
Yznikt novy chrámový sbor
Stará Boleslav (kap) - Po

dlouhou řadu let ve Staré Bo-
leslavi chyběl chrámo4i sbor.
Střídali se tu i varhaníci a bo-
hužel je tomu tak dodnes, a tak-.
musí zaskakovat varhaníci z Pra-
hy nebo z nedalekých Čeláko-
vic. Se sborem je tomu však již
jinak' Letos v létě, přesněji ře-
čeno během června a červen-
ce, vznikl naprosto spontán:
ně nový chrámo4Í sbor. Pod
správou Pallotinů, to jsou
správci staroboleslavské Íar-

- nosti, a za nemalého úsilí se
norný chrámoui sbor začal schá-
zet a zkoušet pod vedením
sbormistryně' Marie Nohýn-'
kové. A začal pěkně zoslra,12.
srpna sbor Václav hrál a zpíval
na mariánské pouti a zopako-
-val si své vystoupení o tři dny
později. Dvanáct až paináct
zpěváků, mimo jiné i skvělý
Vojtěch Vančura známý pře-
devším ze sboru Bojan a Kru-
hu přátel hudby, doplněných
šesti muzikanty má v repertoá-
ru na dvacet skladeb jak in-
strumentálních, tak i vokálních,
od nejznámějších autorů W. A.
Mozada, J. S' Bacha či Ch. Gu-
noda, a dalších. V současné
době sbor Václav jiŽ zkouší na
'Vánoce, kdy by měly zaznít
skladby Adama Michny, J. S.
Bacha a dalších' Sbormištryně
Marie Nohýnková 'říká: 

,,Ós-

zkoušek'
lovila jsem několik spolehli-
vých lidí a cením si právě jejich
spolehlivosti, protože to dnes
již nebyvá zvykem. Tito lidé
jsgu natolik obětaví, že sboru
věnují svůj volný čas, mají
muziku opravdu rádi, velice
dobře zpívají a vždy přicházejí
naprosto připraveni, i když
vědí, že jim za to nepoplynou
žádné výhody l1romě dobrého
poÓitu a radosti z hudby. Jsem

foto kap
velice zvědavá, a bude to pře-
kvapení nejen pro |idi' ale i pro
nás, jak zvládneme připravova-
ný vánoční program."
A kdeže se lidé se. sborem

Václav budou moci ještě setkat?
Bude hrát a zpiÝat pň různých
slavnostech, svátcích a poutích
a dokonce již obdržel i první
pozvání na koncertování v Pra-
ze a docela určitě při několika
vystoupeních o Vánocích.

Chrámoý sbor pod vedením Marie Nohýnkové'při jedné ze


