Členská schůze KT 10.6.2011 Náměšť na Hané
Program:
prezentace účastníků, kontrola databáze (Šroler, Pacovský)
1. Uvítání
2. Zpráva předsedy KT a ekonomky KT o činnosti a hospodaření klubu za období leden 2008 –
květen 2011
3. Představení kandidátů do rady KT
4. Volba předsedy KT a členů rady
5. Různé (NST 2012, Mimoň nebo Horní Planá – Vojenské lesy a statky Ing. Janota) a diskuze
6. Usnesení
7. Závěrečné slovo
ad 1
Petr Duda – Uvítání členů a hostů, seznámení s programem, návrhy na doplnění programu
ad 2
Petr Vacek
Maruška Elbogenová – KT nemá právní subjektivitu, veškeré platby provádí ČMMJ. Rozpočet KT
se vytváří vždy pro každý kalendářní rok, je konzultován s ek. odd. ČMMJ. Každým rokem byly na
plánované příjmy a výdaje byly splněny, rozpočet se nebyl žádný rok v deficitu. Platby jsou
prováděny přes účet ČMMJ, která čerpání průběžně kontroluje a na konci roku schvaluje.
Čerpání ročního rozpočtu činí cca 80.000,- Kč. Největší výdaje jsou na NST (cca 30.000,- Kč), na provoz stánku v Lysé
nad Labem (15.000,-Kč), zbytek činí náklady na nákup materiálu (15.000,-Kč), cestovné (10.000,- Kč), vzdělávání
5.000,- Kč, drobná vydání (5.000,- Kč).

ad 3
Petr Vacek
−
−
−
−
−
−
−

– předseda Petr Šeplavý
vzdělávání trubačů Pavel Pacovský
koordinátor akcí Radek Šroler
práce s mládeží Petr Duda (p. Kozubíková, Kvičínská, Tauer))
ekonomika Marie Elbogenová
myslivost, zkoušky z myslivosti, notový archiv Petr Votava
www stránky, historie KT Vladimír Sekera
mezinárodní spolupráce Petr Vacek

ad 4
Petr Vacek veřejná volba všech, gratulace ke zvolení a přání, aby rada vedla KT správným směrem
ad 5, 6, 7
Petr Vacek
(členská schůze schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření KT za období 2008 až květen 2011,
zmocňuje novou radu k úpravě členských příspěvků, bere na vědomí výsledky voleb předsedy a
členů rady ve složení … , bere na vědomí konání NST 2012, jejímž pořadatelem budou Vojenské
lesy a statky a.s.

Zpráva o činnosti KT za období leden 2008 – květen 2011
Vážené dámy, vážení pánové, přátelé trubači,
před třemi roky byla zvolena nová rada KT, začalo období velkých změn. Hlavním mottem
KT bylo „v každém sdružení jedem trubač“. Když se tak rozhlédnu kolem sebe a vidím počet
účastníků letošní NST, vidím, že uvedené motto je již nyní téměř naplněno. Podařilo se
transformovat KT na klub registrovaných, platících členů, kteří mají velký zájem o loveckou hudbu
a kteří jsou svým okolím hluboce respektováni. Podařilo se pracovat a řešit jednotlivé úkoly
kolektivně. Dovolte mi zmínit jen to, co se činnost oproti dřívějším rokům rozšířila.
Oblast vzdělávání v radě byl odpovědný Mgr. Petr Duda. Bylo zavedeno pravidelné systematické
vzdělávání trubačů na seminářích SLŠ (cca 50 trubačů každý seminář), na LKT v Chlumu u
Třeboně (120 trubačů a rodinní příslušníci) a ZKT v Opavě (cca 45 trubačů). Vznikly trubačské
školy (pobočky) v Praze, Č. Budějovicích a Chomutově, trubačská škola A. Dyka na Moravě
započíná se svou činností. Byl vybudován tým cca 20-ti vysoce kvalifikovaných lektorů lovecké
hudby. Byla ustavena odborná komise k posuzování speciálních odborných otázek LH.
Oblast mezinárodní spolupráce, odpovědní Matěj Vacek, poté Jakub Janda. Roku 2008 se konal v
ČR mezinárodní seminář o lovecké hudbě za účasti zástupců 5-ti států. Trubači reprezentovali
českou LH na mezinárodní soutěži v Maďarsku, Rakousku, Polsku, Slovensku, Švýcarsku, včetně
koncertních vystoupení souborů pro účastníky soutěže (např. trubači OMS Přerov). Průběžně byla
vedena jednání se zástupci sousedních států, nejintenzivnější vztahy jsou s KT v SR (několikrát
ročně!).
Akce KT- odpovědný Ing. Ota Švec, kromě běžné trubačské činnosti za kterou vám všem děkuji,
zmíním ty největší akce. Ke každoročně pořádané NST - letos rekordních 300 účastníků,
spolupracujeme s ČZU každoročně na Národní studentské soutěži (120 účastníků), provozujeme se
každoročně stánek KT na výstavě v Lysé (vystupuje více než 10 různých souborů), byla založena
tradice Křtinského vytrubování (2 ročníky cca 45 trubačů, včetně trubačů ze SR, připravuje se již
ročník třetí za účasti trubačů z Dol. Rakouska), akce trubačů v Bechyni za kterou stojí Šárka
Kvičínská – 2. ročník trubačského mládí cca 50 mladých trubačů, 1. Trubačský ples v Písku s
předtančením cca 16-ti párů trubačů, na speciálně zkomponované fanfáry (cca 300 osob),
choreografie tance Radek Šroler - nádhera.
Prezentace KT- odp. Pavel Kořan, vytvořeno logo KT, TV pořady o lovecké hudbě, myslivecké
písně 30 min. pořad, přenosy z Hubertských mší na z Brna, ze Křtin za účasti pap. nuncia G. Koppy,
články o LH v Myslivosti, po tři roky každý měsíc minimálně dvoustrana materiálů, každý rok jiné
pravidelné rubriky, letos např. představení zajímavých skladeb, problematika hubertských mší,
praktické otázky trubače.
a ktivita ve spolupráci s radou, tj. s nečlenem rady KT - Vybavení pro trubače, pověřený MgA. T.
Kirschner, možnost zakoupit vyzkoušené kvalitní nástroje, (nyní ve Křtinách hrál malý chlapec na
špatnou falešnou borlici ...) notový materiál (nové skladby Hranická Hubertská mše, Cepské
fanfáry, Stará lovecká hudba, Domažlice ..), nátrubky, stojánky, metronomy, atd.
Toto je jen malý výčet nových činností KT za 3 leté období. Toto by nebylo v silách jednoho nebo
dvou lidí. Je to práce velkého množství osob a já Vám za ni děkuji. Bez Vaši pomoci bychom nebyli
tam, kde dnes stojíme a jsem na to hrdý.

Když jsem mluvil o týmové práci, že výsledky jsou dílem celého týmu, tak nyní prosím dobře
poslouchejte a poslechněte si ten nejrychlejší výčet osob, kteří se výrazně o KT zasloužily. Tem
obrovský vzájemně spolupracující tým tvořili:
Rada KT: P. Kořan, P. Duda, M. Elbogenová, V. Sekera, K. Štípek, O. Švec, M. Vacek, J. Janda, M.
Šulitka,
Stálí lektoři a učitelé hudby: J.Zettl, A. Čoček, P. Duda, K. Vacková, P. Čermáková, D. Vaicová, R.
Tauer, J. Garláty, p. Mistřiňanka, J. Kozubíková, p. Čočková, M. Vacek, J. Kolář, Š. Kvičínská,
Ředitelé SLŠ Písek, Žlutice, Trutnov, Šluknov, Hranice, + pedagogové SLŠ: Ing. Hanušová, Ing.
Fojt, Alois Ličman, p. Valenta,
ředitelé ŠLP Křtiny a Kostelec nad Č. Lesy, děkani lesnických fakult v Praze a Brně, rektoři obou
univerzit, ale i ředitel a jeho zástupce SLŠ v Liptovském Hrádku
7 členů odborné komise KT,
dále za pořádáním akcí stáli např. P. Šeplavý, p. Sejkora, R. Jeřábková, S. Ženčuch, J. Tupý, P.
Votava, L. Hromádko, Matouš brno, Petr Kolář – jeho roh a harmonika, E. Levý Křtiny, P.
Pokorný, Ing. Jeniš, p. Mrozek, T. Kirschner, I. Mužný, V. Hart, P. Kolář, ale i Ing. Hatiar, Prof.
Lesničiak, Prof. Stättner, R. Jandrasitz, Gregor Rettinger, Johan Cescutti, ... a mnozí další i z jiných
oborů, jako např. Václav Nasvětil, Petr Štola a celé vedení včetně OMS. Když tento tým spočítáte
tak zjistíte, že se jedná o cca 100 osob, které byly a jsou téměř v permanentním kontaktu s KT.
Takovýto báječný tým jsem si na začátku volebního období v roce 2008 nedokázal vůbec představit
a vidíte toto co vše se nám společně podařilo. Výsledky jsou mimořádné, ale to není zásluha moje,
ale Vaše, Vás všech.
Všem Vám za pomoc a milou spolupráci děkuji. Nové radě přeji hodně úspěchů. Skláním se
před Vaší schopností, talentem, laskavostí a velkorysostí. Ještě jednou děkuji za krásné 3 roky, které
jsme společně strávili. Bylo mi s Vámi dobře a byl jsem s Vámi rád.
V Náměšti na Hané 10.6.2011
Petr Vacek
předseda KT

