
Zápis z členské schůze KT ČMMJ 7. srpna 2022 v Žítči 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti KT ČMMJ za rok 2021 a část roku 2022 a plán činnosti na rok 2023 

3. Hospodaření klubu za rok 2021, rozpočet 2022 a příprava rozpočtu 2023 

4. Spolupráce mezi ČMMJ a KT ČMMJ 

5. Informace o Organizačním řádu KT ČMMJ upraveném a schváleném Mysliveckou radou 

ČMMJ 

6. Příprava voleb do Rady KT ČMMJ 

7. Vzdělávání a kategorizační zkoušky 

8. Vzdělávání – pravidelná výuka na lovecké rohy in Es ve školním roce 2022/2023 

9. Různé 

10. Usnesení 

11. Závěr 

Průběh: 

1. Se signály Vítání a Začátek honu zahájil předseda KT ČMMJ P. Votava členskou schůzi 

přivítáním 52 členů a 2 hostů. Prohlásil, že členská schůze po 30 minutách od oznámeného 

začátku je v souladu s organizačním řádem usnášení schopná a dal hlasovat o jejím 

programu. Program byl schválen jednomyslně. 

2. P. Votava přednesl stručnou zprávu o činnosti klubu v předchozím období, pro podrobnosti 

odkázal na zveřejněnou výroční zprávu 2021. V plánu činnosti na rok 2023 mezi všemi 

obvyklými aktivitami zdůraznil 8. ČSSMT v Lešné u Valašského Meziříčí a zvláštní projekty ke 

100. výročí ČMMJ.     

3. H. Sedláčková přednesla zprávu o hospodaření v roce 2021 - všechny odsouhlasené projekty 

proběhly s vyrovnaným rozpočtem. Rozpočet na rok 2022, schválený Sborem zástupců ČMMJ 

4. června 2022, je v obdobné výši a obsahuje obdobné projekty jako v předchozích letech.  

H. Sedláčková a P. Šeplavý představili poněkud výjimečný návrh rozpočtu klubu na rok 2023. 

Ten, především díky zvláštním projektům ke 100. výročí ČMMJ, přesahuje 1 milion Kč, 

přičemž očekáváme dotaci cca 550.000 Kč od ČMMJ, ostatní náklady bude třeba jako vždy 

pokrýt účastnickými poplatky, event. příspěvky sponzorů. Návrh byl členskou schůzí přijat 

jednomyslně, rozpočet však musí schválit Myslivecká rada ČMMJ. 

4. P. Votava informoval o spolupráci klubu s ČMMJ -   považuje ji za velmi dobrou. Současné 

vedení ČMMJ označuje trubače jako „výkladní skříň ČMMJ“, váží si našeho úsilí, vychází nám 

vstříc a nyní také očekává reprezentativní podporu oslav 100. výročí ČMMJ. 

5. P. Votava informoval o změně Organizačního řádu KT ČMMJ, schválené Mysliveckou radou 

ČMMJ, resp. jeho uvedení do souladu se Stanovami a Organizačním řádem ČMMJ. 

Nejviditelnější změnou je prodloužení mandátu Rady KT ČMMJ ze tří na pět let, což se ovšem 

dotkne až nově zvolené rady v příštím roce. 

6. Volby do Rady KT ČMMJ proběhnou v prvním pololetí roku 2023 elektronickou formou 

pomocí zabezpečených on-line volebních formulářů tak, aby výsledky volby mohly být 

vyhlášeny v červnu 2023 na členské schůzi KT ČMMJ v Lešné u Valašského Meziříčí, během 8. 

ČSSMT. Noví kandidáti se zájmem o práci v radě jsou vítáni.  

7. Výstižnou zprávu o vzdělávacích aktivitách přednesl M. Karban. Kromě nejznámějších a 

nejširších vzdělávacích akcí jako jsou ZKT a LKT, vzpomenul Letní trubačský tábor (LTT) pro 

mladé trubače i vzdělávání studentů zejména na středních lesnických školách 

prostřednictvím TŠJS. Důležitou aktivitou klubu jsou Kategorizační zkoušky trubačů. V r. 2022 

https://trubaci.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/81/2022/07/Vyrocni-zprava-KT-CMMJ-2021.pdf
https://trubaci.cmmj.cz/wp-content/uploads/sites/81/2022/08/Organizacni-rad-KT-CMMJ.pdf
https://trubaci.cmmj.cz/rada/
https://trubaci.cmmj.cz/kurzy/
https://www.smtdolce.cz/category/tsjs/letni-trubacsky-tabor/
https://trubaci.cmmj.cz/skoly/
https://trubaci.cmmj.cz/kategorizacni-zkousky/


byly uspořádány čtyři kategorizační zkoušky (Opava, Trutnov, Písek, Šluknov) kam se 

přihlásilo celkem 32 adeptů, 24 z nich bylo úspěšných (17 KZ1, 7 KZ2). Páté letošní 

kategorizační zkoušky jsou pro 4 přihlášené adepty připraveny na pátek 12.8. v Chlumu. 

8. Od roku 2019 probíhá (s roční covidovou přestávkou) výuka hry na lovecké rohy in Es v Praze 

v Lešanské ulici v sídle ČMMJ pod vedením P. Vacka a P. Dudy, zpravidla každé první pondělí 

v měsíci od 18. do 21.h. Z této výuky vznikl i tzv. Velký soubor Es rohů ČMMJ s cca 25 členy, 

který se hned napoprvé na 7.ČSSMT velmi dobře umístil. Výuka bude v novém školním roce 

pokračovat, první zkouška proběhne 5. září a trubači, kteří ovládají lovecký roh in Es, resp. 

pro které jsou tyto zkoušky pravidelně dostupné, jsou srdečně vítáni. S opravdu velkým 

souborem Es rohů, složeným z tohoto uskupení a z dalších (již dříve hrajících) souborů in Es 

se také počítá při oslavách 100. výročí ČMMJ i pro mezinárodní reprezentaci. 

9. Různé: 

a. V mezinárodní radě pro lov a ochranu zvěře CIC se zřizuje nová pracovní skupina a 

čeští trubači mají vyslat svého zástupce do stálé pracovní skupiny pro lovecké rohy. P. 

Votava pro tuto roli navrhnul dr. Petra Vacka. Návrh byl přijat jednomyslně. 

b. Ing. Josef Jirsa vytvořil elektronickou přihlášku do KT ČMMJ, dostupnou na jakémkoli 

on-line zařízení. Přihlásit se ke členství v klubu je nyní velice snadné a přihlásit by se 

měl každý, kdo se účastní klubových aktivit.  

c. Rada KT ČMMJ přizvala J. Jirsu mezi své stálé spolupracovníky. 

d. Dotaz M. Čeřovského na výuku in Es také na LKT zodpověděl P. Duda, že se výuka in 

Es na LKT nechystá, mj. by se jí oslabila skupina hráčů na klapkové nástroje.   

e. 8. ČSSMT proběhne v sobotu 3. června 2023 na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. 

10. Usnesení: 

a. Členská schůze KT ČMMJ bere na vědomí 

i. zprávu o činnosti klubu v letech 2021 a části roku 2022, 

ii. plán činnosti klubu v roce 2023, 

iii. zprávu o hospodaření klubu v roce 2021, 

iv. rozpočet klubu pro rok 2022. 

b. Členská schůze KT ČMMJ schvaluje 

i. návrh rozpočtu klubu pro rok 2023, 

ii. člena Rady KT ČMMJ JUDr. Petra Vacka za svého regionálního zástupce stálé 

komise CIC pro lovecké rohy. 

Usnesení bylo přijato jednomyslně. 

11. Provoláním zdaru loveckému troubení a česko-moravské myslivosti byla členská schůze Klubu 

trubačů ČMMJ ukončena. 

V Žítči dne 7. srpna 2022 

Zapsal:       Ověřil: 

Ing. Miroslav Nováček     Bc. Petr Votava 
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