
Výroční zpráva Klubu trubačů ČMMJ, z.s. za rok 2020 

pro jednání KPK ČMMJ 

 

Rada KT v roce 2019 pracovala do voleb v listopadu ve složení: 

− Bc. Petr Votava – předseda KT  
− Ing. Miroslav Nováček – místopředseda KT, osvěta a komunikace  
− Radek Šroler - správa členské základny 
− Ing. Vladimír Sekera - správa webových stránek a historie klubu  
− Petr Šeplavý - ekonomika a kronika KT 
− JUDr. Petr Vacek - mezinárodní spolupráce 
− MgA. Robert Tauer – notový archiv a soutěžní skladby 
− Mgr. Petr Duda – vzdělávání, výuka a práce s mládeží 
− Ing. Jaroslav Novák - praktické troubení  

 

Volby do Rady KT v listopadu 2020: 

V souladu s Organizačním řádem byly v listopadu 2020 zorganizovány volby do Rady KT 
korespondenční formou. Po ověření volební komisí byly zveřejněny výsledky volby. V roce 2020 až 
červen 2023 bude pracovat rada v následujícím složení: 

Předseda klubu:  Bc. Petr Votava 

Členové rady:   

  

 

 

 

 

Dále byli pozváni ke spolupráci stálí spolupracovníci rady klubu Eliška Kühnerová a Radim Janča. 

 

Členská základna 

V roce 2020 měl KT 264 členů z toho 233 členů ČMMJ a 31 klubových členů. Průměrný věk člena 
KT je 41 let. 31 klub 

 

Vzdělávání   

Na základě smlouvy SMT (Společnost mysliveckých trubačů, o.s.) a KT ČMMJ, z.s. probíhá 
spolupráce na úseku výchovy a vzdělávání trubačů. Studenti po absolvování výuky skládají 
kategorizační zkoušky.  Plněním smlouvy po zaniklém SMT byl pověřen Petr Duda. 

Pravidelná týdenní výuka v Trubačských školách Josefa Selementa v roce 2020: 

Výuka z důvodu pandemie neprobíhala v předem uvažovaném rozsahu. 

JUDr. Petr Vacek 
Petr Šeplavý 
MgA. Martin Karban 
Radek Šroler 
Ing. Hana Sedláčková 
Ing. Miroslav Nováček 
Mgr. Jaromír Čížek 
Ing. Vladimír Sekera 



TŠJS Písek  lektor Mgr. Petr Dražil, od 1.9.2019 funguje samostatně, SMT zajišťuje školení lektorů, 
výukové pomůcky a konzultuje studijní plán. 

TŠJS Trutnov lektor Mgr. Jaroslav Rejdák, od 1.9.2019 funguje samostatně, SMT zajišťuje školení 
lektorů, výukové pomůcky a konzultuje studijní plán. 

TŠJS Šluknov lektor Martin Karban, účast 10 hrajících + 7 začínajících studentů 

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

TŠJS Milovice lektor Mgr. Petr Duda,  

TŠJS České Budějovice, TŠJS Ostrava, TŠJS Hradec Králové fungují samostatně, SMT zajišťuje 
školení lektorů, výukové pomůcky a konzultuje studijní plán. 

   

Semináře a kurzy SMT 2020 

Leden: Zimní kurz v Opavě účast  ___ hrajících + ___začínajících 

Červenec: Dětský tábor trubačů účast ___ hrajících + ___ začínajících 

Srpen: Setkání mysliveckých trubačů v Chlumu u Třeboně  

  

Kategorizační zkoušky v roce 2020 

V roce 2020 proběhly Kategorizační zkoušky v termínech: 

− v rámci Zimního kurzu trubačů v Opavě 

Celkem se zkoušek účastnilo ___ trubačů. Zkoušky I. A II. stupně úspěšně složilo ___ trubačů. 

 

Akce podporované nebo pořádané KT roce 2020: 

− leden ZKT Opava 
− další akce byly zrušeny v rámci protiepidemických opatření 

 

Plán akcí KT na rok 2021 

Akce: 

− červen ČSSMT Planá nad Lužnicí 
− srpen LKT Chlum u Třeboně a členská schůze  KT 7. – 14. 8. 2020 
− prosinec České myslivecké vánoce 
− Školení lektorů – při různých příležitostech v průběhu roku 
− září Projekt 150 let od narození prof. Dyka 
− září Světová výstava myslivosti (CIC) Budapešť – účast českých trubačů 

  

Projekty: 

− Vydání  
− Vzdělávání – skripta pro kategorizační zkoušky 



− Vzdělávání -  „Pravidelná výuka hry na Es rohy“ od září 2021 
− Kulturní dědictví – vydání not a publikace o prof. A. Dykovi, nahrávka signálů A. Dyka 
− Práce s mládeží – 2 projekty, 1. praktická výuka dětí a propagace lovecké hudby a myslivosti 
− Zajištění provozu kanceláře ME 
− Kategorizační zkoušky KT 
− Příprava na zápis „Umění hráčů na lovecké rohy“ na seznam nehmotného kulturního dědictví 

UNESCO 

 

           Děkuji jménem Rady KT ČMMJ za podporu činnosti KT a těším se na vzájemnou spolupráci 
v roce 2021. 

Podlesí 8. srpna 2021                                                             

 

Bc. Petr Votava                                                                                       

předseda KT ČMMJ, z.s. 


