
 

Trubačský kroužek OMS Třebíč 

Troubení je prastarou tradicí české myslivosti, která se v posledních desetiletích vrací do naší 

myslivecké praxe, takže už jen málokterý hon, naháňka, zkoušky loveckých psů či jiná 

myslivecká akce se obejde bez trubačů. Tóny borlic a lesnic dokážou navodit tu správnou 

loveckou atmosféru. Slogan Klubu trubačů ČMMJ zní: „Alespoň jeden trubač do každého 

mysliveckého spolku...", tak proč mu nejít maličko naproti?! 

I v našem okrese působí celá řada trubačů sdružených do výběrových trubačských souborů, 

nebo naopak troubících samostatně. Možná je mezi námi i řada zájemců, kteří by si rádi ke 

troubení dodali odvahu, nebo i řada již samostatně hrajících trubačů, kteří by si rádi 

vyzkoušeli souhru s ostatními ve vícehlasých loveckých skladbách. 

Napadlo nás tedy zorganizovat na půdě OMS Třebíč Trubačský kroužek, který by takové 

možnosti poskytoval – účastníkům by nabídnul následující možnosti: 

• Souhra – tzn. zahrát si  ve vícehlase, udržet při tom spolehlivě svůj základní  hlas 

nebo si zahrát vyšší, nižší (basový) 

• Rozšíření repertoáru praktických, případně i koncertních skladeb, užitečných při 

mysliveckých i kulturně společenských akcích 

• Naučit se s ostatními nové skladby správně bez rytmických či melodických chyb, 

které by mohly vzniknout při samostudiu 

• V případě zájmu proniknout i do techniky krytí a kvalitní intonace krytých tónů 

(spíše individuálně nebo v malých skupinkách) a výrazně si tak rozšířit interpretační 

možnosti 

• Pravidelně nebo aspoň občas se potkávat, navazovat přátelství, vytvářet účelové nebo 

i stálé trubačské skupinky či soubory a časem jimi také podporovat OMS na jeho 

akcích od zkoušek loveckých psů, přes sněmy až po plesy. 

Na rozdíl od trubačského souboru s přísnými pravidly, nekompromisní docházkou na 

zkoušky, vyššími nároky a ambicemi, by mohl být Trubačský kroužek OMS Třebíč 

pohodovou platformou pro individuální či skupinové postupné trubačské pokroky, výměnu 

zkušeností i získávání zdravého trubačského sebevědomí.   

Pro zahájení kroužku potřebujeme zjistit předpokládaný počet zájemců. Svůj zájem tedy 

hlaste už nyní prosím – kontaktní osoba PhDr. Marie Nováková, e-mail rybarka@rybarka.cz, 

nejpozději v termínu do 4. ledna 2021. Při dostatečném počtu zájemců by mohl 

kroužek probíhat na Bažantnici již od ledna 2021, pokud to situace dovolí. Předpokládáme, že 

by se kroužek mohl konat jednou za dva týdny v pondělí nebo pátek v odpoledních až 

podvečerních hodinách. Konkrétní data by byla domluvena s přihlášenými zájemci.  

Těšíme se na setkávání s loveckou hudbou! 

Ing. Miroslav Nováček 

nadšený trubač 
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