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Duhový dům Ostrava 

 Pokaž dé , když  sé na obložé objéví  duha, 

sé lidé  žastavují , ukažují  ji dé tém a na maly  

okamž ik jim barévné  oblouky v mrací ch žvéd-

nou na ladu. Jisté  ví té, ž é o dužé sé žmin ujé i 

Biblé. Vžpoménété si, v jaké  souvislosti? Napo-

ví mé va m biblicky m téxtém ž Génésis, v né mž  

Bu h hovor í  s Noém: „Hle, já ustavuji svou smlou-

vu s vámi a s vaším potomstvem i s každým ži-

vým tvorem… Už nebude vyhlazeno všechno 

tvorstvo vodami potopy a nedojde již k potopě… 

Položil jsem na oblak svou duhu, aby byla znamením smlouvy mezi mnou a zemí…“  

Proc  sé vs ak o dužé žmin ujémé? Slovo duha sé totiž  objévujé v na žvu néjmlads í ho str édiska Sléžské  

diakonié nažvané ho Duhovy  du m, ktéry  byl slavnostné  otévr én 8. dubna 2013 v Ostravé  a jéhož  kli-

énti a pracovní ci na s v Bludovicí ch navs tí vili v ra mci Nédé lé diakonié. Védoucí  str édiska Mgr. Nikola 

S imí kova  na s séžna mila prostr édnictví m préžéntacé s tí m, ž é posla ní m služ by Duhovy  du m, odléhc o-

vací  služ ba jé žajistit dé tém a dospé ly m osoba m s postiž éní m individua lní  pé c i a pomoc, a žastoupit 

tak péc ují cí  osobu, ktéra  potr ébujé využ í t c as k odpoc inku, régénéraci a vyr í žéní  osobní ch ža léž itostí . 

Uvédla, ž é služ ba jé poskytova na osoba m, ktéré  mají  té ž ké  té lésné  postiž éní  (kvadruparé ža, rožtrou-

s éna  skléro ža, dé tska  možkova  obrna, Huntingtonova 

choroba aj.), té lésné  postiž éní  v kombinaci s dals í m 

postiž éní m (ménta lní  postiž éní , smyslové  postiž éní , 

porucha autistické ho spéktra) a ménta lní  postiž éní  

(léhké , str édné  té ž ké , té ž ké ). Podtrhla, ž é objédnatél 

služ by jé rodina nébo jina  osoba (rodinní  pr í slus ní ci, 

ža konní  ža stupci, pé stouni atd.), ktér í  péc ují  o osoby 

sé ždravotní m postiž éní m v jéjich pr irožéné m pro-

str édí . Na ža vé r uvédla, ž é odléhc ovací  služ ba jé po-

skytova na jako pobytova  služ ba s pr échodny m poby-

tém vé str édisku Duhovy  du m Ostrava a ž é ji už ivatél 

mu ž é využ í vat v rožsahu 24 hodin po dobu néjdé lé 3 

mé sí cu . Poté  jsmé vysléchli ba sén  kliénta Jir í ho Kubasé s na žvém Co je nad zlato, ktérou uva dí mé ní -

ž é. Ka ža ní  v ra mci Nédé lé diakonié pronésla Mgr. Nata lié Klusova , pastorac ní  pracovnicé vé Sléžské  

diakonii.    
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Elektroinstalace bludovických varhan 

 Ví té, odkdy sé datují  první  pokusy s využ ití m éléktr iny na 

varhana ch? Prožradí mé, ž é použ í va ní  éléktrické ho proudu jak 

pro c érpa ní  vžduchu, tak pro ovla da ní  na strojé célkové  sé datujé 

do poslédní  tr étiny 19. stolétí . Dodéjmé, ž é využ ití  éléktrické  

traktury vé varhana ch umož n ujé stavbu rožléhly ch a slož ity ch 

na stroju , od nichž  mu ž é by t hrací  stu l vžda lén ví cé néž  u jiny ch 

typu  traktur. Hrací  stu l jé s na strojém propojén kabélém, lžé té-

dy c a stéc né  i mé nit jého polohu (pohyblivy  stu l). Jédnou 

ž hlavní ch névy hod éléktrické  traktury jé vs ak ža vislost na ždro-

ji éléktrické ho proudu, néboť traktura sé béž proudu néobéjdé 

ani na chví li, musí  by t doda va n sta lé. 

Mož na  sé pta té, proc  sé o vy s é uvédény ch informací ch žmin ujé-

mé. Bludovické  varhany mají  rovné ž  éléktrickou trakturu a 

v souvislostí  s jéjich rékonstrukcí  sé musélo pr istoupit k célkové  obnové  éléktroinstalacé, ktérou vy-

konali c lénové  nas ého sboru - Edvard Siuda a jého syn David ž Haví r ova - Bludovic.   

První m krokém bylo séžna méní  sé sta vají cí  éléktroinstalací  a 

konžulatacé s varhana r i ž firmy VARFI, ktér í  rékonstrukci bludo-

vicky ch varhan prova dé jí . Pracovní  schu žky sé rovné ž  u c astnil 

kura tor Rudolf Volny , ktéry  žajistil potr ébny  matéria l. Jédnalo sé 

o na kup 55 m mé dé né ho kabélu, jistic u , protahovací ch lis t a dal-

s í ho drobné ho matéria lu. Eléktroinstalac ní  pra cé byly žapoc aty o 

br éžnovy ch ví kéndéch, néboť v ty dnu odpolédné bylo na pu dé  a 

vé žvonici již  s éro a na slédné  tma. Trasa kabélu byla vytyc éna 

ž rožvadé c é smé rém nahoru pr és malou pu du až  na vélkou pu du 

a do žvonicé, žé žvonicé pak smé r ovala pr és strop k prostoru var-

han. Vé žvonici sé vyskytl první  problé m: mož na  nétus í té, ž é 

tlous ťka sté ny žvonicé mé r í  až  120 cm, dé lka vrta ku vs ak dosa-

hovala jén 90 cm. Po spoléc né  domluvé  byl vypoc í ta n pr ésny  bod 

styku ž obou stran sté ny a u spé ch sé dostavil. 120-céntimétrova  

 Moudrý prorok praví,  

že nad zlato je zdraví. 

Nad zlato jsou vlídná slova, 

řekla mi plačící vdova. 

Nad zlato je srdce ryzí, 

když si lidé nejsou cizí. 

Nad zlato jsou teplé dlaně, 

zastavení v domu Páně, 

klidný spánek, zástup duší, 

které Bohu do bran buší. 

Milostivá matka 

otevře jim vrátka. 

Orodující andělé 

mají pot na čele, 

  z lidských hříchů zarmouceni,  

obdarují nás perutěmi. 

Vzlétnou s nimi nad oblaky, 

jednou octnu se tam taky...  

Vs ém kliéntu m, žamé stnancu m a pastorac ní m pracovní ku m str édiska Duhovy  du m pr éjémé, aby sé 

žnaméní  duhy napln ovalo néjén v jéjich pracovní ch aktivita ch, alé i v osobní ch ž ivotéch. 
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sté na byla provrta na. Druhy m problé mém bylo prota hnout kabél pr és klénbu k varhana m, c éhož  by-

lo dosaž éno tí m, ž é kabél byl védén k na stroji pr és trubku, ktéra  sé nacha žéla vé sté né . Kabél na sté -

na ch jé ulož én do lis t. Célou pu dou jé védén kabélovy  ros t, na ktéré m jé uchycén kabél (tj. asi 30 m). 

Z kabélové ho ros tu jé kabél staž én do kovové  trubky rožvadé c é, jéž  sé nacha ží  v ža kristii. Zdé jé 

upévné n jistic  pro pr í vod do varhan. 

Závěrem dodejme, že naši sborovníci Edvard a David Siudovi společně odpracovali na elektroinstalaci 

28 h a celou práci vykonali bezplatně, za což jim touto cestou velmi upřímně děkujeme. Do budoucna se 

počítá s opravou osvětlení v okolí varhan a renovací rozvaděče.    

 

III. Aprílový koncert na záchranu varhan 

 Koncérty na ža chranu varhan navs té -

vuji v évangélické m kostélé v Haví r ové  – Blu-

dovicí ch pravidélné . Tato pé kna  mys lénka 

pastora Vladislava Volné ho sé natolik ujala, 

ž é jsmé v pru bé hu poslédní ch 2 lét mohli sly-

s ét né kolik ru žnorody ch vystoupéní  – 

folklo rní , jažžové , popula rní  aj.  

Na programu III. Aprí lové ho koncértu, ktéry  

sé konal 27. dubna 2014, byla hudba popu-

la rní . V první  c a sti vystoupili sourožénci Elis -

ka a Pétr Lu ftnérovi. Elis ka jé finalistkou 

souté ž é C ésko-Slovénsko ma  talént ž roku 

2013 a Pétr jé s ansonié r a harmonika r , ktéry  jéjí  žpé v doprova žél. Elis ka potvrdila, ž é sé do fina lé 

dostala pra vém. Jéjí  c isty  a pévny  hlas sé nésl kostélém, ktéry , 

jak dobr é ví mé, ma  na dhérnou akustiku. A mož na  pra vé  proto 

byla obc as pod to ném. Névadí , vs ichni jédnou žac í na mé.  

Zato vé druhé  c a sti jsém si „pr is la na své “ néjén ja , alé i mno-

ho jiny ch posluchac u . Jitka Zélénkova  doka žala, ž é ždaléka 

jés té  nékonc í . Stéjna  jako žamlada, plna  éla nu, vs échny pí sné  

si sama uva dé la. A byly to samé  hity. Klaví rní  doprovod 

k pí sní m žajistil profésor Pavél Vé trovéc. My stars í  a pokroc ilí  

vé kém jsmé na chví li omla dli. Množí  ž na s sé žpé vac kou pro-

žpí vali cély  koncért. S koda jén, ž é nébyla vé ts í  u c ast. Ti, co sé 

néžu c astnili, pr is li o kra sny  kulturní  ža ž iték a mohou jén lito-

vat.  

Jmé ném svy m dé kuji pastoru Vladislavu Volné mu ža na dhér-

ny  umé lécky  ža ž iték a pr éji mu s ťastnou ruku pr i vy bé ru dal-

s í ch umé lcu . Doufa m, ž é opravény mi varhanami tyto kra sné  

koncérty néskonc í , alé stanou sé v évangélické m kostélé 

v Bludovicí ch tradicí .  

- Věra Ptaková 
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Jak jsme v Bludovicích slavili Den dětí 

 V mnoha zemích světa patří 1. červen ke dnům, 

kdy se oslavují děti. Možná netušíte, že první podnět ke 

vzniku tohoto svátku navrhl turecký ochránce národ-

ních práv Mustafa Kemal, který 23. dubna 1920 pro-

hlásil, že důležitou součástí k budování nového státu 

jsou děti. Proto obyvatelé Turecka slaví tento den ja-

ko Den dětí a 23. duben je státem uznávaným svátkem. 

Vyhlášení dne oslavujícího děti, který by se slavil po 

celém světě, bylo poprvé doporučováno v roce 1925 na 

Světové konferenci pro blaho dětí. Den dětí však nebyl 

vyhlášen. Tato konference se konala 1. června 1925. Ve 

stejný den se v San Franciscu konal festival Dračích lodí, 

na jejichž oslavu čínský generální konzul shromáždil mnoho čínských sirotků, aby poukázal na to, že by 

se společnost měla více zabývat blahem dětí. Tyto dvě významné události, které se staly ve stejný den, 

určily datum oslav Dne dětí, který byl ale oficiálně vyhlášen později. V roce 1949 Mezinárodní demokra-

tická federace žen vyhlásila Den pro ochranu dětí. Důvodem k vyhlášení bylo masové zabíjen žen a dětí 

v Lidicích v roce 1942 a také ve francouzském Ouradouru v roce 1944. Datum oslav bylo ustanoveno na 

1. červen, který připomíná sirotky v San Franciscu a první konferenci, jež se zabývala blahem dětí. Čes-

koslovensko, později Česká republika také převzala toto datum, proto se u nás slaví Mezinárodní den 

dětí 1. června. 

Dén dé tí  - 1. c érvén - létos pr ipadl žrovna na nédé li, proto jsmé i my v bludovické m sboru slavili 

s dé tmi jéjich sva ték. Na bohosluž bé  na m dé ti ž nédé lní  s koly a krouž ku kr ésťanské  vy chovy žažpí va-

ly a poté  si vysléchly pouc né  ka ža ní  pastora Vladislava Volné ho v podobé  préžéntacé o tom, co žna-

ména  ctí t tatí nka a maminku. Po bohosluž bé  dé ti žhlé dly, jak vypada  poslus nost v praxi. Do Bludovic 

totiž  žaví tali psovodi Katér ina Maté ja s kova  a Lubomí r Caba k ž Haví r ova, figurant Marcin Gawron 

ž Polska a jéjich služ ébní  psi Cassié, Saigo a Carié. Psovodi na m uka žali, jak jé jéjich psi réspéktují  a 

 Létos ní  konfirmac ní  pr í pravou, žkous kou 

konfirmandu  i samotnou slavností  konfirmacé 

sé prolí nalo c í slo c tyr i, žr éjmé  asi proto, ž é vé 

s kolní m rocé 2013/2014 byli pastorém Vladi-

slavém Volny m séžnamova ni s biblicky mi ža sa-

dami c tyr i konfirmandé  (dva c éské  na rodnosti 

a dva polské  na rodnosti):  Martin To ko ly, Katé-

r ina Sžturcova , Wiktoria Kowalcžyk a Anna 

Krygiélova. 

Zkous ka konfirmandu  sé konala 4. kvé tna 

2014, kdy jsmé v bludovické m sboru souc asné  

slavili Dén maték. Nas im konfirmandu m vybral 

pastor Volny  biblicka  té mata spojéna  s c í slém 

c tyr i, a to c tyr i évangélia, c tyr i praotcové  a c tyr i 

ž ény ž Jéž í s ova rodokméné. S na roc ny mi ota žka-

mi sé vs ichni skvé lé vypor a dali mož na  i proto, ž é 

si jé samostatné  žpracovali.  

Slavnost konfirmacé sé konala 25. kvé tna 2014 ža 

kra sné ho poc así  i hojné  u c asti sborovní ku . Nové  

c lény sboru pr iví tal kura tor Rudolf Volny  a do do-

rostu jé požval Dominik Volny .  

Nas im novy m c lénu m - Martinovi, Katér iné , Wik-

torii a Anné  - pr éjémé, aby sé jim bludovicky  sbor 

stal mí stém, kdé budou ra di pr icha žét, nacha žét 

odpové di na své  ota žky i r és éní  néjru žné js í ch 

problé mu . 

            - Rudolf Volný 

Konfirmace 2014 ve znamení číslice čtyři 



Jubileusz kasjerki 

Dnia 2. czerwca obchodziła okrągły jubileusz 
życiowy kasjerka naszego Zboru, pani Olga 
Kotulowa. 

Z tej okazji pragnę Szanownej Jubilatce złożyć 
w imieniu naszego Zboru jak najserdeczniejsze 
życzenia błogosławieństwa Bożego, zdrowia, 
sił i pomyślności, dziękując równocześnie za jej 
długoletnią ofiarną i sumienną służbę. 

Drogiej Solenizantce dedykuję werset z Pisma 
Świętego: Strzeż mię, Boże, bo w tobie szukam 
schronienia!  (Psalm 16,1)  

 
       - Prezbiterstwo i Pastor 
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poslouchají . Rovné ž  na s séžna mili sé ža kladní m postojém psa u psovoda, s pr ivola ní m psa – 

s pr édsédnutí m, jak pés chodí  u nohy psovoda, jak u toc í  na figuranta a jak sé doka ž é ovla dat i 

v néovladatélny ch situací ch. Za vé rém na s  séžna mili s novy m druhém sportu – mondioringém.  

Po té to uka žcé již  na slédovaly aktivity vé nované  dé -

tém, a to pr éva ž né  v duchu montéssoriovské  vy cho-

vy. Té m ž va s, ktéry m montéssoriovska  vy chova nic 

nér í ka , nabí ží mé né kolik žají mavy ch informací . Po-

jem je odvozen od jména Maria Montessori, což byla 

všestranná italská pedagožka (1870-1952), která se 

po studiu medicíny věnovala výchově mentálně posti-

žených dětí a roku 1907 otevřela pro děti z chudých 

rodin první Dům dětí. Při své práci si všímala, že děti 

vstřebávají zcela přirozeně a nenuceně znalosti ze své-

ho bezprostředního okolí, že se učí mezi sebou, při vý-

chově vycházela z potřeb malého dítěte, proto tempo přizpůsobovala jejich možnostem. V procesu vý-

chovy a vzdělávání došla k závěru, že učitel a dítě jsou rovnocennými partnery, proto je důležité k dítěti 

projevovat maximální vstřícnost, otevřenost a trpělivost, zároveň pomáhat a radit tam, kde je dítě ne-

rozhodné.  

A pra vé  na ža kladé  té chto principu  byl pr ipravén dopolédní  program pro dé ti nažvany  Montéssori na 

loucé. Paní  Romana Plonkova  ž C éské ho Té s í na sé svy m ty mém a ty mém ž Bludovic vytvor ila 10 sta-

novis ť, na nichž  dé ti plnily ru žné  aktivity: požna valy géométricka  té lésa, požorovaly vy voj moty la, 

požna valy luc ní  kvé tiny, sé žava žany ma oc ima si osaha valy krychlé ru žné  vélikosti a stavé ly ž nich 

komí n, ž dí maly a vé s ély pra dlo, žabí jély hr ébí ky do s palí ku, ska kaly v pytlí ch, pr és s vihadlo a nakrés-

lily spoléc ny  obra žék. Na s - organiža tory vélmi poté s ilo, ž é sé akcé žu c astnilo vélké  množ ství  dé tí  

(47) a ž é jé doprova žéli jéjich rodic é nébo prarodic é, jéž  jsou na té chto akcí ch vž dy vr élé ví ta ni. Né-

postradatélnou souc a stí  dé tské  akcé byl i ska kací  hrad, na né mž  dé ti r a dily v pru bé hu souté ž éní .  

Za vé rém chcémé touto céstou podé kovat pastoru Vladislavu Volné mu, ty mu maminék ž C éské ho Té -

s í na a ž Bludovic (žajis té ní  stanovis ť a péc ény ch vy robku ), dals í m spolupracovní ku m a kuchar ka m 

Anné  Stasiové  a Iréné  Dvor a kové  ža pr í pravu vy borné ho gula s é.  
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Flétnové kvarteto, předání „vaječinového“ žezla  

a vůbec vše kolem Svatodušních svátků 

 Vs échny orga ny lidské ho té la jsou jédinéc né  a né-

žbytné  du léž ité  pro fungova ní  célé ho organismu. Tén-

to fakt si vypu jc il apos tol Pavél, když  psal dopis kr és-

ťanu m v mé sté  Korint, aby pomocí  né j ilustroval, jak 

si Pa n Bu h použ í va  odlis nost lidí  k vytvor éní  spolé-

c énství  jédnotné  cí rkvé. Podobna  analogié sé nabí ží  

také  téhdy, když  slys í mé hra t ví cé na stroju  ať už  

v malé m, c i vé ts í m orchéstru. Kaž dy  na stroj hrajé ji-

nou mélodii a pr écé vs é ladí  a lahodí  us í m. Proc  o tom 

pí s i? Té lésné  orga ny i hudébní  na strojé jsou obražém 

pu sobéní  Ducha svaté ho v cí rkvi. Duch Bož í  obdaro-

va va  lidi ru žny mi dary tak, aby si nikdo névystac il s 

ví rou sa m, ny brž  hlédal to, co scha ží  jému, 

v pokladnici daru , ktérou sky ta  spoléc énství  

cí rkvé.  

Na dhérnou ilustrací  r éc éné ho sé vé Svatodus ní  

sva tky stalo odpolédní  vystoupéní  flé tnové ho 

kvartéta. Pan uc itél Bronislav Jonsžta spolu s 

ž a ky žé Za kladní  umé lécké  s koly L. Jana c ka 

v Haví r ové  Podlésí  pr ipravil kra sny  pu lhodinovy  

koncért. Slys ét jsmé mohli napr . rénésanc ní  tan-

cé, swingové  ka nony, maďarské  lidové  pí sné  i 

skladby, využ í vají cí  modérní  téchniku hry na 

flé tnu. Flé tny, klarinéty, žpé v c i varhany, to vs é 

kra sné  soužné lo navždory odlis nosti, c í mž  byla 

dokrésléna slova dopolédní ho ka ža ní , v né mž  

mimo jiné  žažné lo:  

Svátek seslání Ducha svatého je mimo jiné připo-

menutím jednoty, která má charakterizovat křes-

ťanskou církev, tvořenou tolika různými členy. 

V Bibli je tento svátek vykreslen jako protiklad 

starozákonní události budování babylónské věže. 

Stavitelům byly v důsledku jejich pýchy a boho-

rovných aspirací zmateny jazyky, čímž bylo jejich 

dílo zmařeno a jejich nabubřelost splaskla jako 

mýdlová bublina. Naopak Duch, který byl seslán 

na apoštoly a církev, byl darem porozumění a 

předpokladem budování jednoty navzdory odliš-

nostem. V dějinách společnosti a církve se obě tyto 

alternativy stále nabízejí a lidé se pro ně rozhodují. 

Buď ve své pýše slepě lpí na své jediné pravdě, anebo 

pokorně hledají cesty porozumění a smíření 

v mnohosti názorů a výkladů skutečnosti.  

Co jest źródłem oporu przeciwko Duchowi Święte-

mu? Które rzeczy uniemożliwiają Duchowi Święte-

mu w pełni działać w naszym życiu? Dzieje apostols-

kie wspominają diakona Szczepana, który stojąc 

przed Sanhedrynem, pokazał starszym i uczonym w 

Piśmie, na czym polega sprzeciw wobec Ducha 

Świętego. Mówił o sztywnym karku, opornych ser-

cach i uszach. Nie chodziło mu o problemy me-

dyczne. Pojęcia te dotyczyły ludzkiej duchowości.  

Sztywny kark – człowiek się nie potrafi zdjąć. Nie 

ma w sobie za grosz pokory. To jest źródło oporu 

wobec Ducha Świętego. Ten twardy kark sprawia, 

że my nie jesteśmy zdolni nie tylko do rozmowy 

z drugim człowiekiem, ale także nie jesteśmy zdolni 

do rozmowy z Bogiem. Dlatego, że rozmowa zawsze 

jest tam możliwa, gdzie obie strony są gotowe się 

poniżyć, uniżyć, skłonić.  

Drogie siostry i bracia, pamiętajmy, iż modląc się: 

"Duchu Święty przyjdź…." tak naprawdę 

powinniśmy patrzeć na to, jak tam z moją zdol-

nością do schylania się, jaki jest stan moich uszu, 

jaki jest stan mojego serca. Do każdego, kto wezwie 

Ducha Świętego, kto w modlitwie zegnie przed Nim 



Pozvánka na tradiční sborový zájezd (změna termínu) 

Srdečně zveme všechny členy i nečleny našeho sboru na již tradiční sborový zájezd, který se 

bude konat v sobotu 6. září 2014 do Kysuc na Slovensku. Navštívíme obec Stará Bystrica, kde 

se nachází nádherný orloj, dále skanzen Vychylovka, kde se rovněž projedeme parním vláčkem 

po úzkokolejné trati. Můžete se přihlašovat v kanceláři sboru.  

Těšíme se na příjemně prožité společné chvíle. 
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kolana i przywoła Go czystym sercem - przyjdzie.  

Sžtywny kark mož é stac  się pržésžkodą nié tylko w 

sféržé duchowéj, alé ro wniéž  i kulinarnéj. Nad garn-

kiém ž jajkami, ž kto rych miał byc  žgotowany tra-

dycyjny pokarm žiélonos wiątkowy – jajécžnica, 

žginał się pržéž długié lata sžéf „grupy jajécžni-

cowéj”, préžbitér Karol Cyž . Chociaž  ž péwnos cią na-

dal by potrafił žginac  kark nad garnkiém ž jajkami, i 

pilnowac  niépowtaržalny smak tégo s wiątécžnégo 

pokarmu, to jédnak žé wžględu na kon cžącą się ka-

déncję w funkcji préžbitéra, ždécydował się pržéka-

žac  symbolicžną chochlę następnému pokoléniu. Za jégo długolétnié pos więcénié, i té najlépsžé ku-

linarné wyniki wé wspomnianéj dyscyplinié, sérdécžné Bo g žapłac !     

              - Vladislav Volný, pastor 

Zvony, zvonky, zvonečky 

 Dné 19. c érvna 2014 sé v nas ém kostélé konal 

dals í  na dhérny  koncért. Téntokra t do Bludovic žaví -

tali hudébní ci – žvoní ci, ktér í  rožéžní vají  žvonéc ky, 

žvonky i žvony vé svy ch rukou. Hra c i na žvonky byli 

žé dvou ru žny ch lokalit: jédno hudébní  té léso pocha -

žélo ž USA ž Pénsylva nié, druhé  ž C éské  républiky žé 

Zlí nské ho krajé. Néjprvé sé posluchac u m pr édstavil 

soubor Zvonky dobré  žpra vy ž Katér inic žé Zlí nské ho 

krajé pod védéní m fara r ky Viéry Jélinék. Jéjich sou-

bor jé vélmi mlady  - néjén co sé ty c é hra c u , alé i doby 

jéjich trva ní . Hrají  totiž  od roku 2011, alé pr ésto vélmi kra sné . 

Thé Southminstér Ringérs ž Pittsburghu pod védéní m dirigénta Pinkértona jé hudébní  té léso, ktéré  

s obmé nami hra c u  i dirigénta éxistujé již  od roku 1969. Mají  bohaté  žkus énosti ž mnoha turné  po cé-

lé m své té  a nyní  po Evropé . Mé li jsmé s té stí , ž é létos žaví tali i do Haví r ova. Už  pr i jéjich na stupu na 

plos inu, ktéra  muséla by t u olta r é vystavé na, byli diva ci poté s éni pohlédém na kra sné  mladé  hra c é, 

obléc éné  vé skotské m stéjnokroji. Nads éné  publikum pak opakované  umé lcé odmé n ovalo bour livy m 

potléském a dos lo také  na pa r dotažu . Vélmi mily  a sympaticky  védoucí  souboru na s pr éd kaž dou 

skladbou séžna mil s jéjí  historií  i obsahém. Pr éklad žajistil pastor Marék R í c an, takž é jažykova  barié -

ra nébyla pr éka ž kou. 

Milí posluchači koncertu, zajisté mi dáte za pravdu, že Vám po skončení akce zněly zvony a zvonky 

v uších stejně dlouho jako mně.    
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(SBOROVÝ KALEIDOSKOP: duben – červen 2014) 

„Je čas objímat…“ 

90 let 
Miroslav Miksa, Havířov – Bludovice 

Emilie Pawlasová, Havířov – Město 

80 let 
Zofia Gwóździová, Havířov -Životice 

Arnošta Niemczyková, Havířov – Bludovice 

75 let 
Jaroslav Foldyna, Havířov – Bludovice 

Anna Cienciałová, Havířov – Bludovice 

70 let 
Osvald Bilan, Horní Bludovice 

Olga Kotulová, Havířov - Město 

65 let 
Radosław Ożana, Havířov – Bludovice 
Milan Kniezek, Havířov – D. Datyně 

Wanda Prymusová, Havířov – Živoříce 

Jana Balonová, Havířov – Město 

„Je čas rození…“ 

Daniel Rochl, David a Kristýna Rochlovi 
Mariana Kaslová, Milan a Tereza Kaslovi 

Aneta Zegzulková, Aleš a Renáta Zegzulkovi 
Dominik Rác, Tomáš Rác a Lucie Vašová 

Sára Mrozková, Daniel a Andrea Mrozkovi 
Sára Kubalová, Marián a Helena Kubalová 

Mário Sivák, Mário Sivák a Brigita Makulová 

Adam Staněk, Michal a Magdaléna Staňkovi 

„Je čas umírání…“ 

Anna Kempná, Šenov, 86 let 
Vojtěch Oláh, Havířov – Šumbark, 70 let 

Šárka Sedlářová, Havířov – Šumbark, 52 let 
Marie Klimšová, Havířov – Prostřední Suchá, 87 let 

Zofia Sztefková, Havířov – Dolní Datyně, 90 let 

60 let 
Jana Kondasová, Havířov – Šumbark 

Urszula Labudková, Havířov - Bludovice 

Elżbieta Ondruszová, Havířov – Životice 

55 let 
Magda Bartková, Havířov – Šumbark 
František Pawlas, Havířov – Datyně 

Věra Havlásková, Havířov – Bludovice 
Rudolf Staś, Havířov – Město 

Władysław Recmanik, Havířov - Životice 

„Je čas milovat…“ 

Hrabcovi Přemysl a Kateřina, roz. Klimšová 
Motýlovi Ladislav a Jiřina, roz. Trávníková 

Lipenští Pavel a Gabriela, roz. Šelongová 
Hubeňákovi David a Pavla, roz. Sikorová 
Látkovi Tomáš a Martina, roz. Macečková 
Pawlowšti Roman a Miluše, roz. Paseková 

Šebkovi David a Jana, roz. Koštířová 
David Robert Hopley a Jana, roz. Hofrová 

Nováčkovi Vladimír a Veronika, roz. Takáčová 
Bešše Andrej a Lenka, roz. Kubiczková 

Woźniakovi Marian a Klára, roz. Karabinošová 

Nečasovi Filip a Michaela, roz. Jurková 


