
Zápis z členské schůze Klubu trubačů ČMMJ, konané v neděli 8. srpna 2021 v 16h v Žíteči 

Přítomno 46 členů KT ČMMJ a 5 hostů, podepsaných na prezenční listině 

Schůzi řídil předseda KT ČMMJ Petr Votava 

Program: 

1. Zahájení 

2. Zpráva o činnosti KT ČMMJ za rok 2020 a část roku 2021 a plán činnosti na rok 2021 

3. Spolupráce mezi ČMMJ a KT ČMMJ 

4. Hospodaření klubu za rok 2020, rozpočet 2021 a příprava rozpočtu 2022 

5. Vzdělávání a kategorizační zkoušky 

6. Vzdělávání – pravidelná výuka na lovecké rohy in Es ve školním roce 2021/2022 

7. Připravovaná klubová akce Výročí narození prof. A. Dyka a výročí založení KT ČMMJ 

8. Různé 

9. Usnesení 

10. Závěr 

ad 1. Členská schůze byla zahájena v 16:15 a její program byl schválen jednomyslně 

ad 2. Petr Votava přednesl zprávu o činnosti klubu. Připomenul složení Rady klubu do roku 2020 a 

představil novou radu, vzešlou z voleb na konci roku 2020, včetně jejich stálých spolupracovníků a její 

nový způsob práce využívající i-technologie pro častější distanční pracovní schůzky. Díky nim se práce 

rady zintenzivnila, proběhlo mnoho tematických diskusí a rada přijala celou řadu rozhodnutí.  

Představil systém vzdělávání prostřednictvím Trubačských škol Josefa Selementa, vzdělávacích 

seminářů, kurzů a kategorizačních zkoušek. Informoval o akcích proběhlých v uplynulém období 

navzdory coronavirové pandemii a představil plán akcí a projektů na rok 2021, z nichž některé již 

úspěšně proběhly, jako např. 6. Česko-slovenská soutěž mysliveckých trubačů v Plané nad Lužnicí. 

Výroční zpráva je přílohou tohoto zápisu. 

ad 3.  Petr Votava informoval o aktuální situaci v ČMMJ, novém složení myslivecké rady po letošních 

volbách a vyjádřil spokojenost s komunikací i spoluprací s novou mysliveckou radou ČMMJ, pro 

kterou, podobně jako pro tu předchozí, představuje lovecké troubení významnou hodnotu české 

myslivosti. 

ad 4. Hana Sedláčková informovala členy o hospodaření klubu v roce 2020, poznamenaném 

coronavirovou pandemií a rozpočtu na rok 2021. I přes neuskutečnění řady plánovaných aktivit je 

hospodaření klubu stále vyrovnané – nebyli jsme nuceni čerpat významnější náklady na 

neuskutečněné akce, většina je jich financována z příspěvků účastníků, některé jsou dotovány 

z rozpočtu ČMMJ. Vzhledem k pandemii i aktuálnímu dění v ČMMJ je schvalování rozpočtů poněkud 

zpožděno - rozpočet 2022 se bude projednávat na podzim.  

 ad 5. Martin Karban informoval o způsobu a výsledcích vzdělávání trubačů v období poznamenaném 

pandemií. Tradiční kurzy se neuskutečnily, ale řada TŠJS pracovala nadále distanční formou. Vznikl 

také projekt i-troubení na webu SMTdolce.cz. Nyní po rozvolnění se znovu v nových podmínkách 

uskutečňují i hromadné aktivity jako např. Letní trubačský tábor ve Šluknově, nebo Letní kurz trubačů 

v Chlumu, během nichž probíhají také kategorizační zkoušky trubačů. Vzdělávací aktivity lze nalézt na 

webu SMTdolce.cz. Klubové události, aktivity, pozvánky pak na www.trubaci.cz, na Fb či Instagramu.  

ad 6. Petr Duda přislíbil obnovení pravidelné výuky troubení na Es rohy v novém školním roce od září 

2021 s využitím zkušeností z předchozího ročníku, předčasně ukončeného kvůli pandemii.  

http://www.smtdolce.cz/
http://www.trubaci.cz/


ad 7.  Letošní rok je významným jubileem: 150 let od narození prof. Antonína Dyka a 30 let od 

založení KT ČMMJ. Miroslav Nováček připomenul členům vzpomínkovou akci zveřejněnou na 

klubovém webu trubaci.cmmj.cz, která proběhne v sobotu 4. září v Arboretu Řícmanice školního 

lesního podniku Křtiny, lesnické a dřevařské fakulty MENDELU Brno, kde prof. Dyk významně působil. 

Vzpomínková akce bude mít formu semináře o životě a díle prof. Dyka pod vedením Petra Vacka a 

Petra Šeplavého, včetně společného nácviku skladeb k poctě A. Dyka a odpoledního koncertu pod 

vedením Petra Dudy. Jde tedy o celodenní setkání trubačů z celé republiky k oslavě obou výročí. 

Petr Šeplavý prozradil vyhlášení „Memoriálu Antonína Dyka“ na této akci – distanční trubačské 

soutěže zaměřené na skladatelské dílo prof. Dyka. K výročím byla vydána mj. jubilejní trička, které 

bylo možné objednat na klubovém webu – k odebrání po pondělním koncertu lektorů LKT nebo jiným 

dohodnutým způsobem.  

 ad 8.  Různé: 

1. Radim Janča představil vzorky klubových límečkových triček s logem klubu, které bude možné 

od září/října objednat na klubovém webu https://trubaci.cmmj.cz  ( www.trubaci.cz ). 

2. Hana Sedláčková pozvala začínající trubače (hosty schůze) ke členství v KT ČMMJ a vysvětlila 

jim podmínky, výhody i přihlašovací proces 

3. Petr Votava připomněl úspěšnou 6. Česko-slovenskou soutěž mysliveckých trubačů 6. června 

2021 v Plané nad Lužnicí s asi 130 účastníky, z toho cca 100 soutěžícími a doporučil její novou 

formu bez potřeby velkého zázemí, v přírodním prostředí i do budoucích ročníků.  

4. Edmund Hatiar, předseda KTSR, pozval trubače na 7. ČSSMT do obce Divín cca 10 km od 

Lučence na Slovensku, 1. nebo 2. víkend v červnu 2022. 

5. František Ibl vznesl dotaz na upřesnění záměru obnovené výuky Es rohů. Petr Duda má 

v úmyslu začít od září pravidelně 1x měsíčně v Praze (termín a místo je třeba upřesnit) a na 

výuku se na straně lektorů pečlivěji připravit. 

6. Petr Šeplavý připomenul blížící se výročí 100 let ČMMJ v r. 2023, na které se již nyní 

připravujeme a kromě chystaných materiálů by mohl vzniknout i nový soubor in Es. 

7. Petr Šeplavý informoval o zrušeném MEMT, resp. o jeho přípravě na rok 2023 v Německu a 

také o blížící se konferenci CIC v Budapešti v září 2021, kde bychom měli prezentovat českou 

loveckou hudbu v podání reprezentativního trubačského souboru. 

8. Petr Votava informoval o aktivitách pro připojení českého mysliveckého troubení k lovecké 

hudbě Francie, Belgie, Lucemburska a Itálie na seznam nehmotného kulturního dědictví 

UNESCO, které se úspěšně vyvíjí a slibují připojení společně se Slovenskem během několika 

málo roků.   

ad. 9   Usnesení byla přijata jednomyslně:  

1. Členská schůze bere na vědomí zprávu o činnosti KT ČMMJ v roce 2020 a části roku 2021 

2. Členská schůze bere na vědomí zprávu o hospodaření klubu v roce 2020 a rozpočet 2021 

ad. 10   Zpěvem mysliveckého hlaholu byla členská schůze zakončena v 17:17 

 

V Žíteči dne 8. srpna 2021  

Zapsal Miroslav Nováček  

https://trubaci.cmmj.cz/
http://www.trubaci.cz/

