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Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
jako každoročně – bez ohledu na počasí – začala 
vánoční sezóna. Obchody se předhánějí v na-
bídce zářivých a barevných dárků pro všechny 
a každého – od nejmenších po dříve narozené. 
A před sebou mám úkol – oslovit svinovské 
spoluobčany vánočním slovem. Chci začít  
připomenutím tradic, obyčejů a zvyků…

Stojí za zamyšlení, co vše přinášejí…? 
Zjednodušeně jsou o tom, že děláme a dáváme 
nejbližším a zejména našim dětem to nejlepší, až 
jim tím někdy škodíme. Děti pak hledají vzory 
někde výše nad zemí, všechno vědí a znají a nad 
našimi radami se jen usmějí. My pak máme 
pocit, že naše zkušenosti a rady nepadají na 
úrodnou půdu. 

Bylo tomu někdy jinak? Přiznejme si, že 
i my jsme ve věku našich dětí jednali víceméně 
stejně. Ale přesto každému dítěti jsou rodiče 
vzorem, učí se od nich první slova, napodobují 

jejich chování, práci, gesta. Po vzlétnutí do 
oblak může následovat pád na zem a tam pak 
naleznou slova, která se zapíší do podvědomí, 
a stejně tak ty zkušenosti, co trvají. Slova,  
jejichž význam člověk pochopí, až je prožije. 

Vnuk zničí práci, která připomíná slávu 
a čest jeho dědy, a otec pro klid a počestnost to 
raději omluví. Nejednejme tak – buďme dále 
příkladem, i když to není vždy snadné. Vraťme 
se k úctě k práci druhého, k úctě ke stáří, ke 
zkušenostem starších, k tradicím, k naději, že 
ráno vyjde slunce a život bude lepší.

Dárky z televizních upoutávek nejsou nejdů-
ležitější. Najděme pod stromečkem sami sebe, 
rodinu, přátele – tyto dárky se pod vánoční 
stromeček stěží vejdou a vlastně nestojí ani 
korunu. 

Přeji všem spoluobčanům, aby pod stromeč-
kem našli to, co v životě hledají nejvíce.

Ing. Hana Hauptová, starostka

Advent – období čtyř týdnů před vánoč- 
ními svátky nás má upomínat na událost na-
rození Ježíše – Vykupitele. Toto narození je 
možno prožít ve třech konkrétních rovinách. 

Tou první je narození Ježíše před 2000 
lety, rovina vzpomínek – rovina historická 
– rovina osobní. Připomíná nám narození 
malého dítěte v Betlémě. Každé narozené 
dítě znamená vždy výzvu ke změně vnitřní-
ho postoje od egoismu k lásce. Konkrétním 
důsledkem přijetí této adventní výzvy je štěd-
rovečerní večeře, vánoční stromeček a dárky. 
Každému z nás je tak alespoň na chvíli dáno 
prožít se svými nejbližšími onen obšťastňující 
pocit proměny světa k lepšímu.

Druhou je očekávání příchodu „Vykupitele –  
Spasitele“, rovina sociální – společenská. Pod-
vědomě a intuitivně očekáváme příchod něko-
ho či něčeho, co uspokojí naše přání či touhu 
po lepších časech. Ta touha patří k vnitřní 
struktuře člověka. Poselství, které přichází 
v tomto smyslu z Betléma v malém dítěti 
a následně i celém jeho životě a učení, chce 
měnit celý svět k lepšímu. Že to není jedno-
duché, víme asi všichni. Vánoce mají v tomto 

smyslu posílit naši 
naději – víru v lepší 
budoucnost člově-
ka a lidstva. 

Třetí rovinou je 
rovina „vánočního zázra-
ku“, rovina teologická – náboženská. Ta je 
v naší společnosti často přehlížena, neuzná-
vána a (mimo jiné i způsobem moderního 
života) ze života vytlačována. Pro život je 
však významná. Vánoce nám bez dlouhých 
vysvětlování dávají příležitost prožít dotek 
Boží přítomnosti – Boží svatosti a dobroty. 
S tímto dotykem lidský život dostává ještě 
jeden nový obohacující rozměr. Snad to 
tak mohu říci: nejenže pozitivně umocňuje 
prožívání dvou výše naznačených rovin, ale 
nějakým „zázračným – svatým“ způsobem 
činí člověka člověkem. 

Přeji nám všem, aby pokud možno alespoň 
jedna, ale nejlépe všechny tři roviny byly 
součástí našeho předvánočního úsilí a tak nám 
napomohly zakusit radost a štěstí z prožití 
těchto křesťanských svátků. 

P. Jan Larisch, Th.D., řím. kat. farář

ADVENT – PŘÍCHOD
(malé adventně-vánoční zamyšlení)
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Vánoční osvětlení městského 
obvodu Ostrava – Svinov

Tradičně, tak jako každý rok, i letos budeme vítat čas adventu slavnostním rozsvícením 
vánočního stromu.

Vánoční strom se rozzáří 1. 12. 2008 v 18.00 hodin u kostela Krista Krále a bude na-
zdoben novým osvětlením (typ – maxileb LED).

Nemalé náklady na nové osvětlení uhradí fa RT TORAX, s. r. o (sponzorským darem).
Další vánoční světelná výzdoba Svinova bude stejná, jako byla v minulých letech. Montáž 

i demontáž veškerého vánočního osvětlení provede firma Zdeněk Keller ORAM.
Lumír Němec, ředitel Technického dvoru

HUSŮV SBOR VE SVINOVĚ

Svátky a naši čtyřnozí přátelé

V Husově sboru se konala v pondělí 13. říj-
na beseda o pouti do Compostely. Absolvovalo 
ji v srpnu 2008 i pět poutníků z Čech a Moravy, 
mezi nimi také místní farář. V současnosti je 
Santiago de Compostela po Římu a Jeruzalé-
mu třetím nejvýznamnějším poutním místem 
křesťanského světa. Poutních tras tam vede 
více, ale nejznámější a nejoblíbenější zůstává 
tzv. Camino Francés – francouzská královská 
cesta. Oficiálně začíná v městečku Saint Jean 
Pied de Port, které leží na jihu u francouzsko-
španělských hranic. Hned v první etapě se 
překračují Pyreneje a pouť pak už pokračuje 
na španělském území přes čtyři regiony – 
Navarru, La Rioju, Kastilii – Leon a Galicii. 
Délka této trasy je kolem 800 km. Prochází 
se celým severem Španělska, se všemi jeho 
krásami, rozmanitostmi i nástrahami. Tři 
z pěti poutníků podalo výklad o této cestě, 
konala se také projekce zajímavých snímků 
z cesty. Zájemci o tuto poutní trasu se mohou 
vše potřebné dovědět na internetové stránce: 
http://nosvinov.aspweb.cz/.

V neděli 23. listopadu 2008 od 10 hodin 
povede bohoslužbu nejvyšší  představitel 
Církve československé husitské, patriarcha 
ThDr. Tomáš Butta, Th.D. K této mimo-

řádné události, na setkání v modlitebním 
shromáždění, zveme všechny věřící i sym-
patizanty. Téhož dne zazní na ČT1 ve 14.50 
od patriarchy Tomáše Butty sváteční slovo 
ke Dni Bible. 

Poté již začne nový církevní rok adventem. 
Jedná se o čtyřtýdenní cyklus, zahajovaný 
v první neděli po 26. listopadu. Je to čas 
očekávání, přípravy a pokání, kdy se lidé 
s nadějí upínají k přicházejícímu narození 
Božího syna. Významná je symbolika světla. 
Jako se na adventním věnci postupně zapalují 
svíce, tak i lidská srdce by se měla více pro-
zářit světlem, aby Vánoce proběhly v radosti, 
pokoji a míru.

Někdy stačí málo a stane se mnoho. 
I v těch největších tmách může stačit malý 
plamínek světla. I ve chvíli největší bezna-
děje a zmaru je tu víra, naděje, láska. Někdy 
stačí jedno dobré slovo. Někdy jeden hřejivý 
úsměv. Na konci adventu prosíme: Přijď, Pane 
Ježíši, ty, kterého očekáváme, a potěš nás svou 
blízkostí. Dej světlo našim očím.

Přeji svinovským spoluobčanům pokojné 
a požehnané předvánoční období. 

 Tomáš Chytil, farář

Rada městského obvodu Svinov 
a komise  

pro kulturu, mládež a sport  
při Radě MOb Svinov

srdečně zvou 
 všechny občany

na 

Rozsvěcování 
vánočního 

stromu
dne 1. 12. 2008
před kostelem  
Krista Krále 

v 18.00 hodin.
Program: 

vystoupení dětí MŠ a ZUŠ
Varhanní koncert  

v kostele Krista Krále

Vázání 
adventních 
věnců 2008 

Advent je tady a my jsme opět připraveni. 
Vám stačí jen, abyste přišli….

Rok s rokem se schází a my se opět setká-
me s mnohými z Vás při vázání adventních 
věnců či při výrobě rozmanitých vánočních 
ozdob.

Jako již tradičně se sejdeme v jídelně 
základní školy Bílovická 10 – v sobotu před 
první adventní nedělí, přesněji 29. listopadu 
2008 od 14.00 do 18.00 hodin.

Adventní ozdoby budou Vaše domovy 
letos zdobit opravdu dlouho, advent začíná 
už v neděli 30. listopadu, kdy si budete moci 
své výrobky nechat požehnat na obou mších 
svatých v kostele Krista Krále, v 8.00 nebo 
10.00 hodin.

Jako každoročně budou všechny potřebné 
drobnosti k dispozici, včetně poradenství 
zkušené aranžérky.

Vstupné bude dobrovolné a celý výtěžek 
zašleme na konto adventních koncertů, kte-
ré mnozí z Vás se zájmem sledují každou  
adventní neděli v podvečerních hodinách.

I letos pro Vás připravíme drobné pohoš-
tění z receptů a kuchyní našich žen. Můžete 
se rovněž inspirovat a třeba i donést něco 
k zakousnutí – iniciativě meze neklademe.

Na hojnou účast se těší pořadatelé.
 Výbor MO KDÚ – ČSL Ostrava – Svinov 

Zase nastanou svátky konce roku a Vá-
noc, čas, který slavíme mimo jiné zvýše-
nou konzumací všeho dobrého, sladkého, 
slaného i tekutého ve větším množství, než 
je obvyklé.

Z důvodu výčitek svědomí nebo neu-
vědomělé lásky také ke zvířátkům, hlavně 
těm vlastním, si hodně z nás řekne, 
ať si také dopřejí. To je ten 
nejhorší dárek, jaký jim mů-
žeme dát. Organismus našich 
čtyřnohých partnerů je totiž 
vyvinut ke konzumaci jiné 
stravy, než je ta naše. Od 
striktně masožravých koček 
ke většinovým masožrav-
cům – psům. Navíc trávicí 
trakt je uzpůsoben na příjem 
potravy jen jednou denně, 

a to bez jakýchkoliv dochucovadel. Takže 
tukem nasáklý v trojobalu smažený kapr 
nebo vysokoenergetické vanilkové rohlíčky, 
popřípadě krémové větrníčky či košíčky 
opravdu nejsou to pravé, a to ani v případě 
neodolatelně prosebných očí či roztomilého 
panáčkování nebo vytrvalého žadonění. 

V lepším případě tím vyvoláme jen 
zažívací poruchy projevující se 

zvracením, průjmem, nechu-
tenstvím – příznaky podráž-
děného žlučníku a slinivky 
břišní. V horším případě 
může dojít k zánětu jater 
či slinivky, který nezřídka 
může končit smrtí našeho 
oblíbence.

Další oblastí, o kterých 
bych se chtěl zmínit, je 
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Sdělujeme občanům, že přistavení kon-
tejnerů pro  sběr  velkoobjemového  ko-
munálního  odpadu v městském obvodu 
Svinov se uskuteční ve dnech od 24. 11. do  
28. 11. 2008, a to dle níže uvedeného rozpisu.

Kontejnery nejsou určeny pro stavební 
suť a odpad ze zeleně! Na tento druh odpadu 
byl zřízen „Sběrný dvůr OZO, a.s.“, který je 
umístěn v areálu Technického dvoru! Sběr 
nebezpečného odpadu se taktéž provádí 
v areálu Technického dvoru ve Svinově, dle 

provozního řádu stálých sběren objemových 
a nebezpečných odpadů, provozovaných 
společností OZO Ostrava s.r.o. Tato služba je 
poskytována svinovským občanům zdarma. 
Není určena pro podnikatele! Ostatní stavební 
odpady (eternit, IPA, lepenka a skelná vata) 
lze odvézt za úplatu do areálu OZO Ostrava 
s.r.o. Frýdecká 44, Ostrava – Kunčice.

Lumír Němec, ředitel TD Ostrava – Svinov 
 Dudík Jaroslav – dispečer 

 tel.: 596 964 133, 596 911 090

arogance z naší strany, kdy si někteří, 
dejme tomu méně duševně aktivní, myslí, 
že následující čas bude tím lepší, čím více 
vystřílí rachejtlí či dělobuchů. Nedovedete si 
představit, jaký zmatek a paniku v malé zví-
řecí dušičce takový zážitek vyvolá. Ovšem 
prevence k těmto problémům je jen v rukou 
nás majitelů. Je vhodné s dostatečným 
předstihem si opatřit zklidňující preparáty, 

kterých je hodně k dostání, ať už na bázi 
přírodní nebo syntetické. 

Mějme na paměti, že zážitek jedné noci 
může vyvolat psychické a i neurologické 
poškození někdy řešitelné i eutanazií. Ať 
už se nám to zdá jakkoliv přehnané nebo 
nepravděpodobné. 

MVDr.Roman Zedek

PODZIMNÍ SBĚR VELKOOBJEMOVÝCH 
ODPADŮ V MOb SVINOV V ROCE 2008

24.–25. 11. 2008 ul. Psohlavců naproti domu čp. 422

 ul. Lelkova konec komunikace (parkoviště)

 ul. Elektrárenská před telefonní budkou

 ul. Tichá parkoviště

 ul. Kolofíkova křižovatka s ul. Malátovou

25.–26. 11. 2008 ul. Jelínkova na křižovatce s ul. Dr. Kudely

 ul. Stanislavského plocha před bývalým TONY Marketem

 ul. Stanislavského nad parkem naproti domu čp. 528

 ul. Bílovecká  čp. 115

 ul. Bílovecká  čp. 118

26.–27. 11. 2008 ul. Polanecká vjezd vedle domu čp. 68

 ul. F. a A. Ryšových u plotu domu čp. 61

 ul. Bří Sedláčků parkoviště u potravin Jarmar

 ul. Polanecká naproti prodejny AutoProgres

 ul. Luční naproti Rybaspolu

27.–28. 11. 2008 ul. E. Rošického u křižovatky s ul. E. Triolettové 2×

 ul. E. Rošického před domem čp. 1072/2 – obratiště

 

Slovo hasičů
Vážení spoluobčané,
jelikož se blíží Vánoční svátky, chtěli 
bychom Vás upozornit, že začala topná 
sezóna. Dbejte na bezpečnost vás i vašich 
blízkých. Dávejte pozor na nevyčištěné ko-
míny, hořlavé látky blízko kamen, špatnou 
skládku topných a hořlavých látek. Dále se 
blíží advent, takže se budou zdobit věnce 
se svíčkami, stromky před domy apod. Při 
nákupu elektrických ozdob dávejte pozor 
na jejich kvalitu. Vánoční stromečky jsou 
největším nebezpečím pro vznik požárů. 
Na konec roku dbejte zvýšené opatrnosti 
při vypouštění rachejtlí, petard a veškeré 
pyrotechniky vůbec. Doporučujeme pou-
žívat pouze pyrotechniku od kvalifikova-
ných výrobců!

Přejeme Vám příjemné prožití svátků 
Vánočních a mnoho úspěchů v novém 
roce 2009!

S pozdravem
svinovští hasiči

Děti a Vánoce
Vážení spoluobčané,
blíží se nejkrásnější svátky roku – Vánoce. 
Bohužel předvánoční doba je charakteristická 
jistou nervozitou, zvýšenou aktivitou, spě-
chem, gruntováním, nakupováním, pečením 
cukroví apod. Rodina je plně zaměstnaná, 
takže je značně zeslabena pozornost na děti. 
V té době se výrazně zvyšuje úrazovost dětí, 
např. popáleniny (od trouby), pády z výšek, 
intoxikace (saponáty, Savo, Okena) apod. Je 
proto třeba zvolnit tempo a věnovat se více 
dětem, odměnou vám bude jejich spokojenost. 
Ani o svátcích nejsme ušetřeni zdravotních 
komplikací – časté jsou zabodnuté rybí kosti 
v krku, jejich odstranění necháváme na od-
bornících – lékařům krčního oddělení. U do-
spělých jsou typické žlučníkové koliky – při 
nadměrné konzumaci smažených jídel – kapří 
řízky, bramborového salátu, cukroví.

Pokud budeme jíst střídmě a budeme se 
věnovat dětem, jistě prožijeme pěkné vánoční 
svátky v klidu a míru.

Za kolektiv zdravotníků přeji šťastné a ve-
selé svátky vánoční a hodně úspěchů a hlavně 
zdraví v příštím roce 2009.

MUDr. Jiřina Tvrzová, obv. pediatr

 KONTEJNERY PRO VELKOOBJEMOVÝ ODPAD BUDOU PŘISTAVENY
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Městská  policie Ostrava  posiluje  výkon 
služby v předvánočním období

Blíží se Vánoce, snad nejhezčí svátky roku. 
Je čas se zastavit po celoročním shonu, sejít 
se s přáteli a v rodinném kruhu, obdarovat 
blízké. Lidé berou útokem obchody a nastalé 
situace využívají zejména kapsáři, kteří 
mívají v tomto období roku žně. Lidé u sebe 
mívají větší finanční hotovost než obvykle, 
jsou méně obezřetní a zlodějům nahrávají 
také tlačenice v obchodech, na poštách, 
v dopravních prostředcích. Městská policie 
Ostrava bude v tomto období zaměřovat 
pozornost při výkonu služby zejména na 
místa s větší koncentrací obyvatel, strážníci 
budou provádět pochůzkovou činnost zejména 
v okolí poboček České pošty, bankovních 
ústavů, obchodů a nákupních středisek, mís-
tech konání vánočních trhů, v okolí zastávek 
MHD a v neposlední řadě v okolí parkovišť. 
Počet hlídek bude ve vytipovaných lokalitách 
navýšen v maximální možné míře. V le-
tošním roce bude toto preventivní opatření 
zahájeno 5. prosince 2008 a potrvá až do  
24. prosince 2008.

Silniční provoz v tomto období houstne, 
parkoviště bývají přeplněná, řidiči mnohdy 
zaparkují na místech, kde je to zakázáno. 
Jistě není příjemným zážitkem platit poslé-
ze případnou pokutu za špatné parkování, 
také zjištění, že na špatně parkující vozidlo 
byla umístěna „botička“, nebo bylo dokonce 
odtaženo, není tou nejlepší předvánoční zku-
šeností. Při průjezdu městem a při parkování 
je proto nutno věnovat maximální pozornost 
dopravnímu značení. Rovněž je třeba mít na 
zřeteli, že špatně zaparkované vozidlo může 
znemožnit průjezd vozidlům integrovaného 
záchranného systému či vozidlům provádě-
jícím údržbu silnic. Pokud je to možné, do-
poručujeme parkovat na placených hlídaných 
parkovištích, také v okolí nákupních středisek 
bývají dostatečně velké parkovací plochy. 
Řidiči v Ostravě mají také možnost parko-
vání v několika podzemních či nadzemních 
parkovištích. Strážníci v ulicích zcela jistě 
rádi poskytnou informace o místech, kde je 
možno zaparkovat či jak se nejsnáze dostat 
do místa určení.

Několik rad, které z našeho pohledu mo-
hou přispět ke klidnému prožití vánočních 
svátků i předvánočního období:

Máte-li u sebe větší finanční hotovost, 
rozdělte si ji na několik částí a ty uschovejte 
při sobě na několika různých místech a pokud 
možno mimo peněženku či jiné místo, kde se 
dá z pohledu zloděje předpokládat, že peníze 
uschováte.

Neponechávejte v zaparkovaném vozidle 
žádné věci. Byť se z vašeho pohledu může 
jednat o něco nehodnotného, škoda vzniklá 
na vozidle jeho poškozením při vloupání 
často převyšuje hodnotu odcizené věci. Na-
koupené dárky odložené ve vozidle zcela jistě  
pozornost nenechavců přitáhnou.

Je-li to možné, vyhýbejte se místům, kde 
dochází k těsným kontaktům s okolostojícími, 
jako např. ve frontách, v dopravních prostřed-
cích, na schodištích apod. Pokud se na Vás 
bude někdo tlačit, vždy se ihned přesvěčte, 
zda Vám něco nechybí.

Věnujte maximální pozornost osobním 
věcem, nenechávejte si otevřené kabelky, 
peněženky nenechávejte v kabelkách či taš-
kách ležet tak, aby byly viditelné při pohledu 
zvenku.

Dojde-li ve Vaší blízkosti ke konfliktu vy-
volanému několika osobami, které se začnou 
např. hádat mezi sebou, vždy věnujte zvýše-
nou pozornost svým osobním věcem. Může 
se jednat o organizovanou skupinu kapsářů, 
kteří vyvoláním konfliktu upoutají pozornost 
na sebe, přičemž jiná skupina v dané chvíli 
okrádá občany. K takovýmto událostem do-
chází zejména při nastupování či vystupování 
z dopravních prostředků, na schodištích v ob-
chodních centrech, při kulturních programech 
na veřejných prostranstvích aj.

Vybíráte-li hotovost z bankomatu, věnujte 
pozornost osobám ve svém okolí. Máte-li PIN 
k platební kartě zaznamenán, nikdy tento 
záznam neukládejte spolu s kartou. 

Používáte-li při nákupu nákupní košík 
či nákupní vozík, neodkládejte do nich své 
osobní věci. Ty mějte vždy při sobě.

Komise pro kulturu, mládež 
a sport při Radě MOb Svinov 

ve spolupráci se Základní 
a mateřskou školou Svinov

zve 

všechny děti  
a svinovské občany 

na 

Medové  
vánoce 

 

27. listopadu 2008 
 

do školní jídelny 
Základní školy,  
Bílovecká 10,  

začátek  
v 15.00 hodin.

 
Přijďte si přichystat vánoční 

ozdoby a vychutnat 
předvánoční atmosféru. 

Městská policie Ostrava  
přeje všem občanům klidné a pokojné prožití  

vánočních svátků  
a do nového roku mnoho zdraví.

STATUTáRNÍ MĚSTO OSTRAVA –  
městská policie
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SRPŠ při ZŠ Bílovecká 10 uspořádalo 
7. 11. 2008 tradiční Svinovské vinobraní. 
K tanci a poslechu hrála skupina Petra Jiříčka, 
jejíž repertoár nadchl jak starší, tak i mladší 
generaci. O program se postarala country 
taneční skupina „Žofreho schovanky“  
a orientální tanečnice „Turaja“. 

Chtěli bychom touto cestou velmi po-
děkovat všem sponzorům a rodičům, kteří 

přispěli do tomboly. Náš dík také patří všem, 
kteří se podíleli na přípravě a organizaci této 
akce, ať už jsou to členové výboru SRPŠ, 
učitelského sboru, kuchařky či děti, které 
pomáhaly při přípravě sálu. Doufáme, že 
se akce zúčastněným líbila, a těšíme se na 
setkání v příštím roce.

 Jana Metelková
předsedkyně SRPŠ

Komise pro kulturu, mládež 
a sport při Radě MOb 

Svinov

zve 

všechny děti  
s doprovodem rodičů 

na 

Čertovské 
bruslení

Kdy: 23. 11. 2008  
od 13.45 do 15.45 hodin

Kde: zimní stadion  
v Porubě – hala 1

bez vstupného 

Před zahájením bruslení 
možnost zapůjčení bruslí.

Přijďte si zabruslit a pro 
ty, kteří přijdou v masce, je 

připraveno překvapení. 

Když večer na počátku koncertu v ne-
děli 19. října t. r. děkoval ThDr. Jan Larisch 
panu Igoru Františákovi za zorganizování 
Svatováclavského hudebního festivalu  
(28. září – 28. října 2008) a potažmo festi-
valového koncertu ve svinovském kostele, 
dobře si uvědomoval, že se uskutečňuje nová 
éra v hodnocení kulturních vztahů Ostravy. 
Centrum se přesouvá z místopisného centra 
města vždy tam, kde ho v danou chvíli při 
určitém uměleckém počinu lidé vytvoří. 
A nezáleží na tom, jestli jsou to svinovští 
nebo přespolní. Tam, kde se objeví skutečná 
kultura, nechybí publikum. To si své hodnoty 
vždycky najde a je lhostejné, jestli za nimi 
cestuje do katedrály Božského Spasitele, kon-
certního sálu Domu kultury nebo do kostela 
Krista Krále ve Svinově.

 Provedení „děkovné mše“ Jana Dismase 
Zelenky Collegiem 1704 a Collegiem Vo- 
cale 1704 za řízení dirigenta Václava Lukse 
mohou počítat ti, kteří se zúčastnili, k tomu 
nejlepšímu, co se dá v současnosti ze staré 
hudby slyšet. Jednak proto, že Missa Votiva 
patří k vrcholným dílům skladatele – dá se 
významem přirovnat k Bachovu Umění fugy 
nebo k Mozartovu Requiem – a jednak proto, 
že každý z členů Collegia odvádí perfektní 
profesionální výkon; má za sebou kvalitní 
studium i koncertní zkušenost. Zpěváci ab-
solvovali na některé z vysokých uměleckých 
škol, nejen českých, jsou absolventy četných 
evropských mistrovských kurzů směřujících 
k vědecky autentické interpretaci renesanční 
a barokní hudby, mají zkušenosti s provádě-
ním soudobé, ale především staré hudby na 
mnoha festivalech v Evropě, spolupracovali 
s kvalitními dirigenty světových orchestrů 
i operních scén, podíleli se na rozsáhlých 
hudebních projektech, například Bach –  
Praha – 2005, v jehož rámci byla prováděna 
velká hudebně-vokální díla J. S. Bacha.

 Z toho všeho plyne pochopení architek- 
tury skladeb, přirozený a umělecky čistý 
projev, k tomu sebejistota, která dovolí na 
scéně nejen pracovat, ale také prožívat a ra-
dovat se z umění. Jmenujme líbezný soprán 
Hany Blažíkové, baryton-bas výjimečného  

Tomáše Krále, vybavme si něžně interpreto-
vané Benedictus sopránem Stanislavy Mrha-
lové, přesvědčivý byl projev altistky Markéty 
Cukrové. Přínosnými členy Collegia jsou 
i světoví umělci, např. argentinský concertista 
Abadie Lisandro. Ti všichni své party podali 
s lehkostí, v jejímž podloží je technická vy-
spělost a výrazová zralost. Jsou to lidé, které 
umění osvěcuje a kteří právě proto dovedou 
nadchnout druhé. To přiléhavě vyjadřuje 
pozitivum citátu připisovaného Williamu 
Blakeovi: „Člověk, jehož tvář nevyzařuje 
světlo, se nikdy nestane hvězdou.“ 

 Podobně je nutno hodnotit rovněž inter-
prety nástrojových partů – těleso Collegium 
1704. Instrumentální složení pro Missu Votivu 
odpovídá dobově užívaným způsobům inter-
pretace – smyčce, dva hoboje, kontrabas, fagot 
a nástroj klávesový. Vše technicky perfektní, 
v intonačně čistém zvuku, se soustředěným 
a dynamicky promyšleným přednesem, který 
s přehledem a detailně určuje dirigent. Jeho 
práce získávala zkušenost v evropských kon-
certních centrech i v zámoří, a navíc Václav 
Luks je zanícený vědec, jenž se věnuje hudeb-
ní historii významných regionů Evropy a je 
ponořen do studia technik klávesových ná-
strojů baroka. Je uznávaným odborníkem na 
interpretaci této hudby v širokém evropském  
regionu. 

 Provedení Missy Votivy v Ostravě – Svi-
nově nebylo jen nezastupitelným, umělecky 
hodnotným sdělením o předklasické hudeb-
ní kultuře, o osobnosti českého skladatele  
J. D. Zelenky z poloviny 18. století, ale také 
výpovědí o lidech, kteří hudbu přednášeli, 
výpovědí, jež se přijímala jako příběh plný 
napětí a gradace, průzračný a nosný, povzná-
šející. A byla to také zpráva o posluchači, 
který poučen chápe význam umění a dokáže 
je ocenit.

 Je třeba poděkovat iniciativě svinovské 
radnice, která chce místní kulturní projevy 
pravidelně doplňovat o hodnoty celospole-
čenské úrovně, poděkovat i panu Ing. Janu 
Vařekovi, který výrazným způsobem tyto 
záměry finančně podporuje.

Lydie Romanská

Zelenkova Missa Votiva  
při Svatováclavském festivalu (Svinov)

Vinobraní
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Giovanni Battista Fontana  
(1571–1630)
Sonata a 2 per il violino, o cornetto, 
fagotto, chitarone, violoncino 
o simile altro istromento

Heinrich Schütz (1585–1672)
Geistliche Konzerte (výběr)
Nun komm, der Heiden Heiland
Ihr Heiligen lobsingt dem Herren 
Bringt her dem Herren 
Der Herr ist groß und sehr löblich 
Ich will den Herren loben allezeit 

Claudio Monteverdi (1567–1643)  
Sacrae cantiunculae tribus vocibus... 
Liber primus (výběr) 

Giovani Paolo Cima (1570–1630)   
Sonate a 3 stromenti 

Concerti Ecclesiastici (výběr)
O dulce meliflua
Natvitas tua Dei genitrix Iubilate Deo 

Collegium  1704,  housle,  cink  (cor-
netto), cembalo/varhany, violoncello, 
teorba

Václav Luks – umělecký vedoucí

Sólisté: 
Barbora Sojková – soprán 
Kamila Ševčíková – alt 

V závěrečném koncertu cyklu „Čtvero ročních období“ jsme pro adventní čas připravili na sobotu 13. 12. 2008 
v 18.00 hodin v kostele Krista Krále vystoupení souboru Collegium 1704 s hudbou Heinricha Schütze a jeho be-
nátských přátel. V programu zazní:

ADVENTNÍ HUDBA  
HEINRICHA SCHÜTZE  

A JEHO BENáTSKÝCH PŘáTEL


