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47. ročník KHS

Číslo 2

Začínáme!
A opět znějí tóny. Začátek letošního ročníku je
poněkud (a to je dobře!) hektický. Enormní počet
účastníků v první kategorii (24 soutěžících) zcela
zahltil učebny v ZUŠ na rozehrávání, takže nová
budova (v provozu dva roky) opět prožívá další
zatěžkávací zkoušku. Nutno dodat, že ke spokojenosti
hostů - co se týká výhrad, nedaří se splnit pouze
jediné přání - zajistit výpravám možnost cvičit ve
třídách s kvalitními křídly. Nicméně pochopení pro
stav a počet klavírů existuje a své si odpracovává
i pan ladič, který se před soutěží i během soutěže
snaží dát každému nástroji to nejlepší, co v danou
chvíli lze.
Mladí houslisté v tuto chvíli již soutěží a my jim
držíme palce, další se na své výkony připravují.
Nervozita je pochopitelná - odborná porota je
složená jako vždy ze skutečných autorit, soutěži jsou
jako diváci přitomni i další zajímaví hosté. Mezi
nimi nelze přehlédnout „Patrona“ soutěže houslistu
Jaroslava Svěceného, který se letos poprvé ujal této
nové funkce. Vzhledem k tomu, že jeho osobnost
jakožto popularizátora a propagátora houslové hry je
velmi známa, těší se pořadatelé KHS v rámci četných
mediálních vystoupení Jaroslava Svěceného na další
propagaci soutěže a její snadnější cestu k nejširší
veřejnosti.
Všem houslistům, kteří předstupují na podium
Základní umělecké školy Jaroslava Kociana přejeme,
aby se jim podařilo co nejlépe provést nacvičené
skladby. Múzy jistě v tuto chvíli v Ústí nad Orlicí
pracují naplno - kde jinde by měly být, než v

atmosféře prosycené láskou k hudbě, tam kde během
dne zazní tisíce krásných tónů. Pokud se budete
soustředit, přítomnost múz Vám neunikne. A jistě
nejednomu hudebníkovi na KHS povedou ruce a
smyčec.
Ať žije 47. ročník KHS!
-Mirek Němec-

Pracovní porada poroty
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Pozvánka na koncert
Dnes večer v Roškotově divadle - 20.00 hod
Komorní filharmonie Pardubice
umělecký vedoucí Petr Zdvihal
sólista Petr Matěják - laureát KHS 2004
Petr Matěják (1988) byl do roku 2003 žákem prof.
Evy Bublové v Hudební škole hl. města Prahy a v
současné době je žákem profesora Jiřího Fišera a
studuje v 1. ročníku pražské konzervatoře.
Od roku 2002 se datují jeho úspěchy v různých
soutěžích i sólová vystoupení: dvakrát sklízel
úspěchy jako držitel ceny ve své kategorii na KHS, v
roce 2004 zde získal titul laureáta a cenu EMCY. Byl
absolutním vítězem mezinárodní houslové soutěže v
Cremoně a držitelem zvláštní ceny Grand Prix. Za
doprovodu Israel chamber Orchestra provedl v Tel
- Avivu Mendelssohnův Houslový koncert.
V letošním roce už stihl live nahrávku pro
Český rozhlas a Českou televizi, sólový recitál v
Luxembourku a v dubnu zvítězil na Mezinárodní
houslové soutěži v Dubaji.

Program zítra
pátek 6. května
9.00 2. kolo III. kategorie
vyhlášení výsledků III. kategorie
30 minut po ukončení 2. kola
14.00 2. kolo IV. kategorie
vyhlášení výsledků IV. kategorie
30 minut po ukončení 2. kola

Program dnes
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

Vítězka I. kategorie Markéta Dominikusová

Eva Schäferová při vystoupení

-2-

Nepřehlédněte!
Ve vstupním prostoru ZUŠ je stánek firmy
MUSIC Jany Dytrichové, kde můžete zakoupit
řadu CD s bývalými účastníky KHS, dnes
slavnými umělci. CD zakoupené zde Vám bude
nejen dělat radost z krásné hudby, ale zároveň
Vám připomene Vaši návštěvu KHS 2005.
- mn Tajemnice poroty Miluše Barvínková předává dárkový koš

Galerie laureátů KHS
Nepřehlédněte v 1. patře ZUŠ „Galerii laureátů
KHS“. Jsou zde skutečně všichni od roku 1965,
kdy byl poprvé titul „Laureát KHS“ udělen.
Galerie je jednou z ozdob archivu KHS a pro
ty z Vás, kteří jste na této soutěži poprvé,
může být překvapením, s jakými jmény se zde
setkáte. Ve „svých“ letech tu najdete i některé
porotce - z roku 1966 například pochází
foto Bohuslava Matouška, z roku 1979 foto
Františka Novotného. Ke každé fotce se pojí
řada vzpomínek....
P.S. Každý z nás u soutěže strávil jiné období

- v tuto chvíli si uvědomuji, že spolupracuji
již na „svém“ devatenáctém ročníku soutěže!
První laureát, kterého jsem v Ústí nad Orlicí
potkal, byl tehdy v roce 1986 Pavel Šporcl.
mn

Chvíle napětí při vyhlášení výsledků

Před výstavkou houslí firmy Akord Kvint

Přišel nám dopis na KHS
Občas se ozývají i účastníci z let dávno
minulých - tentokrát o sobě dal vědět Antonín
Rous, kterému děkujeme za informace. Antonín
Rous (1945) se stal v roce 1959 vítězem KHS.
Připomínáme, že v té době se ještě neuděloval
titul Laureát soutěže - tento titul se uděluje od
roku 1965.

A. Rous je v současné době členem skupiny 1.
houslí Královského Concertgebouworchestru
v Amsterodamu a primáriem komorního
souboru Florestan, který hraje na původní
dobové nástroje.
- mn -3 -

Kopírujete noty ????
Mnozí z Vás jistě víte co a jak a pojem jako
autorská práva a jejich chránění je Vám
jasný. Zajímavý a obsažný materiál na toto
téma vyšel v únorovém čísle časopisu Talent.
Pokud Vám náhodou tento článek unikl doporučujeme!!!! Jmenuje se „Kopírování not
- nejčastěji kladené otázky - nejčastěji uvedené
argumenty“. Pro ty z Vás, kteří jste doposud
nad touto problematikou neuvažovali, článek
vyvrací řadu mýtů, které se v posledních letech
stihly „zahnízdit“ v povědomí veřejnosti.
Jaromír Návrat coby autor článku odvedl
dobrý kus osvětové práce!
- mn -

Firma Akord Kvint se představuje
Ve vstupním sále ZUŠ Jaroslava Kociana
probíhá během soutěže nepřehlédnutelná
výstava smyčcových nástrojů firmy Akord
Kvint s.r.o. Řediteli firmy Josefu Holišovi,
který provádí poutavou prezentaci nástrojů,
jsme položili otázku pro Zpravodaj soutěže:
-Mohl byste ve stručnosti představit vaši
firmu?
Josef Holiš: „ Firma Akord Kvint s.r.o. vyrábí
housle, violy a violoncella určené například
právě pro takové žáky - mladé hudebníky, kteří
soutěží zde na KHS. Firma byla založena v
roce 1991 v Lubech. Luby jsou malým městem
s dlouhou tradicí ruční výroby smyčcových
nástrojů, která sahá až do poloviny 16. století.
Všechny housle, violy a violoncella vytvořené
společností Akord Kvint jsou vhodné pro
studenty, profesionály nebo i amatérské hráče,
kteří si přejí mít skvělý hodnotný nástroj
vysoké kvality. Housle a violy jsou vyráběny v
7 kvalitativních stupních, cella ve třech.
Tyto nástroje jsou dostupné ve všech
velikostech a různých designech podle modelů
Stradivari a Guarneri. Materiály, díly a

příslušenství jsou vybrány z nejlepších zdrojů
v Německu, Rakousku a Francii.
Nástroje vyvážíme do 28 států celého světa a
dovolím si tvrdit, že naše firma patří ve své
třídě k tomu nejlepšímu, co ve světě je.“
-Vy sám hrajete na housle?
Josef Holiš: „ Učil jsem se hrát na housle od
sedmi let a ještě jsem chodil do hudebky, když
mi bylo osmnáct. Přiznám se, že mne hra na
housle nikdy příliš nebavila. Raději jsem měl
dechové hudební nástroje. Na housle jsem
hrál, protože si to přáli rodiče. Dnes jsem jim
za to vděčný, neboť mě to nakonec přivedlo do
houslové školy a housle, tedy jejich výroba, se
stala mým povoláním.
- mn -

-4-

Pozdrav od Jana Fišera.
Sympatický dopis přišel od Jana Fišera v
těchto dnech na KHS. Jan Fišer vzpomíná na
atmosféru soutěže, kde řadu let s výtečnými
výsledky soutěžil. V roce 1996 se stal laureátem
soutěže.
Z části dopisu vybíráme hezkou nabídku:
„....Píši Vám mimo jiné proto, že příští rok
uplyne 10 let od mé poslední návštěvy a mého
vítězství na |Kociance. Proto mě napadlo
nabídnout se Vám na příští rok na zahajovací
koncert soutěže.
Za ty roky se mnoho událo - po absolutoriu
na konzervatoři a studiu ve Spojených státech
amerických jsem momentálně koncertním
mistrem v Pražské komorní filharmonii. Bylo
by mi velkou ctí, opět si u Vás „zakoncertovat“
a trochu tak přispět a zároveň znovu okusit onu
nezaměnitelnou soutěžní atmosféru. ...“
Jana Fišera všichni z Ústí nad Orlicí tímto
zdravíme a těšíme se na další shledání.
- mn -

Jan Fišer před 9-ti lety na KHS

Výsledková listina – I.kategorie - 2005
1.cena: Markéta DOMINIKUSOVÁ,Letohrad
2.cena: Eugene CHEPOVETSKY, Lotyšsko
3.cena: Markéta NÁDVORNÍKOVÁ,Police n.M.
Tsend-Ayush NAMUUN, Mongolsko
Rolanda GINKUTE, Litva
Nelly HELCLOVÁ, Litoměřice
ČU I.:

Kateřina SOUMAROVÁ, Police n.M.

ČU II.: Veronika PALEEVA, Německo
Auguste-Emilija JANONYTE, Litva

I. kategorie - vše je rozhodnuto

ČU III.: Paulina KRAUTER, Německo
Milica ŽUGIC, Srbsko a Černá Hora
Eva SCHÄFEROVÁ, Liberec
UL.:
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Markéta MAROUŠKOVÁ, Praha
Terezie VARGOVÁ, České Budějovice
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Vyhlášení výsledků I. kategorie Kocianovy houslové soutěže 2005
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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.

