
 

 

 

 

Propozice pro setkání mysliveckých trubačů KT ČMMJ 

 u příležitosti 150 let od narození prof. Antonína Dyka a 30 let od založení KT ČMMJ u Památníku stromů, které 
proběhne v sobotu 4. záři v Arboretu Řícmanice Školního lesního podniku Křtiny, Lesnické a dřevařské fakulty 
MENDELU Brno, kde prof. Dyk významně působil. 

 
Program: 

10:00 – 10:45 sraz trubačů u Památníku stromů 

Závora otevřená od 9 do 11hod (pro účastníky a doprovod) a od 14:00 do 15:00hod (pro hosty a média). 

Místo je vzdálené od státní cesty asi 2 km v lese, kde je závora a zákaz vjezdu. Pro trubače s doprovodem a hosty 
je vjezd povolen. Cesta k arboretu bude značená. Parkovat se bude v okolí památníku na vyhrazené louce. Vjezd 
je po pěkné zpevněné lesní cestě „Brněnka“. Na protější straně odbočky – vjezdu do lesa je na louce parkoviště 
pro veřejnost. 
 
11:00 – 12:30 praktický seminář s nácvikem skladeb A. Dyka 

Seminář povede Petra Vacek a Petr Šeplavý, včetně společného nácviku skladeb, dirigovat bude Petr Duda. 
Oživte si prosím společně hrané skladby:   
Vícehlasé skladby A. Dyka = Trubačské desatero 
Skladba Uvítanie Tibor Andrašovan 
Znělka Klubu trubačů, Znělka ČMMJ, Konopišťské Halali 
Hymnus k poctě J. Selementa, Pocta Antonínu Dykovi (noty v příloze). 
 
Prosím pulty na nácvik s sebou. 
Na místě bude audio aparatura pro řečníka. 

13:30 – 14:45 vystoupení zúčastněných souborů  

Pod organizačním vedením P. Dudy volně vystoupí soubory se svým repertoárem dle vlastního uvážení. 

 

15:00 vzpomínka na prof. Antonína Dyka, předpokládá se křest obnoveného vydání jeho skladeb s audio 
diskem. Připomínka založení KT ČMMJ přímo aktéry s jejich pohledem, hodnocením a vzpomínkami 
(veselými). 

Moderuje předseda klubu Petr Votava s Petrem Vackem a Petrem Šeplavým. Hudební vystoupení řídí Petr Duda. 

Trubači jsou vítáni i se svými přáteli a rodinami. Na místě je zajištěn zvěřinový guláš, pivo, limonáda a káva. Vše 
se bude vydávat ve velkokapacitním stanu s lavičkami a stoly, který je i pojistkou pro špatné počasí. Na místě 
není elektřina, záchody budou 2Ks TOI TOI. Oběd a nápoje nebudou pro veřejnost.  

 

 



 

 

MAPA 

Závora bude otevřena od 9 do 11hodpro účastníky a doprovod. Od 14:00 do 15:00 hod pro hosty a média. 

Souřadnice: 49.2709753N, 16.7044317E Odbočka mezi obcí Kanice a Babice nad Svitavou. 

 

 

 

Za organizační štáb 
Ing. Vladimír Sekera tel. +420 603 573 590  vladimir.sekera@pspeng.cz  
Ing. Monika Bejčková tel. +420 774 982 930  monika.bejckova@slpkrtiny.cz  
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