
 

 

Zpráva o činnosti Klubu trubačů ČMMJ, z. s. 

 

za rok 2014 
 



 

Práce Rady Klubu trubačů v roce 2014 
 

Rok 2014 byl pro KT rokem volebním, rokem nepřehlédnutelných změn a významných společenských 
událostí. Do 30. 5. 2014 pracovala Rada KT 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 

 
Při příležitosti 19. NSMT v Konstantinových Lázních se konala volební a členská schůze, kde byla zvolena 

nová Rada KT na období 2014 - 2017. Zvolená Rada a předseda KT na první ustavující schůzi zvolila 
místopředsedu KT a dohodla se na oblastech působení jednotlivých členů.  

 
• Radek Šroler předseda KT a správa členské základny 
• ing. Vladimír Sekera místopředseda KT, správa webových stránek a historie klubu  
• Petr Šeplavý mezinárodní spolupráce a kronika KT 
• JUDr. Petr Vacek mezinárodní spolupráce 
• Bc. Matěj Vacek výuka a práce s mládeží  
• Mgr. Petr Duda výukový program pro starší trubače  
• Bc. Petr Votava soutěže národní a mezinárodní 
• ing. Jaroslav Novák úsek rozvoje praktického troubení  
• ing. Kamil Štípek PhD et PhD regionální a akademické soutěže 

 
Členové rady se věnují řešení provozních a organizačních věcí v průběhu roku e-mailovou a telefonickou 

komunikací a při setkáních v rámci trubačských akcí.  
 

Činnost nově zvolené Rady KT 
              

Prvním společným setkáním nové Rady bylo již tradiční výjezdní zasedání, na kterém se projednal plán 
práce v nových úsecích a stanovil plán práce KT na 2015.  

 
Rada vzala na vědomí: 

• vyhodnocení 19. NSMT 2014 a přípravu společné Česko Slovenské soutěže v Malackách v červnu 2015 
• stav příprav MEMT 2015 Mariánské Lázně 
• zprávu SMT za rok 2014 
• projekt Mgr. Petra Dudy pro trubače seniory 

 
Rada se usnesla na: 

• postupu doplnění evidence členů KT 
• podpoře vzdělávání trubačů ve spolupráci se SMT 
• vyhledávání trubačů a souborů, kteří nespolupracují s KT a jejich zapojení do KT  
• postupu pro vytvoření klubového odznaku a odznaků KZ, dále propagačních nahrávek a reprezentač- 

ních předmětů pro potřeby klubu 
• vytvoření uceleného vydání Dykových signálů a úlovků k výročí v roce 2016 
• soutěži Praktický trubač, která již nebude pokračovat v dosavadním formátu. Soutěž bude pořádána jako 

kategorizační zkouška KZ I. - praktický trubač  
 
Členská základna 
 

Na základě usnesení členské schůze KT ze dne 1. 6. 2014 Rada KT provedla úpravy ve volebních právech 
členů. Členové mohou volit bez rozdílu typu členství, ale voleni do orgánu klubu mohou být jen členové 
ČMMJ. Již předchozí usnesení Rady KT rozhodlo o revizi členství v KT. V současné době máme dva seznamy 
členů. Jeden původní a druhý s ověřenými údaji. Původní záměr, prověřit členství během roku, se ukázal jako 
nereálný a byl posunut do konce roku 2015. V minulých letech se KT potýkal s potížemi v porovnání členství 



v KT a v ČMMJ. Letošní rok poprvé máme relevantní data o členech ČMMJ, kteří jsou členy KT. V 17 
případech nesouhlasily údaje. Jejich správnost bude prověřena individuálně. Ostatní členové KT jsou 
přidruženými členy a mají uhrazen poplatek 100 Kč, který je zasílán na účet ČMMJ. Nadále při soutěžích, 
seminářích a kurzech kontrolujeme členství v KT a aktivně přistupujeme k získávání nových členů KT. Členům 
KT jsou poskytovány výhody a slevy. V současné chvíli evidujeme 213 členů, kteří splnili požadavky na 
doplnění údajů v evidenci KT. Z toho je 146 členů ČMMJ a 68 přidružených členů. 
 
Informovanost členů KT 

 
Nejdůležitějším informačním zdrojem pro členy KT je časopis Myslivost. Poskytuje prostor k informování   

o akcích KT, přináší reportáže z již konaných událostí. Nemalý prostor je věnován i publikování nových 
zajímavých skladeb, populárně naučných statí, jimiž přispívá k celkovému přehledu a vzdělávání trubačů. 
V nemalé míře jsou také využívány klubové internetové stránky a stránky SMT. 
 
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 uspořádána ve spolupráci se SOU v Třešti. KT dále spolupracoval s trubači LDF ČZU na 
výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem. 
 
Mezinárodní spolupráce 
 

V rámci dohody o spolupráci proběhne v roce 2015 první společná soutěž českých a slovenských trubačů 
v Malackách. V rámci koncertu v Rudolfinu 7. prosince 2014 bude podepsána deklarace o spolupráci při 
organizaci ME mysliveckých trubačů. První ročník ME se uskuteční v říjnu 2015 v Mariánských Lázních.  
 
 
Vzdělávání 
 

Na základě smlouvy se SMT (Společnost mysliveckých trubačů, o. s.) a KT ČMMJ, z. s. probíhá spolupráce 
na úseku výchovy a vzdělávání trubačů. Vzdělávání je zajištěno pomocí špičkových učitelů a profesorů 
z hudebních konzervatoří i vysokých škol a to formou pravidelné týdenní výuky. KT spolupracuje i s dalšími 
regionálními centry vzdělávání. Například s Trubačskou školou A. Dyka při OMS Kroměříž (ZUŠ Potštát), SLŠ 
Žlutice, SLŠ Hranice, ČZU Praha, Mendelu v Brně. 
 
Počty studentů v Trubačské škole Josefa Selementa (TŠJS) v roce 2013/2014: 
 
SLŠ v Písku, Trutnově a Šluknově          83 studentů 
OMS v Českých Budějovicích, Ostravě, Hradci Králové  24 studentů 
TŠJS v Praze 21 studentů 
                                                                                      celkem 128 studentů 
  
Semináře a kurzy TŠJS 
 
Leden – 5. Zimní kurz v Opavě  
Únor – Seminář pro lektory a vedoucí souborů Humpolec 2014 
Srpen – 10. Letní kurz mysliveckých trubačů v Chlumu u Třeboně 
 
Semináře a kurzy v regionálních centrech výuky 
 
Duben – 2. Seminář Praktický trubač Potštát 
 
Kategorizační zkoušky: 
 
Písek 15. 2. 2014                      3 uchazeči o I. stupeň, 3 úspěšně  
Žlutice 3. 6. 2014                   13 uchazečů o I. stupeň, 6 úspěšně, 7 opravuje 
Chlum u Třeboně 7. 8. 2014  14 uchazečů o I. stupeň, 10 úspěšně, 4 opravují 
                                               11 uchazečů o II. stupeň, 10 úspěšně, 1 opravuje 
Celkem se v roce 2014 kategorizačních zkoušek trubačů zúčastnilo 41 uchazečů, 29 úspěšně a 12 zkoušku 
opravuje. 



 
Akce KT v roce 2014 
 

Akce KT jsou pořádány ve spolupráci s partnery.  KT se na akcích podílí vystoupením trubačů a organizačně 
pomáhá s prezentací. Na některé akce přispívá KT z rozpočtu a na mnohých se významně podílí organizačně. 
Velké množství koncertů, Svatohubertských mší, veřejných vystoupení a účastí na mysliveckých akcích 
(plesech, lovech, vernisážích, kynologických, střeleckých, chovatelských přehlídkách apod.) zajišťují jednotlivé 
soubory. V roce 2014 se KT podílel na těchto akcích:                         
 
14. 2.  Velký myslivecký ples Praha 
15. 2.  Trubačský ples v Písku  
29. 3.  Akademická soutěž v Třešti 
12. 4.              Seminář Praktický trubač na Potštátě 
22. 5.  Soutěžní přehlídka Mladý trubač na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem  
30. 5.  19. NSMT Konstantinovy Lázně  
  9. 8.  Myslivecká Třeboň  
30. 8.            Výjezdní zasedání Rady KT – Javorová pod Lysou horou 
17. -19. 10.   Mezinárodní studentský seminář na SLŠ ve Žluticích 
listopad        Po stopách hraběte Sporcka – první setkání starších trubačů 50+ 
                     Rada KT SK Malacky, společná příprava NSMT 
7. 12.  České myslivecké Vánoce v Rudolfinu  
 
Plánované akce v roce 2015 
 
leden   ZKT Opava  
únor   Seminář Humpolec 
březen  Akademická soutěž 
duben  Seminář Praktický trubač 
květen  Soutěžní přehlídka Mladý trubač Lysá nad Labem 
červen  NSMT Malacky 2015  
srpen  LKT Chlum u Třeboně 
září  Výjezdní zasedání Rady KT 
říjen  MEMT Mariánské Lázně 2015 
prosinec České myslivecké Vánoce v Rudolfinu 
 
 
Vize do budoucnosti 
 

Na jednání Rady KT byla potvrzena zvolená cesta organizování a vzdělávání trubačů, včetně potřeby 
kategorizačních zkoušek. Budeme usilovat o spolupráci rady KT se zástupci univerzit a podpoříme program pro 
vzdělávání a spolupráci vedoucích a uměleckých vedoucích jednotlivých souborů. Seminář v Humpolci 
jednoznačně prokázal zájem vedoucích souborů a lektorů o spolupráci. KT bude podporovat vydávání notových 
materiálů pro potřeby trubačů. Po zkušenostech se ukázalo jako potřebné zabývat se i otázkami autorských práv 
a jejich dodržováním a na tuto oblast zaměřit osvětu a odborné články. Nejbližším a nejčastějším partnerem KT 
je KT SR. Při mezinárodní spolupráci se budeme snažit koordinovat termíny jednotlivých soutěží tak, aby se 
vzájemně nepřekrývaly a umožnily účast i partnerům ze SR a sousedních zemí. Nadále se budeme držet hesla 
“Méně v kvantitě, ale více v kvalitě“.  Prostřednictvím ME trubačů chceme vytvořit podmínky pro vzájemnou 
spolupráci trubačů a poznávání nejen lovecké hudby v sousedních zemích, ale i života a kultury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přerov 10. 10. 2014                                                                                           Radek Šroler  
                                                                                                                předseda KT ČMMJ, z. s.                                                               


