
Základní umělecká škola, Potštát 36 
 

ve spolupráci se Střední lesnickou školou Hranice 

 

pořádá 

 

Desátý seminář lovecké hudby pro praktické trubače 
na lesnice a borlice 

 

Místo konání:  Střední lesnická škola Hranice 

Termín:  21. - 23. dubna 2023 

Téma semináře: Skladby prof. Antonína Dyka a Josefa Selementa v lovecké praxi  

 a něco navíc –  Hubertská mše, Hranická hubertská mše a 

povinné skladby pro mezinárodní soutěž 

Cíle kurzu:  

• Zdokonalení hry oficiálních signálů a úlovků prof. Antonína Dyka a Josefa Selementa 
a jejich uplatnění v myslivecké praxi. 

• Hubertská mše – nácvik mše hra a zpěv  

• Nácvik povinných skladeb pro ČSSMT  

• Pomoci praktickým trubačům překonat technické obtíže při hraní a navrhnout, jak po 
kurzu pokračovat. 

• Prožít společně skvělý víkend plný lovecké hudby a společné zábavy. 

• Začátky a zdokonalení hry na Es rohy (poradíme, ale není prioritou) 
 

Výuka:  

• Účastníci budou rozděleni do menších skupin. 

• Každá skupina absolvuje lekci s jedním lektorem. 

• Lektoři se budou střídat.  

• Lekce trvá vždy 45 minut, následuje 15 minut přestávka. 

• K výuce budou použity Denní cvičení, Desatero prof. Antonína Dyka, Úlovky Josefa 
Selementa a Antonína Dyka, Stará lovecká hudba a Hranická hubertská mše). 

• Hubertská mše – hra i zpěv (nácvik se sbormistrem, jestli přijde – v jednání) 

• Trubači si mohou dovézt sebou vlastní notový materiál. 

• Pokud budou mít trubači zájem, lze pracovat i na staré lovecké hudbě včetně skladeb 
slovenských autorů 

 

 

 



Doporučujeme vzít s sebou tyto noty: 
 

• Antonín Dyk: Trubačské desatero vícehlasá verze (zkušení trubači) 

• Antonín Dyk: Úlovky 

• Josef Selement: Úlovky 

• Arr.TomášKirschner: Stará lovecká hudba 

• Petr Vacek – Vladimír Vyhlídal: Hranická hubertská mše 

• Petr Vacek – Josef Selement: Hubertská mše B dur 

• Materiálk VIII.ČSSMT, která se bude konat 3.6.2023 v Lešné u Valašského 
Meziříčí(http://www.trubaci.cz) 

• Denní cvičení (https://www.smtdolce.cz/denni-cviceni/) 

• Antonín Dyk: Trubačské desatero – jednohlas (https://trubaci.cmmj.cz/trubacske-
desatero/) 
 

Každý účastník si musí přivézt vlastní lovecký roh – lesnici nebo borlici. 

 

Seminář je určen pro méně zkušené i pokročilé praktické trubače, kteří se chtějí vzdělávat v 

mysliveckých tradicích a ceremoniálech.  

Seminář není přednostně určen pro naprosté začátečníky, kteří chtějí s mysliveckým 

troubením začít poprvé v životě. Pokud se však přesto přihlásí, poskytneme mu základní 

informace a budeme se věnovat. 

Též uvítáme všechny trubače, kteří chtějí soutěžit na MSMT 2023 a chtějí se seznámit se 

správnou interpretací skladeb. 

 

Celková kapacita kurzu je 50 trubačů.  

 

Přihlášky podávejte laskavě do 28. 3.2022 přes odkaz -  formulář umístěný na 

webových stránkách školy -   www.zuspotstat.cz 

 

Cena je 1.200,00 Kč. 

 
Kurzovné obsahuje 10 lekcí se zkušenými lektory. 

 

 
 

 

 

 

https://www.smtdolce.cz/denni-cviceni/
https://trubaci.cmmj.cz/trubacske-desatero/
https://trubaci.cmmj.cz/trubacske-desatero/
http://www.zuspotstat.cz/


Platby 
 

Poplatek za seminář celkem 1.200,00 Kč na účet ZUŠ Potštát 1881679379/0800,            

V.S. 2123042023. 

 

Páteční večeři si každý zajistí sám.                                                 

Sobotní snídaně, oběd, večeře, nedělní snídaně a oběd – zajištěno organizátorem na 

základě přihlášky účastníků kurzu. 

Cena za stravu   

Celodenní strava stojí celkem  265,00 Kč  

 

         z toho snídaně     60,00 Kč  

                   oběd   115,00 Kč  

       večeře     90,00 Kč  

 

Ubytování  

Jedno lůžko na jednu noc stojí celkem 360 Kč. 

Ubytování i stravování zajištěno na SLŠ Hranice, Jungmanova 616  
 

Platby za ubytování a stravu se budou platit v pátek 21.4.2023 při registraci u Jany 

Kozubíkové (bude vystaven doklad o platbě).      

     

Storno poplatky 

Při omluvené neúčasti během posledních 14 dní před kurzem budeme postupovat 
individuální dohodou (nejlépe za sebe najít náhradu). Uvítáme, pokud si účastník sám zajistí 
náhradníka, který si objedná stejný rozsah služeb. 

Pokud se účastník na kurz nedostaví, zaniká možnost vrácení jakékoliv části zaslané částky. 

Další: 
 

- na internátu i ve škole bude nutno používat přezůvky. 
- kurz proběhne v budově internátu na Jungmanově 616. 
- další informace a dotazy Vám zodpovíme na telefonním čísle +420 605 145 547, 

nebo na mailové adrese zuspotstat@seznam.cz 
 

 
 

mailto:zuspotstat@seznam.cz


Program semináře   
 
pátek  21.4.2023 

16.00 - 16.45 ubytování účastníků ze vzdálenějších míst na DM Jungmannova,SLŠ Hranice 

16.00 – 16.45 registrace účastníků na DM Jungmannova SLŠ Hranice, základní informace, 

              předání výukových materiálů - skripta 

V 17.00 hodin odjezd autobusem do  Bělotína – koncert poslech i hraní při slavnostní akci       

( 6 – 8 trubačů, domluva po ukončení přihlášek) 

17.30 – 18.30  Koncert v kostele sv. Jiří, Bělotín – návštěva koncertu se křtem CD 

  

19.00 – 21.45 výuka, jednotlivé vyučovací hodiny rozdělené do skupin trubačů 

 
sobota 22.4.2023  
 
  7.30 – 8.00  snídaně  

 

  9.00 – 12.00  výuka 

12.0 oběd 
 
 13.00  – 13.45  exkurze  – Muzeum Hranicka 

  14.00 – 17.45  výuka               

  18.00    večeře 

  19.00   společenský večer  jen tak „povídání“ s nějakým tím koláčem a … 

 

neděle 23.4.2023 

  7.30 – 8.00  snídaně 

  8.45 – 9.30  příprava na koncert  

 10.00 – 11.00  koncert v jednání 

   slavnostní ukončení kurzu 

12.00    oběd 

   po obědě odevzdání klíčů od pokojů a odjezd 

V průběhu večera i sobotního dne proběhnou v případě osobního zájmu individuální 

konzultace s lektory. 

                                                    za organizátory, Jana Kozubíková 


