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Salcburská
večeře
s Mozartem
Když hudebníci rozeznějí své
nástroje, vstupují pěvci a rovnou vystřihnou duet z Dona
Giovanniho. Všichni umělci
jsou oblečeni v dobových
kostýmech a pyšní se titulem
získaným na místní hudební
univerzitě – na Mozarteu. Tady
tisíc pět set studentů z celého
světa získává zkušenosti z oblasti dirigování, zpěvu, operního herectví, režie, scénografie,
hudby a tance. Jakmile úvodní
operní kus skončí, nastává
čas pro gurmánskou chvilku.
Číšníci začínají roznášet citronovou kuřecí polévku s rozmarýnovými knedlíčky a chuťové
buňky plynou v delikátním
pokrmu.

Pavla Apostolaki
Přímo uprostřed skal leží
v Salcburku rozsáhlý klášter
sv. Petra. V jeho areálu vybudovali mniši klášterní sklep,
kde vznikl v roce 803 nejstarší
restaurant v Evropě. Podnik,
který svou návštěvou poctil
císař Karel Veliký, módní
návrhář Karl Lagerfeld nebo
švédská princezna Madeleine, poskytuje svým hostům
nezapomenutelný zážitek
– kulinární koncert s hudbou
Wolfganga Amadea Mozarta.

NA ÚVOD DON GIOVANNI

Barokní hala je zaplněná
do poslední židle. Nadýchané štuky a barevné fresky
kromě křišťálových lustrů
osvětluje i mihotající se světlo
svíček. Historický sál totiž
patří k posledním koncertním
místům v Salcburku, kde jsou
dosud povoleny živé plamínky.
Přichází pětičlenný orchestr
„Amadeus Consort Salzburg“.

MOZARTOVO TAJEMSTVÍ

Druhý chod zahajují árie
z Figarovy svatby. Sotva
pěvci sklidí bouřlivý potlesk,
na stolech zavoní prsíčka
z kapouna se šalvějovo-lanýžovou omáčkou doplněná
o brambory se zeleninou.

Foto tourismussalzburg, salzburger konzertgesellschaft

n V žádném jiném období není Salcburk krásnější, rozjímavější a tišší než o adventu. Sněhové vločky pudrují střechy domů a z kostelů
znějí posvátné hlasy zvonů. Po celém městě
zvučí adventní serenády a návštěvníci tiše
doufají, že v uličkách provoněných praženými
mandlemi potkají ducha samotného Mozarta.

HUDEBNÍ MENU. Každý chod podávaný
v barokní hale kláštera sv. Petra doprovází
dobová interpretace nejslavnějších děl
W. A. Mozarta.
Kuchaři si dávají opravdu
záležet. Veškeré menu připravili z receptů pocházejících
z osmnáctého století. Hosté
tak mají šanci ochutnat
pokrmy, které jedl i samotný
Mozart. Ostatně právě v této
restauraci povečeřel se svým
otcem a sestrou Marií Annou
přezdívanou Nannerl. Poslední část programu spouští
veselé trylky z Kouzelné flétny. Když doznějí závěrečné
akordy, návštěvníci poznávají
„Mozartovo sladké tajemství“
− mražený krém z lesního
medu. Na talířku jej zdobí
čokoládovou linkou nakreslený houslový klíč a hlava
hudebního génia vytvořená
kakaovým práškem.

ZROZENÍ TICHÉ NOCI

Čtvrté největší město Rakouska však kromě fenomenálního skladatele proslavila
i melodie, kterou znají lidé
na celém světě. Jen dvacet dva
kilometrů severně od Salcburku v kostelíku sv. Mikuláše
v Oberndorfu totiž poprvé
zazněla „Tichá noc, svatá
noc“. Věhlasná vánoční píseň
se zrodila náhodně, když varhany vypověděly svoji službu.
Kaplan Joseph Mohr tedy
poprosil varhaníka Franze
Xavera Grubera, aby pro půlnoční mši rychle složil hudbu
pro jiný nástroj. Vpodvečer
již byla koleda hotová, a to
i s textem, který měl duchovní
dva roky uložený v šuplíku.

Dvacátého čtvrtého prosince
1818 tak zazněla v doprovodu
dvou sólových hlasů, sboru
a kytary „Stille Nacht, heilige
Nacht“. Píseň se stala v Salcburku velmi populární a postupně se rozšířila do všech
kontinentů. Dnes ji zpívají
lidé přibližně v tři sta třiceti
jazycích a nářečích.
Kostel svatého Mikuláše,
kde se zbožná píseň během vánoční mše poprvé hrála, však
vzala na konci devatenáctého
století rozvodněná řeka Salzach. Na stejném místě vznikla nová Stille Nacht Kapelle,
kterou o Vánocích zaplní lidé
ze všech koutů světa.
Autorka je spolupracovnicí redakce
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NEJVĚTŠÍ KONGRESOVÝ HOTEL V EVROPĚ

UBYTOVÁNÍ & WELLNESS

KONGRESY & KONFERENCE

RESTAURACE & CATERING

■

810 pokojů typu 4*, byznys apartmány

■

5 sálů a 16 salónků s kapacitou až 5000 míst

■

5 stylových restaurací, výjimečná gastronomie

■

Wellness s bazénem a vířivkou, masáže

■

TOP Congress Hall pro 2000 osob

■

Špičkový catering, možnost externí objednávky

■

Tenisové kurty, bowling a japonská zahrada

■

Parkování až pro 800 vozů

■

Lobby bar se zimní zahradou a krbem

TOP HOTEL Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4 – Chodov, tel.: +420 267 284 111, e-mail: sales@tophotel.cz

www.tophotel.cz

