
Zápis z výroční členské schůze Klubu trubačů ČMMJ, z. s. ze dne 27. 2. 2016 

Program: 

1. Prezence 

2. Zahájení 

3. Zpráva předsedy za rok 2015 

4. Zprávy členů Rady KT (Česko-slovenská soutěž mysliveckých trubačů,  Mistrovství 

Evropy trubačů a další) 

5. Rozprava 

6. Usnesení 

7. Závěr 

Po zahájení schůze a kontrole prezence následovalo přivítání všech přítomných předsedou KT. 

Zpráva předsedy KT viz . Výroční zpráva KT za rok 2015 

Radek Šroler na závěr poděkoval všem členům Rady KT za práci a aktivity, které učinili během roku 
2015 ve prospěch činnosti KT. Je nutno poděkovat i dalším členům KT, kteří měrou nemalou přispěli k 
činnosti KT ve všech oblastech činnosti. 
 
Zpráva P. Vacek -  informoval o situaci v mezinárodních vztazích a v posledních letech o snížení účasti 
zastoupení ČR na zahraničních soutěžích, což je negativně vnímáno právě v zahraničí. Na to je 
navázána  reciproční výměna, která je tímto oslabena. Důvodů tohoto jevu je více. Dále jsme vyslechli 
informace z Myslivecké rady, týkající se věcí na úseku činnosti a řízení klubů ČMMJ. 

 

Zpráva P. Šeplavý – rozpočet 2015 byl zachován a plněn jako vyrovnaný. V rozpočtu zůstala celková 

částka 9 000 Kč, která byla připravena na společnou Česko Slovenskou soutěž v Malackách, kde 

nebylo požadováno její čerpání. Pro rok 2016 nebyl rozpočet KT Mysliveckou radou zatím schválen. 

Příslib příspěvku od ČMMJ na činnost ve výši 25 000,- Kč zůstal zachován. Dále podal informace 

z jednání KPK ze dne 16.2.2016. 

Zpráva J. Novák – informoval  o vyhledávání a kontaktování  neregistrovaných trubačů v regionech, 

což je dlouhodobá a v pravdě mravenčí práce. Dále podal informace o spontánní aktivitě vytváření 

regionálních a lokálních akcí trubačů povětšinou pořádané jako přátelská setkání  nebo kulturní 

program mysliveckých dní . Rada toto vnímá jako pozitivní trend v rozvoji lokálních aktivit. 

Zpráva V. Sekera – informoval o stavu webových stránek a komunikace s veřejností a členskou 

základnou přes elektronická media. Potřebu posílení redakční strany vedení webových stránek.  

Zpráva P. Votava -  podal souhrnné informace k přípravě 2. ČSSMT v Pelhřimově. Informace o 

programu, zabezpečení, spolupráce s OMS PH.  

 



Rozprava  

 Miroslav Nováček  jako první diskutující přednesl pohled trubače a řadového člena ČMMJ na 

současnou situaci v mateřské organizaci a položil základní otázky ve vztahu k ČMMJ.  

1. Jak a co můžeme udělat pro myslivost a ČMMJ v současné době pro její stabilizaci. Z pohledu 

člena ČMMJ a člena klubu.     

2. Jaké komunikační kanály používat vůči členům a veřejnosti. 

24.2.2016                                                                                                                            zapsal Radek Šroler 

 

 

 

 

 


