
                

V předvečer  Tří  králů,  5.  ledna v 17 hod.  jsme se sešli  opět  u ses.  Lin  – Líby Amlerové
v Letohradské 8 v Praze na Letné. V dobré pohodě jsme zahájili první slokou junácké hymny,
Lin obětavě připravily na stoly před námi lákavé jednohubky + něco sladkého a servíroval se čaj
nebo káva. V úvodním slově ses. Hanka Bouzková připomněla tradiční víkendový ekumenický
seminář u Salesiánů v Kobylisích, pak také Den zamyšlení v sobotu 20. února u sv. Ignáce.
Rovněž jsme projednávali problematiku zcizeného emblému na olšanském hrobě br. Jumba –
Jarmila Burghausera, zakládajícího člena Svojsíkova oddílu. Odhadovaný náklad lze uhradit a
br. Pluto zjistí technické podmínky realizace nápravy.

U vánoční borovičky mě ses. Lin požádala o hudební program pro tuto schůzku. Tudíž jsem
se ujal slova – úvodem jsem zmínil léto trávené v mém rodném koutě, broumovském výběžku
v městečku Police nad Metují.  Měl jsem tam bohatou možnost hudebního kulturního vyžití  –
jednak jsem vyprávěl o 10. ročníku festivalu  Za poklady Broumovska – absolvoval jsem 10
sobotních  koncertů  v dientzenhoferovských  kostelech  v obcích  okolo  broumovského  bene-
diktinského kláštera a kostela sv. Vojtěcha. Zahajoval to koncert Š. Margity a D. Peckové ve
vernéřovickém  kostele  archanděla  Michaela,  pak  např.  Kubelíkovo  trio,  Julie  Svěcená
s V. Máchou,  norský  Engegård  Quartet  a  Stamicovo  kvarteto  nebo  Dvořákovo  trio  s Ivo
Kahánkem  se  závěrečným  koncertem  v impozantním  broumovském  klášterním  kostele,  na
jehož programu byla anonymní necenzurovaná skladba z konce 16. století V naději Boží Mistr
Hus  Jan,  potom  O  Crux významného  sborovéhp  skladatele  Knuta  Nystedta  (Norsko)  a
džezová mše K. Růžičky  Requiem – Eternal Light v provedení Kühnova smíšeného sboru,
sopranistky  L.  Silkenové,  varhan  a  Komorních  sólistů  Karla  Růžičky.  Vše  se  špičkovými
interprety; pokud bys přišel/šla půl hodiny před zahájením, tak už máš problém, kde si sednout.
Sborník jsem dal kolovat, vše je i na internetu www.zapoklady.cz. 

Pak jsem se ještě zmínil o varhanním létu, probíhajícím v části náchodského okresu. Prostě
jsem si  to  tam hudebně užil  ažaž.  Nato jsem přítomným posluchačům pustil  CD  Pohádka
českých vánoc – zapomenutá hudba 19. a poloviny 20. století – výběr z hudby, nazpívané
amatérským  souborem  Stěnavan,  řízeným  varhaníkem  L.  Šikutem,  výbornou  sopranistkou
K. Nentvichovou  s varhanním doprovodem a  trubkou.  Druhou  ukázkou  byla  Toccata z var-
hanního souboru  Jakuba Jana Ryby „Novae  et  liberae cogitationes“,  hrané prof.  Michalem
Novenkem  na  varhanách  v Rožmitále  pod  Třemšínem  –  náročná  varhanní  skladba  autora
České vánoční mše. 

Třetí  rozsáhlejší  ukázka bylo 4. CD  Musica antiqua Citolibensis – něco bližšího k tomu:
shodou okolností můj soused, PhDr. Zdeněk Šesták, významný současný český skladatel a
rovněž muzikolog, se narodil  totiž v Citolibech, obci, jež je dnes součástí Loun. Hrával jako
student  v tamním  kostele  na  varhany  a  ve  skříni  za  varhanami  našel  hromadu  notového
materiálů  –  spíše  práce  pro  archeologa.  Později  ve  své  vědecko-muzikologické  činnosti
z onoho  nálezu  odhalil  fascinující  soubor  hudby  18.  století,  prováděné  na  tamním  zámku
hudby-milovných Pachtů z Rájova, jejímiž autory byli místní kantoři a nadaní synkové tamních
šumařů.  Rozsáhlý  soubor  mší,  motet,  symfonií,  arií,  offertorií  a  dalších  koncertních  děl  je
prezentován špičkovými muzikanty a pěvci. Hudba líbezná, která snese nejpřísnější měřítka,
přitom ryze české provenience.Bylo těžké rozhodnout, které ze čtyř CD mám sestrám a bratřím
pustit. Prostě velká paráda.

http://www.zapoklady.cz/


Při poslechu jsem dal kolovat další díl naší kroniky, obohacené oproti stránkám více fotkami.
Moc se to líbilo. Kromě toho jsem přinesl na ukázku z produkce ses. Pirátky – Dany Seidlové
jednak spisek TGM HUMANISTA PRAVDOU POSEDLÝ a publikaci Zrcadlo mé duše. Ses.
Pirátka, dcera Gastona Gutha, správce na panství Schwarzenbergů a vnučka Dr. Jiřího Gutha
Jarkovského,  mimochodem  též  spoluautora  Svojsíkových  Základů  junáctví,  je  významnou
osobností  exilového  skautingu,  spolupracující  úzce  s Velenem  Fanderlikem;  po  jeho  smrti
převzala vydávání časopisu Stopa. Obě publikace vzbudily značný zájem. 

Další publikace, kterou přinesla Hanka Bouzková, je ze smíchovského střediska Mawadani,
rovněž velmi pozoruhodná. Takže jsme měli na Tříkrálové schůzce co dělat. Čas uběhl jako
voda, my zapěli druhou sloku hymny a kvačili zasněženou Prahou domů.
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