
 

     

 

                                                        

 

 

                                                                                  
 

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Klub trubačů ČMMJ, Klub trubačov SR a Slovenský 

poľovnícky zväz ve spolupráci s Městem Lipník nad Bečvou a Základní uměleckou školou Potštát 

pořádají 

 

IV. ROČNÍK ČESKO-SLOVENSKÉ SOUTĚŽE 

MYSLIVECKÝCH TRUBAČŮ 

23. ročník Národní soutěže mysliveckých trubačů  

a 41. ročník Celoslovenskej súťaže v hre na lesnicu a poľovnícky roh, 

 

která se koná ve dnech 1. - 2. 6. 2018 v Lipníku nad Bečvou 
 při příležitosti 90. výročí vzniku VLS ČR, s.p. 

 

pod záštitou 
 

Ladislava Oklešťka, hejtmana Olomouckého kraje 

a 
 

Ing. Josefa Vojáčka, ředitele Vojenských lesů a statků ČR, s.p. 
 

 

Program soutěže 
Pátek 1. 6. 2018 

 

1800 – 1930  Svatohubertská mše, kostel sv. Jakuba - celebruje P. PhDr. ThLic. Jan Kornek  

                                           s navazujícím podvečerním moderovaným koncertem trubačů na náměstí T.G. Masaryka, 

   

2000 – 2100                      Setkání poroty a pořadatelů  

Sobota 2. 6. 2018 
 

  700  –   800  Registrace účastníků ve vstupní hale městského úřadu u zámecké zahrady 

  830   –   900  Slavnostní zahájení soutěže v zámecké zahradě před MěU 

  900  – 1300  Soutěž dle rozpisu, zahájení doprovodného programu a soutěže pro děti v parku 

1300  – 1400  Vyhlášení výsledků dětské soutěže a setkání s myslivci a trubači 

1400  – 1600  Pokračování soutěže dle rozpisu 

16.30   –  1800                Vystoupení skupiny Leopardi, moderovaný koncert trubačů na náměstí T.G. Masaryka 

1800  – 1845  Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže mysliveckých trubačů, předání  

   „Pořadatelského tesáku“ organizátorům V. ročníku – náměstí TGM 

 1930 – 2330  Společenský večer účastníků soutěže - kulturní dům ECHO  

 

 
Hlavní partneři soutěže mediální partner 

 

 



 

 

Podmínky soutěže a soutěžní skladby 
 

 Soutěží se podle Soutěžního řádu KT ČMMJ, který je uveden na www.trubaci.cz v záložce Dokumenty KT ČMMJ. 

 Soutěže se může zúčastnit každý, kdo splní podmínky stanovené platným soutěžním řádem KT ČMMJ a těmito propozicemi. 

 Soutěž je vyhlášena pro 5 kategorií. Soubory ladění in B, soubory ladění in Es, sólisté lesnice in B (poľovnícky roh in B), 

sólisté borlice in B (lesnica in B), sólisté rohy in Es. Jeden trubač se může zúčastnit maximálně ve dvou souborech. Každý 

přihlášený soubor povinně vyšle minimálně jednoho svého zástupce do soutěže sólistů. Soubory ladění in B do libovolné 

soutěže sólistů (borlice nebo lesnice), soubory ladění in Es do soutěže sólistů in Es. 

 Soutěží se „pod širým nebem“ v pěkném prostředí rozlehlého parku, pouze v případě extrémně nepříznivého počasí je 

připravena „mokrá varianta“. 

 Pro kategorie soubory in B a soubory in Es z České republiky je tato soutěž zároveň kvalifikací na další ročník ME 

mysliveckých trubačů v roce 2020 v Polsku. Bližší podmínky kvalifikace dále stanoví KT ČMMJ. 

 

 

Povinné skladby 

Soutěžní skladby, které nebyly vydány tiskem, naleznete na www.trubaci.cz v odkazu věnovanému soutěžím. Partitury skladeb, 

které jsou vydané oficiálně, si soutěžící zajistí sami. Soutěžící přednesou po povinných skladbách jednu volitelnou skladbu 

s charakterem lovecké hudby podle vlastního výběru, jejíž délka nepřekročí 3 minuty. Pokyny k povinným soutěžním skladbám 

jsou uvedeny v samostatném dokumentu na www.trubaci.cz V případě nejasností ohledně notového materiálu, které nejsou 

vysvětleny v tomto dokumentu, se prosím obraťte na Roberta Tauera, buď prostřednictvím e-mailu: rob.tauer@email.cz, nebo 

telefonicky: +420 604 774 502. 

 
Kategorie Pořadové 

číslo 

skladby Autor Název skladby Poznámka 
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B
 1. Petr Vacek Lovecká 

Vydáno tiskem – Music-online 

Kejkolské fanfáry 

2. Edmund Hatiar Jeleň 
Ke stažení na www.trubaci.cz 

 

finále Josef Selement 
Skladba na motivy                

A. Rubinsteina 

Vydáno tiskem – Music-online 

 Vivat Josef Selement  
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1. 
Petr Vacek 

Josef Selement 

Vábení sv.Huberta – Cadenza 

z Introdukce Hubertské mše B 

dur 

Vydáno tiskem – Music-online 

 Hubertská mše B dur 

2. Edmund Hatiar Kamzík 
Vydáno tiskem – Music-online 

Z každého rožku trošku  

finále Josef Selement Muflon 
Vydáno tiskem – Music-online 

Úlovky 

     

S
ó

li
st

é 
b

o
rl

ic
e
 B

 

L
es

n
ic

a
 i

n
 B

 1. Petr Vacek Benedictus 
Vydáno tiskem – Music-online 

Hranická mše 

2. Michal Olos Líška Ke stažení na www.trubaci.cz 

finále Josef Selement Tetřev 
Vydáno tiskem – Music-online 

Úlovky 
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s 1. Tomáš Kirschner K uvítání urozených hostů 

Vydáno tiskem – Music-online 

Panská suita 

2. Edmund Hatiar Sláva 

Ke stažení na http://metrubaci.cz/wpcontent/ 

uploads/2016/01/SK4Es.pdf 

 

     

S
ó
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E

s 1. Anonymus Slavnostní halali 
Vydáno tiskem – Music-online 

Hudba starých mistrů 

2. Edmund Hatiar Halali 

Ke stažení na http://metrubaci.cz/wpcontent/ 

uploads/2016/01/SK3Es.pdf 

 

http://www.trubaci.cz/
http://www.trubaci.cz/
http://www.trubaci.cz/
http://www.trubaci.cz/
http://metrubaci.cz/wp-content/uploads/2016/01/SK4Es.pdf
http://metrubaci.cz/wp-content/uploads/2016/01/SK4Es.pdf
http://metrubaci.cz/wp-content/uploads/2016/01/SK3Es.pdf
http://metrubaci.cz/wp-content/uploads/2016/01/SK3Es.pdf


 

 

Organizační pokyny 
 
 Pořadí soutěžících stanoví pořadatel, který zveřejní startovní listinu na www.trubaci.cz nejpozději týden před soutěží. 

 Soutěžící soubory i sólisté vyplní elektronickou přihlášku, která je k dispozici na www.trubaci.cz a zašlou partituru 

volitelné skladby (v PDF nebo JPG formátu) do 30. 4. 2018 na e-mail:  petr@myslivci.cz.  Do předmětu uveďte „IV. 

ČSSMT“. Pokud nebude notový materiál volných skladeb pro soubory napsán čitelně v partituře a pro sólisty v jednohlase, 

případně nebude ve vícehlase jasně označen, který hlas jednotlivec hraje, budou automaticky strženy při hodnocení 2 body 

z celkového počtu udělených bodů. Podrobné informace podá Petr Votava na e-mailu petr.votava@email.cz , nebo na tel. 

+420 603 492 598. 

 Registrace účastníků je v sobotu 2. 6. od 7.00 do 8.00 hod. ve vestibulu MěÚ v zámečku u zámeckého parku. 

 

 

Soutěžní poplatky 
 

Poplatek se platí pouze jednou za každou osobu, která se účastní soutěže, bez ohledu na počet kategorií, ve kterých se trubač 

účastní (soubory B, Es, sólisté).  

 

 pro členy KT ČMMJ nebo KT SR:    350,- Kč (13 €) 

 pro ostatní:                         500,- Kč (19 €) 

Poplatek musí být uhrazen nejpozději do 30. 4. 2018  

 

Soutěžící z ČR zašlou platbu na účet ČMMJ: 6630011/0100, variabilní symbol 103,  

specifický symbol: telefonní číslo vedoucího souboru nebo jednotlivce 

 

Soutěžící ze SR zašlou platbu na účet SPZ, KT SR: 1656021001/5600,  IBAN: SK24 5600 0000 0016 5602 1001 

variabilní symbol 103, specifický symbol: telefonní číslo vedoucího souboru nebo jednotlivce 

 

Členství v KT ČMMJ nebo KT SR bude kontrolováno. Slevy soutěžního poplatku budou poskytnuty pouze členům KT ČMMJ 

nebo KT SR.  

 

 

Ubytování 
Ubytování si soutěžící zajišťují a hradí sami. Ubytování v internátech SPŠ elektro a stavební Lipník nad Bečvou, SLŠ Hranice a 

v penzionu U zámecké zahrady zajišťuje Jana Kozubíková. V níže připojené tabulce najdete kontakty na ubytování. Rezervace 

jsou domluvené do 30. 3. 2018. Při kontaktu s ubytovatelem uveďte heslo trubači. 

 

Nabídka ubytování 

Kapacity s rezervovanými místy Kapacita 
Cena v Kč za 

osobu/noc 
Kontakt Telefon Kontakt 

Internát SPŠ elektro a stavební Lipník nad 

Bečvou, nebo na karimatkách v místnosti – pro 

Studenty 

80 

 

40 

150,- 

 

50,- 

J. Kozubíková 605145547 zuspotstat@seznam.cz 

SLŠ Hranice  80 200,- J. Kozubíková 605145547 zuspotstat@seznam.cz 

Penzion U zámecké zahrady Lipník nad 

Bečvou 
20 

cena za pokoj 

v nabídce 
J. Kozubíková 605145547 zuspotstat@seznam.cz 

Penzion Fantasy 10 
cena za pokoj 

v nabídce 
P. Krejčiřík 608 866 229 penzion-fantasy@hotel.cz 

Penzion U Grygarů 20 
cena za pokoj 

v nabídce 
Z. Beránková  721 877 658 penzionugrygaru.cz 

Motorest U pálenice Osek nad Bečvou 40 
cena za pokoj 

v nabídce 
pí. Ovadová 

603 981 542 

581 793 766 
ubytovnaupalenice.cz 

Motorest Osečanka  Osek nad Bečvou 65 
cena za pokoj 

v nabídce 
B. Malátek 775 709 040 osecanka.cz 

Hotel Lípa Lipník nad Bečvou 20 200,- recepce 581 773 834   lipahotel.eu 

Hotel Pod hradem Týn nad Bečvou 10 

cena za pokoj 

v nabídce -

350+ 

recepce 733 641 333 
restu.cz/restaurace-pod-

hradem-3 

Středisko volného času Lipník n. Bečvou 

Možnost stanování ve vlastním stanu  
40 50,- J. Kašpárková 602 540 685 svclipnik.cz 

 

 

mailto:zuspotstat@seznam.cz
http://www.penzionugrygaru.cz/
http://www.ubytovnaupalenice.cz/
http://www.osecanka.cz/#utm_source=firmy.cz&utm_medium=ppd&utm_campaign=firmy.cz-2503110
http://www.lipahotel.eu/
http://www.restu.cz/restaurace-pod-hradem-3/
http://www.restu.cz/restaurace-pod-hradem-3/
http://www.svclipnik.cz/


 

 

Stravování  
 

Pro účastníky soutěže bude v den soutěže zajištěn kvalitní oběd v restauraci Penzion U zámecké zahrady za cenu 50,- Kč. 

Dopočet hradí organizátor. Pro doprovázející osoby za 100,- Kč na osobu.. Na základě objednávky obdrží účastník stravenku proti 

úhradě při registraci. Výdej oběda bude v den soutěže od 11.00 do 14.30 hodin. SPŠ elektro a stavební nabízí na základě přihlášky 

a objednávky -  snídaně (sobota, neděle), a večeře (pátek a sobotu). Ostatní stravu si každý zajistí v ubytovacím zařízení, nebo 

individuálně.  Raut včetně zvěřinových specialit a vyhlášené pochoutky Lipenského vlašáku je pro účastníky soutěže pořádán 

v rámci společenského večera v Kulturním domu Echo. Doprovázející osoby se mohou společenského večera zúčastnit po uhrazení 

příspěvku na raut ve výši 100,- Kč na osobu. Hradí se při registraci účastníků ve vestibulu MěÚ Lipník na Bratrské ulici, v den 

soutěže. 

 

Doprava 
 

 Účastníci budou mít vyhrazená místa pro parkování v rámci ubytování. Výborné vlakové spojení, nádraží cca 1 km od registrace. 

 K soutěžním místům lze z většiny ubytování uvedených v nabídce dojít pěšky. Osek cca 3 km, SLŠ Hranice 12 km. 

 Poblíž soutěžního místa jsou 2 parkoviště v areálu VLS. 

 

Kudy do Lipníku nad Bečvou 
Mapu najdete na následujícím odkazu  

 

https://mapy.cz/s/2fC6F 
 

 

plánek města s vyznačením místa soutěže 

 

 
 
1 – registrace, zahájení, vyhlášení dětské soutěže 

2 – soutěžní místa 

3 – oběd  

4 – společenský večer 
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