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Letní trubačský tábor 
ve Šluknově

Když jsme uvažovali o tom, kde tábor uspo-
řádáme, požádali jsme o  spolupráci vedení 
Střední lesnické školy a Střední odborné školy 
ve Šluknově. Ředitel školy, Mgr. Rudolf Sochor, 
je duší školy. Žáci jej obdivují, trubači milují, 
učitelé respektují. Díky němu ve škole kromě 
jiných skvěle prosperuje trubačský kroužek 
a žáci pravidelně vystupují společně se svým 
učitelem Martinem Karbanem na mnoha slav-
nostních akcích. 

Pan ředitel naši žádost vyslyšel a do přípra-
vy tábora se nadšeně zapojil. Společně jsme 
vytvořili denní program, který měl tři části. 
Dopolední hudební, odpolední přírodovědnou 
(myslivost, lesnictví) a  večerní společenskou 
– táborovou hru. Každá část měla svého odpo-
vědného vedoucího. 

V dopolední hudební části se děti učily trou-
bit na lesnice a borlice, nebo se v troubení jako 
pokročilí trubači zdokonalovaly. Naším cílem 
bylo hravou formou seznámit začínající děti 
s nástroji, naučit je základům hry a zapojit do 
společného muzicírování. 

Pokročilé děti již nejen troubily, učily se nové 

skladby a základy teorie, ale také komponova-
ly. Na závěrečném koncertě předvedly výsle-
dek našeho snažení. Program koncertu měl tři 
části:

1. Přivítání a praktická lovecká hudba – prof. 
A. Dyk: Vítání, Začátek honu, J. Selement: Da-
něk, prof. A. Dyk: Jelen, Přestávka.

2. Koncertní hudba – P. Duda: Chlumecká 
fanfára, J. Selement: Konopišťské halali, P. Va-
cek: Slavnostní pochod (francouzský), Na lovu, 
Šluknovské znělky: Zahájení, Lovecký roh, 
Jan Karas: Pochod a Fanfára pro Píďu, kterou 
zkomponovaly samy děti.

3. Duchovní hudba – autorem všech skladeb 
je Petr Vacek – Hymnus k poctě J. Selementa, 
Kouzlo chrámu: Hrají Brixiho a Prosba, Hranic-
ká mše: Credo a Introdukce.

Nastudovat takový program si žádá řadu ho-
din a dnů pilné práce. Děti jej zvládly perfekt-
ně a ukázaly, že se troubení pod vedením tří 
lektorů, Martina Karbana, Jana Karase a mým, 
pilně věnovaly.

Odpoledne vyplnila přírodovědná část. Měli ji 
na starost dva učitelé Střední lesnické školy ve 
Šluknově, Ing. Robert Petroušek a Ing. Václav 
Vomáčka, druhý jmenovaný byl zároveň vedou-
cím celého tábora. V  rámci této výuky se děti 
seznámily se zajímavými sbírkami trofejí, které 

škola využívá k  výuce myslivosti, školním ar-
boretem, národním parkem České Švýcarsko 
a ukázkami sokolnictví. Děti se zúčastnily če-
kané a některé měly vzácnou příležitost vidět 
ve volné přírodě vlka. O  této části tábora se 
podrobně zmiňoval v minulém vydání časopisu 
Ing. Václav Vomáčka. 

Podvečerní část dne byla vyplněna spole-
čenskou táborovou hrou s názvem „V lese řádí 
pytlák“. Na její realizaci měli největší podíl naši 
tři praktikanti: místní rodačka, studentka ČVUT 
Štěpánka Krebsová, studentka SLŠ Šluknov 
Eliška Kühnerová a autor hry, pražský gymna-
zista a bratr jednoho z účastníků tábora, Timo-
tej Ciprys. Všichni tři hru aktivně vedli a společ-
ně s námi ostatními prováděli různé úkoly. 

Co bylo její podstatou? Děti, rozdělené do 
družstev, měly z indicií určit, kdo z osob, které 
se poslední večer sešly u táboráku a předsta-
vovaly předem určené profese (zdravotní se-
stra, podnikatel, číšník, sportovec a hudebník) 
je pytlák. Mohly na výsledek přijít ve svých 
skupinkách samy, ale také se ve svém snaže-
ní mohly všechny spojit. Vyvrcholení hry bylo 
naplánované na poslední večer tábora, kdy za 
námi přijela většina rodičů. 

V  Domově mládeže, kde jsme po dobu tá-
bora bydleli, probíhal táborák, opékali jsme 
buřtíky a nejprve proběhlo plánované odhalení 
pytláka. V  tu chvíli pro mne nastala nejkrás-
nější chvíle celého tábora. Děti před užaslými 
zraky svých rodičů předvedly něco v  dnešní 
době individualizmu nevídaného. Spontánně 
se všechny spojily, indicie složily do jednoho 
poznání a úlohu vyřešily. To bylo pro mne nej-
silnějším zážitkem. Děti pochopily, že ve spolu-
práci a přátelství je síla, která umožní zvládat 
úkoly a problémy. 

Rodiče to komentovali užasle, protože v řadě 
dětských volnočasových aktivit jsou spíše 
svědky prosazování vlastního cíle na úkor spo-
lečného výsledku. 

Věřím, že příští rok se ve stejném termínu 
opět sejdeme jak na Letním trubačském táboře 
ve Šluknově, pravděpodobně v  termínu 1. až 
11. července 2020, tak na 16. ročníku Letního 
kurzu trubačů v Chlumu u Třeboně, v potvrze-
ném termínu 1. až 8. srpna 2020. 

Podrobnosti o obou akcích najdete na webo-
vých stránkách www.SMTdolce.cz  (Společně 
myslivecky troubíme) a na webových stránkách 
Klubu trubačů ČMMJ www.trubaci.cz.

Letní tábor trubačů ve Šluknově byl pořádán 
Českomoravskou mysliveckou jednotou, z.s., 
společně  se Střední lesnickou školou a Střed-
ní odbornou školou ve Šluknově. Projekt byl 
podpořen Ústeckým krajem. 

Autorem fotografií z Letního trubačského tá-
bora je Aleš Maxa.

za organizátory obou akcí 
Petr DUDA


