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Zahájení 49. ročníku KHS
Zahájení letošního ročníku KHS proběhlo před
budovou ZUŠ Jaroslava Kociana v 9.00. Po slavnostní
znělce, která každoročně otevírá soutěž, se ujal slova
ředitel soutěže a zároveň ředitel ZUŠ PaedDr. Jiří
Tomášek. Krátce pohovořil o významu a tradici
soutěže a poté pozval k mikrofonu starostu města Ústí
nad Orlicí Richarda Peška. Ten ve své neformální řeči
hovořil o „pozitivní energii, kterou hudba produkuje
a přináší a kterou je v těchto dnes Ústí nad Orlicí
prosyceno“. Vzhledem k tomu, že starosta Richard
Pešek je sám umělec - malíř a výtvarník - lze jeho
slova o podpoře a významu umění brát vážně, protože
naprosto přesně ví, o čem mluví.
Dalším řečníkem byl umělecký ředitel festivalu
Kocianovo Ústí Jaroslav Svěcený.
Ve svém
sympatickém a přiléhavém projevu zaujal zúčastněné
mimo jiné prohlášením, že už se vzhledem ke svému
již opakovanému působení na festivalu Kocianovo
Ústí považuje za domestikovaného Oušťáka. Nejen
tímto gestem získal publikum. Mluví za něho
především nabídka zajímavých koncertů a programů
(také výstava houslí v Galerii pod radnicí), které
skýtají kvalitní uměleckou nabídku jak pro účastníky
soutěže, tak pro kulturní veřejnost celého regionu.
Zahájení byla samozřejmě přítomna porota 49. ročníku
KHS, která letos zaujme, tak jak je všeobecným
trendem, posílením úloh žen. V porotě 49. ročníku,
složené z devíti porotců, jsou čtyři ženy. Objektivitu
poroty posiluje i její letos silný mezinárodní aspekt – tři
porotci jsou zahraniční (Itálie, Slovensko, Japonsko).
Po slavnostním zahájení následoval klasický postup
– přesun účastníků do zákulisí sálu, kde se losovalo

pořadí soutěžících v 1. kole. V tuto chvíli již tóny
houslí znějí a nám nezbývá, než se radovat z krásné
hudby, která se ze sálu nese až kamsi do éteru, kde píše
další kapitolu letošního ročníku KHS.
- Mirek Němec -

Porota 49. ročníku KHS, představitelé města a organizátoři při
zahájení soutěže v 9.00
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Program dnes
Čtvrtek 10. května 2007
9.00 2. kolo II. kategorie
vyhlášení výsledků II. kategorie 30 minut
po ukončení 2. kola
11.30 losování 1. kola III. kategorie
12.00 I. kolo III. kategorie
vyhlášení postupujících III. kategorie do
2. kola a losování 2. kola III. kategorie 30
minut po ukončení 1. kola
15.30 losování 1. kola IV. kategorie
16.00 1. kolo IV. kategorie
vyhlášení postupujících IV. kategorie do
2. kola a losování 2. kola IV. kategorie
30 minut po ukončení 1. kola
19.30 3. festivalový koncert: Varhanní píšťaly
zvěstují

Zahraniční členové poroty – prof. Donella Terenzio, Shizuka
Ishikawa a prof. Peter Michalica

V 3. podlaží budovy je výstava houslí ﬁrmy Akord Kvint spol.
s r.o. Luby

Program zítra
Jaroslav Svěcený hovoří o soutěži a Kocianově Ústí, za ním část
vlajek, symbolizujících zúčastněné státy na soutěži

foto: Bedřich Petr

Pátek 11. května 2007
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
19.30 4. festivalový koncert: Galavečer
evropských houslí

Od děla k houslím
Že může být KHS místem zajímavých setkání nebo osudů jsme se přesvědčili již mnohokrát. Letos rozhodně
za zmínku stojí vyprávění Viktora Idolenka, otce Ivana Idolenka (Moskva – Rusko), soutěžícího v 1. kategorii.
Děda soutěžícího Ivana Idolenka osvobozoval v roce 1945 Prahu a jak jeho syn vypráví – oblouk se uzavřel
(cituji): „Zatímco děda sem k vám přijel s dělem, jeho vnuk s houslemi“.
Protože právě v těchto dnech jsme slavili ukončení 2. světové války, je zajímavé osobně potkat přímé pamětníky,
vyslechnout osudy, zvláště pokud vedou až na pódium KHS.
- Mirek Němec 2

Rozhovor s p. prof. Pavlem Prantlem
Jak vidíte hudební houslový svět v naší
republice?
Když jsem se před 10 lety vrátil ze zahraničí, tak
jsem nebyl moc šťastný. Houslovou pedagogiku
jsem zde našel příliš upnutou na tradici. Se
celospolečenským vývojem nastal ale i velký rozvoj
v hudebním českém světě. Vše co je moderní,
odzkoušené je i u nás, na hudebních školách učí
čím dál více učitelů, kteří se tím řídí. Toto zjištění je
velmi dobré a budoucnu bude jenom ku prospěchu.
Neboť český člověk je o něco víc hudebně nadaný
než člověk např. španělský nebo čínský. Nevíme
proč, ale je to v genech. Když bude mít tu nejlepší
přípravu, průpravu, pedagogiku, mareriály, noty,
knihy, příručky a naučí se anglicky, tak to půjde
ještě rychleji a my se dočkáme, že se centrum hudebního světa opět po 300 letech vrátí do Prahy.
Učíte v současnosti nějaké velké talenty?
Já jsem člověk líný, oproti mým kolegům mám velmi málo žáků. Ale mám jednu skoro desetiletou dívku, která
má určitou perspektivu. Samozřejmě, že byla obdařena nádherným talentem, má rodinu, která ji podporuje
a rozumí, která s ní sdílí úspěchy i slzičky. Podmínky jsou vytvořeny. A na rozdíl ode mne, který nenáviděl
Ševčíky a cvičení, ona si v tom libuje. Denně cvičí dvě až tři hodiny. Na letošní KHS zatím postoupila do II.
kola a naději na cenu má.
Vy sám se ještě věnujete aktivně hraní?
Já hraji, ale sám už jen velmi málo. Mám svůj komorní orchestr, smyčcové trio a většinou je mě slyšet v
zahraničí.
Které skladby máte nejraději?
Baroko. To jsou věci, které jsou opravdu čisté, bez emocionálních a přeromantizovaných nebo experimentálních
nánosů, když mluvíme o 20. století a moderní muzice. Je to krásná, čistá hudba, která když se hraje s pokorou,
tak je to právě to, co je mému srdci nejbližší.
Vy jste byl na KHS poprve v roce 1994. Máte pocit, že se něco změnilo ať k lepšímu nebo k horšímu?
Určitě a k lepšímu. Je daleko více soutěžících, kteří mají tzv. profesionální šmrnc. Samozřejmě špičky byly
vždycky, pokaždé byl někdo laureátem a byl vynikající. Jenomže dnes těch kandidátů je víc, na špičce se to
zhušťuje a už do ní promlouvají i malí. Dříve to byla spíš jen vyjímka vyjímek. Ale celková úroveň jde nahoru
a to je dobře.
Vzkaz pro houslisty - čtenáře Zpravodaje KHS: „Mějte radost z muziky, to je nejdůležitější. Nemusíte
být první, ale když se dobře připravíte a máte z toho radost - to je to, proč to děláte.“
- Lenka Janyšová -
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Výsledková listina - I. kategorie - 2007
1.cena: Horvat David, Srbsko
2.cena: Schiffner Felicitas, Německo
Janonyte Auguste Emilija, Litva
3.cena: Novotná Anna, Police nad Metují
Trita Tudor Mihai, Španělsko
ČU I.:

Zaykov Filip, Praha

ČU II.: Kolářová Milena, Řevnice
ČU II.: Sojka Júlia, SR Bratislava

Pavel Sedláček (vlevo) – předseda správní rady Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana vítá
publikum Zahajovacího koncertu 49. ročníku KHS v Roškotově divadle. Za ním jsou připraveni
členové Komorní ﬁlharmonie Pardubice

www.khs.cz
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Milan Al – Ashhab – laureát KHS 2006, hraje Slavíkův
Koncert a moll na Zahajovacím koncertě

Momentka do publika Zahajovacího koncertu 49. ročníku
KHS. Vlevo sedí známý recitátor Milan Friedl, uprostřed je
pootočený předseda poroty Ivan Štraus v rozhovoru s dalším
členem poroty Pavlem Hůlou

Dirigent Komorní ﬁlharmonie Pardubice Tomáš Koutník zaujal
publikum výraznými gesty

foto: Bedřich Petr

Tyto housle vystavené v přízemí ZUŠ z
mistrovské dílny J. Lorenze si odnese laureát
49. ročníku KHS
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MUDr. Jiří Ehl Ústí nad Orlicí
MUDr. Miriam Toppischová Ústí nad Orlicí
MUDr. Luboš Hlavička
MUDr. Milena a Aleš Nekůžovi
MUDr. Miroslav Blanař
Lékárna Na Kociánce s.r.o. Ústí nad Orlicí
JUDr. Josef Filip, advokát Ústí nad Orlicí
JUDr. Marie Filipová, notářka
Mgr. Ondřej Filip, advokát
Henry Gril ing. Milan Veselý
Jeans Móda Jan Pažin
ing. Rudolf Jonák
Móda U zlatého lva Marie Koštová
Mgr. Marie Švecová
Traﬁky Ivana Snítilová
Drogerie Soňa Dolečková
Boutique Fleur Jiřina Veverková
Madop s.r.o. Pizza bar
Potraviny Na špici Jaroslav Hubálek
Stavební ﬁrma Zdeněk Stejskal
Vinotéka Mírové náměstí
r-evolution Vlastimil Daněk ml.
Art Decor Vlastimil Daněk st.
Květiny Mifer Věra Felgrová
Hračky Renata Vaňová
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