Zápis z jednání Rady KT dne 30. 8. 2014
Místo: Javorová, rekreační zařízení KŘ LČR Frýdek Místek http://www.mapy.cz/s/aF3A
Datum: 30. 8. 2014
Přítomní členové Rady KT: Petr Duda, Jaroslav Novák, Vladimír Sekera, Petr Šeplavý, Radek Šroler, Kamil
Štípek, Matěj Vacek, Petr Vacek, Petr Votava
Přítomní hosté: Edmund Hatiar, Eva Macková, Ján Smutný

Program jednání:
1. Zápis z minulého výjezdního zasedání, členství a členské příspěvky v KT
2. NSMT Konstantinovy Lázně 2014
3. Česko – Slovenská soutěž MT 2015
4. MEMT 2015 Mariánské Lázně
5. Plán akcí na rok 2015
6. Vzdělávání – KZ, Zpráva SMT a seminář Humpolec 2015
7. Akademická soutěž 2015, regionální soutěže
8. Kronika klubu, sběr dat, archivace
9. Program práce s trubači seniory
10. Praktické troubení a KZ
11. Insignie Klubu, odznak klubu, dárky, reprezentace
12. Různé
--------------------------------------------Ad 1. Radek Šroler přednesl informace o aktuálním stavu členské základny. Rada KT bere na vědomí
usnesení členské schůze, že přidružení členové KT mohou volit, být volen mají právo pouze členové
ČMMJ. Členský poplatek přidružených členů zůstává pro rok 2015 ve výši 100 Kč.
Rada dále doporučuje, aby lektoři v trubačských školách vedli žáky ke členství v KT. Možností, jak toho
dosáhnout, je pozvat lektory na seminář KT v Humpolci, dále by KT měl požádat o spolupráci ředitele
lesnických škol a v neposlední řadě může SMT pověřit člověka, který aktivně s lektory komunikuje, aby je
v tomto podporoval.
Rada dále doporučuje, aby pořadatelé akcí pro trubače, na kterých se podílí KT, finančně zvýhodňovali
členy KT.
Na webových stránkách u databáze trubačů by měla být poznámka, že se jedná o seznam členů,
u kterých se podařilo dohledat všechny stanovené podmínky. Dále by měly být osloveny soubory, aby
doplnily údaje do databáze souborů na webových stránkách.
Na webové stránky by měl být doplněn seznam členů hudební komise.
--------------------------------------------Ad 2. Petr Votava a Petr Šeplavý představili výsledky soutěže (počet účastníků, jejich rozdělení na členy a
nečleny KT, ekonomický výsledek).

Rada rozhodla vrátit do soutěžního řádu povinnost účasti minimálně 1 sólisty z každého souboru
v kategorii stejného ladění. Povinnost platí pro kategorii B i Es. Startovné pro takového sólistu (který již
startuje v souboru) bude zvýhodněné.
Rada rozhodla, že soutěž praktického trubače nebude pokračovat ve stávajícím formátu. Měla by sloužit
jako kategorizační zkouška. Této soutěži však musí předcházet systém vzdělávání praktických trubačů.
Rada rozhodla vrátit do soutěžního řádu pravidlo, že na soutěži není povolen zpěv.
--------------------------------------------Ad 3. Edmund Hatiar představil koncepci soutěže konané 6. 6. 2015 v Malackách. Skladby a propozice by
měly být zveřejněny do 15. 1. 2015. Přihlašování bude uzavřeno do 15. 4. 2015. Je nutné upravit časový
plán soutěže dle délky skladeb a počtu účastníků. Dále je třeba upravit hodnotící kritéria (dle kritérií
MEMT, přidat celkový dojem). Čeští trubači budou platit poplatek na účet českého KT, slovenští trubači
na účet slovenského.
Je nutná propagace soutěže na české straně. 21. 11. 2014 bude zasedání rady SR KT. Byla by vhodná
účast některého z členů Rady KT ČR.
--------------------------------------------Ad 4. Petr Vacek a Petr Šeplavý přednesli aktuální informace o přípravě mistrovství. Termín akce bude 2.
nebo 3. víkend v říjnu 2015. V prosinci 2014 v Rudolfinu by měla být podepsána deklarace o Mistrovství
Evropy v mysliveckém troubení.
Na této akci je důležité klást důraz na doprovodný program, různé formy troubení, přehlídka našich i
zahraničních souborů. Dále je nutné dojednat podporu města Mariánské Lázně
--------------------------------------------Ad 5. Radek Šroler představil a Rada odsouhlasila plán akcí na konec roku 2014 a na rok 2015. Plán by
měl být v upravené formě zveřejněn na webových stránkách KT.
--------------------------------------------Ad 6. Petr Duda přednesl zprávu SMT za rok 2013/2014.
Na semináři v Humpolci 2015 by každá část tohoto semináře měla být prioritně určena pro určitou
skupinu lidí (lektoři, vedoucí souborů). Část pro vedoucí souborů by měla obsahovat informace o KT,
organizaci roku, informace o skladbách na soutěži (včetně přehrání na nástroje). Cílem je mimo jiné vyšší
účast lektorů, vhodná by byla i účast lektorů slovenských.
--------------------------------------------Ad 7. KT je obecně pro podporu a zachování Akademické soutěže. Kamil Štípek bude během září 2014
jednat s děkanem Lesnické fakulty ČZU ohledně pořádání akademické soutěže 2015.
Rada doporučuje pořádat regionální soutěže formou přehlídek a setkání regionálních souborů a spojovat
tyto přehlídky s jinými akcemi (např. přehlídky trofejí)
--------------------------------------------Ad 8. Petr Šeplavý předal členům Rady kroniku za období 2011 – 2014. Cílem je zpracovat kroniku KT od
doby vzniku KT. Dále by bylo vhodné udělat každý rok udělat přehled provedených akcí KT.
--------------------------------------------Ad 9. Petr Duda představil program Práce s trubači seniory. Program bude bez finanční podpory KT a
bude obsahovat dvě akce ročně. Nejedná se o akce výukové, ale spíše akce ve formě poznávací a
zábavné (výlet, památky…).
---------------------------------------------

Ad 10. K oslovení a získání trubačů bez kontaktu s KT je zapotřebí mapovat začínající i již hrající trubače,
o kterých není žádná informace v KT a mapovat trubače v podnicích se spojitostí s lesnictvím a
myslivostí. Cílem je vytvářet pouze databázi těchto lidí, až po jejím vytvoření se bude rozvíjet způsob, jak
je oslovit.
--------------------------------------------Ad 11. Podoba klubového odznaku by mohla spočívat v drátku (stříbrný, niklový,…) ve tvaru loga KT.
Tento odznak by se měl prodávat.
Odznaky za kategorizační odznaky by měly být řádově v těchto hodnotách: KZII – do 300 Kč, KZIII – do
1500 Kč, KZIV – do 5000 Kč. Návrhu a realizaci odznaků se dále bude věnovat Vladimír Sekera.
--------------------------------------------Ad 12. Na klubové nahrávce by mělo být co nejvíce členů KT. Realizace části nahrávky by měla
proběhnout v Rudolfinu 2014, na NSMT Malacky 2015 a na LKT Chlum 2015. 4 – 5 skladeb a dramaturgii
dodá Petr Vacek.
--------------------------------------------Ad 13. Vladimír Sekera projedná s Tomášem Kirschnerem, příp. s dalšími odborníky možnost vydání
Loveckých signálů od prof. Dyka

V Javorové, 31. 8. 2014
Matěj Vacek

