
Zápis z 2. distančního jednání Rady KT ČMMJ 22. února 2021

Přítomní členové rady: Petr Votava, Petr Vacek, Petr Šeplavý, Martin Karban, Jaromír Čížek, Radek 
Šroler, Hana Sedláčková, Miroslav Nováček, Vladimír Sekera.

Přítomní stálí spolupracovníci rady: Eliška Kühnerová, Radim Janča 

Přítomný host / člen předchozí rady: Petr Duda

Téma jednání: Vzdělávání trubačů

M. Karban přednesl zprávu o vzdělávání mysliveckých trubačů v roce 2020 a plán na rok 2021 
(podkladový materiál je přílohou tohoto zápisu)

Závěry z následné diskuse:

1.      Trubačské školy Josefa Selementa:
P. Duda připraví materiál o Trubačských školách Josefa Selementa, který bude podkladem pro 
zveřejnění informace o možnostech regionálního trubačského vzdělávání v TŠTJ na webových 
stránkách klubu a požádá odpovědné lektory o souhlas se zveřejněním kontaktních informací.

2.      Diskuse o formě Letního kurzu trubačů 2021 vyústila do konkrétních závěrů:
- LKT proběhne v Chlumu u Třeboně v ohlášeném srpnovém termínu
- nebude možná výuka v Základní škole
- konkrétní formu připraví tým SMT 

3.      Finanční a daňová úskalí vzdělávání mládeže:
P. Vacek připraví návrh změny Organizačního řádu pro snížení věkové hranice členství v klubu 
tak, aby i nejmladší účastníci vzdělávacích akcí mohli plně využívat výhod členství v KT ČMMJ. 

Témata pro další dvě distanční jednání rady:

1. 3. 2021 - organizační řád klubu - P. Vacek
- evidence členů klubu - R. Šroler

 - nové webové stránky, komunikace a osvěta  - M. Nováček
- Instagram a Facebook, propagace klubu - E. Kühnerová, R. Janča

8. 3. 2021 6. ČSSMT
- prezenční forma - P. Votava, M. Nováček
- distanční varianta - M. Karban, P. Duda

Pro každé téma zpracuje odpovědný člen/spolupracovník rady podkladový materiál a zašle ho 
nejpozději 3 dny předem

Zapsal: M.Nováček

Podkladový materiál Vzdělávání mysliveckých trubačů v roce 2020 a plán na rok 2021 připojen níže:



Vzdělávání mysliveckých trubačů v roce 2020 a plán na rok 2021
V roce 2020 se v původním formátu uskutečnil pouze ZKT v Opavě. Zde byly uskutečněny kategorizační zkoušky (1 trubač 
mírně pokročilý a 1 praktik). Vzdělávání se v průběhu roku přesunulo na distanční způsob. Takto pokračoval i projekt 
vzdělávání mládeže s dospělými. LKT v Chlumu u Třeboně bylo zrušeno. Další kategorizační zkoušky proběhly 29. 8. 2020 
v sídle ČMMJ v Lešanské ul. (4 trubači mírně pokročilí a 1 praktik).

Školení porotců trubačských soutěží

Střídavě se školením lektorů. Probíhá v sídle ČMMJ Lešanská před trubačskými soutěžemi (Akademická soutěž v březnu a 
Česko – Slovenská NSMT v červnu). Je možné uspořádat prezenčně před soutěží, nebo distančním způsobem. Je v rozpočtu 
KT na rok 2021.

Školení trubačských lektorů

Probíhá v rámci LKT, nebo v sídle ČMMJ Lešanská. Letošní konání bude závislé na aktuální zdravotní situaci. Lze jej 
uskutečnit také distančním způsobem. Je v rozpočtu KT na rok 2021.

Kategorizační zkoušky

Probíhají pravidelně 4x v roce v rámci LKT, ZKT, MSS a doplňujícím způsobem (v rámci závěrečných zkoušek trubačů na 
SLŠ, nebo v sídle ČMMJ Lešanská). V letošním roce proběhnou podle zdravotní situace v rámci realizovaných akcí, nebo 
distančním způsobem, pokud najdeme shodu v posouzení a realizaci. Je v rozpočtu KT na rok 2021.

Mezinárodní studentský seminář spojený se setkáním ředitelů SLŠ (dále MSS)

Je plánovaný na říjen, jako pořadatelská škola je na řadě SLŠ Šluknov. Letošní konání bude závislé na aktuální zdravotní 
situaci a návratu žáků do škol. Nelze jej uspořádat distančním způsobem. Je v rozpočtu KT na rok 2021.

Výuka Es rohů

Letošní konání bude závislé na aktuální zdravotní situaci. Pokud to bude možné, výuka by mohla pokračovat od září. Lze jí 
uskutečnit distančním způsobem, například střídáním prezenčních a distančních setkání. Je v rozpočtu KT na rok 2021.

Projekt Vzdělávání trubačské mládeže

Vstoupil do třetího roku. Počty platících žáků pro jednotlivé roky a pololetí:

I_ 2019 – 21, II_2019 – 19

I_2020 – 19, II_2020 – 21

I_2021 – 19

Výuka je vedena po pololetích, ale v rámci kalendářního roku (leden – květen, červen – prosinec s pauzou červenec + srpen 
pro letní prázdniny). Výuka probíhá nepřetržitě, distančním způsobem. Žáci odevzdávají platbu školného na účet ČMMJ. Na 
konci roku 2021 proběhne závěrečné zhodnocení celého projektu. Je v rozpočtu KT na rok 2021.

LTT Šluknov

je plánován v termínu 3. - 10.7.2021. Letošní konání bude závislé na aktuální situaci související s návratem žáků do škol. 
Nelze jej uspořádat distančním způsobem. Je v rozpočtu KT na rok 2021.

Výuka v trubačských školách v rámci SLŠ

Probíhá již samostatně pod vedením příslušných lektorů v rámci jednotlivých škol. KT s lektory úzce spolupracuje v rámci 
MSS a pravidelných školení. Lektoři samostatně vedou evidenci žáků a odpovídají za ni vedení jednotlivých škol. Výuku 
vedou: Dana Vajcová – SLŠ Žlutice, Jana Kozubíková – SLŠ Hranice, Petr Dražil – SLŠ Písek, Jaroslav Rejdák – ČLA 
Trutnov, Martin Karban – SLŠ Šluknov. Žáci se zúčastňují KZ. Zajišťováno mimo rozpočet KT.

LKT Chlum

je plánován v termínu 7. - 14.8.2021. Letošní konání bude závislé na aktuální situaci. Plánovaná je buď řízená forma setkání 
trubačů podobná verzi 2020, nebo nová podoba kurzu zaměřená na nácviky v přírodě v menších skupinách. Je žádoucí 
zachování možnosti výuky začínajících trubačů, prostoru pro konání KZ a pro setkání Rady KT ČMMJ. Akci nelze uspořádat
distančním způsobem. Zajišťováno mimo rozpočet KT.

ZKT Opava



Letos se z hygienických důvodů neuskutečnil. Další ročníky budou záležet na vývoji zdravotní situace.
Zajišťováno mimo rozpočet KT.

Plán vypracovali:

Martin Karban – člen Rady KT ČMMJ

Petr Duda – bývalý člen Rady KT ČMMJ.


