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Zápis z jednání členské schůze Klubu trubačů ČMMJ 2018,
konané při IV. ČSSMT 2. června 2018 v Lipníku nad Bečvou
Přítomno 50 členů KT ČMMJ a 11 hostů z řad českých i slovenských trubačů; prezenční listina je
přílohou zápisu.
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zahájení
Zpráva o činnosti KT za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018
Hospodaření klubu za rok 2017 a rozpočet 2018
Vzdělávání a kategorizační zkoušky
Projednání dopadů zákona o GDPR a jeho naplnění v rámci KT ČMMJ
Různé
Usnesení
Závěr

Ad 1: Jednání zahájil předseda KT ČMMJ Petr Votava, přivítal členy i hosty a ověřil, že jednání členské
schůze je usnášení schopné. Žádné návrhy na změnu či doplnění programu jednání členské schůze
nebyly vzneseny, program byl jednomyslně schválený.
Ad 2: Člen rady KT Petr Šeplavý přednesl zprávu o činnosti za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018.
Zpráva byla vzata na vědomí, plán činnosti byl jednomyslně schválený.
Ad 3: Člen rady KT Petr Šeplavý přednesl zprávu o hospodaření klubu v roce 2017 a rozpočet na rok
2018. Zdůraznil záměr rady klubu na finanční podporu účasti nejúspěšnějších souborů na
mezinárodních trubačských soutěžích, konaných v zahraničí a navrhl, aby byl tento záměr zahrnut do
rozpočtu 2019. Zpráva o hospodaření 2017, rozpočet 2018 i návrh na zahrnutí finanční podpory
účasti na zahraničních soutěžích do rozpočtu 2019 byly jednomyslně schváleny.
Ad 4: Předseda KT Petr Votava a člen rady KT Petr Duda přednesli koncepci vzdělávání trubačů jako
prioritní aktivity klubu a kategorizačních zkoušek trubačů pro motivaci a ověření dosažené úrovně.
Ad 5: Člen rady KT Petr Vacek seznámil účastníky s dopadem zákona o ochraně osobních údajů na
agendy klubu a navrhl takový způsob jeho naplnění, při kterém bude zachováno zveřejnění kontaktů,
protože je v zájmu klubu, aby byl zachován veřejný přístup ke kontaktním informacím o trubačích a
souborech, avšak nebude-li člen klubu souhlasit se zveřejněním jeho osobních údajů, bude z veřejně
přístupného seznamu kontaktů neprodleně vymazán. Návrh byl jednomyslně schválený.

Ad 6: Různé
Člen rady KT Vladimír Sekera vyzval členy k zasílání příspěvků s celoklubovým významem pro
uveřejnění na webových stránkách klubu www.trubaci.cz. Místopředseda KT Miroslav Nováček
doplnil, že pro příspěvky s neoficiálním obsahem, např. pozvánky na místní nebo neoficiální
trubačské aktivity, lze využívat facebookovou skupinu „Klub trubačů ČMMJ“.
Člen rady KT Petr Duda informoval o novém pravidle výuky mysliveckého troubení na středních
lesnických školách, kdy kategorizační zkoušky 1. stupně jsou povinným výstupem tříletého studia hry
na lovecký nástroj.
Člen rady KT Petr Vacek vyzval na základě aktuálních zkušeností z průběhu soutěže k účasti zejména
vedoucí souborů na přípravných seminářích, které významně přispívají k pochopení a správné
interpretaci soutěžních skladeb soutěžícími soubory i jimi vyslanými sólisty.
Ad 7: Usnesení
1. Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti KT za rok 2017
2. Členská schůze schvaluje zprávu o hospodaření klubu za rok 2017, plán činnosti na rok 2018 a
rozpočet klubu na rok 2018.
3. Členská schůze schvaluje návrh na poskytnutí finanční podpory účasti na zahraničních
soutěžích a zahraničních odborných seminářích těch souborů, které mají zájem se takových
akcí zúčastnit a zároveň se umístí na ČSSMT v předchozím kalendářním roce do 5. místa
výsledkové listiny.
4. Členská schůze schvaluje návrh na naplnění zákona o ochraně osobních údajů, projednaný
v bodě 5 programu jednání - kontaktní informace na trubače a soubory budou veřejně
přístupné, v případě nesouhlasu člena KT budou jeho osobní údaje z veřejného seznamu
neprodleně vymazány.
5. Členská schůze ukládá radě klubu zpracování přehledu zahraničních mezinárodních soutěží
2019 tak, aby bylo možné se na ně řádně a včas připravit.
Ad 8: Předseda KT Petr Votava poděkoval členům i hostům za účast a popřál jim mnoho úspěchů a
radosti z další práce pro KT ČMMJ a při rozvoji tradic mysliveckého troubení.
V Lipníku nad Bečvou dne 2. června 2018

Zapsal: Miroslav Nováček

Ověřil: Petr Vacek

Předseda KT ČMMJ: Petr Votava

