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Pozvání na jubilejní Svatocecilské setkání
Drazí členové a spolupracovníci jednoty Musica sacra, čtenáři našeho
Zpravodaje, účastníci a absolventi našich kurzů, odběratelé našich publikací, všichni chrámoví hudebníci, příznivci a lidé dobré vůle, co nejsrdečněji vás
po vynucené dvouleté přestávce zvu na
Svatocecilské setkání do brněnské katedrály, které se uskuteční pod záštitou
našeho diecézního biskupa Mons. Pavla Konzbula v sobotu 8. října 2022. Je
to výroční pouť nás chrámových varhaníků, zpěváků a ostatních hudebníků, při které, u příležitosti oslavy naší
patronky sv. Cecílie, společně děkujeme
Bohu za dar hudby a prosíme jej o požehnání pro naši službu a naše drahé
a blízké. Dřívější datum konání, oproti
tradičnímu listopadovému, jsme zvolili kvůli obavám z případné podzimní
pandemické vlny koronaviru.
Letošní setkání je výjimečné ve dvou
ohledech: je to jubilejní 25. a navíc při
něm naše jednota MUSICA SACRA
oslaví 30. výročí svého založení.
Nově jsme do programu zařadili
společnou liturgii zpívaných ranních
chval ze slavnosti sv. Cecílie v 9.15 hodin. Slavnostní votivní mši o sv. Cecílii v 10 hodin bude předsedat eme-

ritní olomoucký pomocný biskup,
hudebník a autor mnoha nádherných
písňových a jiných textů Mons. Josef
Hrdlička. Při liturgii zazní mimo jiné
skladby z papežské mše v Brně z roku
2009 v podání Brněnského katedrálního sboru Magnificat pod vedením regenschoriho Petra Kolaře.
Pro všechny účastníky máme již tradičně připravený svatocecilský obrázek
a letos navíc fotobrožuru k 30. výročí
naší jednoty se snímky z jejího života v uplynulých deseti letech. Neodmyslitelnou součástí Svatocecilského
setkání je pohoštění v prostorách biskupství, které je jedinečnou příležitostí
k osobním setkáním, vzájemnému sdílení, výměně zkušeností a povzbuzení;
s ohledem na protipandemická hygienická opatření bude mít letos poněkud
jinou podobu – v žádném případě však
nebude ochuzené či méně srdečné.
Zkrátka je dost důvodů, proč přijet do katedrály oslavit naši patronku
sv. Cecílii.
Já i všichni z vedení naší jednoty Musica sacra se na každou a na každého
z vás těšíme!
jáhen Willi Türk,
předseda Musica sacra
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Rozhovor s varhaníky – spoluautory edice Varhanní preludia

Zdeněk Pololáník
z kancionálu „Cesta k věčné spáse“
a do současného Kancionálu nebyly
zařazeny, mi chybí. Je jich pro každé
liturgické období málo. Všiml jsem si,
že v hradecké diecézi došlo k doplnění
Kancionálu novými písněmi, podobně
i v olomoucké arcidiecézi. Škoda, že se
v brněnské diecézi používá pouze základní verze Kancionálu s chudým původním výběrem písní…

Jaké byly vaše varhanické začátky? Od
kolika let hrajete na varhany? Co vás
k varhanám nasměrovalo? Pamatujete
si na to, když jste poprvé hrál při mši?
Když mi bylo pět roků, začal jsem
ministrovat a zároveň navštěvovat výuku houslí. V osmi letech byl přidán
klavír a od devíti jsem příležitostně
zaskakoval i u varhan. Příležitostí bylo
mnoho. Mše, pobožnosti a jiné příležitosti. Býval jsem denně v kostele, to vše
mne významně formovalo.

Jste autorem několika mešních ordinarií, nejznámější je v Kancionálu pod
č. 505. Používáte jako varhaník i nápěvy ordinárií jiných autorů (Olejník,
Bříza, Eben, chorál, jiné)?
Nepreferuji svoje, ale střídám všechna zmíněná ordinaria s ohledem na vybranou mešní píseň.

Jak často hráváte při liturgii?
Ve dvanácti letech jsem zcela převzal v Ostrovačicích varhanickou službu, kterou jsem v posledních letech
ze zdravotních důvodů omezil jen
na mše. Celou totalitu jsem hrával ve
všech třech kostelích, které jsem objížděl s knězem. Dosud hraji na všech
mších, které jsou v Ostrovačicích.

Známé a oblíbené jsou vaše nápěvy
responsoriálních žalmů, které vydala
Musica sacra v publikaci Zpěvy mezi čteními, letos vycházejí v našem Zpravodaji
Vaše antifony k přijímání. Kde berete
inspiraci pro zhudebňování – a často
osobité! - hlubokých textů žalmů a jiných liturgických textů?
Texty žalmů a citáty, které obsahují, mám ve svém věku zažité natolik,
že při pouhém čtení mě okamžitě
napadne kompletní zhudebnění (melodie i harmonie), někdy i ve více va-

Máte v Kancionálu řadu krásných písní, které jsou mezi varhaníky i věřícími
oblíbené (např. Před tvou tváří, č. 322,
Aleluja, církev zpívá, č. 410, Buďte bdělí, č. 519, Velebí má duše Hospodina,
č. 813A). Kterých písní v Kancionálu si
kromě těch ze své tvorby nejvíce ceníte?
Jaké písně v Kancionálu postrádáte?
Jsou-li „zažité“, zní všechny dobře. Mnohé písně, které jsem používal
2
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riantách. V tom případě volím takovou, která vystihuje
hlavní myšlenku nebo slovo,
pro něž byl text na ten den
vybrán. Kromě responsoriálních žalmů jsem sestavil
texty a zhudebnil několik
samostatných
žalmových
cyklů pro sóla, vícehlasý sbor
s různými doprovody o několika jazycích.
Některým „tradičněji zakotveným“ varhaníkům se Vaše
tvorba zdá pro chrámové
účely „příliš moderní“, ba až
nevhodná (melodika, harmonie, rytmus, vedení hlasů aj.).
Co Vy na to?
Nikdo mi svým názorem
a kritikou nemůže nahradit
to, co je těžko sdělitelné a pochází z jiné hlavy. Bývají to
nikým nevyžádaná doporučení a rady, které méně schopní udělují samostatným, ač je
skutečný tvůrce nežádá o pomoc, aby
se na něm přihřáli pocitem vlastní důležitosti.

Jak hodnotíte činnost jednoty Musica
sacra? Co je její stránkou silnou a co
slabou? Jak by měla více pomáhat službě varhaníků?
Je dobré, že existuje a výsledky jsou
nepřehlédnutelné, užitečné a potřebné. Na počátku se zjednodušením
varhanního doprovodu Kancionálu vyšlo vstříc zájemcům, kteří měli snahu
hrát v kostele co nejdřív. V této době by
však mohli a měli zvládnout původní
nároky, obrátit pozornost a najít si čas

Cení si lidé ve farnosti (řadoví věřící,
kněží) vaší varhanické služby? Jak to
vyjadřují nebo nevyjadřují?
Berou to jako samozřejmost a váží
si jí. Vystřídala se řada kněží, generace spoluobčanů, věřících. Vzájemně si
vycházíme vstříc v pohodě již tři čtvrtě
století ve všech proměnách časů.
3
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cyrilometodějské v Olomouci se ani
neví. Jsou mezi nimi i moje písně, na
což mne upozornil biskup Mons. Josef
Hrdlička.

pro varhanní literaturu, věnovat se improvizaci, rozšiřovat repertoár o nové
skladby pro slavnostní bohoslužby.
Oceňuji setkávání, školení, zájezdy
s poznáváním míst, kam se varhaníci
pro povinnosti o nedělích a svátcích
ve „vlastních působištích“ nemohou
podívat. Projít a doplnit písně k mnoha ještě příležitostem, které zvláště
v základním vydání Kancionálu chybí. O řadě písní uveřejněných v separátních sešitcích vydaných v Matici

Máte nějakou humornou příhodu ze
své varhanické praxe?
Bylo horké letní odpoledne. Čekali
jsme na kůru návrat poutníků, který
měl být po pěší pouti na Vranov a do
Křtin zakončen slavnostním požehnáním v našem kostele, odkud poutníci

Zdeněk Pololáník přijímá gratulaci ke svému životnímu jubileu od biskupa Vojtěcha Cikrleho
při Svatocecilském setkání 2015
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1965, Setkání 1995, Slavnostní Konická
mše 2000), lidové duchovní písně, jež
vyšly v jednotném Kancionálu a Mešních
zpěvech, dále hymny ke křesťanským
světcům, zpěvy před evangeliem, pašije. Péčí jednoty Musica sacra vyšly jeho
drobné varhanní kompozice ve všech dílech ediční řady Varhanní preludia na písně z Kancionálu, Antifony k přijímání jako
příloha Zpravodaje Musica sacra a byla
vydána ucelená sbírka žalmů Zpěvy mezi
čteními (2012).
Na soutěži České liturgické komise
o nová ordinaria v roce 1976 získalo
(v kategorii A) 1. cenu Slavnostní ordinarium pro smíšený sbor, lid, varhany
a orchestr (1973); Jednoduché ordinarium
pro scholu, lid a varhany (1973) dostalo 2. cenu (v kategorii B) při neudělení
1. ceny. Za svoji uměleckou práci byl
vyznamenán udělením čestného občanství městyse Ostrovačice (1998), Řádem
sv. Cyrila a Metoděje České biskupské
konference (2001), Cenou Jihomoravského kraje (2005), Medailí sv. Petra
a Pavla (2007) brněnského biskupství
a stříbrnou Svatovojtěšskou medailí Arcibiskupství pražského (2010), Cenou
Společnosti pro vědu a umění (2014),
Cenou města Tišnova (2015). V České
Třebové se od roku 2005 koná každoročně Mezinárodní varhanní festival Zdeňka Pololáníka. V Tišnově vznikl v roce
2010 Jarní hudební festival Zdeňka Pololáníka.
Karol Frydrych

Zdeněk Pololáník (* 1935)
Světově uznávaný hudební skladatel,
varhaník a pedagog. Hru na varhany
studoval nejprve na Hudební škole Jaroslava Kvapila v Brně, poté na brněnské
konzervatoři, kde si přibral též skladbu
jako předmět navíc. Cíleně se studiu
skladby oddal na Janáčkově akademii
múzických umění. Od promoce se věnuje skladbě jako svobodnému povolání. Službu liturgického varhaníka
v Ostrovačicích zpočátku vykonával výpomocně, následně jako ředitel kůru. Po
pádu totalitního režimu zastával pozici
varhaníka brněnské katedrály sv. Petra
a Pavla (1990–1994), na Hudební fakultě Janáčkovy akademie múzických umění přednášel obory duchovní hudba,
scénická a filmová hudba (1990–1995)
a byl vedoucím prvního Kabinetu duchovní hudby v tehdejší Československé
federativní republice, který vznikl především díky jeho nasazení a umělecké
autoritě.
K nejzávažnějším Pololáníkovým
opusům patří oratorium Šír Haš-Šírím
(1970), Missa solemnis (2001) a opera
Noc plná světla (2013). Na 400 titulů obsahuje jeho tvorba filmová, televizní,
scénická a k rozhlasovým hrám. Napsal
ale i přes 300 autonomních skladeb pro
koncertní provozování či k praktickým
liturgickým účelům: 2 latinské mše (Missa brevis 1969, Missa solemnis 2001), 5 figurálních českých mší (Česká liturgická
mše 1956, Mše 1956, Vánoční mše dětská
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A také se jim to v mnoha případech povedlo.
Sama služba vyžaduje jistou oběť
varhaníka a pochopení jeho rodiny, ale vše je vynahrazeno, je-li dobrý
vztah s knězem, sborem, eventuálně
s ochotnými a schopnými hudebníky
podle místních možností. Je zapotřebí
si všímat zvláště začínajících mladých
hudebníků a umožnit jim spoluúčinkování na kůru. Bývá to pro ně nevšední, sváteční pocit a zážitek přitažlivý
pro další rozvíjení. Touto cestou prošla
řada významných hudebníků, pěvců
a skladatelů, což si ani neuvědomujeme.
Nastal čas pro více kontaktů s Prahou a eventuálně dalšími biskupstvími
a vzájemně se informovat o notových
archivech, souborech se zajímavým repertoárem a možnostech vzájemného
hostování při slavnostech, výročních
oslavách, v případě, že je něco vhodného k obohacení těchto duchovních
pořadů i mimo Brno.

před třemi dny vyšli. Můj předchůdce
zjistil, že varhany vydávají nežádoucí
pazvuk. Příčina? Vyschlé dřevo píšťal
i celého prastarého červotočivého nástroje. Donesl kýbl vody, kterou nalil
pod měch. Voda zvedla prach a nebyla
vidět. Šli jsme oba pro další vodu. Až
začala být pod měchem vidět, vydávala zvuk hojných dešťových kapek na
kamenné dlažbě chrámové lodi pod
kůrem. Ozvaly se zvony a za chvíli
i kroky poutníků před hlavním vchodem. Voda prokapávala středem lavic.
Poutníci otevírali deštníky a vyhýbali
se kalužím, které se na dlažbě neuvěřitelně rychle vytvořily, a spěchali co
nejrychleji do lavic. Jak nakonec zněly
varhany po vodním osvěžení, si však již
nepamatuji.
Co byste vzkázal čtenářům našeho Zpravodaje, resp. chrámovým
varhaníkům?
Važte si možností, které máte po letech vyhrožování ztrátou zaměstnání
a jinými sankcemi, jimiž zaháněli od
varhanní služby varhaníky za totality.

Za rozhovor děkuje redakce Zpravodaje
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Velké osobnosti koncilu
Přinášíme životopisné medailony velkých osobností církve minulého století,
které se zasloužily o Druhý vatikánský koncil a obnovu liturgie, při níž máme tu
čest vykonávat službu chrámových hudebníků.

kardinál Yves Congar
(1904–1995)
Katolík z protestantské kaple
Yves Congar krátce po Druhém vatikánském koncilu: „Hrozí nyní nebezpečí, že
přestaneme hledat, že z nevyčerpatelného
kapitálu Druhého vatikánského koncilu
naděláme prostě peníze. (…) Znamenalo
by to zradu na ,aggiornamentu‘, kdyby se
domnívali, že je jednou provždy dáno koncilovými texty.“

ných studií se mu podařilo získat neobvyklé povolení k návštěvě přednášek
na pařížské protestantské teologické
fakultě, a když se po skončení studií
stal asistentem významného dominikánského teologa Dominika Chenu,
rozšířil ještě dále své styky s nekatolickými teology. Zpočátku ho nechápali katolíci ani protestanti. Později
s úsměvem vzpomínal, jakým děsem
naplňovaly jeho návštěvy například
hospodyni protestantského teologa
Oscra Cullmanna, se kterým jej pojilo
trvalé a hluboké přátelství.
Francouzská církev už před 2. světovou válkou doslova sršela nápady, které
vzbuzovaly naděje, ale také obavy. Podobně jako jiní ocitl se i Congar pod
lupou církevního dohledu. Sankcím
unikl tím, že se brzy po vypuknutí války dostal do německého zajetí. Když
se v květnu 1945 konečně vrátil na fakultu v Paříži, ocitl se ve zcela nové si-

Yves Congar, dominikánský teolog,
se narodil roku 1904 v Sedanu, někdejším centru francouzského protestantismu. Tam, už v době dospívání, byl celý
jeho život předznamenán skutečností,
že po šest let chodil na katolické bohoslužby do protestantské kaple. Místní
pastor ji půjčoval katolíkům, jejichž
kostel za první světové války Němci
vypálili. Z modliteb v tomto nekatolickém prostoru vyrostlo Congarovo
rozhodnutí věnovat se ekumenismu,
snahám o smír mezi tehdy velmi znesvářenými křesťany. Během násled7
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po koncilu, kterého se Congar aktivně
a nadšeně zúčastnil. Do svého Koncilového deníku si v Římě 18. listopadu
1963, kdy byla zahájena diskuse o ekumenismu, zapsal: „Je to historický
okamžik, dnes ráno se modlíme plni
naděje. Církev se rozhodujícím způsobem hodlá vyslovit pro dialog. To
je něco, co jí před pouhými několika
roky vůbec nepřišlo na mysl. Čí setba
tu vchází, kdo ji zasel do mého srdce už
před 30 lety? Komu vděčíme za to, že
po každé noci přicházejí červánky a po
každé zimě jaro?“
Petr Kolář SJ
(převzato z časopisu Anno Domini)

tuaci. Dominik Chenu musel fakultu
opustit, jeho knihy se ocitly na indexu
a podobně bylo postižené i jezuitské teologické učiliště v Lyonu.
„Vypadalo to jako po zemětřesení, jenom mně se nic nestalo, protože jsem
byl v zajetí,“ komentoval to o mnoho
let později Congar. Stačilo ovšem jeho
první velké poválečné dílo Vraie et fausse
réforme dans l’Eglise (Pravá a nepravá reforma v církvi) a bylo zle. Přitížily mu
také jeho styky s biblickým hnutím,
liturgickou obnovou a hlavně s dělnickými kněžími. Nakonec musel i on
fakultu opustit a ke druhému vydání
jeho knihy mohlo dojít až v roce 1968,
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P. Josef Martínek – vzpomínka
Hudbou žil intenzivně – piáno měl
vrchovatě zatíženo spoustou not tak, že
tam nezbývalo místo ani na tehdy obligátní Beethovenovu bystu. Neodolal,
aby i z kazatelny nepřibližoval věřícím
varhany, a tak si jednou přibral ke kázání na kazatelnu i větší dřevěnou varhanní píšťalu. Zřejmě zapůsobil. Když se
mně po čase podařilo vyjednat stavbu
nových varhan krnovskou firmou, nástroj přivítal, jen mně vytknul, že tam
není GAMBA, protože nový nástroj se
přiblížil baroknímu ideálu (a od roku
1959 slouží excelentně dodnes!).
Pan profesor byl v přímých kontaktech velmi energický – harmonii vyučoval podle Josefa Bohuslava Foerstera,
úkoly harmonizace jsme si odnášeli
(dva žáci) domů v rozměrných notových denících. A když se kolegovi práce
příliš nedařily, pan profesor se „mírně“
rozčiloval (tak třeba „jestli můj kolega
nespadl cestou na kole do Prace na hlavu do příkopu“). Když zkoušel v kostele
sbor, pan profesor náhle zarazil dirigování a rozčileně zvolal: „Kdo si to tam
dupe jako pastéř?!“ Že jsem si to zrovna
já soustředěně odklepával rytmus dále
nezjišťoval a nasadil znovu od začátku.
S farními radními míval schůzku po
nedělní mši při společné snídani, ale
bylo běžné s ním pohovořit při cestě
autem, kterým ho mezi Prací a Blažovicemi převážel můj otec.
Jan Kašpařík, Blažovice

Před 60 lety (29. května 1962) zemřel
ve věku 75 let pater Josef Martínek –
kněz, učitel, hudební skladatel, varhaník, žák Leoše Janáčka. Působil jako
docent církevního zpěvu v brněnském
alumnátu a ředitel kůru u sv. Michala,
kde založil Cyrilskou jednotu. Složil
několik mší a řadu příležitostných církevních skladeb.
Pan profesor bydlel v rodinné vilce
v Praci a po odchodu do důchodu dlouhá léta sloužil v Blažovicích nedělní mše
svaté střídavě s P. Mačkalem, který dojížděl z Drnovic, případně z Brna, kde také
vypomáhal v některých kostelech. Kromě toho pan profesor usilovně pečoval
o chrámový zpěv a hudbu v blažovickém
kostele – v kázáních objasňoval význam
lidového zpěvu a dbal na jeho kvalitu. Po
odchodu profesionálního hudebníka-varhaníka pana Vladimíra Babušíka do Brna
vychovával náhradní varhaníky (toho
jsem také ochotně využil a absolvoval
u něho v Praci privátní výuku harmonie).
Chrámový sbor nacvičoval s pomocí pana profesora často jeho skladby
(o svátcích s doprovodem orchestru)
a své nové mše nacvičoval souběžně
v Blažovicích, ve Slavkově a v Praci, kde
byly mše premiérovány, a spojené sbory
je potom„vyvážely“ do různých míst republiky – Slavkov u Brna, Svatý Hostýn,
brněnské kostely… Když měl za sebe
„záskok“ u oltáře, tak sám dirigoval své
skladby a občas zasedl za varhany.
9
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Důstojný pán František Poimon
(1817–1902)
Kněz duchovní správy, básník, spisovatel, sběratel písní a redaktor kancionálu se narodil 29. ledna 1817 v Polné.
Studoval německé gymnázium v Jihlavě, filosofii a bohosloví v Brně, kde byl
v roce 1941 vysvěcen na kněze. V den
své primice v Polné, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, měl za akolytu
Karla Havlíčka Borovského, který byl
tenkrát ještě pražským bohoslovcem.
Po svém vysvěcení působil Poimon
jako kaplan na zámku Žďáře, v Německém na Žďársku a v Brně u sv. Tomáše. V roce 1859 se stal lokalistou
v Hlubokých Mašůvkách a po 4 letech
ředitelem a katechetou hlavní školy ve
Slavkově u Brna. Od roku 1877 se stal
farářem v Želetavě a roku 1882 v Dešné. Po šesti letech unaven prací odešel
na odpočinek do svého rodiště Polné.
Roku 1891 slavil své zlaté a v roce 1901
i diamantové kněžství. Zemřel 1. června 1902 ve svém rodišti a byl tam za
obrovské účasti pohřben.
Poimon byl knězem horlivým, ideálního sušilovského ražení. Za svého
pobytu v Brně rozvinul neobyčejnou
činnost jak v duchovní správě, tak
i v Katolické jednotě. Byl výborným populárním řečníkem i spisovatelem.
Stýkal se důvěrně se Františkem Sušilem, Matějem Procházkou, Benešem
Methodem Kuldou, Bedřichem hrabě-

tem Silva-Taroucou, a již roku 1850 mu
byla svěřena redakce Hlasu, kterou vedl
do roku 1859. Přes dlouhou plicní chorobu, kterou si přivodil pracovním přepínáním fyzických i duševních sil, byl
neustále a vytrvale literárně činným.
Napsal mnoho článků do Časopisu katolického duchovenstva, do kalendáře
Moravan a vydal samostatně devět děl,
z nichž poslední jsou obšírné dějiny
rodného města Polné. V rukopise zanechal i dějiny města Slavkova u Brna.
Pořídil přes dvacet překladů různých
spisů z latiny, francouzštiny, angličtiny a němčiny. Poimon někdy používal
pseudonym „František Polenský“.
Poslední léta byl stižen zákalem očí,
takže téměř oslepl. Velkodušná šlechetnost byla z nejjasnějších stránek milé
Poimonovy povahy. Neúnavně přispíval k účelům vlasteneckým a lidumilným, čehož důkazem je i jeho poslední
10
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vůle s odkazem přes 20 000 K rakouské předválečné měny.
Poimonova činnost je uznávána
také v oblasti církevního zpěvu. Jako
dobrý znalec lidové písně si všímal
bolestivé situace, vyvolané po celé
Moravě kancionálem Fryčajovým
a namáhavě napravované Tomášem
Bečákem. Po roce 1848, který u nás
přinesl i vnitřní svobodu katolické
církvi, předělal a pro časové potřeby
rozmnožil kancionál Bečákův. Svou
velmi důkladnou práci nazval: Úplný
kancionál katolický, dle sebraných písní
uspořádal, modlitbami a ponaučeními
opatřil P. František Poimon, kooperátor
u sv. Tomáše v Brně (Olomouc 1856).
Na 870 tiskových stránkách drobného hustého typu je celkem 638 písní,
33 žalmů, 35 litanií a 30 obsáhlých
pobožností. Převládá dnes všeobecně
názor, že Poimon připravil k vydání
i varhanní průvod. Ten ale zůstal jen
v rukopise, k jeho vytištění už nedošlo, patrně pro Poimonův odchod
z Brna do Mašůvek (1859).
Tím zůstal jeho kancionál bez varhanního doprovodu, a proto se nemohl
ani patřičně – jak by zasluhoval – rozšířit a prosadit. Z hlediska uměleckého a hudebního vývoje znamená však
velký pokrok kupředu, neboť zde byly
poprvé zhudebněny texty Sušilových
hymnů a verše Drbohlavovy, Pohankovy a Soukupovy. Práce na Poimonově
kancionálu je poznamenána velkou
láskou k písním starobylým, smyslem
pro poetickou krásu jazyka a je vše-

stranně hluboce fundována erudicí
autora.
Současná hudební věda kancionálovou práci Poimonovu oceňuje příznivě
a vyzvedá také jeho sběratelskou činnost.
Literatura:
PODLAHA, Antonín. Bibliografie české katolické literatury náboženství od 1828
až do konce roku 1913: vydáno v pamět
osmdesátiletého jubilea „Časopisu katolického duchovenstva“ a padesátiletého jubilea
„Dědictví sv. Prokopa“. Praha, 1923.
EICHLER, Karel. Zpráva o novém
11
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Kněží – hudebníci brněnské diecéze 1777–
1977. Tato životopisná studie 21 brněnských kněží-hudebníků byla pořízena
z podnětu Kapitulního Ordinariátu ze
dne 1. června 1974 pro VZPOMÍNKOVÝ ALMANACH k příležitosti 200letého výročí trvání brněnské diecéze.
S prací bylo započato 1. července 1974,
ukončena byla 29. června 1975. K vydání almanachu s Láníkovou studií však
nedošlo. Životopisná črta šaratického
kněze o Františku Poimonovi vyšla ve
Věstníku Historicko-vlastivědného spolku
Žarošice (Žarošice, 2021, č. 29, s. 73–75.
ISSN 2533-4247)

kancionálu (zpěvech a modlitbách) pro
diecesi Brněnskou. Obzor: list pro poučení a zábavu, Brno, říjen 1907, roč. XXX,
č. 10, s. 219–223.
EICHLER, Karel. Předmluva. Průvod
k zpěvům, jež obsahuje v úplném vydání
svém Cesta k věčné spáse, Brno, 1909.
ŠŤASTNÝ, Václav. František Pojmon
(nekrolog). Obzor: list pro poučení a zábavu, Brno, 20. června 1902, roč. XXV,
č. 12, s. 188–189.
Antonín Láník
Pozn.: Článek Antonína Láníka
pochází z jeho badatelského počinu

Prosíme o posílení PULSU naší jednoty „jednou kávou měsíčně“
či jakoukoli jinou částkou, kterou si navolíte na portálu
donator.cz. Farníci brněnské diecéze již tento fond znají.
Tato spolupráce s BB nám usnadní administrativu s vydáváním
potvrzení o darech apod. a dárcům nabídne např. přehled
podporovaných projektů. Další informace najdete na webu

DONATOR.CZ
Donator.cz je internetový portál zřízený Biskupstvím brněnským.
Přispět na Musica sacra můžete na:
https://donator.cz/spolupulsujeme/musicasacra.
Děkujeme!
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Zajímavý nález
Kdysi (tedy v roce 1993) jsem potřeboval seřídit varhaníkovi RNDr. Bečičkovi
velmi nespolehlivě fungující pedálovou
trakturu varhan v minoritském kostele sv. Janů v Brně. Protože zásuvkové
vzdušnice pedálových píšťal jsou umístěny až na zadní stěně kůru, musí dlouhá traktura procházet k zadní stěně pod
dřevěnou podlahou. Nikde nebyl viditelný přístup k traktuře, takže bylo jasno, že přístup k hrubému seřízení musí
být pod stupňovitým pódiem pro zpěváky, které se varhanářům nechtělo rozebírat, a seřizování abstraktů v hracím stole
bylo již daleko optimálnímu stavu.
Rozhodli jsme se tedy pódium rozebrat a očekávaný záklop čtvercového
otvoru se objevil. Navíc se současně
objevil onen zajímavý nález – v papírové krabici mnichy spořádaně uložené

cínové píšťaly, jak se ukázalo od c´ do
zbytku rozsahu hracího stolu. Podle
zvyku pečlivých varhanářů byla nejdelší
píšťala c´ označena jménem rejstříku –
v tomto případě „PIFFARO“, výchvěvná
řada píšťal stavěná v Itálii k PRINCIPÁLU 8´, která byla stavěna ve varhanách
až od třetí oktávy, kde byla její funkce
významná a efektní. Při četných úpravách a přestavbách varhan byl rejstřík
odstraněn, ale jeho umístění na vzdušnici zůstalo viditelné a je zajímavé, že
v dobových zprávách o zásazích do nástroje se o rejstříku žádná informace
neobjevuje.
Dnes, po poslední přestavbě varhan
Zdeňkem Hromádkou v roce 2000, je
již rejstřík „PIFFARO“ opět na svém
historickém místě.
Jan Kašpařík

14. SETKÁNÍ SCHOL
akce je být spolu, malí, velcí, děti, mladí,
rodiny či starší, naše babičky a dědečkové, být spolu všichni zpěváci i nezpěváci, naši občané a všichni, kdo pozvání
přijali. Mottem letošního ročníku bylo:
„Kdo má Boha, je bohatý“. Přihlásilo se
celkem 16 schol: Příbor, Drnovice, Nový
Hrozenkov, Baby scholička ze Zlína,
Střelná, Vsetín, Zasněžená schola z Vel-

Po dvouapůlroční pauze se podařilo
uspořádat 14. setkání schol. Po této coronavirové pauze se nám moc nechtělo,
ale velkou motivací a motorem byl pro
nás stálý a velký zájem schol o tuto akci.
Během této pauzy několikrát psaly, kdy
setkání zase bude, jak si přejí a chtějí přijet. Toto byl ten největší motiv do toho
jít znovu. Hlavním cílem a smyslem této
13
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nový šmrnc a elán a všem jsme snad
dopřáli opravdu radostnou atmosféru
po celý den. Dokázali jsme povzbudit
nejen scholy z naší olomoucké diecéze,
ale i mnohá naše srdce, sami sebe i lidi
v naší obci, kteří mezi nás přišli.
Byl připraven bohatý program: přehlídka jednotlivých schol, nejrůznější
tvořivé dílny, koncert kapely Brouci, žonglérská show Michala Třísky
a v rámci oslavy Dne dětí se rozdávala
výborná zmrzlina. Byl opět uvařen výborný guláš, připravena kavárna, čepovaná malinovka, domácí limonády,
bramborové spirály a mnoho dalšího.

kých Karlovic, Nedašov, Zubří, Horní
Lideč, Francova Lhota, Nivnice, Valašská Polanka, Lačnov, Malenovice a naše
scholička z Lidečka. Scholy přijely s obrovskou radostí a nadšením. Hudebně
byly naprosto dokonale připraveny.
Smysl této akce – být spolu, načerpat
zkušenosti, inspirovat se, povzbudit se,
motivovat ostatní, chválit Ježíše zpěvem a společně prožít něco krásného
– se nám podle slov vedoucích a tváří
dětí nejspíše podařilo naplnit. Mnohým vedoucím jsme dopomohli k povzbuzení pro scholy probouzející se po
covidu, fungujícím jsme pomohli dát
14
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Vidět po dvouapůlroční pauze tolik nadšených, usmívajících se a vděčných lidí stálo za to. Jak řekl přijíždějící žonglér: „Tyhle křesťanský akce
moc nemusím, ale takovou atmosféru
a parádní amfiteátr jsem ještě neměl.“
Tímto chceme nesmírně poděkovat
každému z vás, kdo mezi nás přišel,
všem našim sponzorům a dárcům,
kteří nás finančně podpořili, a všem,
kteří nám jakkoliv pomohli jak s přípravou této akce, tak v samotný den.
Sám člověk nezmůže vůbec nic, jen
společnými silami a vzájemnou pomocí můžeme tvořit a vytvořit něco velkého a krásného.
Děkujeme.
Ludmila Vichtorová,
organizátorka setkání

Pár slov účastníků:
Děkujeme! Byl to moc krásný den pro
nás všechny, neskutečně zorganizované. Nechápeme, kde berete tolik ochotných lidi, rodičů, sponzorů… Vždy je to
super. Ale zdá se nám, že je setkání rok
od roku dokonalejší.
Baby scholička Zlín
Chvála Kristu, veliké díky všem organizátorům za skvělou organizaci včerejšího setkání schol! Naše tři děti ze Zubří se vrátily naprosto nadšené a určitě
nebyly samy. Dokážu si představit, jak
složitá a náročná je taková akce. Proto
velmi rád posílám mimořádně pozitivní
zpětnou vazbu, že se to podařilo a slouží to k Božímu dílu. Ať vám Pán žehná.
vděčný tatínek J. M.

15
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Mezinárodní kongres
Pueri cantores 2022
600 zpěváků. Během srpna 2022 se
uskutečnily tři národní kongresy v Africe: v Burundi (Bujumbura a Gitega,
20 sborů, asi 1 000 zpěváků), ve Rwandě (Kabgayi, 12 sborů, 600 zpěváků)
a v Demokratické republice Kongo
(Bukavu, asi 2 500 zpěváků).
Jiří Bartoš

Od 13. do 17. července 2022 se v italské Florenci konal 43. mezinárodní
kongres Pueri cantores, původně naplánovaný na červenec 2020. Zúčastnilo se ho 2 500 malých zpěváčků z Itálie,
Německa, Francie, Belgie, Švýcarska,
Španělska, Portugalska, Rakouska,
Polska, Švédska, Lotyšska a Mexika.
V rámci kongresu proběhly četné koncerty pořádané v kostelích i na náměstích, jakož i tři galakoncerty. Závěrečné
mši v majestátní katedrále Panny Marie Květné předsedal florentský arcibiskup Giuseppe kardinál Betori.
Mezinárodní federace Pueri cantores byla založena v roce 1944 a prostřednictvím svých národních federací sdružuje dětské, chlapecké, dívčí
a mládežnické sbory, jejichž hlavní úlohou je zpěv při liturgii; v současnosti se
jedná asi o tisíc sborů z Evropy, Severní i Jižní Ameriky, Asie a Afriky. Další
mezinárodní kongres Pueri cantores
se bude konat v Římě od 28. prosince
2023 do 1. ledna 2024.
Kromě mezinárodních kongresů
jsou v některých zemích pořádány
i národní kongresy Pueri cantores. Od
29. do 31. července 2022 se tak v Krakově konal 11. polský národní kongres
za účasti 19 pěveckých sborů a více než
16
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Velikonoce na kůrech
jily ke službě při liturgii Velikonočního
tridua ve farním kostele. Stejně tomu
bylo i v letošním roce.
Na Zelený čtvrtek jsme společně
připravili Actus čtvrtý (Česká mariánská muzika) a Vítání Pána Ježíše
u velebné svátosti oltářní (Svatoroční
muzika). Našeho oblíbence A. V. Michnu jsme doplnili dvěma zpěvy z Taizé
– O Christe Domine Jesu a Každý den.
K obřadům Velkého pátku jsme vybrali In manus tuas (Taizé), Rozjímání
umučení Syna Božího (A. V. Michna,
Svatoroční muzika) a Ó, lásko příliš
veliká (hudba: A. V. Michna, Česká mariánská muzika, text: Mešní zpěvy).
Po oba dny varhany poctivě mlčely,
neboť byly v Římě 
Při Velikonoční vigilii je u nás zvykem při čteních a žalmech střídat farníky z obou částí farnosti. Zvykem
ovšem nikdy nebylo vystřídat během
litanií sedm zpěváků. Měli jsme z inovace trochu obavy, ale zcela zbytečně.
Mnoho farníků nám děkovalo, že se
jim to moc líbilo, a že poprvé v životě
dávali při litaniích pozor. Až nám bylo
trochu líto, že zůstaly téměř bez odezvy poctivě provedené zpěvy Vesel se
té chvíle (z archivu sester Boromejek),
Gloria Patri et Filio (G. P. da Palestrina) nebo závěrečné Chvalte radostně (J.
Clarke).
O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně každý sbor zpíval opět ze svého domov-

Brno-Zábrdovice
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Velikonoční vigilie:
Na Zelený čtvrtek byly provedeny
následující skladby: Pojďme s radostí
(autor neuveden), komunita Emmanuel Brno – Vzdáváme ti díky; G. Croce –
O vos Omnes; J. Arcadelt – Ave Maria;
zpěvy z Taizé – Adoramus te Christe.
Velký pátek jsme doprovodili těmito
skladbami: text a nápěv J. A. Komenský, harmonie B. Korejs – Soudce všeho světa; O. Faulstich – Ubi caritas et
amor; Ukřižovaný Kriste (autor neuveden). O Velikonoční vigilii jsme zpívali:
M. Smith – Sláva tvá; M. Jakubíček –
Píseň svatého Františka; zpěvy z Taizé – Surrexit Christus. Veškeré skladby
zazněly pod vedením Michala Javory.
O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
provedli Chrámový sbor Brno-Zábrdovice, orchestr a sólisté následující
skladby: J. Gruber – Missa Festiva;
K. R. Kristinus – Heac Dies; J. Gruber –
Terra Tremuit; W. A. Mozart – Ave verum corpus; J. J. Pihert – Regina coeli.
Provedení hudby o Božím hodu velikonočním řídil Zdeněk Hatina.
J. Beránková
Brno-Žebětín
Do farnosti Brno-Žebětín patří i městská část Brno-Kohoutovice.
V obou částech farnosti působí chrámové sbory, které se již několikrát spo17
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KV 317). Zpívala Kristýna Vladíková,
na varhany doprovodil Karol Frydrych.
V neděli 22. května se v kapli uskutečnil koncert pěvce Richarda Kolaře,
Dómského komorního sboru vedeného Dagmar Kolařovou a varhaníka
Petra Kolaře, na kterém zazněl repertoár: G. Yong – Preludium v klasickém
stylu; J. Alain – Kyrie (Messe modale en
septuor, JA 136); G. B. Bononcini – Per
la gloria; J. S. Bach – chorální předehra „Allein Gott in der Höh sei Ehr“,
BWV 676); F. Mendelssohn-Bartholdy – Veni Domine; A. Caldara – Sebben, crudele; G. Giordani – Caro mio
ben; D. Moore – This the gift to be
simple (podle Canonu in D J. Pachelbela); P. Kolař – Preludium, cantabile, fuga „Přijď, Duchu Svatý, k nám“;
G. Fauré – Tantum ergo; Ch. Gounod –
Ave Maria; J. Leavitt – Ubi Caritas;
J. Rutter – The Lord bless you and keep
you. Posluchači odměnili účinkující
mohutnými ovacemi vestoje.
Karol Frydrych

ského kůru. V kapli Svaté rodiny v Kohoutovicích jsme zopakovali sobotní
Gloria Patri, Vesel se té chvíle, Chvalte
radostně a přidali Surrexit Dominus
vere (Taizé). Nemohli jsme vynechat A.
V. Michnu, tentokrát O slavném vzkříšení Pána Jezu Krista, Spasitele a Vykupitele našeho (Svatoroční muzika).
Petra Doffková
Hluk
Na Velký pátek jsme provedli následující skladby: J. Olejník – Hle kříž, M. Frisina – Anima Christi a K. Douša – Výtky Spasitelovy. O velikonoční vigilii
a o Božím hodu velikonočním zazněly
tyto skladby: M. Frisina – Chi ci separera, D. Štefaník – On vstal z mrtvých
a J. Otčenášek – Anděl Páně sestoupil
z nebe. Čtyřicetičlenný sbor doprovodilo smyčcové trio, trubky a varhany.
David Štefaník
Hrušky u Brna
Při dvou ekumenických bohoslužbách členů Brněnské komendy Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského v kapli Panny
Marie Sněžné byly uvedeny skladby:
J. S. Bach – Jesu, meines Glaubens
Zier; J. S. Bach – Mein gläubiges Herze (Pfingst-Cantate BWV 68); Celtic
Alleluia; A. Dvořák – Bože! Bože! Píseň novou (Biblické písně, op. 99, č. 5),
A. Dvořák – Při řekách babylonských
(Biblické písně, op. 99, č. 7); P. Eben:
Velikonoční antifona; W. A. Mozart –
Agnus Dei (Krönungsmesse in C,

Křižanovice
V kostele Nanebevzetí Panny Marie
byla uvedena Velikonoční mše F. Laštůvky. Účinkovali: šestnáctičlenný
ženský chrámový sbor, Anna Gulová
(mezzosoprán), Marie Cenková (mezzosoprán), Lukáš Frydrych (varhany)
a Marta Kuchtová (sbormistr). Na pozvání R. D. Františka Nechvátala toto
uskupení vystoupilo se stejným repertoárem též v Dražovicích – v závěru
velikonoční liturgie byli všichni účin18
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(Pfingst-Cantate, BWV 68) J. S. Bacha,
Velikonoční antifonu P. Ebena, Modlitbu (Largo z opery Xerxes, HWV 40)
G. F. Händela, Hle, dotkl se úst mých
(Liturgické písně, op. 236) Z. Lukáše, Agnus Dei (Krönungsmesse in C,
KV 317) W. A. Mozarta, Domine Deus
(Gloria in D, RV 589) A. Vivaldiho, tři
Biblické písně (č. 5, 7, 10) A. Dvořáka:
Bože! Bože! Píseň novou, Při řekách
babylonských, Zpívejte Hospodinu píseň novou, jakožto příslušné liturgické
zpěvy (ordinarium, žalm, aleluja). Na
varhany doprovodil podepsaný.
Karol Frydrych

kující odměněni růží, sbormistryně
kyticí, což se běžně nestává.
Lukáš Frydrych
Letonice
Duchovní prožitek bohoslužeb v kostele sv. Mikuláše byl umocněn pěti vystoupeními sólistů. Flétnistka Kristýna Kalfasová z Brankovic, studentka
2. ročníku brněnské konzervatoře, zahrála Allegro (Sonate Nr. 7 B-dur, op. 2)
B. Marcela a Vivace (Sonate F-dur, TWV
41:F2) G. P. Telemanna. Profesionální
pěvkyně Kristýna Vladíková z Bošovic přednesla Mein gläubiges Herze

Dary na činnost Musica sacra
Vzhledem ke stále rostoucím nákladům na provoz kanceláře,
nepříznivé situaci s pandemií Covid 19, produkci Zpravodaje
a vydávání publikací prosíme všechny z řad členů i příznivců Musica
sacra, kteří v letošním roce ještě nepřispěli,
aby tak učinili částkou alespoň 300,– Kč.
Svým příspěvkem umožníte pokračování činnosti naší
Musica sacra a podpoříte naše společné dílo, jehož cílem je
zkvalitňování liturgické hudby.

DĚKUJEME!

Číslo našeho bankovního účtu je

154525774/0300.
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Salmo 122 Zdeňka Zouhara
Osobnost hudebního skladatele,
muzikologa a pedagoga JAMU prof.
PhDr. Mgr. MgA. Zdeňka Zouhara
(1927–2011) byla ve Zpravodaji Musica
sacra 5/2016 ponejprv připomenuta
v souvislosti s 20. výročím od renovace Žarošické mše pastýřské.1 Jeho další
duchovní tvorba však nepronikla do
povědomí širších vrstev dnešních chrámových varhaníků a ředitelů kůrů,
mimo jiné proto, že s výjimkou dvou
kompozic dosud nebyla vydána tiskem.2
Péčí Jednoty na zvelebení církevní
hudby na Moravě nyní vychází – jako

notová příloha spolkového časopisu –
Zouharovo Salmo 122. Jak italský název napovídá, jedná se o zhudebnění
žalmu 122: „Zaradoval jsem se, když mi
řekli: Půjdem do domu Hospodinova…“,
Autor toto dílko zkomponoval
k výročí 200 let poutního kostela sv.
Anny v Žarošicích. Při jejím vzniku
důsledně respektoval předem vytyčené mantinely, aby bylo zvládnutelné
i na venkovských kůrech. Salmo 122
je určeno pro čtyřhlasý smíšený sbor
a varhany. Na ploše 40 taktů vyzní ve
forte a mezzoforte za cca 2 min. Jeho
předností je působivá melodická linka,
jež vrcholí v hymnickém hlaholu, dále
posluchačsky efektní prolínání hlasů,
ale současně interpretační nenáročnost. Pan profesor Salmo dokončil 7.
října 2001 na chalupě v rodných Kotvrdovicích, 3 v premiéře, kterou provedl
žarošický chrámový sbor pod vedením
autora tohoto textu, zaznělo při
nedělní hodové mši 21. října 2001. Jak
dokládá hudební kronika žarošického
kůru, na provedení participovalo 25
sboristů (11S, 6A, 4T, 4B). Šlo při tom
o poměrně exponovanou akci: sbor
mládeže v šibeničním časovém termínu
realizoval sedm pěveckých zkoušek,
generálky se zúčastnil rovněž tehdejší
starosta obce Rudolf Svoboda, též pan

1 Ucelený přehled informací o Zdeňku Zouharovi v posledních letech přinesly publikace:
VESELÁ, Irena, ZOUHAR, Vít. Zdeněk Zouhar
(1927–2011): ohlédnutí k 90. výročí narození. Brno:
Moravská zemská knihovna, 2017. ISBN 978-807051-241-8.
ZOUHAR, Zdeněk, VESELÁ, Irena, TICHÝ,
Vlastimil. Zdeněk Zouhar (1927–2011): skladatel, muzikolog, knihovník: katalog k výstavě z cyklu Moravské
zemské knihovny Oči Brna z 5. června – 26. srpna 2017.
Brno: Moravská zemská knihovna, 2017. ISBN
978-80-7051-238-8.
ZOUHAR, Vít. Několik životů Zdeňka Zouhara
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
In Osobnosti Hudební fakulty JAMU II. Brno, 2020, s.
286–312. ISBN 978-80-7460-176-7.
2 Z duchovní tvorby Z. Zouhara se dočkala
opublikování Vánoční ukolébavka (ZOUHAR, Zdeněk. Rozmarné ukolébavky: cyklus pro dva ženské
hlasy (komorní sbor) a klavír na lidovou poesii. Brno:
Krajské kulturní středisko, 1974), dále pak Preghiera per armonio – instrumentální modlitba věnovaná R. D. Antonínu Láníkovi (Moravští skladatelé
dětem. Editio Moravia, 2002, ISBN 979-07-0651137-5; Zpravodaj Musica sacra, Brno, 2021, roč. 29, č.
4. notová příloha)

3 Zdeněk Zouhar ke skladbě Salmo 122 posléze přikomponoval varhanní Preludio quasi una
toccatina, jež nese datum dokončení 14. října 2001.
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***
V nedeli 9. ríjna se ve Steboricích v kostele Narození Panny Marie uskutecní
Setkání schol opavského dekanátu. Více informací naleznete na stránkách
https://chramovahudba.cz/. Na tomto webu najdete také informace o pripravovaných
kurzech pro varhaníky a pro vedoucí i cleny schol zejména ostravsko-opavské diecéze.
***
Arcibiskupství olomoucké zahajuje 15. ríjna 2022 další rocník Kurzu pro
varhaníky. Uzáverka prihlášek je 30. zárí 2022. Bližší informace naleznete na
novém webu: https://musicasacra.cz/.

scholách
https://bozischola.
proscholy.cz/

http://www.janusuv-festival.cz/.
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Unikátní publikace zdarma ke stažení: Jiří Sehnal – Figurální mše na Moravě
od 17. století do současnosti. Objevitelská faktografie sleduje dějiny hudby na Moravě, chrámovou hudbu, hymnologii, hudbu duchovních řádů, barokní moravské
opery, varhany, varhanáře i trubače … Doporučujeme chrámovým hudebníkům
a zájemcům o církevní hudbu a varhany. Ke stažení ve formátu PDF: https://www.
mzk.cz/sites/mzk.cz/files/souboryMZK/publikace/sehnal_jiri_-_figuralni_mse_
na_morave.pdf
***
Musica sacra nabízí ke koupi Velikonoční graduál od P. Josefa Olejníka. Jedná
se o první vydání varhanního doprovodu z r. 2001, cena 300,- Kč. Zájemci si mohou publikaci objednávat na kontaktech uvedených v tiráži.
***
Hledáme dobrovolníka, který by nám pomohl s vyřizováním grantů a dotací
na projekty Musica sacra. V současné době je spousta možností, kde získat na
různé projekty finanční podporu. Musica sacra však nemá odborníka, který by
ji s vyhledáváním a získáváním dotací pomohl. Pokud máte zkušenosti v této
oblasti a jste ochotni Musica sacra pomoci, tak se nám ozvěte na kontakty
uvedené v tiráži. Nabízíme DPP. Děkujeme.
***
Notové přílohy tohoto čísla Zpravodaje:
- Zdeněk Pololáník – Antifony k přijímání pro liturgické mezidobí: Dal jsi nám,
Pane, chléb; Jedli a důkladně se nasytili.
- Zdeněk Zouhar – Salmo 122
- Karol Frydrych - Postludium na píseň Svatý Václave

Adresa vydavatele: MUSICA SACRA, z.s., Petrov 5, 602 00 Brno
Tel.: 732 660 687, e-mail: musicasacra@musicasacra.cz
http://www.musicasacra.cz
Návštěvní den: středa: 9.15 – 12, 13 – 16 hod.
Bankovní spojení: ČSOB – Poštovní spořitelna, č. účtu: 154525774/0300
Registrace Zpravodaje Musica sacra: MK ČR E 19603
ISSN 2336-5374
Foto: pokud není uvedeno jinak archiv Musica sacra, z.s.
Příští číslo ZMS vyjde v prosinci 2022. Uzávěrka následujícího čísla je 8. 11. 2022.
Budeme rádi, když nám pošlete své příspěvky. Předem děkujeme!
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Křížovka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

zoologická zahrada
první muž
předpona pro desetinu metru
vidiny ve spánku
arest
osmičlenný sbor
římských 1052

netělesná bytost (lat. spiritus)
Univerzita Karlova
manželka hlavy státu, první …
střela vystřelovaná lukem nebo
kuší
Karol Frydrych

Řešení tajenky z minulého čísla JIŘÍ STREJC:
1. roj, 2. Kain, 3. moře, 4. lvíče, 5. gisis, 6. PTP, 7. INRI, 8. amen, 9. Ilja, 10. BcA.
Tajenku tohoto čísla nám zasílejte do 8. 11. 2022.
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