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ožná víte, co se v hudebním
jazyce skrývá pod pojmem
worship. V našem jazyce se
pro něj vžilo označení chvály, kterých bylo také plné setkání Activ8 na
Velehradě. Zatímco mnozí si za tímto pojmem představují něco klidného a meditativního, americká kapela
SonicFlood nás na tomto setkání při
„Benefičním koncertě pro Ukrajinu“
přesvědčila o tom, že chvály mohou
znít líbivě třeba v rockovém kabátě.
Ne nadarmo jsou tihle hudebníci
označováni za otce moderního worshipu. Pokud bychom hledali první
zmínku o fungování této formace,
museli bychom zabloudit až do roku
1999, kdy se píší první řádky hudební knihy s titulem SonicFlood. Pouhý
rok poté prošla kapela velkou změnou v obsazení, ale její zaměření na
hraní chval jí zůstalo. Přibližně v té
době hrál v jiné křesťanské kapele
Big Tent Revival na baskytaru Rick
Heil, který v sobě nosil touhu více
se věnovat chválám a mluvit na koncertech o Bohu. Božím vedením se
po pěti letech hraní v této kapele
k Rickovi dostala zpráva, že SonicFlood hledají basáka. Proto se rozhodl k nim přejít, a tím se splnila jeho
touha. Nejenom, že si splnil svůj sen,
ale je to právě on, kdo dnes z pozice
zpěváka vydává za kapelu svědectví
o Boží lásce.
Všude po celém světě je mnoho
lidí zasaženo jeho životním příběhem, ve kterém se po dlouhých
27 let projevovala nevyléčitelná
Crohnova nemoc. Velehradský
koncert nebyl výjimkou, a tak
se tento dojemný příběh mohl
dotknout srdcí mnoha posluchačů i skrze přímý přenos
TV Noe. Rick se totiž nebojí vyznat, jak se vzpíral
vůči Bohu, vyčítal mu tuto
nemoc. Ale jednoho dne se
díky svým přátelům, kteří se
nebáli s ním hovořit o Kristu,
rozhodl odevzdat Pánu celý svůj
život a chválit jej i přes tento
velký kříž, který na něj vložil.
Bůh tohle jeho odevzdání přijal
a rozhodl se jeho touhu vydávat
svědectví podepřít zázrakem.
Když Rick mluví o následcích
své nemoci, díky níž mu vyoperovali
skoro 2,5 m střev, ale po 27 letech se
nenašel ani náznak nemocného místa,
většina lidí na koncertě se společně
modlí, aby odevzdali nebo obnovili
svůj závazek plně patřit Bohu.
Po celém světě tak vybízejí svým
koncertováním lidi k pomoci potřeb-
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Rockeři

SonicFlood

se srdcem plným chval
Rozhovor s Rickem, další povídání o kapele s překlady jejich textů
naleznete na stránkách http:/ /hudba.signaly.cz /interpret /sonicflood

Základní fakta o XXIX. letních olympijských hrách 2008 v Pekingu

Usain Bolt

Barbora Špotáková

ným, ať již podporou misií, nebo
v současné době pomáhají organizaci Hlas mučedníků informovat o pronásledování křesťanů
ve světě a zároveň se nás snaží
vyzvat ke konkrétním modlitbám
za takto trpící křesťany.
SonicFlood svým koncertem
potvrdili, že se dá skrze kvalitní
hudbu svědčit o Boží lásce a zasáhnout touto formou i lidi, kteří
by jinak o Bohu nechtěli nic slyšet, protože už samotné texty jejich písní jsou vlastně modlitbou.
Pavel Šupol

XXIX. letní olympijské hry (LOH 2008)
se konaly v termínu od 8. srpna do
24. srpna 2008 v Pekingu (Beijing) v Číně
• během 17 olympijských dní bylo v Pekingu uděleno celkem 302 sad medailí
• k dispozici bylo přes 7 milionů vstupenek
a jak organizátoři olympiády předpokládali, převážnou většinu z nich si koupili
domácí návštěvníci olympijských her
• olympiády se účastnilo cca 10 200 sportovců z 90 zemí světa, kteří byli ubytováni ve třech olympijských vesnicích: v Pekingu, v Hong Kongu a v Quingdao
• od nás dorazilo 134 sportovců. Česká
výprava měla své zástupce v 19 sportovních odvětvích. Nejvíce bylo atletů, veslařů a střelců, jediným kolektivem byly
basketbalistky
• na průběh LOH v Pekingu 2008 dohlíželo na 650 rozhodčích

Hrdinové

Michael Phelps

České úspěchy
na LOH 2008
Zlato
Atletika
– oštěp, ženy ŠPOTÁKOVÁ
Barbora
Střelba
– zrap, muži KOSTELECKÝ
David
Střelba
– vzduchová puška na 10 m,
ženy EMMONS Kateřina
Stříbro
Kanoistika
– slalom Double Kanoe
(C2), muži VOLF Jaroslav,
ŠTĚPÁNEK Ondřej
Střelba
– malorážka 3 × 20 ran, ženy
EMMONS Kateřina
Veslování
– skif, muži SYNEK Ondřej

olympijských her
Barbora Špotáková
„Vůbec nic si nepamatuji. Já za to ani nemohu,
jako by se stal zázrak,“ popisovala čerstvá
olympijská vítězka své pocity pár minut po Usain Bolt
Michael Phelps
závodě, kde poslala své náčiní skoro metr Tento jamajský sprinter dosáhl dvou obdivu- Teprve třiadvacetiletý americký plavec Phelps
a půl za vysněnou sedmdesátimetrovou hra- hodných doslova husarských kousků. Nejen, že získal na olympiádě v Pekingu 8 zlatých medailí
nici a rozjásala miliony Čechů u televizních se mu povedlo získat hned tři zlaté olympijské a překonal tak letitý rekord v počtu získaných
obrazovek. Barbora se tak po Janu Železném medaile, ale dokonce v každé disciplíně překo- nejcennějších kovů na jedněch hrách. Triumfostává další legendou českého hodu oštěpem. nal dosavadní světový rekord. Sprinterskou trať val v závodech – motýlek 100 a 200 m, volný
100 m prolétl za neuvěřitelných 9,69 sekund způsob 200m, polohovka 200 m a 400 m, a ve
Kateřina Emmons
Hned první udělovaná zlatá medaile na LOH a ani na trati dvojnásobné, tj. 200 m, nedal sou- štafetách 4 x 100 m volný způsob, 4 x 100 m poputovala do Česka zásluhou čtyřiadvacetileté peřům šanci a vyhrál časem 19,30. Zlatý hattrick lohovka, 4 x 200 m volný způsob. Stal se „nepřeplzeňské rodačky Kateřiny Emmons, která tak zakončil při sprinterské štafetě (4× 100 m), kde konatelným“ i zásluhou svých tělesných proporvylepšila své umístění z Atén, kde ještě za svo- spolu se svými americkými kolegy Carterem, cí – délka ploutve, pardon, dlaně 32 cm, boty
bodna pod jménem Kůrková skončila ve vzdu- Fraterem a Powellem dosáhli času 37,40. Bolt je nosí čtrnáctky, jen 4 % tělesného tuku a i rozchovce třetí. Svůj triumf ještě okořenila zis- opravdu správným nositelem svého jména, kte- pětí rukou 208 cm jsou v poměru k jeho výšce
kem stříbrné medaile ve sportovní malorážce. ré v překladu znamená blesk.
196 cm opravdu nevídané.
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