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Českomoravská myslivecká jednota 
uděluje následující vyznamenání:

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Mgr. Jan Korbelář
Zásluhy o  myslivost a  zachování tradic v  ob-
lasti lovecké hudby. Dlouholetý ředitel Lesnické 
akademie Trutnov, dlouhodobá podpora mysli-
veckých trubačů v Trutnově, práce s mládeží, 
dlouholetá spolupráce s  KT ČMMJ v  oblasti 
vzdělávání.

Alois Ličman
Zásluhy o myslivost a zachování tradic v oblasti 
lovecké hudby. Dlouholetý lektor mysliveckých 
trubačů ve Střední lesnické škole v Hranicích, 
práce s  mládeží, dlouholetá spolupráce s  KT 
ČMMJ v oblasti vzdělávání.

Vyznamenání Za zásluhy o myslivost 
III. stupeň – bronzový odznak:

Ing. Jaroslav Novák
Zásluhy o myslivost a zachování tradic v oblas-
ti lovecké hudby. Aktivní trubač, člen Rady KT 
ČMMJ a dlouholetý člen ČMMJ.

Ing. Miroslav Nováček
Zásluhy o myslivost a zachování tradic v oblasti 
lovecké hudby. Aktivní trubač, vedoucí souboru 
Babylónští trubači, organizátor vystoupení 
mysliveckých trubačů, člen Rady a místopřed-
seda KT ČMMJ.

Mgr. Irena Oršulíková
Zásluhy o myslivost a zachování tradic v oblasti 
lovecké hudby. Aktivní trubač, členka souboru 
Trubači OMS Přerov, který dlouhodobě repre-

Vyznamenání v Klubu trubačů
Na návrh Rady Klubu trubačů schválila Myslivecká rada ČMMJ ocenění, kterými KT ČMMJ vy-
jadřuje svoje poděkování osobnostem, které se významně podílely na zajištění poslání klubu, 
nebo se jinak významným způsobem zasloužili o šíření lovecké hudby a mysliveckých tradic v ČR 
i v zahraničí.

Využili jsme příležitost a  nabízený prostor v  programu slavnostního ceremoniálu 5. ČSSMT 
v Žilině a v krásném prostředí nádvoří Budatínského hradu jsme za potlesku českých a sloven-
ských trubačů ocenění slavnostně předali. Moc si vážíme práce, kterou pro klub i samotnou myš-
lenku mysliveckého troubení udělali.

zentuje myslivost a  myslivecké tradice v  ČR 
i v zahraničí.

Mgr. Tereza Krobotová
Zásluhy o myslivost a zachování tradic v oblasti 
lovecké hudby. Aktivní trubač, členka souboru 
Trubači Zábřeh, který dlouhodobě reprezentuje 
myslivost a myslivecké tradice v ČR i v zahra-
ničí.

Mgr. Karel Šimek
Zásluhy o myslivost a zachování tradic v oblasti 
lovecké hudby. Dlouholetý lektor hry na lovec-
ké nástroje, práce s mládeží, porotce soutěží 
trubačů.

Ing. Matěj Vacek
Zásluhy o myslivost a zachování tradic v oblasti 
lovecké hudby. Aktivní trubač, lektor hry na lo-
vecké nástroje, porotce soutěží trubačů.

Mgr. Jana Kozubíková, Mgr. Kristýna Zirhut, 
MgA. Eva Kubínová, MgA. Robert Tauer, 
MgA. Ján Garláthy, MgA. Martin Karban, 
MgA. Jaroslav Rejdák
Zásluhy o myslivost a zachování tradic v oblasti 
lovecké hudby. Aktivní trubač, lektor hry na lo-
vecké nástroje, práce s mládeží

Všem oceněným ještě jednou srdečně gratuluji.
Petr VOTAVA, 

předseda Klubu trubačů ČMMJ

První prázdninový týden se z budovy Střed-
ní lesnické školy a  Střední odborné školy ve 
Šluknově ozývaly líbezné tóny lesnic a  borlic 
účastníků 1. Letního trubačského tábora. Na 
organizaci a  zajištění se podílela Českomo-
ravská myslivecká jednota z.s., Klub trubačů 
ČMMJ a SLŠ Šluknov. Projekt byl podporován 
vedením Ústeckého kraje. 

Trubačského tábora se účastnilo 27 dětí 
ze všech koutů České republiky. Účastníci byli 
ubytovaní v Domově mládeže Lesnické školy. 
V dopoledních hodinách probíhala výuka trou-
bení v prostorách školy. Podle dovedností byli 
mladí trubači rozděleni do několika skupin. 

Do tajů lovecké hudby byli mladí trubači za-
svěcováni zkušenými lektory a  učiteli hudby 
Mgr. Petrem Dudou, Martinem Karbanem a Ja-
nem Karasem. Odpolední zaměstnání si vzal 
na starosti Ing. Václav Vomáčka. 

V průběhu celého týdne si účastníci tábora 
postupně prohlédli školní Arboretum v Kundra-
ticích s  ukázkou hlavních nebo nejzajímavěj-
ších dřevin. Na konci exkurze velmi úspěšně 
poznávali základní dřeviny. Prohlédli si také 
sbírky v  Kabinetu myslivosti a  zoologie. Se-
známili se s  poznáváním zvěře podle hlasů 
a zvuků a dozvěděli se zajímavosti ze způsobu 
života naší zvěře. 

1. Letní trubačský tábor
Při sokolnických ukázkách Ing. Martiny Hen-

drychové se mohli seznámit se způsobem ži-
vota, chovem a výcvikem našich dravců a sov. 
Detailně si mohli prohlédnout letové dovednosti 
výra velkého, kalouse ušatého, sovu pálenou, 
káni Harrisovu, káni lesní, poštolku obecnou 
a vrabčí a výrečka bělolícího. 

Velký úspěch měla společná čekaná ve 
školní honitbě Knížecí a v honitbě Fukov MS 
Jitrovník Království. Jednotliví táborníci do-
provázení personálem školy, mohli z  mysli-
veckých zařízení pozorovat zvěř srnčí, daňčí 
a černou. Některým přála Diana a sv. Hubert 
a mohli být svědky ulovení lišky obecné a psí-
ka mývalovitého. Bohužel bez výsledku do-
padla střelba na lončáka, ale alespoň mohly 
děti vidět dobrou práci křepeláka a anglické-
ho špringršpaněla Lukáše Janaty na dosledu. 

Velkou událostí bylo přivábení a  pozorování 
vlka obecného. 

Při sportovním odpoledni v  nové školní 
sportovní hale si mohli mladí trubači změřit 
síly se skautským oddílem Lvíčata z  Prahy 
10, který byl v nedalekém Severním také na 
letním táboře. Postupně si zkusili lezení se za-
jištěním na horolezecké stěně, zastříleli si ze 
vzduchovky na školní střelnici, změřili si síly 
na veslařském trenažeru a  zahráli si fotbal, 
florbal a basketbal. Večer mohli porovnat, jak 
se táboří mezi skauty. 

Volný den byl věnován celodennímu výletu 
do Kyjovského údolí v Národním parku České 
Švýcarsko. Prohlédli si Velký pruský tábor, Brt-
nický hrádek, Vinný sklep a Kyjovský hrad. 

Tábor zpestřila také návštěva štábu televize 
NOVA, mladí trubači se stali hlavními aktéry 
večerního zpravodajství. 

Večerní hodiny byly věnované sportovním 
aktivitám na novém hřišti DM Sukova a opéká-
ní vuřtů, střelbě ze vzduchovky atd. 

Po celou dobu konání tábora probíhala celo-
táborová hra s  indiciemi, které postupně ved-
ly k  odhalení pytláka. Odhalení formou hrané 
scénky se odehrálo na společenském večeru. 
Role pytláka se zhostil ředitel školy Rudolf So-
chor, který byl tribunálem dětí odsouzen k ne-
patrnému trestu. Bude muset do svých 80 let 
vést lesnickou školu a pořádat tak skvělé akce, 
jakými je tábor mladých trubačů. 

Skutečným vrcholem večera a  celého tá-
bora byla skladba napsaná a  složená dětmi 
a  věnovaná autorovi myšlenky s  pořádáním 
tábora a  hlavnímu organizátorovi Mgr. Petru 
Dudovi. Výsledné dojetí a poděkování nad dob-
ře vykonanou prací bylo naprosto spontánní. 
Společenského večera se již zúčastnili i rodiče 
mladých trubačů, kteří dorazili, přespali a plni 
očekávání se těšili na závěrečný den tábora. 

V  sobotu ráno prošel Šluknovem průvod 
mladých trubačů, který před lesnickou školou, 
na pěší zóně a na náměstí zahrál šluknovským 
kolemjdoucím. 

To již bylo před kostelem sv. Václava 
všechno připraveno pro závěrečný koncert. 
Před asi stovkou diváků dirigoval koncert mla-
dých trubačů vedoucí lektorů Mgr. Petr Duda. 
Vystoupení trubačů rozdělil na dvě části. Před 
kostelem se hrála část hudby s  loveckým 

obsahem, v kostele, již za asistence otce Pav-
la, zazněla hudba s náboženskou tematikou. 

Následoval slavnostní oběd pro děti i rodiče 
a  byli jsme před vyhodnocením a  ukončením 
tábora. Co říci na závěr? 

Že se 1. Trubačský tábor ve Šluknově po 
všech stránkách mimořádně povedl. Svědčí 
o  tom skutečnost, že se všichni zúčastnění 
shodli, že za rok ve stejnou dobu a na stejném 
místě budeme pokračovat v  2. Letním táboře 
trubačů ve Šluknově. 

Na úplný závěr se sluší poděkovat všem, 
kteří se o dobrou věc zasloužili. Velkou zásluhu 
o spokojenost dětí měli praktikanti Eliška Küh-
nerová, Štěpánka Krebsová a Timotej Ciprys, 
zároveň autor celotáborové hry a  již zmínění 
lektoři Petr Duda, Martin Karban, Jan Karas, 
zdravotnice Vlasta Tylková, ředitel školy Rudolf 
Sochor a  vedoucí ubytování Ing. Robert Pe-
troušek, vynikající byla i práce kolektivu kucha-
řek pod vedením Jitky Šulákové. 

Děkujeme všem a  těšíme se na další rok. 
Podrobné informace o trubačské stránce tábo-
ra a plánech na druhý ročník tábora mladých 
trubačů budou zveřejněny v dalším čísle časo-
pisu Myslivost. 

Ing. Václav VOMÁČKA


