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Práce rady KT v roce 2012
Rada KT pracovala ve složení: Petr Šeplavý – předseda, Ing. Vladimír Sekera – místopředseda
a správa www stránek, Marie Elbogenová – ekonom a kontrola, Mgr. Petr Duda – vzdělávání, Pavel
Pacovský – kategorizační zkoušky, JUDr. Petr Vacek – mezinárodní spolupráce, Radek Šroler –
evidence členů a koordinace akcí, Bc. Petr Votava – soutěže a archiv. Členové rady se sešli na dvou
jednáních, z čehož poslední jednání rady KT bylo organizováno jako víkendové zasedání na lovecké
chatě VLS v Lipníku nad Bečvou. V průběhu roku se jednotliví členové scházejí ke krátkým
pracovním poradám k určité problematice a konzultace probíhají pomocí mailové korespondence a
telefonicky. V únoru proběhla na SLŠ v Písku členská schůze, kde došlo ke změně rozdělení a
evidence členské základny KT. Tuto změnu si vynutila struktura členů KT. V KT jsou organizováni
především trubači - členové ČMMJ, ale také studenti lesnických škol a další osoby, které mají vztah k
lovecké hudbě.
Členové KT, kteří jsou řádnými členy ČMMJ, již neplatí žádné další členské ani evidenční
poplatky. Ostatní řádní členové KT, kteří nejsou členy ČMMJ, například z důvodů svého zaměstnání,
věku, nebo výhradního zájmu pouze o loveckou hudbu, hradí členský poplatek 300 Kč. Přidružení
členové KT nemají právo hlasovat, volit a být voleni do orgánů KT, platí roční členský příspěvek ve
výši 100 Kč. Přidružené členství si volí především studenti a senioři, mohou se podílet na běžné
činnosti KT, získávat informace a využívat slev a výhod, které KT poskytuje.
Na poslední radě KT byly projednány důležité dokumenty, které přispějí k organizaci a práci
KT. Jedná se o smlouvu s Klubem slovenských trubačů, text Pověření k 18. Národní soutěži
mysliveckých trubačů, Standardy trubačských soutěží, problematiku praktických trubačů, Soutěžní
řád, Záštita KT poskytované akcím členů KT, Dohodu o spolupráci se SMT, problematiku Pamětní
desky Josefa Selementa, zajištění stánku na výstavě Natura Viva 2013 a soutěže Mladý trubač,
projednání zprávy SMT o zajištění výuky trubačů, problematiku klubové internetové stránky.
Schválené materiály budou zveřejněny na klubových stránkách.

Členská základna
V průběhu roku byl za evidenci odpovědný Radek Šroler. Důsledně jsme kontrolovali na
velkých společných akcích, zda jsou či nejsou účastníci našimi členy. Přizpůsobili jsme členění
evidence KT evidenci ČMMJ, abychom mohli porovnat naší databázi s členskou databází ČMMJ a
ověřit, zda údaje odpovídají. V současné době je evidence na porovnání u paní Dlouhé a KT eviduje
642 členů. Aktuální upřesněný stav bude znám po srovnání s databází ČMMJ, tzn. stav by se mohl
mírně snížit, pokud by někteří dřívější členové KT ukončili členství v ČMMJ a nám tuto skutečnost
neoznámili. Ve srovnání s loňským rokem se zvýšil výběr členských příspěvků.

Spolupráce
Spolupráce se subjekty a organizacemi mimo ČMMJ
KT v rámci své činnosti spolupracuje s různými subjekty a organizacemi mimo ČMMJ. V roce
2012 to byly SLŠ, VLS, ČZU Praha, ŠLP Masarykův les Křtiny, Národní zemědělské muzeum,
Lesnické, rybářské a myslivecké muzeum Ohrada a další.

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 pak například na
akcích OMS vystupují zdarma a OMS pomáhá s vybavením.
Obdobná spolupráce pak existuje při spolupráci Pražského trubačského sboru (PTS)
s ústředím ČMMJ. Historicky se tato spolupráce vyvinula ze spolupráce Českého mysliveckého svazu
a Loveckého tria, jehož členové později stáli u založení KT. Od počátku spolupráce vystupovalo
Lovecké trio a posléze PTS na akcích ČMMJ zdarma v rámci reciprocity. ČMS pořídil například
Loveckému triu lovecké rohy. V současné době ČMMJ podporuje KT jako celek v rámci svého
rozpočtu.
V roce 2012 vystupovali trubači v rámci spolupráce na následujících akcích:
aktiv OMS, sbor zástupců, ples ČMMJ (trubači mají vstup zdarma), setkání s poslanci, troubení v
Senátu ČR (2x), výstava Natura Viva (z rozpočtu KT proplacen příspěvek na dopravu, ČMMJ poskytla

občerstvení). Národní myslivecké slavnosti na Ohradě a celostátní výstava Země Živitelka (zajistili
Jihočeští trubači). Myslivečtí trubači vystoupili také na výstavě v Brně, Bratislavě a v neposlední řadě
i na pohřbu Prof. Josefa Hromase pod vedením Petra Dudy.

Spolupráce se Společností mysliveckých trubačů, o.s.
(stanovy a poslání této společnosti jsou uvedeny na www.spolecnostmysliveckychtrubacu.cz )
Vzdělávání v oblasti hudby musí zajišťovat kvalifikovaní pedagogové. Je omyl domnívat se,
že na výuku mysliveckého trubače, který zahraje 4 až 5 tónů stačí poučený laik. Zvláště u začínajících
trubačů je možné nekvalitní výchovou způsobit trubači velké problémy. Je potřeba si uvědomit, že
kvalitní pedagogy pro výuku hry na lesnice a borlice nenajdeme v řadách myslivců, ale na
konzervatořích a vysokých hudebních školách. Schopnost hrát na dechový nástroj navíc vyžaduje
pravidelné cvičení a výuku. Proto v určité části vývoje KT muselo dojít k rozhodnutí, jak zajistit
koncepční výuku mysliveckých trubačů. K tomuto účelu založil Petr Duda a Petr Vacek občanské
sdružení - Společnost mysliveckých trubačů, o.s. (SMT). Tato společnost má s KT smlouvu o
spolupráci, která definuje zájmy KT a způsob spolupráce. Vzdělávání je SMT zajišťováno
prostřednictvím erudovaných pedagogů následujícími způsoby:
•
•
•

semináře – krátká jedno- až dvoudenní výuka
kurzy (letní v Chlumu, zimní v Opavě) - několika denní vzdělávání
pravidelná průběžná výuka v Trubačské škole Josefa Selementa

Školy jsou zřízeny:
při SLŠ v Písku, Trutnově a Šluknově
při OMS v Českých Budějovicích, Chomutově, Ostravě a ústředí ČMMJ v Praze.
Vybavení nástroji, pulty, notovým materiálem, dalšími školními pomůckami, zajištění prostor,
rozvrh hodin, výukové plány a odměny vyučujícím zabezpečuje SMT. Lesnice a borlice si žáci mohou
zapůjčit do doby, než si pořídí vlastní.
Zřízení poboček trubačských škol a zajištění seminářů a kurzů vyžaduje nemalé organizační a
také finanční náklady. Chtěl bych poděkovat hejtmanovi Moravskoslezského kraje, ing. Jaroslavu
Palasovi, paní ředitelce Halali, všeobecné pojišťovny a.s., ing. Lence Zumrové za podporu, kterou
výchově především začínajících a mladých trubačů v letošním roce věnovali.
Veškerou výuku si žáci hradí z vlastních prostředků. SMT poskytuje členům KT a SPT slevu
z poplatku za výuku. Ubytování a stravování si trubači hradí sami nebo svým studentům přispívají
jejich školy. Podpora ze strany partnerů umožňuje vzdělávání široké základny trubačů. To se projevuje
na zásadním zvýšení kvality a prestiže mysliveckého troubení v ČR a myslivosti vůbec.
Mimo rámec SMT vede na Moravě paní Jana Kozubíková, ředitelka ZŠU v Potštátě,
Trubačskou školu Prof. A. Dyka při OMS Kroměříž. Na ZŠU v Sezimově Ústí při OMS Tábor vede
především dětské trubače Šárka Kvičínská a Eva Mlázovská a na SLŠ v Hranicích je výchova trubačů
zajištěna ve spolupráci se Základní školou umění, jmenovitě jejím učitelem, panem Aloisem
Ličmanem. Na lesnické a dřevařské fakultě v Brně si výuku organizují samotní studenti, jako lektor
dochází vyučovat pan Vojtěch Horký ze Stříbrňanky.
Cílem vzdělávání je dovést jednotlivé trubače ke složení kategorizačních zkoušek (KZ). Ty
mají čtyři úrovně obtížnosti. Praktický trubač, mírně pokročilý, pokročilý a hornmistr. Pořadatelem
těchto zkoušek je KT, který vydává a eviduje osvědčení a platí zkoušející (jeden zkoušející za jeden
den zkoušek 500 Kč, komise zkoušejících je tříčlenná, tedy celkem 1500 Kč na jeden den zkoušek).
Kategorizační zkouška je pořádána cca 3x do roka, vždy v jednom dni.

Spolupráce s časopisem Myslivost
Časopis Myslivost je hlavním mediálním partnerem KT. Slouží KT k informování členů o
trubačských akcích, ať se jedná o koncerty, vzdělávání, schůze nebo jiná oznámení. Uveřejňujeme zde
populárně naučné články i zajímavé skladby. Naše velké poděkování si zaslouží šéfredaktor časopisu,
pan ing. Jiří Kasina, který dlouhodobě podporuje nejen troubení, ale i další myslivecké tradice.

Spolupráce s Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU Praha.
V srpnu proběhlo jednání s FLD ČZU Praha o spolupráci při organizování Akademické
soutěže. Obě strany vyjádřily ochotu dát dosavadní spolupráci pevný rámec a připravuje se dohoda o
spolupráci. Po podepsání bude zveřejněna na klubových stránkách.

Mezinárodní spolupráce
Nejbližší partner KT je Klub trubačů na Slovensku, jehož předsedou je ing. Edmund Hatiar. Se
slovenským KT jsme připravili na základě dohody mezi SPZ a ČMMJ individuální smlouvu o
spolupráci. Ta definuje oblasti spolupráce a staví naše a slovenské členy klubů na stejnou úroveň při
pořádání trubačských akcí (soutěže, vzdělávání apod.) včetně poskytování slev. Dále pokračuje
jednání vedoucí ke vzniku soutěže ME mysliveckých trubačů. V současné době na tomto projektu
spolupracují Horní a Dolní Rakousko, Sasko, Slovensko a Polsko.

Akce KT
Akce KT jsou v naprosté většině pořádány ve spolupráci s partnery. Většinou se jedná o
finančně náročné akce, které by nebylo možné hradit z rozpočtu ČMMJ. 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 při organizaci.
Přehled nejvýznamnějších akcí:
Název akce

organizátoři a partneři akce

České myslivecké Vánoce
Ples trubačů v Písku
Mezinárodní setkání lesnických škol
Akademická soutěž
Hornové dny v Plzni
Natura Viva zajištění provozu na stánku
Křtinské vytrubování
Národní soutěže trubačů
Trubačské mládi v Bechyni
Myslivecká Třeboň
Seminář lektorů a KZ v Chlumu

Myslivost, Lovecké trio Praha, Rembrandt s.r.o.
SLŠ Písek, Rembrandt s.r.o.
SLŠ Hranice
FLD ČZU Praha
Konzervatoř Plzeň
KT, ČMMJ
LDF, Mendelova univerzita Brno
ČLS a VLS
KT
Město Třeboň, SMT
KT, SMT

Vedle výše uvedených akcí se konalo velké množství dalších veřejných vystoupení, trubači
jsou již dnes nejen u naprosté většiny mysliveckých ceremoniálů, ale v mnoha případech i u akcí na
úrovni měst, obcí, nebo akcí mezinárodního charakteru. Jako příklad uvádím zahájení mezinárodního
basketbalového utkání Česko – Portoriko v květnu letošního roku v Trutnově. Po celé republice se
hraje bezpočet svatohubertských mší i koncertů. Proto se Rada KT začala zabývat metodikou pomoci
členům KT. Cílem KT je podchytit iniciativu co nejširšího spektra trubačů po celém území ČR.

Akce v roce 2013
KT pro rok 2013 připravuje stánek na výstavu Natura Viva, Národní soutěž, Mezinárodní
seminář v Prešově s odhalením pamětní desky Josefa Selementa, České myslivecké vánoce,
Mysliveckou Třeboň, Seminář lektorů a kategorizační zkoušky. Spolupracovat budeme na
Akademické soutěži. Národní soutěž bude ve Křtinách, kde působil Prof. Antonín Dyk, který byl nejen
autor loveckých signálů, ale také zakladatel ČMMJ. Na všech akcích počítáme s prezentací 90-tého
výročí založení ČMMJ.

Dobřichovice 3. 9. 2012

Petr Šeplavý
předseda KT ČMMJ

