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Vážení myslivci a přátelé lovecké hudby,

Partneři
koncertu:

již po páté se scházíme v krásné Dvořákově síni pražského
Rudolfina, abychom společně prožili adventní atmosféru blížících se Vánoc. V letošním roce k nám zavítali trubači ze sousedních zemí. Je úžasné, že stačí otevřít notový zápis a najednou
všichni „mluví“ stejnou řečí. A pokud jsou naladěni na stejnou
notu, dokáže řeč hudby promlouvat i k posluchačům. Hudba
má kouzelnou moc vytvářet přátelství a spojovat národy napříč
hranicemi. To je hlavní poselství letošních Českých mysliveckých Vánoc, které pro Vás připravili spolu s našimi trubači také
přátelé ze Slovenska, Německa, Polska a Rakouska.
Věřím, že prožijeme příjemné chvíle s mysliveckými trubači
a že alespoň část vánoční atmosféry z Rudolfina si přenesete
i k Vašemu štědrovečernímu stolu. Přeji Vám pokojné Vánoce
a šťastný rok 2015.

Liebe Jäger und Freunde der Jagdmusik,
bereits zum fünften Mal treffen wir im schönen „Dvorschak-Saal“ des Rudolfinums in Prag, das wir die Advent-Atmosphäre
des kommenden Weihnachten zusammen erleben. In diesem
Jahr besuchten uns die Jagdhornbläser aus den Nachbarländern.
Es ist erstaunlich, dass kann man einfach die Notation öffnen
und alle sprechen die gleiche „Sprache“. Und wenn sie den gleichen Ton gestimmen haben, kann die Musiksprache zum Hörer
sprechen. Musik hat die magische Kraft Freundschaft zu erstellen und Nationen über Grenzen hinweg zu verbinden. Dies ist
die wichtigste Botschaft des diesjährigen Weihnachtskonzerts,
das für Sie tschechische Jagdhornbläser in Zusammenarbeit
mit Freunden aus der Slowakei, Deutschland, Polen und Österreich vorbereitet haben. Ich hoffe, dass wir angenehme Momente mit den Jagdhornbläser erleben und dass mindestens ein
Teil der Weihnachts-Atmosphäre aus dem Rudolfinum sich auf
Ihre Weihnachtsstimmung überträgt. Ich wünsche Ihnen Frohe
Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr 2015.

Ing. Jiří Chmel
místopředseda ČMMJ
stellvertrtender Vorsitzender ČMMJ
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Program Programm
		

Uvítání Begrüßung
M. A. Charpantier
A. Dyk
A. Dyk

Krása hudby Schönheit der Musik
Te Deum
Vítání Begrüßung
Začátek honu Anfang der Jagd

hudba přátel ze Slovenska a Německa
Die Musik unserer Freunde aus der Slowakei und Deutschland
T. Andrašovan, E. Hatiar	Slávnostné lesnice, Hymna slovenských
poľovnikov Festliche Hörner, Hymne der
slowakischen Jäger
Slovenská lidová	Keď jager po lese so psami poľuje Wenn
der Jäger im Wald mit den Hunden jagd
anonym
Uvítání Begrüßung
anonym
Lovecká fanfára Jagdstück

L. E. Měchura
B. D. Weber
A. Dvořák
G. F. Haendel

Allegro
Caccia III
Largo
Menuet

A. Dyk:

Přestávka Pause		

Přestávka Pause
A. Dyk

Koledy Weihnachtslieder
Aj dnes v Betlémě Heute in Betlhehem
V půlnoční hodinu In der Mittenacht

Poděkování Danksagung
dnonym
L. Koželuh

Slavnostní halali Festliches Halali
Desavská fanfára Desauer Fanfare

hudba z Čech a přátel z Polska
Die Musik aus Tschechien und unserer Freunde aus Polen
české lidové 	Tři písně alla Mareš
Drei Lieder alla Mareš		
P. Vacek	Znělka Letního kurzu trubačů
Fanfare des JHB Kurses
L. Adamiak	
Hejnał Klubu Sygnalistów Myśliwskich
Polskiego Związku Łowieckiego
Fanfare des polnischen JHB Clubes
Bogusław Rup

Marsz Myśliwski Jägermarsch

J. Selement

Jelen Hirsch

Koledy našich přátel Weihnachtslieder unseren Freunden
slovenská koleda
německá koleda
polská koleda
rakouská koleda

Pastieri, pastieri
O Tannenbaum
Bóg się rodzi
Leise rieselt der Schnee

Zpíváme společně Wir singen zusammen

						
Koledy Weihnachtliede	Nesem Vám noviny
Kommet ihr Hirten
	Dej Bůh štěstí
Gott, gib uns Glück

Kouzlo Vánoc Zauber der Weihnachten
Tichá noc Stille Nacht
Adeste fideles

Přídavky Zugabe		

poděkování Danksagung
J. I. Linek
Ondřej Anton

Konec přestávky Ende der Pause

Intráda č. 3			
Pochod Marsch

hudba přátel z Rakouska
Die Musik unserer Freunde aus Österreich

	Nebeští kavalérové
Freundschaft der Engel
Štědrej večer Der Heilige Abend
	Narodil se Kristus pán
Jesus Kind ist geboren

anonym
Velké halali Das große Halali		
			
	Vánoční hudba s alpskými rohy
Weihnachtliche Musik mit Alphörner
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Na programu koncertu se podíleli
Am Konzert haben teilgenommen
Lovecké trio Praha a hosté

Německo

Petr Duda, Marie Čapská, Petr Vacek, Robert Tauer, Matěj Vacek,
Tereza Dudová, Kristýna Vacková, Martin Karban, Daniel Mikolášek

Soubor trubačů Thüringen
Thomas Franke, Andreas Schramek, Jonas Hänseroth, Niklas Mohlau,
Marc Bisselik, Max Hoppe, Janin Mohlau-Haun, Karsten Berghof,
Sandy Crémer-Remahne, Sören Burggraf

Slovensko
Lesničiari Klubu trubačov Slovenskej republiky
Štefan Ladovský, Mikuláš Komanický, Edmund Hatiar, Dušan Hulvej,
Dominika Gúberová, Michal Olos, Tobiáš Komanický, Katarína
Máliková, Jozef Daňko, Bohuslav Smutný, Rastislav Macko, Dominika
Hatiarová

Rakousko
Soubor trubačů Öhling, Dolní Rakousko
Siegfried Nagelhofer, Michael Rosenberger, Florian Hehenberger,
Johannes Nagelhofer, Adelheid Beyerl, Werner Beyerl, Johann
Nagelhofer, Klaus Nagelhofer, Stefan Schörghuber
Soubor trubačů Ternberg, Horní Rakousko
Adami Franz, Molterer Johann, Pengelstorfer Rudolf, Kern Susanne,
Kern Rudolf, Stubauer Andreas, Ritt Manfred, Riedl Hubert,
Gmainer-Pranzl Christian
Soubor trubačů Kremstal – Horní Rakousko
Haslinger Karl, Schellnast Peter, Auinger Heinz, Beer Bernhard, Sitter
Willi, Lettner Georg, Hackl Manfred, Gebeshuber Franz, Steiner Karl,
Beer Viktor, Kogler August

Polsko
Soubor trubačů lesnických škol v Goraju
Pawel Strawa, Maciej Strawa, Wojciech Wardęga, Adam Kupś,
Marzena Helak, Bartosz Matz, Jakub Pisarek, Jarosław Basiński, Jan
Strawa, Jan Maciejewski, Jędrzej Strawa, Mateusz Pilc, Przemysław
Stasiak, Hubert Zając, Wojciech Cichos

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

Hlas jelena Hirschstimme
Lukáš Linhart, Jan Kupka

Průvodní slovo Wort
Matěj Vacek

Alphörner:
Barbara Nösslböck, Fritz Eigelsberger, Siegfried Nagelhofer

Obraz na scéně
Václav Nasvětil

Koncert připravili Das Konzert haben vorbereitet
Organizace: Diana Šeplavá, Petr Šeplavý, Jiří Kasina
Zvuk: Tomáš Kirschner
Grafické práce: Agentura R&B, www.retb.cz
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Hudba je klíčem k přátelství. Vánoční píseň Tichá
noc otvírá lidem srdce napříč hranicemi již 195 let.

Klid, zdraví a pohodu o Vánocích
i v celém příštím roce Vám přeje
Rembrandt s.r.o.
www.myslivci.cz

Vojenské lesy a statky jsou jednou z největších lesnických společností s více než
osmdesátiletou tradicí. Staráme se o 125 tisíc hektarů lesních ploch.
Značnou pozornost věnujeme ochraně lesa a přírody. V našich lokalitách je
vyhlášeno na 50 chráněných území a 39 Evropsky významných lokalit. Místa,
o která se staráme, patří mezi nejzachovalejší lesní pozemky v České republice
i Evropě.
Myslivost je nedílnou součástí naší činnosti a zastoupení jednotlivých druhů
zvěře ve spravovaných lokalitách je velmi rozmanité. Udržování mysliveckých
tradic chápou lidé ve VLS jako jednu ze svých priorit.
Podnik podporuje nejen své vlastní trubače, ale také účastníky na Národní
a Akademické soutěži mysliveckých trubačů, či tento tradiční vánoční koncert
v Rudolfinu.

Přejeme všem lesníkům, myslivcům
a přátelům lovecké hudby klidné
a spokojené Vánoce a hodně štěstí
a zdraví v roce 2015.
„Sběrem papíru prodlužujeme život
našich lesů, sběrem kovů a plastů
šetříme primární zdroje.“

www.sber-suroviny.cz

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 189 let a v roce 2015 oslaví 190 let od založení firmy.
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 2015.

HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.
Vážení myslivečtí přátelé a přátelé lovecké hudby,
velmi ráda se s Vámi opět setkávám v adventním čase na mysliveckém vánočním koncertě v pražském Rudolfinu. Je to pro mne vzácná
chvilka, kdy na mne dýchne pravé kouzlo a poselství Vánoc. Na dvě
hodiny se stanu součástí krásné a inspirující atmosféry v pospolitosti
myslivců a přátel lovecké hudby. Těch myslivců, kteří po celý rok věnují tolik svého osobního času zvěři, přírodě i naší ušlechtilé, tradiční myslivosti. Plné hlediště je důkazem, že myslivost není jen o lovu.
Opravdový myslivec vykonává myslivost celým srdcem, má hluboké
znalosti o zvěři i přírodě, dodržuje i nepsaná myslivecká pravidla
a tradice a není mu cizí ani myslivecká kultura včetně lovecké hudby.
Právě kultura a dodržování tradic dávají myslivosti etický a společenský rozměr. Všem opravdovým myslivcům patří moje poděkování za
práci, kterou myslivosti v celé její šíři věnují. Po celý rok 2015 Vám
přeji na Vašich loveckých stezkách přízeň sv. Huberta a také štěstí
v osobním životě.
Jako ředitelka pojišťovny se bohužel často setkávám s odvrácenou
stranou štěstěny. Mnohdy ani v nejbujnější fantazii nedokážeme vymyslet, co se může přihodit a jak málo stačí, aby se nám od základu
změnil život. Proto považuji za důležité, aby spolupráce myslivců probíhala nejen v rámci myslivecké činnosti, ale také v rovině solidarity
s těmi, koho potká nějaká nemilá událost.
Moc bych si přála, aby se kouzlo vánoční pohody, lásky a štěstí přeneslo ke každému mysliveckému štědrovečernímu stolu a aby Vám
vydrželo pokud možno po celý rok.
Šťastné a veselé Vánoce v kruhu rodiny a přátel Vám přeje
Ing. Lenka Zumrová, MBA
HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s.

www.halali-pojistovna.cz

www.sellier-bellot.cz
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Redakce časopisu Myslivost
přeje všem čtenářům
pokojné vánoční svátky
a po celý rok 2015
zdraví, štěstí a přízeň sv. Huberta.
www.myslivost.cz

Lovecké
trio
Praha

Lovecké trio Praha, Myslivost, s.r.o.
a Rembrandt s.r.o. Vám děkují za návštěvu
a přejí Vám klidné a spokojené Vánoce
a v příštím roce hodně zdraví, úspěchů a štěstí
při hledání správného klíče, který Vám otevře
dveře k Vašim přáním.
Termín, další informace a možnost rezervace
vstupenek na rok 2015 najdete na

www.ceskemysliveckevanoce.cz

