
Zápis z jednání rady KT 
 

Termín jednání:  11. - 13.1.2019   

 

Místo jednání:  Velké Bílovice 

 

Přítomni:  Petr Votava 

   Radek Šroler 

   Jaroslav Novák 

   Petr Šeplavý 

   Vladimír Sekera 

   Petr Vacek 

   Miroslav Nováček (12.1.) 

   omluveni Petr Duda, Robert Tauer, Miroslav Nováček – dne 11.1. a 13.1. 

 

1. Zahájení: 
 

Předseda KT Petr Votava přivítal členy rady KT ČR a SR, na společném jednání klubů trubačů. Po 

seznámení jednotlivých členů, přednesl programem jednání, který přítomni jednohlasně schválili. 

Poté každý klub zahájil samostatné jednání. 

 

 

2. Jednání KT ČR: 
 

a) Účastníci rozhodli, že jednání povede předseda Petr Votava, zapisovatelem byl zvolen Petr 

Vacek, ověřovatelem zápisu Petr Šeplavý. 

 

b) Radek Šroler podal zprávu o stavu členské základny, o placení členských příspěvků a kontrole 

údajů. Konstatoval, že na poslední soutěži trubačů bylo prověřováno členství účastníků soutěže. 

Byla diskutována problematika členství s tímto závěrem: 

 

Radek Šroler zajistí do konce března 2019 zveřejnění informace, že na webu KT a facebooku budou 

zveřejněny maily a tel. čísla členů. Pokud si některý člen KT nebude přát zveřejnění, obrátí se 

s touto informací na adresu uvedenou v dokumentu.   

 

c) Petr Šeplavý přednesl zprávu o plnění rozpočtu KT 2018 a návrh rozpočtu na rok 2019. Dále 

byly projednány rozpočty největších akcí KT, např. soutěže v Lipníku, ČMV 2018 a byly 

poskytnuty informace k mezinárodním soutěžím v Německu a Rakousku a k pokračování ME 

v roce 2020 Polsko a v roce 2021 Maďarsko. Po diskuzi přijat závěr: 

 

Rozpočet budoucí národní soutěže bude plánovaný jako vyrovnaný, příjmy a náklady budou ve výši 

cca 200.000,- Kč, z toho příjem 100.000 od účastníků, 50.000 od ČMMJ a 50.000 od sponzorů, 

akce bude pořádána skromněji než předchozí soutěž. Odpovídá Petr Šeplavý 

 

Na webu KT budou zveřejněny informace o soutěžích v Rakousku a Německu. Odpovídá Petr 

Vacek 

 

Schvaluje se rozpočet KT na rok 2019. 

 

d) Jaroslav Novák podal zprávu o praktickém troubení, konstatoval, že dochází k nárůstu množství 

troubení v praxi a ke zvyšování kvality hry. 

 



e) Byla podána informace, že v roce 2019 patrně dojde k ukončení činnosti SMT, předpokládá se 

navázání obdobné činnosti na základě nové smlouvy s Petrem Dudou. 

 

f) Petr Votava podal zprávu o situaci týkající se zápisu „Hudebního umění hráčů na lovecké rohy“ 

na seznam UNESCO. 

 

g) Příprava nového webu KT – Ing. Nováček podal informace o provedené analýze, závěr: 

 

Ing. Nováček zašle členům rady k odsouhlasení (novelizaci) strukturu informací zveřejňovaných na 

webu, Petr Šeplavý prověří technickou možnost novelizace struktury webu.  

 

h) Soutěžní skladby na národní soutěž – rada bere vybrané a zpracované skladby na vědomí a 

děkuje Robertu Tauerovi, Petru Dudovi a Matěji Vackovi za jejich výběr a přípravu. 

 

ch) Společná soutěž českých a slovenských trubačů 

Úvodní slovo přednesl předseda, zdůraznil důležitost této problematiky zejména ve vztahu 

k členské základně. Je potřeba domluvit se s KT SR na základních zásadách společného soutěžení, 

dále je důležité přijaté zásady podrobně trubačům vysvětlit. 

Vysvětlení zásad připraví Ing. Nováček a zašle ostatním členům rady k připomínkám. 

 

 

3. Společné jednání KT ČR a SR: 
 

a) Společná soutěž českých a slovenských trubačů 

 

Účastníci projednali a schválili soutěžní řád a dohodli se na principech pořádání soutěží a návrhu 

vzorových soutěžních propozic. 

 

Závěr: Dokumenty budou zveřejněny na webu KT, včetně vysvětlení zpracovaného Miroslavem 

Nováčkem.   

 

b) Smlouva o spolupráci 

 

Účastníci si připomněli obsah smlouvy o spolupráci klubů ČR a SR a vyhodnotili kladně její plnění. 

 

c) Zástupci KT SR podali informaci o přípravě zapsání mysliveckého troubení na národní seznam 

nehmotného kulturního dědictví SR.  

 

d) Na jednání se dostavil host - předseda organizačně právní komise SPK JUDr. Juraj Procházka, 

účastníky pozdravil jménem SPK, zapojil se do diskuze týkající se problematiky trubačů a také 

informoval o aktuálních otázkách SPK a SPZ. 

 

 

4. Závěr: 
 

 Předseda KT poděkoval účastníkům za dosavadní výbornou spolupráci a jednání ukončil. 

 

Velké Bílovice , dne 13.1.2019    zapsal:   Petr Vacek 

 

        obsah zápisu ověřil:  Petr Šeplavý  

 

        zápis schválil:  Petr Votava 


