Zprávy za služby
Zpráva za chválicí skupinky
V roce 2021 fungovaly až do konce léta 3 hudební skupinky – pod vedením Jirky Neužila,
Veroniky Fryšoncové a Jitky Buchtové. Od podzimu byla dočasně ze zdravotních důvodů
přerušena služba hud. skupinky Jitky B.
Skupinka Veroniky F. hrává ideálně v tomto složení: Veronika F. klavír + zpěv, Radka Š. flétna
+ zpěv, David Ch. nebo Gabriela K. perkuse, Lenka H. kytara + zpěv.
Sem tam se do chval zapojili i naši mládežníci – moc milé bylo jejich vystoupení na vánoční
bohoslužbě. Byli bychom rádi, kdyby se podařilo postupně je zapojovat do chval – zatím je
myšlenka taková, že by si připravili cca 1 chválu, se kterou by se připojili do programu
bohoslužby, ideálně několikrát do měsíce.
Rok 2021 byl ještě na jaře dost poznamenán omezeními na bohoslužbách, díky Bohu se ale
už mohly v červnu zrušit on-line přenosy, takže i služba chválicích skupinek mohla probíhat
v relativně běžném režimu. Nevím, jak to vnímá většina sboru, ale za mne mi ještě chybí
jeden krůček ke spokojenosti naší služby chval – a to odložení respirátorů všech účastníků
bohoslužeb. Moc se těším, až bude moci celé společenství z plna hrdla bez omezení zpívat
Pánu chválu! :-)
Veronika Fryšoncová

Knihovna.
Po delší přestávce jsem obnovila nabízení knížek v rámci nedělních shromáždění. Zatím se to
vždy osvědčilo. Jinak není o půjčování zájem. Několik knížek vozím také na sborovou
dovolenou a i tam jsou obvykle využity. Několik knížek v tomto roce do knihovny přibylo.
Myslím, že by bylo dobré vyřadit nějaké velmi staré teologické spisy, o které němá nikdo
zájem a doplňovat knihovnu knížkami pro praktický život křesťanů, nebo dobrými romány s
křesťanskou tématikou.
Jar. Honová

Prodej knih
Loni jsme nakoupili knihy z Návratu domů, ze Samuele a Denní čtení - celkem za 11 428 Kč. Prodejem
jsme získali 10 324 Kč. Díky zlepšení koronavirové situace jsme mohli mít normální shromáždění a
prodávat knížky po něm.
Dominika Nováková

Zpráva za zvukaře
I rok 2021 se do značné míry nesl ve znamení boje s pandemií koronaviru.
Život se přesto - alespoň částečně - vrátil do starých kolejí.
Tým zvukařů se skládá :

Lukáš Benko,
Jan Hajčiar,
Adam Kročák
Při shromáždění nahráváme kázaní a dohlížíme na to, aby byli dobře slyšet všichni,
kdo mluví a zpívají na mikrofon. Po ukončení shromáždění předáme nahrávku slova Martinu
Hajčiarovi k dalšímu zpracování.
Ve službě se po vzájemné domluvě střídáme.
Největší dík v této službě patří Adamu Kročákovi a Janu Hajčiarovi.
Jsem za ně rád, že nejenom zvučí, ale zaučují nové služebníky.
Prosba :
Byl bych rád, když si někdo něco půjčí, aby mi danou věc oznámil a po akci vrátil na původní
místo. Jen tak se daří aparaturu dobře a bez potíží připravit.

Lukáš Benko
Zpráva za tým pro streamování
Od konce ledna 2021 až do konce června probíhalo streamování nedělních bohoslužeb.
Vycházeli jsme ze zkušeností Matěje a Milana Mrázkových, které jsme museli přizpůsobit novým
podmínkám (chybějící notebook, nový mikrofon, zlobící kamera atd.). Nejvíce potíží představovala
špatná akustika v modlitebně, která byla zvýrazněna prázdným sálem. Internetové spojení nebylo
zcela stabilní a tým byl nezkušený. Postupně jsme zjistili, že místo mikrofonu Jabra se lépe osvědčuje
původní nahrávací zařízení, které ovšem bylo zase náročnější na obsluhu. Neúspěšně jsme zápasili se
zaostřením kamery, ale k nákupu nového zařízení zatím nedošlo.
Přenosu se od počátku chopili s velkým nasazením Jéňa Hajčiar a Adam Kročák. S cennými
radami se postupně zapojil Filip Gärtner a Luboš Patočka starší a během jara se také přidal Lukáš
Benko. V závěrečném období se již jednalo o poměrně sofistikované řešení při zapojení obou
notebooků, nahrávacího zařízení, mikrofonu Jabra a snímací kamery. Vše bylo přizpůsobeno
s ohledem na přítomné v sále (promítání veršů na stěnu) a zároveň pro domácí diváky (verše
zobrazené v OBS studiu a další prvky). Akustika v místnosti byla v rámci možností vylepšena flísovými
dekami. Bohoslužby byly streamovány na kanál Youtube, kde jsou stále k nahlédnutí.

Celkově toto období hodnotím jako technicky zajímavou výzvu, která ovšem pro tým
představovala každonedělní stres. Přenos byl živý a žádnou chybu již nešlo vrátit zpět. Jako největší
překážku zpětně vidím naprosto nevyhovující akustiku modlitebny, která není dobrá při plném
obsazení, natož potom ve vyprázdněném stavu. Prakticky bylo nemožné vysílat kvalitně chvály ve
skupince, protože odrazy ze všech stran již zcela znemožňovaly vyladit zvuk.
13. února 2022 Martin Hajčiar

Zpráva o službě promítání za rok 2021
Promítání je na bohoslužbě vítané ve více ohledech – přibývají nové písně a těžko budeme
návštěvníků rozdávat papírové kopie (žijeme v 21. století a měli bychom držet nějaký „standard“
moderního sboru), promítají se biblické verše, někdy je třeba promítnout mapu, fotografii nebo video
ke kázání nebo k oznámením.
Aktuálně jsou do služby zapojeni Bětka Vušková, Hanuš Kročák a Ela Kročáková, občas pomáhají
Martin a Jan Hajčiarovi, kteří také zaučují do práce s promítacím programem. O zápisy do tabulky
nedělních služeb se stará Gloria Grace.
Od odchodu Petra Vušky tým promítačů nemá vedoucího, což považuji za nevyhovující situaci pro
řešení jakéhokoli problému. (Příkladem je sobotní telefonát chváličů, kdo má v neděli službu, protože
potřebují zapsat novou píseň…)
16. 2. 2022, Libuše Hajčiarová

Zpráva za IT
1) Nedělní bohoslužby
Zpracovával jsem zvukové nahrávky z nedělních kázání a vyvěšoval je na farní webové
stránky. Zvukové soubory jsem dále převáděl do jednoduchých videosouborů a nahrával na
sborový YouTube kanál. Od ledna 2021 jsem zprovoznil první podcastový sběr kázání, který je
nyní přístupný na serveru Spotify.
Na jaře 2021 jsem s pomocí Filipa Gärtnera a týmu zvukařů zajišťoval přenos bohoslužeb do
YouTube streamu, viz samostatná zpráva.
2) Sborová dovolená
S pomocí Jéni jsem zajišťoval ozvučení přednášecích prostor a následné pořizování a
zpracování zvukových nahrávek. Ty jsem následně vyvěšoval na naše farní webové stránky a
YouTube kanál. Připravoval jsem notebooky pro jednotlivé programy a pro večerní promítání
dětských filmů.
3) Webové stránky
Pomáhal jsem Líbě se správou sborových stránek. Asistoval jsem při update WordPress na
novou verzi včetně upgrade PHP. Zprovoznil jsem nový plugin pro správu tabulek TablePress
a nainstaloval a nakonfiguroval podcastový plugin PowerPress.
4) Zálohování dat
Zajišťoval jsem zálohování veškerého audiovizuálního materiálu na farní cloud.
5) Síť Wi-Fi
Kompletní řešení Wi-Fi na faře má na starosti Dan Kratochvíl. Kromě konfigurace vnitřních
routerů také nedávno řešil připojení k optické síti.

6) Správa IT techniky a její udržování ve funkčním stavu
S pomocí Líby jsem udržoval jednotlivé notebooky v aktuálním stavu a pomocí uživatelských
práv zamezoval jejich softwarovému poškození. Ve spolupráce s Royalem a Danem
Kratochvílem byla pořízena nová multifunkční barevná laserová tiskárna XEROX, kterou uvedl
Dan do provozu.
13. února 2022 Martin Hajčiar

