Zápis z jednání Rády KT dne 29. 8. 2015
Místo: Chata Diana, Hostimský les
Datum: 29. 8. 2015
Přítomní členové Rady KT: Petr Duda, Jaroslav Novák, Vladimír Sekera, Petr Šeplavý, Radek Šroler, Kamil
Štípek, Matěj Vacek, Petr Vacek, Petr Votava
Přítomní hosté: Josef Holas

Program jednání:
1. Vyhodnocení 1. česko-slovenské soutěže SPT Malacky 2015
2. Vyhodnocení Akademické soutěže MT, Parforsní kňour, příprava akce Den sv. Eustacha
3. Stanovy ČMMJ a sladění s organ. řádem KT
4. Stav členské základny KT, příspěvky, platby
5. Příprava 2. česko-slovenské soutěže mysliveckých trubačů Pelhřimov 2016
6. MEMT Mariánské Lázně 2015
7. Zpráva SMT
8. Seminář lektorů, seminář vedoucích souborů, soutěž Mladý trubač
9. Praktické troubení v regionech
10. Elektronické komunikace
11. Různé
--------------------------------------------Ad 1. Soutěž byla shledána jako úspěšná. Jedná se o začínající projekt, na jehož vyhodnocení je třeba
počkat, až se uskuteční 2 – 3 ročníky. Projekt společné soutěže tedy bude pokračovat v roce 2016
soutěží v Pelhřimově.
Soutěže se zúčastnilo menší množství souborů z ČR. Bylo by vhodné zjistit, jaké jsou důvody tohoto jevu.
Dále bylo na základě diskuze dohodnuto, že do soutěžních propozic bude doplněn bod „V rámci
volitelných skladeb jsou vítány skladby s loveckou tématikou a interpretovány na lovecké nástroje.“
--------------------------------------------Ad 2. Proběhla diskuze nad průběhem a pokračováním Akademické soutěže. Letošní ročník byl
hodnocen velmi kladně, soutěž byla povedená z hudebního i společenského hlediska. Klub trubačů vítá
spolupráci nad dalšími ročníky soutěže.
Kamil Štípek představil průběh letošního ročníku soutěže Parforsní kňour. Klub trubačů oceňuje, že tato
akce již řadu let probíhá a vítá její pokračování.
Den sv. Eustacha je nová akce na Křivoklátsku, jejíž první ročník proběhne letos, konkrétně 12. 9. 2015.
Očekává se pokračování této akce i v dalších letech. Z hlediska formy by se mělo jednat o setkávání
trubačů.
--------------------------------------------Ad 3. Petr Vacek představil technickou novelu organizačního řádu KT, která uvádí organizační řád KT do
souladu se stanovami ČMMJ.
---------------------------------------------

Ad 4. Klub trubačů má v tuto chvíli cca 260 členů KT, z toho je cca 60 klubových členů. Platby budou
převedeny na účet ČMMJ.
--------------------------------------------Ad 5. Rada KT bere přípravu 2. česko-slovenské soutěže mysliveckých trubačů Pelhřimov 2016 na
vědomí, byly představeny první rozpracované materiály.
Pokud to bude vhodné, mohl by být oceněný nejlepší studentský soubor z ČR a ze SR v rámci udílení
zvláštní ceny.
Bylo by vhodné vybrat povinné skladby do konce září 2015 tak, aby alespoň 1 z povinných skladeb byla
použita i na Akademické soutěži.
--------------------------------------------Ad 6. Rada KT se usnesla, že z organizačních důvodů bude termín konání ME odložen na rok 2016. Dále
Rada KT rozhodla, že doporučí vrácení dotace, která byla přidělena na tuto akci. Nový termín konání byl
stanoven na 30.9. – 1.10.2016. Předpokládá se zřízení nových webových stránek, Petr Vacek připraví
změnu dokumentů potřebných k soutěži do konce září, Petr Šeplavý připraví prezentaci, oficiální
pozvánka bude rozeslána do 10.10.2015 prostřednictvím sekretariátu ČMMJ.
Bude vytvořen organizační výbor, jeho první setkání se uskuteční 16.10.2015 v Mariánských Lázních.
Členy organizačního výboru za KT budou Petr Šeplavý, Petr Vacek, Petr Votava, Matěj Vacek, Kamil
Štípek.
--------------------------------------------Ad 7. SMT se neustále systematicky věnuje vzdělávání. V rámci její činnosti probíhá pravidelné
vzdělávání na středních lesnických školách, dále pravidelné individuální vzdělávání v rámci TŠJS a
pravidelně pořádají kurzy a semináře. Jedná se o mezinárodní studentský seminář, zimní kurz trubačů a
letní kurz trubačů.
Dále SMT zajišťuje pro Klub trubačů Kategorizační zkoušky.
Podrobná zpráva ohledně počtu studentů a účastníků KZ bude zaslána členům Rady KT do konce září.
Rada KT vyjádřila poděkování SMT za práci, kterou odvádí ve vzdělávání trubačů.
--------------------------------------------Ad 8. Soutěž Mladý trubač byla hodnocena jako velmi dobrá prezentace myslivosti a mysliveckého
troubení. Z diskuze se rozvinula myšlenka širší systematické spolupráce s pořadateli ZST a představování
mysliveckého troubení mládeži. Prvotní podklady pro další rozvoj této myšlenky dodají Radek Šroler a
Kamil Štípek.
Proběhla diskuze nad formou semináře pro vedoucí souborů. Seminář se uskuteční 27.2.2016. Program i
pozvání bude zveřejněno 3 měsíce dopředu, bude použitý e-mail, článek v časopisu Myslivost,
prezentace na webových stránkách a přímé oslovení přes SMS zprávu. O organizaci semináře se postará
Matěj Vacek a Jaroslav Novák.
Termín konání semináře lektorů byl domluven na 4.10.2015.
--------------------------------------------Ad 9. Jaroslav Novák představil lokální akce, kterých se zúčastnil. Rada KT ocenila přínos této činnosti a
získávání kontaktů na trubače, na které KT nemá žádné spojení.
--------------------------------------------Ad 10. Rada KT diskutovala možnost zřízení úložiště, které by mohlo obsahovat archiv materiálů KT. Dále
by bylo vhodné zřídit Facebook stránku KT. Oba náměty by bylo vhodné dále rozpracovat a realizovat.

--------------------------------------------Ad 11. Rada KT podporuje vydání Českých loveckých signálů od prof. Dyka. Petr Šeplavý zajistí
komunikaci s p.Martínkem a s dědici prof. Dyka, Petr Vacek zajistí komunikaci s Tomášem Kirschnerem,
Vladimír Sekera zajistí předchozí vydání a komunikaci s Janem Garláthym, nahrávku zajistí Petr Duda,
noty zajistí Matěj Vacek a Jan Garláthy.
--------------------------------------------V Hostimském lese, 29. 8. 2015
Matěj Vacek

