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Práce rady KT v roce 2013
Rada KT pracovala ve složení: Petr Šeplavý – předseda, Marie Elbogenová – člen
rady, Mgr. Petr Duda – vzdělávání, JUDr. Petr Vacek – mezinárodní spolupráce, Ing. Vladimír
Sekera – místopředseda a správa www stránek, Radek Šroler – evidence členů a koordinace
akcí, Bc. Petr Votava – soutěže a archiv. Z rady KT v průběhu roku odstoupil Pavel Pacovský
ze studijních důvodů a z toho plynoucí časové zaneprázdněnosti. Evidenci zkoušek převzala
Tereza Dudová. Členové rady se sešli na několika jednáních v rámci trubačských akcí, kde
řešili provozní a organizační záležitosti. Koncepční jednání rady KT dne 27. – 29. 9. 2013
bylo organizováno jako víkendové zasedání na lovecké chatě na polesí SLŠ Bedřicha
Schwarzenberga v Písku. V průběhu roku probíhají konzultace pomocí mailové
korespondence a telefonicky. Výroční členská schůze KT se uskutečnila v sobotu 16. února
2013 v aule Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga
v Písku. Na schůzi byla projednána zpráva o činnosti KT, mezinárodní spolupráce, vzdělávání
trubačů, evidence členů a výsledek hospodaření v předchozím roce. Hlavním bodem členské
schůze KT bylo projednání plánu činnosti na rok 2013 s důrazem na 90. výročí založení
jednotné myslivecké organizace.

Členská základna
V průběhu roku jsme se ve spolupráci s ČMMJ pokusili porovnat členskou základnu
KT s členy ČMMJ. Bohužel srovnáním obou evidencí jsme nedostali relevantní údaje
o členech KT, kteří jsou zároveň členy ČMMJ. Počítačové porovnání obou databází nebylo
možné z důvodů neshody obou databází a z fyzického porovnání vyplynulo cca 20% neshod
různého typu. Proto se rada na svém zasedání 27. 9. 2013 rozhodla k následujícím opatřením.
I nadále se bude při soutěžích, seminářích a kurzech kontrolovat členství v KT. U členů
budeme vyžadovat jako další identifikátor datum narození. Řádní členové KT budou pouze
členové ČMMJ. Ostatní budou vedeni jako členové přidružení, kteří budou platit roční
poplatek 100 Kč. Pokud se bude chtít člen KT podílet na práci KT i v rozhodovacích
procesech (hlasovat, volit a být volen), musí se stát členem ČMMJ. Je potřeba, po konzultaci
s ČMMJ, nastavit údaje a formát databáze KT tak, aby byl jednoduše porovnatelný s databází
ČMMJ. Od přidružených členů vybere poplatek KT a ten zašle na příslušný účet ČMMJ. Na
akcích pořádaných KT se k prokázání členství v KT bude vyžadovat potvrzení o zaplacení
členského příspěvku v ČMMJ. V současné době je u KT evidováno na 700 trubačů.

Spolupráce
KT v rámci své činnosti spolupracuje s různými subjekty a organizacemi. V roce 2013
to byly SLŠ v ČR i na Slovensku, VLS ČR, s. p., ČZU FLD Praha, Mendelova univerzita
LDF v Brně, ŠLP Křtiny, město Třeboň a další. V rámci KT jednotlivé soubory odehrají na
přehlídkách trofejí, plesech, svatohubertských mší, různých mysliveckých aktivech a
schůzích, střeleckých, kynologických a dalších akcí stovky vystoupení. V rámci partnerské
podpory pomohl KT např. koncertu a seminářům Jihočeských trubačů a semináři Praktický
trubač v Hovězí.
Spolupráce s ČMMJ
Na úrovni OMS spolupracují trubačské soubory v rámci regionu. Tam, kde soubory
vystupují pod hlavičkou OMS, existují různé formy spolupráce a recipročních dohod.
Soubory vystupují na akcích OMS a OMS pomáhá s vybavením. OMS jsou také zřizovateli
trubačských škol. Některé OMS se také podílely na novém projektu soutěže Praktický trubač
a vyslaly své zástupce do soutěže.
V rámci spolupráce s ústředím ČMMJ se trubači zúčastnili Svatohubertské mše
v chrámu Sv. Víta, výstavy Natura Viva a Země živitelka, Mysliveckých slavností na Ohradě,
v Senátu a Parlamentu ČR. Myslivečtí trubači se podíleli na natáčení Silvestra pro ČT
a vystoupili na výstavě v Bratislavě, Mysliveckém plese v Praze a Trubačském plese v Písku.

Spolupráce s časopisem Myslivost
Časopis Myslivost je hlavním mediálním partnerem KT. Velmi podstatně přispívá
k informování členů o trubačských akcích, ať se jedná o koncerty, vzdělávání, schůze nebo
jiná oznámení, ale také prostřednictvím zveřejněných populárně naučných článků
a zajímavých skladeb přispívá k odbornému růstu trubačů.
Spolupráce s Lesnickou a dřevařskou fakultou ČZU Praha
Ve spolupráci s LDF ČZU Praha byla uspořádána Akademická soutěž mysliveckých
trubačů a vábičů zvěře. Tato soutěž byla poprvé uspořádána ve spolupráci se Střední lesnickou
školou ve Šluknově. Soutěži se dostalo mimořádné podpory hejtmana Ústeckého kraje
Oldřicha Bubeníčka, významnému zájmu regionálních i celostátních médií. KT dále
spolupracoval s trubači LDF ČZU na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem.
Mezinárodní spolupráce
Na základě dohody mezi SPZ a ČMMJ byla dne 6. dubna 2013 na střední lesnické
škole v Prešově při příležitosti slavnostního odhalení pamětní desky v rodišti Josefa
Selementa podepsána individuální smlouva o spolupráci mezi KT ČMMJ a KT Slovenské
republiky. Ta definuje oblasti spolupráce a staví naše a slovenské členy klubů na stejnou
úroveň při pořádání trubačských akcí (soutěže, vzdělávání apod.) včetně poskytování slev.
Pamětní deska byla zhotovena z prostředků, na které přispěli členové a příznivci obou klubů
zakoupením pamětního odznaku. Kluby se také dohodly, že od roku 2015 budou probíhat
národní soutěže v liché roky na Slovensku a v sudé roky v ČR. V současné době je
projednáván písemný podklad (přístupová smlouva) pro vznik ME mysliveckých trubačů, na
kterém spolupracuje Horní a Dolní Rakousko, Bavorsko, Sasko, Slovensko a Polsko.

Vzdělávání
Spolupráce mezi KT a SMT (Společnost mysliveckých trubačů, o.s.) byla potvrzena
smlouvou o spolupráci, která byla slavnostně podepsána na jednání rady KT v Písku 27. 9.
2013 za přítomnosti místopředsedy ČMMJ Ing. Jiřího Chmela, ředitele školy Ing. Jiřího
Holického a dalších osobností. Smlouva definuje rozsah a podmínky spolupráce při
vzdělávání trubačů a organizaci kategorizačních zkoušek. Vzdělávání je zajištěno pomocí
špičkových učitelů a profesorů z hudebních konzervatoří a vysokých škol.
Počty studentů v Trubačské škole Josefa Selementa (TŠJS) v roce 2012/2013:
SLŠ v Písku, Trutnově a Šluknově
OMS v Českých Budějovicích a Ostravě
ústředí ČMMJ v Praze

65 studentů
30 studentů
12 studentů

Seminář a kurzy TŠJS
Leden - Zimní kurz v Opavě
Duben – Mezinárodní studentský seminář v Prešově
Srpen – Letní kurz mysliveckých trubačů v Třeboni
Kurzů a seminářů se zúčastnilo celkem 200 trubačů. Z toho někteří navštívili všechny tři akce.
Kategorizační zkoušky:
16. 2. 2013 Písek
12. 6. 2013 Trutnov
8. 8. 2013 Třeboň

5 uchazečů o I. stupeň, 3 úspěšně a 2 opravují
1 uchazeč o II. stupeň, 1 úspěšný
3 uchazeči o I. stupeň, 2 úspěšní a 1 opravuje
17 uchazečů o I. stupeň, 14 úspěšných a 3 opravují
8 uchazečů o II. stupeň, 6 úspěšných a 2 opravují

Celkem se v roce 2013 kategorizačních zkoušek trubačů zúčastnilo 34 uchazečů. 26 úspěšně
a 8 zkoušku opravuje.

Akce KT v roce 2013
Akce KT jsou pořádány ve spolupráci s partnery. KT se na akcích podílí vystoupením
trubačů, organizačně a pomáhá s prezentací. Na některé akce přispívá KT z rozpočtu a na
mnohých se významně podílí organizačně. V roce 2013 byly všechny akce prezentovány
s důrazem na 90. leté výročí založení jednotné myslivecké organizace.
8. 2.
16. 2.
15. – 16. 3.
6. 4.
26. 4.
23. 5.
7. 6.
23. 6.
13. 7.
5. - 10. 8.
31. 8.
8. 12.

Velký myslivecký ples
Trubačský ples v Písku
Akademická soutěž ve Šluknově
Prešov – Mezinárodní seminář, podpis smlouvy a odhalení pamětní desky
Sv. Hubertská mše v chrámu Sv. Víta
Soutěž Mladý trubač na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem
18. NSMT Křtiny
Königstein SRN - přehlídka souborů ze SRN, ČR a SR
Seminář Praktický trubač v Hovězím
Myslivecká Třeboň
Dni sv. Huberta ve Sv. Antoně – Československý program
České myslivecké Vánoce v Rudolfinu

Akce v roce 2014
KT pro rok 2014 připravuje prezentaci na výstavě Natura Viva se soutěží Mladý
trubač, 19. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů 30. 5. – 1. 6. v Konstantinových
Lázních, koncert České myslivecké vánoce v Rudolfinu. Spolupracovat budeme při semináři
lektorů, kategorizačních zkouškách, Akademické soutěži, Mezinárodním semináři studentů
v ČR, semináři praktických trubačů a zimním a letním kurzu trubačů.
Vize do budoucnosti
Na jednání rady KT byla potvrzena zvolená cesta organizování a vzdělávání trubačů
včetně potřeby kategorizačních zkoušek. Do budoucna by bylo vhodné zapojit do práce rady
KT i zástupce univerzit a připravit program pro vzdělávání a spolupráci vedoucích
a uměleckých vedoucích jednotlivých souborů. Po zkušenostech se ukázalo jako potřebné
zabývat se i otázkami autorských práv a jejich dodržováním a na tuto oblast zaměřit odborné
články. Nadále se bude propracovávat program pro praktické trubače a v tomto směru bude
pokračovat spolupráce s OMS. KT hodlá podpořit skladatelské úsilí vyhlášením soutěže o
nejlepší loveckou skladbu a podporovat vydávání notových materiálů pro potřeby trubačů.
V rámci mezinárodní spolupráce připravuje KT ČMMJ 1. ME mysliveckých trubačů
s předběžným datem 2015 v Mariánských Lázních.

Dobřichovice 30. 9. 2013

Petr Šeplavý
předseda KT ČMMJ

