Vítáme Vás v Rudolfinu...
Opravdu jen v nejdivočejším snu by se mi mohlo v roce 1986 zdát,
když jsem poprvé bral za kliku redakce časopisu Myslivost v tehdejším
Státním zemědělském nakladatelství, že budu někdy účasten oslavy společných devadesáti let jednotné myslivecké organizace a jejího časopisu.
A navíc oslavy v místě pro českou hudbu nejposvátnějším, v nádherném
prostředí Dvořákovy síně pražského Rudolfina.
Až postupem času jsem si v redakci uvědomil, jaký závazek přebírám, zvláště pak po roce 1989, kdy jsem byl jmenován šéfredaktorem.
Ctí mi bylo a stále samozřejmě je, nést onu pomyslnou štafetu předků
dál, navazovat na práci mých čtyřech předchůdců – šéfredaktorů časopisu – Jaroslava Svobody, Míly Paši, Josefa Novotného a Ladislava
Janoštíka.
Mnohokrát za ta léta jsem listoval stránkami starých Stráží myslivosti a vnímal, jak byli zakladatelé myslivecké organizace prozíraví,
když společně s organizací vdechli život i časopisu, který myslivce informoval, vychovával a hlavně sjednocoval. Těžko mohli zakladatelé tušit, jak se dále bude vyvíjet myslivost a spolková činnost vůbec pouhých
pět let po založení republiky a v podstatě nedlouho po uhasnutí ohně
prvního celosvětového válečného konfliktu. Netušili, že se válečná vřava
vrátí na dalších dlouhých šest let, že nastanou zcela zásadní společenské
změny, že se radikálně změní podmínky nejen v zemědělství a lesnictví,
ale že nastane zcela nebývalý a asi v tu dobu nepředstavitelný rozvoj
techniky a obecného uznání.
O to více je třeba vyjádřit uznání všem, kteří organizaci i časopis
provedli nelehkými dobami, udrželi vydávání bez přerušení v obdivuhodné kontinuitě devíti desetiletí. Původní Stráž myslivosti se sice
v roce 1953 přejmenovala na Myslivost, ale časopis stále vycházel jako
měsíčník, v některých letech jako dvouměsíčník, v dobách příznivějších dokonce jako čtrnáctideník, ale nepřetržitě. V roce 1991 jsem právě
z úcty k historii k názvu Myslivost vrátil zpět podtitul Stráž myslivosti.
Technický pokrok stále více zasahuje do životů lidí. Tištěná média
razantně nahrazuje elektronická komunikace. Člověk přistál na Měsíci
a chystá se na Mars, ale srnec stejně jako před devadesáti lety stále
vychází na večerní pastvu na stejné místo a ve stejný čas, jelen stále
oznamuje svoji nadvládu nad říjištěm mohutným troubením. Zákonitosti
přírody a stále se opakující povinnosti a práce lidí spojená s přírodou
je možná právě tím hlavním důvodem, že myslivecký časopis přestál
všechny společenské a technické změny. Výroba a distribuce časopisu
dnes probíhá za vydatné pomoci počítačů a moderní techniky. Dnes se
již sazeč černými prsty nelaská s každým jednotlivým písmenem, aby
vysadil příspěvek. Přesto však zůstává a pokračuje odkaz našich předků.
Je to především láska k přírodě a k myslivosti každého jednotlivého myslivce, která pomohla našemu časopisu přežít devět desítek let.
Časopis není ani redakce, ani myslivecké organizace, je myslivců! Bez
zapálených čtenářů, myslivců, kteří myslivost považují za způsob života
a Myslivost považují za svého pravidelného společníka, bychom totiž
žádný časopis neměli!
Važme si našeho časopisu, udělejme vše pro to, abychom mohli ve
zdraví a společné vzájemnosti oslavit krásné kulaté sté výročí časopisu
Myslivost – Stráž myslivosti. Bude-li nám přát zdraví a patron myslivců
sv. Hubert, těším se se všemi na další jubilejní setkání.
Ing. Jiří Kasina, šéfredaktor
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Program

Slovo k programu

Uvítání
A.V. Michna
Antonín Dyk
Lucie Flemrová
Antonín Dyk

Andělské přátelství
Vítání
Slavnostní fanfára
Přivítání posluchačů koncertu
Začátek honu

Advent na hájovně u Běštína
čte Václav Vydra

Lovecká suita
Petr Vacek

Pochod
Namlouvání
Taneček
Krásky
Probuzení
Pochod

Jak šel čas
Ukázky z historických časopisů Stráž myslivosti a Myslivost čte
Václav Vydra, na zobcové flétny doprovází Tomáš Kirschner.

Pocty
Petr Vacek
Josef Selement
Petr Vacek

Pocta Selementovi
Znělka ČMMJ
Pocta přírodě
Pocta Myslivosti

Antonín Dyk

Přestávka

Přestávka
Antonín Dyk

Konec přestávky

Koledy
Naše sáně rychle sviští
Dobrý král Václav
Fum, fum, fum
Pastieri, pastieri
Nesem vám noviny
Chtíc aby spal
Dej Bůh štěstí
Půjdem spolu do Betléma
Štěstí, zdraví
V půlnoční hodinu
Adeste Fideles
Přídavky:

Tichá noc
Narodil se Kristus pán
Štědrej večer nastal

Pro letošní čtvrtý ročník koncertu České myslivecké Vánoce jsme pro
vás připravili opět zcela nový program. Jeho hlavní myšlenkou je společně s vámi oslavit významné výročí našeho krásného časopisu Myslivost. Je to již neuvěřitelných devadesát roků, kdy čtenáři časopisu každý měsíc dostávají do svých domácností nové zprávy, zajímavé články
a nádherné obrázky z přírody. A aby toho nebylo málo, devadesát roků
od svého založení slaví i naše myslivecká organizace Českomoravská
myslivecká jednota.
V úvodní části vás přivítá Lovecké trio skladbou nejvýznačnějšího
českého hudebního skladatele raného baroka Adama Václava Michny,
rodáka z Jindřichova Hradce. Michna byl vynikajícím varhaníkem, skladatelem a také básníkem. Jeho skladba Andělské přátelství, někdy též
označována jako Nebeští kavalérové, je velmi známá po celé Evropě
a stala se znělkou mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků.
Doplní ji tři hlaholy Prof. Ing. Antonína Dyka z roku 1936. Dykovy
skladby naše veřejnost důvěrně zná, protože trubači z Klubu trubačů
ČMMJ je často hrají na nejrůznějších mysliveckých akcích.
Druhá část koncertu je věnována koncertní lovecké hudbě. Je to hudba
sice lovecká, hraná na lovecké rohy, ale uslyšíte ji velmi zřídka. Je totiž
na interpretaci velmi obtížná. Existuje jen malé množství trubačů, kteří
takovýto koncertní, a dá se říci až virtuózní repertoár, zvládnou. Jednotlivé části skladby využívají maximální hráčské dovednosti, přitom
jsou hrány na nástroje, která nemají ani jednu klapku. Sami posoudíte,
jaké krásné melodie, rytmy a hudební ozdoby lze zahrát. Skladba je co
do formy svitou, tj. skládá se z různých částí, které ovšem tvoří jednotný celek. Jednotlivé části vykreslují obrázky ze snu myslivce, který
se v něm vydal na procházku do přírody. K loveckým rohům se přidají
i tanečnice z baletní školy Arabeska Praha z Újezdu nad Lesy. Baletní
škola má třináctiletou tradici a v současné době ji navštěvuje 140 dětí.
Ve třetí části koncertu si poslechneme ukázky z časopisu Myslivost.
Krátce připomenu, že původně se jmenoval Stráž myslivosti a nyní je
používán kratší název – Myslivost. Je jistě zajímavé vrátit se zpět a zaposlouchat se do statí našich předků, jak uvažovali, o čem psali, jak se
vyjadřovali, jaké měli problémy, jak je řešili apod. Když jsme se začetli
do historických čísel, bylo tam tolik zajímavého, že jsme se nemohli
od čtení odpoutat. S ohledem na stanovenou délku koncertu jsme měli
možnost učinit pro vás jen nejstručnější výběr. Ukázky budou odděleny
improvizovanými tóny zobcové flétny a samotný text nám přečte pan
Václav Vydra.
Čtvrtá část koncertu je oslavou a současně vyvrcholením jeho první
poloviny. Zazní skladby nazvané jako „Pocty“. Nejdříve to bude oslava
velikána lovecké hudby, zakladatele Loveckého tria, pana Josefa Selementa. Mnohokrát jsem si zpětně uvědomil, kolik dobrého pro loveckou
hudbu a i pro mě samotného udělal. Jaký měl krásný humor a jak byl
moudrý. Zkomponoval jsem proto v letošním roce k jeho poctě skladbu,
která napodobuje jeho skladatelský styl. Mohutný chorálový doprovod
v lesnicích, který zní tak, jako kdyby hrály varhany. A nad doprovodem
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lesnic se vine jednoduchá, dobře zapamatovatelná melodie borlic. Borlice byla vlastně „mateřským“ nástrojem pana Selementa do doby, než
jsme se v září 1980 poznali.
Od Josefa Selementa, jako autora, mistra lovecké hudby a dobré společenské atmosféry, uslyšíme další skladbu - Poctu, tentokráte věnovanou
Českomoravské myslivecké jednotě. Není v ČR mnoho organizací s takto dlouhou tradicí. My trubači, myslivci a určitě i řada našich přátel zde
v sále, jsme na tuto tradici hrdí. A tak Selementovu Znělku ČMMJ nejen
zahrajeme, ale také zazpíváme v obrovském trubačském chóru, aby
zazněl její nádherný text: „Ať kvete naše překrásná příroda, ať kvete
česká myslivost!“
Třetí Pocta je určena přírodě. Je to úplně nová skladba, která bude mít
premiéru. Krása přírody je často velmi nenápadná, skromná až krystalicky průzračná. Abychom tu krásu viděli, musíme se umět zastavit,
zklidnit, musíme dobře pozorovat, čekat na příležitost, zkrátka stát se
součástí přírody a pak zjistíme, jaký je kolem nás úžasný svět. Drobná
skladbička tu scenérii popisuje na dvou osobách, které se vydaly na
procházku do přírody. Každé osobě odpovídá i konkrétní hudební motiv.
Uslyšíme motiv rozpustile pobíhající vnučky Anetky, klidný, pohodlný
krok dědečka a zajímavé zpěvy ptáků.
Čtvrtá Pocta je věnována časopisu Myslivost a bude mít také první
provedení na veřejnosti. Jsem velmi rád, že jsem měl příležitost skladbu
našim skvělým spolupracovníkům v redakci Myslivosti věnovat. Nebylo
těžké ji napsat, vlastně jsem ji nenapsal já, ale napsali ji oni za mě, já
jsem jen jejich „tři melodie“ zapsal do notové osnovy. První melodie:
Představil jsem si obrovskou slávu Myslivosti jak prochází českou krajinou a ještě dlouho se tou krajinou nese. To je úvodní a také závěrečný
slavnostní chorál, včetně dlouhého echa (vždyť se přece ta sláva ještě
dlouho nese krajinou). Druhá melodie: Redaktorky hbitě píší na klávesnici svého počítače článek (rychlejší noty loveckých rohů). Když jej
dopíší, tak se tak trochu podiví, co jsem to vlastně napsala (dlouhý B
dur akord). No ale přece nejde pořád jen pracovat. Je potřeba také dát
si kávičku a popovídat si. A to je ta třetí melodie: Dvě redaktorky popíjí
kávu a švitoří a švitoří, pěkně jedna po druhé .... (dvě sólové borlice to
nádherně znázorňují). No a to je celé, vidíte jak je skladba jednoduchá. Jen jsem do skladby zařadil, že redaktorky píší ten den dva články
(druhá melodie se po „kafíčku“ opakuje) a pak (na závěr) opět přichází
první melodie (sláva Myslivosti). Ale budete-li si přát skladbu uspořádat
i jinak, není to žádný problém, je to jen na vás, jak se vám to bude líbit.
Druhá polovina koncertu bude tradičně ryze vánoční a je věnována
koledám. Uslyšíme i méně známé, ale krásné koledy z různých částí
Evropy. Koledy zahraje dětský lidový soubor Notičky a Lovecké trio.
Věříme, že si spolu s námi známé koledy zazpíváte a necháte se naladit
do té pravé vánoční atmosféry.
Krásné Vánoce vám za všechny interprety přeje

		

za Lovecké trio Petr Vacek

Pamětní odznak
Josefa Selementa
Klub trubačů připravil pro své členy,
ale také pro příznivce lovecké hudby
a sběratele, limitovanou sérii odznaků
s portrétem Josefa Selementa, propagátora lovecké hudby, skladatele, myslivce
a zakladatele Loveckého tria Praha. Josef
Selement stál u vzniku Klubu trubačů
a zasloužil se o novodobý rozkvět lovecké
hudby v České republice. Nejenže hrával

a seznamoval myslivce se starou loveckou hudbou, ale složil množství skladeb,
z nichž některé úlovky byly ČMMJ přijaty
jako oficiální doplněk k Dykovým signálům.V letošním roce u příležitosti oslav
90 let od založení jednotné myslivecké
organizace byla v rámci mezinárodního
semináře lesnických škol v Prešově, ve
městě, které je zároveň jeho rodištěm, odhalena pamětní deska Josefu Selementovi
z dílny Antonína Koláře, nejen jako vzpomínka na jeho mimořádnou osobnost, ale
zároveň jako odkaz a výzva ke spolupráci
českých a slovenských trubačů.
Odznak vyšel v limitované sérii 300 číslovaných kusů. Uložen je v krabičce spolu
s certifikátem pravosti s podpisem autora a obou předsedů klubů trubačů. Na
odznaku je zachycen portrét Josefa Selementa, úryvek ze znělky Klubu trubačů,
kterou autor zkomponoval a symbolická
borlice, nástroj, bez něhož si Josefa nikdo
z pamětníků a kamarádů nedovedl představit, ta k němu neodmyslitelně patřila.
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Na programu koncertu
se podíleli:
Slovem:

Tanečníci

Václav Vydra a Lucie Flemrová

Tanečnice z baletní školy Arabeska Praha pod vedením
Daniely Pokové

Lovecké trio Praha
Petr Duda
Petr Vacek
Tomáš Kirschner
Matěj Vacek
a jejich hosté Robert Tauer, Kristýna Vacková

Notičky
Děti z dětské lidové muziky z Řevnic pod vedením Lenky Kolářové, Pavly Petrové a Marie Brennerové

Lesní rohy, trubky a sólové borlice
Lenka Kořenská, Tereza Dudová, Edmund Hatiar, Jaroslav Tupý,
Jaroslav Rejdák, Martin Karban
improvizace na zobcové flétny Tomáš Kirschner

Hlasy zvěře
Václav Svoboda

Trubači
SLŠ Písek, ČLA Trutnov, SLŠ Šluknov, SLŠ Hranice na Moravě,
LDF ČZU Praha, FLD Mendelova univerzita Brno,
Pražský trubačský sbor,
VLS Lipník nad Bečvou,
VLS Horní Planá,
trubači OMS ČMMJ Tábor,
Jihočeští trubači,
a další členové Klubu trubačů ČMMJ

Obraz na scéně
Divočáci od Václava Nasvětila

Vojenské lesy a statky ČR, s. p. jsou podnikem s více než osmdesátiletou tradicí.
Hospodaří převážně ve výcvikových prostorech Armády ČR na téměř 126 000
hektarech lesní půdy v majetku státu. To představuje přibližně pět procent lesní
půdy v České republice.
Hlavní činností VLS je lesnictví. Jedná se především o těžební činnost, pěstební
činnost, školkařství, ochranu lesa a o udržování a rozvoj zdrojů reprodukčního
materiálu.
Lesy obhospodařované VLS patří mezi nejzachovalejší lesní pozemky v České
republice. Na hospodaření v lesích se podílí šest divizí a jejich lesní správy.
Jednotlivé divize se nacházejí v oblastech se zcela odlišnými přírodními podmínkami.
K dlouhodobým cílům lesního hospodaření VLS patří především obnova a udržení stability lesních ekosystémů, zvyšování druhové diverzity lesních dřevin,
přiblížení se přirozené skladbě lesů, zvyšování podílu přirozené obnovy lesních porostů, a tím udržení a rozvíjení genofondu lesních dřevin.
V rámci zemědělské výroby obhospodařují VLS louky a pastviny. Ty jsou využívány pro zemědělskou výrobu, která se prostřednictvím tří správ divize zemědělské výroby zaměřuje především na údržbu trvalých travních porostů podle
zásad ekologického hospodaření a chov skotu na nich.
VLS na svých pozemcích spravují také přibližně 446 ha vodních ploch. Větší
část těchto vodních ploch je využívána jako hospodářské rybníky se zaměřením na produkci tržní a násadové ryby. Zbylá část je využívána ke sportovnímu
rybolovu.
Myslivost je další součástí hospodářské činnosti VLS. Vzhledem ke své účelovosti nejsou režijní honitby pronajímány a výkon práva myslivosti na honebních
pozemcích a redukční odstřel vykonávají VLS ve své působnosti. Zastoupení
jednotlivých druhů zvěře je velmi rozmanité. Hlavní zvěří je spárkatá zvěř, která
má v honitbách VLS vhodné prostředí. Důležitou součástí při výkonu práva myslivosti jsou poplatkové lovy tuzemských a zahraničních loveckých hostů, které
organizují a zabezpečují jednotlivé divize v rámci své působnosti.
V rámci provozu myslivosti dbají pracovníci VLS na myslivecké zvyky a tradice
a podporují myslivecké trubače včetně Národní soutěže mysliveckých trubačů
a také tohoto tradičního vánočního koncertu v Rudolfinu.

Váš výrobce střeliva
Obchodní společnost Sellier & Bellot a.s. tradičně zaujímá klíčovou pozici v české muniční výrobě a řadí se tak mezi nejstarší strojírenské firmy
v České republice, přičemž je také jednou z nejstarších na celém světě.
Výrobky nesoucí její obchodní značku jsou produkovány bez přerušení
již od roku 1825.
Sellier & Bellot a.s. vyrábí širokou škálu pistolových, kulových a brokových nábojů pro lov a sport. Pistolové a revolverové náboje jsou
vyráběny v rážích od 6,35 Browning až po 45 COLT.
Mohou být laborovány s netoxickou zápalkou NONTOX. Široká škála
kulovnicových nábojů je dodávána v rážích od 204 Ruger až po 338
Lap. Magnum s možností laborace 10-ti typů střel pro lovecké použití
i pro terčovou střelbu. Brokovnicové náboje jsou vyráběny v rážích 12,
16, 20, 28 a 410. V nabídce je bezmála 100 různých variant. Se sportovní
variantou těchto nábojů dosahují naši, ale i zahraniční reprezentanti
špičkových výsledků v nejvyšších střeleckých soutěžích. Na OH 2012
získala Danka Barteková vynikající bronzovou medaili v disciplíně Skeet. Sortiment uzavírají náboje s okrajovým zápalem a nábojky s okrajovým a středovým zápalem. Šíří sortimentu se Sellier & Bellot a.s. řadí na
první místo v celosvětovém měřítku.
Česká republika je členskou zemí Bruselské konvence a proto jsou
všechny náboje pro civilní trh konstruovány, vyráběny a zkoušeny dle
norem Mezinárodní stálé komise pro zkoušení ručních palných zbraní
(C.I.P) Náboje jsou uváděny na civilní trh po přezkoušení a obdržení
certifikátu o typové kontrole střeliva a v průběhu výroby podléhají pravidelně přezkušování formou inspekčních kontrol, aby byla zajištěna
shoda s požadavky typu dle C.I.P. Toto přezkoušení je zajišťováno u Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva.
Převážná část produkce (více než 85 %) se exportuje a vedle rozsáhlého
civilního programu se společnost zabývá speciální produkcí pro ozbrojené složky. Systém jakosti byl proto rozšířen o splnění specifických
požadavků uváděných ve standardizačních dohodách a publikacích
NATO. V České republice jsou tyto požadavky formulovány v Českých
obranných standardech (ČOS).
Je pochopitelné, že firma reaguje na požadavky myslivců, pro které dodává munici již 188 let. Vzájemná spolupráce se však neomezuje pouze
na hlavní produkt činnosti, ale Sellier & Bellot, a.s. podporuje nejen
sportovní střelbu, ale také kulturní počiny, jako je koncert lovecké hudby, při jehož příležitosti přejeme všem klidné a spokojené Vánoce a vždy
správnou trefu v roce 2014.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
oslavila 11. 11. 2013
20 let služby myslivcům
Prosinec je doba společných setkání na honech, posledních lečích,
svatohubertských mších a vánočních mysliveckých koncertech. Konec roku je také příležitostí k ohlédnutí za činností pojišťovny, která
již 20 let slouží myslivcům a jejich rodinám. Při tvorbě našich pojistných programů využíváme mnohaleté zkušenosti šité na míru všem,
kteří svoje schopnosti, nadšení a srdce věnují myslivosti.
• Pojištění pro členy Českomoravské myslivecké jednoty, o.s. při
výkonu práva myslivosti v EU a EHP
• Pojištění pro výkon práva myslivosti mimo členství v ČMMJ,
o.s., na území České republiky
• Pojištění pro výkon práva myslivosti uživatelů honiteb
NOVINKA
Další pojištění
• Pojištění psů
• Pojištění domácnosti
• Pojištění nemovitosti
• Pojištění pro uchazeče o zkoušky z myslivosti
• Pojištění exponátů výstav (chovatelských přehlídek, trofejí)
• Úrazové pojištění mládeže (členů v kroužcích, registrovaných
u OMS, nebo ČMMJ, o.s.)
• Pojištění odpovědnosti za škodu občana
(doplňkové pojištění k pojištění domácnosti nebo nemovitosti)
Podrobné informace najdete na

www.halali-pojistovna.cz
Přeji všem myslivcům krásný zážitek na koncertě České myslivecké
Vánoce, úspěšný závěr lovecké sezóny bez nehod a klidné
a spokojené vánoční svátky v kruhu rodiny a přátel.
Ing. Lenka Zumrová, MBA
ředitelka HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

www.sellier-bellot.cz

České myslivecké Vánoce 2013

„ Štěstí, zdraví, pokoj svatý,
vinšujeme Vám...“
www.myslivci.cz
www.rembrandt-obchod.cz

program

Lovecké
trio
Praha

ČESKÉ
MYSLIVECKÉ
VÁNOCE

8. prosince 2013

Pořadatelé koncertu

České
Myslivecké
Vánoce
2013
Lovecké trio Praha, Myslivost, s.r.o. a Rembrandt
s.r.o. Vám děkují za návštěvu a přejí Vám klidné
a spokojené Vánoce a do příštího roku hodně
zdraví, osobních úspěchů a mnoho zajímavých
zážitků na mysliveckých stezkách.

Těšíme se na setkání s Vámi
na jubilejním 5. ročníku
s mezinárodní účastí

Partneři koncertu:

České
Myslivecké
Vánoce
2014
v neděli 7. prosince 2014
Více informací a možnost rezervace
vstupenek najdete na

www.ceskemysliveckevanoce.cz

