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Když harfa inspiruje violu

Rekviem v kostele jako pocta
Josefu Škvoreckému

Interpretky klasické hudby Kateřina Englichová a Jitka Hosprová o desce Píseň noci

Praha – Praha se včera znovu loučila se spisovatelem Josefem Škvoreckým, který zemřel letos v lednu. Rekviem v
kostele sv. Salvátora sloužil na
počest spisovatele Tomáš Halík. Hold vzdalo autorovi Zbabělců také Gymnázium Josefa Škvoreckého.
Uspořádalo akci Nonstop
čtení, jíž se zúčastnila řada
známých osobností, které od
rána předčítaly úryvky z děl
vydaných v exilovém nakladatelství 68 Publishers. Každý z účastníků měl na před-

sledky jakési ankety, z níž ze
všech možných nástrojů vyšla
vítězně viola jako nejvíce libá
pro stav a rozpoložení maminek. S radostí jsem si to přečetla. Mám ale hezkou příhodu –
mí známí, co ten koncert navštívili, čekají dvojčátka. A
údajně bylo datum jejich početí
pokoncertní…
K. E.: Jen aby se to neobrátilo proti tobě…
J. H.: Vzhledem k tomu, že
jde o velmi mladý pár, který si
nebyl jistý, že dítě vůbec chce, a
najednou má dvě, je to asi trošku šok. Však taky tatínek prohlásil, že na žádný koncert už
nikdy nepůjde. Že to jednou
stačilo…

GABRIELA KOVÁŘÍKOVÁ

Praha – Harfenistka Kateřina
Englichová a violistka Jitka
Hosprová: dvě úspěšné interpretky klasické hudby opět spojily síly a nahrály album Chanson dans la nuit (Píseň noci).
Odkazují jím na nápaditou dramaturgii speciálního koncertního cyklu České filharmonie
Hudba jako pohlazení pro budoucí maminky. „Původně nás
chtěla autorka toho projektu
Markéta Vejvodová uplatnit
každou zvlášť, takže jsme si
chystaly rozdílné programy,“
říká Jitka Hosprová. „No ale
pak jsme si řekly – když spolu
hrajeme už jedenáct let, byla by
škoda toho nevyužít,“ dodala
Kateřina Englichová. Díky oběma dámám tak vznikla okouzlující záležitost. Není divu, že
se nastávající matky, které se
koncertu zúčastnily, dožadovaly jeho převedení na CD.
Tak povězte, odkud jste při sestavování programu čerpaly, kde
jste hledaly?
K. E.: Mnoho skladeb normálně hrajeme. Pro „maminkovský“ projekt se perfektně
hodily. Jedná se o skladby od
mistrů baroka až po francouzské impresionisty.
J. H.: Konkrétně jde o naše
úpravy populárních skladeb,
jako je například Debussyho
Dívka s vlasy jako len nebo Ravelova Habanera…

psal Jindřich Feld…
J. H.: A další projekt, na kterém budeme s Kačenkou částečně spolupracovat, nám napsal Emil Viklický. To je zase
ukázka z hudby, která je trošku
ovlivněná jazzem, ale napsaná
klasickým způsobem.

Je třeba říct, že jste samy inspirovaly některé soudobé skladatele, což je pěkná věc. A ne každého potká.
K. E.: To je, taky si jí patřičně
vážíme. Třeba Zdeněk Lukáš
nám napsal Duo Hosprenglicho, další skladbu pro nás na-

Jak to pak vypadá, když tu kterou skladbu cvičíte? Předpokládám, že je to ve vašem případě
otázka chvíle…
J. H.: Vlastně ano, každá si
připraví svůj part. A na zkoušce pak naše hudební nápady a
nástroje slaďujeme. Což je pro

Hrajete spolu dlouho, každá máte
spoustu jiných aktivit. Jak jste k
sobě našly cestu?
J. H.: V roce 2001 jsem natáčela svoji první sólovou desku a
přemýšlela jsem, jaký další nástroj k viole přidat. Zvolila
jsem jednak housle, abych zdůraznila rozdílnost zvuku houslí
a violy, a jednak harfu, protože
zvukové spojení violy a harfy je
nádherné. V agentuře mi nabídli spolupráci s Kateřinou – a
od té doby spolu hrajeme.
K. E.: Kombinace violy s
harfou zní opravdu zajímavěji
než třeba obvyklá kombinace s
klavírem. I podle mnohých
ohlasů, které máme. Marná
sláva – pokud klavírista není
velký mág, jeho nástroj působí
příliš dominantně. Harfa ne.
J. H.: Společně jsme začaly
objevovat nový repertoár. A
objevujeme jej stále – spoustu
dalších krásných věcí bychom
chtěly zužitkovat při druhém z
maminkovského cyklu České
filharmonie, který by měl být
uveden v příštím roce.

DLOUHOLETÉ KOLEGYNĚ. Harfenistka Kateřina Englichová a violistka Jitka Hosprová. Foto: Supraphon/Emanuel Della Pia
mě důležité, protože jestliže
znám tu kterou skladbu spíš za
doprovodu klavíru, díky zvuku
harfy se ocitám v úplně jiném
světě. Najednou ta harfa dodá
něco, co mě inspiruje.
K. E.: Dáme si kávu, něco si
zahrajeme, pohoda.
J. H.: Když se nestuduje
opravdu těžká moderní hudba,
kde se luští zápis, je to paráda.
Ještě ke kladné odezvě vašeho
projektu pod hlavičkou České
filharmonie: čekaly jste ji?
J. H.: Mile nás překvapila.
Někde se dokonce objevily vý-

Na pražském letišti můžete
podpořit Kampaň proti chudobě
Praha – První Kampaň proti
chudobě, která podpořila boj s
podvýživou a snahy o zajištění pitné vody a vzdělávání v zemích třetího světa, uskutečnila pod záštitou společnosti
AELIA vloni ve Francii. Vybralo se přes 31 000 eur, což bylo motivací k rozšíření kampaně do dalších zemí Evropy.
V České republice se AELIA, která provozuje Duty
Free obchody na pražské
Ruzyni, pro podporu projektu
spojila s dvěma renomovaný-

mi organizacemi – Člověk v
tísni a Charita Česká republika. „Hledali jsme organizace,
které mají s podobnými sbírkami dlouholetou zkušenost, s
ověřenou spolehlivostí. Prioritou bylo, aby se peníze skutečně dostaly k těm, kteří je
potřebují,“ vysvětlila Jana Tikalová z AELIA ČR.
Člověk v tísni použije vybrané peníze na projekt Postavme školu v Africe, Charita Česká republika z vybraných peněz umožní dětem s

Pořad Na stojáka uvidí víc lidí
Praha – Oblíbený pořad Na
stojáka se po sedmi letech v
HBO přesouvá do České televize. „HBO chystá jiné projekty a pro nás je to jednoznačně výhoda,“ říká producent Ondřej Trojan. „Záběr ČT
je širší a účinkující se víc zvi-

ditelní. Navíc podobný žánr na
obrazovce ČT dlouho chyběl.“
Stand-up comedy, jak zní jeho
anglický termín, prý potkají
jen drobné úpravy: v dekoraci
a grafice, jinak zůstane stejný.
Nemění se ani jeho tvůrčí tým
a populární interpreti.
(ska)

Natočte svůj den v Česku!
Praha – Obsáhlý projekt Adolfa Ziky je v plném proudu. Film
Země česká, domov tvůj! představila včera Česká televize, koproducent díla. Jeden den v Česku, složený z příběhů a odpovědí na téma české hrdosti, natáčejí amatéři i profesionálové,
finální podobu mu dá Alois Fišárek. „Největší problém bude
v rukopisu různých kameramanů,“ říká střihač. „Musíme
najít jednotný styl a předěly mezi příběhy. Ale je to výzva, která se neodmítá.“ Tvůrci se chtějí vejít do 90 minut, film odvysílá ČT1 17. listopadu, poté do-

Vsaďte

razí i do kin. Nazmar nepřijde
ani zbylý materiál. „Od začátku počítáme se seriálem, cosi jako 24 hodin,“ potvrzuje šéfka
centra
dokumentů
Alena
Müllerová. Do projektu se zapojila řada lidí, nejmladšímu je
dvanáct let, nejstarší dámě dvaaosmdesát. A čeho českého si
váží sami autoři? „Naší šikovnosti. A krásy žen,“ směje se Zika. „Českou zemí prošlo tolik
národů, jež tu zanechaly své stopy, že máme nejkrásnější ženy
na světě.“ Svůj den v Česku můžete natočit i vy – výzva je na internetu pod názvem filmu. (ska)

Každý týden ZDARMA jeden Tablet
+ předplatné regionálního Deníku

na
šťastnou

postižením v chudých regionech Kambodže chodit do školy. Oba projekty jsou jednou z
cest ze začarovaného kruhu
chudoby a mají společný dlouhodobý cíl – zlepšení životních podmínek dětí a rodin v
těchto zemích.
Každý, kdo chce zmíněné
projekty podpořit, může v
dubnu a květnu darovat jakoukoli částku do sbírkových
kasiček, umístěných u pokladen ve všech participujících
obchodech AELIA.
(ad)

nes textu vymezený čas deseti až dvaceti minut.
Autoři spjatí se slavným
exilovým
nakladatelstvím,
které založil Josef Škvorecký
spolu se svou manželkou Zdenou Salivarovou před 41 lety
v kanadském Torontu, si
mohli text vybrat dle vlastního uvážení.
Na akci, která trvala čtyřiadvacet hodin, přišli Jan Novák, Ivan Klíma, Jiří Dědeček, Jan Vodňanský, Jiří
Stránský nebo Karel Hvížďala.
(kul, čtk)

Každý sedmý předplatitel, který zakoupil
zvýhodněný balíček, získá své peníze zpět.

Samsung Galaxy
TAB 10.1

Samsung Galaxy
TAB 7.0 Plus

+ O2 Mobilní internet
na 6 měsíců zdarma
+ roční přeplatné
regionálního Deníku

+ O2 Mobilní internet
na 6 měsíců zdarma
+ roční předplatné
regionálního Deníku

10 499,-

12 199,EXKLUZIVNÍ JARNÍ CENA!
Sledujte
svůj
regionální
Deník

Začněte každé ráno
s čerstvými zprávami od nás

Soutěž začala 9. dubna!
Více info na facebooku, www.denik.cz
a www.coolporter.cz
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Soutěž Vám přináší GLOBAL CARE s.r.o.,

MISS HASIČKA

SH ČMS, DPO SR a HZS ČR

ČeskoSlovensko 2012
Hlavní mediální partner:

Hlavní partner:

Profesionální i dobrovolné hasičky se mohou přihlásit do
3. ročníku soutěže o nejkrásnější hasičku ČeskoSlovensko.
Podmínkou účasti pro dobrovolné i profesionální hasičky
je členství v některé zastřešující hasičské organizaci a věk
od 17 do 30 let aktuální s datem finálového kola.

Partneři:

Mediální partneři:

Dívky, které se dostanou do finále, čekají nejen atraktivní ceny.

foto Jan Tůma

Podrobná pravidla a registrační formulář naleznete
na www.misshasicka.cz
1000823952_F

Registrujte se do 14. dubna 2012

