Zápis ze 7. distančního jednání Rady KT ČMMJ 26. dubna 2021
Přítomní členové rady: Petr Votava, Petr Šeplavý, Martin Karban, Jaromír Čížek, Radek Šroler, Hana
Sedláčková, Miroslav Nováček, Vladimír Sekera.
Omluven: Petr Vacek
Přítomní stálí spolupracovníci rady: Eliška Kühnerová, Radim Janča
Přítomný host: Petr Duda
Téma jednání: Historie klubu a kronika, mapování činnosti trubačů
A.

B.

Aktuality
•

P. Votava k 6.ČSSMT: Současná epidemiologická situace nás naplňuje lehkým optimismem.
Řada souborů včetně studentského projevuje zájem o přihlášení se do soutěže. Více
k rozpočtu soutěže budeme vědět v průběhu května mj. podle počtu přihlášených souborů.

•

P. Šeplavý k tištěným kronikám klubu 2011-14 a 2014-20: Objednáno od každé 5ks, po
vytištění budou rozeslány.

•

P. Šeplavý: Plánované MEMT v Maďarsku je zrušeno. Světová výstava myslivosti bude
případně podpořena mezinárodní přehlídkou trubačských souborů. Státy, které podepsaly
deklaraci, souhlasí s přádáním MEMT v r. 2023 v Německu.

•

V. Sekera, P. Votava k 150. výročí A. Dyka: Říjnová oslava, pořádaná MendelU ve Křtinách
má již svůj program, do kterého by se účast KT dle našich představ nevešla. MendelU nám
však nabízí prostor k vlastní oslavě, do které tedy můžeme zařadit i důstojnou připomínku 30
let KT ČMMJ, pokud trubači projeví o účast na oslavě dostatečný zájem.
V. Sekera navrhne program, ve kterém bude prostor také pro všechny trubače, kteří se
budou chtít našich oslav v sobotu 4. září u pomníku A. Dyka ve křtinském ŠLP aktivně
zúčastnit.
P. Duda zváží možnost zařadit do programu LKT nácvik skladeb pro společné vystoupení
trubačů k oslavě obou výročí.

•

H. Sedláčková a P. Šeplavý projednají s ČMMJ možnost přesunu finančních prostředků
z kapitoly MEMT našeho rozpočtu do projektu 150 let A. Dyka a do projektu zápisu
mysliveckého troubení na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Historie klubu a kronika, mapování činnosti trubačů
•

Podklad P. Šeplavého a V. Sekery (viz příloha zápisu) byl projednán bez významnějších
připomínek. M. Nováček požádal o drobné rozšíření navrženého dotazníku „Troubí celá
republika“ o strukturovanou informaci o místě a datu dalšího konání pravidelné trubačské
události tak, aby kromě statistik pro ČMMJ či projekt UNESCO umožnil také vytvoření
zamýšlené „Mapy a kalendáře regionálních trubačských vystoupení“.
P. Votava přislíbil vytvoření jednoduchého, uživatelsky přívětivého on-line formuláře pro sběr
informací o regionálních trubačských aktivitách, který by vedoucí souborů či sólisty co
nejméně zatěžoval a motivoval je k jeho využívání.

•

J. Čížek se přihlásil ke zpracování stávajícího notového archivu, který je třeba nejprve fyzicky
zrevidovat a následně vytvořit jeho katalog. Případná digitalizace by byla až dalším krokem,
přičemž možnost přístupu k datové formě not by se neobešla bez vyřešení autorských práv.

Příští jednání rady proběhne v neděli 16. 5. 2021 formou řízené diskuse o významu, současném stavu
a budoucnosti klubových odznaků a medailí (P. Votava, P. Šeplavý).
Na každé schůzce před projednáním hlavního tématu proběhne krátká diskuse nad aktualitami informacemi o aktuálním dění a stavu běžících projektů.
Zapsal: M. Nováček

Příloha: podklad P. Šeplavého a V. Sekery

Kronika, mapování činnosti trubačů a notový archiv
Oblasti projektu:
1. Kronika - důležité události činnosti KT od jeho založení do současnosti

2. Dotazník – mapování činnosti trubačů a souborů pro zápis na seznam UNESCO
3. Notový archiv
ad 1) – Kronika
1a) Obsah:
• údaje o akcích pořádaných nebo podporovaných KT včetně obrazové dokumentace
• údaje o činnosti souborů mysliveckých trubačů (využít kontakty ze soutěží)
• údaje o vzdělávání trubačů
Historie před vznikem KT
pokusit se vyhledat co nejvíce pramenů z historie troubení před vznikem KT, které byly důležitým
předpokladem vzniku KT. Od Dyka do založení KT. Byly to soutěže Státních lesů, Vojenských lesů, Kub trubačů
při armádě případně profíci muzikanti, kteří se věnovali lovecké hudbě. Nepominutelnou roli v podpoře
troubení hrál MVDr. Vach nebo Zeidler ze Svobody nad Úpou, Selement a další. Bylo by dobré vypracovat
alespoň nějaký systém sběru dat i mimo akce. Například prostřednictvím Myslivosti i webu požádat o archiválie
a vzpomínky, které by pomohly sestavit nějaký obraz minulých událostí. Projít staré myslivosti, záznamy
Státních lesů v muzeu na Ohradě apod. Možná do toho zapojit studenty v rámci studentských prací.
Historie KT od roku 1991
Doplnit údaje, významné akce od 1991 do roku 2011. Pro roky 2021 a dále by bylo dobré se dohodnout na tom,
že z každé akce pořádané KT nebo s podporou KT, jednání i cest vznikne zpráva, která bude obsahovat kdo, kde,
kdy, kolik a připojená fotodokumentace. V případě, že vyjde k události článek v Myslivosti (případně jinde), tak
Název článku, autor a kde vyšel včetně strany.
1b) Forma:
• datová
• listinná
1c) Sdílení a využití dat:
• na stránkách KT a ČMMJ
• na FB a Instagramu
• v médiích
• publikace

ad 2) – Dotazník
Najít vhodnou formu spolupráce s vedoucími souborů, kteří by mohli poskytnout údaje mapující činnost
souboru. Tj. základní údaje o souboru. Vedoucí a počet členů a kontakt (vzít například ze soutěží a seznam),
vystoupení členěná na hony, myslivecké akce, koncerty a mše. Nejdůležitější (stálé) akce by mohly být
konkretizovány. Možnost zapojit i jednotlivé trubače. Na akce využít například Google dotazník jako mají KT SR.
Komunikace s vedoucím souboru by mohla také vést k bližší spolupráci s webem a novými médii při prezentaci
akcí, pozvánkách na ně. Návrh Dotazníku v příloze. Vytvořit vzájemně propojený systém sběru a prezentace dat.

ad 3) – Notový archiv
Pokračovat ve shromažďování notového archivu. Po projednání stanovit co a jak archivovat a využití archivu.

Budeme kupovat vydané noty? Po kolika kusech? Jen české nebo i zahraniční? Spousta autorů
napsala úspěšné skladby, které nejsou vydané, ale hrají se. Jaké by byly podmínky pro archivaci,
zveřejnění a použití. Archiv bude z tištěných not nebo i v datové podobě? Stanovit jasná pravidla respektující
autorská práva. Notový archiv musí zpracovávat odborně erudovaný člen rady, který zajistí systematizaci
archivního materiálu. Výstup by měl být prezentován na našich stránkách.

Závěr
Na jednání rady projednat:
•
•
•
•
•
•

vymezení rozsahu archivace (zda ponechat nastíněné, něco ubrat nebo přidat), Archiv by měla být
systematická a dlouhodobá práce, ale postavená tak, aby ji byl KT schopný zajistit.
úkol pro osoby z rady KT zodpovědné za akce, aby dodaly závěrečnou zprávu a k tomu vypracovat
jednoduchý pokyn co má obsahovat (místo, čas, název, obsah akce, účastníci, fotodokumentace),
dotazník google (ano/ne, stanovit otázky, akce zveřejnit/nezveřejňovat),
sběr údajů jako dlouhodobější akci, např. pod názvem „Troubí celá republika“ (návaznost na 100 let
ČMMJ a zápis UNESCO),
formu a rozsah spolupráce při sdílení dat, odpovědné osoby
pověřit člena rady vedením notového archivu – projednáno s Jaromírem Čížkem, který přislíbil pomoc.

na projednání se těší Petr Šeplavý a Vladimír Sekera

Příloha:
Návrh dotazníku Google
zkušenosti z KT SR dávají jistou naději, že by to mohlo fungovat. Dotazník mají na svých webových stránkách a
dle sdělení Edmunda, to trubači vyplňují.

Troubí celá republika
Vážení myslivečtí trubači. Moc nás těší, jak se myslivečtí trubači prezentují na různých akcích po celé naší
republice. O mnohých vašich aktivitách se dozvídáme bohužel pouze náhodně a tak jsme připravili
platformu pro sdělení, kde jste vystupovali nebo budete vystupovat. Vaše odpovědi budou neveřejné a
budou sloužit jako podklad například pro zápis na kulturní seznam UNESCO nebo k prezentaci 100 let
ČMMJ. Pokud v dotazníku zaškrtnete políčko zveřejnit, tak se ostatní o vašem vystoupení dozví na našich
stránkách, FB nebo Instagramu. Pak je nutné dát vědět včas.
*Povinné pole
Datum akce *
Místo akce *
Název akce *
Typ akce *
Hon

Myslivecká akce (schůze, jednání, soutěže, přehlídky)
Myslivecký ples
Svatohubertská mše
Myslivecký den, oslava v obci
Koncert lovecké hudby
Pohřeb
Jiné (narozeniny, jmeniny, svatba a další)
Jméno trubače, nebo název souboru*
Akci si přeji zveřejnit
akce probíhá pravidelně
Poznámka (doplňující údaj)

