
 

 

 

 

Zápis z jednání Rady Klubu trubačů ČMMJ, 

konaného dne 16. září 2017 v Chlumu u Třeboně 

 

 Účast členů a hostů (P = přítomen, O = omluven): 

Řádní členové rady Hosté  

Petr Duda P Radek Šroler P Eva Macková  

Miroslav Nováček P Robert Tauer P   

Jaroslav Novák P Petr Vacek P   

Vladimír Sekera P Petr Votava P   

Petr Šeplavý P Celkem 9 1  

 

Program jednání RKT: 
1. Schválení zápisů z předchozích zasedání 
2. Osobní plány činnosti členů rady - doplnění, koordinace, diskuse 
3. Odznaky a medaile 
4. Návrhy na soutěžní skladby pro Akademickou soutěž a pro 4. ČSSMT 
5. Statistiky pro hodnocení dosavadních ČSSMT a spolupráce s KT SR 
6. Osvětový program Myslivečtí trubači dětem 
7. Elektronické hodnocení soutěží 
8. Zlepšení struktury a obsahu webových stránek vč. začlenění facebookové komunikace 
9. Podněty P. Kořana pro směrování klubu a zlepšení práce rady, zpráva o festivalu Křivoklát 
10. Směrování klubu - formulace programových cílů a strategie pro jejich dosažení 
 
Jednání předsedá Petr Votava, předseda KT ČMMJ. 

1. Schválení zápisů z předchozích jednání 
Pro dodržení korektní komunikace se členy klubu budou projednané, ověřené a schválené zápisy 
z předchozích jednání rady i z červnové členské schůze vystaveny na klubových stránkách. 
 

2. Osobní plány činnosti členů rady 
Nabídka práce pro klub, která vychází z možností, zkušeností a priorit jednotlivých členů rady, 
sjednocená do společného plánu činnosti, je rozdělená do šesti oblastí, projednaných již na srpnovém 
jednání rady. Širší debata o jejich obsahu je základem pro formulování dlouhodobých hodnot a cílů klubu 
a již na tomto jednání přinesla zajímavé myšlenky i závěry: 
a)  Strategie a komunikace 

 Získávejme aktivněji názory členů a pracujme s nimi ve svých úvahách o budoucnosti klubu, 
vysvětlujme častěji a jednotně dlouhodobé hodnoty, cíle a záměry klubu.  

 Osvětlujme a precizujme oblasti lovecké hudby, pojmenovávejme úrovně pro jejich zvládnutí  

 Zjednodušme strukturu a zkvalitněme obsah webové prezentace klubu, zapojme do ní pružnější 
soudobé trendy, jako jsou sociální sítě, aniž bychom však z komunikace někoho vylučovali 

b)  Ekonomika a evidence 

 Klub trubačů je zájmovým klubem ČMMJ, jeho aktivity jsou financovány z rozpočtu ČMMJ na 
základě schválených projektů. Vedení ČMMJ zavádí projektový přístup zejména pro čerpání 
dotací se spoluúčastí příjemce a s tím se také zvyšují nároky na správné a včasné doklady. 
I nadále dělejme věci vždy tak, abychom je mohli kdykoli zveřejnit, a požadujme to i po našich 
partnerech. 

 I nadále ponechme na webu databázi kontaktů na všechny trubače, kteří s klubem spolupracují, 
a vedle něj seznam členů řádných (členů  ČMMJ) i klubových (bez členství v ČMMJ). 

c)  Vzdělávání 

 Vzdělávání je jednou z největších priorit klubu, která už zjevně přináší výsledky (kvalita 
mysliveckých trubačů) a může přinést další (koncertní úroveň laických trubačů) 

Klub trubačů 
ČMMJ z.s. 

Jungmannova 32/25 
115 25 Praha 1 
 
www.trubaci.cz 



 

 Fungující systém vzdělávání, opřený zejména o LKT, ZKT a TŠJS, rozšíříme o další aktivity – 
vzdělávaní trubačů na Es rohy, výukový program pro mládež na LKT, přípravný seminář na 
ČSSMT a ke KZ, kategorizační zkoušky na SLŠ, vzdělávání lektorů a porotců trubačských 
soutěží, vzdělávací seriál v časopise Myslivost.  

 Zpracujeme projekt po ČMMJ: Vzdělávání mládeže vč. vzdělávacích materiálů, soutěže pro 
mládež a zviditelnění práce s dětmi a mládeží.  

d)  Zahraniční vztahy 

 Vedle zajištění kanceláře MEMT, kontaktů se zemskými vedoucími trubačských spolků a 
porotců z okolních zemí, budeme mapovat mezinárodní soutěže a poskytovat podporu účasti 
členům KT ČMMJ vč. finančního příspěvku na pokrytí části nákladů jejich účasti.  

e)  Soutěže 

 Vychovávejme trubače k práci s notami (samostatně si je vyhledat, opatřit) a k úctě k 
autorskému právu i práci vydavatelů. 

 V tomto volebním období zajistíme MEMT 2018 a 2020, ČSSMT 2018 (Lipník n/Bečvou) a 2020 
i každoroční soutěže Mladý trubač, podpoříme Akademickou soutěž. 

 Pro ČSSMT zvažujeme novou kategorii „soubor na klapkové nástroje“, event. studentskou 
kategorii – pracujeme na rozhodnutí kdy, s jakými skladbami a s jakým způsobem hodnocení. 

 Hlavní myšlenkou MEMT je, že nejde ani tak o to kdo vyhraje, ale o vzájemné poznávání 
lovecké hudby s národními specifiky a o výchovu trubačů k respektu ke zvláštnostem 
jednotlivých zemí a ke ctění muzikálnosti - česká lovecká hudba má co nabídnout (Anton, 
Koželuh…).   

f)  Osvěta 

 Představujme veřejnosti trubače jako nositele mysliveckých tradic 

 Shromažďujme materiál a seznamujme trubačskou veřejnost s historií klubu i s historií tradic 
mysliveckého troubení - zvažme vydání brožury k 30. výročí klubu v r. 2021.  

 Vytvoříme index vydaných i volně dostupných skladeb   

 Zmapujeme praktické troubení v regionech - mapa působení trubačských souborů a vazeb na 
KPK OMS 

 Vzbuzujme zájem o troubení v dětech a vytvářejme podmínky pro naplnění jejich zájmu 
 

3. Odznaky a medaile 
V rámci projektu Kulturní dědictví zaměřeného na historii vzniku troubení v Čechách (280. výročí úmrtí 
F.A.Šporka) probíhá návrh na pamětní medaile F.A.Šporka a odznaky pro kategorizační zkoušky 
trubačů I., II. a III. stupně, krom toho je objednáno 90ks klubových odznaků ve tvaru loga KT ČMMJ.  
 

4. Návrhy na soutěžní skladby 
Rada projednala návrh českých skladeb pro Akademickou soutěž a pro 4.ČSSMT, kde finálové skladby 
Akademické soutěže jsou současně povinnými českými skladbami ČSSMT.  
 

5. Statistika pro hodnocení dosavadních ČSSMT a spolupráce s KT SR 
Statistiky ukazují výrazně nižší účast českých souborů na soutěžích, pořádaných na Slovensku (a také 
nižší účast slovenských souborů na soutěžích v Čechách), přestože hodnocení českých a slovenských 
soutěžících je oddělené, a je tedy k zamyšlení, nakolik se společné soutěže osvědčily nebo co by se 
mělo změnit. Spolupráce se Slovenskem je pro náš klub velkou hodnotou, ale měli bychom znát také 
názor slovenské strany na společné soutěže. Další debata na toto téma by měla proběhnout již se 
zkušeností z 4.ČSSMT, s 5.ČSSMT 2019 na Slovensku však počítáme. 
  

6. Osvětový program Myslivečtí trubači dětem 
Záměru, zacílenému na osvětu v mysliveckých kroužcích a základních školách s využitím trubačských 
souborů v regionech, chybí atributy životaschopného projektu a nedostavila se ani předpokládaná 
poptávka od mysliveckých kroužků směrem ke klubu. Zkušenosti a podněty z tohoto záměru využijeme 
v novém projektu vzdělávání mládeže. 
 

7. Elektronické hodnocení soutěží 
Rada projednala nabídku rakouského elektronického systému pro podporu hodnocení na soutěžích, jeho 
principy užití a cenovou strukturu, se závěrem, že do systému investovat nebudeme, protože jeho 
výhody nepřevyšují cenu ani rizika jeho využití. Nezanedbatelnou hodnotou stávajícího systému 
hodnocení je zpětná vazba pro soutěžící ve formě rukopisných poznámek porotců. 
  



 

8. Zlepšení struktury a obsahu webových stránek vč. začlenění facebookové komunikace 
Rada projednala návrh projektu, zaměřeného na zjednodušení struktury a zkvalitnění obsahu webových 
stránek www.trubaci.cz, aby se staly výkladní skříní klubu se všemi potřebnými aktuálními informacemi 
nejen o aktivitách ale i o hodnotách, tradicích a historii klubu. Nová struktura počítá s pouze 10 rubrikami 
včetně okna do pružnější facebookové komunikace členů KT ČMMJ, aby z ní nebyli vyloučeni trubači, 
kteří nejsou uživateli facebooku. Kromě struktury a obsahu webu jsou zapotřebí pravidla nejen pro 
vydávání, ale také pro expiraci, archivaci i likvidaci neaktuálních příspěvků. Po ukončení připomínkového 
řízení a schválení konečného zadání dojde k postupné implementaci nové struktury a obsahu webu.   
  

9. Podněty P. Kořana pro směrování klubu a zlepšení práce rady, zpráva o festivalu lovecké hudby 
Křivoklát 

 Řada podnětů pro zlepšení práce rady, zejména formálních, byla již akceptována na předchozích 
jednáních rady. 

 Směrování klubu vykazuje dlouhodobou konzistenci, ačkoli je nepřetržitě formováno zkušenostmi 
z aktivit klubu, otevřenými diskusemi a závěry z jednání rady. 

 Otevřenost a transparentnost patří mezi hlavní hodnoty klubu a je vyžadována také od 
spolupracujících partnerů, resp. aktivit pod záštitou klubu. 

 Vůči alternativním trubačským aktivitám se rada klub nebude nijak vymezovat, ani pokud by se ony 
měly vymezovat vůči klubu, raději se zaměří na osvětu svých vlastních hodnot, cílů a záměrů.     

 
10. Směrování klubu - formulace programových cílů a strategie pro jejich dosažení 

Vzhledem k šíři debaty nad plánem činnosti (bod 2 programu) i kapacitě jednání rady nebyl tento bod 
programu samostatně projednán. Myšlenky a hodnoty zaznamenané v debatách nad všemi tématy 
programu jednání rady a také zpětná vazba od členů klubu budou základem pro další úvahy o budoucím 
směrovaní klubu, jeho cílech a strategii. 

 
V Chlumu u Třeboně dne 16. září 2017 
 
 
 

Zapsal:             Ověřil: 
 
 
 
    
         ______________________             _______________________       __________________________ 

     Miroslav Nováček                       Petr Votava                                        Petr Vacek 

http://www.trubaci.cz/

