Výroční zpráva Klubu trubačů ČMMJ, z.s. za rok 2018
pro jednání KPK ČMMJ dne 25.2.2018
Rada KT v roce 2018 pracovala 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 - praktickéh troubení

Členská základna
V roce 2018 měl KT 293 členů z toho 218 členů ČMMJ. Průměrný věk člena KT je 41 let.
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.
Pravidelná týdenní výuka v Trubačských školách Josefa Selementa ve školním roce 2017/2018
TŠJS Písek
TŠJS Trutnov
TŠJS Šluknov
TŠJS Praha

lektor Mgr. Petr Dražil, účast 30 studentů, od 1.9.2018 funguje samostatně, SMT
zajišťuje školení lektorů, výukové pomůcky a konzultuje studijní plán.
lektor Mgr. Jaroslav Rejdák, účast 31 studentů, od 1.9.2018 funguje samostatně, SMT
zajišťuje školení lektorů, výukové pomůcky a konzultuje studijní plán.
lektor Martin Karban, účast 27 studentů
lektoři Mgr. Petr Duda, Mgr. Karel Šimek, Kristýna Vacková, účast celkem 18 studentů

TŠJS České Budějovice, TŠJS Ostrava, TŠJS Hradec Králové fungují samostatně, SMT zajišťuje školení
lektorů, výukové pomůcky a konzultuje studijní plán.
Semináře a kurzy SMT 2018
Leden: Zimní kurz v Opavě účast 55 trubačů z toho 12 začínajících
Srpen: Letní kurz mysliveckých trubačů v Chlumu u Třeboně - 110 trubačů z toho 17 dětských trubačů
do 15 let a 14 začínajících
Říjen: Společný Česko - Slovenský seminář žáků SLŠ a setkání ředitelů SLŠ v Písek,
celkem 75 účastníků, z toho 60 studentů SLŠ.
Kategorizační zkoušky v roce 2018:
KZ úspěšně složilo celkem 28 trubačů.
Akce podporované nebo pořádané KT roce 2018
•
•
•
•
•
•
•

leden
duben
květen
červen
srpen
říjen
prosinec

ZKT Opava
Seminář Praktický trubač - Potštát
Přehlídka Mladý trubač v rámci výstavy Natura Viva v Lysé nad Labem
ČSSMT Lipník n. Bečvou 2018, Členská schůze KT ČMMJ
LKT Chlum u Třeboně
Mezinárodní seminář SLŠ ve Písku - účast 8 škol
České myslivecké vánoce 2018

Česko - Slovenská soutěž mysliveckých trubačů Lipník n. B.: 1. – 2. 6. 2018
Soutěže se zúčastnilo 35 souborů, 71 sólistů a celkem 241 trubačů.
Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů na Slovensku - Levoča 28. – 30. 9. 2018
V rámci příprav ME v Levoči byla uskutečněna jednání v Rakousku, Německu a příprava soutěže na
Slovensku.
Mistrovství Evropy se za Českou republiku zúčastnili 4 soubory, 2 soubory reprezentovali v kategorii rohy in
B a 2 soubory v kategorii rohy in Es.
Trubači OMS Tábor, Trubači Zábřeh a Jihočeští trubači se ve svých kategoriích stali vicemistry Evropy.
V rámci programu se uskutečnila schůzka za účasti zástupců evropských zemí, které se mistrovství účastnili a
také hosté z Francie a Itálie.
Na organizaci ME v Levoči se významnou měrou podíleli členové Rady KT Petr Šelavý a JUDr. Petr Vacek a
významně tak přispěli k velmi podařené akci evropské úrovně se skvělou atmosférou.

Plán akcí KT na rok 2019
Akce:

•
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•
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2019

Projekty:
•
•
•
•
•
•
•

Novoroční troubení v Kostelci n. Č.l. 1. 1. 2019
Víkendové zasedání Rady KT ČMMJ a rady KT SR 11. – 13. 1. 2019
ZKT Opava
Trubačský ples v Písku
Školení porotců – 10.3.2019 v Lešanské
Natura Viva - expozice a dětská soutěž s porotou (změna) Mladý trubač čtvrtek
Česko Slovenská soutěž MT – Žilina – 8. 6.
LKT Chlum u Třeboně a výjezdní zasedání Rady KT 3. – 10. 8.
Seminář SLŠ a setkání ředitelů (SLŠ Prešov)
České myslivecké vánoce - 8. 12. 2019
Školení lektorů – při různých příležitostech v průběhu roku

Vzdělávání – skripta pro kategorizační zkoušky
Vzdělávání - příprava možného budoucího projektu „Pravidelná výuka hry na Es rohy“
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
Odznaky KZ, medaile Šporka
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
2019.
Podlesí 20. února 2019

Bc. Petr Votava
předseda KT ČMMJ, z.s.

