Vinořský koncert - dar partnerskému městu Lavenu Mombellu

V sobotu 17. března 2018 v pozdně večerních hodinách se v kostele Chiesa vecchia na břehu
jezera Lago Maggiore konal výjimečný koncert: dar MČ Praha-Vinoř našemu italskému
partnerskému městu Lavenu Mombellu. Umělci, kteří nás zde reprezentovali, byli skutečně
prvotřídní. Vinořští občané už měli možnost seznámit se s nimi několikrát, poprvé spolu však
účinkovali loni v německém Schulzendorfu a poté na jednom z tradičních adventních
koncertů. Jedná se o Štěpánku Pučálkovou (mezzosoprán), Miroslava Sekeru (klavír) a Petra
Macečka (housle).
Kostel v Lavenu byl zcela zaplněn a vystoupení (s programem z děl Smetany, Dvořáka, Ebena,
Mozarta, Beethovena, Belliniho a Masseneta) se dočkal nesmírně vřelého přijetí. Z publika se
dokonce hlasitě ozvalo, že koncerty tak vysoké úrovně by se prý měly konat častěji doufáme tedy, že jsme naším kulturním počinem nepřipravili vedení města další starost
navíc... Pokud bychom však byli pozvání k hostování i příště, těšíme se předem: lavenští v
čele se starostou Ercolem Ielminim, ředitelkou kulturního odboru Marisou Lenardon a radní
Nadiou Marchetti byli totíž - ostatně jako vždy - nesmírně pohostinní a přátelští. Hudebníky
doprovodili do místního keramického muzea (Laveno Mombello se v minulosti pyšnilo čtyřmi
keramičkami) a do poutního místa Eremo di Santa Caterina di Sasso, kde se podle legendy
obrátil na víru a na místě si zřídil poustevnu obávaný bandita Alberto Besozzi. Členové naší
výpravy si i přes nepřízeň počasí nenechali ujít ani výlet místní lanovkou. Výhled z vrcholu byl
sice silně zamlžený, ale i tak se jednalo o velký zážitek.
Naše poděkování patří profesionálním hudebníkům za jejich ochotu, skromnost a zcela
mimořádné výkony (všichni tři jsou ostatně často ozdobami prestižních koncertů,
představení a festivalů doslova po celém světě) a také Robertu Rytinovi, který sestavil toto
"hvězdné trio" především pro účely reprezentace naší městské části doma i v zahraničí. Ve
Vinoři nyní doufáme v brzkou návštěvu lavenského hudebního tělesa Orchestra filarmonica
di Giuseppe Verdi, což je (navzdory vznešenému názvu) vynikající dechová kapela se
specializací na slavné filmové melodie. Pan starosta Ercole Ielmini také přijal pozvání pana
starosty Františka Švarce k návštěvě záříjových slavnosti 930 let Vinoře, koncem dubna nás
navíc z Lavena Mombella navštíví delegace mladých.

