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Než jsem se stal předsedou KT ČMMJ, velmi jsem přemýšlel, jak a čím bych mohl 
být trubačům prospěšný. Od mé dřívější úzké spolupráce s trubači uplynulo témě 
20 let, svět se kolem mne změnil a já si vůbec nebyl jistý, zda do tak rozjetého vla-
ku mohu znovu naskočit a navíc se ujmout role „strojvedoucího“.  Nakonec jsem 
se rozhodl kandidaturu přijmout a v Náměšti jsem byl členskou základnou, která 
uvěřila doporučení tehdejšího předsedy Petra Vacka, zvolen předsedou Klubu tru-
bačů ČMMJ. Předpokládal jsem, že na mne čeká spousta práce navíc, ale vůbec jsem 
netušil, jak mnoho. Tři roky však utekly jako voda v horské bystřině. Někdy jsem si 
v přívalu akcí připadal jako na raftu v pořádně divoké vodě, ale vždy se nám poda-

řilo plavidlo s trubači kormidlovat správným směrem. Ty tři roky byla pro mne také velmi zajímavá zkušenost při vedení 
zájmové organizace. Přece jen se najde mnoho odlišností od řízení firmy. Dokonce si můžete dovolit luxus věnovat svůj čas 
zálibě bez nutnosti vytvořit zisk. Ten je ukrytý v něčem jiném. Ve zkušenostech, v přátelství, v tvorbě a také ve vědomí, že 
to co děláte, má smysl. Během tří let jsem spolupracoval s mnoha nadšenými a pro věc trubačů obětavými lidmi. Ať se již 
jedná o představitele lesnických škol, ČMMJ, zastupitelů na všech úrovních nebo lektory, představitele partnerských firem 
a především naše trubače, členy KT. Však je také mnohé poznáte v obrazové dokumentaci této kroniky. Mé největší podě-
kování patří členům rady KT ČMMJ a předsedovi KT SK, Edmundu Hatiarovi. Bez jejich erudovanosti, zkušeností a píle 
by se mnoho dělat nedalo. Já byl pouze nadšeným koordinátorem a také trochu „trenérem“, snažícím se každému najít to 
správné místo v týmu, který tvořil hlavně Petr Vacek, Petr Duda, Petr Votava, Vladimír Sekera a Radek Šroler.

Moc Vám přátelé děkuji

Petr Šeplavý
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Pod	TaTRaMi	ZNěLy	LoVeCKé	sigNáLy

Nebývalý rozvoj výuky trubačů na  středních lesnických 
školách v Čechách i na Slovensku vyústil ve dnech 6. – 8. 
května v konání prvního ročníku „Medzinárodného akade-
mického seminára trubačov“ v Liptovském Hrádku. Toto 
přátelské setkání vzniklo jako logické pokračování a  roz-
víjení čtvrtletních seminářů určených pro studenty lesnic-
kých škol, které se konají již druhým rokem v Čechách.
Bylo jen otázkou času, kdy se historický vývoj a spolupráce 
obou národů přetaví ke  sblížení obou trubačských klubů 
a  ke  koordinaci výuky mysliveckého troubení. Po  letním 
kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně následuje již třetí rok 
Letný kurz trubačov v Liptovském Hrádku. Společný čes-
ko-slovenský seminář na  Strednej lesnickej škole Josefa 
Dekreta Matejovie v  Liptovském Hrádku, za  přítomnosti 
trubačů lesnických škol v Trutnově, Písku a Šluknově, byl 
prvním krokem ke koordinaci výuky troubení středoškol-
ských studentů společně se Slovenskem. Velké poděkování 
patří především hlavnímu organizátorovi tohoto semináře 
Ing.  Edmundu Hatiarovi, zástupci ředitele SLŠ v  Liptov-
ském Hrádku a  také ředitelům výše zmíněných středních 
škol z Česka, kteří nejen že vyslali své studenty, ale celou 
akci podpořili i  svou osobní přítomností. Semináře se 
také zúčastnil předseda klubu trubačů ČMMJ, JUDr. Petr 
Vacek, který pomohl s výukou a nácvikem skladeb a vedl 
i společná vystoupení pro veřejnost v kostele.

Příjemným zpestřením semináře byl sobotní dopolední vý-
let k vodní nádrži „Neznáma“, která se nachází na plošině 
obklopena údolím Čierneho a Bieleho Váhu v nadmořské 
výšce 1150 m. Zde na  vrcholu nádrže zazněly myslivecké 
skladby, které svižný vítr zanesl přes zasněžené hřebeny 
Vysokých tater a Nízkých Tater až k Velké Fatře. Role ša-
ramantní a  znalostmi oplývající průvodkyně se zhostila 
Ing. Katarina Chválová, vedoucí ekonomicko-obchodního 
úseku Lesů SR, s.p. OZ Liptovský Hrádek.
Právě podpora semináře ze strany Lesů SR umožnila účast-
níkům navštívit Lesnickou osadu Čierny Váh, kde opět 
trubači hráli v  kapličce u  dřevěné zvonice s  jedlovými 
hodinami s  jedno ručičkovým ciferníkem a před bývalou 
stanicí železnice, která od poloviny minulého století tvořila 
páteřní spojnici pro dopravu dřeva ve východním komple-
xu Nízkých Tater. 
Exkurzi v  odštěpném závodě Lesů SR, s.p. Liptovský 
Hrádek, který ročně těží přes 300 000 m3 a spravuje úze-
mí o rozloze 182 200 ha a  je oblíbenou lokalitou českých 
myslivců, ukončil proslovem dlouholetý emeritní profesor 
lesnické školy v Liptovském Hrádku Pavol Železník. Snad 
alespoň některý student si z  jeho vyznání k  lesu a  lesnic-
kému stavu odnesl do své budoucí praxe semínko hrdos-
ti na lesnickou uniformu a ochotu obětovat svůj um a čas 
ve prospěch lesa a přírody.
A  ještě jedna myšlenka zazněla z  úst ředitele šluknovské 
lesnické školy, Mgr. Rudolfa Sochora. „Les ani hudba nezná 
hranice“. Snad právě toto spojení pomůže k užší spolupráci 
ve prospěch přírody i lidského porozumění.

Petr Duda
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16.	RoČNíK	NáRodNí	souTěže	MysLiVeCKýCH	
TRubaČů	10.	a 11.6.2011	NáMěšť	Na HaNé

Ve  druhém červnovém víkendu se v  krásném prostře-
dí zámku v Náměšti na Hané sešli trubači ze všech koutů 
naší země v celkovém počtu 285 hráčů. Konalo se zde totiž 
národní mistrovství mysliveckých trubačů a to již jeho 16. 
ročník. 
Již v pátek se postupně do Náměště sjížděli myslivečtí tru-
bači, především ti, kteří museli vážit dalekou cestu. Na ná-
dvoří zámku pro přítomné hosty pak proběhl podvečerní 
koncert a následně v kostele sv. Kunhuty generálka na so-
botní Svatohubertskou mši.
Soutěž byla slavnostně zahájena v  sobotu ráno. Pozvání 
přijali významní hosté jako primátor města Olomouce pan 
Martin Novotný, generální ředitel VLS ČR, s.p. Ing. Jiří Ja-
nota či jednatel Českomoravské myslivecké jednoty Ing. Ja-
roslav Kostečka, PhD. Moderování zahájení za organizační 
tým ujali pánové Ing. Jan Jeniš a JUDr. Petr Vacek (předse-
da klubu trubačů ČMMJ), kteří postupně představili pří-
tomné, porotce a předali soutěžícím potřebné organizační 
informace. Dvě soutěžní poroty byly složené z renomova-
ných profesionálních hudebníků a  pedagogů. Předsedové 
obou porot – tubista České filharmonie Mgr. Karel Mali-
mánek a trombonista Mgr. Norbert Svačina Ph.D., společ-
ně s  členy porot - trumpetistou Státní filharmonie Brno 
Mgr.  Janem Brodou, pedagogem JAMU prof.  Jindřichem 
Petrášem, trumpetistou ČF Mgr. Zdeňkem Šedivým a hor-
nistou ČF Zdeňkem Divokým Ph.D. oceňovali výkony jed-
notlivých soutěžících sólistů a  souborů. Všichni členové 
obou porot se shodli na tom, že úroveň českých myslivec-
kých trubačů každoročně viditelně stoupá.
Vlastní soutěž probíhala ve dvou místech. Soutěž jednot-
livců na zámeckých schodech zámecké zahrady, soutěž tru-
bačských souborů na nádvoří zámku. Výsledky byly prů-
běžně zpracovávány organizačním týmem.
Po  ukončení zápolení se všichni soutěžící a  početná ko-
rona přesunuli na náměstí před kostel Svaté Kunhuty, kde 
nejprve proběhl pro návštěvníky a koronu krátký společný 
koncert, po němž následovala Svatohubertská mše. Kostel 
doslova praskal ve švech a podle slov místních i pana fa-
ráře to byl neopakovatelný a nezapomenutelný zážitek pro 
všechny přítomné. Na  závěr mše vedení soutěže veřejně 
poděkovalo všem, kteří se na zdárném průběhu celé sou-
těže podíleli. Především paní starostce městyse Náměšť 
na  Hané Mgr.  Martě Husičkové, mysliveckému sdružení 
Náměšť na Hané, které zajišťovalo areál a vynikající občer-

stvení v  průběhu soutěže, dále Okresnímu mysliveckému 
spolku v Olomouci, Vojenským lesům a statkům ČR, s.p. 
a  jejich klubu myslivosti, samozřejmě klubu trubačů při 
ČMMJ a všem dalším, včetně sponzorů, bez nichž by po-
dobnou akci takové úrovně nešlo zorganizovat.
Vyhlašování výsledků se ujali představitelé klubu trubačů, 
JUDr. Petr Vacek, Mgr. Petr Duda, ředitelka soutěže Jana 
Kozubíková a Ing. Jan Jeniš.Nejprve byli vyhlašováni jed-
notlivci, poté soubory a to vždy v každé kategorii od 3. mís-
ta.Všichni obdrželi pamětní listy, pamětní odznaky a krás-
né poháry. Vítězové jednotlivých kategorií zahráli volnou 
vítěznou skladbu.  Velký úspěch slavili Trubači OMS Přerov 
ve složení Markéta Holbová, Ján Garláthy, Ivo Mužný, Irena 
Oršulíková a Vladimír Sekera, kteří vyhráli obě souboro-
vé kategorie B i ES. Navíc v kategorii sólistů na parforsní 
roh v ES ladění zvítězil Ivo Mužný. Na druhých místech se 
v obou souborových kategoriích umístil vynikající soubor 
Trubači Zábřeh a jejich zástupci Iva Haasová obsadila v ka-
tegorii lesnic in B krásné 3. místo a Jan Kratochvíl v katego-
rii ES sólistů se umístil taktéž na 3. místě. Úspěch zástup-
ců Olomouckého kraje podtrhl i soubor VLS LS Javorník 
v kategorii B svým 3. místem, Zbyněk Ketner z téhož sou-
boru svým 2. místem mezi sólisty in B, i Renata Jeřábková 
ze souboru VLS, LS Jeseník svým 2. místem v kategorii ES 
sólistů. Vítězem v kategorii B lesnic se stal František Zach 
ze souboru VLS Horní Planá, a kategorii borlic ovládl Petr 
Ježek ze souboru Markazíni LDF Brno. Celý slavnostní ce-
remoniál vyvrcholil předáním obrazů od Václava Nasvětila 
na důkaz poděkování za vykonanou práci panu JUDr. Pet-
ru Vackovi, předsedovi klubu trubačů, Janě Kozubíkové, ře-
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ditelce soutěže a RNDr. Jiřímu Zbořilovi, jednateli ČMMJ 
OMS Olomouc.
Celá soutěž byla ukončena společným „Halali“ krásně se 
rozléhajícím v prostorách kostela. Bylo to nezapomenutelné, 
pokorné a dojemné, což bylo na přítomných znát. Ředitelka 
soutěže paní Jana Kozubíková předala putovní Pořadatelský 
tesák do rukou generální ředitele VLS ČR, s.p. Ing. Jiřího Ja-
noty, neboť právě některá z českých divizí VLS ČR, s.p. bude 
v příštím roce hostit 17. ročník NSMT. Všem vítězům i zú-
častněným gratulujeme a budeme se těšit na příští měření sil 
při 17. NSMT, kterou budou pořádat VLS na jedné ze svých 
divizí, buď v Mimoni, nebo v Horní Plané.

Lovecká hudba má v naší zemi bohatou tradici. Jsem pře-
svědčen, že v současné době zažívá období renesance. Mys-
liveckému troubení se věnuje spousta mladých lidí, vznikají 
stále nové a nové soubory. Lovecká hudba přestavuje od-
větví naší činnosti, která nás reprezentuje před laickou ve-
řejností v tom nejlepším světle. Klubu mysliveckých truba-
čů při ČMMJ proto patří velké poděkování za jich činnost, 
výchovu mládeže a  reprezentaci naší organizace v  celém 
spektru naší společnosti i na mezinárodní úrovni. 

Mnoho zdaru do dalších let!
RNDr. Jiří Zbořil a Petr Duda
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ČLeNsKá	sCHůZe	KT	10.	6.	2011	NáMěšť	Na	HaNé

Program:
prezentace účastníků, kontrola databáze (Šroler, Pacovský)
1. Uvítání
2. Zpráva předsedy KT a ekonomky KT o činnosti a hospodaření klubu 
 za období leden 2008 – květen 2011
3. Představení kandidátů do rady KT
4. Volba předsedy KT a členů rady
5. Různé (NST 2012, Mimoň nebo Horní Planá – Vojenské lesy a statky Ing. Janota) a diskuze
6. Usnesení
7. Závěrečné slovo

ad 1 
Petr Duda – Uvítání členů a hostů, seznámení s programem, návrhy na doplnění programu

ad 2 
Petr Vacek – předpis na následující stránce
Maruška Elbogenová – KT nemá právní subjektivitu, veškeré platby provádí ČMMJ. Rozpočet KT se vytváří vždy 
pro každý kalendářní rok, je konzultován s ekonomickým oddělením ČMMJ. Každým rokem byly plánované příjmy  
a výdaje splněny, rozpočet nebyl žádný rok v deficitu. Platby jsou prováděny přes účet ČMMJ, která čerpání průběžně 
kontroluje a na konci roku schvaluje. 
Čerpání ročního rozpočtu činí cca 80.000,- Kč. Největší výdaje jsou na NSMT (cca 30.000,- Kč), na provoz stánku  
v Lysé nad Labem (15.000,-Kč), zbytek činí náklady na nákup materiálu (15.000,-Kč), cestovné (10.000,- Kč), vzdělávání 
5.000,- Kč, drobná vydání (5.000,- Kč).

ad 3
Petr Vacek  –  představení členů rady KT
•	 předseda	Petr	Šeplavý
•	 vzdělávání	trubačů	Pavel	Pacovský
•	 koordinátor	akcí	Radek	Šroler
•	 práce	s	mládeží	Petr	Duda	(p.	Kozubíková,	Kvičínská,	Tauer))
•	 ekonomika	Marie	Elbogenová
•	 myslivost,	zkoušky	z	myslivosti,	notový	archiv	Petr	Votava
•	 www	stránky,	historie	KT	Vladimír	Sekera
•	 mezinárodní	spolupráce	Petr	Vacek	

ad 4
Petr Vacek veřejná volba všech, gratulace ke zvolení a přání, aby rada vedla KT správným směrem

ad 5, 6, 7 
Petr Vacek
(členská schůze schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření KT za období 2008 až květen 2011, zmocňuje novou radu  
k úpravě členských příspěvků, bere na vědomí výsledky voleb předsedy a členů rady ve složení Petr Šeplavý, Petr Duda, 
Petr Vacek, Petr Votava, Pavel Pacovský, Marie Elbogenová, Vladimír Sekera, bere na vědomí konání NST 2012, jejímž 
pořadatelem budou Vojenské lesy a statky a.s., Divize Horní Planá.
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Zpráva	o	činnosti	KT	za	období	leden	2008	–	květen	2011

Vážené dámy, vážení pánové, přátelé trubači,

před třemi roky byla zvolena nová rada KT, začalo období velkých změn. Hlavním mottem KT bylo „v každém sdruže-
ní jeden trubač“. Když se tak rozhlédnu kolem sebe a vidím počet  účastníků letošní NSMT, vidím, že uvedené motto 
je již nyní téměř naplněno. Podařilo se transformovat KT na klub registrovaných, platících členů, kteří mají velký 
zájem o loveckou hudbu a kteří jsou svým okolím hluboce respektováni. Podařilo se pracovat a řešit jednotlivé úkoly 
kolektivně. Dovolte mi zmínit jen to, co se činnost oproti dřívějším rokům rozšířila.

Oblast vzdělávání v radě byl odpovědný Mgr. Petr Duda. Bylo zavedeno pravidelné systematické vzdělávání trubačů 
na seminářích SLŠ (cca 50 trubačů každý seminář), na LKT v Chlumu u Třeboně (120 trubačů a rodinní příslušníci) 
a ZKT v Opavě (cca 45 trubačů). Vznikly trubačské školy (pobočky) v Praze, Českých Budějovicích a Chomutově, 
trubačská škola A. Dyka na Moravě započíná se svou činností. Byl vybudován tým cca 20-ti vysoce kvalifikovaných 
lektorů lovecké hudby. Byla ustavena odborná komise k posuzování speciálních odborných otázek LH.

Oblast mezinárodní spolupráce, odpovědní Matěj Vacek, poté Jakub Janda. Roku 2008 se konal v ČR mezinárodní 
seminář o lovecké hudbě za účasti zástupců 5-ti států. Trubači reprezentovali českou LH na mezinárodní soutěži v 
Maďarsku, Rakousku, Polsku, Slovensku, Švýcarsku, včetně koncertních vystoupení souborů pro účastníky soutěže 
(např. trubači OMS Přerov). Průběžně byla vedena jednání se zástupci sousedních států, nejintenzivnější vztahy jsou 
s KT v SR (několikrát ročně!).

Akce KT- odpovědný Ing. Ota Švec, kromě běžné trubačské činnosti za kterou vám všem děkuji, zmíním ty největší 
akce. Ke každoročně pořádané NSMT - letos rekordních 300 účastníků, spolupracujeme s ČZU  každoročně na Ná-
rodní studentské soutěži (120 účastníků), provozujeme se každoročně stánek KT na výstavě v Lysé (vystupuje více než 
10 různých souborů), byla založena tradice Křtinského vytrubování (2 ročníky cca 45 trubačů, včetně trubačů ze SR, 
připravuje se již ročník třetí za účasti trubačů z Dol. Rakouska), akce trubačů v Bechyni za kterou stojí Šárka Kvičín-
ská – 2. ročník trubačského mládí cca 50 mladých trubačů, 1. Trubačský ples v Písku s předtančením cca 16-ti párů 
trubačů, na speciálně zkomponované fanfáry (cca 300 osob), choreografie tance Radek Šroler - nádhera.

Prezentace KT- odp. Pavel Kořan, vytvořeno logo KT, TV pořady o lovecké hudbě, myslivecké písně 30 min. pořad, 
přenosy z Hubertských mší na z Brna, ze Křtin za účasti pap. nuncia G. Koppy, články o LH v Myslivosti, po tři roky 
každý měsíc minimálně dvoustrana materiálů, každý rok jiné pravidelné rubriky, letos  např. představení zajímavých 
skladeb, problematika hubertských mší, praktické otázky trubače.

Aktivita ve spolupráci s radou, tj. s nečlenem rady KT - Vybavení pro trubače, pověřený MgA. T. Kirschner, možnost 
zakoupit vyzkoušené kvalitní nástroje, (nyní ve Křtinách hrál malý chlapec na špatnou falešnou borlici ...) notový ma-
teriál (nové skladby Hranická Hubertská mše, Cepské fanfáry, Stará lovecká hudba, Domažlice ..), nátrubky, stojánky, 
metronomy, atd.

Toto je jen malý výčet nových činností KT za 3 leté období. Toto by nebylo v silách jednoho nebo dvou lidí. Je to práce 
velkého množství osob a já Vám za ni děkuji. Bez Vaši pomoci bychom nebyli tam, kde dnes stojíme a jsem na to hrdý.

Když jsem mluvil o týmové práci, že výsledky jsou dílem celého týmu, tak nyní prosím dobře poslouchejte a poslech-
něte si ten nejrychlejší výčet osob, kteří se výrazně o KT zasloužily. Tem obrovský vzájemně spolupracující tým tvořili:

Rada KT: P. Kořan, P. Duda, M. Elbogenová, V. Sekera, K. Štípek, O. Švec, M. Vacek, J. Janda, M. Šulitka,



10

Stálí lektoři a učitelé hudby: J.Zettl, A. Čoček, P. Duda, K. Vacková, P. Čermáková, D. Vaicová, R. Tauer, J. Garláty,  
p. Mistřiňanka, J. Kozubíková, p. Čočková, M. Vacek, J. Kolář, Š. Kvičínská,

Ředitelé SLŠ Písek, Žlutice, Trutnov, Šluknov, Hranice, + pedagogové SLŠ: Ing. Hanušová, Ing. Fojt, Alois Ličman,  
p. Valenta,

ředitelé ŠLP Křtiny a Kostelec nad Č. Lesy, děkani lesnických fakult v Praze a Brně, rektoři obou univerzit, ale i ředitel 
a jeho zástupce SLŠ v Liptovském Hrádku 

7 členů odborné komise KT,

dále za pořádáním akcí stáli např. P. Šeplavý, p. Sejkora, R. Jeřábková, S. Ženčuch, J. Tupý, P. Votava, L. Hromádko, 
Matouš brno, Petr Kolář – jeho roh a harmonika, E. Levý Křtiny, P. Pokorný, Ing. Jeniš, p. Mrozek, T. Kirschner, I. Muž-
ný, V. Hart, P. Kolář, ale i Ing. Hatiar, Prof. Lesničiak, Prof. Stättner, R. Jandrasitz, Gregor Rettinger, Johan Cescutti, ...  
a mnozí další i z jiných oborů, jako např. Václav Nasvětil, Petr Štola a celé vedení včetně OMS. Když tento tým spočí-
táte tak zjistíte, že se jedná o cca 100 osob, které byly a jsou téměř v permanentním kontaktu s KT. Takovýto báječný 
tým jsem si na začátku volebního období v roce 2008 nedokázal vůbec představit a vidíte toto, co vše se nám společně 
podařilo. Výsledky jsou mimořádné, ale to není zásluha moje, ale Vaše, Vás všech. 

Všem Vám za pomoc a milou spolupráci děkuji. Nové radě přeji hodně úspěchů. Skláním se před Vaší schopností, 
talentem, laskavostí a velkorysostí. Ještě jednou děkuji za krásné 3 roky, které jsme společně strávili. Bylo mi s Vámi 
dobře a byl jsem s Vámi rád.

V Náměšti na Hané 10. 6. 2011

          Petr Vacek 
         předseda KT

Č E RV E N  2 0 1 1



11

S R P E N  2 0 1 1

LeTNí	KuRZ	TRubaČů	V CHLuMu	u TřeboNě

Počátkem srpna se v  Chlumu u  Třeboně sešli trubači 
na svém tradičním letním kurzu. LKT pořádá Společnost 
mysliveckých trubačů a škola Josefa Selementa. 
Ve  spolupráci s  KT bylo připraveno setkání zástup-
ců spřátelených států, kterého se zúčastnili Ing.  Hatiar 
za  slovenské trubače, Prof.  Lesničiak za  polské truba-
če, Prof.  Stättner, R. Jandrasits za  trubače z  Rakouska 
a českou stranu zastupovali Petr Vacek, Petr Duda a Petr 
Šeplavý. Předmětem jednání byla koordinace akcí, spo-

lupráce a  především evropská soutěž. Vzhledem k  od-
lišnostem pořádání, hodnocení a  organizace soutěžích 
v  jednotlivých zemích bylo dohodnuto, že pravidla pro 
Mistrovství Evropy budou vytvořena zcela nová, tak aby 
nebránila účasti kteréhokoliv státu. Soubory budou de-
legovány jednotlivými trubačskými svazy, kluby. V pří-
padě zemského uspořádání jako je v  Rakousku nebo 
Německu budou soubory vysílat zemské organizace. 
V tomto duchu byl pověřen KT ČMMJ připravit materiá-
ly k projednání v jednotlivých zemích.
Kromě výuky měli trubači několik veřejných vystoupení, 
která završil závěrečný koncert trubačů na náměstí v Tře-
boni. Na  závěr kurzu připravila SMT a  KT pro zájemce 
z řad trubačů kategorizační zkoušky.
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ZáPis	Ze	ZasedáNí	Rady	KLubu	TRubaČů	ČMMJ	
ze dne 16. září 2011, která se konala od 17.00 hodin do 19.30 v prostorách nového sídla ČMMJ v ul. Lešanská 1176/2a, 
141 00 Praha 4. 

Program:	
1.  úvodní slovo 
2.  volba místopředsedy 
3.  hlavní cíle KT pro volební období 
4.  plán akcí na rok 2012 
5.  Národní soutěž mysliveckých trubačů 2012 – základní informace 
6.  kategorizace, statusní symboly, standard soutěží 
7.  různé 
8.  stanovení termínu a programu příštího zasedání 

ad 2) Místopředsedou KT byl zvolen Ing. Vladimír Sekera. 
ad 3) Petr Šeplavý přednesl vizi a cíle klubu na nadcházející období. K předneseným bodům se rozvinula všeobecná 
diskuze. Základní tézí práce KT v nadcházejícím období je rozvoj takových aktivit, které podpoří co nejvíce praktic-
kých trubačů v jednotlivých MS. Práce s vedoucími souborů, podpora vystoupení trubačů na veřejnosti a dokončení 
připravovaných dokumentů. 
 
evidence	členské	základny	
možnost zavedení minimálního evidenčního poplatku, spolupráce s vedoucími souborů, spolupráce s OMS 

Vzdělávání	mysliveckých	trubačů	
kdo může vzdělávat myslivecké trubače, evidence lektorů a zkušebních komisařů, podmínky pro zařazení do systému 
vzdělávání, evidence vydaných osvědčení, možnost pořádání letních trubačských kurzů (požadavek vznesl ing. Vla-
dimír Sekara) 

Získávání	mysliveckých	trubačů	pro	myslivost	
Petr Votava - cílem je aby co nejvíce členů KMT mělo i myslivecké zkoušky. 

Komunikace	se	členkou	základnou	
Vladimír Sekera – internetové stránky KT obsahují zastaralé informace. V rámci jednání Rady KT navrhuje využít ke 
komunikaci internet. 

spolupráce	se	zahraničními	organizacemi	
Petr Vacek informoval o jednání se zástupci Dolno- a Hornorakouského svazu trubačů, Polských a Slovenských tru-
bačů o možnosti zavést jednotnou evropskou soutěž. Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů. 
ad 4) Radě byl předložen plán akcí, který po zapracování pozměňovacích návrhů Rada přijala. 
Do budoucna je potřeba radikálně změnit přístup pro zařazování akcí za klubové, tedy akce, které jsou schvalovány 
na RKMT. 
ad)5 Národní soutěž bude pořádána v prostoru VLS Olšina. Úvodního jednání se dne 26. 9. 2011 zúčastní Petr Šeplavý 
a Petr Votava, kteří předloží zprávu ostatním členům Rady. 
ad 6) K uvedené problematice jsou zpracovány materiály, které je potřeba podrobit širší diskuzi a připravit ke schválení. 
ad 7) Jednání se zúčastnil David Princ, který jako zástupce Akademické soutěže trubačů projednal mezinárodní sou-
těž při příležitosti výstavy v Letňanech 24. 25. 2. 2012 
ad 8) Příští schůze se uskuteční pravděpodobně v lednu 2012 jako víkendové výjezdní setkání. 

zapsal Petr Šeplavý
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Členové	rady	2011
Petr	šeplavý	
předseda Klubu trubačů ČMMJ 
Všenorská 265, 252 29, Dobřichovice 

Marie	elbogenová	
ekonom, kontrola 
U lesa 81, 252 04, Čisovice 

Mgr.	Petr	duda	
vzdělávání 
Jahodová 2888/40, 106 00, Praha 10 

Pavel	Pacovský	
kategorizační zkoušky, 
evidence Kostelní Střímelice 

Judr.	Petr	Vacek	
mezinárodní spolupráce, Pod Rovinou 15, 140 00, Praha 4  
tel: +420 777 057 529 e-mail: vacek.petr@centrum.cz 

ing.	Vladimír	sekera	
místopředseda, správa www stránek 
Trávník 6, 750 02 Přerov 

Radek	šroler	
evidence členů, koordinátor akcí 
Třída gen. Janouška 27, 750 00, Přerov 

Petr	Votava	
soutěže, notový archiv 
Podlesí 26, 257 86 Neustupov 

Z á Ř í  2 0 1 1
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Zpráva	o činnosti	Klubu	trubačů	při	ČMMJ	za rok	2011	

MOTTO: 
„V každém sdružení alespoň jeden trubač“. 

organizace	KT	
V rámci Národní soutěže trubačů v Náměšti proběhla členská schůze s volbou rady KT. Na příští volební ob-
dobí byla zvolena Rada KT v  tomto složení. Petr Šeplavý – předseda, Marie Elbogenová – ekonom a kontrola, 
Mgr. Petr Duda – vzdělávání, Pavel Pacovský – kategorizační zkoušky, JUDr. Petr Vacek – mezinárodní spolu-
práce,	Ing. Vladimír	Sekera	–	místopředseda	a správa	www	stránek,	Radek	Šroler	–	evidence	členů	a koordinace	
akcí, Petr Votava – soutěže a archiv. 
V současné době má KT kolem 500 členů z nichž většina jsou zároveň členy ČMMJ. 

spolupráce	KT	
KT spolupracuje především s ČMMJ na různých úrovních. Dále se středními i vysokými lesnickými školami, 
časopisem Myslivost, všeobecnou pojišťovnou Halali, Vojenskými lesy 
a statky, s.p., Řádem sv. Huberta, , vybranými lidovými školami umění, a dalšími organizacemi, které požádají 
KT o spolupráci. Např. vystoupení trubačů v Národním zemědělském muzeu v Praze nebo rozsvícení vánočního 
stromu ve spolupráci s ND. Velmi často se členové KT podílejí na hudebním doprovodu svatohubertských mší. 
Pro zajištění činnosti KT je také důležitá spolupráce s vydavatelstvím Thomas music publishing Mgr. Tomáše 
Kirschnera, který pro trubače zajišťuje nástroje, notový materiál, nátrubky, stojánky, metronomy, atd. Podpory 
se KT dostává také od zastupitelů na různé úrovni samospráv. Ať se již jedná o letní kurz trubačů v Chlumu pod-
pořený starostou města Chlum i starostou města Třeboň nebo o záštitu hejtmana Moravskoslezského kraje pana 
ing. Jaroslava Palase nad zimním kurzem trubačů v Opavě. Pochopitelně si vážíme podpory jednotlivých členů 
MR, kteří nezřídka akce KT navštěvují. 

Mezinárodní	spolupráce	
V současné době je za oblast mezinárodní spolupráce odpovědný JUDr. Petr Vacek. Nejbližší partner KT je Klub 
trubačů na Slovensku, jehož předsedou je Edmund Hatiar. Slovenský KT velmi úzce spolupracuje s našimi truba-
či v oblasti vzdělávání. Trubači SLŠ v Liptovském Hrádku se účastní seminářů a kurzů pořádaných v ČR a naši 
trubači se účastní seminářů na Slovensku. Velmi úzká spolupráce existuje i mezi rakouskými trubačskými spolky 
(především Horního a Dolního Rakouska) a polskými trubači. V rámci letošního Letního kurzu trubačů v Chlu-
mu u Třeboně proběhlo setkání zástupců výše uvedených trubačských spolků, z něhož vyplynul záměr připravit 
pravidla a organizační struktury pro Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů. Bylo konstatováno, že doposud 
probíhaly národní soutěže s mezinárodní účastí. Tento projekt by měl více zohlednit různorodost mysliveckých 
trubačů jednotlivých států a najít průsečík mezi jednotlivými odlišnostmi národních soutěží. Na podzim roku 
2012 je do Rakouska svolána porada k tomuto tématu. Zhotovením podkladů pro toto jednání byl pověřen pan 
JUDr. Petr Vacek. Mimo oficiální zahraniční styky existuje zvláště v příhraničních oblastech velmi čilá výměna 
a spolupráce mezi jednotlivými soubory. 

Vzdělávání 
K naplnění tohoto cíle využívá KT systému vzdělávání trubačů. Jako nejschůdnější se ukázala orientace na střed-
ní lesnické školy, vysoké školy s lesnickými fakultami a další mladé trubače především v Praze, na jihu a severu 
Čech a dalších místech podchycené v trubačské škole Josefa Selementa. Na Moravě počala svou činnost trubačská 
škola A. Dyka. Za oblast vzdělávání v radě je odpovědný Mgr. Petr Duda. Bylo zavedeno pravidelné systematické 
vzdělávání trubačů na seminářích SLŠ. Byly zorganizovány 4 semináře. Každého jednotlivého semináře se zú-
častnilo kolem 50 trubačů. Semináře se konají na jednotlivých SLŠ a kromě výuky mají trubači v místě konání 
vždy veřejný koncert. Další příležitostí pro zvyšování kvalifikace mysliveckých trubačů byly letní a zimní kurz. 
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Letní kurz v Chlumu u Třeboně absolvovalo 120 trubačů a Zimní kurz trubačů v Opavě 45 trubačů. I na těchto 
kurzech jsou trubači vedeni k veřejnému vystupování. V Bechyni se pod vedením Šárky Kvičínské uskutečnil  
2. ročník trubačského mládí s 50 mladými trubači. O výuku se stará tým cca 20-ti vysoce kvalifikovaných lektorů 
lovecké hudby. Byla ustavena odborná komise k posuzování speciálních odborných otázek. Cílem vzdělávání je 
získání takových dovedností každého jednotlivého trubače, aby mohl složit kategorizační zkoušku. Kategorizační 
zkoušky mají čtyři úrovně obtížnosti od praktického trubače přes mírně pokročilého, pokročilého trubače až 
po  hornmistra. Administrátorem kategorizačních zkoušek je Pavel Pacovský. V  současné době jsou absolven-
ti prvních dvou úrovní kategorizačních zkoušek. Úrovně praktického trubače dosáhlo 96 trubačů a z  toho již  
18 trubačů složilo zkoušky mírně pokročilého trubače. 

akce	KT	
Za pořádání akci KT byl odpovědný Ing. Ota Švec, v současné době je to Radek Šroler. Dohledem nad přípravou 
a organizací soutěží byl pověřen Petr Votava. Hlavní akcí mimo oblast vzdělávání je uspořádání Národní soutěže 
trubačů, kterého se v Náměšti na Hané zúčastnilo letos rekordních 300 účastníků. Dále KT spolupracoval s ČZU 
na Národní studentské (Akademické) soutěži v Kostelci nad Černými lesy, kde soutěžilo v jednotlivých katego-
riích na 120 mladých trubačů. Pro rok 2012 je Akademická soutěž plánována na 24. – 25. února při příležitosti 
výstavy FOR HUNTING v PVA Letňany. Národní soutěž trubačů se bude konat od 8. – 10. 6. 2012 ve spolupráci 
s VLS Horní Planá v rekreačním zařízení Olšina na Šumavě. Při příležitosti semináře trubačů se v Písku 8. led-
na 2011 uskutečnil první Trubačský ples. V roce 2012 proběhne 2. Trubačský ples v rámci semináře ve dnech  
17. – 19. února opět v Písku. Další akcí, kdy se vytváří nová tradice, je Křtinské vytrubování. Druhého ročníku 
ve dnech 27. – 29. května 2011se zúčastnil soubor ze Slovenska a pro třetí ročník připravujeme účast souborů 
z Rakouska. Rádi bychom tuto akci spojili do budoucna se seminářem o mysliveckých tradicích a lovecké hudbě. 
KT zajistil vystoupení trubačů na myslivecké výstavě v únoru v Bratislavě. Vrcholem prezentace lovecké hudby 
byl koncert České myslivecké vánoce ve Dvořákově síni pražského Rudolfina, který se konal 5. prosince 2010 a pro 
letošní rok se uskuteční 11. prosince opět v Rudolfinu. Koncert, kterého se aktivně zúčastnilo přes 80 trubačů, byl 
nejen připomenutím 30-ti let činnosti souboru Lovecké trio Praha, ale i poděkováním všem myslivcům za jejich 
obětavou práci. Vedle výše uvedených akcí se konalo bezpočet dalších veřejných vystoupení, trubači jsou již dnes 
u velké většiny mysliveckých, ale i ostatních akcí na úrovni měst a obcí. Právě proto se RKT začala zabývat meto-
dikou zařazování klubových akcí, aby byla schopna podchytit iniciativu co nejširšího spektra trubačů po celém 
území ČR. 

Prezentace	KT	
Na výstavě v Lysé nad Labem provozuje KT vlastní stánek, kde mají návštěvníci možnost seznámit se s činností 
KT. V rámci programu výstavy vystoupilo více než 10 různých souborů. V časopise Myslivost vychází každý mě-
síc minimálně dvoustrana materiálů, každý rok jiné pravidelné rubriky, letos např. představení zajímavých skla-
deb, problematika hubertských mší, poradna pro trubače a oznámení trubačských akcí. Spolupráce s časopisem 
Myslivost má pro KT zásadní význam. Další informace jsou pro členy KT k dispozici na internetových stránkách 
klubu.

L I S T O PA D  2 0 1 1
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V RudoLfiNu	ZNěLy	TóNy	LoVeCKé	Hudby	
a HLasy	ZVěře

Myslivci a přátelé lovecké hudby se sešli opět po roce při 
slavnostní příležitosti na  koncertě České myslivecké Vá-
noce v  Rudolfinu. Překrásná Dvořákova síň byla zaplně-
na téměř do  posledního místa myslivci z  Čech, Moravy, 
Slezska i  hosty ze zahraničí. Očekávání po  předchozím 
úspěšném koncertě byla veliká. Velký byl také závazek vůči 
myslivcům, z  nichž mnozí po  sobotním honu neváhali 
přijet do Prahy a zúčastnit se tohoto svátku mysliveckých 
trubačů. Dovolili bychom si zveřejnit část dopisu od paní 
Semerádové z  Liblic, který je snad odpovědí, jak se nám 
náš záměr potěšit a poděkovat myslivcům a jejich rodinám 
podařil.
„ Vážení, v loňském roce jsem se zúčastnila Vašeho krásné-
ho koncertu Myslivecké Vánoce, letos jsem  si opět objedna-
la lístky na ten současný a v duchu jsem hádala, kdo bude 
provázet slovem, jestli opět paní Pavlína nebo pro změnu 
někdo jiný... Letošní koncert byl ještě snad krásnější  a také 
moje  známá Věra byla nadšená, byla poprvé,  a protože má 
bratra také myslivce, ale měl úraz a  je už 6 let na  invalid-
ním vozíku, tak jsme se rozhodli, že to na příští rok  spolu 
zorganizujeme a vezmeme ho s sebou.  Chci Vám touto ces-
tou poděkovat za  překrásný zážitek, protože jsem si načer-
pala zase sílu a dobrou náladu. Vyjadřuji Vám všem velký 
obdiv za uspořádání tohoto programu. Celý koncert měl pro 
mne nejen vánoční ale i také slavnostní atmosféru. ...... Přeji 
Vám všem v redakci i všem trubačům hodně zdraví, pohodu 

a  krásné vánoční svátky a  těším  se  na  České myslivecké 
Vánoce v roce 2012. Ještě jednou všem  děkuji.“
Nás tato slova chvály nesmírně těší a dodávají nám ener-
gii a chuť připravit pro příští rok opět setkání s  loveckou 
hudbou v  adventním čase. V  letošním roce jsme využili 
jako doprovodný nástroj varhany. Jejich majestátní tóny 
v  podání Vladimíra Roubala naplnily celý sál vznešenos-
tí. V rámci skladby Kouzlo chrámu, kterou zkomponoval 
Petr Vacek na  základě vzpomínky z  dětství, kdy navštívil 
Kostel Panny Marie Vítězné – Pražského Jezulátka a  přál 
si být skladatelem, kolovalo v  hledišti malé porcelánové 
Jezulátko. Věříme, že přání k němu vyslovená dojdou na-
plnění. Program doprovázeli slovem „manželé Sporckovi“ 
v  dobových kostýmech a  toto symbolické spojení zakla-
datele loveckého troubení v  Čechách a  současné lovecké 
hudby ukazuje, že tradice a kultura jsou hodnoty, z nichž 
je možné čerpat sílu pro nelehké zkoušky, které nám někdy 
život připravuje. V adventním čase také více než kdy jindy 
nemyslíme na sebe, ale zamýšlíme se nad pomocí druhým 
v různých podobách. Nad možnostmi jak vytvořit něco pro 
druhé, obětovat svůj čas a své pohodlí. Proto patří náš vel-
ký obdiv a poděkování všem, kteří se na koncertu podíleli. 
Všem 80-ti mysliveckým muzikantům z trubačských sou-
borů z celé České republiky, ze středních a vysokých lesnic-
kých škol, jednotlivých OMS ČMMJ, LČR, s.p. i VLS, s.p.. 
Trubači přijeli z Kladské, Chebu, Křtin, Tábora, Potštátu, 
Lipníku, Českých Budějovic, Prahy, Trutnova, Brna, Žlutic, 
Písku, Hranic na Moravě, Šluknova i Liptovského Hrádku. 
Poděkování patří také všem ředitelům a děkanům lesnic-
kých škol, kteří trubače a  školní soubory podporují. Na-
cvičení skladeb měla na  starosti Společnost mysliveckých 
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trubačů, především pan Petr Duda a  Lovecké trio Praha. 
Organizaci koncertu měly na  starosti kolektivy vydava-
telství Rembrandt s.r.o. a  časopisu Myslivost. Vyjmeno-
vat všechny, kteří přispěli k  úspěchu koncertu by vydalo 
na další dvě stránky jmen. Ze zahraničních hostů vystou-
pil předseda Slovenských mysliveckých trubačů Edmund 
Hatiar a na borlici a trumpetu hrála interpretka z dalekého 
Japonska Yasuko Tanaka. Svým uměním přispěli i pan Vác-
lav Svoboda a Jan Kupka z Klubu vábičů zvěře při ČMMJ, 
kteří  při úlovcích napodobovali troubení jelena, chroch-
tání divočáků, srnčí pískání i  rochání daňka. Naše velké 
poděkování patří také partnerům koncertu. Jejich pomoc 
je významná a umožňuje udržet ceny vstupenek na přija-
telné úrovni a zbývá i na drobné pozornosti, kterými bylo 
v  letošním roce rozdávání perníčků o  přestávce sličnými 
trubačkami. Na  závěr bychom si ještě jednou dovolili ci-

tovat z e-mailu, který přišel do redakce časopisu Myslivost 
od  Dr.  Soňi Supekové, prezidentky Klubu slovenských 
poľovníčok.
„Vazeny pan Kasina,
dovolte mi touto cestou vyjadrit obdiv k tak nadhernej akcii, 
ako boli vcerajsie Ceske myslivecke Vanoce. Mali sme nad-
herny, umelecko-polovnicky zazitok, snimam vsetky polov-
nicke klobuky, ktore mam, pred celym organizacnym timom 
a ucinkujucimi. Prajem Vam krasne prezitie Vianoc a mozno 
niekedy v buducnosti sa nam podari osobne stretnut.......
Věříme, že se všichni ve zdraví opět sejdeme při 3. roční-
ku koncertu České myslivecké Vánoce v 1. adventní neděli  
2. prosince 2012 v 11.00 hodin. Těšíme si na setkání s Vámi.

Za organizační výbor
Petr Šeplavý, Petr Vacek a Jiří Kasina
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ČLeNsKá	sCHůZe	2012

V	sobotu	18.	února	2012	od	17.00	se	v	aule	Vyšší	odborné	školy	lesnické	a	Střední	lesnické	školy	Bedřicha	Schwar-
zenberga v Písku, ulice Lesnická 55 uskutečnila členská schůze KT ČMMJ. Přítomní členové KT ČMMJ se zapsali do 
seznamu členů, který pro jednání připravil Radek Šroler. Jednání proběhlo podle schváleného programu. 

Program schůze: 
1.  zpráva o činnosti KT 
2.  výsledek hospodaření za rok 2011 
3.  změna Organizačního řádu KT 
4.  změna klubových příspěvků na rok 2012 
5.  plán činnosti na rok 2012/2013 
6.  různé 

ad 1) 
Předseda KT přivítal přítomné, poděkoval vedení školy za poskytnutí prostor a seznámil účastníky s oblastmi půso-
bení jednotlivých členů Rady KT a v krátkosti vyjmenoval hlavní akce, na kterých se KT podílel nebo spolupodílel. 
ad 2) 
V roce 2011 hospodařil KT podle schváleného rozpočtu ČMMJ. Plánované akce a výdaje na ně byly uskutečněny  
v souladu se schváleným rozpočtem. Pro rok 2012 je v rámci rozpočtu ČMMJ navržena stejná částka jako v loňském 
roce. 
ad 3) 
JUDr. Petr Vacek seznámil přítomné s navrhovanými změnami Organizačního řádu KT. Změny OŘ byly přijaty  
a úplné znění bude zveřejněno na stránkách KT. 
ad 4) 
V závislosti na změnách OŘ byly změněny i klubové příspěvky. Členství bylo rozděleno do tří kategorií. Řádné člen-
ství, přidružené členství a čestné členství. Řádní členové platí příspěvek 300 Kč, pokud jsou zároveň členy ČMMJ, 
tak již příspěvek KT neplatí. Přidružení členové platí roční příspěvek 100 Kč. Čestní členové roční příspěvek neplatí. 
ad 5) 
Petr Šeplavý přednesl výčet nejdůležitějších akcí pro rok 2012. Mezinárodní seminář v Hranicích na Moravě (březen), 
Akademická soutěž v Kostelci nad Černými Lesy (duben) Křtinské vytrubování (květen), Natura Viva (květen), LKT 
v Chlumu (srpen), Myslivecké Vánoce v Rudolfinu (prosinec). Zprávu o Národní soutěži trubačů v Olšině (červen) 
přednesl Petr Votava a o pokračujících jednáních se zahraničními trubačskými organizacemi připravujících propozice 
pro Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů informoval JUDr. Petr Vacek. 
ad 6) 
Robert Tauer přednesl návrh na vytištění univerzálního plakátu pro trubače, který by mohly soubory lehce doplnit  
a použít při propagaci svých vystoupeních. Většina návrh přijala a pověřila Radu jeho přípravou. Petr Šeplavý podě-
koval panu Mgr. Petru Dudovi za práci při vzdělávání trubačů a paní Šárce Kvičínské za výchovu mladé trubačské 
generace. Také poděkoval Mgr. Tomáši Kirschnerovi za úsílí, které věnuje vydávání notového materiálu a vyzval tru-
bače, aby doplnili své knihovny o tento kvalitní materiál. Zároveň vyzval skládající trubače, aby předložili své skladby 
k možnému oficiálnímu vydání. Jedním z úkolů KT je i podpora kvalitních skladeb pro oficiální vydání a vedení 
notového archivu (pověřen Petr Votava). 

Dne 18. února 2012 zapsal 
Petr Šeplavý 
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PLes	MysLiVeCKýCH	TRubaČů	V PísKu...

...očima	Petra	šeplavého

V  sobotu 18. února proběhl již druhý Trubačský ples. 
Na jeho uspořádání se podílely Vyšší odborná škola les-
nická	 a  Střední	 lesnická	 škola	 Bedřicha	 Schwarzenber-
ga v Písku, Klub trubačů ČMMJ, společnost Rembrandt 
s.r.o. a časopis Myslivost.
Již při cestě do kulturního domu v Písku zahráli trubači 
několik skladeb na starobylém, 111 metrů dlouhém Ka-
menném mostě pod barokními plastikami sv. Jana Nepo-
muckého, Kalvárie, sv. Anny a sv. Antonína Paduánského. 
I při druhém ročníku obstarali myslivečtí trubači znač-
nou část plesového programu. Počínaje uvítáním hostů, 
přes slavnostní zahájení plesu a předtančení, až po řadu 
vystoupení jednotlivých souborů. Každý návštěvník byl 
příjemně naladěn již při vstupu do  KD zvukem lesnic 
a borlic píseckých a trutnovských trubačů. Slavnostního 
zahájení se ujali ředitel SLŠ v  Písku Ing.  František Bu-
šina, Ph.D, předseda KT ČMMJ Petr Šeplavý a  místo-
předseda ČMMJ ing. Jiří Chmel. Moderováním plesu byl 
pověřen šéfredaktor časopisu Myslivost ing. Jiří Kasina, 
který přispěl měrou vrchovatou k dobré náladě a pohodě 
plesu.  Po slavnostním nástupu a fanfárách v podání tru-
bačů ze středních lesnických škol, dalších zúčastněných 
souborů a trubačů následovalo předtančení. Již při dru-
hém ročníku bylo znát, že trubači na svých seminářích 
a kurzech zařadili do výuky i  taneční hodiny. Vybrané 
páry působily jistě a  na  závěrečnou mazurku se sál na-

plnil i  ostatními účastníky plesu. Pro letošní rok pořa-
datelé připravili soutěž „Miss danělka“. Pět statečných 
dívek se zúčastnilo soutěže o nejsympatičtější trubačku 
plesu.  Nejprve se však musely vypořádat s pěti disciplí-
nami. V první disciplíně předvedla děvčata své trubač-
ské umění. Většina vsadila na jistotu a zahrála přestávku 
od  A. Dyka. Diváci se srdečně zasmáli při odpovědích 
na  vylosované otázky. Slečna Terezka Dudová by zajíce 
na  černo upytlačila a  další soutěžící by grandle hleda-
la v  ledničce. Poté byla děvčata vyslána pro partnery, 
kterým musela uvázat kravatu. I přes některé téměř ná-
mořnické uzle to všichni chlapci přežili ve zdraví. Páry 
se pak nenechaly zaskočit povlékáním peřin a  v  tanci 
s balónkem mezi čely projevily sportovního a bojovného 
ducha. Bylo těžké rozhodnout o vítězce, protože všechny 
dívky si vedly nadmíru dobře a sklidily bouřlivý potlesk 
publika. Nakonec se Miss danělkou pro rok 2012 stala 
Ludmila Dalecká ze SLŠ Trutnov, která z rukou předse-
dy SMT pana Petra Dudy obdržela nejen věcné ceny, ale 
také příslib účasti na kurzech zdarma. Miss sympatie se 
stala po vyrovnaném boji Tereza Dudová ze stejné školy. 
Velké uznání si zaslouží i ostatní nebojácné dívky Lenka 
Vejdělková, Pavlína Rejchrtová a  Diana Šeplavá. Vyvr-
cholením plesu bylo půlnoční vystoupení Loveckého tria 
Praha, kdy celý sál společně zpíval a tančil. Dobrá zábava 
vydržela až hluboko přes půlnoc a ti, kteří se vraceli zpět 
přes Kamenný most, mohli pozorovat na  zamrzlé řece 
Otavě rejdění dvou vyder.  
Chtěl bych poděkovat všem pořadatelům, kteří se podíleli 
na realizaci tohoto projektu, studentům SLŠ Písek v čele 
s Pavlou Machatou, kteří měli na svých bedrech největší 
část praktické organizace plesu. Poděkování a  gratula-
ci k  narozeninám od  místopředsedy ČMMJ ing.  Jiřího 
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Chmela si zasloužil i  ředitel školy, ing.  František Buši-
na, Ph.D., který podpořil nejen ples, ale umožnil nácvik 
v  prostorách školy. Poděkování patří všem účastníkům 
plesu, pořadatelům, partnerům, trubačům i  návštěvní-
kům. Na úplný závěr bych rád vyjádřil to, co osobně nej-
více oceňuji na každém trubačském setkání. Je to vysoká 
společenská úroveň studentů i ostatních trubačů, kteří se 
velmi kultivovaně a slušně dokáží bavit a svým uměním 
potěšit ostatní. Věřím, že k  přijetí mysliveckých tradic 
za  kulturní dědictví národa výraznou měrou přispívají 
i  myslivečtí trubači a  za  to jim patří uznání a  poděko-
vání.

Petr Šeplavý

...očima	ing. františka	bušiny

V rámci čtvrtletního semináře pořádaného pro trubače 
středních lesnických škol, který probíhal v  prostorách 
Vyšší odborné školy lesnické a  Střední lesnické školy 
Bedřicha	 Schwarzenberga	 v Písku,	 byl	 plánován	v Kul-
turním domě v Písku také 2. Trubačský ples Klubu tru-
bačů ČMMJ. 
Členové trubačského souboru píseckých lesnických škol 
se na ples pečlivě připravovali pod vedením pana Petra 
Dudy ze Společnosti mysliveckých trubačů. Sál byl vy-
zdoben stromky, zelenými ubrusy a větvičkami. Na sto-
lech byl připraven program s uvedením partnerů plesu. 
Také byla pečlivě připravena soutěž o ceny s více jak 300 
cenami a 10-ti hlavními cenami. Lístky s čísly byly sty-

lově připraveny v prázdných nábojnicích. Hlavní cenou 
večera byl obraz od  akademického malíře Václava Na-
světila, představující Zátiší s lesnicí, borlicí a jeřabinami. 
Před začátkem plesu proběhla ještě generální zkouška 
nástupu a předtančení a pak Soubor trubačů píseckých 
lesnických škol pospíchal do vestibulu KD vítat přicháze-
jící hosty. Byli mezi nimi vrcholní představitelé ČMMJ, 
zástupci královského města Písku, zástupci lesnických 
firem, OMS Písek a  partneři plesu, kteří si zaslouží mé 
osobní	 poděkování,	 zejména	 Agrowald	 	 s.r.o,	 Bufet	
u Žižky Písek, ČZU Praha –Lesnická a dřevařská fakulta, 
Dřevotvar-řemesla	a stavby		s.r.o.,	Kaiser		s.r.o.,	Kolowra-
tovy lesy, Lesy města Písku s.r.o., Matice lesnická s.r.o., 
Mendelova univerzita Brno – Školní lesní podnik Křtiny, 
Myslivost s.r.o. , Rembrandt s.r.o., Školní polesí Hůrka, 
Truhlářství Petr Kaiser s.r.o..
Na zahájení plesu se představili trubači z Vyšší odborné 
školy	lesnické	a Střední	lesnické	školy	Bedřicha	Schwar-
zenberga v Písku, České lesnické akademie v Trutnově, 
Trubačské školy Josefa Selementa z  Prahy, Povltavští 
trubači, trubači ČZU a  další. Po  slavnostním zahájení 
následovalo předtančení. Celý program plesu měl opět 
úžasně přátelskou až rodinnou atmosféru. Prolnutí 
mladé generace nastupujících lesníků a  trubačů s  těmi 
dříve narozenými bylo bezprostřední a mne jako ředitele 
školy potěšilo, že studenti v naprosté většině zvládli ples 
i  po  té společenské stránce a  byli důstojnými zástupci 
lesnických škol.  Druhý den, v neděli dopoledne bylo při-
praveno vystoupení trubačů pro píseckou veřejnost. Tru-
bači hráli na balkonu Sladovny v  nejen pod taktovkou 
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vynikajícího lektora Petra Dudy ale i Kristýny Vackové 
a Šárky Kvičínské. Početný soubor trubačů předvedl ho-
dinový koncertní program, v němž se představili všichni 
společně i jednotlivé školní soubory. Druhý ročník se již 
pomalu dostává do podvědomí Písečáků, a tak dopoled-
ní koncert navštívilo početné publikum, které ocenilo 
výkon trubačů mohutným potleskem. Tímto vystoupe-
ním náročný třídenní seminář v Písku končil. Věřím, že 
trubači odjížděli, sice mírně unaveni po náročném pro-
gramu, ale spokojeni. Již teď se těším na další společná 
setkání s přáteli a příznivci lovecké hudby. Velkým pří-
nosem těchto akcí je také prezentace mysliveckých tru-
bačů a lovecké hudby směrem k laické veřejnosti. Podě-
kování patří všem organizátorům trubačského semináře 
a 2. Trubačského plesu. 

ing. František Bušina, Ph.D., 
ředitel  VOŠL a SLŠ Bedřicha Schwarzenberga Písek

...očima	Vojtěcha	Horáka

Díky značnému ohlasu z předešlého roku se i letos v úno-
ru uskutečnil, v  rámci čtvrtletního semináře, již druhý 
trubačský ples v  Písku, na  jehož organizaci se podílela 
především Vyšší odborná škola lesnická a střední lesnic-
ká	škola	Bedřicha	Schwarzenberga	v Písku,	Klub	trubačů	
ČMMJ a společnost Rembrandt s.r.o..
O  této události v podvečer hlásal zvučnými tóny lesnic 
i borlic početný průvod od budovy lesnické školy až před 
KD. Ani lehce nepříznivé zimní počasí nedovedlo zkazit 
veselou náladu nebo odradit trubače a návštěvníky plesu, 
a tak se sál kulturního domu před sedmou hodinou začal 
rychle plnit.
Po  slavnostním zahájení následovalo vkusné předtan-
čení pod vedením Radka Šrolera a Kristýny Bürgerové, 
do kterého se zapojili většinou studenti. Taneční část to-
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hoto večera zajistil orchestr Saturn z Českých Budějovic, 
pod vedením kapelníka Františka Křepely, který střídal 
různé hudební žánry a určitě tak potěšil každého poslu-
chače i  tanečníka. Návštěvníci také v  průběhu večera 
s napětím sledovali několik kratších vystoupení trubačů 
s ukázkami lovecké hudby. Ty střídavě dirigovali lektoři 
semináře.
Zpestřením letošního plesu bylo vyhlášení soutěže miss 
danělka, kterou posuzovala vážená porota složená ze zá-
stupců škol a  ČMMJ. Soutěžící slečny byly posuzovány 
například podle hry na hudební nástroj nebo podle od-
povědí na různé otázky. Samozřejmě nechybělo ani oče-
kávané vyhlášení bohaté tomboly panem ing.  Kasinou. 

Hlavní cenou byl obraz s mysliveckou tématikou od pana 
Nasvětila, který bude jistě zdobit zeď šťastného výherce. 
Skvělou a přátelskou atmosféru završilo vystoupení ně-
kolika lektorů. Ti bravurně zahráli na  lesnice pár lido-
vých písniček a  jen málokdo se k nim vydržel nepřidat 
svým zpěvem. Všichni se tedy příjemně pobavili.
V neděli dopoledne se trubači ještě s veřejností rozlouči-
li malebnými tóny v písecké sladovně a potom se rozjeli 
ke svým domovům.
Poděkování patří všem, kteří se na  této akci podíleli. 
Všem organizátorům, sponzorům a  v  neposlední řadě 
i návštěvníkům 2. trubačského plesu v Písku.

Vojtěch HORÁK, student 4. A SLŠ Písek

Ú N O R  2 0 1 2
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seTKáNí	TRubaČů,	řediTeLů	a Pedagogů	
V HRaNiCíCH	Na MoRaVě

V pátek 23. března jsem se spolu s dalšími účastníky vy-
pravil na setkání mysliveckých trubačů na Střední lesnic-
ké škole v Hranicích na Moravě. Byl jsem pln očekávání, 
co nám seminář a především mezinárodní setkání žáků, 
ředitelů a pedagogů lesnických škol přinese a jak toto se-
tkání, spojené i s oslavou 160-ti let vzniku hranické školy, 
dopadne. Bylo to také poprvé, kdy se do projektu vzdě-
lávání trubačů na  středních lesnických školách zapoji-
la i  škola v  Hranicích, a  hned s  náročnou mezinárodní 
účastí. Společnost mysliveckých trubačů, která organi-
zuje a  zajišťuje celorepublikové semináře na  lesnických 
školách, připravila program výuky a nácviku na neděl-
ní koncert, zajistila lektory a  secvičila uvedení Hranic-
ké svatohubertské mše včetně zapojení pěveckého sboru 
Svatého Huberta pod vedením Karolíny Kutálkové.
Cestou z Prahy nás provázelo slunečné počasí a  to nás, 
spolu s  milým a  v  pravdě rodinným přijetím, čekalo 
i  v  Hranicích. Hned od  samého počátku se ze studen-
tů lesnických škol ze Žlutic, Písku, Šluknova, Trutnova, 
Hranic, Liptovského Hrádku, Banské Štiavnice a Prešo-
va, jejich ředitelů a  pedagogů stala jedna velká rodina 
plná pohody, nefalšovaného přátelství a muzikantského 
nadšení. Zatímco zkušení lektoři, které skvěle a  k  naší 
radosti doplnil pan Alois Ličman z hranické ZUŠ, pilně 
cvičili na závěrečný koncert, připravila hranická lesnická 
škola v čele s panem ředitelem Ing. Miroslavem Kutým 
pro ředitele a hosty zajímavý program. 
Po oficiálním zahájení mezinárodního semináře trubačů 
v aule školy, kterého se zúčastnili i ostatní členové rady 
KT a  Ing. Sekera pořídil foto, nás přijala v historickém 
sídle městského úřadu paní starostka Ing.  Radka On-

driášová. V poutavém vyprávění nás seznámila s histo-
rií města i  jeho současností, včetně rozvoje průmyslu, 
školství, kultury i  s  přírodními památkami, kterých je 
na území Moravské brány a Moravského krasu více než 
hojně. Potěšilo nás, že Střední lesnická škola v Hranicích 
patří k chloubám města. Po návštěvě radnice nás starost-
ka, doprovodila do Zbrašovské aragonitové jeskyně ležící 
v malebném údolí řeky v lázních Teplice nad Bečvou, kde 
dříve sama výpravy provázela. Díky oxidu uhličitému 
je celoroční teplota v  jeskyních 14°C a  tak jsme v  pří-
jemném prostředí vápencových jeskyň mohli obdivovat 
unikátní výzdobu vytvořenou minerálem aragonitem, 
gejzírovými stalagmity a  kulovitými sintrovými povla-
ky. Po  vynikajícím obědě, který pro všechny účastníky 
připravily kuchařky střední lesnické školy, jsme nejprve 
shlédli přehlídku trofejí z honitby VLS, s. p. – divize Lip-
ník nad Bečvou s poutavým průvodním slovem pana ing 
Jana Jeniše. Po dobu semináře jednotlivé školní soubory 
doprovázely přehlídku, která se již tradičně koná v pro-
storách hranické školy, ukázkami svého trubačského 
umění a poté jsme navštívili školní lesní podnik opět se 
zajímavým průvodním slovem Ing. Jakuba Zapletala, zá-
stupce ředitele pro školní polesí.
Po opět skvělé večeři nastal společenský večer, na němž 
se představily soubory jednotlivých škol a  na  žádost 
všech přítomných své umění předvedli také lektoři. Zá-
bava se rozběhla na plné obrátky, jednu písničku za dru-
hou loudil ze své harmoniky Boris Nezbeda, student 
z  Liptovského Hrádku. I  na  tanec došlo. Nejprve pod 
vedením Radka Šrolera a  posléze spontánně i  se zapo-
jením lektorů, pedagogického sboru i  paní vedoucí ku-
chyně. Kamenem úrazu takto veselých zábav bývá jejich 
konec. Musím poděkovat nejen pedagogům, ale hlavně 
studentům, že dokázali důstojně svoji zábavu ukončit 
a bez nějakých výstřelků se odebrat na ubytovnu. Svědčí 
to o vysoké společenské úrovni trubačů lesnických škol 
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i vskutku dobré práci pedagogů. Ruku na srdce, na kolika 
středních školách se vám stane, že vás student pozdraví. 
Ačkoliv je to první vizitka úrovně studentů při návštěvě 
jakékoliv školy, tak mé zkušenosti z jiných středních škol 
(průmyslových, gymnázií i  pedagogických) jsou žalost-
né. V Hranicích vás pozdraví znělým „ Lesu zdar“ každý 
student nebo studentka. Je radost setkávat se s vychova-
nými mladými lidmi.
V  neděli ráno nás opět budilo krásné slunečné počasí. 
Den jako stvořený pro koncert v arboretu. Již před zahá-
jením se arboretum zaplnilo posluchači. Téměř sto truba-
čů a zpěváků pak představilo jednotlivé střední i vysoké 
lesnické školy a všichni společně zahráli Hranickou svato-
hubertskou mši od Petra Vacka, které se s dojetím zúčast-
nil i autor textu Vladimír Vyhlídal.  Koncert trubačů byl 
důstojným připomenutím 160 let od založení střední les-
nické školy v Hranicích na Moravě. Byl také příslibem, že 
na lesnických školách vyrůstá další generace lesníků, kteří 
jsou schopni převzít a  hlavně dále nést nikdy nekončící 
štafetu péče o les a naši přírodu. A když k tomu budou v ti-
chu lesa znít velebné tóny lesnic a borlic, uvěřím, že naše 
práce má smysl. Loučení bylo smutné i nějaká slza ukápla. 
Však jsme se cítili jako doma. Věřím, že se opět s hranic-
kými studenty setkáme na posledním semináři s kategori-
začními zkouškami na Střední lesnické škole ve Šluknově.
Děkuji nejen studentům a pedagogům v Hranicích, kteří 
se zhostili setkání na výbornou, ale všem ředitelům, dě-
kanům, pedagogům, vychovatelům, lektorům i ostatním 
nadšencům, kterým není líto námahy, času i peněz, aby 
studentům, kteří projeví více aktivity než jejich vrstevní-
ci, pomohli povznést ducha, prohloubit znalosti a schop-
nosti a  nastavit mravní hodnoty. Každý zahradník ví, 
že se musí o vzácné rostlinky dobře starat, aby vykvetly 
v květy. K tomu všem přeji hodně sil a nadšení.

Petr Šeplavý

B Ř E Z E N  2 0 1 2
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aKadeMiCKá	súťaž	TRubaČoV	a VábiČoV	
V KosTeLCi	sa	NiesLa	V MedZiNáRodNoM	
duCHu

V dňoch 27. a 28. 4. 2012 sa v nádhernom prostredí zám-
ku Školského lesného podniku v  Kostelci nad Černými 
lesy uskutočnila už druhá medzinárodná akademická 
súťaž trubačov a vábičov. Usporiadateľom súťaže bola už 
tradične Fakulta lesnická a dřevařská Českej zemědělskej 
univerzity v  Prahe v  spolupráci s  časopisom Myslivost, 
Stráž myslivosti, Českomoravskou mysliveckou jedno-
tou a Vojenskými lesy a statky. Generálnym partnerom 
súťaže bol Středočeský kraj. S myšlienkou vzniku samo-
statnej súťaže pre študentov prišiel pred piatimi rokmi 
vtedajší študent a  dnešný pedagóg ČZU Vlastimil Hart. 
Súťaže mali od samotného vzniku veľmi vysokú úroveň. 
To organizátorom dodalo odvahu a pred dvomi rokmi sa 
im podarilo v Brne zorganizovať prvý a tento rok v Kos-
telci už druhý ročník súťaže aj s medzinárodnou účasťou. 
Pozvanie na  súťaž prijalo spolu 24 súborov, 15 sólistov 
na  lesnice (borlice) a  26 sólistov na  poľovnícke rohy in B 
(lesnice) z  troch krajín. Z  Českej republiky sa predstavili 
trubači ČZU v Prahe, Mendelovej univerzity v Brně, trubači 
stredných lesníckych škôl z Písku, Trutnova, Hraníc a Žlu-
tíc a tiež trubači ZUŠ Potštát a Pražští kadeti. Zo Slovenska 
prišli reprezentanti z lesníckych škôl v Liptovskom Hrádku, 
Prešova a TU vo Zvolene. Maďarskú republiku zastupovali 
študenti lesníckej fakulty univerzity v Šoproni.
Výkony súťažiacich posudzovala päťčlenná medziná-
rodné porota, ktorej predsedal významný autor poľov-
níckej hudby a  zakladateľ Klubu trubačů ČMMJ Petr 
Vacek. Členmi poroty boli známe osobnosti pôsobiace 

v oblasti poľovníckej hudby. Za ČR Petr Duda, pedagóg 
a  riaditeľ Společnosti mysliveckých trubačů a Vlastimil 
Hart, zakladateľ tradície akademických súťaží, pedagóg 
ČZU.	Poľskú	republiku	v porote	zastupoval	Mieczysław	
Leśniczak, známy interpret poľovníckej a  vážnej hudby 
a zakladateľ poľského klubu trubačov. Za Slovenskú re-
publiku pôsobil v porote Edmund Hatiar, predseda Klu-
bu trubačov SR. Porota mala obzvlášť ťažkú úlohu. Všet-
ci súťažiaci hrali skvele a na vysokej úrovni. Mnohokrát 
len malé detaily rozhodovali o ich konečnom poradí.
Trubači súťažili v  troch kategóriách. Súbory, sólisti 
na lesnice (borlice) a sólisti na poľovnícke rohy in B (les-
nice). V kategórií súbory sa na prvom mieste umiestnil 
Trubačský půlkruh FLD ČZU. Druhú priečku obsadili 
Pagáči z Brna a tretie miesto získal Soubor trubačů SLŠ 
Písek V kategórií sólisti na lesnice (borlice) sa na prvom 
mieste umiestnil Jakub Vamberský, na  druhom mieste 
Jaroslav Petruželka a  na  treťom mieste Hana Koňáko-
vá. V kategórií sólisti na poľovnícky roh in B (lesnice) sa 
na prvom mieste umiestnil Jan Cukor, na druhom mies-
te Pavla Šindlerová a na treťom mieste Petr Kolář. Víťa-
zi boli skutočne skvelí a predviedli umelecký výkon, ku 
ktorému im treba zablahoželať.
Vyhlásenie výsledkov sa uskutočnilo v  zámockej kap-
lnke. Bolo súčasťou záverečného koncertu. Účastníci 
súťaže privítali medzi sebou aj niekoľko vzácnych hos-
tí. K  trubačom a  vábičom sa prihovorili prodekan les-
níckej fakulty ČZU doc.  Ing.  Jiří Remeš Ph.D a riaditeľ 
Školského lesné podniku doc. Ing. Václav Malík, Ph.D., 
ktorí zároveň víťazom odovzdali ceny. Predseda klubu 
trubačů ČMMJ Petr Šeplavý vo svojom príhovore poďa-
koval organizátorom súťaže, trubačom aj porotcom sa 
ich skvelú prácu. Osobitne poďakovanie bolo vyslovené 
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všetkým pedagógom, ktorí študentov celoročne pripra-
vujú aj na jednotlivých školách. Na záver spoločne s čle-
nmi poroty zaspieval signál prof.  A. Dyka Víání. Hrou 
na poľovnícky roh ich sprevádzala súčasná miss Danělka 
Ludmila Dalecká. 
Pri hodnotení súťaže netreba zabudnúť na organizátorov, 
ktorí súťaž skvele pripravili a ktorým tiež patrí poďako-
vanie. Za  všetkých spomeňme riaditeľa súťaže Davida 
Princa a jeho spolupracovníkov Michala Leška a Dušana 
Pleskáča, alebo Kamila Štípeka, ktorí zabezpečoval zapi-
sovanie hodnotenia poroty a  tlač výsledkov a  tiež Kris-
týnku Vackovú, ktorá koordinovala radenie a včasný ná-
stup jednotlivých súťažiacich.
A čo dodať na záver? Azda len to, že podobne ako v špor-

te aj na medzinárodnej súťaži trubačov a vábičov v Kos-
telci nad Černými lesy platilo staré známe príslovie, že 
nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa. Každý kto zažil 
krásnu atmosféru súťaže s  tým môže len súhlasiť. Štu-
denti aj pedagógovia sa navzájom stretávali, rozprávali, 
vymieňali si skúsenosti, kontakty a  vznikali nové pri-
ateľstvá. Nerozhodoval vek, funkcia a  ani národnosť. 
Všetci sa cítili príjemne a mali z toho dobrý pocit. A to 
má často omnoho väčší význam ako diplom alebo tro-
fej za prvé miesto. Pevne verím, že poľovnícke trúbenie 
má aj vďaka nadšeniu a kvalite súčasnej mladej generácie 
dobré vyhliadky do budúcnosti a že myšlienka organizo-
vania študentských súťaží bude živá ešte dlhé roky.

Edmund Hatiar

D U B E N  2 0 1 2
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MysLiVeČTí	TRubaČi	ZaHaJoVaLi	PLZeňsKé	
HoRNoVé	dNy

Ze soboty na neděli v hluboké půlnoci doznívaly oslavy 
úspěchů na  akademické soutěži mysliveckých trubačů 
a  vábičů v  Kostelci nad Černými lesy a  některým tru-
bačům zbývalo do odjezdu na Hornové dny v Plzni jen 
pár hodin. Přesto zvítězil pocit zodpovědnosti a vybraní 
trubači zahájili v neděli 28. dubna Plzeňské hornové dny, 
což je přehlídka interpretů na  lesní roh z celé ČR. Před 
plzeňskou konzervatoří v Kopeckého sadech pod sochou 
mistra loutkáře se přesně v 11 hodin rozezněly tóny les-
nic a  borlic složeného souboru mysliveckých trubačů 
z Plzně a okolí, Trutnova, Písku i Prahy. Pod taktovkou 
Mgr. Petra Dudy zazněly téměř v hodinovém programu 
skladby staré lovecké hudby, ukázka průběhu honu i  se 
slovním doprovodem, skladby současných autorů lovec-
ké hudby a také úryvek ze Svatohubertské mše. Za krás-
ného slunečného počasí jsem mezi nadšenými diváky 
vyhledal organizátora a duši přehlídky hornistů v Plzni, 
pana Jindřich Koláře, profesora plzeňské konzervatoře 
a hornistu České filharmonie, abych mu položil pár otá-
zek. Vzhledem k tomu, že se dlouhodobě známe z dětské 
lidové muziky Notičky, kterou naši trubači znají z prv-
ního vánočního koncertu v Rudolfinu a jsme dlouholetí 
přátelé byl náš rozhovor neformální. 

Jindro, kolikátý ročník Plzeňských hornových dnů 
pořádáš a o jakou přehlídku se jedná?
V  letošním roce pořádá plzeňská konzervatoř již třetí 
ročník interpretační přehlídky studentů konzervatoří 

a  vysokých škol, laureátů mezinárodních i  národních 
soutěží z celé ČR. Přehlídka slouží především k vzájem-
nému poznání a výměně zkušeností při interpretaci skla-
deb pro lesní roh. Letošního ročníku se mimo velký sou-
bor mysliveckých trubačů zúčastnilo asi na 30 interpretů 
jak z  ČR, tak také jeden hornista z  Mongolska a  jeden 
z Japonska. Ti svá vystoupení přednesli v Domě hudby. 
Naše přehlídka se každý druhý rok střídá se obdobnou 
přehlídkou v Brně, ta je na rozdíl od plzeňské soutěžní.

Vím, že jsi duší tohoto setkání a že v České filharmonii 
sedíte vedle sebe s Petrem Dudou. Je to jeden z důvodů, 
proč jsi na přehlídku pozval i myslivecké trubače?
Určitě! Petr Duda je můj kolega, pomáhám mu jako lek-
tor na Letním kurzu trubačů v Chlumu a myslím si, že 
spojit původní interpretaci na nástroj, který je předchůd-
cem lesního rohu s naší přehlídkou je zajímavé a oživují-
cí. Někdy je dobré vracet se zpět ke kořenům a mít mož-
nost porovnat, jakou cestu jsme v průběhu staletí urazili, 
poslechnout si interpretaci skladeb na původní nástroje, 
na které se před vynálezem strojiva běžně hrálo.

V dnešní době pořádat muzikantskou přehlídku vážné 
hudby je určitě organizačně i finančně náročné. Jakou 
máte podporu?
Žádal jsem město Plzeň o grant, od kterého jsem si sli-
boval větší propagaci nejen samotné přehlídky, ale také 
města Plzně. To se bohužel nepovedlo a tak veškeré ná-
klady nesla plzeňská konzervatoř. I v těchto skromných 
podmínkách jsme úspěšně navázali na  předchozí dva 
ročníky a  díky podpoře ředitele plzeňské konzervatoře 
Miroslava Brejchy se podařilo uskutečnit zdařilou pře-
hlídku, která je sice drobným, ale třpytivým kamínkem 
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v mozaice kulturní Plzně jako evropského města kultury 
v roce 2015.

Jak vidíš budoucnost Plzeňských hornových dnů.
Rádi bychom zachovali stávající formu přehlídky inter-
pretů na lesní roh. Vzhledem k tomu, že účast myslivec-
kých trubačů byla nejen zpestřením ale také ozdobou 

letošní přehlídky, tak se těším na spolupráci s myslivec-
kými trubači i v dalších ročnících. 

Děkuji za rozhovor a přeji Ti hodně sil a nadšení  
při organizování Plzeňských hornových dnů.

Petr Šeplavý
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MysLiVeČTí	TRubaČi	Na	VýsTaVě	NaTuRa	
ViVa	2012

Každoročně se na konci května koná v Lysé nad Labem 
výstava s tematikou myslivosti, rybářství a včelařství Na-
tura Viva. V letošním roce tomu nebylo jinak. Ve dnech 
23. až 27. května se výstaviště zaplnilo návštěvníky se zá-
jmem o přírodu. Kromě prodejních stánků se jednotlivé 
pořadatelské svazy, Českomoravská myslivecká jednota, 
Český rybářský svaz a Český svaz včelařů, prezentovaly 
svými expozicemi. ČMMJ reprezentovaly jednotlivé zá-
jmové kluby, mezi které patří Klub trubačů, Klub vábičů, 
Klub sokolníků ČMMJ, Videoklub a Klub autorů. Všich-
ni si připravili vlastní expozice ukazující jejich zájmo-
vou činnost. V letošním roce byl stánek Klubu trubačů 
společný s Klubem vábičů. Expozice představovala vývoj 
lovecké hudby od historických loveckých rohů, přes par-
forsní rohy používané v době hraběte Antonína Šporka 
až po lovecké nástroje, na které dnes hrají členové Klu-
bu trubačů. Tuto krásnou expozici připravila paní Marie 
Elbogenová, čímž jí patří velké poděkování. Ve vitríně 
vábičů mohli znalci ocenit různé druhy vábniček z uni-

kátní sbírky Václava Svobody. Expozici doplnily banne-
ry s informacemi o činnosti obou klubů, které připravil 
předseda klubu. O provoz stánku se po celou dobu sta-
rala dvojice členů Klubu trubačů Ondřej Hudák a Pavel 
Pacovský, kteří odpovídali na dotazy návštěvníků a po-
dávali informace o lovecké hudbě, trubačských akcích a 
výuce lovecké hudby. Přitom svými krátkými „koncerty“ 
doplňovali atmosféru výstavy Natura Viva 2012. V pří-
padě potřeby jim pomáhala i Diana Šeplavá a v sobotu 
také Tomáš Pacovský.
Během celé doby konání výstavy byl pro návštěvníky 
připraven doprovodný program na venkovním a vnitř-
ním podiu, kde se každý den představil jiný soubor. Ve 
středu výstavu zahajoval soubor Benešovské horny, ve 
čtvrtek se představili Trubači OMS Tábor a Liščata pod 
vedením paní Šárky Kvičínské, jejíž svěřenci se v hojném 
počtu účastnili soutěže Mladý trubač. Pátek byl věno-
ván ženám. Myslivecký den žen okrášlily svým uměním 
a přítomností trubačky SLŠ Šluknov, které doprovodily 
dámskou soutěž ve znalostech myslivosti, včelařství a ry-
bářství, miss Natura Viva. V sobotu se o loveckou hud-
bu starali trubači OMS Domažlice a na závěr výstavy se 
představil Pražský trubačský sbor.  Soubory každý den 
zahajovaly program a poté navázaly krátkým koncertem 
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lovecké hudby. Dále pak ve spolupráci s časopisem Mys-
livost doprovázely během dne jednotlivé části progra-
mu, například pasování publikací nebo přijímání do řad 
myslivců, vyhlašování soutěží a zahajování přednášek. 
Ve čtvrtek se na venkovním podiu konal první ročník 
trubačské soutěže Mladý trubač, kterého se účastnilo 15 
dětí do 12-ti let. Porota ve složení Petr Duda, Šárka Kvi-
čínská a Marie Elbogenová nadšeně poslouchala úžasné 
výkony jednotlivých soutěžících a vyhlásila následují-
cí pořadí. Zvítězila Kristýnka Fördösová, druhé místo 
obsadil Jaroslav Nakládal, na třetím se umístil David 
Matějíček a cenu Josefa Selamenta získal Štěpán Brziak. 
Uznání si zaslouží OMS Plzeň, který své malé „reprezen-
tanty“ podpořil příspěvkem na cestu i časopis Myslivost 
a Rembrandt s.r.o, kteří věnovaly do soutěže ceny. Tímto 

bych chtěl vítězce pogratulovat a ostatním popřát, ať se 
jim v lovecké hudbě daří.  
Po celou dobu výstavy se na vnitřním i venkovním pó-
diu prezentovali trubači z Trubačského půlkruhu FLD 
ČZU, vítězové letošní akademické soutěže. Prezentace 
Klubu trubačů se ujal předseda KT Petr Šeplavý, který 
mezi loveckými fanfárami představoval činnost klubu 
návštěvníkům včetně pozvání na koncert České mysli-
vecké Vánoce v Rudolfinu, svátek všech myslivců, který 
se uskuteční v neděli 2. prosince 2012 od 11.00 hodin.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem trubačům, kteří vy-
stoupili na výstavě Natura Viva a prezentovali Klub tru-
bačů a také všem, kteří připravili stánek KT a starali se 
o jeho provoz.

Pavel Pacovský, člen Rady KT

K V ě T E N  2 0 1 2
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souTěž	MysLiVeCKýCH	TRubaČů		
Na	sLoVeNsKu

O víkendu 1. června se uskutečnila soutěž trubačů na 
Slovensku. Za českou stranu se mimo souborů z Pra-
hy a z Lipníku zúčastnila v porotě Kristýna Vackova a 

Klub trubačů ČMMJ zastupoval předseda Petr Šeplavý.  
V rámci jednání zúčastněných představitelů byl do-
hodnut mezinárodní akademický seminář v roce 2013  
v Prešově s odhalením pamětní desky Josefu Selemen-
tovi. Soutěž probíhala v krásném prostředí Manínskej 
Tiesňavy a závěrečný společný koncert slovenských  
a českých souborů se konal na náměstí Povážskej Byst-
rici.
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17.	RoČNíK	NáRodNí	souTěže		
MysLiVeCKýCH	TRubaČů	ZNá	VíTěZe

O víkendu 8. – 9. června 2012 zněly nad rybníkem Olšina 
lovecké fanfáry. Na svém 17. ročníku se zde sešli trubači 
z celé ČR, aby poměřili své trubačské umění v národní 
soutěži. Přes 300 účastníků našlo útočiště v rekreačním 
zařízení VLS – Olšina, které leží nedaleko Horní Plané 
na okraji vojenského prostoru Boletice. Krásná scenérie 
šumavské přírody, kvalitně vybavený areál rekreačního 
zařízení a erudovaný organizační tým ČLS - pobočka di-
vize VLS v Horní Plané a především nadšení a chuť pořa-
datelů, byly zárukou pro úspěšný průběh soutěže a vřelé 
přijetí všech účastníků v  srdci šumavské přírody. Snad 
jediným přáním pořadatelů bylo, aby v den soutěže přálo 
počasí a slunce rozzářilo nejen hladinu dvouhektarového 
rybníka Olšina, ale také tváře trubačů. 
V den příjezdu slunce skutečně zalévalo svými paprsky 
celý areál a kopce nad Olšinou. V pátek, kdy byly naplá-
novány od 18.00 hodin koncerty lovecké hudby v Horní 
Plané a ve Chvalšinách se přesně o půl šesté v podvečer 
ozval první hrom a blesk rozřízl nebe na dvě půlky. Pří-
roda se rozhodla dohnat vláhový deficit a pokropila vy-
prahlou půdu vydatným lijákem. Přesto se oba páteční 
koncerty uskutečnily. Na  náměstí v  Horní Plané, kde 
hrál místní soubor VLS Horní Planá s mírným odlože-
ním začátku a ve Chvalšinách využili Povltavští trubači 
podloubí u  muzea ke  komornímu koncertu pro hrstku 
odvážlivců, kterým ani nepřízeň počasí nezabránila 

a přišli si poslechnout loveckou hudbu a nechali se po-
zvat na sobotní soutěž.  
Pracovní porada organizátorů a poroty v pátečním pod-
večeru byla úřednickým koncertem. Ředitel soutěže, 
šéfdirigent ing. Petr Král řídil organizační sbor pevnou, 
ale laskavou rukou a hlavní „sólistka“, slečna ing. Petra 
Čunátová, předvedla tak skvělý výkon, že si zasloužila 
potlesk ve stoje. Vše bylo připraveno s profesionální do-
konalostí a všichni, kdo se na přípravě soutěže podíleli, 
včetně místního souboru a personálu rekreačního zaříze-
ní Olšina si zaslouží velké poděkování.  Ještě v podvečer 
jsme všichni doufali, že místní přeháňka se opravdu přes 
noc přežene a soutěž proběhne za příznivějšího počasí. 
V sobotu od rána lehce pršelo. Přesto všichni s odhodlá-
ním nastoupili ke slavnostnímu zahájení. Proslovy byly 
zkráceny na minimum. I tak osobně trubače přivítal vý-
robní náměstek  VLS, s.p., ing. Jiří Novák a popřál tru-
bačům úspěch v soutěži a trpělivost s počasím. Po krátké 
informaci předsedy poroty, JUDr. Petra Vacka a ředitele 
soutěže ing.  Petra Krále, prohlásila miss Danělka Lída 
Dalecká soutěž za zahájenou. Soutěž ve všech pěti kate-
goriích probíhala dle rozpisu a počítač se začal plnit body 
porotců. Navzdory tristní situaci na naší politické scéně 
a špatné náladě ve společnosti i na protest proti špatnému 
počasí se na Olšině stala mimořádná událost, téměř zá-
zrak. Všichni zapomněli na své starosti, odložili špatnou 
náladu a nepřízeň počasí překonali pohodou, úsměvem 
a hudbou. Tohoto mimořádného jevu si všiml i rakouský 
porotce Rudolf Jandrasits, který nevěřícně poznamenal: 
„ U nás v Rakousku stačí, aby při soutěži spadlo pár ka-
pek a  už máme stížnosti a  nespokojené soubory, které 
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chtějí hrát  v sále a tady panuje pohoda a dobrá nálada. 
Jak to děláte?“ Nevím, jak to děláme, ale vím zcela jistě, 
že soutěž organizujeme především pro myslivecké truba-
če, kteří nějaké to nepohodlí vydrží a záleží nám na tom, 
aby se cítili dobře a mohli se bavit. Tomu jsme podřídili 
i  organizaci soutěže, kde hlavním mottem byla vstříc-
nost, úsměv a  pohoda. Proto jsme také zařadili novou 
mimosoutěžní kategorii o  nejvtipnější soubor i  večerní 
zábavu s tombolou a rautem a vynikající country kapelou 
Patrola. Úderem půl páté odpoledne se v k prasknutí na-
plněném sále objevil první vtipný soubor. Trubači OMS 
Přerov and Moravian Girls si připravili scénku s  kan-
kánem, kde kromě dívek a  žen zatancovali i  převlečení 
trubači. Sál tleskal a  mohutně povzbuzoval účinkující. 
Druhým vystupujícím byl soubor trubačů z VLS Lipník 
pod vedením ing.  Jana Jeniše, který vtipně představil 
jednotlivé členy souboru, včetně nejstaršího studenta 
hudební školy v  Olomouckém kraji a  zahrál a  zazpíval 
s celým sálem slovenskou lidovou píseň pod dirigentskou 
taktovkou předsedy Klubu slovenských trubačů Edmun-
da Hatiara  s přípitkem na konci. Poté vystoupil soubor 
Pagáči a  Království Přerovské s  pásmem Z  pohádky 
do pohádky. To již sál řičel smíchy a ovace nebraly kon-
ce. Vystoupení zakončila vtipná scénka souboru  VLS 
Horní Planá na  téma Dykových signálů. Porota ve  slo-

žení Radek Šroler, Petra Čunátová a Lída Dalecká měla 
těžkou úlohu vybrat nejvtipnější soubor. Zvláště, když 
byla některými soubory uplácena kořalkou. Především 
Přerovští trubači věnovali nácviku a  kostýmům hodně 
energie, aby pobavili ostatní kolegy. Vítězství bylo pře-
devším v ochotě souborů udělat něco pro druhé, pobavit 
své přátele. Moc si toho vážím a všem souborům za odva-
hu a ochotu děkuji. Nakonec zvítězilo pásmo Z pohádky 
do pohádky a vítězové získali krásného, omyvatelného, 
vkusně vyvedeného trpaslíka s dalekohledem a psíkem, 
kterého přijali na  slavnostním zakončení z  rukou miss 
Danělka, Lídy Dalecké.
Počasí se nad námi smilovalo a na slavnostní vyhlášení 
výsledků přestalo pršet a i sluníčko se přišlo podívat, kdo 
vlastně vyhrál. 

soubory	ladění	in	es
1. Poslední hryz
2. Trubači OMS Přerov
3. Soubor loveckých trubačů LČR, LS Jeseník

soubory	ladění	in	b	
1. Pagáči - Trubači LDF Brno
2. Trubači OMS Přerov
3. Soubor trubačů VLS ČR, s.p., divize Lipník n. B.

Č E RV E N  2 0 1 2
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sólisté	borlice	in	b	
1. Petruželka Jaroslav
2. Ing. Pitorová Jana 
3. Johan Josef 

sólisté	lesnice	in	b	
1. Zach František, DiS.
2. Dudová Tereza
3. Oprštěný Jan

sólisté	rohy	in	es	
1. Moková Jitka
2. Eliáš Martin
3. Ing. Hromádko Ladislav 

Zvláštní cenu poroty, brokovnici, věnovanou ČESKOU 
ZBROJOVKOU, obdržel nejstarší účastník soutěže, pan 
Kutnohorský, jako poděkování za úsilí a vytrvalost ve hře 
na lesnici. Odlov jelena pak na návrh organizátorů a poroty 
získal Petr Votava, který ve svém volném čase a bez nároku 
na honorář pomáhal za Klub trubačů, celou soutěž připra-
vit a to i v době, kdy se intenzivně učil na státní zkoušku 
na  ČZU fakultě lesnické a  dřevařské, kterou v  předvečer 
soutěže úspěšně složil. Gratuluji a  děkuji nejen jemu, ale 
i ostatním členům rady, kteří se na přípravě soutěže podíle-
li. Zvláštní ceny věnoval starosta města Horní Planá a Pavel 
Pacovský předal pamětní medaili věnovanou výrobcem od-
znaků za výchovu mladých trubačů paní Šárce Kvičínské.
Poděkování si zaslouží všichni partneři soutěže, kte-
ří přispěli ke  zdárnému průběhu a  především VLS ČR, 
s.p., v jehož zařízení jsme našli přátelské a milé zázemí. 
Myslím, že i  s  trochou smutku a nostalgie předával vý-
robní náměstek VLS ČR, s.p. ing. Jiří Novák za asistence 
ředitele divize VLS ČR, s.p. v Horní Plané ing. Jaroslava 
Nerada putovní tesák panu  Ing.  Jaroslavu Martínkovi, 
CSc., řediteli Školního lesního podniku Masarykův les 
Křtiny, kde se 7. června 2013 na akademické půdě Mend-
lovy Univerzity  Brno uskuteční  18. ročník Národní sou-
těže mysliveckých trubačů. Symbolicky v místě působení 
prof.  Antonína Dyka, autora našich loveckých signálů 
a  spoluzakladatele Československé myslivecké jednoty 

v roce  1923. Tedy u příležitosti 90. let od založení dnešní 
ČMMJ. Již teď se na všechny trubače těším a přeji všem 
souborům hodně sil, vytrvalosti, hudebních úspěchů 
a především nefalšovaného přátelství v našem klubu.

Petr Šeplavý 

Č E RV E N  2 0 1 2
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ČešTí	a sLoVeNšTí	TRubaČi		
V LéTě	NeZaHáLí

Lovecký roh, který díky hraběti Šporkovi, již více než tři 
sta let má své místo při dřívějších parforsních honech 
a dnes při mysliveckých ceremoniálech, prošel za léta své 
existence v Čechách velikým vývojem. Změnila se jeho 
délka a  tím ladění, velikost zatočení, průměr korpusu 
i způsob ovládání. Hráči, kteří na něj hrají, již nevyuží-
vají ke své práci koně. Proto jim neříkáme pikéři, což byli 
dříve jízdní myslivci, ale myslivečtí trubači. Jejich počet 
se mnohonásobně zvětšil. Dnes tvoří komunitu, která je 
organizována v Klubu trubačů ČMMJ, má více než 600 
členů, pořádá národní i mezinárodní soutěže a oslovuje 
troubením své myslivecké i  nemyslivecké okolí. Mnozí 
si všimli, že trubačů je stále více a ve vícečlenných sou-
borech hrají vícehlasně a mimo základních signálů pro-
fesora Antonína Dyka dokáží zahrát úlovky Josefa Se-
lementa, starou loveckou hudbu a  dokonce také hudbu 
Hubertských mší. To však zdaleka není nejvyšší meta, 
kam se česká lovecká hudba dostala. Ve Dvořákově síni 
Rudolfina, v sídle České filharmonie, v místě, kde vystu-
pují nejlepší interpreti vážné hudby z celého světa, letos 
druhého prosince, již po třetí v řadě, zazní mimořádný 
koncert České myslivecké vánoce. Nejedná se jen o vy-
stoupení Loveckého tria Praha a jeho hostů. Na varhanní 
empoře dokazuje svým trubačským uměním osmdesát 
členů Klubu trubačů ČMMJ, že v  tomto nejsvětějším 
stánku české hudby mají právo vystupovat. Cesta, kte-

rou čeští trubači za posledních osm let ušli, je obrovská 
a prestiž, kterou mají v Evropě, nám může závidět leckte-
rá renomovaná firma. Jak to tedy naši trubači dělají, že 
jim troubení tak pěkně jde? Je to prosté. Pravidelně se 
scházejí, společně troubí a především k sobě stále lákají 
nové adepty.
Je již tradicí, že srpen je měsícem letních trubačských 
škol. Společnost mysliveckých trubačů, občanské sdru-
žení (dále SMT), které se zabývá již řadu let výukou hry 
na  lovecké rohy a  rozvojem české lovecké hudby, uspo-
řádala osmý ročník Letního kurzu trubačů v  Chlumu 
u Třeboně (dále LKT). Letošního ročníku se zúčastnilo 
zatím historicky nejvíce zájemců. 150 trubačů rozděle-
ných do  čtyř výukových skupin učilo 21 erudovaných 
lektorů, jak správně hrát a zpívat, jak se připravit na vy-
stoupení, prostě jak být kvalitním trubačem a pozvedat 
úroveň mysliveckých ceremoniálů. Dovede si dnes někdo 
představit hon, myslivecký ples, zkoušky adeptů, kyno-
logickou akci, schůzi, myslivecký pohřeb, mysliveckou 
svatbu nebo jiný myslivecký ceremoniál bez trubačů? 
A Hubertské mše, které patří k vrcholným mysliveckým 
svátkům a  posluchači je v  současnosti mohou navštívit 
na desítkách míst v celé republice, by se bez cílevědomé 
výuky vůbec nemohly konat.
Účastníci LKT také poznali, jaké to je, zahrát si složitější, 
koncertní hudbu. Chlumem se nesly tóny Smetanova Da-
libora i Beethovenovy Deváté symfonie, její poslední věty 
s Ódou na radost. A protože jsme mezi sebou již druhým 
rokem měli nadšeného a výborného trubače a tanečníka 
Radka Šrolera z Přerova, učili jsme se také tančit. Předse-
da KT, Petr Šeplavý, se rozhodl, že nám všem prodlouží 
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životy. Podle hesla „minuta smíchu je deset minut ži-
vota navíc“ jsme pravidelně prakticky studovali kapito-
ly z knihy MUDr. Karla Nešpora „Léčivá moc smíchu“. 
Bylo velmi zajímavé sledovat že, čím byli studenti star-
ší, tím uvolněněji k tomuto studiu přistupovali. Někteří 
z nás jsme si v této klauniádě přímo libovali. Ještě nyní se 
po ránu rozcvičuji: Hi –hi –hi, ha - ha –ha, he – he – he, 
ho – ho - ho…
Hned následující týden pokračovala výuka myslivecké-
ho troubení na Slovensku. Čtvrtý ročník Letního kurzu 
trubačů v  Liptovském Hrádku proběhl opět v  krásném 
prostředí a  ve  velmi přátelské atmosféře. Slovenští tru-
bači mají ve  svém čele osobnost evropského formátu. 
Ing. Edmund Hatiar, zástupce ředitele na SLŠ Liptovský 
Hrádok, je nejen zapáleným a  skvělým trubačem, ale 
také dokonalým organizátorem mysliveckých hudebních 
akcí. Díky němu a jeho spolupracovníkům se konají slo-
venské trubačské soutěže na  ekonomicky životaschop-
ných základech a slovenští trubači mají možnost solidní 
pravidelné výuky. Jako organizátor Letního kurzu truba-
čů v Liptovském Hrádku již čtvrtý rok přivádí k troube-
ní adepty, kteří rozšiřují řady slovenských trubačů. Letos 
měl poprvé možnost využít při výuce revidované vydání 
slovenského Desatera autorů Pavla Porubana a  Tibora 
Andrašovana.
Společnost mysliveckých trubačů si pokládá za  čest, že 
byla přizvána ke spolupráci při výchově trubačů na Slo-
vensku a lektoři, kteří se pravidelně zúčastňujeme výuky 
na  Letním, nebo Zimním kurzu v  Liptovském Hrádku 
a  seminářů pro studenty lesnických škol (příští bude 
v Prešově), pracujeme se slovenskými přáteli velmi rádi. 
Snažíme se vzdělávat všechny trubače stejně, tedy kon-
cepčně a  řemeslně kvalitně. Výchova musí projít svým 
daným časovým úsekem a  nelze jí stihnout za  několik 
hodin. Pokud bude trubačům postaven technicky správ-
ně základ hry, tedy nátisk a  návyky, zahrají všechny 

potřebné skladby. Není problém během víkendu silou 
donutit nátisk k  zdánlivě většímu výkonu. Ten pak ale 
nikdy nemůže využívat celý výškový i dynamický rozsah 
nástroje. Majitel tohoto nátisku řeší celý život problém 
s hrou vyšších a hlubších tónů a tedy omezeným reper-
toárem. Většinu skladeb prostě není schopen zahrát. Hra 
na  jakýkoliv hudební nástroj je spojená se znalostí jeho 
ovládání a  trpělivostí k  výuce. Žádné zaručené rychlé 
kroky neexistují. Prostě musíme vědět jak nato a pomalu 
cvičit. Kdo to nerespektuje, nemá šanci uspět.
Výchovu trubačů by nebylo možné realizovat bez pod-
pory a  spolupráce s  různými institucemi. Všechny 
naše kurzy, semináře a  školy fungují sice ekonomicky 
na základech soběstačnosti, tedy za vybrané kurzovné 
jsme schopni zaplatit lektory (částkou 150 Kč ke zdaně-
ní za  odučenou lekci), ale zbylý rozdíl ve  výběru není 
schopen pokrýt provozní náklady, jako je ubytování 
lektorů, kancelářské práce, telefony, organizační prá-
ce (sekretářku), tisky účastnických listů, plakátů, od-
znaky, pronájem školy, úklid školy a  především vyba-
vení lesnicemi a  borlicemi. Máme obrovské štěstí, že 
naší činnost, která je jednoznačně zaměřena k  rozvoji 
mysliveckých tradic a napravování obrazu o myslivosti 
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v představách laické veřejnosti, podporují naši osvícení 
partneři.
Součástí našich kurzů i seminářů jsou vždy veřejné kon-
certy, kde se žáci učí vystupovat před publikem. Každý 
veřejný koncert je příležitost propagovat nejen krásu lo-
vecké hudby, ale také představit myslivce jako nositele 
kulturních tradic. Na  LKT jsme letos hráli v  Cepu, Jí-
lovicích, Chlumu u Třeboně a závěr kurzu prožili všich-
ni trubači v Myslivecké Třeboni. Právě Myslivecká Tře-
boň byla ukázkou spolupráce různých partnerů. Město 
Třeboň, Klub trubačů a časopis Myslivost ve spolupráci 
s  dalšími partnery připravili pro návštěvníky celoden-
ní program, ve kterém je seznámili s  loveckou hudbou, 
kynologií, sokolnictvím, mysliveckými tradicemi i  sou-
časnými autory. V domě Štěpánka Netolického obdivo-
vali návštěvníci „úlovky“ členů Klubu fotografů a  děti 
i dospělí si mohli zábavnou formou ověřit své schopnos-
ti a  znalosti o přírodě na  stánku lesní pedagogiky VLS 
ČR, s.p., kde je do tajů přírody zasvětily nejen půvabné, 
ale především vstřícné, milé a  odborné zdatné pracov-
nice VLS ing. Hana Peterková, ing. Veronika Hubíková 
a ing. Petra Čunátová. Za jejich obětavou pomoc při za-
jištění programu Myslivecké Třeboně jim patří mé vel-
ké poděkování. Stejné poděkování si zaslouží starosta 
města Třeboně, ing.  Jiří Houdek, PhDr.  Luděk Švejcar 
z  informačního centra, šéfredaktor časopisu Myslivost 
ing.  Jiří Kasina, který se podílel na  propagaci a  přípra-
vě a celý den na Masarykově náměstí moderoval, vedení 
Bertiných lázní i lázní Aurora a dalším partnerům. Dále 
děkuji Ing. Lence Zumrové, ředitelce HALALI, všeobec-
né pojišťovny, a.s., za  podporu, kterou nám myslivecká 
pojišťovna věnuje již několik let, hetmanovi Moravsko-
slezského kraje, ing. Jaroslavu Palasovi za podporu zim-

ního kurzu v Opavě a pobočky trubačské školy při OMS 
Ostrava. Dlouholetým partnerem LKT je také Výstaviště 
Lysá nad Labem, spol. s  r.o. a  vydavatelství Rembrandt 
s.r.o., kteří věnují mysliveckým trubačům svou laskavou 
pozornost.
Na závěr mi dovolte poděkovat. Především všem účast-
níkům, kteří nám již osm let věnují svou důvěru a přijíž-
dějí na kurzy, semináře nebo celoročně navštěvují výuku 
v Trubačských školách Josefa Selementa. Dále lektorům, 
kteří věnují výchově českých i  slovenských trubačů ob-
rovské úsilí. Všichni jsou profesionálními hudebníky, 
členy nejlepších českých a  slovenských orchestrů nebo 
jsou pedagogy na ZUŠ, konzervatořích nebo hudebních 
akademiích. Přestože jsou to lidé, kteří vychovávají pro-
fesionální hudebníky, tedy hráče, kteří na  své nástroje 
dokáží zahrát nepoměrně více, než trubači, věnují se vý-
chově mysliveckých hudebníků a to je naše obrovské štěs-
tí, protože pouze prostřednictvím kvalitní výuky vedené 
vzdělanými učiteli je možné dosáhnout výsledku. Doba, 
kdy k výuce trubačů stačilo několik dobře míněných rad 
jiného trubače, který byl „o jeden tón“ před svým žákem, 
je nenávratně pryč.
Bez nadšení a podpory ostatních jednotlivec mnoho ne-
zmůže. Moje osobní zkušenosti mne stále překvapují, jak 
úžasné věci se dají uskutečnit, když lidé spolupracují, do-
káží stanovit cíl a  cestu a  jsou vytrvalí. Všem, kteří se 
s námi vydali po cestě loveckého troubení, kterou zapo-
čal hrabě Špork, moc děkuji a těším se na setkání s Vámi 
na Vánočním koncertě v Rudolfinu.   
 

Petr Duda, předseda SMT,  
ředitel LKT, člen rady Klubu trubačů  

odpovědný za vzdělávání trubačů
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JedNáNí	Rady	KT

Zápis	
z jednání rady, které se konalo od pátku 31. srpna do neděle 2. září 2012. na lovecké chatě divize VLS Lipník nad 
Bečvou. 

Jednání	se	zúčastnili:	
členové rady: Petr Šeplavý, Ing. Vladimír Sekera, JUDr. Petr Vacek, Mgr. Petr Duda, Petr Votava, Radek Šroler. 
hosté: Ing. Jan Jeniš,Ing. Edmund Hatiar, Veronika Lehotská a v sobotu Ing. Eduard Levý 
V přátelské a tvůrčí atmosféře byly projednány následující body programu. 

Pátek	17.00	–	20.00	hodin	
Úvodní slovo předsedy, přivítání hostů - Petr Šeplavý přivítal 
1.  Pověření NSMT – materiál byl doplněn a připraven k podpisu pro soutěž ve Křtinách 
2.  Kategorie praktický trubač – materiál byl odložen k doplnění 
3.  Soutěžní řád NSMT – materiál byl radou přijat a doporučen ke zveřejnění 

sobota	9.00	–	11.30	hodin	
4.  NSMT 2013 – Křtiny – NMST byla projednána s Ing. Eduardem Levým a také mu byly předány materiály k zajiš-

tění soutěže a pověřovací dopis. 
5.  Plán akcí na rok 2013 – materiál byl přijat, napříště by mělo být organizováno méně akcí. 
6. Záštita nad klubovými akcemi – materiál, který má podpořit snahu organizovat trubačské akce jiné subjekty než 

radu KT ČMMJ byl po obsáhlé diskusi přijat. Zajištěním byl pověřen Radek Šroler. 
7.  Informace o mezinárodní spolupráci a přípravě ME trubačů – Petr Vacek 
8.  Dohoda o spolupráci mezi KT ČMMJ a KT Slovenska – dohoda byla za přítomnosti obou stran dopracována a 

připravena ke slavnostnímu podpisu v rámci akce v Prešově. 
9.  Dohoda o spolupráci mezi SMT a KT ČMMJ – dohoda byla po diskusi doplněna a projednána s tím, že bude 

podepsána při nějaké slavnostní příležitosti. 
10.  Zpráva SMT a TŠJS o zajištění výuky mysliveckých trubačů a vzdělávání lektorů – Petr Duda 

sobota	16.00	–	19.	00	hodin	
11.  Informace o kategorizačních zkouškách, evidenci vydaných osvědčení a lektorů – odloženo k dalšímu doplnění a 

projednání 
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12.  Kategorizační zkoušky trubačů – odloženo na příští jednání rady KT 
13.  Zajištění stánku a soutěže Mladý trubač na výstavě Natura 2013 
14.  Návrh změn prezentace KT na internetu – přípravou nových stránek byli pověřeni Petr Šeplavý a Vladimír Sekera. 
15.  Pamětní deska Josefa Selementa v Prešově – rada souhlasila s výrobou pamětní desky s tím, že bude financována 

z prodeje pamětních odznaků. 
16. Klubové dokumenty – Petr Šeplavý seznámil s přehledem platných klubových dokumentů- 
17.  Různé – příští jednání rady se uskuteční opět jako víkendové zasedání. Termín a místo budou určeny později. 

Neděle	9.00	–	10.	00	hodin	– Závěr zasedání a odjezd 
2. 9. 2012 zapsal 

Petr Šeplavý
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Zpráva	o činnosti	Klubu	trubačů	ČMMJ	za rok	2012

Práce	rady	KT	v roce	2012	
Rada	KT	pracovala	ve složení:	Petr	Šeplavý	–	předseda,	Ing. Vladimír	Sekera	–	místopředseda	a správa	www	strá-
nek, Marie Elbogenová – ekonom a kontrola, Mgr. Petr Duda – vzdělávání, Pavel Pacovský – kategorizační zkouš-
ky, 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 tele-
fonicky. 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 popla-
tek 300 Kč. Přidružení členové KT nemají právo hlasovat, volit a být voleni do orgánů KT, platí roční členský příspě-
vek 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 spolu-
práci 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. Schvá-
lené 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 po-
rovnání 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 skuteč-
nost 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 muze-
um 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 Lovecké-
ho 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 ná-
sledujících 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 občerstve-
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ní). Národní myslivecké slavnosti na Ohradě a celostátní výstava Země Živitelka (zajistili Jihočeští trubači). Mysli-
večtí 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 myslivecké-
ho 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 ne-
najdeme 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 kon-
cepční 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, výu-
kové 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 nákla-
dy. Chtěl bych poděkovat hejtmanovi Moravskoslezského kraje, ing. Jaroslavu Palasovi, paní ředitelce Halali, vše-
obecné 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 part-
nerů umožňuje vzdělávání široké základny trubačů. To se projevuje na zásadním zvýšení kvality a prestiže mysli-
veckého 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 stu-
denti, jako lektor dochází vyučovat pan Vojtěch Horký ze Stříbrňanky. 
Cílem vzdělávání je dovést jednotlivé trubače ke složení kategorizačních zkoušek (KZ). Ty mají čtyři úrovně obtíž-
nosti. 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. 
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spolupráce	s fakultou	lesnickou	a dřevařskou	ČZu	Praha	
V srpnu proběhlo jednání s FLD ČZU Praha o spolupráci při organizování Akademické soutěže. Obě strany vyjádři-
ly 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 Myslivost, Lovecké trio Praha, Rembrandt s.r.o. 
Ples trubačů v Písku SLŠ Písek, Rembrandt s.r.o. 
Mezinárodní setkání lesnických škol SLŠ Hranice 
Akademická soutěž FLD ČZU Praha 
Hornové dny v Plzni Konzervatoř Plzeň 
Natura Viva zajištění provozu na stánku KT, ČMMJ 
Křtinské vytrubování LDF, Mendelova univerzita Brno 
Národní soutěže trubačů ČLS a VLS 
Trubačské mládi v Bechyni KT 
Myslivecká Třeboň Město Třeboň, SMT, Myslivost, Rembrandt  
Seminář lektorů a KZ v Chlumu KT, SMT 

Vedle výše uvedených akcí se konalo velké množství dalších veřejných vystoupení, trubači jsou již dnes nejen u na-
prosté většiny mysliveckých ceremoniálů, ale v mnoha případech i u akcí na úrovni měst, obcí, nebo akcí mezinárod-
ního 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 ce-
lém území ČR. 

Plánované	akce	v roce	2013	
KT pro rok 2013 připravuje stánek na výstavu Natura Viva, Národní soutěž, Mezinárodní seminář v Prešově s od-
halením pamětní desky Josefa Selementa, České myslivecké vánoce, Mysliveckou Třeboň, Seminář lektorů a kate-
gorizační 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. výročí založení ČMMJ. 

Dobřichovice 3. 11. 2012 
Petr Šeplavý 

L I S T O PA D  2 0 1 2
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TóNy	LesNiC	RoZeZNěLy	PRaHu

V neděli 2. prosince dopoledne před jedenáctou hodinou 
se k Rudolfinu začali sbíhat zvědaví turisté. V hledáčku 
fotoaparátů japonských cestovatelů se ocitli trubači z Fa-
kulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity 
v  Praze, kteří u  vchodu na  schodech vítali návštěvní-
ky třetího ročníku koncertu České myslivecké Vánoce.
Účinkující i trubači se sjeli ze všech koutů České republi-
ky. Někteří na tento svátek mysliveckých trubačů zavítali 
ze zahraničí. Ze Slovenska se koncertu zúčastnil a  jako 
host loveckého tria vystoupil Edmund Hatiar, předseda 
Klubu trubačů Slovenské republiky a svoji účastí nás po-
ctili i přátelé ze saského zemského mysliveckého svazu, 
prezident Knut Falkenberg a předsedkyně saských mys-
liveckých trubačů Andrea Ende. Posluchače, kteří zapl-
nili Dvořákovu síň do posledního místečka. V předsálí 
pak zněly tóny lesnic v podání trubačů z Vyšší odborné 
školy	lesnické	a Střední	lesnické	školy	Bedřicha	Schwar-
zenberga v  Písku. Gloria ze svatohubertské mše B Dur 
bylo předznamenáním Vítání v podání více jak 80 tru-
bačů z Klubu trubačů ČMMJ na Empoře. Letošní ročník 
ozdobily skladby Roberta Schumanna, Georga Fridricha 
Haendla, Giuseppe Verdiho, Ludvika van Beethovena, 
Clauda Debussyho, J. Iberta a  také árie Proč bychom 
se netěšili od  Bedřicha Smetany v  podání lesních rohů 
a zpěvu trubačů z Empory. Mohutný zvuk lesnic, lesních 
rohů a pozounu v podání člena FOK, Václava Ferebauera 
vystřídaly něžné tóny harfy a  příčné flétny. Harfa při-
pomínala paprsky prosvítajícího slunce v  temném lese 
a  zpěv ptactva pak evokovaly tóny příčné flétny. Však 
také harfenistka Hedvika Mousa Bacha i flétnistka Lucie 
Kirschnerová působily na pódiu jako lesní víly. Ukázku 

z Píseckých plesových fanfár uvedla miss trubačů, slečna 
Ludmila Dalecká a po přestávce se posluchači stali účast-
níky koncertního pasování na lovce jelení zvěře paní Pet-
ry Hanzlíkové z 1. mysliveckého spolku žen Diana. Paso-
vání se ujal člen rady mysliveckých trubačů Petr Votava. 
Pak již následovaly koledy, které uvedl zapálením první 
svíčky na adventním věnci průvodce programem Jiří Ka-
sina. Vánoční náladu navodila harfa a příčná flétna, ten-
tokrát doplněné o dvoje housle v podání Alžběty a Anny 
Kirschnerových. Celý sál si zanotoval spolu s  účinkují-
cími známé koledy a hodina a půl programu utekla jako 
dny v přecházejícím roce. Nezbývá než poděkovat všem, 
kteří se na realizaci koncertu podíleli. Velké poděkování 
patří Petru Vackovi a Petru Dudovi za sestavení a nacvi-
čení náročného programu i  všem protagonistům, kteří 
obětovali svůj volný čas, aby připravili pro posluchače 
neopakovatelný zážitek. Také Tomáši Kirschnerovi, kte-
rý nejen dodal protagonisty programu z vlastní rodiny, 
ale také zajistil ozvučení sálu. Kromě Loveckého tria 
Praha a jejich hostů to byli trubači ze souborů Vyšší od-
borné školy lesnické a  Střední lesnické školy Bedřicha 
Schwarzenberga	v Písku,	České	lesnické	akademie	Trut-
nov – střední školy a  vyšší odborné školy v  Trutnově, 
Střední lesnické školy a  Střední odborné školy sociální 
ve Šluknově, Střední lesnické školy v Hranicích na Mo-
ravě, Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské uni-
verzity v Praze, Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy 
univerzity v  Brně, Pražského trubačského sboru, dále 
trubači ŠLP Křtiny, VLS Lipník nad Bečvou, VLS Horní 
Planá, soubory Povltavští trubači, Jihočeští trubači a dal-
ší členové Klubu trubačů ČMMJ.
Velkou zásluhu na uspořádání vánočního koncertu mají 
také naši partneři, Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Halali, 
všeobecná pojišťovna, a. s. a Sellier & Bellot, a.s.. Největ-
ší poděkování však patří především návštěvníkům kon-
certu. Všem myslivcům i přátelům myslivosti a  lovecké 
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hudby, kteří jsou ochotni přijet na  myslivecký koncert 
z  nejvzdálenějších koutů naší vlasti. Když si vzpomenu 
na plný sál posluchačů, tak si myslím, že myslivost byla 
v  letošním roce Ministerstvem kultury zapsána na  se-
znam nemateriálních statků tradiční a  lidové kultury 
České republiky oprávněně.

Na závěr část e-mailu, který jsme obdrželi po koncertě 

„Bravo, bravo, nádhera ... omlouvám se, ale takhle na mě 
zapůsobilo včerejší rudolfínské setkání  a  perfektní zor-
ganizování  a vystoupení všech zúčastněných ... opravdu 
skvělééé :-)))

K  myslivosti jsem se dostala více méně necíleně oklikou 
přes ornitologii dravých ptáků. Ale jsem tomu ráda. Naš-
la jsem v ní obrovskou studnici podnětů k rozvíjení kvalit 
života a  to nejen svých vlastních, ale i  celé naší společ-
nosti. Uchvátila mě nejen péče o  zvěř, les a  přírodu, ale 
také společenství a sounáležitost lidí, jež spojují různé ak-
tivity v  myslivosti mnoho let provozovaných (od  výcviku 

psů, přes sokolnictví, přes udržování společenského života 
na venkově i v městech, nevyjímaje mysliveckou kuchyni, 
a v neposlední řadě pro mě nově i trubačské umění, jímž se 
dá vyjádřit  nejen atmosféra honů, ale i všech možných ži-
votních okamžiků, které každého z nás potkávají). Mysli-
vost, a vše s tímto fenoménem spojené, vnímám z pohledu 
své profese, coby realizaci principů udržitelného rozvoje 
v praxi, s možností na konkrétních jejích aktivitách uka-
zovat nejmladší generaci zákonitosti sounáležitosti člově-
ka s  prostředím, které nás obklopuje a  bez jehož kvality 
bychom tu již nebyli.“    

RNDr. Jiřina Vargová

Za tato krásná slova děkujeme, velmi si toho vážíme a je 
to pro všechny organizátory i  účinkující povzbuzení 
a  ten nejkrásnější dárek, který jsme mohli k  Vánocům 
obdržet. Již teď se těším na společné setkání 8. prosince 
2013 na koncertě České myslivecké Vánoce v Rudolfinu. 
Přeji všem klidné a  spokojené vánoční svátky a  hodně 
zdraví a spokojenosti v celém roce 2013.

Petr Šeplavý
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PRaKTiCKý	seMiNář	LoVeCKé	Hudby		
Na	bažaNTíM	HoNu	V	PísKu

Dne 6. prosince 2012  se sešli partneři KT ČMMJ, lek-
toři a členové rady na bažantím honě na školním polesí 
Hůrky u Písku. Hon za účasti 12 mysliveckých trubačů 
ze	Střední	lesnické	školy	Bedřicha	Schwarzenberga	v	Pís-

ku měl za cíl nejen na sklonku roku poděkovat partne-
rům a spolupracovníkům KT, ale také ukázat lektorům 
z řad muzikantů, jak se lovecká hudba praktikuje přímo 
na honu. Na tradičním posezení po honu, pak zbyl čas 
na seznámení s připravovanými akcemi trubačů v roce 
2013. Vše včetně počasí dopadlo báječně. Velké poděko-
vání si zaslouží ředitel SLŠ v Písku, pan Ing.František Bu-
šina, Ph.D., který exelentně zorganizoval nejen hon, ale 
také celý společenský program.
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Rok 2013 

•	 Členská	schůze

•	 3.	Trubačský	ples	v	Písku

•	 Ve	šluknově	zněla	lovecká	hudba	a	hlasy	jelenů

•	 Trubači	sobě

•	 Trubači	z	ČR	a	sR	se	sešli	v	Prešově

•	 svatohubertská	mše	v	chrámu	sv.	Víta	v	Praze

•	 Mladý	trubač	2013

•	 36.	ročník	celoslovenskej	súťaže	v	hre	na	lesnicu		

a	poľovnícky	roh

•	 18.	Národní	soutěž	mysliveckých	trubačů	ve	Křtinách

•	 setkání	v	Königsteinu

•	 Praktičtí	myslivečtí	trubači	byli	v	Hovězím	

•	 Myslivci	ukázali	svoje	umění	v	Třeboni

•	 Tibor	andrašovan	a	Pavel	Poruban	v	sieni	slávy	a	úcty	

poľovníctva

•	 Zápis	ze	zasedání	rady	Klubu	trubačů	ČMMJ

•	 Zpráva	o	činnosti	KT	ČMMJ	za	rok	2013

•	 V	Rudolfinu	se	slavilo
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ČLeNsKá	sCHůZe	

V sobotu 16. února 2013 se od 14.00 do 15.00 hodin v aule Vyšší odborné školy lesnické a Střední lesnické školy Bedři-
cha	Schwarzenberga	v	Písku,	ulice	Lesnická	55	konala	výroční	členská	schůze	KT	ČMMJ.	

Program schůze: 
1.  zpráva o činnosti KT 
 významné trubačské akce a činnost rady v roce 2012 – Petr Šeplavý 
 Národní soutěž trubačů Olšina – Bc. Petr Votava 
 Mezinárodní spolupráce – JUDr. Petr Vacek 
 Vzdělávání trubačů – Mgr. Petr Duda 
2. výsledek hospodaření za rok 2012 – Petr Šeplavý 
3.  evidence členů a podpora trubačských akcí – Radek Šroler 
4.  plán činnosti na rok 2013 
 Přehled připravovaných trubačských akcí – Petr Šeplavý 
 Národní soutěž trubačů ve Křtinách – Ing. Vladimír Sekera 
5.  různé 
Po výroční členské schůzi následovala od 17.00 hodin v Děkanském kostele Narození Panny Marie v Písku Svatohu-
bertská mše a od 19. hodin v Kulturním domě v Písku 3. trubačský ples. 

ad 1) 
Předseda KT přivítal přítomné, poděkoval vedení školy za poskytnutí prostor a v krátkosti vyjmenoval hlavní akce, na 
kterých se KT podílel nebo spolupodílel. Poté Bc. Petr Votava zhodnotil úspěšnou Národní soutěž trubačů na Olšině, 
především vyzdvihl výbornou spolupráci s VLS Horní Planá.JUDr. Petr Vacek informoval o probíhajících jednáních 
se zahraničními partnery o ME trubačů. Pokud vše dobře dopadne, tak 1. ročník by se měl konat v roce 2015 v Mari-
ánských Lázních. 
Zprávu o vzdělávání mysliveckých trubačů na kurzech a SLŠ přednesl Mgr. Petr Duda. Především informoval o zajiš-
tění výuky na SLŠ. 

ad 2) 
V roce 2012 hospodařil KT podle schváleného rozpočtu ČMMJ. Plánované akce a výdaje na ně byly uskutečněny  
v souladu se schváleným rozpočtem. Pro rok 2013 je v rámci rozpočtu ČMMJ navržena stejná částka jako v loňském 
roce. 

ad 3) 
Petr Šeplavý omluvil Radka Šrolera, který se nemohl z důvodu nemoci schůze zúčastnit a informoval o probíhající 
revizi seznamu členů. Seznam KT byl porovnán se seznamem ČMMJ a vzniklé nesrovnalosti jsou právě s jednotlivý-
mi členy osobně řešeny. Členská základna KT se pohybuje kolem 700 členů. Do konce roku bude seznam zrevidován  
a poté umístěn na stránkách KT. 

ad 4) 
V roce 2013 budou všechny akce KT ČMMJ zaměřeny na 90. výročí založení jednotné myslivecké organizace  
a 90. výročí časopisu Myslivost. Na rok 2013 byly naplánovány následující akce, které KT ČMMJ buď pořádá nebo je 
podporuje: 
Zimní	kurz	mysliveckých	trubačů	
11. - 13. 1. 2013 v Opavě 
seminář	trubačů	
8. - 10. 2. 2013 na FLD ČZU v Praze s účastí na plesu 
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Velký	myslivecký	ples	
8. 2. 2013 – Praha –Národní dům na Vinohradech 
Členská	schůze	KT	ČMMJ	
16. 2. 2013 – Písek, aula SLŠ 
svatohubertská	mše	
16. 2. 2013 – v Děkanském kostele Narození Panny Marie v Písku. 
Ples	trubačů	s	volbou	Miss	trubačů	2013	
16. 2. 2013 –Písek 
4.	ročník	studentské	soutěže	v	mysliveckém	troubení	a	vábení	jelenů	
15. 3. – 16. 3. 2013 na SLŠ Šluknov – pořádá LDF ČZU v Praze 
Mezinárodní	seminář	sLš	v	Prešově	s	odhalením	pamětní	desky	Josefa	selementa	
6. 4. 2013 na SLŠ v Prešově 
svatohubertská	mše	v	chrámu	sv.	Víta	
u příležitosti zahájení 60. generálního zasedání CIC a oslavy 90 let od založení ČMMJ 
26. 4. 2013 – Praha 
Natura	Viva	– stánek trubačů a vábičů. 2. ročník soutěže Mladý trubač. 15. ročník ME ve vábení jelenů 
22. 5. 2013 – 26. 5. 2013 
18.	ročník	národní	soutěže	mysliveckých	trubačů	
7. až 9. 6. 2013 ve Křtinách u Brna 
Národní	myslivecké	slavnosti	
29. 6. 2013 – Ohrada 
Letní	kurz	trubačů	Třeboň	
3. – 10. 8. 2013. 
Myslivecká	Třeboň	
sobota 10. 8. 2013 na náměstí v Třeboni 
s celodenním mysliveckým programem a akcemi celý týden 
České	myslivecké	vánoce	
8. 12. 2013 Praha Rudolfinum 

Místopředseda KT ČMMJ, ing. Vladimír Sekera informoval o přípravách Národní soutěže mysliveckých trubačů ve 
Křtinách, která bude i vzhledem k výročí ČMMJ zaměřena na vzpomínku na Prof. Antonína Dyka, který ve Křtinách 
působil. 

ad 5) 
Petr Šeplavý informoval o úkolech rady KT. Rada se chce zabývat klubovými insigniemi, připravit ME trubačů, pode-
psat smlouvu o spolupráci s KT SR a SMT a připravit nové internetové stránky. 
Po krátké diskusi k uvedeným tématům byla schůze ukončena. 

Dne 16. 2. 2013 zapsal 
Petr Šeplavý 

Ú N O R  2 0 1 3
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3.	TRubaČsKý	PLes	V PísKu

očima	ředitele,	ing. františka	bušiny,	Ph.d.

V sobotu 16. února 2013 se v Písku již potřetí uskutečni-
la významná akce mysliveckých trubačů – 3. Trubačský 
ples. V  letošním roce byl program celostátního setkání 
trubačů rozšířen na  podnět OMS Písek o  Svatohubert-
skou mši B dur v  Děkanském kostele Narození Panny 
Marie v Písku.
Svatohubertské mši i plesu trubačů předcházela pečlivá 
příprava po stránce organizační 
i  po  stránce umělecké. Organizační část si odpovědně 
vzala na starost paní Pavla Machatá a pan Petr Šeplavý, 
uměleckou část pak pan Mgr. Petr Duda. Hlavními akté-
ry však byli trubači Vyšší odborné školy lesnické a Střed-
ní	lesnické	školy	B.	Schwarzenberga	v Písku.	Pilně	nacvi-
čovali vybrané skladby Hubertské mše B dur autorů Petra 
Vacka a Josefa Selementa na vystoupení při mši v kostele 
a skladby Píseckých plesových fanfár na zahájení plesu. 
Mnoho úsilí stálo zajištění a nacvičení předtančení, kte-
rého se ujali samotní trubači a  to vlastního tanečního 
představení, tak i  hudební produkce. Organizační pří-
prava plesu – propagace, pozvání hostů, vstupenky, pří-
prava tomboly a výzdoba sálu probíhala hladce, protože 
všichni již měli bohaté zkušenosti z předchozích let.
Atmosféru podvečerního Písku v okolí Děkanského kostela, 
kam se scházeli lidé na Svatohubertskou mši, dokreslova-
li trubači, kteří vítali všechny příchozí loveckými hlaholy. 
Přesně v 17 hodin zazněly v zaplněném kostele první tóny 
Hubertské mše B dur pod taktovkou Matěje Vacka, který 
se ujal nelehkého úkolu – dirigovat profesionální trubače 
Loveckého tria Praha, soubor trubačů (studentů) Střední 

lesnické školy v Písku a početný pěvecký sbor písecké Zá-
kladní umělecké školy O. Ševčíka Cantates Scholari. Mimo-
řádnost slavnostní atmosféry podtrhovala skutečnost, že 
Hubertská mše B dur měla v tomto kostele premiéru před 
22 lety. Výkon všech účinkujících trubačů i pěveckého sbo-
ru byl výborný. Lidem se mše líbila – odnášeli si kromě du-
chovního rozměru i hluboký umělecký zážitek.
Po  mši se trubači přesunuli do  Kulturního domu, kde 
od  sedmé hodiny večerní začínal 3. Trubačský ples. Ještě 
předtím proběhla generální zkouška předtančení a  všich-
ni pořadatelé s  potěšením sledovali plnící se sál. Jednou 
z  nejdůležitějších osobností celého plesu se stal Ing.  Jiří 
Kasina, který se ujal přímo bravurním způsobem mode-
rování večera a jeho výkon byl stejně jako v loňském roce 
vynikající. Ples byl zahájen v  duchu mysliveckých tradic 
Slavnostní fanfárou od  A. Dyka. Po  krátkých proslovech 
předsedy Okresního mysliveckého spolku Písek, předsedy 
klubu trubačů ČMMJ a ředitele lesnických škol v Písku za-
zněl lovecký signál Začátek honu s textem modifikovaným 
pro začátek plesu. Následovalo již zmiňované předtančení – 
polka a mazurka, ke které byli přizváni i hlavní organizátoři 
plesu. Na pódium pak nastoupila osvědčená kapela Saturn, 
která k  tanci vyburcovala snad všechny přítomné v  sále. 
Program plesu byl velice pestrý. Doba mezi tanečními séri-
emi byla využita nejen pro občerstvení tanečníků, ale také 
pro pobavení všech hostů. Prvním vystoupením byl malý 
koncert lovecké hudby v podání všech zúčastněných truba-
čů, kteří si přivezli lesnice. Další specialitou byly ukázky vá-
bení jelenů v podání vábičů OMS Písek Františka Pavlíčka 
a Jaroslava Procházky a poté si vábení vyzkoušely i vybrané 
dámy z řad hostů plesu. Zlatým hřebem večera byla volba 
Miss trubačky pro rok 2013. Soutěžící studentky musely 
splnit náročné soutěžní disciplíny. Nejdříve dvě umělecké – 
zahrát skladbu z Trubačského desatera dle vlastního výbě-
ru a řízený rozhovor s moderátorem. Následovaly disciplíny 
praktické – získat v sále co největší počet tanečníků hezky 
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do řady za sebe, jako vláček. Z nich musely vybrat jedno-
ho, kterému v časovém limitu uvazovaly kravatu a s nímž 
tančily soutěžní tanec v měnícím se rytmu i stylu. Porota 
měla náročný úkol – bodovat výkony jednotlivých soutě-
žících a vybrat nejlepší z nich. Výkony byly velmi vyváže-
né a vítězkou se stala Martina Malzová ze Střední lesnické 
školy v Písku. Miss trubačka na rok 2012 Ludmila Dalec-
ká jí předala korunku a za celoroční práci byla odměněna 
předsedou klubu trubačů ČMMJ pěkným zlatým šperkem 
s grandlí a nápisem Miss 2012.
Před půlnocí se většina přítomných zapojila do již tradič-
ní speciality trubačských plesů – zpívání lidových písní 
s Trubačským triem Praha. Tato část plesu je velmi oblí-
bená. Losování hodnotných i vtipných hlavních cen tom-
boly pak uzavřelo sobotní večer. Po půlnoci následovala 
volná zábava. Hosté ocenili příjemnou atmosféru celého 
večera s bohatým programem a odcházeli spokojeni. Vě-
řím, že přijdou příští rok znovu.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem spoluorganizátorům 
– souboru trubačů Střední lesnické školy v Písku pod ve-
dením Aleše Ficnara, Klubu trubačů ČMMJ, Okresní-
mu mysliveckému spolku Písek, společnosti Rembrandt 
s.r.o., časopisu Myslivost a  všem štědrým sponzorům. 
Děkuji také všem účinkujícím trubačům, lektorům, pě-

veckému sboru Cantates Scholari pod vedením Milady 
Klátilové, duchovním Římskokatolické farnosti v Písku 
a Premonstrátského kláštera v Milevsku a dalším. Zvlášt-
ní poděkování patří soutěžícím o miss trubačku a v ne-
poslední řadě Ing. Jiřímu Kasinovi za perfektní modero-
vání soutěže a celého plesu.  

Ing. František Bušina, Ph.D.

Pohledem	studentů	střední	lesnické	školy	v Písku

Třetí ročník Trubačského plesu v Písku, který se konal v so-
botu 16. února 2013 jsme začali připravovat již v minulém 
roce. Nacvičovali jsme předtančení na ples a někteří z nás se 
také připravovali na kategorizační zkoušky, které se konaly 
v sobotu od 10 hodin v aule naší školy. Předsedou zkušební 
komise byl člen FOK, pozounista pan Václav Ferebauer, kte-
rý měl z našich výkonů radost a i když ne všem se zkouška 
povedla, vyslovil uznání nad našimi výkony.  Součástí se-
tkání trubačů byla  Svatohubertská mše B dur v Děkanském 
kostele Narození Panny Marie, na které hráli trubači Střed-
ní lesnické školy Písek společně s Loveckým triem Praha, 
doprovázeni pěveckým sborem Cantates Scholari ze ZUŠ 
Písek. Tato mše zde měla před 22 lety premiéru. Škoda, že se 
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jí nemohl kvůli nemoci zúčastnit i její autor, pan JUDr. Petr 
Vacek. Rodinnou čest zachraňoval skvělým způsobem jeho 
syn Matěj Vacek a také dcera Kristýna Vacková. Ti doplnili 
původní členy Loveckého tria pana Petra Dudu a Tomáše 
Kirschnera. Kostel byl zaplněn do posledního místečka. Mši 
v začínajícím postním čase celebroval pan Mgr. Jakub Karel 
Berka, který velmi citlivě dokázal oslovit myslivce a ocenil 
jejich přínos pro přírodu i společnost. V samém závěru pak 
posluchači ocenili výkon mysliveckých trubačů a pěvecké-
ho sboru mohutným potleskem. Po mši jsme se přesunuli 
do Kulturního domu v Písku, kde probíhal již zmiňovaný 
ples. Slavnostního zahájení se ujali pan Ing. František Bu-
šina, Ph.D. (ředitel školy), pan Petr Šeplavý (předseda KT) 
a  pan Jan Matulka (předseda OMS Písek). Následovalo 
předtančení, při kterém vystoupili žáci lesnické školy spolu 
s doprovodem dívek z píseckého gymnázia. Poté následova-
la volná zábava za doprovodu tanečního orchestru Saturn 
a ve 21:15 malý koncert lovecké hudby v podání Loveckého 
tria Praha. Asi nejhezčí částí plesu byla soutěž a vyhlášení 
miss trubačky pro rok 2013. Naše barvy hájily dvě student-
ky a z Trutnova se zúčastnily také dvě trubačky. Soutěž byla 
složena z  několika disciplín a  do  poslední chvíle byl sou-
boj velmi vyrovnaný. Naše studentka Martina Malzová 
dokázala během určeného časového limitu sehnat nejdelší 

zástup příznivců z řad mužské části účastníků plesu. Snad 
právě tato disciplína ji o jediný bod posunula k zisku titulu 
Miss trubačka pro rok 2013. Martina je studentkou druhé-
ho ročníku a pochází z městečka Jílové u Prahy. Lesnickou 
školu si vybrala i přes to, že nikdo v rodině není ani lesník 
ani myslivec. Tento obor ji zaujal a spolu s ostatními trubači 
SLŠ se ráda zúčastňuje mysliveckých i  jiných trubačských 
akcí. Tímto jí ještě jednou za všechny gratulujeme a věří-
me, že titul je i pro rok 2013 ve správných rukách. Korun-
ku předala odstupující Miss Lída Dalecká z České lesnické 
akademie v Trutnově, která byla důstojnou reprezentant-
kou mysliveckých trubačů a  dostalo se jí i  poděkování 
a odměny od předsedy KT. Následovně proběhlo půlnoční 
zpívání. Na parketu se sešlo mnoho účastníků plesu, kte-
ří se ukázali jako úžasní zpěváci. Jako hudební doprovod 
hrálo Lovecké trio Praha. Celý ples byl korunován losová-
ním bohaté tomboly. Poté už nic nebránilo volné zábavě 
do pozdních hodin. Ples se velmi vydařil a my děkujeme 
všem účastníkům plesu za účast a také škole a dalším part-
nerům, kteří přispěli k uspořádání 3. Trubačského plesu. 
Za rok jste všichni srdečně zváni na další, tradiční, v po-
řadí již čtvrtý Trubačský ples. Na viděnou se s Vámi těší 
trubači SLŠ Písek.

Hana Zadražilová a Petr Pospíšil  

Ú N O R  2 0 1 3
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Ve	šLuKNoVě	ZNěLa	LoVeCKá	Hudba	
a	HLasy	JeLeNů

Téměř 150 studentů vysokých a středních lesnických 
škol se v sobotu 16. března setkali ve Šluknově, aby 
poměřili své dovednosti ve Studentské soutěži v mys-
liveckém troubení a ve vábení jelenů. V zámku našli v 

překrásně zrekonstruovaných podkrovních prostorách 
útočiště soutěžící ve vábení jelenů. V Domě kultury na 
náměstí pak po celý den zněly borlice a lesnice. Zahá-
jení a ukončení soutěže se uskutečnilo také díky ne-
smírné shovívavosti a podpoře pátera arciděkana Pavla 
Procházky ve šluknovském kostele. Šluknov přivítal 
účastníky soutěže s otevřenou náručí. Paní starostka 
Mgr. Eva Džumanová spolu s ředitelem SLŠ panem Mgr. 
Rudolfem Sochorem udělali maximum pro důstojné a 
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hlavně přátelské prostředí, technické zázemí, spoluprá-
ci s informačním a kulturním centrem a médii a přede-
vším se osobně celé akce zúčastnili a spolu se studenty 
prožili nesmírně přátelskou atmosféru soutěže. Význam 
soutěže podpořil svou přítomností děkan Fakulty les-
nické a dřevařské ČZU v Praze prof. Marek Turčáni. 
Celého odpoledne, včetně slavnostního zakončení spo-
jeného s koncertem, se osobně zúčastnil hejtman Ústec-
kého kraje pan Oldřich Bubeníček, který převzal nad 
studentskou soutěží záštitu. Ústecký kraj také význam-

ně přispěl na pořádání akce. Společenský večer, který se 
po vyhlášení výsledků konal v Domě kultury, pak jasně 
dokázal, že studenti ze středních škol v Písku, Žluticích, 
Hranicích na Moravě, Trutnova, Šluknova, Liptovského 
Hrádku, Bánské Štiavnice a z lesnických fakult v Praze, 
Brně a Zvolena mají díky hudbě a soutěži ve vábení je-
lenů k sobě blízko. Zábavu si obstarali zcela sami. Vyu-
žili k tomu klavír umístěný v sále, housle, harmoniku a 
pochopitelně i lesnice a borlice. Poděkování patří všem, 
kteří neváhali na soutěž přijet i z velké vzdálenosti, ale 

D U B E N  2 0 1 3
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také partnerům soutěže, především VLS, s.p. a HA-
LALI, všeobecná pojišťovna, a.s., a dalším bez jejichž 
pomoci by se takto velké setkání nemohlo uskutečnit. 
Poděkování patří také organizátorům soutěže z řad stu-
dentů FLD ČZU v Praze především Janu Cukorovi a Ja-
roslavu Petruželkovi, na jejichž bedrech ležela převáž-
ná tíha organizace. V neposlední řadě velké díky patří 
porotám obou soutěží, Klubu trubačů ČMMJ a Klubu 
vábičů zvěře, které odborně soutěže zaštítily a přispěly 
tak v roce oslav 90. výročí založení jednotné myslivecké 
organizace k důstojné prezentaci mysliveckých tradic. 
S potěšením pozoruji, že osud mysliveckých tradic leží 
v dobrých rukou. Zbývá jen uvést výsledky soutěže a 
přání, abychom se ve zdraví a plni optimismu sešli opět 
za rok na dalším ročníku Akademické soutěže.

Vábič	začátečník
I. místo – Jindřich Posselt – ČLA Trutnov
II. místo – Petr Rolinc – LDF Mendelu Brno
III. místo – Martin Ertner – ČLA Trutnov

Vábič	pokročilý
I. místo – Jiří Sidoriak – FLD ČZU v Praze
II. místo – Lukáš Linhart – FLD ČZU v Praze
III. místo – Richard Harang – FLD ČZU v Praze

sólista	borlice
I. místo – Vojtěch Majkus – SLŠ Hranice
II. místo – Hana Koňáková – ČLA Trutnov
III. místo – Ondřej Matějka – LDF Mendelu Brno

sólista	lesnice
I. místo – Lukáš Linhart – FLD ČZU v Praze
II. místo – Ivana Bučková – TU Zvolen
III. místo – Barbora Kuličková – SLŠ Hranice

soubory
I. místo – Jelení pižmo – FLD ČZU v Praze 
II. místo – Pagáči – LDF Mendelu Brno
III. místo – Trubačský půlkruh FLD ČZU

Petr Šeplavý

D U B E N  2 0 1 3
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TRubaČi	sobě
Pamětní	odznak	Josefa	selementa

Klub trubačů připravil pro své členy, 
ale také pro příznivce lovecké hudby 
a sběratele limitovanou sérii odzna-
ků s portrétem Josefa Selementa, pro-
pagátora lovecké hudby, skladatele, 
myslivce a zakladatele Loveckého tria 
Praha. Josef Selement stál u vzniku 
Klubu trubačů a zasloužil se o novo-
dobý rozkvět lovecké hudby v České 
republice. Nejenže hrával a sezna-
moval myslivce se starou loveckou 
hudbou, ale složil množství skladeb,  
z nichž některé úlovky byly ČMMJ při-
jaty jako oficiální doplněk k Dykovým 
signálům.

V letošním roce u 
příležitosti oslav 90 

let od založení jed-
notné myslivecké 
organizace bude 
v rámci meziná-
rodního semi-
náře lesnických 
škol v Prešově, ve 

městě, které je zá-
roveň jeho rodištěm, 

odhalena pamětní deska Jose-
fu Selementovi, nejen jako připomínka a vzpo-
mínka na mimořádnou osobnost, ale zároveň 
jako odkaz a výzva ke spolupráci českých a 
slovenských trubačů do budoucnosti. Samotný 
slavnostní akt odhalení desky proběhne 6. 4. 
2013 v aule Střední lesnické školy v Prešově.  
K této památné příležitosti je vydáván odznak 
Josefa Selementa, který vnikl po mnohostran-
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né diskuzi na základě návrhu místopředsedy KT Ing. 
Vladimíra Sekery. Odznak vychází v limitované sérii  
300 číslovaných kusů v ceně 400 Kč včetně DPH. Ulo-
žen bude v krabičce spolu s certifikátem pravosti. Výtě-
žek z prodeje odznaků je kalkulován tak, aby pokryl vý-
robu odznaků a pamětní desky. Zakoupit si jej mohou 
jednotlivci i organizace a zakoupením odznaku získají 
nejen hodnotné dílo z dílny sochaře Antonína Koláře a 
šperkaře a medailisty  Romana Provazníka, ale zároveň 
tím přispějí na realizaci pamětní desky. Všichni držitelé 
odznaku budou uvedeni v seznamu, který bude spolu se 
smlouvou o spolupráci českých a slovenských trubačů 
a s dalšími dokumenty uložen do zapečetěné schránky 
při slavnostním odhalení pamětní desky. Také realizace 
pamětní desky se ujal sochař Antonín Kolář. 

Na odznaku je zachycen portrét Josefa Selementa, úry-
vek ze znělky Klubu trubačů, kterou autor zkompono-
val a symbolická borlice, nástroj, bez něhož si Josefa 
nikdo z pamětníků a kamarádů nedovedl představit, ta  
k němu neodmyslitelně patřila. Odznaky budou v pro-
deji od 4. února 2013. Pokud budete chtít, aby i Vaše 
jméno bylo uvedeno v seznamu těch, kteří přispěli  
k realizaci pamětní desky Josef Selementa, a uloženo do 
zapečetěné schránky, mějte na paměti, že do seznamu 
mohou být zařazeni pouze ti, jejichž objednávka bude 
přijata do konce března 2013. 

Petr Šeplavý
předseda KT ČMMJ

D U B E N  2 0 1 3
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TRubaČi	Z	ČR	a	sR	se	sešLi	V	PRešoVě

Již po čtvrté se sešli studenti středních a vysokých les-
nických škol na svém mezinárodním semináři, který 
pořádala Společnost mysliveckých trubačů v spoluprá-
ci s Klubom trubačov SR. Tentokrát zavítali na Střed-
ní  lesnickou školu v Prešově. Pan ředitel Ing. Miroslav 
Fuchs s celým kolektivem zaměstnanců připravil pro se-
tkání trubačů velmi milé a přátelské prostředí. Všichni 
účastníci semináře, ředitelé i zástupci klubů trubačů se 
cítili v krásném prostředí školy jako doma. Mezinárod-
ní seminář trubačů je koncipován tak, aby se studenti 
kromě výuky na lesnice a borlice naučili hrát při společ-
ných vystoupeních. Tomu je také přizpůsoben výukový 

program. V letošním roce, kdy slavíme 90 let od zalo-
žení jednotné myslivecké organizace, byl se seminářem 
spojen zvlášť zajímavý program. Pozornému čtenáři 
časopisu Myslivost jistě neunikla informace o výrobě 
pamětního odznaku a pamětní desky Josefa Selementa. 
Odhalení pamětní desky bylo jedním z bodů slavnost-
ního programu. Velmi důležitým aktem bylo podepsání 
smlouvy o spolupráci mezi Klubem mysliveckých tru-
bačů ČMMJ a Klubom trubačov Slovenskej republiky. 
Oba ceremoniály doprovázeli trubači ze středních les-
nických škol v Hranicích na Moravě, Trutnově, Písku, 
Šluknově, Žluticích, Liptovském Hrádku a Prešově. Své 
mladší přátele přijeli posílit trubači z lesnických fakult 
ze Zvolena, Brna a Prahy a studenty doplnili trubači z 
Potštátu, z rady klubu trubačů, lektoři a další přátelé 
lovecké hudby. Lektoři TŠJS pod vedením ředitele Pet-
ra Dudy nastudovali k odhalení pamětní desky sklad-
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bu složenou k této vzácné příležitosti Petrem Vackem 
Hymnus k poctě Josefa Selementa. Nácviku se sedmde-
sáti trubači se ujali Jaroslav Rejdák z Trutnova, Martin 
Karban ze Šluknova, Alois Ličman z Hranic na Moravě, 
Matěj Vacek a Petr Vacek z Prahy a z Liptovského Hrád-
ku Edmund Hatiar. Jak jinak prokázat nabyté vědo-
mosti a dovednosti než při veřejném vystoupení. Mladí 
trubači byli bezesporu ozdobou slavnostního podpisu 
smlouvy i odhalení pamětní desky a patří jim veliké po-
děkování. V Prešově jsme se stali svědky zvláštní situ-
ace, kdy vzpomínka na významné osobnosti loveckého 
troubení u nás i na Slovensku a jejich odkaz pro dnešní 

dobu, dala vzniknout úžasné atmosféře sounáležitosti, 
spolupráce a přesvědčení, že myšlenka jednotné organi-
zace myslivců společně se slovenskými myslivci je stále 
v našich srdcích. Také proto byli při podpisu smlouvy 
přítomni významní představitelé mysliveckého a spo-
lečenského života, kteří svou podporu spolupráci vy-
jádřili podpisem ke smlouvě. Z těch nejvýznamnějších 
osobností jmenujme alespoň místopředsedu ČMMJ Ing. 
Jiřího Chmela, viceprezidenty SPK pana Ing. Karola 
Lacka PhD. a Ing. Alojza Riška,  pana Mariána Puche-
ra, viceprimátora Prešova. Podpisy ke smlouvě připoji-
li také ředitelé SLŠ Ing. Viliam Prikner, Ing. Miroslav 
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Fuchs, Ing. Rudolf Valovič, Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Ing. 
František Bušina, Ph.D., Mgr. Jan Korbelář a Ing. Boh-
dan Koždoň a vedoucí katedry myslivosti FLD ČZU v 
Praze Ing. Vlastimil Hart Ph.D., členové rad Klubů tru-
bačů a další významní hosté. 

Využil jsem příležitosti a položil několik otázek před-
sedům Klubu trubačů Petru	 šeplavému	 a edmundu	
Hatiarovi.

Jak vnímáte dnešní slavnostní akt?
Pš: Pro mne je důležitá vůle spolupracovat a přátelství. 
Proto mám radost, že symbolika podpisu smlouvy prá-
vě tyto dva aspekty naplnila
eH: Český a slovenský národ mal k sebe vždy veľmi 
blízko. Dnešný akt podpisu zmluvy to ešte viac potvr-
dil a zvýraznil. Pevne verím, že nadviazaná spolupráca 
bude úspešne pokračovať a k vzoru našich krajín sa po-
stupne pridajú aj ostatné štáty Európy. 

D U B E N  2 0 1 3
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Co je obsahem smlouvy?
Pš: Smlouva deklaruje právě ochotu spolupracovat a vyme-
zuje oblasti, kterých se to týká.
eH: Naše kluby sa dohodli na vzájomnej spolupráci najmä 
v oblasti rozvoja vzťahov medzi trubačmi, autormi a pri-
aznivcami poľovníckej hudby, popularizovaní poľovníckej 
hudby v poľovníckej praxi, zabezpečovaní vzdelávania, or-
ganizovaní odborných seminárov, kurzov a skúšok truba-
čov, príprave a usporiadaní Majstrovstiev Európy poľovníc-
kych trubačov, národných súťaží a koncertov. Kluby sa tiež 
dohodli, že budú svojim členom poskytovať rovnaké pod-
mienky ako svojim vlastným členom, že si budú vzájomne 
pomáhať, vymieňať skúsenosti a informácie v oblasti práce 
klubov a organizovaní trubačských akcií. Kluby budú spo-
lupracovať aj v oblasti zverejňovania informácií a pri tvorbe 
odborných publikácií.

Nehrozí nebezpečí, že nebude obsah smlouvy naplněn a 
zůstane jen dobrá vůle na papíře?
Pš: Vzhledem k tomu, že vše, co jsme do smlouvy napsali, 
již několik let prakticky děláme, tak se toho neobávám. My 
jsme si do smlouvy nedávali nesplnitelné cíle.
eH: Pevne dúfam, že naše spoločné aktivity budú pokra-
čovať ešte veľa rokov. Je však veľmi dôležité pre spoločnú 
vec nadchnúť čo najviac trubačov zo Slovenska aj z Čiech. 
Osobne si myslím, že dobrá myšlienka zachytená v zmluve 
má šancu prežiť aj niekoľko generácií. Záleží to len na nás 
samých.

Přeci jen jsou rozdíly mezi trubači na Slovensku  
a v Čechách. Nebojíte se, že spolupráce nemusí každému 
vyhovovat? 
Pš: Naše spolupráce je založena na tom, co nás spojuje a ne 
na rozdílech. Právě naopak poznávání rozdílů, zvláštností, ná-
rodních skladeb a signálů jsou obohacením spolupráce. Pod-
pora tvůrčí iniciativy a vydávání notového materiálu je jeden 
z bodů spolupráce. Zachování národní identity i v myslivecké 
kultuře považuji za velmi důležitou součást spolupráce.

eH: Dokonca spolupracujeme na projekte Európskej súťa-
že, ktorý je postavený na poznávaní trubačov a ich národ-
nej kultúry v jednotlivých krajinách Európy. Na druhej 
strane technika hry na lesnici nebo poľovníckom rohu je 
rovnaká v Čechách, Nemecku, Rakúsku, Poľsku i na Slo-
vensku a spoločné poznatky pri výučbe sa dajú aplikovať 
kdekoľvek. 

Jaké je vaše přání pro budoucnost mysliveckých trubačů?
Pš: Moje přání je skromné. Mně úplně postačí, když se tru-
bači budou cítit v našem klubu i nadále dobře, budou s ra-
dostí provozovat loveckou hudbu a budou se spolu se mnou 
těšit na společná setkání, i na ta mezinárodní. Jsem také 
vděčný ředitelům SLŠ, že u nich nachází výuka mladých 
trubačů podporu a věřím, že tomu tak bude i nadále. Také 
bych rád poděkoval všem trubačům, kteří zakoupením 
odznaku přispěli na pamětní desku Josefa Selementa. Přál 
bych si, aby i v budoucnu měli naši nástupci tak přátelské 
vztahy, jaké mám s předsedou Klubu trubačů SR s Edmun-
dem Hatiarem. Moc si jeho přátelství vážím.
eH: Bol by som nesmierne rád, keby trubači aj v budúcnosti 
spolupracovali na základných princípoch demokracie, pri-
ateľstva, vzájomného porozumenia a lásky. Prajem si, aby 
sa na všetky podujatia organizované našimi klubmi tešili 
a cítili sa na nich dobre. Toto je predpokladom toho, že aj 
v budúcnosti sa nám podarí úspešne realizovať tak krásne 
a nezabudnuteľné podujatia ako bolo toto v Prešove. Moc 
si vážim všetkých, ktorí s nami spolupracovali na prípra-
ve semináru aj tých ktorí prijali pozvanie na slávnostný 
akt odhalenia pamätnej tabule Josefovi Selementovi. Oso-
bitne ďakujem predsedovi KT ČMMJ Petrovi Šeplavému, 
Loveckému triu Praha a vedeniu SLŠ v Prešove, za skvelú 
spoluprácu a skutočne nádherné chvíle „v objatí poľovníckej 
hudby“.

Děkuji za rozhovor a přeji vám hodně sil a nadšení do 
další spolupráce.

Jiří Kasina
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PoZVáNí	auToRů	Na	HubeRTsKou	Mši		
do	CHRáMu	sV.	VíTa	V	PRaZe

Dobrý den,
srdečně Vás zvu na Hubertskou mši, která zazní v pátek 
26. 4. 2013 od 18.00 hod., v chrámu sv. Víta v Praze. K sa-
motné mši si dovolím pro Vaši informaci uvést pár slov.
Mši bude celebrovat kardinál Dominik Duka. Jedná se  
o slavnostní mši, pořádanou k 90. výročí založení Česko-
moravské myslivecké jednoty (původně Československý 
myslivecký svaz). Při mši bude hrána a zpívána Hubert-
ská mše B dur, komponovaná v roce 1991. Mše se bude 
účastnit také více než 100 zahraničních hostů z celé Ev-
ropy, převážně se bude jednat o významné odborníky na 
myslivecké zvyky, tradice a historii. Ten den bude také 
kardinál Duka slavit své 70. narozeniny a i přes tuto sku-
tečnost naši mši neodřekl.
Autory mše jsou Petr Vacek - hudba a Josef Selement - 
texty. Tato Hubertská mše slaví letos již 22. narozeniny! 
Mši bude hrát 100 trubačů a zpívat 50 zpěváků. Hlav-

ní přípravu hudebníků zajišťoval Mgr. Petr Duda, který 
bude také osobně přítomen a bude s námi hrát. Řazení 
jednotlivých hudebních částí při mši je provedeno po do-
hodě s katedrálním regentschorim panem Mgr. Kšicou 
(který bude hrát na varhany) a s tajemníkem kardinála, 
panem Mgr. Mátlem tak, aby mše byla vyvážená, hudba 
liturgii vhodně zdobila a aby se lovecká hudba propojila 
se zpěvem a varhanami.
Bude pro mě velkou ctí předstoupit před Vás, chopit se 
taktovky a prezentovat Vám Hubertskou mši v tak slav-
nostní chvíli, za účasti tak významných osobností a vy-
nikajících umělců. Samotná katedrála má neobvyklou, 
ale jedinečnou akustiku, danou velkým vnitřním prosto-
rem chrámu. I zkušené ucho posluchače si chvilku zvyká 
na delší, ale barevný dozvuk tónů.
Hubertská mše neměla původně žádné velké ambice. 
Měla být drobnou, lidovou mší, určenou pro menší ven-
kovské kostelíky. Toto vše již dávno naplnila a stala se 
skutečně mysliveckou lidovou mší. Pak ale mše šla svou 
vlastní cestou. Autory v jejich původním záměru nepo-
slechla a rozšířila se sama doslova po celé Evropě. Důka-
zem toho je např. i naše hraní Hubertské mše v katedrále 
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sv. Víta. V roce 1999 se hrála ve Vatikánu, v bazilice sv. 
Petra, za účasti prezidenta Havla a papeže Jana Pavla II., 
při příležitosti předání vánočního stromu. Postupně se 
tak za svých 22 roků stala tato Hubertská mše jakousi 
„mysliveckou rybovkou“.
Pokud se rozhodnete přijít, potěší mě to. Katedrála bude 
otevřena pro účastníky mše od 17.30 hod., ke vstu-
pu není potřeba žádná pozvánka. V 17.50 zahrají 3 rohy  
v katedrále Vábení svatého Huberta a pak následuje úvodní 
slovo ke mši. V 18.00 začnou zvonit zvony, půjde slavnostní 
průvod a začne mše. V katedrále budou podle staré tradice 
přítomni lovečtí psi a sokolníci (samozřejmě se svolením 

pana kardinála). Dobře se oblečte, v katedrále je chladno. 
Mše bude trvat cca 1,5 hod a  proto jsou místa k sezení ur-
čená především starším a nemocným lidem. Věřím, že toto 
opatření není pro myslivecké trubače překážkou. 
Rád Vás uvidím a osobně se s Vámi pozdravím od 17.30 
do 17.45 hod u hlavního vchodu do katedrály. Pak už 
budu mít hudební a organizační povinnosti a to i po 
skončení mše, tak mi promiňte, že se Vám poté nebudu 
moci věnovat.
Přijďte se potěšit krásným zážitkem do katedrály, velmi 
se na Vás těším!

Petr Vacek
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MLadý	TRubaČ	2013

Ve čtvrtek 23. května se u vstupní brány výstaviště v Lysé 
nad Labem začaly shromažďovat děti. Tento den byl vý-
stavištěm věnován právě jim. Některé měly sebou borlice 
nebo lesnice. V rámci výstavy Natura Viva 2013 v Lysé 
nad Labem se konal II. ročník soutěže Mladý trubač. 
Zúčastnilo se jedenáct dětí ve věku od osmi do čtrnácti 
let. Každý účastník zahrál signál z 
Trubačského desatera a další sklad-
bu podle vlastního výběru. Hle-
diště zaplnili nejen rodiče, dědové 
a babičky soutěžících, ale soutěž 
malých mysliveckých trubačů při-
lákala mnoho dalších posluchačů. 
Porota ve složení Petr Duda, Iva 
Šimková a Marie Elbogenová hod-
notila trubače pouze jedničkami. 
Čím více jedniček, tím úspěšnější 
účastník. Nejlepším „jedničkářem“ 
se stal a 1. místo získal Petr Vaňá-
ček. Ceny dětem předával předseda 
Klubu trubačů Petr Šeplavý, a první 
cenu, originální obraz od Václava 
Nasvětila, osobně předal sám autor 
i s věnováním. Druhá byla Adél-
ka Sovková a na třetím místě se 
umístila Anežka Brziaková.Teprve 
osmiletá Adélka Kučerová oslnila 
porotu nejen výborným výkonem, 
ale také zlatými vlásky, které jí vy-
kukovaly z pod zeleného klobouč-
ku. Jako nejmladší účastnice obdr-
žela cenu poroty. Ocenění poroty 
za nejlepší volitelnou skladbu „Na 
rozloučenou“ od Ivy Šimkové zís-
kala Maruška Vrzáková. Diplom  
a drobné dárky od partnerů soutě-
že, časopisu Myslivost, vydavatel-

ství Rembrandt, HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., 
Sellier&Bellot a dalších, si domů odnesli všichni soutěží-
cí. Porota, skvělé publikum a fanoušci soutěže byli s vý-
kony mladých trubačů velmi spokojeni a každé vystou-
pení odměňovali mohutným potleskem.Všem mladým 
trubačům přejeme hodně štěstí a další úspěchy v lovecké 
hudbě a těšíme se na setkání na výstavě Natura Viva v 
roce 2014.
Lovu a lovecké hudbě zdar!

Martina Malzová
Miss trubačka 2013
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36.	RoČNíK	CeLosLoVeNsKeJ	súťaže		
V	HRe	Na	LesNiCu	a	PoľoVNíCKy	RoH

Vietor preháňal dažďové oblaky nad Zvolenom už nie-
koľko dní pred konaním 36. ročníka celoslovenskej súťa-
že v hre na lesnicu a poľovnícky roh. Organizátori sa 
právom obávali, že dažďové kvapky skropia hlavy účast-
níkov. Dobré správy nehlásili ani od západných suse-
dov. Záplavy ohrozovali ľudí a mestá.  Nebo sa našťastie 
nad účastníkmi súťaže zľutovalo. A aj keď slnečné lúče   
v sobotu 1. 6. 2013 pohladili Zvolenský zámok len skúpo  
z hrozivo sa valiacich oblakov počas súťaže nespadla ani 
kvapka.
Výnimočný 36. ročník súťaže vyhlásil Slovenský poľov-
nícky zväz spoločne s  Klubom trubačov Slovenskej re-
publiky. Organizátorom súťaže bola Technická univerzi-
ta vo Zvolene v spolupráci s Vysokoškoským lesníckym 
podnikom, Regionálnou organizácia Slovenského poľov-
níckeho zväzu vo Zvolene a Obvodnou poľovníckou ko-
mora so sídlom vo Zvolene. Svojej úlohy sa zhostili ako 
profesionálni organizátori a bez problémov zabezpečili 
všetko potrebné pre úspešný priebeh súťaže. Na slávnost-
nom zahájení privítal súťažiacich prezident Slovenského 
poľovníckeho zväzu, Slovenskej poľovníckej komory  
a poslanec Národnej rady SR Tibor Lebocký, kvestor 
Technickej univerzity Josef Drábek a viceprezident Slo-

venskej poľovníckej komory, riaditeľ vysokoškolského 
lesníckeho podniku a riaditeľ súťaže v jednej osobe Alojz 
Riško.
Na súťaži sa zúčastnilo 96 súťažiacich z celého územia 
Slovenska. Najpočetnejšie zastúpenie mali trubači z les-
níckych škôl z Liptovského Hrádku, Prešova, Banskej 
Štiavnice a Technickej univerzity vo Zvolene. Na súťaž 
prišli aj lesničiari z Prievidze,  Lutily, Bojníc, Šugova, 
Považskej Bystrice, Rimavskej Soboty, či  z Turca. Už 
druhý krát v histórií mala súťaž aj medzinárodnú účasť. 
Pozvanie organizátora prijal trubači Vojenských lesov  
a statkov, divízie Lipník nad Bečvou a trubači Mendelo-
vej univerzity v Brne. 
Súťažiaci súťažili v štyroch súťažných kategóriách.  
V každej kategórií sa hrali povinné a voliteľné skladby 
podľa propozícií. V prvej kategórií súťažili sólisti na les-
nice (borlice). Do tejto kategórie sa prihlásilo 13 hráčov, 
ktorí hrali  dve povinné a jednu voliteľnú skladbu. Ume-
nie ovládania lesnice najlepšie zvládol Daniel Koleják  
z PZ Urbár Trstená. Druhý bol mnohonásobný víťaz súťa-
že Jozef Martiš z Prievidze a tretí Mikuláš Komanický  
z Prešova. Zo študentov bol najlepší v kategórií Valentín 
Priehoda z lesníckej školy v B. Štiavnici. Druhý v poradí 
skončil Tomáš Burzala a tretí Damián Gondek obaja štu-
denti  lesníckej školy v Liptovskom Hrádku.. 
V kategórií sólisti na poľovnícky roh B spomedzi 21 
účastníkov získala prvenstvo Jana Kozubíková z Vojen-
ských lesov a statkov divízie Lipník nad Bečvou. Druhý 



72

bol Michal Olos z lesníckej školy L. Hrádok a tretí Jan 
Jeniš z VLS. Zo študentov sa najlepšie umiestnila Vero-
nika Lehotská z TU vo Zvolene. Druhá bola Ivana Bučko-
vá tiež z TU Zvolen a tretí Tobiáš Komanický z lesníckej 
školy v Prešove.
Do tretej súťažnej kategórie sa  prihlásilo 14 súborov. Zo 
slovenských súborov sa najlepšie umiestnil súbor Zvolen-
ské trio z TU Zvolen, druhý bol súbor Šugovskí lesniči-
ari z Medzeva a tretí súbor Trubači SOŠ lesníckej v Lip-
tovskom Hrádku. Zo zahraničných súborov sa najlepšie 
umiestnil súbor s názvom Pagáči z Mendelovej univer-
zity v Brne. Druhý boli trubači VLS, divízia Lipník nad 
Bečvou a tretí Kulíšci z Mendelovej univerzity v Brne.
Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota ktorej 
predsedal známy český autora poľovníckej hudby Petr 
Vacek. Členmi poroty bol Ján Smutný, hornista ope-
ry Slovenského národného divadla v Bratislave a Ján 
Kalužný, hornista Štátnej opery Banská Bystrica. Po-
rota pri hre súťažiacich hodnotila najmä správnu in-
terpretáciu podľa nôt, tempo, rytmus, dynamiku, la-

denie ale aj vystupovanie, tôňovú kultúru a prednes. 
Bohaté bolo aj zastúpenie súťažiacich v novej kategórii 
s názvom Praktickí trubači. Dvanásť trubačov prijalo 
výzvu zmerať si sily v ovládaní Slovenských poľovníc-
kych signálov. Súťažiaci si pred vystúpením vyžrebovali 
3 signály, ktoré následne zahrali. Praktických trubačov 
posudzovala porota z poľovníckej praxe. Predsedom 
poroty bol mnohonásobný víťaz súťaží Jozef Martiš. Po-
máhali mu podpredsedovia Klubu trubačov Michal Olos  
a Ján Jancík. Klub trubačov má o praktických trubačov 
veľký záujem, pretože prostredníctvom ich činnosti sa 
poľovnícka hudba dostáva práve tam kde je najviac po-
trebná - do poľovníckych revírov a na poľovnícke podu-
jatia. Pevne veríme, že rady praktických trubačov sa na 
Slovensku postupne rozšíria aj vďaka systému pravidel-
ného vzdelávania, ktoré Klub trubačov uskutočňuje už 
niekoľko rokov. Aj tento rok majú záujemcovia možnosť 
naučiť sa hrať na lesnicu a poľovnícky roh na jednom  
z najprestížnejších podujatí. Ide o letný kurz trúbenia  
v Liptovskom Hrádku.

Č E RV E N  2 0 1 3
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Po skončení súťaže sa súťažiaci presunuli  na námes-
tie mesta Zvolen, kde na javisku pri kostole vo viac ako 
polhodinovom koncerte predstavili návštevníkom slo-
venskú, českú a nemeckú poľovnícku hudbu. Návštev-
nosť koncertu bola oproti predchádzajúcim ročníkom 
veľmi vysoká. Blok českých skladieb a spoluprácu klubov 
trubačov SR a ČR v oblasti poľovníckej hudby predstavil 
vzácny hosť, predseda Klubu trubačů ČMMJ Petr Šepla-
vý.  
Víťazi si z rúk prorektora Technickej univerzity Rastisla-
va Šuleka prevzali diplom a trofej. Mimoriadnu cenu rek-
tora TU odovzdal kvastor TU Josef Drábej súboru Pagáči 
z Brna. Najmladším organizátorom súťaže, Michalovi 
Tomčíkovi a Veronike Lehotskej odovzdal predseda Klu-
bu trubačov SR Edmund Hatiar aj špeciálnu cenu – vzde-
lávanie na letnom kurze trubačov v Liptovskom Hrádku. 
Príprava súťaže bola mimoriadne náročná a je potrebné 
poďakovať organizátorom za jej skvelé zvládnutie. Oso-
bitné poďakovanie trubačov patrí sponzorom, ktorí ne-
váhali poskytnúť finančné aj materiálne prostriedky na 

zabezpečenie súťaže. Pomohli nám Slovenský poľovnícky 
zväz, Bratislava, Technická univerzita vo Zvolene, Škol-
ský lesnícky podnik Technickej univerzity vo Zvolene, 
SPZ OkO Zvolen, Slovenská poľovnícka komora, Obvod-
ná poľovnícka komora so sídlom vo Zvolene, LESY SR 
š.p. Banská Bystrica, Mesto Zvolen, Slovenská národná 
galéria, Klub trubačov SR, Euro Forest s.r.o, Autokom-
po s.r.o - Poľovnícke potreby, Poľovníctvo Falcon, PZ 
Dolný Štál, NICHOLTRACKT, Vojenské lesy a majetky  
SR – š.p..
Záver súťaže spestril spoločenský večer, na ktorom sa 
trubači prejavili aj ako hráči na akordeón, trúbku, kon-
trabas, gitaru, saxofón a klarinet a vytvorili malú ale 
veľmi zaujímavú hudobnú skupinu, ktorá zabávala ostat-
ných až do neskorého večera. Každý kto tam nebol môže 
ľutovať. 
Kedy a kde bude nasledujúci 37. ročník, to na záver pre-
zradil Dušan Hronský, ktorý  trubačov pozval prvý júno-
vý víkend v roku 2014 do Lutily. 

Edmund Hatiar

Č E RV E N  2 0 1 3
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18.	NáRodNí	souTěž	MysLiVeCKýCH	
TRubaČů	Ve	KřTiNáCH

V letošním roce si připomínáme 90let od založení naší 
jednotné myslivecké organizace, s ohledem na tuto sku-
tečnost bylo pořádání 18. NSMT svěřeno Školnímu lesní-
mu podniku Masarykův les Křtiny Mendelovy univerzity 
v Brně (ŠLP). S ČMMJ jej spojuje nejen stejná doba exis-
tence, ale i osobnost prof. Antonína Dyka, který se aktiv-
ně podílel na formování dnešního ŠLP.  Organizátoři se 
rozhodli využít nejhezčích míst, který městys Křtiny má 
a to Chrámu Jména Panny Marie, zámku Křtiny a archi-
tektonicky zajímavé budovy základní školy.
V podvečer 7. června se ve Křtinách začali setkávat 
první soubory. Jelikož jsou trubači přátelští lidé a rádi 
předvedou své umění, bylo uspořádáno drobné vystou-
pení v chrámových ambitech.  Po koncertě se na zám-
ku ve Křtinách uskutečnila porada poroty a organizá-

torů, tak aby byl průběh soutěže bez velkých problémů. 
Slavnostní zahájení 18. NSMT proběhlo v zelených ambi-
tech, které jsou propojeny se zámeckou zahradou. Všech-
ny účastníky soutěže přivítal děkan Lesnické a dřevařské 
fakult Mendelovy univerzity v Brně pan doc. Dr. Ing. 
Petr Horáček, který ve svém projevu ocenil přínos pana 
JUDr. Petra Vacka a Mgr. Petra Dudy, o rozvoj lovecké 
hudby v ČR. Ocenil všechny trubače za to, že jsou nositeli 
tradic, které jsou odkazem našich předků a i dílem prof. 
Dyka.  Na něj navázal ředitel Školního lesního podni-
ku Masarykův les Křtiny Ing. Vladimír Dolejský Ph.D., 
který ocenil kulturní přínos lovecké hudby a připomněl 
společných 90. let činnosti ČMMJ a ŠLP. Soutěže se letos 
z povodňových důvodů nemohl zúčastnit předseda klu-
bu trubačů Petr Šeplavý, kterého zastoupil Ing. Vladimír 
Sekera. Pan JUDr. Vacek představil odbornou porotu, v 
které nechyběl Mgr. Petr Duda – hornista České filhar-
monie, Ing. Edmund Hatiar předseda Klubu trubačů SR, 
Rudolf Jandrasits – z Horního Rakouska, prof. Jindřich 
Petráš z JAMU a doc. Jan Broda – ze Státní filharmonie 
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Brno. Letošní novou disciplínou byla kategorie praktic-
ký trubač, kde v porotě předsedal Ing. Jan Dvořák Ph.D., 
z Ústavu ochrany lesa a myslivosti LDF MENDELU v 
Brně, Vojtěch Fatka – režisér České televize Brno a hu-
dební pedagog Mgr. Petr Jašek. Po základních informa-
cích o průběhu dne, které sdělil soutěžícím Bc. Martin 
Zouhar, ředitel soutěže, již nic nebránilo prohlásit soutěž 
za zahájenou. Vlastní soutěž probíhala na třech soutěž-
ních místech. Další novinkou bylo finále pro kategorie 
v ladění in B, do tohoto finále postoupilo pět nejlepších 
sólistů a souborů. Ve finále interpretovali jen jednu pře-
dem určenou skladbu, kterou hodnotilo 6 odborných 
porotců. Věřím, že se všem tato divácky atraktivní část 
soutěže líbila. Zde bych chtěl porotcům poděkovat za je-
jich objektivní, svědomitou a nelehkou práci. V době kdy 
měli pořadatelé čas vyhodnotit výsledky, se uskutečnila 
v komplexu chrámu vzpomínka na prof. Antonína Dyka. 
Na prvním zastavení v chrámových ambitech hovořil Ing. 
Pavel Mauer, zástupce ředitele ŠLP o vztahu prof. Dyka 
ke Křtinám a ŠLP. V kapli sv. Anny připomněl JUDr. Va-

cek Dykovo hudební dílo. V chrámu vzpomněl Dykův 
podíl na založení jednotné myslivecké organizace Ing. 
Vladimír Sekera místopředseda Klubu trubačů ČMMJ. 
Při každém zastavení zněly tóny Dykových skladeb, kte-
ré byly doplněny i o skladby z Křtinského vytrubování, 
které zdejšímu chrámu a ŠLP věnoval pan Vacek. Díky 
nepřízni počasí a pochopení mons. Peňáze proběhlo vy-
hodnocení a předání cen v nádherném prostředí poutní-
ho chrámu. V nové kategorii praktický trubač bylo těžké 
určit absolutního vítěze, protože o úspěchu nerozhodo-
val jen hudební um, ale i praktické znalosti z myslivosti. 
Soutěže se účastnili i soubory Lobezští trubači a Beskyd-
ští trubači, jim porota udělila zvláštní ocenění. Nejlep-
ším z ostatních účastníků byl pan Štěpánek Otakar, který 
získal i pozvánku k odlovu srnce v honitbě ŠLP ML Křti-
ny, na druhém místě se umístil pan Stanislav Ženčuch z 
OMS České Budějovice a třetí místo obsadil Pavel Vlk z 
VLS, divize Horní Planá. Zvláštní cenu od Stolařství Ne-
užilovi získal pan Daněk. V kategorii soli in Es zvítězila 
Jeřábková Renáta, na druhém místě se umístila Moková 
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Jitka a ženy doplnil Martin Eliáš. Soubory in ES ovládli 
Trubači Zábřeh, sekundovali jim trubači OMS Přerov a 
na třetím místo zůstalo pro Jihočeské trubače. O vítězích 
v kategoriích in B rozhodovalo již zmíněné finále, které 
zamíchalo s pořadím. Soli in B – lesnice ovládla slečna 
Pavla Šindlerová, na druhém místě skončil František 
Zach, třetí byl Jan Kavka. Kategorie soli in B- borlice se 
stala mužskou záležitostí, kdy si vítězství odnesl Majkus 
Vojtěch, druhý byl Jiří Kšír a třetí Jan Řehoř. V soubo-
rech ladění in B o vítězství rozhodlo finále, kde loňský 
titul obhájili soubor posluchačů LDF Mendelovy univer-
zity v Brně s názvem Pagáči, na druhou příčku klesl po 
předchozím průběžném vedení soubor VLS divize Lipník 
nad Bečvou a třetí příčku obsadili Vařečkáři opět soubor 
z LDF MENDELU v Brně. V této kategorii pořadate-
lé udělili zvláštní Cenu děkana LDF doc. Dr. Ing. Petra 
Horáčka – souboru OMS Tábor s názvem Liščata. Tento 
soubor byl složen z malých dětí, které se díky skvělé hře 

probojovali i do finále. V závěru ceremoniálu předal pan 
Ing. Pavel Mauer putovní pořadatelský tesák slečně Bc. 
Evě Zachariášové, obchodní ředitelce společnosti Léčeb-
né lázně Konstantinovy Lázně a.s., která pozvala všechny 
trubače na 19. NSMT. Při společenském večeru proběh-
la poslední soutěž o nejzábavnější soubor, kde těsně nad 
Zelenou sedmou (Markazíni) zvítězili Povltavští trubači. 
Lesnice a borlice vystřídala cimbálová muzika Veronica, 
která všem trubačům zpříjemnila závěr večera.
Dovolte mi poděkovat kolegyním a kolegům z pořáda-
jícího Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, 
kteří se podíleli na zdárném průběhu soutěže. Velké díky 
patří členům rady Klubu trubačů ČMMJ a to Ing. Vladi-
míru Sekerovi, Bc. Petru Votavovi a Radku Šrolerovi. Do 
organizace se zapojili i studenti LDF Mendelovy univer-
zity v Brně. Na závěr mi dovolte vyjádřit dík všem spon-
zorům, bez jejichž podpory by takové akce byli jen těžko 
realizovatelné. 
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seTKáNí	V	KöNigsTeiNu

V neděli 23. června se trubači s FLD ČZU v Praze  
a z Liptovského Hrádku zúčastnili přehlídky mysliveckých 
trubačů, pořádané saským mysliveckým svazem na pev-
nosti Königstein nedaleko Drážďan. Na hlavním nádvoří 
Königsteinu vystupovaly soubory nejen ze Saska, ale také 

trubači z ostatních spolkových zemí. Trubači z Česka a ze 
Slovenska se na přehlídce neztratili a jejich vystoupení skli-
dilo zasloužené ovace. Pro nás to byla zajímavá zkušenost 
nejen v porovnání kvalit trubačských souborů, ale také ve 
způsobu organizace přehlídky. Předseda saských myslivců 
Knut Falkenberg a předsedkyně saských trubačů paní Ende 
připravili pro všechny zúčastněné příjemný den plný lovec-
ké hudby. V neformálních rozhovorech došlo také na deba-
tu o ME mysliveckých trubačů. Byla domluvena pracovní 
schůzka nedaleko hradu Moritzburg u Drážďan.
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PRaKTiČTí	MysLiVeČTí	TRubaČi	byLi		
V	HoVěZíM

Hovězí, malebná valašská dědina pár kilometrů za Vsetí-
nem, hostila v sobotu 13. 7. 2013 účastníky prvního se-
mináře lovecké hudby pro praktické trubače. Seminář po-
řádala ZUŠ Potštát a Trubačská škola Antonína Dyka při 
OMS Kroměříž ve spolupráci s Klubem trubačů ČMMJ a 
s podporou časopisu Myslivost. Tématem semináře byly 
skladby prof. Antonína Dyka a Josefa Selementa v lovecké 
praxi. Ten byl určen pro praktické trubače zkušené i méně 
zkušené, kteří se chtěli vzdělat v mysliveckých tradicích a 
ceremoniálech.
Po osmé hodině ranní se téměř 20 účastníků semináře se-
šlo v budově mateřské školky, kde v malebném prostředí 
školní zahrady proběhlo zahájení a pak již ve třídách zněly 
až do večera tóny loveckých signálů a hlaholů pod vedením 

zkušených lektorů Mgr. Leopolda Andrejčuka, Mgr. Tomá-
še Kirschnera a Jany Kozubíkové. S mysliveckými tradice-
mi a ceremoniály účastníky kurzu prakticky seznámil ing. 
Libor Janásek z VLS ČR, s. p., divize Lipník nad Bečvou. 
V podvečer se Hovězím rozezněly lovecké signály a sklad-
by. Neproběhl klasický koncert, jak bývá při těchto akcích 
zvykem. Trubači zahráli oslavencům, přešli přes dědinu 
zahrát k soše sv. Huberta na hřbitově a při té příležitosti 
vzdali hold již nežijícím myslivcům. Podpořit nás přišel 
předseda OMS Vsetín ing. Michal Zubíček. Seminář jsme 
zakončili večer v malebné myslivecké hospůdce, kde vlád-
la příjemná a přátelská atmosféra. Velké poděkování patří 
paní ředitelce mateřské školky Haničce Dohnalové, která je 
nejen praktická trubačka, ale především skvělá hostitelka. 
Naše poděkování patří i zastupitelům obce Hovězí v čele 
s panem starostou Koňaříkem. Věřím, že se první ročník 
účastníkům líbil a již teď se těším na setkání s praktickými 
trubači v roce 2014.

Za organizátory, Jana Kozubíková
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MysLiVCi	uKáZaLi	sVoJe	uMěNí	V TřeboNi

V  sobotu 10. srpna přesně v  9.30 se nad Masarykovým 
náměstím v  malebných jihočeských lázních Třeboň ro-
zezněly mohutné tóny lesnic a borlic. Loveckými signály 
z věže na náměstí zahájili myslivečtí trubači den věno-
vaný myslivosti.  Lázeňští hosté spolu s  místními oby-
vateli měli možnost poznat myslivost z  jiné strany než 
jako pouhý lov. Již v  samotném úvodním mysliveckém 
průvodu byli zastoupeni nejen myslivci, ale i více jak 100 
trubačů, účastníků letního kurzu trubačů v  Třeboni, 
sokolníci, kynologové a další odborníci na vábení zvěře 
a imitaci hlasů zvěře, znalci mysliveckých tradic, mysli-
večtí výtvarníci a  spisovatelé i  lesní pedagogové z  VLS 
s. p.. Ti všichni se po celý den snažili předvést, převáž-
ně nemyslivecké veřejnosti, jak široký je rozsah činnosti 
myslivců.
Sobotní program byl vyvrcholením celého týdne spoje-
ného s představením činnosti myslivců v  roce oslav 90. 
výročí založení jednotné myslivecké organizace a časo-
pisu Myslivost. Již v pondělí 5. srpna proběhla vernisáž 
výstavy v  domě Štěpánka Netolického. V  prostorách 

středověkého domu byla nainstalována díla výtvarníků 
a  fotografů, kteří se nechali inspirovat krásou přírody 
a zvěří. Návštěvníci mohli obdivovat grafické listy Aleši 
Vaice, olejomalby Ondřeje Zahradníčka, Václava Nasvě-
tila nebo známého tvůrce večerníčkových seriálů z pří-
rody Václava Chaloupka. Obrazy byly doplněny plastika-
mi sochaře Antonína Koláře, šperky Romana Provazníka 
a  vítěznými fotografiemi ze soutěže Zlatý jelen Slávy 
Štochla. Výstavu, kterou připravila agentura Rembrandt, 
oficiálně otevřel starosta města Třeboně pan Ing.  Jiří 
Houdek a  příjemným zpestřením bylo poutavé vyprá-
vění šéfredaktora časopisu Myslivost, Ing. Jiřího Kasiny 
o  mysliveckých památkách a  stavbách převážně z  oko-
lí Třeboně. Je až z  podivem, kolik loveckých zámečků, 
kapliček, domovních znamení, soch Dian a sv. Hubertů 
se kolem nás nachází. Na  výstavě, která byla otevřena 
po  celý týden, mohli návštěvníci zakoupit reprodukce 
obrazů z galerie Rembrandt a také vybrané knižní tituly 
z knihkupectví Myslivost.
V pátek, v předvečer Mysliveckého dne, se v kostele Panny 
Marie Královny a sv. Jiljí za účasti mysliveckých trubačů 
uskutečnila Svatohubertská mše B dur od  Petra Vacka. 
Provedení Svatohubertské mše se zájmem sledoval také 
zemský předseda  hornorakouských trubačů, Rudolf Jan-
drasits. Dlouholetý partner našeho klubu trubačů ČMMJ 
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a  častý porotce na  našich národních soutěžích byl slav-
nostně přijat za  historicky prvního čestného člena KT 
ČMMJ. Rudolf Jandrasits byl velmi potěšen a  ve  svém 
děkovném projevu vyjádřil přesvědčení, že se spoluprá-
ce českých a  rakouských trubačů bude i  nadále rozvíjet. 
Páteční podvečer zakončili trubači na náměs-
tí, kde malým koncertem pozvali posluchače 
na sobotní myslivecký den.
Mysliveckou Třeboň zahájil starosta Ing.  Jiří 
Houdek spolu s místopředsedou ČMMJ Ing. Ji-
řím Chmelem, který připomněl 90. výročí 
založení Československé myslivecké jednoty. 
Pak se již na pódiu, pod taktovkou zkušeného 
moderátora Ing.  Jiřího Kasiny, střídalo jedno 
vystoupení za  druhým. Děti spolu s  rodiči si 
mohly ověřit své znalosti o přírodě ve stánku 
lesní pedagogiky na nádvoří třeboňského diva-
dla. Náměstí bylo obklopeno prodejními stán-
ky s řemesly a mysliveckým zbožím od knížek 
přes vábničky, oblečení až po  obrázky. Ná-
vštěvníci, kteří vydrželi až do konce, se setkali 
s Václavem Chaloupkem a ti šťastnější si jako 
vzácný úlovek odnášeli pohlednici s  medví-
ďaty s  vlastnoručním podpisem jejich „táty“, 
režiséra a především opravdového kamaráda. 
Velké poděkování patří pracovníkům VLS s. 
p., kteří zajistili stánek s lesní pedagogikou, so-
kolníkům, kynologům, Klubu vábičů a pánům 
Václavu Svobodovi a Jiřímu Hrdličkovi, Klubu 
trubačů ČMMJ i Klubu autorů při ČMMJ, ve-
dení města a zvláště panu PhDr. Luďku Švej-
carovi i městským strážníkům za bezchybnou 
organizaci Myslivecké Třeboně. Poděkování 
patří také třeboňskému pivovaru Regent, který 
přispěl k  tomu, že trubačům při výuce nevy-
schlo v  krku. Hezkou akci zakončila místní 
dechová kapela Třeboňská dvanáctka. Je milé, 

že převážně nemyslivecká veřejnost projevuje tak velký 
zájem o  myslivost. Je na  myslivcích, aby společnost pře-
svědčili, že lety nastřádané zkušenosti, zvyky a  kultura 
při provozování myslivosti jsou důležité a nezbytné i pro 
současnou společnost.
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TiboR	aNdRašoVaN	a PaVeL	PoRubaN	
V sieNi	sLáVy	a úCTy	PoľoVNíCTVa

Už viac ako dvadsať rokov putujú poľovníci do  Mekky 
slovenského poľovníctva -  Svätého Antona. V  nádher-
nom barokovo – klasicistickom kaštieli sa v dňoch 31. 8. 
a 1. 9. 2013 uskutočnil už 23. ročník dní svätého Huberta. 
Tento ročník sa niesol v duchu osláv 90. výročia vzniku 
Československej mysliveckej jednoty. Program podujatia 
navštívili mnohé významné osobnosti českého a sloven-
ského poľovníckeho aj politického života. Význam spolu-
práce podčiarkla aj účasť prezidenta Slovenskej republiky 
Ivana Gašparoviča,  ministra pôdohospodárstva a rozvo-
ja vidieka Ľubomíra Jahnátka, prezidenta CIC Bernarda 
Lozého, predsedu ČMMJ Jaroslava Palasa i  prezidenta 
SPZ a SPK Tibora Lebockého. 
V hlavnom programe zvýraznilo vzájomnú medzinárod-
nú spoluprácu aj spoločné vstúpenie českých a  sloven-
ských trubačov. Českú stranu zastupovali trubači OMS 
Přerov. Tú slovenskú Novum Castrum kvintet – trubači 
lesníckej školy v Liptovskom Hrádku. Súbory hrali spo-
ločne väčšinu skladieb. Jedine v  krátkom bloku mode-
rátori Jirko Kasina a  Ľubko Kĺúčik vyskúšali trubačov, 
či poznajú aj národné signály svojich susedov. A poznali. 
Přerováci zahrali Uvítanie a Začiatok činnosti od Tibo-

ra Andrašovana a  Hrádočania Vítání a  Začátek honu 
od  Antonína Dyka. Predseda Klubu trubačů ČMMJ 
Petr Šeplavý s predsedom KT SR Edmundom Hatiarom 
predstavili v krátkosti projekty, ktoré oba kluby spoločne 
realizovali v  uplynulom období. Samostatne spome-
nuli medzinárodný seminár trubačov v  Prešove, pod-
pis zmluvy o  spolupráci medzi klubmi a  nezabudli ani 
na  slávnostné odhalenie pamätnej tabule spoločnému 
československému skladateľovi, interpretovi a  propagá-
torovi poľovníckej hudby Josefovi Selementovi.
Tohoročné dni sv. Huberta boli pre slovenských truba-
čov obzvlášť významné. Vďaka vzájomnej spolupráci 
Klubu trubačov, Múzea vo sv. Antone a  Klubu histórie 
slovenského poľovníctva sa podarilo do Siene úcty a slá-
vy poľovníctva vniesť autorov Slovenských poľovníckych 
signálov – Tibora Andrašovana  a Pavla Porubana. Tieto 
významné osobnosti sa v roku 1970 zaslúžili o odlíšenie 
slovenskej poľovníckej kultúry od  ostatných krajín Eu-
rópy tým, že zostavili súbor jedinečných a zaujímavých 
signálov, ktoré umožňujú komplexne riadiť spoločné 
poľovačky. Ide o  klenot slovenského poľovníckeho kul-
túrneho bohatstva. 
Pri tejto príležitosti sa vo Sv. Antone stretli aj členovia 
rady Klubu trubačov SR i ČMMJ, ktorí  na spoločnom za-
sadnutí prerokovali návrhy na ďalšiu možnú spoluprácu  
v  oblasti poľovníckej hudby. Zaoberali sa aj návrhmi 
na možné  spojenie niektorých spoločne organizovaných 
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podujatí ako napríklad súťaží a vzdelávacích seminárov. 
Členovia rady sa tiež zaoberali myšlienkami a konkrét-
nymi krokmi pre založenie a zorganizovanie prvého roč-
níka Majstrovstiev Európy v poľovníckom trúbení, ktoré 
by sa mali po prvý krát uskutočniť v roku 2014. Vzájom-
ná spolupráca českých a slovenských trubačov je v súčas-
nosti na  veľmi dobrej úrovni a  ukazuje, že vzájomným 
spojením síl je možné ďaleko lepšie a rýchlejšie dosaho-
vať vytýčené ciele. 
Predseda Klubu trubačov SR Edmund Hatiar odovzdal 
pri príležitosti slávnostnej recepcie riaditeľovi Múzea vo 
Sv. Antone Mariánovi Čížovi niekoľko predmetov pre 
vytvorenie stálej expozície poľovníckeho trúbenia v an-
tolskom múzeu. Išlo najmä o  zbierku všetkých vydaní 
slovenských poľovníckych signálov, prvé CD s  nahráv-
kou signálov ale aj o  klubový odznak, lesnicu či zbier-
ku trubačských odznakov zo súťaží a  seminárov. Pevne 
veríme, že kolektív pracovníkov múzea pod vedením tak 
skvelého, obetavého a pritom skromného a dobrého člo-
veka akým Marián Číž bezpochyby je vytvorí dôstojnú 
a zaujímavú expozíciu, ktorá bude reprezentovať sloven-
ské lesničiarstvo.
Predseda Klubu trubačů ČMMJ Petr Šeplavý následne 
obohatil novú zbierku o  pamätný odznak Jozefa Sele-
menta. Prítomným priblížil osobnosť Jozefa Selementa, 
jeho tvorbu a odkaz generáciám trubačov. Spomenul aj 
odhalenie pamätnej tabule v  Prešove. Prítomným tiež 

vysvetlil, že hlavý význam odznaku je v spolupatričnosti 
slovenských a  českých trubačov, ktorý jeho zakúpením 
prispeli na výrobu a inštaláciu pamätnej tabule v budove 
lesníckej školy v Prešove.
Predseda Klubu trubačov SR Edmund Hatiar Mal tú česť 
odovzdať prezidentovi SPZ a  SPK Tiborovi Lebockému 
kópiu obrazu s  portrétmi Tibora Andrašovana a  Pav-
la Porubana. Tento obraz dal namaľovať klub trubačov 
pri príležitosti vnesenia autorov signálov do Siene slávy 
a úcty poľovníctva. Autorom obrazu je známy akademic-
ký maliar Ondřej Zahradníček. Klub dal zhotoviť aj kó-
pie obrazu s menami oboch osobností za účelom šírenia 
osvety medzi poľovníkmi a  verí, že okresné a  obvodné 
organizácie SPZ a SPK ale aj školy a poľovnícke združe-
nia  na Slovensku prejavia o obraz záujem. Slovensko má 
málo osobností, ktoré sa aktívne zaslúžili o rozvoj a pro-
pagáciu poľovníctva. Pavla Porubana a Tibora Andrašo-
vana by tak mohli slovenskí poľovníci spoznať aj vďaka 
tomuto obrazu.
Spoločne s  obrazom odovzdal predseda KT riaditeľovi 
kancelárie SPZ a viceprezidentovi CIC Imrichovi Šubo-
vi nové vydanie Slovenských poľovníckych signálov vo 
viachlasnej úprave. Jenohlasná úprava signálov vyšla len 
pred rokom a slovenskí trubači už majú k dispozícií via-
chlasné vydanie.  Pôvodnú trojhlasnú verziu obohatil KT 
vďaka spolupráci s Umeleckou agentúrou Thomas o štvr-
tý hlas rozvíjajúci harmóniu a  o  základný hlas pre za-
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čínajúcich trubačov. Slovenské signály ostali zachované 
v celej svojej kráse a podstate ale dostali nový, modernej-
ší šat, ktorý im umožní kvalitnejšiu a zaujímavejšiu pre-
zentáciu aj na  podujatiach medzinárodného významu. 
Publikácia je vydaná okrem slovenského aj v nemeckom 
a anglickom jazyku s cieľom predstaviť našu poľovnícku 
hudbu aj v zahraničí. Obálku nového viachlasného vyda-
nia navrhol a spracoval známy akademický sochár a ma-
liar Ladislav Sulík. Pridal tak naším signálom umeleckú 

hodnotu, ktorú ocení aj ten, kto sa nezaoberá hudbou. 
Nové vydanie by určite nemalo chýbať v archíve žiadne-
ho lesničiara a  ani žiadneho poľovníka, ktorému záleží 
na  propagácií a  dobrom mene slovenského poľovníc-
tva. Nové vydanie bolo vydané so súhlasom pani Márie 
Andrašovanovej a  s  podporou a  súhlasom Slovenského 
poľovníckeho zväzu a  Slovenskej poľovníckej komory. 
Patrí im za to naše poďakovanie. 

Edmund Hatiar



87

Z á Ř í  2 0 1 3

ZáPis	Ze	ZasedáNí	Rady	KLubu	TRubaČů	ČMMJ															
konané dne 27. - 29. 9. 2013 na lovecké chatě SLS v Písku

Jednání se zúčastnili:
Členové rady KT – Petr Šeplavý, Ing.Vladimír Sekera, Radek Šroler, Bc. Petr Votava, JUDr. Petr Vacek  
a Mgr. Petr Duda.
Členové rady KT SR – Ing. Edmund Hatiar, Ing. Michal Olos
Hosté – místopředseda ČMMJ Ing. Jiří Chmel, za SLŠ Písek ředitel Ing. Jiří Holický, Ing. František Bušina, Pavla Ma-
chatá za OMS Písek Ing. Ladislav Křížek a za Městské lesy Písek ředitel Ing. Václav Zámečník.

Program:

Pátek			17.00	–	20.00	hodin
 úvodní	slovo	– předseda KT přivítal hosty, seznámil je s programem a s činností KT v roce 2013
	 Podepsání	smlouvy	o	spolupráci	mezi	KT	ČMMJ	a	sMT.
 Za přítomnosti členů rady a významných hostů byla slavnostně podepsána smlouva o spolupráci mezi KT a SMT. 
 Zpráva	o	soutěžích	trubačů	v	roce	2013	– Petr Votava, Vladimír Sekera, Petr Šeplavý, Edmund Hatiar seznámili 

přítomné s průběhem trubačských soutěží a setkání v roce 2013. 
	 Zpráva	sMT		a	TšJs	o	zajištění	výuky	mysliveckých	trubačů	a	vzdělávání	lektorů	
 Petr Duda předložil a krátce okomentoval písemnou zprávu o zajištění vzdělávání trubačů.
	 Na	webu	KT	bude	zveřejněn	seznam	členů	Hudební	komise.

sobota	9.00	–	11.30	hodin
	 Kategorizační	zkoušky	trubačů	–  Petr Vacek  –  obsah jednotlivých kategorií
       – materiál byl v RKT projednán a přijat s účinností  

od 1. ledna 2014
 evidence	členů		– Radek Šroler
 Informoval RKT o současném stavu členů KT, kdy máme 

v evidenci 700 členů. Po obsáhlé opravě ke stavu eviden-
ce členů KT byla přijata následující rozhodnutí, platná od 
1. 1. 2014.

 přidružený člen KT – Platba 100 Kč, čerpá výhody a sle-
vy, nemá volební a hlasovací páva 

 řádný člen KT může být pouze člen ČMMJ – prokazuje 
se průkazem, má plnohodnotné členství, má právo volit  
a hlasovat.

 Radek Šroler zajistí osobní účet na své jméno od 1. 1. 
2014. U platby na tento účet bude uveden jako vs. rodné 
číslo, specifický symbol – telefon, u člena ČMMJ se jako 
v.s. uvede r.č.   

 Převod peněz na účet KT u ČMMJ se vyřeší po dohodě s 
ekonomickým oddělením ČMMJ. 

	 Výpisy	účtu	bude	každoročně	zveřejněn	na	webu	KT.	K	
účtu bude mít dispoziční právo také místopředseda KT 
Ing. Vladimír Sekera

 Vyvěsí současnou databázi s názvem „Databáze kontak-
tů“. 
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	 Napíše	hromadný	e-mail	a	na	web	zveřejní	výzvu	o	aktualizaci	a	kontrole	údajů	v	Databázi	kontaktů.	Opravy	
budou	možné	přes	aktivní	formulář.	Na	web	KT		bude	možnost	doplnit	link	na	www	stránky	souborů.

 informace	o	mezinárodní	spolupráci	a	přípravě	Me	trubačů	– Petr Vacek předložil RKT základní dokument  
k ustanovení ME mysliveckých trubačů. K projektu se v současné době připojili trubači ze Saska, Dolního a Hor-
ního Rakouska, Slovenska, Polska a proběhlo také první jednání se zástupci Bavorska.

 Plán	akcí	na	rok	2014	a	do	budoucna	– Petr Šeplavý + všichni 
 V rámci oslav založení jednotné myslivecké organizace ve sv. Antonu proběhlo jednání se zástupci KT SR o mož-

nosti pořádat společnou soutěž trubačů. Z jednání vyplynul návrh postupného sbližování s tím, že by se národní 
soutěže pořádali střídavě v ČR i v SR jednou za dva roky.  První soutěž v tomto duchu by se pořádala v roce 2015 
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na Slovensku. Edmud Hatiar prezentoval zájem Vysoké školy ve Zvolenu spolupracovat s ČZU a KT na sloven-
ské  obdobě akademické soutěže.  NSMT 2014 – Konstantinovy Lázně se bude konat 30.5 -1. 6. 2014, termín a 
místo akademické soutěže bude zveřejněno po projednání s LDF ČZU, která je hlavním pořadatelem soutěže. Po 
projednání termínů školení a zahraničních soutěží schválila RKT  plán akci KT na rok 2014.

sobota	15.00	–	19.	00	hodin
 Používání notových materiálů a skladeb v praxi – 

Petr Vacek seznámil RKT se situací v dodržování 
autorských práv. Bohužel se setkáváme s flagrantním 
porušováním zákonných  předpisů a proto se 
RKT rozhodla podniknout v této věci příslušné kro-
ky. Pověřila JUDr. Petra Vacka, aby o autorských prá-
vech napsal článek pro časopis Myslivost. Dále bude 
toto téma předmětem školen í kurzů. V rámci ško-
lení by bylo vhodné spolupracovat také s vedoucími 
souborů a s lektory.

 Klubové	insignie	– RKT projednala náměty na vy-
tvoření klubového odznaku a odznaku za katego-
rizační zkoušky, klubové vyznamenání a klubovou 
nahrávku. V těchto námětech se bude připravovat 
realizace konkrétních návrhů.

 Návrh	změn	prezentace	KT	na	internetu	– Vladi-
mír Sekera a Petr Šeplavý předložili radě návrh no-
vých internetových stránek, RKT s formou souhlasí 
s tím, že obsah je potřeba doladit.

 Přehled	klubových	dokumentů	– RKT projednala 
seznam platných dokumentů, kterými se řídí činnost 
KT.
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90

 Různé	– dopis trubačů z FLD Mendelovy univerzity v Brně, rada se poměrně obsáhle zabývala dopisem studentů 
FLD v Brně. Po projednání pověřila odpovědí Petra Šeplavého.

 Rada projednala návrh smlouvy o spolupráci s LDF ČZU v Praze a pověřila Petra Šeplavého a Petra Vacka projed-
náním s LDF. 

Neděle	9.00	–	11.	00	hodin	
 Různé	– příprava voleb RKT v roce 2014. Volby se uskuteční u příležitosti NSMT v Konstantinových Lázních.  

V lednu bude na stránkách trubačů zveřejněn seznam kandidátů do KT s možností pro přihlášení dalších zájemců 
o práci v RKT z řad členů KT. Kandidátka bude zveřejněna na klubových stránkách. Na členské schůzi bude před-
ložen návrh na úpravu Organizačního řádu v bodě volby předsedy a členů rady. Členská schůze by volila členy 
rady a na prvním zasedání RKT bude zvolen předseda a místopředseda KT.

Dne 29. 9. zapsal 
Petr Šeplavý
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Zpráva	o	činnosti	Klubu	trubačů	ČMMJ	za	rok	2013				

Práce	rady	KT	v	roce	2013
Rada KT pracovala 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. Z rady KT v průběhu roku odstoupil 
Pavel Pacovský ze studijních důvodů a z toho plynoucí časové zaneprázdněnosti. Evidenci zkoušek převzala Tereza 
Dudová. Členové rady se sešli na několika jednáních v rámci trubačských akcí, kde řešili provozní a organizační 
záležitosti. Koncepční jednání rady KT dne 27. – 29. 9. 2013 bylo organizováno jako víkendové zasedání na lovecké 
chatě	na	polesí	SLŠ	Bedřicha	Schwarzenberga	v	Písku.	V	průběhu	roku	probíhají	konzultace	pomocí	mailové	kore-
spondence a telefonicky. Výroční členská schůze KT se uskutečnila v sobotu 16. února 2013 v aule Vyšší odborné 
školy	lesnické	a	Střední	lesnické	školy	Bedřicha	Schwarzenberga	v	Písku.	Na	schůzi	byla	projednána	zpráva	o	čin-
nosti KT, mezinárodní spolupráce, vzdělávání trubačů, evidence členů a výsledek hospodaření v předchozím roce. 
Hlavním bodem členské schůze KT bylo projednání plánu činnosti na rok 2013 s důrazem na 90. výročí založení 
jednotné myslivecké organizace.

Členská	základna
V průběhu roku jsme se ve spolupráci s ČMMJ pokusili porovnat členskou základnu KT s členy ČMMJ. Bohužel 
srovnáním obou evidencí jsme nedostali relevantní údaje o členech KT, kteří jsou zároveň členy ČMMJ. Počítačové 
porovnání obou databází nebylo možné z důvodů neshody obou databází a z fyzického porovnání vyplynulo cca 
20% neshod různého typu. Proto se rada na svém zasedání 27. 9. 2013 rozhodla k následujícím opatřením. I nadále 
se bude při soutěžích, seminářích a kurzech kontrolovat členství v KT. U členů budeme vyžadovat jako další identi-
fikátor datum narození. Řádní členové KT budou pouze členové ČMMJ. Ostatní budou vedeni jako členové přidru-
žení, kteří budou platit roční poplatek 100 Kč. Pokud se bude chtít člen KT podílet na práci KT i v rozhodovacích 
procesech (hlasovat, volit a být volen), musí se stát členem ČMMJ. Je potřeba, po konzultaci s ČMMJ, nastavit údaje 
a formát databáze KT tak, aby byl jednoduše porovnatelný s databází ČMMJ. Od přidružených členů vybere popla-
tek KT a ten zašle na příslušný účet ČMMJ. Na akcích pořádaných KT se k prokázání členství v KT bude vyžadovat 
potvrzení o zaplacení členského příspěvku v ČMMJ. V současné době je u KT evidováno na 700 trubačů.

spolupráce	
KT v rámci své činnosti spolupracuje s různými subjekty a organizacemi. V roce 2013 to byly SLŠ v ČR i na Sloven-
sku, VLS ČR, s. p., ČZU FLD Praha, Mendelova univerzita LDF v Brně, ŠLP Křtiny, město Třeboň a další. V rámci 
KT jednotlivé soubory odehrají na přehlídkách trofejí, plesech, svatohubertských mší, různých mysliveckých akti-
vech a schůzích, střeleckých, kynologických a dalších akcí stovky vystoupení. V rámci partnerské podpory pomohl 
KT např. koncertu a seminářům Jihočeských trubačů a semináři Praktický trubač v Hovězí.

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 vystupují na akcích OMS a OMS pomáhá s vybave-
ním. OMS jsou také zřizovateli trubačských škol. Některé OMS se také podílely na novém projektu soutěže Praktic-
ký trubač a vyslaly své zástupce do soutěže.
V rámci spolupráce s ústředím ČMMJ se trubači zúčastnili Svatohubertské mše v chrámu Sv. Víta, výstavy Natura 
Viva a Země živitelka, Mysliveckých slavností na Ohradě, v Senátu a Parlamentu ČR. Myslivečtí trubači se podíleli 
na natáčení Silvestra pro ČT a vystoupili na výstavě v Bratislavě, Mysliveckém plese v Praze a Trubačském plese  
v Písku. 

spolupráce	s	časopisem	Myslivost
Časopis Myslivost je hlavním mediálním partnerem KT. Velmi podstatně přispívá k informování členů o trubač-
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ských akcích, ať se jedná o koncerty, vzdělávání, schůze nebo jiná oznámení, ale také prostřednictvím zveřejněných 
populárně naučných článků a zajímavých skladeb přispívá k odbornému růstu trubačů. 

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 poprvé uspořádána ve spolupráci se Střední lesnickou školou ve Šluknově. Soutěži se dostalo mimořádné 
podpory hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka, významnému zájmu regionálních i celostátních médií. KT 
dále spolupracoval s trubači LDF ČZU na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem.

Mezinárodní	spolupráce
Na základě dohody mezi SPZ a ČMMJ byla dne 6. dubna 2013 na střední lesnické škole v Prešově při příležitosti 
slavnostního odhalení pamětní desky v rodišti Josefa Selementa podepsána individuální smlouva o spolupráci mezi 
KT ČMMJ a KT Slovenské republiky. Ta definuje oblasti spolupráce a staví naše a slovenské členy klubů na stejnou 
úroveň při pořádání trubačských akcí (soutěže, vzdělávání apod.) včetně poskytování slev. Pamětní deska byla zho-
tovena z prostředků, na které přispěli členové a příznivci obou klubů zakoupením pamětního odznaku. Kluby se 
také dohodly, že od roku 2015 budou probíhat národní soutěže v liché roky na Slovensku a v sudé roky v ČR. V sou-
časné době je projednáván písemný podklad (přístupová smlouva) pro vznik ME mysliveckých trubačů, na kterém 
spolupracuje Horní a Dolní Rakousko, Bavorsko, Sasko, Slovensko a Polsko. 

Vzdělávání
Spolupráce mezi KT a SMT (Společnost mysliveckých trubačů, o.s.) byla potvrzena smlouvou o spolupráci, která 
byla slavnostně podepsána na jednání rady KT v Písku 27. 9. 2013 za přítomnosti místopředsedy ČMMJ Ing. Jiřího 
Chmela, ředitele školy Ing. Jiřího Holického a dalších osobností. Smlouva definuje rozsah a podmínky spolupráce 
při vzdělávání trubačů a organizaci kategorizačních zkoušek. Vzdělávání je zajištěno pomocí špičkových učitelů  
a profesorů z hudebních konzervatoří a vysokých škol.

Počty	studentů	v	Trubačské	škole	Josefa	selementa	(TšJs)	v	roce	2012/2013:
SLŠ v Písku, Trutnově a Šluknově          65 studentů
OMS v Českých Budějovicích a Ostravě  30 studentů
ústředí ČMMJ v Praze 12 studentů

seminář	a	kurzy	TšJs
Leden  – Zimní kurz v Opavě 
Duben  – Mezinárodní studentský seminář v Prešově
Srpen  – Letní kurz mysliveckých trubačů v Třeboni

Kurzů a seminářů se zúčastnilo celkem 200 trubačů. Z toho někteří navštívili všechny tři akce.

Kategorizační	zkoušky:
16. 2. 2013 Písek            5 uchazečů o I. stupeň, 3 úspěšně a 2 opravují
 1 uchazeč o II. stupeň, 1 úspěšný
12. 6. 2013 Trutnov      3 uchazeči o I. stupeň, 2 úspěšní a 1 opravuje
8. 8. 2013 Třeboň      17 uchazečů o I. stupeň, 14 úspěšných a 3 opravují
 8 uchazečů o II. stupeň, 6 úspěšných a 2 opravují

Celkem se v roce 2013 kategorizačních zkoušek trubačů zúčastnilo 34 uchazečů. 26 úspěšně a 8 zkoušku opravuje.

Z á Ř í  2 0 1 3
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akce	KT	v	roce	2013
Akce KT jsou pořádány ve spolupráci s partnery. 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 organizačně. 
V roce 2013 byly všechny akce prezentovány s důrazem na 90. leté výročí založení jednotné myslivecké organiza-
ce.                         

8. 2.  Velký myslivecký ples 
16. 2.  Trubačský ples v Písku 
15. – 16. 3.  Akademická soutěž ve Šluknově 
6. 4.  Prešov – Mezinárodní seminář, podpis smlouvy a odhalení pamětní desky
26. 4. Sv. Hubertská mše v chrámu Sv. Víta 
23. 5.  Soutěž Mladý trubač na výstavě Natura Viva v Lysé nad Labem 
7. 6.  18. NSMT Křtiny 
23. 6.  Königstein SRN - přehlídka souborů ze SRN, ČR a SR
13. 7.  Seminář Praktický trubač v Hovězím 
5. - 10. 8.  Myslivecká Třeboň 
31. 8.  Dni sv. Huberta ve Sv. Antoně – Československý program
8. 12.  České myslivecké Vánoce v Rudolfinu 

akce	v	roce	2014
KT pro rok 2014 připravuje prezentaci na výstavě Natura Viva se soutěží Mladý trubač, 19. ročník Národní soutěže 
mysliveckých trubačů 30. 5. – 1. 6. v Konstantinových Lázních, koncert České myslivecké vánoce v Rudolfinu. Spo-
lupracovat budeme při semináři lektorů, kategorizačních zkouškách, Akademické soutěži, Mezinárodním semináři 
studentů v ČR, semináři praktických trubačů a zimním a letním kurzu trubačů.

Vize	do	budoucnosti
Na jednání rady KT byla potvrzena zvolená cesta organizování a vzdělávání trubačů včetně potřeby kategorizač-
ních zkoušek. Do budoucna by bylo vhodné zapojit do práce rady KT i zástupce univerzit a připravit program pro 
vzdělávání a spolupráci vedoucích a uměleckých vedoucích jednotlivých souborů. Po zkušenostech se ukázalo jako 
potřebné zabývat se i otázkami autorských práv a jejich dodržováním a na tuto oblast zaměřit odborné články. Na-
dále se bude propracovávat program pro praktické trubače a v tomto směru bude pokračovat spolupráce s OMS. KT 
hodlá podpořit skladatelské úsilí vyhlášením soutěže o nejlepší loveckou skladbu a podporovat vydávání notových 
materiálů pro potřeby trubačů. V rámci mezinárodní spolupráce připravuje KT ČMMJ 1. ME mysliveckých trubačů 
s předběžným datem 2015 v Mariánských Lázních. 

Dobřichovice 30. 9. 2013                                                            
Petr Šeplavý 

Z á Ř í  2 0 1 3
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V RudoLfiNu	se	sLaViLo

V neděli 8. prosince se ve Dvořákově síni pražského Ru-
dolfina konal již 4. ročník koncertu České myslivecké 
Vánoce. Ačkoliv pár dní před koncertem zahrozila zima, 
tak v den koncertu bylo klidné počasí s teplotami kolem 
nuly a v Praze a okolí beze sněhu. Stejně jako před 90 lety, 
kdy sníh napadl až po Vánocích. Právě 90 let od založení 
jednotné myslivecké organizace a časopisu Stráž mysli-
vosti bylo hlavním tématem vánočního koncertu mys-
liveckých trubačů. Oproti třem předchozím koncertům 

byl součástí programu i čtený text. Nejprve Václav Vydra 
vzpomenul na hajného z běštínské hájovny před 90 lety  
a jeho adventní setkání s myslivci. Sen hajného se promě-
nil v  Loveckou suitu od  Petra Vacka s  baletkami, které 
představovaly víly na pasece při srnčích námluvách. Po-
sluchači byli tak nadšeni, že interprety i baletky odměnili 
potleskem po každé jednotlivé větě suity. Poté jsme se ne-
chali přenést opět v podání Václava Vydry do prvopočát-
ků vydávání mysliveckého časopisu. Jednotlivé ukázky  
z historických čísel Stráže Myslivosti a Myslivosti vhod-
ně propojil Tomáš Kirschner doprovodem na  zobcové 
flétny. A jaká by to byla oslava bez poct. Jedna z prvních 
patřila Josefu Selementovi. Novodobému průkopníku 
lovecké hudby, zakladateli Loveckého tria Praha a plod-
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nému skladateli lovecké hudby. Právě Josef Selement byl 
autorem další pocty. Sálem zazněla znělka ČMMJ. Nejpr-
ve hraná na borlice a poté v podání více jak 100 trubačů 
na empoře a podiu. V průběhu skladby k poctě přírodě, 
kterou nově připravil Petr Vacek, byli posluchači překva-
pení hlasy ptáků, které skvělým způsobem napodobil 
Václav Svoboda. Sálem znělo kukání kukačky, štěbetání 
špačků, čiřikání koroptve, krákání vrány i tlukot slavíka. 
Poslední skladba první části koncertu, také Petra Vacka, 
byla věnována časopisu Myslivost. Šéfredaktor časopisu 
Myslivost převzal z rukou autora na památku její první 
výtisk. V následující přestávce mohli účastníci koncertu 
připojit svůj podpis a přání k významnému jubileu časo-
pisu na gratulační listy.
Klidnou a slavnostní atmosféru první části hned po pře-
stávce změnily děti z dětské lidové muziky Notičky. Ve-
selé koledy nejen od  nás, ale například i  ze Španělska 
předvedly neopakovatelným bezprostředním způsobem 
a  myslím, že v  sále roztálo nejedno srdce. Když se pak  

k dětskému souboru přidalo Lovecké trio s lesními rohy, 
zaplnila atmosféra přicházejících Vánoc celý sál. Úsměvy 
na  rtech vykouzlily malé děti, které z košíku na  saních 
vhazovaly mezi publikum perníky ve  tvaru medaile 
k 90. výročí časopisu. Bohužel i ten nejsilnější nedohodil 
dále než do  sedmé řady. Na koho se perníček nedostal, 
litovat nemusel. Úplně stejné rozdávaly děti z  Notiček  
o  přestávce. Poslední koledy již zpíval celý sál a  došlo 
i na přídavky. Na rozloučenou si stojící posluchači a Lo-

POCTA MYSLIVOSTI
Petr Vacek

Skladba měla premiéru na koncertě České myslivecké Vánoce 
dne 8. prosince 2013 ve Dvořákově síni pražského Rudolfi na. Na jejím 

provedení se podílelo 85 trubačů z Klubu trubačů ČMMJ a sólisté Jaroslav 
Rejdák a Martin Karban na borlice a Lovecké trio Praha na lesnice 
v obsazení  Petr Duda, Tomáš Kirschner, Matěj Vacek, Robert Tauer 

a Kristýna Vacková. Autor, Petr Vacek, osobně skladbu dirigoval před 
1100 posluchači, kteří se o přestávce koncertu připojili k blahopřání svým 

podpisem na gratulačních listech. První notový výtisk skladby předal 
osobně Petr Vacek šéfredaktorovi časopisu Myslivost, 

panu Ing. Jiřímu Kasinovi. 

Skladba byla věnovaná 90. výročí 
časopisu Myslivost – Stráž myslivosti.

Noty C.indd   2-3 03.12.13   12:38
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vecké trio již bez nástrojů zazpívali Štědrý večer nastal... 
Ano, z mnoha úst jsem slyšel, že Vánoce začínají právě 
tímto koncertem a  tak bych si přál, abychom se za rok,  
7. prosince 2014, opět ve zdraví sešli na 5. vánočním kon-
certě. Bude opět tak výjimečný? Snad ano. Plánujeme 
koncert s přáteli ze sousedních zemí. Z Polska, Německa, 
Slovenska a  Rakouska. Určitě nebudou chybět trubači 
na  empoře, kteří při závěrečném představování sklidili 
mimořádný aplaus. Myslím, že přítomní ředitelé střed-
ních lesnických škol z Hranic, Písku, Šluknova, Trutnova  
a Žlutic mohli být na své žáky a trubače pyšní. Stejně tak 
děkani obou vysokých lesnických fakult, jak v Brně, tak 
v Praze. Barvy VLS hájili trubači z Lipníku nad Bečvou 

a Horní Plané. OMS ČMMJ reprezentovali trubači z Tá-
bora i  Jihočeští trubači. Umění Loveckého tria a  jejich 
hostů mohli znalci obdivovat především v  náročné Lo-
vecké suitě, hrané pouze na  lesnice. Nemalou zásluhu 
na uskutečnění koncertu měli také naši partneři. Proto 
velké poděkování patří nejen všem interpretům, skvělým 
a  ochotným zaměstnancům Rudolfina, organizátorům 
koncertu, ale také VLS, s.p., Sellier a Bellot a.s., HALALI, 
všeobecná pojišťovna, a.s. a  ministerstvu zemědělství. 
Těším se na  setkání s  přáteli myslivosti a  lovecké hud-
by v adventním čase v roce 2014 a přeji všem myslivcům  
a trubačům hodně nadšení a zdraví po celý příští rok.

Petr Šeplavý

P R O S I N E C  2 0 1 3



Rok 2014 

•	 Zimní	kurz	mysliveckých	trubačů	v	opavě

•	 ohlédnutí	za	trubačským	plesem	v	Písku

•	 seminář	pro	lektory	a	vedoucí	souborů	Humpolec	2014

•	 V	Třešti	se	sešli	studenti	na	akademické	soutěži

•	 seminář	praktických	trubačů

•	 Mladí	trubači	na	výstavě	Natura	Viva	v	Lysé	nad	Labem

•	 Trubači	způsobili	malé	zemětřesení	v	Konstantinových	

Lázních

•	 Zápis	z	výroční	členské	schůze	Klubu	trubačů	ČMMJ	

•	 Zápis	ze	zasedání	Rady	Klubu	trubačů	v	Konstantinových	

Lázních
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ZiMNí	KuRZ	MysLiVeCKýCH	TRubaČů		
V	oPaVě

Dne 24. – 26. 1. 2014 se v  Opavě konal již čtvrtý ročník 
zimního kurzu mysliveckých trubačů. Na 70 trubačů  
z  celé ČR i ze Slovenska našlo rodinné zázemí v  opavské 
Střední škole hotelnictví a služeb.Ředitelem kurzu byl po-
prvé Matěj Vacek, který převzal štafetu vedení kurzů od 
zasloužilého a zkušeného lektora, Petra Dudy. Ten se vě-
noval 10 začátečníkům a pochopitelně svým ostřížím zra-
kem a hlavně sluchem sledoval, jak vše probíhá. Matějovi 
se premiéra povedla a vše klapalo k  naprosté spokojenosti 
zúčastněných. Po intenzivním cvičení hry na lesnice i bor-
lice se všichni těšili na sobotní společenský večer. Podě-
kování patří pivovaru Zubr za poskytnutí správné výživy 
a Radku Šrolerovi, který soudky zajistil a přivezl. Opět 

luxusní občerstvení připravené Střední školou hotelnictví 
a služeb a úžasná atmosféra nedovolila některým vytrval-
cům opustit společenský večer dříve než k  ránu za svítání. 
Těžké pak bylo nedělní vstávání a nácvik na polední veřej-
ný koncert. Štiplavý mráz zalitý zlatým sluncem, které se 
odráželo od čerstvě napadlého sněhu, probouzel při cestě 
na opavské náměstí i ty nejvíce společensky unavené tru-
bače z  předchozího večera. Na schodech před divadlem 
už byli probráni všichni. V  tomto mají myslivečtí trubači, 
zvyklí hrát za jakéhokoliv počasí, výhodu. Koncert se po-
vedl a přispěl k  tomu také svým milým a laskavým slovem 
Edmund Hatiar, který provázel blok lovecké hudby. Diri-
gování se postupně ujali všichni lektoři a tak se před cca 
300 posluchači vystřídali Matěj Vacek, Kristýna Vacko-
vá, Karel Šimek, Edmund Hatiar, Tomáš Kirschner a Petr 
Duda. Smutné bylo nedělní zakončení kurzu. Snad jen na-
děje a víra, že se příští rok znovu sejdeme, dovolila opustit 
přátele a vrátit se opět k  povinnostem všedních dnů.
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oHLédNuTí	Za TRubaČsKýM	PLeseM	V PísKu

Milí čtenáři,
chtěl bych se s Vámi podělit o zážitky a seznámit Vás s tím, 
jak probíhal tradiční v pořadí již 4. trubačský ples Lesnic-
kých škol v Písku, který se konal v sobotu 15. února 2014 
od 19:00 v Kulturním domě v Písku.
Trubačský ples pro Vás ve  svém volném čase organizují 
pracovníci školy a ve velké míře i studenti, převážně z řad 
trubačů. 
Po  zdlouhavých přípravách se nám podařilo uvést sál 
do finální podoby a byli jsme poctěni, když se kolem šesté 
hodiny začal sál postupně zaplňovat. Ples byl zahájen 
chvíli po sedmé hodině kapelou Saturn (ta nás, jako vždy, 
provázela celým večerem) a do sálu napochodovali všichni 
trubači SLŠ a přátelé v čele s Loveckým Triem.
Po úvodních slovech ředitele Lesnických škol v Písku pana 
Ing. Jiřího Holického a předsedy OMS Písek Jana Matul-
ky, následovala volná zábava a na parketu už tančili první 
odvážlivci. Tanečníky vystřídal na parketě další program 
plesu. Nejprve nastoupili taneční dvojice na Mazurku, kte-
rou hrálo Lovecké Trio. Poté následoval malý koncert lo-
vecké hudby v podání trubačů ze SLŠ Písek. Ti si připravili 
krátký průvod honem a jako přídavek i malé překvapení 
pro JUDr. Petra Vacka - dvě části z Cepských fanfár  - neb 
je jejich autorem. V jeho oku jsem zahlédl slzu. Předpoklá-
dám, že to bylo dojetím. Na závěr vystoupení trubačů SLŠ 
v Písku předal předseda KT , Petr Šeplavý osvědčení o ab-
solvování zkoušky praktického trubače třem úspěšným 
absolventům. Program zpestřili vábiči zvěře z OMS Písek 
– skuteční borci ve svém oboru. Pro náhodně vybraných 
pět soutěžících byla připravena soutěž o originální obraz 

Václava Nasvětila, krásnou kytici. Nejlépe se odpovědí 
na  vtipné otázky zhostila maminka miss trubačů, paní 
Malzová. Vítězné body ji ve finále přinesla odpověď, že již 
pekla bažanta na víně.

Pro mě osobně bylo asi nejhezčím zážitkem půlnoč-
ní zpívání. Když se sálem a  chodbami kulturního domu 
rozléhaly tóny lesnic v podání Kristýny Vackové, Tomáše 
Kirschnera a již zmiňovaného JUDr. Petra Vacka, dopro-
vázené zpěvem většiny účastníků plesu. Zazněly zde zná-
mé lidové písně, jako např. „Ach synku, synku“ či „Když 
jsem já šel tou Putimskou branou“.
Těšil nás pohled na hosty, kteří si mezi sebou vyměňova-
li zážitky, zkušenosti, pocity a užívali si dostupné zábavy, 
vždyť proto se takovéhle akce vůbec konají.  A tak věříme, 
že si i do budoucna získáme Vaší přízeň a přijdete si po-
slechnout a užít tento u nás originální ples i v následujícím 
roce 2015, na který jste všichni srdečně zváni! 
Závěrem bych chtěl velmi poděkovat studentům ze všech 
ročníků, kteří se podíleli na  přípravě tomboly, výzdoby 
a dalších nezbytných věcí, samozřejmě zúčastněným tru-
bačům a jmenovitě paní Machaté za pomoc při organiza-
ci plesu a její volný čas, který tomu věnovala. A poslední 
dík patří Loveckému Triu Praha a panu Petru Šeplavému, 
předsedovi KT ČMMJ, za průvodní slovo. Děkujeme ještě 
jednou partnerům plesu, ČMMJ OMS Písek, Klubu tru-
bačů ČMMJ, vydavatelství Rembrandt s.r.o., redakci ča-
sopisu Myslivost, firmě Kaiser, s.r.o., Václavu Nasvětilovi 
a dalším.
Podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, hodnotím ples 
jako vydařený a věřím, že se tady v Písku sejdeme za rok 
znovu!

Tomáš Votava
student a trubač SLŠ v Písku
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seMiNář	PRo	LeKToRy	a VedouCí	souboRů	
HuMPoLeC	2014

V  neděli 23. února 2014 hostila od  brzkých ranních ho-
din Česká zemědělská akademie v  Humpolci, seminář 
pro lektory a vedoucí trubačských souborů. Předpokládali 
jsme účast cca 20 posluchačů.  Velmi mile nás překvapil 
zájem trubačů, kterých se z celých Čech, Moravy a Slezska 
dostavilo 52 účastníků. Přivítali jsme mezi přednášející-
mi vzácné hosty. Profesora Pražské konzervatoře a AMU 
Mgr. Zdeňka Divokého a pedagoga hry na trubku pana Jo-
sefa Zettla. Za KT přednášeli  JUDr.Petr Vacek a Mgr. Petr 
Duda. Mezinárodní rozměr semináře rozšířila delegace 
Klubu trubačov Slovenskej republiky v  čele s  předsedou 
klubu ing. Edmundem Hatiarem.
Celé dopoledne jsme se věnovali tématům výuky. Před-
nášející přednesli prezentace a  druhá polovina každého 
bloku byla věnována rozpravě nad těmito tématy. Přinesla 

zajímavé pohledy a  postřehy z  praxe při výuce v  soubo-
rech a  školách, jak pro přednášející, tak pro posluchače. 
Po obědě program pokračoval tématy pro vedoucí soubo-
rů. Například praktickým provedením Hubertských mší  
a k ní patřících organizačních nezbytností.  Na závěr od-
poledne dostala prostor rada KT k  informování svých 
členů o akcích a dění  v KT. Po prezentacích členů rady 
KT	 ing. Vladimíra	Sekery,	který	představil	nové	webové	
stránky a Bc. Petra Votavy, jež přítomné seznámil s letoš-
ní 19. NSMT v  Konstantinových Lázních, přidal Radek 
Šroler praktické rady o  evidenci a  členských příspěvcích 
v  roce 2014. Po  chutné večeři a  přátelských diskusích se 
všichni trubači rozjeli ke svým souborům do svých domo-
vů. Letošní ročník semináře ukázal nezbytnou potřebu 
vzájemné komunikace mezi radou KT a soubory, školami.  
V příštím roce předpokládáme konání semináře v přibliž-
ně v obdobném termínu na stejném místě. 
Myslivosti zdar a lovecké hudbě zvláště.

Radek Šroler
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V TřešTi	se	sešLi	sTudeNTi	
Na aKadeMiCKé	souTěži

Areál třešťské střední školy na  kraji 
města hostil od  28. do  29. 3. Mezi-
národní akademickou soutěž v mys-
liveckém troubení a  vábení jelenů. 
Na 140 studentů z 10 středních i vy-
sokých škol z  Česka a  Slovenska se 
sjelo na soutěž, aby ukázalo své kva-
lity ve  výše zmíněných disciplínách. 
Pro veřejnost byla připravena řada 
doprovodných aktivit. „Disciplíny 
v troubení a vábení probíhají paralel-
ně a ještě se dále dělí. U trubačů sou-
těží soubory a  jednotlivci, u  vábení 
jde o  dvě kategorie. Jednou jsou za-
čátečníci, druhá pokročilí,“ vysvětlila 
Kateřina Ventrubová, proděkanka 
Lesnické a  dřevařské fakulty České 
zemědělské univerzity v  Praze. Tato 
škola už pátým rokem soutěž studen-
tů pořádá.
O  vítězích v  obou kategoriích bude 
v prvním kole rozhodovat porota slo-
žená ze studentů, v druhém kole pů-
jde o profesionální porotu. „Chceme, 
aby si studenti mezi sebou vyzkouše-
li, jaké to je sedět v porotě a že není 
jednoduché zhodnotit, která skladba 
je zahrána lépe, a  která hůře,“ dopl-
nil k  aktivnímu zapojení studentů 
do  rozhodování o  vítězích organi-
zátor z  pražské univerzity Vlastimil 
Hart.
Trubači troubí během soutěže na bor-
lici nebo lesnici. V kategorii trubačů 
bude soutěžit také třiadvacetiletý Jan 
Rohla ze třetího ročníku studijního 
oboru Provoz a řízení myslivosti. Ten 
se představí ve skupinovém troubení 
společně s více než dvaceti studenty. 
„Nejtěžší na naší disciplíně je sehra-
nost. Musíme trénovat hodně do-
předu, vytrvale se scházíme už dva 
semestry a cvičíme,“ připojil postřeh 
ohledně náročnosti troubení Rohla.
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Ten hraje už dva roky a tvrdí, že po-
řád má co zlepšovat. V rámci soutě-
že v  troubení bude muset se svým 
souborem sehrát tři povinné skladby 
a jednu volitelnou. „Myslivecké hud-
bě se chci určitě věnovat i po studiu,“ 
poznamenal student.
Vábiči využívají takzvaných řev-
nic, často ale používají i  jiné ná-
stroje. „Ve  vábení jelenů se soutěží 
ve  čtyřech disciplínách se sedmi 
možných na základě losu před soutě-
ží,“ poznamenala Kateřina Dekojová 
z marketingového oddělení fakulty.
Ani veřejnost není ochuzena o boha-
tý program. Dnes mezi 9. a 12. hodi-
nou mohou zájemci přijít na program 
lesní pedagogiky. Cílem programu je 
podat návštěvníkům zajímavou in-
formaci, která souvisí s myslivostí.
Na šesti stanovištích se lidé seznámí 
s  mysliveckými tradicemi, mluvou, 
stopami zvěře, loveckými signály 
a  budou se moci zapojit také do  vý-
tvarné dílny.

Jana Kodysová – deník CZ

B Ř E Z E N  2 0 1 4
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seMiNář	PRaKTiCKýCH	TRubaČů

V sobotu 12. 4. 2014 se v Potštátu konal 2. seminář lovec-
ké hudby pro praktické trubače na lesnice a borlice. Proběhl 
pod patronací ZUŠ Potštát a Trubačské škola prof. A.Dyka 
při OMS Kroměříž ve spolupráci s Klubem trubačů ČMMJ 
a časopisem Myslivost. Již v pátek 11. 4. 2014 jsme byli po-
sluchači na slavnostním koncertu myslivecké hudby s podti-
tulem „Pocta starým mistrům lovecké hudby“, který se konal 
na oslavu 15letého výročí založení souboru trubačů VLS ČR, 
divize Lipník nad Bečvou.
Na  koncertu vystoupily děti ze ZUŠ Potštát, dále trubači 
z VLS ČR-divize Plumlov, trubači z VLS ČR-divize Lipník 
nad Bečvou a také trubačští kolegové ze Slovenska pod ve-
dením předsedy klubu slovenských trubačů Edmunda Ha-
tiara. Po  několika projevech organizátorů a  gratulantů nás 
krátkým slovem potěšil i předseda klubu trubačů Petr Šepla-
vý. Páteční večer byl zakončen velmi příjemným posezením 
v penzionu Siladi, kde byli přespolní trubači ubytováni.
Sobotní ráno po snídani jsme se sešli v místní základní umě-

lecké škole a po slavnostním zahájení byla započata samotná 
výuka. Tři hodiny dopoledne a tři hodiny odpoledne jsme se 
pod vedením zkušených lektorů věnovali správné interpre-
taci oficiálních signálů a úlovků prof. Antonína Dyka a Jo-
sefa Selementa a  jejich uplatnění v  myslivecké praxi. Zna-
lost správné interpretace je velice důležitá. Především tehdy, 
pokud se sejdou trubači na myslivecké akci a nejsou spolu 
sehráni, mohou přesto společně hrát myslivecké signály, po-
kud znají a dodržují oficiální notový zápis. A toto bylo cílem 
celého kurzu.
Během výuky jsme si připravili několik skladeb na malý kon-
cert pro emeritní ředitelku ZUŠ Potštát Irenu Krškovou u ní 
před domem.
Po  slavnostním ukončení a  rozdání certifikátů ve  škole se 
většina z nás přesunula do penzionu Siladi, kde na nás čekalo 
závěrečné pohoštění.
Celý víkend se nesl ve velmi přátelském duchu a kontakt s ko-
legy a kamarády trubači byl velmi přínosný. Moc děkujeme 
všem organizátorům v čele s paní Kozubíkovou za příjemné 
chvíle strávené s mysliveckou hudbou. Těšíme se na setkání 
na dalších trubačských akcích.
Rovné tóny všem kolegům trubačům přejí

Petr a Lucie Sadílkovi – trubači na borlici a lesnici
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MLadí	TRubaČi	Na VýsTaVě	NaTuRa	ViVa	
V Lysé	Nad	LabeM

Soutěžní přehlídka mladý trubač už je minulostí. Konala 
se 22. května v rámci výstavy Natura Viva v Lysé nad La-
bem. Na pódium nastoupilo 13 trubačů z různých koutů 
naší republiky. Přijeli z  Domažlic, Plzně, Prahy, Jirkova, 
Nového Jičína, Třebíče a z Brna. Mladí trubači rozděleni 
do dvou kategorií s hranicemi do deseti a čtrnácti let, při-
jeli nejen předvést své výkony, ale také soutěžit o krásnou 
první cenu, což byl obraz srnce od Václava Nasvětila. Sám 
autor přišel cenu předat. Získal ji Petr Vaňáček z  Brna. 
První cenu získal i loni. Je to nadějný trubač, o kterém jis-
tě uslyšíme i v  jiných soutěžích. V kategorii do devíti let 
získala 1. místo Kateřina Blažková a cenu sympatií Adélka 
Kučerová. Ze starší kategorie cenu poroty dostala Tereza 
Chladová.
Celou akci připravil a  slovem provázel dlouholetý aktivní 
trubač a propagátor mysliveckého troubení, člen Loveckého 
tria Praha a hornista České filharmonie Petr Duda. Na pó-
diu měl se soutěžícími vždy krátký rozhovor, aby z  nich 
spadla tréma a  pak už pozorně naslouchala porota slože-
ná také ze zkušených a dlouholetých členů Klubu trubačů: 
Mgr. Iva Šimková, Karel Šimek a Ladislav Hromádko. 
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Po skončení přehlídky byly předány diplomy, dárková taš-
ka a hlavně odznak Mladý trubač, který bude nosit z letoš-
ního ročníku 13 mladých hráčů na lesnici a borlici. Soutě-
žící si odnesli krásné zážitky a ani diváci nepřišli zkrátka. 

Byla to pěkná, vydařená akce, na  kterou budeme už jen 
vzpomínat. Těšíme se na příští ročník.

Iva Šimková

K V ě T E N  /  Č E RV E N  2 0 1 4
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TRubaČi	ZPůsobiLi	MaLé	ZeMěTřeseNí		
V KoNsTaNTiNoVýCH	LáZNíCH

Ještě ve  čtvrtek se zdálo, že nadcházející víkendové se-
tkání mysliveckých trubačů v Konstantinových Lázních 
bude provázet deštivé a studené počasí. Prosebné pohle-
dy zdvíhali k nebesům nejen organizátoři, ale také přes 
200 účastníků 19. ročníku Národní soutěže mysliveckých 
trubačů ze všech koutů naší vlasti. Ještě v pátek dopoled-
ne, při našem odjezdu na místo činu, nevěstilo podmra-
čené nebe žádný obrat k lepšímu. Nad námi visely vodou 
nasáklé mraky a drobné mrholení střídal vydatnější déšť. 
Při výjezdu z Plzně se před námi konečně objevilo jas-
né nebe a  těsně před Konstantinovými Lázněmi začaly 
stromy podél cesty vrhat na  silnici ostré stíny. Usmálo 
se na nás štěstí. Vítaly nás sluncem rozzářené Konstan-
tinky. 
Úvod k  setkání trubačů obstaral soubor Povltavských 
trubačů již v  páteční podvečer. Amfiteátr s  pozadím 
čtvero ročních období od Václava Nasvětila, vypůjčeném 
z koncertu v Rudolfinu, zářil stejně jako nádherný park 
s bohatě a pestře kvetoucími rododendrony a azalkami.
Půvabná ředitelka soutěže PetraVránová ze společnos-
ti Konstantinovy Lázně, a.s. společně s  koordinátorkou 
soutěže paní Evou Zacha-
riášovou v  pátek odpoled-
ne a  v  sobotu ráno zkušeně 
dirigovaly sehraný soubor 
spolupracovníků. V  par-
ku vyrostla soutěžní místa 
s přístřešky a chvojím, cesty 
se zaplnily stánky a  lavič-
kami se stoly. Pro zároveň 
probíhající Dětský den pak 
byly připraveny stolky, la-
vičky i  špalky. O  zajištění 
organizace samotné soutěže 
se staralo 7 mladých dívek, 
které byly nejen krásné, ale 
předeším milé a  šikovné. 
Na  organizaci Dětského 
dne spolupracovali zástupci 
OMS Tachov a  Plzeň. Před-
seda OMS v  Tachově pan 
Bc.  Pavel Nečas zajistil po-
četnou skupinu loveckých 
psů. Paní Petra Pechholdová 

ve spolupráci s OMS Plzeň dopravila preparáty pro po-
znávací soutěž a ve spolupráci s Bárou Pavlišovou z FLD 
ČZU v Praze připravily pro děti naučnou stezku. Na or-
ganizaci soutěže a doprovodných akcích se podílelo přes 
40 nadšených dobrovolníků včetně sokolníků z  Che-
bu, nadšeného a  trpělivého imitátora hlasů zvěře pana 
Václava Svobody, osádky stánku VLS ČR, s. p. a ze ZOO 
Plzeň pana Martina Vobruby. Ten přivezl dětem ukázat 
opravdového hada, kterého si, když se slunko schovalo 
za mraky, hřál na prsou. Všem patří veliké poděkování 
a uznání.
K zahájení soutěže však chyběla ještě jedna podstatná věc. 
Poháry pro vítěze. V duchu posledních tradic jsme opět 
nechali vyrobit upomínkové poháry v  provedení, které 
bude připomínat místo a  organizátora soutěže. Na  Ol-
šině to byly dřevěné lesnice od  VLS ČR, s. p., ve  Křti-
nách broušené sklo s portrétem prof. Dyka a pro soutěž 
v  lázních jsme se tentokrát rozhodli využít šikovnosti 
keramičky paní Tůmové z nedalekých Bezdružic. Ta pro 
nás vyrobila poháry s lázeňským pohárkem na podstav-
ci. Trochu jsem měl mrazení v zádech, když jsme v pátek 
ve dvě hodiny odpoledne jeli pro poháry, zvláště po před-
chozím telefonátu s  paní Tůmovou, která nám sdělila, 
že má pro nás “horké zboží”, které právě vytáhla z pece. 
Když jsem pak poprvé uviděl poháry vyrovnané na stole 
v dílně, tak jsem málem zkoprněl úžasem. Moc se poved-

ly a  splnily více než měrou vrchovatou to, co 
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jsme očekávali. Bezdružice mají kromě Kryštofa Haranta 
další úžasnou osobu, keramičku paní Tůmovou. Poháry 
jsme přepečlivě zabalili a  dovezli do  vitríny na  recepci 
lázeňského domu Prusík, kde probíhala registrace účast-
níků soutěže.
V sobotu 31. 5. ráno přesně v 8.30 zahájil soutěž Edmund 
Hatiar, který se spolu s Petrem Dudou ujal moderování ce-
remoniálů a koncertů. Trubače přivítala ředitelka soutěže 
Petra Vránová spolu se starostou Konstantinových Lázní 
panem Karlem Týzlem. Všem přítomným trubačům i ná-
vštěvníkům se dostalo požehnání, které vyzdvihlo úlohu 
trubky v biblických příbězích i v dnešní myslivecké praxi. 
Předseda poroty Petr Vacek vyhlásil vylosované skladby  
z  “Desatera” a  upřesnil organizační pokyny. Na  závěr 
poděkoval dosluhující předseda KT ČMMJ Petr Šeplavý 
trubačům a  radě KT za  jejich úžasnou tříletou spolu-
práci, která jej obohatila o mnohá přátelství, zkušenosti 
a zážitky na celý život. Trubače v předsoutěžním napětí 
ujistil, že kde není falše v srdci, tam není falešných tónů 
a prohlásil soutěž za zahájenou.

Pod přísným dohledem a poslechem Petra Vacka, Dany 
Herzigové a čestného člena KT ČMMJ Rudolfa Jandrasit-
se se představilo 27 souborů in B. Soubory in Es, sólisty 
na  borlice in B, lesnice in B a  sólisty in Es posuzovala 
porota ve složení Josef Zetl předseda, Matěj Vacek a Ka-
rel Šimek. Kategorii praktického trubače pak posuzoval 
předseda Edmund Hatiar ve spolupráci s panem Kami-
lem Hábrem, dlouholetým myslivcem a emeritním ředi-
telem ZŠ v Bezdružicích a Radkem Šrolerem. 
Soutěž nabírala na obrátkách. Parkem se linuly tóny skla-
deb a  vůně smažených pochutin z  nedalekých stánků. 
Slunce se na nás smálo a nikdo netušil, že po poledni při-
jde zemětřesení. Nejprve to opravdové, s tradičním epi-
centrem u Nového Kostela, kterého si mnozí ani nevšimli. 
To větší pak přinesl souboj souborů i sólistů ve finále, kde 
nezůstal kámen na  kameni. Favorizovaní trubači, kteří  
z prvního kola postoupili z nadějných pozic, svá umístě-
ní ztratili a naopak se na přední místa probojovali tru-
bači ze zadních míst. Znovu se ukázalo úskalí finálové 
skladby. 
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Kdo nakonec vyhrál a tím se také kvalifikoval na připra-
vované ME trubačů v říjnu 2015 v Mariánských Lázních?  
V  souborech in B to byli Trubači OMS Přerov, dru-
hé místo ve  finále získali Povltavští trubači a  bronzový 
pohár si odnesl soubor z  LDF v  Brně Pagáči. V  soubo-
rech in Es zvítězili Tři, následováni souborem OMS 
Přerov a  Jihočeskými trubači. V  sólistech na  lesnice 
in B vyhrál Petr Macko, druhé místo obsadil Mar-
tin Eliáš a  třetí Veronika Fördösová. V  borlicích se 
umístil Jan Řehoř na  prvním místě, následován On-
dřejem Matějkou a  Jiřím Kšírem. Kategorie sólis-
té in Es se zúčastnili pouze dva trubači. Šťastnějším 
byl Martin Eliáš a  druhé místo získal Libor Nevtípil.  

V  kategorii praktický trubač zvítězil Petr Pošta z  MS 
Otava Poříčí, druhý byl Miloš Čepička z  OMS Do-
mažlice a třetí místo získalo družstvo OMS Domažlice. 
Než spolupracovnice z klubu Dámy české myslivosti při 
ČMMJ Julie Humlová a Naďa Burešová po celém dni usi-
lovné a mravenčí práce naťukaly do počítače hodnocení 
poroty posledního souboru, ujal se šéfredaktor časopisu 
Myslivost Jiří Kasina vyhodnocení dětské soutěže.  Hlav-
ní ceny do  soutěže věnovaly společnosti VLS ČR, s. p., 
Myslivost s.r.o., vydavatelství Rembrandt s.r.o. a  ZOO 
Plzeň. Hlavní výhru, dětskou repliku brokovnice, získal 
Štěpán Tonika jeden z  mladých účastníků soutěže tru-
bačů. 
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V  neděli jsme návštěvu v  Kostantinových Lázních za-
končili koncertem. Jako poslední skladba se parkem ro-
zezněla Pocta přírodě od Petra Vacka, jejíž součástí byly 
i hlasy ptactva v podání Václava Svobody. Před pódiem 
se prošel Jarda Novák jako čerstvý držitel speciální ceny 
a titulu “Švihák lázeňský” a když se ozval imitovaný hlas 
vrány, rozezpívaly se koruny stromů hlasitým pokřikem 
ptačích posluchačů. Snad na rozloučenou s trubači, mož-
ná jako symbolické poděkování.
Ačkoliv nám mediální spolupráci na  propagaci Národ-
ní soutěže přislíbila společnost Plzeň 2015, tak se nikdo 
z televizního nebo rozhlasového zpravodajství neobjevil. 
Asi proto, že komíny při zemětřesení spadly jinde a  byl 
opět důvod národ pěkně postrašit. Nakonec i z kanceláře 
hejtmana Plzeňského kraje jsme dostali velmi vágní odpo-
věď, jak jsou na tom špatně s rozpočtem a pro setkání tru-

bačů z celé ČR nenajdou ani korunu podpory a ani záštitu 
nad touto akcí hejtman nepřevzal. V jiných krajích se nám 
vždy podpory od hejtmana dostalo. Od kraje, jehož kraj-
ské město se honosí titulem Plzeň, Hlavní město evropské 
kultury to byl překvapivý nezájem. Ale to je politika a té já 
nerozumím. Já rozumím 220 nadšeným trubačům, kteří 
našli v  jediných lázních plzeňského kraje úžasné zázemí 
a útočiště, rozumím všem dobrovolníkům, kteří bez ná-
roku na odměnu a přesto s radostí udělají něco pro dru-
hé a jsem nesmírně vděčen trubačům, kteří jsou ochotni 
nejen na soutěž přijet, ale také se účastnickým poplatkem 
významně spolupodílet na  financování celé akce. Nako-
nec přátelství, obětavost, radost a  štěstí se koupit nedá. 
A toho všeho bylo s trubači v Kostantinových Lázních do-
statek. Konstantinovy Lázně, trubači Vám děkují!

Petr Šeplavý

K V ě T E N  /  Č E RV E N  2 0 1 4



112

ZáPis	Z	VýRoČNí	ČLeNsKé	sCHůZe	KLubu	TRubaČů	ČMMJ													

Výroční členská schůze se konala v neděli 1. června 2014 od 10.00 do 11.00 hodin v penziónu Alžbětin dvůr, Plzeňská 
58, Konstantinovy Lázně.

Program	schůze:

1. Volba předsedy a rady KT ČMMJ – Ing. Vladimír Sekera seznámil přítomné s dosavadním průběhem voleb, které 
probíhaly od pátku  30. 5. 2014 od 17.00 hod. Zároveň vyzval ty, kteří dosud nevolili, aby tak do stanoveného času 
10.30 učinili. V 10.30 bude volba ukončena a sečteny výsledky. Účastníci schůze zvolili na návrh předsedy členy 
volební komise ve složení Ing. Vladimír Sekera, Vlasta Tylková, Bc. Eva Zachariášová, Petra Vránová, Dis.

2.  Zpráva o činnosti KT – Petr Šeplavý v krátkosti 
přednesl zprávu o činnosti za rok 2013 a počátek 
roku 2014. Poděkoval přítomné radě i členům za 
jejich spolupráci.

3.  Výsledek hospodaření za rok 2013 – Petr Šeplavý 
seznámil s výsledky hospodaření s tím, že rozpo-
čet KT ve výši 70.000 Kč v rámci rozpočtu ČMMJ 
byl ve všech plánovaných položkách naplněn.

4.  Plán činnosti na rok 2014 –  JUDr. Petr Vacek 
informoval o probíhajících jednáních se zahra-
ničními trubačskými organizacemi ve věci ME 
trubačů. První ročník ME je plánován na říjen 
2015 v Mariánských Lázních, kde již bylo jedná-
no se zástupci města.

5.  Různé - JUDr. Petr Vacek navrhl změnu statutu 
přidružených členů, kteří by měli možnost vo-
lit, ale ne kandidovat. Tento návrh byl členskou 
schůzí přijat.

6.  Ing. Vladimír Sekera vyhlásil výsledky voleb. Do 
rady byli zvoleni všichni kandidáti. Předsedou 
KT ČMMJ na další období se stal Radek Šroler. 
Odstupující předseda KT Petr Šeplavý popřál 
nově zvolenému předsedovi hodně sil a úspěchů při vedení KT ČMMJ. Nově zvolený předseda pak poděkoval za 
důvěru a svolal po menší přestávce na občerstvení 1. zasedání rady KT. 

1. 6. 2014
      

Zapsal Petr Šeplavý

Č E RV E N  2 0 1 4
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ZáPis	Ze	ZasedáNí	Rady	KLubu	TRubaČů	
konané 1. června 2014, Alžbětin Dvůr, Konstantinovy Lázně

Program:
1)  Zahájení
2)  Volba místopředsedy KT
3)  Usnesení
4)  Závěr

1)  Nově zvolený předseda Radek Šroler přivítal nově zvolenou Radu KT ve složení:
 Petr Šeplavý – Ekonomika a historie KT,
 Petr Votava – soutěže mysliveckých trubačů, 
 Petr Vacek – mezinárodní spolupráce, 
 Petr Duda – výuka starších trubačů, 
 Matěj Vacek – vzdělávání a práce s mládeží, 
 Jaroslav Novák – praktické troubení, 
 Kamil Štípek – spolupráce s VŠ a akademické soutěže (pro nemoc nepřítomen - omluven), 
	 Vladimír	Sekera	–	správa	www	stránek.
2)  Volba místopředsedy KT: navrženi 2 kandidáti - Petr Votava a Vladimír Sekera.
 Z důvodu pokračování ve vysokoškolském studiu odstoupil z volby Petr Votava.
3)  Rada jednomyslně zvolila Vladimíra Sekeru místopředsedou KT.
4)  Předseda poděkoval členům rady a ukončil zasedání

V Konstantinových Lázních 1. 6. 2014                               
zapsal: Radek Šroler

Rada	KT											

Radek	šroler
Předseda KT ČMMJ
Tř. gen. Janouška 27, 750 02 Přerov
tel: +420 602 621 004
e-mail: radek.sroler@podebradka.cz

Petr	šeplavý
Ekonomika a historie KT
Všenorská 265, 252 29 Dobřichovice
mobil: +420 257 712 287
e-mail: diana@myslivci.cz

 
 
 



114

Matěj	Vacek
Vzdělávání, výuka, práce s mládeží
Koštálkova 1104/4 Praha
mobil: +420 777 109 268
e-mail: Matejvacek@seznam.cz

 
Mgr.	Petr	duda
Spolupráce se staršími trubači
Jahodová 2888/40, 106 00Praha 10
tel: +420 777 846 757
e-mail: petrduda@volny.cz

	Judr.	Petr	Vacek
Mezinárodní spolupráce
Pod Rovinou 15, 140 00 Praha 4
tel: +420 777 057 529
e-mail: vacek.petr@centrum.cz

ing.	Vladimír	sekera
Správa www stránek, Místopředseda
Trávník 6, 750 02 Přerov
tel: +420 603 573 590
e-mail: vladimir.sekera@pspeng.cz

bc.Petr	Votava
Soutěže mysliveckých trubačů
Podlesí 26, 257 86 Neustupov
tel: +420 603 492 598
e-mail: petr.votava@email.cz

ing.	Jaroslav	Novák
Praktické troubení
Líšnice 126, 252 10 Mníšek pod Brdy
tel: +420 724 565 780
e-mail: agro.lisnice@seznam.cz

ing.	Kamil	štípek,	Ph.d.	et	Ph.d.
Regionální soutěže a spolupráce s VŠ
Dubina 16, Kyselka
tel: +420 775 653 913
e-mail: stipekkamil@seznam.cz
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