
Naše hraní a zpívání považuji za službu
Sbormistryně chrámového sboru Václav Marie Nohynktvá v osobním životě

podniká v marketinku potravinových doplňků od kanaáské firmy. Pochází 
= 'u.zikantské rodiny, a tak kromě práce ve sboru Václav hraje na housle v komorním

orchestru Far Musica a jako host i ve Šporkově Triu.

.iriX
" ,.,j.:il'ii'.:::
,:i.;,,;i.'.,';.;r,;

spoustu peněz. Co vy a váš sbor, zbohatnete?
(Tady se Marie Nohynková srdečně rozesmála

a smála se dtouho) Nevím, jestli se zmuziky dá
zbohatnout, ale můj přÍpad to rozhodně není.
U muziky musí byt srdce, i když se dělá jako
koníček a rozhodně se nedá očekávat hodně
peněz a také je žádný z nás neočekává.
Sbor Václav se již čtyřikrát veřejnosti před_

stavil, chystáte ted'někdn v nejbližší době
nějaké představení a pokud ano, kde?
Budemr hrát- a'zpírraf*x; ltstopadu"- při

bohosluŽbě, to je svátek Krista krále, Ve staro-
boleslavském kostele od devíti hodin. Další
program pak ihystáme na Vánoce, přesněji na
25. prosince od devíti hodin na stejném místě,
potom bychom měli hrát 29' prosince od šest-
nácti hodin v kostele v Kozlích a máme v plánu
ještě vystoupení 6; ledna, ale neznáme zatím
přesně místo konání.
Kultury na menších městech není nikdy

dost, a proto ie vznik každého hudebního tě-
lesa velikým přínosern pro lidi, kteří mají rádi
krásnou hudbu a zpěv, chtěla byste něco
svt/m příznivcům vzkázat?
Naše hraní a zpívání neberu jako koncerty,

cítím to spíše jako službu, která mi byla své_
řena, a proto bych chtěla poděkovat všem
členům sboru a orchestru, Že i oni to cítí stejně
jako já a že jsou ochotni tomu věnovat čas,
kterého nemá nikdo na rozdávání' Ať už se
jedná o zmiňovaného Vojtěcha Vančuru nebo o
houslistku a mou kamarádku Věru Vártovou,
ale i o vŠechny ostatní. A posluchačům bych
chtěla sdělit, že se budeme snažit zpíVat a hrát
tak, aby všichni, kdož přijdou na bohoslužby,
měli krásný duchovní zážitek.

text a foto Vladimír KAPAL

Co vás vlastně při-
vedlo na mýšlen.
ku založit chrámovrý
sbor?
Abych řekl pravdu,

původně jsem to
vůbec nechtěla dě-
lat, ale protože jsem
už od pěti let zpívala
V kostele a tatínek
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zemřel, ňechtěla jsem 
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tele uŽ nebyla' To byl ten důvod, proč jsem sbor
zakládala.
Václav. To je opravdu krásné jméno, proč

zrovna tohle jméno pro váš sbor?
Tak za prvé. Svatý Václav je přece patronem

Staré Boleslavi aza druhé, kdysi dávno, někdy
ve třicátých letech, zde již sbor Václav existoval,
a tak když tento návrh přednesl Vojtěch Van-
čura, líbil se nám a sbor s tímto názvem vznikl.
Zmínila jste Vojtěcha Vančuru, který je

duchovním otcem skvělého Kruhu přátel
hudby a sbormistrem pěveckého sboru Bo-
jan' bylo těžké získat ho, coby zpěváka, do
Václava? A vůbec, jak iste dávala dohro_
mady č]enstvo?
Všechny členy, to je dvanáct až čtrnáct zpě-

váků a šest muzikantů, jsem osobně navštívila
nebo jim zavolala a domluvili jsme se. Měla
jsem velkou radost, že vŠichní oslovení sou-
hlasili hned napoprvé a nikoho jsem nemusela
přemlouvat. Koneckonců ani to nemám ve
zvyku.
Mnoho lidí se domnívá, že muzika přináší


