
Koncert z&oiem potěšení
Dne 30. l<věřra so v Husarě sboru konal koncerl varr}anní hudby a zpěvu. ÚcirkuiÍcÍmi $fla

Mgr. Jaroelava Poffišiúová' probsorka vartpnní hry na Konzervatofi Jaroslava Ježca a Akadgnii
nrríziíýďr wrrěrrí v Prae, a l-lana Řípoa, sopraf'k'{€ sp€{*tszt'íď se na česku.r fuúu starýďr mlsÚú.

Bďrem korrc€rfu isÍrp ďyšeli díla z období baroka' klasicisrrpl i rornantismu. Jmerujme alespotI
některé arltory sldadeb: J. s. BaďE' W. A. Mozarta, c. Frando' M. Regera. Vlkony obou interpretek
$fiy prďes*onilnf. lGždé takd/é tystoupení obotao{e rnysl a porm&í ducha. Z bhďo důvodu se
vŽdy divím' Že návštěvnost lonceřtů v našem městě rcní FÍliš \ryBoka. Dlouho jsem přenýšld' ěím
je tento takt 4'}soben. tt&rraled isem však odpověď. Nlaopak mě napadlo několik \ěcí' proč se sÉt
návšěvnlkem a poeluďlačem l@ncertů ldaďdé fudbý.

V Čelákodcích furquií tned dvě organizace zabývaiící se pořádáním korrcertů. Jedrá se o $pdek
prc vartnnní hudhj' ktďý raede MUDr. M. hiškcMá Ten obohacuie kutturu v kostele Nanebe'ze{í
Panrry Marb. Koř'certy v Husorě sboru zprosťedkorlává Mgn" J. Špatwa a hg. M. Foloprutská. Do
našeho nrěsta zvou probsiorÉlní umělce' napr. pď. J. Kalíwe' pof. J. Forněši]ovotr, l. Chřibkovou'
B- Rabas€. R. Huga {vaÉaníM' J. stivÍna' prct V' Kunta (frémisý)' L.Vernerovou (soprán)' s. Mist-
ra (Hrcr). Meá u nás pravidelně korrcerfujÍcí ělesa patří talcé soubor Musica Florea a pěvecký sbor
Pražští pšrci. Prosbr ie dán i anntérckým tělesům, keré však dosahují velice dobré úrolně (např.
pěi/ecký sbor V&lav ze Staré Boleslavi). V Čdákoviďch se prorrádí hudba všec*r styloň/ýď' období
a poskyt&} tak posl'''chaěim široký Wběr koncenu. kteÉ se konaií kaŽdý měsíc (vyjrna obdotÍ
měskxi leden, únor)' mininálně jednou.

V obou čelákovických l<ostelech isou postaveny varhany. Husw sbor dispotluie ómumanuáov.ým
rÉslroie{Í' firmy Bieger - Kloss (rok výroby ís74)' v kostele l.lan€barzetÍ Panry Marie p rnenší
rÉslroi s jednim nuruálem od firrry A. ltlllzer (rok výtoby 1900).

Na ávěr byďt ď fuolil poaatvšeďmy oběarry na některé z dalšíďt lroncertů. Koncerý isou vŽďy
v dostatočn&n předst'hu avizorány v rub'rice KULTURA i na plakátech' Přál $ctt si také oslovit mla-
dšÍ generaci avyvrátit nesrnyslrrou ámu' že vážná hudba je nudná. Nelze totiŽ mluvit o něčem a ki-
tizovat to, co jsem nikdy noridě| a rreslyšel. Hilan Janoušek" varhaník


