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zpravodaj
kocianovy

houslové 
soutěže 2005

 Vítáme Vás!    

   Středa 4. května 2005             47. ročník KHS                     Číslo 1

ON - LINE KAMERA

WWW.KHS.CZ

Po 47. se otevírá město Ústí nad Orlicí houslovému 
mládí - tentokrát z 16 zemí. Na startu Kocianovy 
houslové soutěže jsou letos kromě domácích 
připraveni mladí hudebníci z Německa, Ruska, 
Srbska a Černé Hory, Kazachstánu, Litvy, Slovinska, 
Norska, Lotyšska, Velké Británie, Francie, Bulharska, 
Polska, Mongolska a USA.
Budova ZUŠ se na několik dnů stane místem, 
které bude mít pro soutěžící i publikum 
nezapomenutelnou atmosféru.
Jestliže se zde na Kocianově houslové soutěži schází 
každoročně téměř stovka (letos 89) soutěžících 
přesto, že je tak těžké dopracovat se k nejvyšším 
metám, znamená to, že housle žijí a přitahují stále 
další a další mladé zájemce. A znamená to, že i 
soutěž je organismem, přitažlivým pro generace 
houslistů. Čtyřicet sedm ročníků - kolik vynikajících 
houslistů zde za ty roky soutěžilo! Výčet jmen by 
zabral mnoho stran a zužovat ho jen na laureáty by 
bylo nespravelivé k těm, kteří také zasvětili od dob 
svého soutěžení houslím život.
Pro nás Oušťáky má soutěž další důležité aspekty: 
Připomíná mistra Jaroslava Kociana, ústeckého 
rodáka a velkého virtuóza a v neposlední řadě 
vypovídá soutěž díky své dlouhé tradici o tom, že 
navzdory měnícím se společenským podmínkám 
dokázala KHS vždy najít tým lidí, kteří ji mají „za 
svoji“ a vedou organizátorskou štafetu dál a dál.
My všichni, kteří jsme v pozadí soutěže, Vám 
přejeme, abyste v Ústí nad Orlicí prožili několik 
hezkých dnů. Vám, kteří budete soutěžit, přejeme co 

nejlepší výsledky, aby se Vám podařilo zúročit Vaši 
dlouhou přípravu.
Doufáme, že se budete na soutěž vracet i po letech 
- načerpat atmosféru a samozřejmě zjistit, na jaké 
úrovni je současná houslová škola. Kocianova 
houslová soutěž je k tomu tou nejlepší příležitostí.
       
         -Mirek Němec-
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  Představujeme porotu

Předseda poroty
Profesor Ivan Štraus

AMU Praha

členové poroty:
Profesor Peter Michalica

VŠMU a konzervatoř Bratislava, Slovensko
Profesor Michael Frischenschlager

Univerzita Vídeň, Rakousko
profesor Claus Christianus

Hudební gymnázium Mnichov, Německo
Pavel Hůla

primárius Kocianova kvarteta, Praha
Bohuslav Matoušek

houslový virtuos
doc. MgA. František Novotný
JAMU Brno, houslový virtuos

  Program dnes 
Středa 4. května 2005

 8.00   zahájení soutěže před budovou ZUŠ 
            J. Kociana
 8.30   losování 1. kola I. kategorie
 9.00   1. kolo I. kategorie
           vyhlášení postupujících 1. kategorie do 2. 
           kola a losování 2. kola I. kategorie 30 minut 
           po ukončení 1. kola
12.45  losování 1. kola II. kategorie
13.00  1. kolo II. kategorie
           vyhlášení postupujících II. kategorie do 2. 
           kola a losování 2. kola II. kategorie 30 
           minut po ukončení 1. kola
16.30  2. kolo I. kategorie
           vyhlášení výsledků 1. kategorie 30 minut po 
           ukončení 2. kola
20.00  Zahajovací koncert KHS:
           ZUŠ Jar. Kociana
           Roman Patočka - housle
           Silvie Ježková - klavír

  Program zítra 
čtvrtek 5. května

 9.00   2. kolo II. kategorie
           vyhlášení výsledků II. kategorie 30 minut  
           po ukončení 2. kola
12.45  losování 1. kola III. kategorie
13.00  1. kolo III. kategorie
           vyhlášení postupujících III. kategorie do 2. 
           kola, losování 2. kola III. kategorie 30 minut 
           po ukončení 1. kola
16.00  losování 1. kolo IV. kategorie
16.30  1. kolo IV. kategorie
           vyhlášení postupujících IV. kategorie do 2.  
           kola a losování 2. kola IV. kategorie 
           30 minut po ukončení 1. kola
20.00  Koncert: Komorní filharmonie Pardubice
           Petr Matěják - housle

Tamir Ganzoring před vystoupením
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  Pozvánka
Zahajovací koncert

Dnes ve 20.00 v sále ZUŠ Jar. Kociana

Roman Patočka - housle
Silvie Ježková - klavír

Roman Patočka, mladý talentovaný houslista 
(1981), od r. 1995 studoval na pražské 
konzervatoři a již po čtyřech letech studia byl 
v roce 1999 přijat na AMU, kde studuje pod 
vedením prof. Ivana Štrause. Během svých studií 
se zúčastnil několika mezinárodních soutěží v ČR 
i zahraničí a získal značný respekt jako výrazná 
sólistická osobnost. Jeho největším dosavadním 
úspěchem je 2. místo na prestižní mezinárodní 
soutěži Pražského jara 2004 (1. cena nebyla 
udělena) a titul laureáta.

Silvie Ježková (1978) vystudovala konzervatoř 
v Praze a nyní absolvuje AMU u prof. Ivana 
Klánského. Dosáhla významných mezinárodních 
ocenění.

  František Novotný pro Zpravodaj
1. Kdybyste mohl položit několik otázek 
- nebo jednu - největším světovým 
velikánům houslové hry, na co byste se jich 
zeptal?

František Novotný:
Kdybych uměl cestovat v čase, rád bych oslovil 
několik velkých interpretů a každému z nich 
bych určitě položil jinou otázku. Nejvíc by mne 
však zajímala témata přátelských rozhovorů 
mezi Jaschou Heifetzem a Albertem Einsteinem. 
V rozpravách tak výrazných osobností, 
reprezentujících dva zdánlivě rozdílné světy, 
musely zaznít neobyčejně zajímavé univerzální 
myšlenky. Nepochybuji o tom, že setkávání s 
Einsteinem muselo být pto Heifetze inspirující.

Pozvánka na výstavu

Od 3. května můžete navštívit zajímavou 
výstavu v Galerii Koráb (v centru města poblíž 

autobusového nádraží).

Představuje se zde práce výtvarníka 
Milana Eberleho.

Narodil se v Praze jako potomek slavného 
houslařského rodu. Spolu se svým bratrem 
Karlem (v současné době houslistou mnichovské 
filharmonie) byl svým dědečkem odmala veden 
k muzice a malování.
Během své práce se Milan Eberl vypracoval 
v portrétní tvorbě k osobitému pojetí. K jeho 
nejzdařilejším patří portréty Paganiniho, 
Einsteina, V. Hudečka, J. Suka, J. Wericha ad. 
Hudební motivy jsou plné muziky, obzvlášť lákavé 
jsou pro autora housle.

2. Jak byste na takové otázky - otázku - 
odpověděl sám?

František Novotný:
Astrofyzika, která je předmětem mého trvalého 
zájmu už od studií, v sobě zahrnuje nejrůznější 
obory - od matematiky přes filozofii až po 
otázky, přímo související s uměním. Každá 
nová teorie představuje dobrodružnou výpravu, 
která osvětluje mimo jiné i něco o našem 
životě. Dotýká se širokého spektra otázek, 
které považuji pro člověka za nejpodstatnější. 
Připadá mi, že seznamování se s fyzikálními 
zákony a např pohledy Hubbleovým teleskopem 
do minulosti nabízejí cestu k lidské pokoře, 
která se vytrácí a bez níž není možný dotyk s 
pravou krásou a uměleckým sdělením.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Předvedení hudebních nástrojů od firmy AKORD KVINT



Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Pardubický kraj

Rieter CZ a.s. Ústí nad Orlicí
MHM computer Praha

Nadace Život umělce Praha
Nadace Český hudební fond Praha

Strunal s.r.o. Luby u Chebu
JUDr. Jiří Lukáš, advokát Ústí nad Orlicí

A-COMP Miloslav Maryško Ústí nad Orlicí
RC Aktiva a.s. Ústí nad Orlicí

Editio Bärenreiter Praha
Konzum - obchodní družstvo Ústí nad Orlicí

JUDr. Jaroslav Mazanec, advokát Ústí nad Orlicí
Auto Janák Ústí nad Orlicí

Music Jana Dytrichová
MUSIC Jana Dytrichová Ústí nad Orlicí

Lékárna Na Kociánce s.r.o. Ústí nad Orlicí
Orlické noviny - Deníky Bohemia

Efel Rychnov nad Kněžnou
JUDr. Jan Köck, notář v Poličce
MUDr. Jiří Ehl Ústí nad Orlicí
Hudeček s.r.o. Ústí nad Orlicí

Ois - tiskárna a vydavatelství Ústí nad Orlicí
Květinářství U Medarda Ústí nad Orlicí
Tipo - reklamní tiskárna Ústí nad Orlicí

Elektro Sychra s.r.o. Ústí nad Orlicí
Hotel Florida s.r.o. Ústí nad Orlicí

Mecawel s.r.o. Ústí nad Orlicí
Oční optik Vladimíra Janečková Ústí nad Orlicí

MUDr. Miriam Toppischová Ústí nad Orlicí
František Mejdr, komanditní společnost Ústí nad Orlicí

Elektro Franc Ústí nad Orlicí
Art Decor - interiéry Ústí nad Orlicí

JUDr. Marie Filipová, notářka Ústí nad Orlicí
JUDr. Josef Filip, advokát Ústí nad Orlicí
Mgr. Ondřej Filip, advokát Ústí nad Orlicí

Foto Irena Ústí nad Orlicí
Hračky Renata Vaňová Ústí nad Orlicí

Jeans Móda Johny Jan Pažin Ústí nad Orlicí
Miroslava Nováková Ústí nad Orlicí

Reality MGO Ústí nad Orlicí
Květiny Rosa Ústí nad Orlicí

Velkoobchod květin Sylva Rviště
MUDr. Miroslav Blanař Ústí nad Orlicí

  Soutěž finančně podporují



V letošním roce se celkem přihlásilo 71 soutěžících, 
s toho 44 domácích. Je zde zastoupeno 14 zemí 
světa a tři kontinenty.Překvapilo nás, že hodně 
interpretů je ze ZUŠ v Polici nad Metují, což 
vypovídá o kvalitě vyučování. Doslechly jsme se, že 
tamní učitel Ladislav Michal je mezi lidmi a žáky 
velice oblíben. Není tajemstvím, že se z chalup, 
kterých není v Polici málo, se často ozývají tóny 
houslí.Přijel sem  podpořit své studenty a dva syny, 
kteří zde také soutěží.
 
Když jsme seděli v zákulisí všeho dění, viděli jsme 
vše, co se děje s interprety, s jejich doprovody, a 
samozřejmě i s organizátory akce – organizace je 
výborně propracovaná, možná z důvodu dlouholeté 
praxe.

 Dobrá nálada dnes panuje nejen u porotců, ale 
i mezi soutěžícími, i když nervy samozřejmě 
pracují.

  Trocha Statistiky

Julie Svěcená po soutěžním výkonu  
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Nej…
Nejmladší laureát: sedmiletý Stefan Milenkovič 
(1984)
Nejvyšší počet ocenění: Pavel Eret (titul laureáta 
získal v letech 1982 a 1983)
Nejvyšší počet  účastníků: 126 (v roce 1989 při 31. 
ročníku)
Účastníci z nejvzdálenějších oblastí: laureát Ladrón 
de Guevara z Mexika a několik soutěžících z Hong 
Kongu
První laureát: Petr Cočev Delčev z Bulharska (v 
roce 1965)
První český laureát: Jan Fišer(1996)
Počet laureátů: Uděleno celkem 39 titulů 38 
osobám, z toho 18 dívkám
Nejvyšší počet účastí: Gabriela Demeterová (7x, 
vletech 1981-1987)

Mistr houslař Tomáš Skála (v pravo), Emil Lupač (v levo)
v družném rozhovoru s ladičem Stanislavem Špinlerem

Publikum sleduje soutěžní výkony III. kategorie

Dlouholetý předseda poroty Profesor 
Václav Snítil(1976 - 2000) sleduje soutěžní výkony



  Životopisy porotců
Profesor Ivan Štraus (1937) začal hrát na housle v 6 letech. Po absolutoriu pražské konzervatoře a Akademie 
múzických umění zakončil svá studia aspiranturou na moskevské konzervatoři P.I.Čajkovského. Stal se 
laureátem několika mezinárodních soutěží (Paříž, Montréal, Praha – 1. cena). Po skončení studií nastoupil 
do Českého tria (68 – 79), stal se sólistou Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK (79 – 91) a 
od roku 79 je primáriem Sukova kvarteta. Sólové činnosti se věnuje od r. 65, m.j. odehrál množství koncertů 
pro mládež jako autor, houslista i moderátor.
Pedagogickou dráhu zahájil v r. 68 na AMU, odkud byl nucen v r. 75 z politických důvodů odejít a poté 
pomáhal budovat smyčcové oddělení na pardubické konzervatoři. V r. 90 se vrátil zpět na AMU,  byl 
jmenován profesorem a vykonával 7 let funkci proděkana pro zahraničí. V současné době vede mezinárodní 
třídu na AMU, hraje sólově i v duu s dcerou Michaelou, je předsedou Nadace B. Martinů, Společnosti 
J.Suka, Sdružení učitelů smyčcových nástrojů (ESTA) a je zván na mistrovské kurzy po celém světě 
(Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Holandsko, Francie, USA, Čína, Již. Korea, Austrálie aj.)
Je zván do soutěžních porot doma i v zahraničí a přispívá do odborných časopisů tu-  i cizozemských.


