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Nokturna uvítají Kapralové Quartet

Kvarteto vystoupí v kostele sv. Václava (496 Gladstone Ave. Toronto)
v nedûli 27. února 2011 v 17 hodin.

Foto: Veronika Luká‰ová

Smyãcové kvarteto (Veronika Panochová, Simona Hurníková, Karolína Stra‰ilová, Simona Heãová), které nese
jméno Vítûzslavy Kaprálové [1915 - 1940], vzniklo v roce 1995 s pÛvodním názvem Venus Quartet Prague jako
soubor netradiãní sv˘m ãistû Ïensk˘m obsazením. V roce 2000, po dohodû s dûdici Vítûzslavy Kaprálové a její
mezinárodní spoleãností v Kanadû The Kapralova Society, pfiijal soubor jméno po této v˘znamné ãeské skladatelce.
V souãasné dobû patfií Kaprálová Quartet mezi pfiední ãeská kvarteta. Kvartetní hru studoval tento soubor u

profesora Bfietislava Novotného, primaria slavného Kvarteta mûsta Prahy.
Kvarteto je díky své snaze objevovat nové a zajímavé skladby 20.století velmi ãasto oslovováno soudob˘mi

ãesk˘mi i svûtov˘mi autory. Kaprálová Quartet koncertuje na pfiedních evropsk˘ch i svûtov˘ch podiích,
pravidelnû je zván do Nûmecka, ·v˘carska, Itálie, ·panûlska, Velké Británie, Japonska a koncertoval i v tak
exotick˘ch zemích, jako je napfi. Kuwait, Izrael nebo Kypr. V roce 2004 podnikl soubor úspû‰né kanadské turné,
kde vedle koncertních vystoupení ãlenky souboru vedly téÏ mistrovské kursy v Madisonu (Alberta) a byly pozvány
jako ãestní hosté do proslulého Banff Centre.
Soubor natoãil fiadu gramofonov˘ch, rozhlasov˘ch a televizních nahrávek. Kaprálová Quartet jako jedno z mála

smyãcov˘ch kvartet má v repertoáru kompletní kvartetní dílo Alfreda Schnittkeho, jehoÏ provedení na dvou
koncertech festivalu PraÏské jaro 2002 získalo vysoké uznání odborné kritiky... “Excellent interplay, perfect focus,
impeccable rendition, inner strength - these are some of the ingredients that made this extraordinary concert one
of the highlights of the chamber music series of the Prague Spring Festival. Kapralova Quartet’s playing is truly
remarkable...” (Lenka Folt˘nová, Harmonie 2002/08)
Nahrávka z tûchto koncertÛ byla vydána na CD a vynesla souboru nominaci na soubor roku. Nahrávka smyãcového

kvartetu Vítûzslavy Kaprálové z r. 2001 se umístila na 3. místû v soutûÏi Ïiv˘ch nahrávek, pofiádané francouzskou
rozhlasovou stanicí Radio France. ...”The playing of the Kapralova Quartet here reaches to the stars...” (on
ArcoDiva’s recording of Kapralova’s opus 8) Peter Herbert, Dvorak Society Newsletter 79 (April 2007): 31
V roce 2003, v rámci japonského turné, natoãila vystoupení souboru na ãervnovém festivalu v Nagoyi Japonská

televize NHK.
Kvarteto spolupracuje s klavíristou Eugenem Indjicem, harfenistkou Katefiinou Englichovou, klarinetisty Philippe

Cuperem a Ludmilou Peterkovou, ·kampov˘m kvartetem, PraÏákov˘m kvartetem a PraÏsk˘mi symfoniky a
dirigentem ZdeÀkem Mácalem, s nimiÏ uvedlo ve svûtové premiéfie skladbu v˘znamného ãeského skladatele
ZdeÀka Luká‰e - Koncert pro smyãcové kvarteto a symfonick˘ orchestr.

jahoda-arts.cz
***

Geozvûsti
V povûdomí národa a hlavnû snad díky spisovateli Eduardu
Bassovi se spojují maringotky s cirkusem. Já sám jsem mûl
pfiíleÏitost Ïít témûfi tfii roky v maringotce. BohuÏel ne s cirkusem,
ale s vrtn˘mi soupravami. Nejprve jsme hledali v
severov˘chodních âechách poblíÏ Lomnice nad Popelkou vodu,
pak v okolí Îatce a Slaného uhlí.
Nepanovali zde jako v dobách Petra Bezruãe uhlobaroni, ale

generální fieditel Kropík. Mystická postava, která sídlila nûkde v
Praze - Hole‰ovicích. Do tûch jsem se dostal sluÏebnû pouze
dvakrát. Po prvé, kdyÏ jsem se zaprodal národnímu podniku
Geoindustria. Po druhé, kdyÏ jsem se z vazalsk˘ch sluÏeb chtûl
vykoupit, coÏ bylo mnohem tûÏ‰í, protoÏe byla ‰estimûsíãní
nebo dokonce devítimûsíãní v˘povûdní lhÛta. V˘hodou pobytu
v maringotce bylo, Ïe se pracovalo buì od pondûlí pouze do
ãtvrtka anebo sedm dní a pak bylo sedm dní volna v nepfietrÏitém
provozu, dvanáct hodin dennû. Pouze na Vánoce se vrty
zazimovaly, maringotky zamkly a vrtní dûlníci se rozjeli vût‰inou
domÛ na Slovensko pod stromeãek.
Na lehk˘ch soupravách se pracovalo pouze na zemi. Na

tûÏk˘ch musel b˘t jeden na vûÏi a ten roz‰roubovával vrtné tyãe
a rovnal je do stojánku. KdyÏ byla zima, jako teì v Ontariu, tak
to v polích na vûÏi pûknû foukalo a za hodinu byl ãlovûk fiádnû
promrzl˘. Pfiesto byl o práci nahofie relativnû velk˘ zájem oproti
se‰roubovávání tyãí dole. Jak fiekl kolega âesílko jednou v
diskusi, kdo pÛjde nahoru: „Hele, já taky radûji mrznu neÏ
makám.“
KdyÏ se vrtalo, tak jeden stál u ma‰iny a vrtal a tfii zb˘vající mûli

volno. V noci se to vyuÏívalo ke krátkodobému spánku na skfiíni
v mansardû ãi ãetbû. Ve dne jsme si mûli vym˘‰let pracovní
ãinnost. Jeden den pfierovnat trubky z jedné hromady na
druhou. Druh˘ den je pfienést na pÛvodní místo. Pohoda vydrÏela
aÏ do okamÏiku neÏ se rozlehla zpráva, Ïe pfiijede Kropík.
KaÏd˘ vrt mûl v premobilní dobû svou vysílaãku, kterou jsem

nikdy nevidûl v provozu. Ale pro tuto událost bylo toto zafiízení,
které naposledy zfiejmû pouÏili partyzáni za druhé svûtové
války, uvedeno v provoz, aby se opût sledoval nepfiítel. Z
vysílaãky se ozvalo ãas od ãasu hlá‰ení: „Kropík byl na dvojce!“
„Kropík je teì právû na ‰estce!“ Nikdo pfii tom nevûdûl, kter˘ vrt
je oznaãen jako dvojka a kter˘ jako ‰estka a ná‰ vrt jakoby
unikal jeho pozornosti. Kolegové jiÏ asi po ‰esté pfiehodili tyãe
z jedné hromady na druhou. Pot se z nich jen lil. Pfii prvním
pfiehazování jsem jim pomohl. Pfii druhém jsem mûl pocit, Ïe
jsou mnû urãena biblická slova z knihy Kazatel: Marnost nad
marnost. Po chvíli dÛstojného pfiem˘‰lení jsem na palouku,
kter˘ se nacházel poblíÏ vrtné soupravy usnul.
Najednou mne probudilo ticho, do kterého hfiímal hulvátsk˘

hlas, jako kdyÏ se nûkdo hádá na stavbû o koleãko cementu:
„Za to válení vás tu neplatíme.“ Bylo mnû jasné, Ïe patfií
samotnému generalisimovi vrtÛ. Vûdûl jsem, Ïe nesmím ztratit
lidskou dÛstojnost. Zvolna jsem se protáhl a pomalu do‰el k
osobû, která byla pfied infarktem a abych ji je‰tû více nerozru‰il,
zcela klidnû jsem jí poklepal na rameno a vysvûtlil: „Za málo
penûz, málo muziky, pane fiediteli, málo muziky!“ Pravda,
trochu jsem se zastydûl za jakousi intelektuální nepoctivost.
Práce na vrtech totiÏ nebyla zas tak ‰patnû placená, i kdyÏ tento
v˘rok mne stál prémie, které nebyly zas tak malé. KaÏdopádnû
fieditel Kropík se jiÏ na na‰em vrtu nikdy neobjevil a já jsem se
s ním setkal uÏ jen na stránkách závodního ãasopisu Geozvûsti.
V nûm, kromû v˘sledkÛ podnikové fotbalové jedenáctky ve

sportovní ãásti, ãi rÛzn˘ch úrazÛ v ãerné kronice, bylo jednou i
interview s generálním fieditelem n.p. Geoindustria soudruhem
Kropíkem. Najednou se z nûho vyklubal ekonomick˘ odborník,
pfiímo národohospodáfi. V jeho odpovûdích se to hemÏilo slovy
jako efektivnost, racionalizace, produktivita, technologie,
obmûna strojového parku…
Geozvûsti k nám pfiicházely v igelitov˘ch pytlíãcích spolu s

v˘platou. Podle toho jsem poznal, Ïe se jedná o fieditele
závodu, pro kter˘ jsem pracoval.
A od té doby vím, Ïe kdyÏ poslouchám politiky, ktefií hovofií

podobn˘m esperantem, Ïe jsou to moji politici, tak jako pan
Kropík byl m˘m fieditelem v n. p. Geoindustria. VáÏím si jich a
mám k nim stejnou úctu jako tehdy ke svému nejvy‰‰ímu ‰éfovi.

Ale‰ Bfiezina
***

âESKOSLOVENSK¯ âTRNÁCTIDENÍK -  CZECHOSLOVAK BI-WEEKLY

 Agreement # 40005374/ Registration # 09089

J
Time
Committed
Á délai
convenu

Datum,  dokdy jsou noviny
pfiedplaceny, je v pravém

horním  rohu ‰títku!
ISSN 1186-9283 (Print)

ISSN 1923-1784 (Online)

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

38,10+ 1,90 (HST) = 40 kan. dolarÛ
Cena 1,88 + 0,12  (HST)  = 2,00 dolary.

Telefon: 416/530-4222
647/728-0654

Praha: 222-261-811
E-mail: abe@zpravy.ca

abe@satellite1-416.com


