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Datum,  dokdy jsou
noviny pfiedplacené,
je v pravém horním

rohu ‰títku!

Modfie oznaãené ‰títky znamenají,
Ïe není zaplacené pfiedplatné!
Pfiedplatné na jeden rok je

32,90+ 2,10 (GST) = 35 kan. dolarÛ
Cena 1.41 + 0.09  (GST)  = 1.50 dolaru.

Kateřina Englichová při koncertě v kostele sv. Václava

Zvuk harfy u svatého VáclavaOtazníky nad lety
âSA do Kanady

Tisková zpráva, kterou uvefiejÀujeme
na stranû 2 je bombastická: âeské
aerolinie plánují zavedení jedenácti
nov˘ch destinací. Mezi fiádky se v‰ak
dovídáme jinou skuteãnost: âSA
pfiestanou létat do Montrealu a v˘raznû
omezí lety z Prahy do Toronta pouze
na letní sezónu. O vánoãní sezónû
2008 se nic nefiíká.
Zpráva pfii‰la témûfi souãasnû s

oznámením, Ïe kanadská vláda ru‰í
vízovou povinnost pro ãeské obãany.
Koho toto opatfiení hlavnû postihne?
Jedná se hlavnû o star‰í lidi, ktefií si
nemohli dovolit létat v létû, ale cestovali
do staré vlasti na jafie nebo na podzim.
Pro star‰í lidi to znamená, Ïe budou
muset pfiestupovat. Mnohdy se
pfiestupováním jejich cesta zkomplikuje
natolik, Ïe si cestu do âeska nebudou
moci dovolit. Cestující z Kanady jsou
vût‰inou náleÏitû jazykovû vybavení a
není pro nû problémem zorientovat se
tfieba na leti‰ti v Amsterodamu nebo ve
Frankfurtu, ale pro fiadu pasaÏérÛ z âR
je taková cesta mnohdy traumatická.
Dále toto opatfiení postihne studenty,

ktefií létali do Kanady v rámci studijních
programÛ. Navíc toto opatfiení
znamená, Ïe v letních mûsících, kdy
byly letenky vût‰inou vyprodané bude
velice obtíÏné letenku na pfiímé spojení
Toronto-Praha ãi Praha-Toronto
sehnat.
Situace je o to smutnûj‰í, Ïe Toronto

je pravdûpodobnû nejvût‰ím ãesk˘m i
slovensk˘m kulturním centrem mimo
území b˘valého âeskoslovenska. V
Ïádném jiném mûstû totiÏ nevycházejí
ãtvery ãeské ãi slovenské noviny, nikde
jinde nemají ãeské a slovenské divadlo,
pût fungujcích ãesk˘ch ãi slovensk˘ch
farností. Dal‰í krajansk˘ Ïivot se rozvíjí
i v okolí Toronta, aÈ jiÏ je to Kitchener,
London ãi Ottawa. Navíc v Torontu byl
pfied nedávnem zfiízen nov˘ konzulát.
Tak jako v minulosti bylo pro lajka

nepochopitelné, proã ve stejn˘ den a
ve stejnou dobu, v rozpûtí jedné hodiny,
létá jedno letadlo do Toronta a druhé
do Montrealu, nyní je pro nás
nepochopitelné, proã se omezuje po
léta zabûhlé spojení Toronto-Praha,
aãkoliv tfieba denní lety do New Yorku
zÛstávají. Nebylo by moÏné spí‰e
zachovat dva lety t˘dnû Praha-Toronto-
Praha a do New Yorku by se mohlo
létat pouze pûtkrát t˘dnû?

Ale‰ Bfiezina
***

Tfietí Nokturna sezóny nebyla tentokrát na Masaryktownu, ale v kostele
sv. Václava. Koncert uvedl ãlen fied. rady MMI pan Ernie Zucker, kter˘
zdÛraznil dÛleÏitou roli MMI v na‰í krajanské komunitû. Hlavním
aktérem veãera v‰ak byla harfenistka Katefiina Englichová z Prahy.
PÛvodnû pianistka, která asi ve tfiinácti letech se zaãala uãit na harfu
spí‰e z dÛvodu, Ïe nebude muset tolik cviãit jako na piano. Po absolvování
konzervatofie v Praze, dostala stipendium na slavném Curtis Institute ve
Filadelfii, ale trvalo jí tfii roky neÏ jí kompletnû hrazen˘ pobyt
(Fulbrightovou nadací) byl povolen ãesk˘mi úfiady - to bylo nûkolik
mûsícÛ pfied sametovou revolucí. Ke svému úÏasu sledovala dramatické
listopadové dny ze studentské koleje ve Filadelfii. Bûhem studia se
vypracovala na vynikající harfenistku, vyhrála nûkolik svûtov˘ch soutûÏí
na harfu v Los Angeles, v New Yorku a ve Filadelfii, koncertovala v
newyorské Carnegie Hall a témûfi ve v‰ech dÛleÏit˘ch svûtov˘ch
koncertních síních.

Poprvé hrála pfied ãasem v Torontû jako sólistka s komorním orchestrem
Georga Soltiho z Budape‰ti pod vedením Kerryho Strattona. Byl jsem
v hledi‰ti a nadchl mne její pfiednes, preciznost a úÏasná muzikálnost.
Podle jména nebylo pochyb, Ïe se jedná o krajanku. ·el jsem ji tedy
pogratulovat a mimo jiné jsem se zeptal, zdali by nûkdy nechtûla pfiijet
zahrát do Toronta, nám krajanÛm. JelikoÏ byla jiÏ známá mezi
harfenistkami na univerzitû, domluvila si pozvání na master classes na
Torontské univerzitû, ale aby vy‰el termín pro v‰echny tfii strany, museli
jsme na tuto pfiíleÏitost ãekat tfii roky.

Vy, kdo jste byli na koncertu v kostele sv. Václava, a nakonec i na
Mozartovské spoleãnosti tfii dny pfied tím, jste byli svûdky ojedinûlého
v˘konu svûtové harfenistky ãíslo jedna (dle dirigenta Kerryho Strattona).
Zahájila barokní skladbou, Sonátou C-moll Jana Ladislava Dusíka, aby
se v ne dobfie vytopeném kostele rozehrála. Následovala sonáta Antonína
Bendy spolu s flétnistou Milanem Brunnerem. Oba umûlci zahráli nûÏné
Larghetto a s úÏasn˘m pfiednesem dal‰í dvû vûty této skladby z období
W. A. Mozarta. Následovaly dvû etudy Jana Franti‰ka Fishera, kter˘

zemfiel pfied dvûma roky v Praze. Moderní a mistrovská skladba s mnoha
rychl˘mi pfiechody a zmûnami, kterou paní Englichová zvládla s
naprostou suverenitou. Poslední skladbou pfied pfiestávkou byla úprava
Smetanovy Vltavy pro harfu, kterou napsal J. H. Trneãek. Byla provedena
s úÏasn˘m pfiednesem a citlivostí a k naprosté spokojenosti uÏaslého
publika, které sly‰elo na‰i národní tradiãní Smetanovu báseÀ v podání
sólové harfy. Mnohé oko nezÛstalo suché a umûlkynû byla odmûnûna
boufiliv˘m potleskem je‰tû pfied doznûním poslední noty.

Po pfiestávce zaznûl MozartÛv koncert pro harfu a flétnu. Místo
orchestru doprovázela Marta Laurincová na piano. Je to jedna z nejtûÏ‰ích
skladeb, kterou Wolfgang Amadeus Mozart napsal. Zvlá‰tû pro harfu a
flétnu -  o pianû ani nemluvû. V‰ichni tfii muzikanti hráli naprosto
dokonale s úÏasn˘m pfiednesem a virtuozitou. Pomalá vûta Andante byla
snad nejdojemnûj‰í a umûlci ji museli po dlouhotrvajícím potlesku
opakovat (aspoÀ její ãást). Milan Brunner zahrál fantasticky a potvrdil
tak povûst jednoho z nejlep‰ích flétnistÛ v Kanadû (Kerry Stratton).
Marta Laurincová pak vyuÏila svou zku‰enost profesionální pianistky k
úÏasnû citlivému doprovodu obou umûlcÛ.

Nezapomenuteln˘ koncert, kter˘ byl dovr‰en recepcí s poho‰tûním
(Prague Food Emporium), které obstaral dr. Milo‰ Krajn˘ pro pfiedplatitele
a pro známé, ktefií vûnovali finance na dovoz piana z âeské republiky.

Posluchaãi si mohli nechat podepsat CD od umûlcÛ. Mezi v˘znamn˘mi
hosty byli napfi. pianista Antonín Kubálek, dirigent Kery Stratton,
manÏelé Rydlovi, Zuckerovi, Hamva‰ovi, Jan Kytl a dal‰í. ·koda, Ïe se
takov˘ koncert nemÛÏe opakovat.

Pfiedplatitelé Nokturen se upozorÀují, Ïe pfií‰tí veãer bude 20. ledna
2008 v 17 hodin v restauraci Praha na Masaryktownu. Známá osobnost
ze CBC Cathryn Belyea pfiedvede ukázky (s v˘kladem) z oper Leo‰e
Janáãka v pfiedveãer premiéry jeho opery Z mrtvého domu v Torontské
opefie (COC Canada). Opût bude zpívat v jedné z hlavních rolí ná‰
krajan Zdenûk Plech.

M.K.
***


