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Volba předsedy a členů rady KT ČMMJ pro období 2020 - 2023 

volba předsedy a členů rady KT ČMMJ se uskuteční elektronicky ve dnech 21. a 22. 11. 2020. Informace     
o způsobu volby obdrží členové KT ČMMJ spolu s přístupovým kódem. 

Kandidátka do rady KT 

Do rady KT ČMMJ a na předsedu KT ČMMJ kandidují následující členové klubu, kteří podali svou 
přihlášku kandidáta do 30. 10. 2020: 

Kandidáti do rady KT ČMMJ: 

− Ing. Vladimír Sekera 
− Petr Šeplavý 
− Ing. Miroslav Nováček 
− Mgr. Jaromír Čížek 
− MgA. Martin Karban 
− Radim Janča 
− Ing. Hana Sedláčková 
− Eliška Kühnerová 
− Radek Šroler 
− JUDr. Petr Vacek 

Kandidát na předsedu KT ČMMJ, který se zároveň stane členem rady: 

− Bc. Petr Votava 

 
Do rady KT bude zvoleno maximálně 8 členů s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Byli bychom moc 
rádi, kdyby se zapojili do práce rady všichni kandidující členové klubu, a to i ti, na které oficiální místo 
v Radě KT díky obdrženým hlasům nezbyde. Vůbec to nevadí, všichni jsou opravdu vítáni. 
 
Kandidáti uvedli ve svých přihláškách: 
 

− Ing. Vladimír Sekera 
 Vážení Trubači, v Radě Klubu trubačů ČMMJ bych chtěl nadále spravoval webové stránky 

Klubu. Vedu také některé drobné dokumenty Klubu, a tak bych je nadále přidával do tohoto 
malého archívu. Loveckou hudbu a myslivost mám rád. Přivedla mne k mnoha přátelům, 
a tak bych chtěl tuto lásku k hudbě a myslivosti předávat a ukazovat ostatním. 

− Petr Šeplavý 
 Kandiduji proto, že mi činnost klubu přináší radost a optimisticky věřím, že to má smysl. 

Rád bych se věnoval projektu ME a dokončení historie klubu. Pokud budu zvolen, tak je 
to poslední volební období, kdy kandiduji do rady KT. Rád bych předal své poznatky a 
zkušenosti někomu, kdo by pokračoval. 

− Ing. Miroslav Nováček 
 Chtěl bych i nadále podporovat předsedu klubu při jeho organizačních i administrativních 

aktivitách a zlepšovat komunikaci a komunikační kanály klubu, propagovat jeho kulturní 
a osvětovou činnost. 

− Mgr. Jaromír Čížek 
 Celý svůj profesní život jsem se zabýval hrou na lesní roh jako učitel, nebo jako hráč v 

orchestru. Řadu let se také věnuji lovecké hudbě jako člen souboru Jihočeští trubači, nebo 
jako učitel. V současné době vedu dětský trubačský soubor v ZUŠ, pravidelně konzultuji s 
dospělými trubači, několikrát jsem byl lektorem na LKT v Chlumu u Třeboně. Již třicet let 
učím hru na lesní roh v Konzervatoři v Českých Budějovicích. Jsem zván do soutěžních 
porot - soutěže ZUŠ, soutěž trubačů v Olšině, soutěž konzervatoří, mezinárodní soutěž v 



 

Brně. Jako hráč na lesní roh jsem byl dvacet pět let členem orchestru Jihočeské komorní 
filharmonie, kde byl mým kolegou Robert Tauer /vedoucí Jihočeských trubačů/, s nímž 
úzce spolupracuji. Všechny získané zkušenosti bych rád uplatnil při práci v radě KT, kde 
bych se chtěl věnovat notovému archivu a soutěžním skladbám. 

− MgA. Martin Karban 
 Po dokončení studia na konzervatoři v Teplicích obor trubka jsem nastoupil jako učitel 

ZUŠ, kde působím od roku 2010. Výukou mysliveckých trubačů ve hře na lovecké rohy 
(především borlice) se zabývám cca 8 let. Od roku 2013 vedu trubačský soubor na SLŠ 
Šluknov. Pravidelně pracuji jako lektor na LKT v Chlumu u Třeboně, na Mezinárodním 
studentském semináři určeném pro studenty českých a slovenských středních lesnických 
škol, účastním se práce zkušebního komisaře při Kategorizačních zkouškách a odborného 
porotce na trubačských soutěžích. Při výchově trubačů spolupracuji úzce již řadu let s 
Petrem Dudou a účastním se příprav i realizace výukových a koncertních akcí pořádaných 
KT ČMMJ. Rád bych navázal na dlouholetou spolupráci a věřím, že dokáži do výuky 
přinést i některé nové poznatky. 

− Radim Janča 
 Za pokus nic nedám a mám zápal pro věc. Především jsem také nedávno začínal a rád bych 

motivoval nováčky. Mám pár praktických postřehů, jak to nováčkovi ulehčit v jeho 
začátcích a nasměrovat aktivity více online. Určitě by bylo fajn mít někoho, kdo by 
zastřešoval severovýchod Moravy. Jsem z hlavního města Valašského království, Rožnov 
pod Radhoštěm a jsem na to patřičně hrdý. Činnost: Nikdy jsem tento obor nestudoval, ale 
vždy jsem jej vykonával, a to jsou mezinárodní vztahy. Pod matadory Petrem Šeplavým a 
JUDr. Petrem Vackem věřím, že bych se mnohému v této oblasti přiučil. Mluvím well 
anglicky, sehr gut německy a aj dobre po slovensky:) 

− Ing. Hana Sedláčková 
 Nabízím svou pomoc v oblasti ekonomiky klubu a zároveň i v organizaci jednotlivých akcí, 

soutěží, koncertů atp. Představa pomoci je vypracovat ve spolupráci s ČMMJ plánovaný 
rozpočet příjmů a výdajů na budoucí období, t.j. na příslušný kalendářní rok a snažit se 
zajistit financování plánovaných akcí tak, aby mohly proběhnout. 

− Eliška Kühnerová 
 Troubení je mým velkým koníčkem. Ráda komunikuji s lidmi a ráda tvořím aktivity pro 

děti. Kandiduji, abych se mohla ve směru troubení více rozvíjet, poznávat nové lidi, 
uskutečňovat sešlosti pro trubače. V radě KT bych se ráda zaměřila na praktické troubení. 
S tím bych chtěla spojit prezentaci KT na sociálních sítích, především na Instagramu. 

− Radek Šroler 
 Kandiduji do Rady KT na úsek evidence členů a členských příspěvků. Proč kandiduji? 

Chci pomoci s prací v klubu. Věřím, že rozumím potřebám KT a potřebám členů na tomto 
úseku práce. Není mi stav věcí v klubu lhostejný a věřím, že mohu svojí činností přispět 
společné věci. 

− JUDr. Petr Vacek 
 Toto volební období vnímám jako období přechodné, kdy postupně dojde k předání „péče“ 

o náš KT mladší generaci. Obdobná situace je podle mých informací i u našich 
zahraničních sousedů. Postupně navážeme kontakt s novými odborníky v zahraničí a po 
skončení nepříznivé epidemiologické situace se vrátíme k mezinárodním soutěžím a ME 
trubačů. Spolupráci s našimi přáteli - trubači v zahraničí bych se chtěl věnovat v tomto 
volebním období. 

− Bc. Petr Votava 
 Toto je druhé a zároveň poslední volební období, kdy bych chtěl pokračovat ve vedení 

klubu jako jeho předseda. Velice mě těší, že o práci v radě mají zájem členové klubu, kteří 
se doposud práce rady neúčastnili. Je to pro nás všechny příslib, že klub bude i v budoucnu 
fungovat přinejmenším tak, jako je tomu nyní. Situace ve společnosti bohužel významně 
omezila naši činnost, ale jsem optimista a věřím, že se vše vrátí do správných kolejí, i když 
je jasné, že to asi budou koleje trochu jiné, než ty dosavadní. Tomu bych chtěl alespoň 
dočasně přizpůsobit změny v komunikaci členů klubu i jeho rady. Dále bych chtěl 
pokračovat v organizování společných Česko – Slovenských soutěží, organizování výuky 



 

na Es rohy a v administrativě, která je pro fungování klubu, ať již chceme, či nechceme, 
také nutná. 

Dne 4. listopadu 2020 
 
Bc. Petr Votava 
předseda KT 


