zajištění vzdělávání trubačů.
Na webu KT bude zveřejněn seznam členů Hudební komise.
Sobota 9.00 – 11.30 hodin
Kategorizační zkoušky trubačů – Petr Vacek - obsah jedotlivých kategorií
- materiál byl v RKT projednán a přijat s účinností od 1. ledna 2014
Evidence členů – Radek Šroler
Informoval RKT o současném stavu členů KT, kdy máme v evidenci 700 členů. Po obsáhlé
opravě ke stavu evidence členů KT byla přijata následující rozhodnutí, platná od 1.1. 2014.
přidružený člen KT - Platba 100 Kč, čerpá výhody a slevy, nemá volební a hlasovací páva
řádný člen KT může být pouze člen ČMMJ – prokazuje se průkazem, má plnohodnotné členství,
má právo volit a hlasovat.
Radek Šroler zajistí osobní účet na své jméno od 1. 1. 2014. U platby na tento účet bude
uveden jako vs. rodné číslo, specifický symbol – telefon, u člena ČMMJ se jako v.s. uvede r.č.
Převod peněz na účet KT u ČMMJ se vyřeší po dohodě s ekonomickým oddělením ČMMJ.
Výpisy účtu bude každoročně zveřejněn na webu KT. K účtu bude mít dispoziční právo také
místopředseda KT Ing. Vladimír Sekera
Vyvěsí současnou databázi s názvem „Databáze kontaktů“.
Napíše hromadný e-mail a na web zveřejní výzvu o aktualizaci a kontrole údajů v Databázi
kontaktů. Opravy budou možné přes aktivní formulář. Na web KT bude možnost doplnit link na
www stránky souborů.
Informace o mezinárodní spolupráci a přípravě ME trubačů – Petr Vacek předložil RKT
základní dokument k ustanovení ME mysliveckých trubačů. K projektu se v současné době
připojili trubači ze Saska, Dolního a Horního Rakouska, Slovenska, Polska a proběhlo také
první jednání se zástupci Bavorska.
Plán akcí na rok 2014 a do budoucna – Petr Šeplavý + všichni
V rámci oslav založení jednotné myslivecké organizace ve sv. Antonu proběhlo jednání se
zástupci KT SR o možnosti pořádat společnou soutěž trubačů. Z jednání vyplynul návrh
postupného sbližování s tím, že by se národní soutěže pořádali střídavě v ČR i v SR jednou
za dva roky. První soutěž v tomto duchu by se pořádala v roce 2015 na Slovensku. Edmud

Hatiar prezentoval zájem Vysoké školy ve Zvolenu spolupracovat s ČZU a KT na slovenské
obdobě akademické soutěže. NSMT 2014 – Konstantinovy Lázně se bude konat 30.5 -1.6.
2014, termín a místo akademické soutěže bude zveřejněno po projednání s LDF ČZU, která
je hlavním pořadatelem soutěže. Po projednání termínů školení a zahraničních soutěží schválila
RKT plán akci KT na rok 2014.
Sobota 15.00 – 19. 00 hodin
Používání notových materiálů a skladeb v praxi – Petr Vacek seznámil RKT se situací v
dodržování autorských práv. Bohužel se setkáváme s flagrantním porušováním zákonných
předpisů a proto se RKT rozhodla podniknout v této věci příslušné kroky. Pověřila JUDr.
Petra Vacka, aby o autorských právech napsal článek pro časopis Myslivost. Dále bude toto
téma předmětem školen í kurzů. V rámci školení by bylo vhodné spolupracovat také s
vedoucími souborů a s lektory.
Klubové insignie – RKT projednala náměty na vytvoření klubového odznaku a odznaku za
kategorizační zkoušky, klubové vyznamenání a klubovou nahrávku. V těchto námětech se
bude připravovat realizace konkrétních návrhů.
Návrh změn prezentace KT na internetu – Vladimír Sekera a Petr Šeplavý předložili radě
návrh nových internetových stránek, RKT s formou souhlasí s tím, že obsah je potřeba doladit.
Přehled klubových dokumentů – RKT projednala seznam platných dokumentů, kterými se
řídí činnost KT.
Různé – dopis trubačů z FLD Mendelovy univerzity v Brně, rada se poměrně obsáhle zabývala
dopisem studentů FLD v Brně. Po projednání pověřila odpovědí Petra Šeplavého.
Rada projednala návrh smlouvy o spolupráci s LDF ČZU v Praze a pověřila Petra Šeplavého a
Petra Vacka projednáním s LDF.
Neděle 9.00 – 11. 00 hodin
Různé – příprava voleb RKT v roce 2014. Volby se uskuteční u příležitosti NSMT v
Konstantinových Lázních. V lednu bude na stránkách trubačů zveřejněn seznam kandidátů do
RKT s možností pro přihlášení dalších zájemců o práci v RKT z řad členů KT. Kandidátka bude
zveřejněna na klubových stránkách. Na členské schůzi bude předložen návrh na úpravu
Organizačního řádu v bodě volby předsedy a členů rady. Členská schůze by volila členy rady
a na prvním zasedání RKT bude zvolen předseda a místopředseda KT.

Dne 29. 9. zapsal
Petr Šeplavý
předseda KT ČMMJ

