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REGION | Karlovarský kraj
Koncert KSO byl skvostnou ukázkou spojení
nádherného chrámového prostředí a vážné hudby

Foto: Stanislava Petele

Perštejn/K. Vary – Nevšední hudební zážitek u
příležitosti oslav výročí narození Karla IV. se odehrál v
malé pohraniční
obci Perštejn,
konkrétně v
kostele sv. Vendelína. Dlouho
očekávaný koncert Karlovarského symfonického orchestru v čele s
koncertními
mistry Jakubem
Sedláčkem a
Martinem Ondráčkem byl skvostnou
ukázkou spojení nádherného chrámového prostředí a
vážné hudby.
Zrenovovaný kostel poskytl důstojné prostředí pro
vynikající hudební přednes,
ze kterého divákům utkvělo
především Vivaldiho Čtvero
ročních období, tedy repertoár citlivě zvolený pro tuto
příležitost a počátek léta.
„Diváci byli tak okouzleni,

že si vyžádali hudební přídavek, doufejme, že koncert
KSO v Perštejně nebyl poslední,“ věří návštěvnice
akce Hana Kučerová.
Ocenit kvalitní hudbu
přijel náměstek
primátora
města Karlovy
Vary Jiří Klsák
a také členka
vlády, ministryně Karla
Šlechtová. Mezi
přítomnými
byl i ředitel
KSO Petr Polívka.
„To nás může naplnit nadějí, že podobné akce mají
smysl a budou přibývat.
Ráda bych Karlovarskému
symfonickému orchestru za
sváteční zážitek poděkovala
a myslím, že nejen za sebe.
Zvláštní poděkování patří
také paní produkční KSO
Vlastě Vodičkové i za přednes kouzelných árií,“ dodala
Kučerová. (red)
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„Cílem ovšem není jen
práce samotná, ale také se
vzájemně poznat a ukázat
dobrovolníkům Českou republiku jako krásnou a kulturní zemi,“ poznamenala
Vamberová.
Mezinárodní dobrovolnické projekty jako tento
každoročně pořádá nezisková organizace INEXSDA, která v oblasti dobrovolnictví působí již od roku
1991. Mimo pořádání dobrovolnických pobytů na

DOBROVOLNÍCI při práci ve
Slavkovském lese.

území České republiky
zprostředkovává podobné
projekty po celém světě.

„Každým rokem vysíláme
na krátkodobé či dlouhodobé projekty do zahraničí
kolem 700 dobrovolníků a
pro 400 zahraničních zajišťujeme pobyt v Česku. Cílem
činnosti organizace je
umožňovat lidem, aby prostřednictvím dobrovolné
práce pomáhali tam, kde je
to zrovna potřeba, a věnovali svůj čas aktivitám, které
obohatí jak jejich okolí, tak
je samotné,“ vysvětluje koordinátorka mezinárodních
dobrovolnických projektů v
ČR Renata Lupačová. (mel)

