
Zpráva o činnosti Klubu trubačů ČMMJ, z.s. za rok 2015 
 
Rada KT v roce 2015 
 

         Složení Rady KT :  

     

 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.  

            

       

Členská základna 
 

  KT se potýkal s potížemi v porovnání a vyhodnocení stavu členství u jednotlivých 

členů. Tento stav byl dlouhodobou záležitostí a souvisel s nekompatibilními databázemi členů 

ČMMJ a KT. Za rok 2015 byla provedena revize platnosti členství jednotlivých členů. Nový 

systém evidence ČMMJ umožnil kontrolou databází členů a nápravu chyb v identifikačních 

znacích. V současnosti má KT celkem 206 aktivních členů z toho je 163 členů ČMMJ.  
 

 

Vzdělávání 
 

 Na základě smlouvy SMT (Společnost mysliveckých trubačů, o.s.) a KT ČMMJ, z.s. 

probíhá spolupráce na úseku výchovy a vzdělávání trubačů. Vzdělávání probíhá i na 

samostatných regionálních centrech výuky. Trubačská škola A.Dyka při OMS Kroměříž, 

Mendlova univerzita Brno a soukromou individuální výukou.  

 

Výuka v Trubačských školách Josefa Selementa, Praha 

 

TŠJS Písek  lektor Mgr. Karel Šimek, účast 20 studentů 

TŠJS Trutnov  lektor Mgr. Jaroslav Rejdák, účast 34 studentů  

TŠJS Šluknov  lektor Martin Karban, účast 15 studentů 

TŠJS Praha  ředitelství, lektoři Mgr. Petr Duda, Mgr. Karel Šimek, Kristýna  

   Vacková, účast celkem 22 studentů 

. 

TŠJS České Budějovice, TŠJS Ostrava, TŠJS Hradec Králové fungují samostatně, SMT  

zajišťuje školení lektorů, výukové pomůcky a konzultuje studijní plán. 

 

Semináře a kurzy SMT 2015 
 

Leden  – Zimní kurz v Opavě  

Únor – Seminář pro lektory ČMMJ Lešanská Praha 

Srpen – Letní kurz mysliveckých trubačů v Chlumu u Třeboně 

Říjen  – Společný Česko-Slovenský seminář žáků SLŠ a setkání ředitelů SLŠ v Banské  

              Štiavnici 

 

Semináře a kurzy v regionálních centrech výuky 
 

Duben - Seminář Praktický trubač (ZUŠ Potštát) 

 

 

 



Kategorizační zkoušky ve školním roce 2014/2015: 
 

Žlutice 18.10.2014              13 uchazečů o I. stupeň,  

Chlum u Třeboně 6.8.2015  12 uchazečů o I. stupeň,  

                                               4 uchazeči o II. stupeň 

Banská Štiavnica      6 uchazečů o I. stupeň  
 

 

Akce podporované nebo pořádané KT  roce 2015 
 

  

 leden -  ZKT Opava  

 únor – Seminář lektorů 

 březen – Akademická soutěž 

 duben – Seminář Praktický trubač 

 květen – soutěžní přehlídka Mladý trubač v rámci výstavy Natura Viva v Lysé nad  

               Labem 

 červen – Česko Slovenská SMT Malacky 2015 

 srpen – LKT Chlum u Třeboně 

 září – Výjezdní zasedání Rady KT – Moravské Budějovice 

 říjen – Seminář SLŠ v Banské Štiavnici a koncert Pocta lesnímu rohu se 

Západočeskou filharmonií v Mariánských Lázních 

 prosinec- České myslivecké vánoce 2015 

 
 

Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů 

V prosinci 2014 bylo v rámci koncertu České myslivecké vánoce uskutečněno setkání 

představitelů trubačů z Rakouska, Německa, Polska, Slovenska a Česka, kteří podepsali 

deklaraci o společném ME mysliveckých trubačů. Z organizačních důvodů bylo ME odloženo 

z letošního roku na říjen 2016. Informace byla v MR projednána.  

 

Akce plánované nebo podporované KT na rok 2016 

 

 leden - ZKT Opava 

 únor – Seminář lektorů a vedoucích souborů - ČMMJ 

 březen – Akademická soutěž MT - Zvolen 

 duben – Seminář Praktický trubač (ZUŠ Potštát) 

 květen – Natura Viva - expozice a soutěžní přehlídka Mladý trubač 

 červen – Česko Slovenská soutěž MT - Pelhřimov 

 srpen – LKT Chlum u Třeboně 

 září – Výjezdní zasedání Rady KT  

 říjen – 1. MEMT Mariánské Lázně 

 prosinec – České myslivecké vánoce 2016 

Závěr 

Trubači KT ČMMJ, z.s. se v rámci svých regiónů spolupodílejí na většině významných 

akcích, zahajují zkoušky, soutěže, schůze a společenské akce. Podílejí se na Svatohubertských 

mších, pořádají regionální setkání trubačů a bezpočet koncertů a ukázek pro nemysliveckou 

veřejnost a mládež. KT ČMMJ se snaží vytvořit podmínky pro rozvoj mysliveckého troubení 

a koordinuje mezinárodní spolupráci v této oblasti. 

 

Přerov 13. 10. 2015                                                                      Radek Šroler  

                                                                                                předseda KT ČMMJ, z.s.                                                                                     


