Laureátský titul zůstává doma!
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The Laureate of the KVC 2011
Eva SCHÄFEROVÁ
Prague

Nejvyšší ocenění z 53. KHS si odnesla Eva Schäferová.
The Laureate of the 53rd KVC is Eva Schäferová.
Ústí n. O. - Fanfáry v koncertním sále Základní umělecké školy Jaroslava Kociana zazněly pro letošek naposledy. 53. ročník prestižní soutěže
mladých houslistů zná svého vítěze... přesněji řečeno vítězku! Z finálové osmičky čtvrté kategorie se s druhým kolem nejlépe popasovala Eva
Schäferová, studentka Pražské konzervatoře původem z Liberce.
V kuloárech se před verdiktem devítičlenné poroty v čele s
profesorem brněnské JAMU Františkem Novotným skloňovala nejčastěji trojice jmen. Kromě již zmíněné Evy Schäferové se největší šance na
prvenství a laureátský titul přisuzovaly takřka domácí Markétě

Prize of Editio Bärenreiter Prague Publisher for the Laureate of KVC 2011:
Eva SCHÄFEROVÁ, Prague
Prize of Editio Bärenreiter Prague for the teacher of the
Laureate of KVC 2011:
Pavel KUDELÁSEK
The best performer of the Kocian composition the Jaroslav
Kocian Fund Prize:
Jekaterina MOLODOVA, Latvia
Prize for the exellent performance of the Ondříček composition:
Erika Ieva ERIKSONAITĖ, Lithuania
Prize of professor Peter Michalica - Participation on the
7th International summer class of master in Kremnica in
Slovakia in July 2011:
Eva SCHÄFEROVÁ, Prague

Dominikusové, rodačce z Letohradu. Ta své první hudební krůčky absolvovala právě ve městě, kde nyní bojovala o nejvyšší mety. A že
by bez „medaile“ zůstala také Emma Sandberg, jejímuž provedení Sukovy Fantazie pro housle a orchestr nechybělo snad vůbec nic, čekal
také málokdo.
A co rozhodlo o tom, že titul Laureát 53. Kocianovy houslové soutěže získala právě Eva Schäferová? Podle komentáře předsedy
poroty Františka Novotného, který poskytl krátce po vyhlášení výsledků, především spolehlivost. „Její jistota byla zřejmá. Ale nebyla to
jen sázka na jistotu, nechyběla výborná intonace a kvalita tónu, dodržování zápisu. To vše mluvilo v její prospěch,“ zdůvodnil rozhodnutí
sebe i svých kolegů.
Markéta Dominikusová, kterou hnali k vítězství snad všichni přítomní v sále, bojovala ze všech sil. Kromě kvalitní konkurence se musela vyrovnat s nevídaným handicapem, když kvůli zánětu spojivek absolvovala druhé kolo s tmavými brýlemi. Za takových
okolností lze konečné druhé místo ve čtvrté kategorii označit bez nadsázky za nadlidský výkon. „Osobně něco podobného neznám, sám
alergik nejsem. Už jen vystoupit v jiném oblečení nebo mít brýle jako v Markétině případě, když na ně není zvyklá, je těžké. Někdy stačí
jen jiné sako! Takže Markéta podala za daných okolností heroický výkon,“ ocenil úsilí mladé talentované Češky František Novotný.
Třetí místo se nakonec v osmičlenném finále dělilo. Kromě Anny Sandbergové takto porotci ohodnotili výkon pravidelné účastnice
„Kocianky“ Markéty Nádvorníkové z Police nad Metují.
Výsledky jsou vyhlášeny, třiapadesátá Kocianova houslová soutěž však ještě nekončí! Pokud chcete být přítomni jejího závěrečného akordu, nezapomeňte dnes na Závěrečný koncert vítězů. V sále Roškotova divadla začne ve 14.30.
Jan J. Pokorný

Osmička finalistů nejstarší kategorie během závěrečného vyhlašování výsledků.
The best eight of the 4th category during declaration of the results.

The Laureat Prize stays at home

The 53rd Kocian´s Violin Competition knows its winners.  The best player of the 4th category was Eva Schäferová, the student of the
Prague Conservatoire.
The most often discussed were three names: except the winner it was Markéta Dominikusová from Letohrad, Czech Republic, and Emma
Sandberg from the United States of America.  The second awarded Markéta Dominikusová was admired for her achievement because she
suffered from conjunctivitis and played with sunglasses. The third awarded Emma Sandberg shared the prize with Markéta Nádvorníková
from Nová Paka, the Czech Republic.
Although the results were declared the Competition has not finished yet. If you want to watch awarding the prizes and to listen to
the last melodies of the 53rd Kocian´s Violin Competition come to the final concert of the winners which takes place in Roškot´s Theatre on
Saturday´s afternoon at 14:30 p.m.

ČERSTVÁ LAUREÁTKA SI VÍTĚZSTVÍ
VŮBEC NEPŘIPOUŠTĚLA
Laureátkou 53. ročníku KHS se stala Eva Schäferová. Tato skromná houslistka byla svým vítězstvím velmi zaskočena. Nepočítala
totiž s tím, že by se umístila na předních místech, natož pak, že získá titul absolutního vítěze. Hned po vyhlášení jsme se novopečené laureátky
zeptali na její dojmy.
Jak se cítíte bezprostředně po vyhlášení?
Teď to teprve začínám vstřebávat. Vůbec
nevím, co mám říci, opravdu jsem to nečekala…

Kdy jste se rozhodla, že housle jsou pro vás
tím pravým hudebním nástrojem?
Bylo to asi před deseti lety, kdy jsem začala hrát. K houslím mě přivedl děda, který
je měl doma. Prostě jsem je „čapla“ a tím to
začalo.

Budete své vítězství nějak oslavovat?
Vzhledem k tomu, že mě vítězství zaskočilo,
tak jsem dopředu žádné oslavy neplánovala.
Ještě to promyslím.

Máte čas i na jiné koníčky?
Určitě čas mám. Nejraději chodím ven s přáteli.

Projevila se u vás před vystoupením nervozita?
Samozřejmě jsem nervózní byla, ale ne více
než normálně.

Prozradíte nám vaše plány do budoucna?
Doufám, že příštích čtrnáct dní nebudu
muset dělat vůbec nic. (smích)

Myslíte si, že titul laureáta vám přinese
nějakou změnu?
To opravdu nevím.
Jak byste zhodnotila kvalitu vašich konkurentů?
Konkurenty jsem neslyšela. Pouze jsem je
zaslechla, když jsem za dveřmi čekala na
své vystoupení. Potom jsem už s umístěním
nepočítala vůbec.

Chtěla byste prostřednictvím deníku KHS
někomu poděkovat?
Určitě bych poděkovala pánům profesorům
Štrausovi a Kudeláčkovi.
Máte už nějaké zkušenosti z mezinárodních soutěží?
Byla jsem pouze na soutěži v Nové Pace a
jinak jezdím na klasické „zuškové“ soutěže.
Zde na KHS jsem byla asi pětkrát.

The new Laureate: I didn´t expect it!
The Laureate of the 53rd is Eva Schäferová. The modest violinist was really surprised. As she said, she hadn´t expect the possibility
of winning in the fourth category or even of receiving the Laureate Prize. After the declaration of  the results we met her to ask her about her
feelings.
How do you feel immediately after the
results?
I am appreciating it gradually… I don´t
know what to say… I didn´t expect it…

in Nová Paka, another competitions
were in art schools. And I have taken
part in Kocian´s Violin Competiton for
the five times.

How will you celebrate it?
According to the fact I didn´t expect it I really don´t know. I will think about it.

When did you decide that violin was
an instrument just for you?
It was ten years ago. My grandfather
had the violin. Once I simply grabbed
it and I started playing.

Were you nervous?
Yes, of course, but nothing extreme. As usual.
Do you think the Laureate Prize will bring
you any changes?
I really don´t know.
What do you think about achievements of
the other competitors?
I didn´t listen to them. I heard a bit before
my appearance. And after that I didn´t hope
to win any more.
Do you have any experience with international competitions?
I only have participated in the competition

Do you have any leisure time?
Yes, I have. I like going out with friends.
What are your future plans?
I hope to do nothing within two weeks
(laughing).
Would you like to thank to anyone?
I would like to thank to professor Štraus
and Kudeláček.



Výsledková listina

III. kategorie 53. ročníku KHS 2011

Results – 3rd Category
of 53rd KVC 2011

1. cena:  Erika Ieva Eriksonaitė, Litva
František Ondříček: Scherzo capriccioso

1st prize:      Erika Ieva Eriksonaitė, Lithuania
František Ondříček: Scherzo capriccioso

2. cena: Sara Bergoviċ, Srbsko

2nd prize: Sara Bergoviċ, Serbia

Miroslava Vážanská, Praha
Fritz Kreisler: Krásný rozmarýn

       Miroslava Vážanská, Prague
Fritz Kreisler: Krásný rozmarýn

Filip Zaykov, Praha

       Filip Zaykov, Prague

Jan Michálek, Praha

Jan Michálek, Prague

ČU I.:     Maya Levy, Belgie

ČU II.:   Anna Novotná, Police nad Metují
		

Výsledková listina

IV. kategorie 53. ročníku KHS 2011
1. cena:     Eva Schäferová, Praha
Laureát KHS
Sibelius: Koncert d moll op. 47, 1. věta

Honorable Mention of the 1st grade:
                   Maya Levy, Belgium
Honorable Mention of the 2nd grade:
        
       Novotná Anna, Police nad Metují

Results - 4th Category
of 53rd KVC 2011
1st prize:     Eva Schäferová, Praha
Laureát KHS
Sibelius: Koncert d moll op. 47, 1. věta

2. cena: Markéta Dominikusová, Praha

2nd prize:    Markéta Dominikusová, Prague

3. cena: Markéta Nádvorníková, Police nad Metují

3rd prize:    Markéta Nádvorníková, Police nad Metují

Emma Sandberg, USA

    Emma Sandberg, USA

ČU I.:     Brenda Koh Siu Han, Singapur

Honorable Mention of the 1st grade:
    
     Brenda Koh Siu Han, Singapur

ČU II.:   Tijana Milakoviċ, Srbsko		

Honorable Mention of the 2nd grade:
Tijana Milakoviċ, Serbia		

Josef Vlček, Praha
ČU III.: Rebeka Kostelecká, Praha



Josef Vlček, Prague
Honorable Mention of the 3rd grade:
Rebeka Kostelecká, Prague

František Novotný, předseda poroty, hodnotí třetí kategorii:
Bylo to obtížné rozhodování, ale tak to na soutěžích bývá. Vždy se hodnotí momentální stav a výkon finalistů. Většina předvedla
něco velmi krásného a půvabného, ale něco se třeba tak úplně nevydařilo. Mezi čtyřmi soutěžícími, kteří dostali druhou cenu, a ostatními byl
velký bodový rozdíl, proto jsme se rozhodli třetí cenu neudělit. Vítězná Litevka měla od ostatních velký bodový odstup, myslím si, že zaujala
kvalitou tónu. To ji posunulo na první příčku.
Celkově kvalita byla vysoká a úroveň krásná, nicméně každý soutěžící tam měl nějaké nedostatky, na kterých ještě musí pracovat.

František Novotný, the chairman of the jury about the third category:
It was a difficult choice, but that is how it goes in competitions. We always have to evaluate an actual achievement.  Most of the players
performed wonderful pieces, some of them failed a bit. There was a big difference between the fourth of the competitors awarded with the second
prize and the rest of the players. That is why we decided not to award the third prize. The winner from Lithuania was ahead of the rest of the third
category. She stroke with the quality of tones, I suppose.
Anyway, the standard was high all in all but each competitor had some failings which would be necessary to be eliminated.

František Novotný, předseda poroty, hodnotí čtvrtou kategorii:
Ve čtvrté kategorii byly patrné rozdíly. Nakonec se porota dohodla na udělení prvního místa, jednoho druhého a dvou třetích
cen. Stejně tak čestných uznání prvního, druhého a třetího stupně, což vlastně svědčí o odlišné úrovni výkonů. Rozhodování ale bylo těžké,
porota musí například ve čtvrté kategorii srovnat Sibelieův houslový koncert s Vieuxtempsem, Vieuxtempse s Fantazií g moll Josefa Suka.
Porota musí vnímat i hodnotit kvalitu tónu, intonaci, souznění s nástrojem a to, jestli jejich výkony mají výpovědní hodnotu.
Vystoupení druhé Markéty Dominikusové bylo vynikající. Nicméně právě zánět spojivek, který ji postihl zřejmě následkem alergie, ji částečně limitoval. Osobně něco podobného neznám, sám alergický nejsem. Už jen vystoupit v jiném oblečení nebo mít brýle jako v jejím případě,
když na ně není zvyklá, je těžké. Někdy stačí jen jiné sako! Takže Markéta podala za daných okolností heroický výkon!

František Novotný, the chairman of the jury about the fourth category:
There were obvious differences. Finally, we decided to award the first prize, the second prize and two third prizes. And the honorable
mention of the first, second and third prize. It proves that achievements were various. It was a very difficult.
Markéta Dominikusová was excellent. But unfortunatelly, conjunctivitis caused by allergy were limiting. I can´t imagine it, I am not allergic. But
it was a heroic achievement!



František Novotný, předseda poroty, hodnotí laureátku
53. Kocianovy houslové soutěže Evu Schäferovou:
Co se týká prvního místa, Sibelius Evy Schäferové byl spolehlivý. Právě takováto kandidátka si zaslouží hrát s orchestrem, může
před něj předstoupit. Bylo cítit, ale je to jen moje domněnka, že už má Eva patrně Sibeliův koncert obehraný a nejednou jej prezentovala
na pódiu. Její jistota byla zřejmá. Ale nebyla to jen sázka na jistotu, nechyběla výborná intonace a kvalita tónu, dodržování zápisu. To vše
mluvilo v její prospěch.
Myslím si, že Eva Schäferová už na Sibeliův houslový koncert stačí, takže volba repertoáru byla vhodná. Co se týká uměleckého
pojetí, předpokládám a věřím, že v následujících letech bude jenom zrát.
Teď už snad mohu prozradit, že jestli byl někde minimální rozdíl, pak mezi prvním místem čtvrté a první kategorie.

František Novotný, the chairman of the jury about the Laureate of
the 53rd Kocian´s Violin Competition:
Eva Schäferová´s Sibelius was certain. She deserves to play with orchestra. That is my own theory but I think she has played Sibelius´s
concerto many times, she was very confident. And her choice of the piece was proper. I suppose she will ripen.
Now I think I can say that there were minimal difference between the winners of the first and the fourth category.

František Novotný, předseda poroty, hodnotí úroveň
53. Kocianovy houslové soutěže:
V nejmladší kategorii došlo k velkému překvapení.
Soutěžící z bulharské Sofie bodově velmi, velmi útočila na
laureátku, vítězku čtvrté kategorie. Byli jsme mile překvapeni, že už děti do deseti let podávaly, troufám si říci, zralé
výkony.
Zklamán jsem nebyl v žádné kategorii a myslím, že
v tomto směru mohu hovořit za celou porotu. Z bodového
hodnocení vyplynulo například to, že jsme ve druhé kategorii neudělili první cenu a ve třetí kategorii třetí cenu. To už
o něčem vypovídá. Nicméně ve všech kategoriích jsme byli
svědky krásných výkonů.
Myslím si, že z dlouhodobého hlediska není kvalita houslistů nějak rozdílná. Teď mluvím z pohledu porotce, který je zván do mnoha jiných soutěží. Bavme se spíše
o kvantitě než kvalitě, tedy počtu houslistů, kteří navštíví
Kocianovu houslovou soutěž. Do jedné kategorie se přihlásí
dvanáct soutěžících a přijede jen šest. Chtěl jsem tím říct, že
když se nám podaří propagovat Kocianovu houslovou soutěž, přijede více houslistů a dozajista i více kvalitních. Bude z
čeho vybírat ještě více než letos.
Původně jsem si myslel, že letošní Kociánka bude maraton. Ale máme pátek večer, čeká nás ještě předávání cen a závěrečný koncert vítězů. Nejen já, ale i celá porota cítíme obrovskou radost z toho, že se i v dnešní době najde mezi mladou generací tolik nadaných,
talentovaných a citlivých lidí, kteří dokážou tak skvěle rozeznít housle.

František Novotný, the chairman of the jury about the 53rd
Kocian´s Violin Competition:
The first category was surprising. The competitor from Bulgarian Sophia was a candidate for the Laureate prize. We were glad to
listen to such great achievements.
I wasn´t disappointed with any category and I think the other members of the jury would agree. Comparing to previous years the standard
of the players is not different. Let´s talk about quantity, not quality. If we propagate the Competition the next year more players will come.
There will be more violinists to choose among.
To sum up, we are glad to see that in the young generation there are many talented people who can let the violin sound so great.



Jak to slyším já
2. kolo 4. kategorie

Nádvorníková Markéta (ZUŠ Police nad Metují) - Na
úvod patrná trocha nervozity, kterou ale Markéta zpracovala.  
Impozantní úvod do čtvrté kategorie. Virtuózní sólo, běhy bez
klavírního doprovodu vyšly a už je tu první variace (Wieniawski: Variace na originální téma). Klavír přebírá iniciativu a
opět krátké sólo. Soutěžící předvádí nepochybně všechno, co
se na houslích předvést dá. A dobře. Finále. Bravo. Dlouhotrvající potlesk…
Josef Vlček (Gymnázium J. Nerudy, Praha) – Ze zamyšlení
mě vytrhlo až drobné přerušení kontinuity výkonu v úvodu…
Těžko se na soutěžícího koncentruji, chybí fluidum, které by
mě přitáhlo. Vše poctivě odehráno. Slavík letící kolem ZUŠ se
určitě zarazí v letu s otazníkem v očích, odkud jdou ty báječné
trilky (ve finále skladby Saint- Saens: Koncert h moll 1. věta).
Meditativní skladba Ant. Dvořáka je pro mě poněkud dlouhá.
A je závěr…
Kostelecká Rebeka (Gymnázium J. Nerudy, Praha) - Vše se
dobře poslouchá, nic neruší. Na druhou stranu chybí výrazný
vrchol, něco, co vás uchopí a nepustí. Ve výsledném pořadí
toto děvče určitě nezapadne, ale těžko předvídat, kdo ještě
vystoupí… Solidní výkon, který tvoří středové jádro pyramidy.
Sanderg Emma (soukromý žák, USA) - Laicky není co hodnotit. Velký výkon se všemi náležitostmi. Výtečný klavírista
v pozadí! Hluboká skladba širokého hudebního záběru, plná
emocí, pathosu. Publikum si ovšem houslistka stále vede s
sebou – to je evidentní. Skladba by byla ozdobou každého
abonentního koncertu KPH (Klubu přátel hudby). Jinak je to
pro mě „nesoutěžní“ typ skladby. Ale! Vzhledem k tomu, že
prof. Shipps  už v roce 1994 přivezl do Ústí nad Orlicí tehdejší laureátku, poslouchám velmi pozorně a jsem zvědav na hodnocení
poroty.
Dominikusová Markéta (Pražská konzervatoř na Rejdišti) – Jak to utíká! Už to je pár let, co Markéta na KHS vyhrála první kategorii. Nyní ovšem bravurním výkonem od úvodních tónů (Vieuxtemps: Koncert e moll) nenechá nikoho na pochybách o svém zrání.
Její vzestup je evidentní. A výkon dýchá člověčinou. Není studený. Zatímco u předchozí skladby člověk obdivoval architekturu díla,
tady „živou“ houslistku. Potlesk publika dosáhl maximálních hodnot.
Schäferová Eva (Pražská konzervatoř na Rejdišti) – Dramatický nástup (Sibelius – koncert d moll) jakoby nabitý statickou elektřinou. U vědomí, že slyším poslední výkony na KHS, se mi ani nechce psát postřehy. Houslistka je vynikající, každou soutěž lepší a
lepší, také si ji pamatuji z minulých let jako některé další. Opět úžasný výkon, neskutečné finále. Poslední tři účinkující si nepochybně
rozdají ceny, pokud nedojde ještě k velkému překvapení.
Koh Siu Han Brenda (Hudební škola Singapur) – Čajkovskij Koncert D dur 1. věta. Známá skladba si jednak posluchače vede sama,
ale z druhé strany nabízí srovnání s prvotřídními výkony špičkových umělců, a to může být kámen úrazu. Já se přes to nemohu přenést. Chybí mi nadhled a lehkost v některých bězích…  Ale nepochybuji o tom, že za dva tři roky zrání bude tato houslistka ozdobou
každého orchestru, se kterým tuto skladbu bude provádět. Potlesk nebral konce.
Milaković Tijana (Hudební škola Sremska Mitrovica, Srbsko) -  Mendelssohn: Koncert e moll 1. věta, to je finále soutěže! Další
romantický koncert!  Výhrady mám tytéž jako u předchozí soutěžící, ale zde ještě silnější. Hraje hudba, v duchu se střídají záběry krajiny, lesy, pole, jednotlivé stromy, ovšem častěji se vracím k houslistce na pódium, spoutává mou fantazii. Chybí jí křídla. To předchozí
houslistka mě nakonec uchvátila, a že jsem se zprvu nechtěl dát! V každém případě ale důstojné finále soutěže a tečka za ním.
Bravo všem!
Mirek Němec



Jak to slyším já
2. kolo III. kategorie

Novotná Anna (ZUŠ Police nad Metují)  - Na úvod velebné tóny houslí. Houslistka výrazem tváře prožívá hudbu, scéna jak z filmu Loučení.
Před očima mi běží obrazy. Drobátko rušivý subtilní závěr věty, něco mě z idyly obrazu vrátilo zpět do reality. Rychlá část je efektní, ale asi
je přetěžké být pořád „uprostřed tónu“. To se nám to klavíristům běhá po klávesách… Pro mě výkon s otazníky. Budu se muset na skutečné
hodnocení zeptat kolegů houslistů.
Levy Maya (soukromý žák Belgie) - 2. a 3. věta Čajkovského koncertu. To mi doma často hraje z cédečka „na dobrou noc“. Škoda výpadků
houslistky, která se na chvíli ocitla v bludném kruhu nejistoty, odkud se na takovém pódiu těžko hledá východisko. Jak by skladbu zahrála za
jiných méně stresujících okolností? Zdravím pedagoga, není to nadsazený výběr repertoáru? Finále bylo místy strhující, leccos naznačilo!
Vážanská Miroslava (Gymnázium J. Nerudy, Praha) – U standardních výkonů vyšších kategorií na odlišení jemných nuancí hry musí
nastoupit odborník. Výkon se pohybuje někde mezi polohami žákovskými až virtuózními. Alibisticky se v duchu odvolávám na všeobecné
estetické zákonitosti – abych odplul spolu s tóny na obláčku a zmizel někde v říši fantazie – tak to se mi nestalo. Pořád jsem v sále. Žákyně se
dobře vyrovnává se skladbou – chválím, ale k umění a nadhledu musí ještě trochu zrát. Paní korepetitorce Haně Forsterové posílám pozdrav
a obdiv za „báječný klavír“.
Michálek Jan (Gymnázium J. Nerudy, Praha) – Chlapec zaujal už svým vykročením do prvních taktů. Škoda psát a nesledovat sympatického houslistu jak „válí“. Zatím naprostá jednička a velký favorit. Výborný výběr zvládnuté skladby (Sarasate: Fantazie Carmen), skvělé podání
v kontextu s vystupováním mladého umělce. A pozor! Při hře nechyběl úsměv! Jednoznačný adept na Cenu publika KHS 2011!
Zaykov Filip (Gymnázium J. Nerudy, Praha) - Mladí pánové ve třetí kategorii bodují už jen svým příjemným vystupováním. Z úvodu
skladby začíná vyrůstat katedrála… Klavíristka Martina Hájková vytváří houslistovi perfektní zvukové zázemí – dokonalý zvukový poměr
housle – klavír. Třetí věta Bruchova koncertu je pro mě dokonalá. Opět se závaží z polohy žák vychýlilo do polohy umělce. Nuance ať řeší
porota, já sedím, ani nedutám. Bravo, další lahůdka pro posluchače.
Begović Sara (Hudební škola Beograd – Srbsko) -  Saint-Saens: Introdukce a Rondo capriccioso – pro stálé návštěvníky KHS známá skladba, během let často prováděná, posluchačsky vděčná výraznými motivy a stavbou. Živý dojem mám bezvadný. Interpretka má skladbu pod
kontrolou a „je nad ní“. Řekl bych, že je to jasné medailové místo, ale totéž bych řekl i o Michálkovi a Zaykovovi, tak nevím. Ale tady opět
hrálo i ticho! Divadelníci znají pojem tzv. „dramatická pauza.“
Eriksonaite Erika Ieva (Hudební škola Vilnius – Litva) – Na úvod velmi rušivý zvuk – korepetitorce „bouchá“ pedál při výměně. Že by si
nevyzkoušela nástroj? Houslistka působí až neomylným dojmem, vše je čisté, pevné, dávkované tak, jak ona chce. Uvidíme, co přinese druhá
skladba. Známé téma, použité i v nějaké klavírní skladbě, (nemám čas zaostřit, kde jsem to kdy hrál), velké zvukové efekty při hře – jako
by houslistka přepínala rejstřík na akordeonu, to zírám. Tak jak jsem byl v úvodu skladby nastražený a objevil se mi otazník, tak jako celek
musím říct, že jsem zvědav na výrok poroty. Opět jasné medailové místo! Tak jako by Jan Michálek dostal ode mne Cenu publika s povinností hrát na Závěrečném koncertě vítězů KHS, Erice Eriksonaite byl dal „Ladičku“ soutěže za první skladbu Veracini: Sonata e moll.
Mirek Němec



Druhé finálové kolo a vyhlašování čtvrté kategorie v obrazech
(foto: Tereza Štochlová, Jan J. Pokorný)
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Druhé finálové kolo a vyhlašování třetí kategorie v obrazech
(foto: Tereza Štochlová, Jan J. Pokorný)
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Starosta Ústí pokoušel marně kytaru.
„Drnkání u ohně končilo naprosto tragicky,“ přiznává
Ústí n. O. – Na festivalových koncertech i v sále Základní umělecké školy Jaroslava Kociana je letos pravidelným hostem. A to
i přesto, že jeho kalendář se starostenskými povinnostmi praská na začátku května ve švech. „Ohromně mě jednotlivá vystoupení nabíjí. Předtím jsem se dlouho neusmíval a nebavil, to se teď změnilo,“ zmiňuje Petr Hájek v rozhovoru pro Zpravodaj
Kocianovy houslové soutěže pozitivní dopad „léčby klasickou hudbou.“
Je to velký rozdíl zajít si jeden rok na
koncert coby městský úředník a další
rok jako starosta?
Samozřejmě je to velký rozdíl. Ani ne
snad z pozice úředníka, ale spíše občana města si člověk koncert vychutnává
úplně jiným způsobem. Zaprvé nemá
žádnou zodpovědnost, i když se nemyslím, že bych v tuhle chvíli nějakou větší
měl. Těch několik málo slov na začátek
se snad ani nedá nazvat povinností.
Co z toho, co jste zatím slyšel, vás zaujalo?
Jsme na začátku, máme za sebou dva
festivalové koncerty. Zaujaly mne oba,
každý trochu jinak. V úterý atmosférou
kostela, prostorem, nasvícením. Vidět
zblízka v jedné řadě čtyři virtuosy je
zážitek, když jim člověk může vidět z
metru pod prsty. Ve středu v divadle to
bylo z mého pohledu o velkém přívalu
hudby. Ale srovnávat bych nechtěl.
„Kocianka“ patří k Ústí už přes padesát
let. Ale pořadatelé přiznávají, že shánění financí je dlouhodobě stále obtížnější. Existuje ze strany města garance
dlouhodobé podpory soutěže?
Slova na zahajovacím koncertu byla
naprosto cílená. Příměr, že by se Kocianova houslová soutěž a festival Kocianovo Ústí měly stát vlajkovými loděmi
našeho města, jsem začal používat už
v lednu po rozkoukání se na radnici.
Udělám proto všechno, i když mám
zakázáno cokoliv slibovat. (smích)
Vlajková loď je takový poetický obrat,
ale co si pod ním představit konkrétně? V čem tkví význam soutěže pro
Ústí nad Orlicí?
Je to právě ojedinělost akce, charakter, rozsah, její historie. Jiná města
něco podobného nemají a my bychom
to měli nabídnout. Sice umíme propagovat cyklostezky, ale nakonec na veletrzích zjistíme, že je dnes má každé
druhé, třetí město. Soutěž, na kterou se
sjedou talenty z celého světa a je orámována hudebním festivalem, v tom
jsme ojedinělí. Pak mě zamrzelo, když
ke Kocianově houslové soutěži nenajdeme v našem propagačním stánku na
veletrhu žádnou informaci.

Ve čtvrtek večer koncert Gabriely Demeterové, o den později druhé
vystoupení pana Svěceného a v sobotu koncert těch nejlepších soutěžících.
Počítá s nimi váš kalendář?
Chtěl bych stihnout všechny tři akce,
minimálně páteční a sobotní akce stihnu stoprocentně. Ohromně mě jednotlivá vystoupení nabíjí, jak už jsem
říkal na pátečním koncertě Alou Vivat.
Předtím jsem se dlouho neusmíval a
nebavil, to se teď změnilo.

Váš předchůdce na postu ústeckého starosty Richard Pešek k umění velmi tíhne, vy
ale máte ke kumštu také blízko přes divadlo a psaní poezie. Co pro váš život znamená umění?
Dávám umění ve svém životě velkou prioritu. Jediné, co mne opravdu mrzí a vnímám jako velký handicap, je, že mi nebyl
dán hudební talent. Závidím každému, kdo
se naučí na nějaký nástroj a dotáhne to tak
daleko, že si postaví kapelu a začne koncertovat. A to se nebavíme o nějaké profesionální úrovni, ale kumštu pro radost!
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Takže umělecká škola, přesněji řečeno
„liduška“, na vás stopy nezanechala?
Já jsem samozřejmě zuškou prošel, ale
u paní učitelky Kvasničkové a posléze
Jarmily Petrové dramatickým oborem.
Potkával jsem na chodbách houslisty,
klavíristy, trumpetisty...  a chodil recitovat a hrát divadlo. Nebyl mi dán ale
hudební talent.  
A to vás nelákalo, popadnout nějaký
hudební nástroj a naučit se na něj
hrát?
Samozřejmě že lákalo! Moje rodina
má hudební tradici, otec byl bubeník,
strýc výborný saxofonista, můj brácha
je také hudební, bratranec vystudoval
vysokou uměleckou školu. A já jsem
asi jediný, koho to v naší rodině minulo.
Takže Petr Hájek, černá ovce rodiny?
Na druhou stranu jsem měl období, kdy
jsem se chtěl naučit hrát na kytaru. Období trampingu u mě bylo a patřilo k tomu
i drnkání u ohně, které končilo naprosto
tragicky. (smích) Pro mě je složité i tleskat
do rytmu na druhou.
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A v usedlém starostenském věku vás
neláká zkusit to mnohaleté prokletí
zlomit?
Ne, ale už jsem měl vymyšlený projekt, že si zkusím založit vlastní kapelu a po vzoru Františka Ringo Čecha
předstírat hru na bonga. A budu ten
šoumen, protože to je mi dané. Hrozně
závidím zpěvákům, sólovým kytaristům a frontmanům kapel, že si to na
jevišti mohou užít. V divadle člověk
něco takového tak úplně nepozná.

Aha, takže jste milovníkem „asfaltu“,
který dnes zažívá renesanci?
Není nad gramofon! Čas od času si
udělám radost tím, že si jej pustím a po
dvaceti minutách musím desku otočit.
Moje dcera, tenkrát daleko mladší, se
hrozně divila, že deska hraje i z druhé
strany. (úsměv)

Tak dobře, nehrajete, ale určitě hudbu
posloucháte. Co je vašemu srdci nejbližší, třeba metal jako ve filmu Natvrdo?
Metal mě míjí. (smích) Jsem odrostlý folkem a folkrockem, patřím mezi
posluchače českých kapel, jdu hodně
po textu a zajímá mě, o čem písnička
je. Nemohli mě minout Luboš Pospíšil,
Vlasta Redl, Michal Prokop, Ivan Hlas.
Jejich desky doma opatruju a leštím,
abych si je semtam přehrál. A když
krásně zapraskají, má to atmosféru. To
není jak si koupit cédéčko.

A kdybych zabrousil do klasické hudby, najdete nějakého oblíbeného skladatele či kus?
Mám doma na asfaltech nějakou klasiku, ale nepouštím ji příliš často, spíš
tak pro náladu. Kolikrát spíš v noci,
protože mám chuť občas něco dělat i
ve chvíli, kdy ostatní spí. V takových
chvílích si třeba pustím rozhlas, na
trojce Vltava vždy něco je. Nejsem
znalec vážné muziky, beru to spíš jako
příjemnou večerní kulisu.
Jan J. Pokorný

Slyšel jsem i romantické příběhy, kdy
bylo otáčení desky naopak na závadu!
No jo, přesně. (úsměv)

Třetí festivalový koncert opět hostilo divadlo:
přijela Gabriela Demeterová a Collegium GD
The third concert of the festival:
Gabriela Demeterová and Collegium GD
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Na slovíčko s porotci
Adolf Sýkora
Jaký je váš největší zážitek z letošní KHS?
Tato otázka se mi jeví, jako předčasná, protože soutěž ještě neskončila. Zážitků
bylo více, vždy je ožehavé říci, že jeden jediný zážitek je ten nejlepší. Můj celkový
dojem ze soutěže je však pěkný.
Co vás nejvíce zaujalo v našem městě?
V Ústí mne upoutává mnoho věcí, zejména některé vznosné budovy. Zde si architekti dali záležet. Myslím si, že si město uchovalo svůj charakter poznamenaný
minulostí a to i v orientaci, takže se mi zde podařilo několikrát zabloudit. Na nás
porotce však samozřejmě nejvíce působí prostředí zde, kde se nejvíce pohybujeme,
a to je báječné.
Můžete zhodnotit, co jste doposud slyšel?
Myslím si, že kvalita je plně srovnatelná s minulými ročníky. Zejména průměr se
stále zvyšuje, což je velmi důležité.
Byl váš názor vždy totožný s finálním hodnocením?
Nevzpomínám si, že bychom se někdy mezi sebou hádali. Myslím si, že náš dojem
je společný. S klidným svědomím mohu prohlásit, že se mi nestalo, že bych s finálním rozhodnutím nesouhlasil. Opravdu jsme byli jednotní.

Pavel Eret
Jaký je váš největší zážitek z letošní KHS?
Já bych to nechtěl takhle dopředu hodnotit. Ještě jsme nedokončili ani třetí kategorii. Předpokládá se, že nejkvalitnější výkony ještě přijdou. Celkově mě ale svou
vysokou úrovní zaujala první kategorie.
Co vás nejvíce zaujalo v našem městě?
Já jsem zde podruhé po dlouhé době. Jsem také podruhé v porotě, tudíž jsem
podruhé i v budově této krásné školy. Jsem ohromen architekturou této budovy.
Nejen, že je krásná z estetického hlediska, ale splňuje i funkční požadavky. Řekl
bych, že je to naprosto unikátní a zdařilá stavba. Prostor tady má úplně jinou
atmosféru, než tomu bylo například v Roškotově divadle
Můžete zhodnotit, co jste doposud slyšel? Přijde vám, že úroveň rok od roku
roste?
O tom vedeme debaty. Roste hlavně v tom smyslu, že díky internetu se lidé snadněji dostávají k hudebním nahrávkám i informacím. Tím pádem jsou účinkující
mnohdy daleko poučenější. V každém případě se mladí houslisté rok od roku
pouštějí do těžších skladeb. Musím říci, že to má své limity. Podle mě se nevyplácí předbíhat. Soutěžící sice většinou skladbu po technické stránce zvládají, ale
pro jejich nízký věk to je mnohdy výrazově nedokonalé. Ne vždycky se skladba
podaří naplnit. Nicméně toto je chyba zejména učitelů, kteří ne vždy správně
odhadnou výběr. Proto se v tomto případě musíme zlobit spíše na ně, než na
soutěžící. (směje se)
Byl váš názor vždy totožný s finálním hodnocením?
Můj osobní názor se někdy v určitých detailech lišil. Uznávám, že vnímání výkonů je různé. Někdo posuzuje momentální výkon, někdo například zohledňuje,
že soutěžící měl velice náročný program a má velký potenciál. Umění se totiž nedá měřit na centimetry nebo sekundy. V tomto směru může
v rámci týmu porotců dojít k určitým subjektivním hodnocením.  Ale že bychom se nějak výrazně rozcházeli, to rozhodně ne. Také to není
tak, že by byl jeden více či méně spravedlivý. Nakonec se všichni dohodneme.
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„Dnes vím o houslouvém umění mnohem víc,“
říká po letech s „Kociankou“ europoslanec Vladimír Remek
Je prvním Čechem, který se na modrou planetu podíval „odjinud“, a sice z paluby kosmického modulu Sojuz 28. V současnosti je
Vladimír Remek poslancem Evropského parlamentu a rovněž patronem Kocianovy houslové soutěže. Dnes poctil Ústí nad Orlicí svou návštěvou, kvůli nabitému programu byl ovšem následující rozhovor pořízen s předstihem e-mailovou formou.

mám jako laik. Poslechnu si ji
rád při různých příležitostech,
pomáhá mi při relaxaci. Ale
pokud jde o to, že i přesto jsem
nakonec souhlasil s tím, že budu
podporovat Kocianovu houslovou soutěž, má to všeobecnější
motiv. Ověřil jsem si za ty roky
v Ústí nad Orlicí, že mladí, kteří se věnují houslím, potřebují a
mají výdrž, musí být pilní, svědomití, přinášejí v jistém slova
smyslu „oběti“ své vášni a housle
jim nic nedají „zadarmo“. Což je
podobné, jako u mé bývalé profese pilota i kosmonauta.

Jak jste se vůbec dostal k patronátu Kocianovy houslové soutěže?
Člověk by řekl, že z Bruselu do Ústí je docela
velká vzdálenost.
Z Bruselu do Ústí nad Orlicí ano, z Prahy už
méně a lidé k sobě mají ještě blíž. Už přesně nevím, kdo konkrétně to byl, ale už to je
víc než šest let, co jsem byl osloven z regionu, jestli bych nepodpořil záštitou Kocianovu houslovou soutěž. Ústí nad Orlicí a kraj
kolem jsem dobře znal i z dřívější doby, navíc
z různých setkání i aktivit, například z pořádání ozdravných pobytů pro děti postižené
havárií v Černobylu, a tak možná proto. Po
krátké úvaze jsem souhlasil, protože si myslím, že pokud mají lidé možnost podobným
projektům pro děti a mládež pomáhat, mají
to udělat.
Máte k hudbě nějaký osobnější vztah? Hrál
jste někdy na nějaký hudební nástroj, popř.
účinkoval v nějakém hudebním tělese?
Můj vztah k hudbě je čistě „uživatelský“. Na
žádný hudební nástroj nehraji a hudbu vní-
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tům a poslechnu si závěrečný koncert „Kociánky“. V neděli budu mít příležitost strávit
pár hodin s rodinou a „přebalím“ si kufřík
po pátečním příjezdu z Bruselu na pondělní
cestu na plenární zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku. Vlastně dost obvyklý
program posledních let.
Klasická hudba je nesmírně široký žánr,
našel byste z nepřeberného množství autorů
nějakého oblíbeného, příp. konkrétní dílo?
Tak to opravdu nemám. Rád si podle nálady
a příležitosti poslechnu nejrůznější autory.
Ale že bych měl vysloveně dílo či skladatele
„favorita“, to nemám.
Vzhledem k tomu, že působíte v Evropském
parlamentu, je následující otázka plně na
místě: jaký mají v Evropě zvuk čeští muzikanti? Ví se o někom krom Karla Gotta v
Německu?
Tím Karlem Gottem jste to trochu zúžil. Jak
už jsem předeslal, nejsem v žádném případě
odborník, ale jak si všímám, tak v Bruselu i
Štrasburku jsou provedení děl našich skladatelů velice častá, včetně toho, že je zájem
i o naše interprety. Když zůstanu u tzv. vážné hudby, mohu jako konkrétní příklad dát
třeba Dagmar Peckovou. Naše hudba obecně
má určitě dobré renomé - vlastně mám ještě jednu zkušenost, že se s ní člověk může v
Evropě setkat poměrně často, i když náhodou. Před pár týdny jsem byl svědkem v belgické Lovani slavnosti, jakési obdoby našeho
konce masopustu. A ulicemi univerzitního
města najednou zněla Vejvodova Škoda lásky.

Když se řekne jméno Jaroslav
Kocian, co se vám vybaví, pane
Remku?
Dnes mi jednoznačně vyskakuje
spojení Jaroslav Kocian - houslová soutěž v Ústí nad Orlicí. Okamžitě mám spojené tyto dva pojmy, kdykoli slyším jeden z nich.
Pochopitelně před tím, než jsem
se blíže spojil s „Kociánkou“, byl
pro mne Jaroslav Kocian jen jedním z mnoha umělců, o němž jsem nic nevěděl. Ale je dobré, že jsem byl do dění kolem
houslové soutěže a mezi „Oušťáky“ vtažen.
Jednak dnes vím o houslovém umění mnohem víc, tak jako znám řadu podrobností ze
života Jaroslava Kociana. A na druhé straně,
to, že nejsem odborník, mi možná pomáhá
šířeji vnímat všechny okolnosti a mít větší
svobodu v názorech na soutěžící i atmosféru
soutěže.
Zkusím na vás takový malý kosmonautický
chyták na závěr: víte, jaká hudba zněla při
Jak bude vypadat váš sobotní program v ústí přistání prvních lidí - tedy Američanů na
a co vás čeká poté?
Měsíc?
Slyšel jsem, že máte hodně naspěch.
Tak tady mne nenachytáte, asi už hodně lidí
To je jednoduchá odpověď - dopoledne se ví, že to byla Novosvětská symfonie Antoníbudu účastnit přijetí soutěžících i organizá- na Dvořáka. Ale jinak zněla hudba na palutorů soutěže na radnici, budu mít příležitost bách kosmických lodí - ať už reprodukovaná
vyjádřit obdiv k umění mladých hudebníků nebo i živě hraná - mnohokrát, takže to spoi vytrvalosti a obětavosti všech, kteří se na jení hudba a vesmír nebo kosmonautika není
existenci prestižní akce podílejí. Poté budu až tak vzdálené.
mít snad šanci se po roce kratičce porozhlédnout po Ústí a odpoledne budu na vyhlášení
výsledků, předávání cen nejlepším houslis-

“Nowadays, I know much more about playing the violin,” says
Member of European Parliament, Vladimír Remek after years of
working as a benefactor of Kocian´s Violin Competition
He is the first Czech man who has seen the Earth from other place, prom the board of the space module Sojuz 28. At the moment
Vladimír Remek is the Member of European Parliament and a benefactor of Kocian´s Violin Competition. Today, he came to Ústí nad
Orlicí, but for the sake of his full schedule he had give an interview via e-mail.
Please, describe the way that has led
you to the sponsorship of Kocian´s Violin Competition. It seems to be a pretty
long journey from Brussels to Ústí nad
Orlicí.
From Brussels to Ústí nad Orlicí, it is a
long journey, but from Prague it is not so
long. And people are close to each other no
matter how long the journey is.
I don´t know exactly who I met, it was
more than six years ago. Someone from
the region of Pardubice addressed me to
support Kocian´s Violin Competition. I
have known the region and Ústí nad Orlicí, for example I have organized convalescent camps for children from Chernobyl in
the region. I agreed with the support of the
Competition because I think that if you get
a chance to help projects and activities for
children and young people you should do
it.
Do you bear a close relationship to
music? Have you ever play some instrument or appeared in some band?
I have never played any instrument; I am
only a “consumer”. I like listening to music,
it helps me relax. But I take a broad view of
my support for the Competition. I recognize
that the children who play the violin need
stamina and will. They have to work hard
and they get anything for nothing. And they
have to make a sacrifice. In a fact, it is similar to work of a pilot and a cosmonaut.
What do you imagine when hear the name
of Jaroslav Kocian?
I definitely connect it with the Competition and Ústí nad Orlicí. Naturally, before I
started being interested in the Competition I
had regarded Master Kocian as one of many
artists. But I am glad to be acquainted with
everything about the Competiton and the
town. Now
I know more about playing the violin and on
the other hand I am a “layman” and it sets
me free in my opinions of competitors and
atmosphere during the Competiton.
What will be your Saturday schedule
like? And what about your next plans? I
have heard that you were busy.
I can answer simply. On the morning I am
going to take part in the reception of the
Competition organizers and the competi-

tors in the town hall. I am glad to have an
opportunity to express my admiration for
the work of all who make the Competition
possible and all who come to play. After that
I hope to have a while for having a walk through the town. In the afternoon I am going
to participate in awarding the winners and
the final concert. On Sunday I will stay with
my family for a few moments and “repack”
my suitcase from Brussels to Strasbourg. In
fact, this is my usual schedule.
Classical music is a broad genre. Do
you have any favorite composer or even
pieces?
No, I don´t. I like various composers and
pieces, but I don´t prefer any to another.

Strasbourg, our composers and even interprets are popular. In classical music I must
mention Dagmar Pecková. And I have
another experience. A few weeks ago I was
in Louvain, there was a carnival. And when
marching down the street, the carnival band
played Vejvoda´s Škoda lásky (Roll Out the
Barrels).
Finally I ask you a tricky question: do
you know what piece was played during
landing on the Moon?
You can´t nail me. I think many people
know it was Dvořák´s Symphony “From the
New World”. But music could be heard on
the board of spaceships many times. Relationship of music and astronautics is surprisingly close…

According to your work in European
Parliament I cannot miss following question: do people in Europe know about
famous Czech mu sicians? I mean except
Karel Gott, who is popular in German.
You make it a bit complicated with mentioning Karel Gott. And as I said previously I am not competent about music. But
as I have noticed in Brussels as well as in
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Čtvrtý festivalový koncert hostil včera večer ústecký kostel
(foto: Petr Wagenknecht)
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Představujeme legendy Kocianovy houslové soutěže
Nasadit šátek, naladit modré housle a hurá na pódium!

Jeden z nejvýraznějších českých houslistů slaví díky svému umění a nekonvenčním koncertům úspěchy u všech generací posluchačů. Hudebními kritiky byl označen
jako „houslista pro 21. století“ a jeho nahrávky zaujímají přední místa žebříčků prodeje.
Musíme dále představovat Pavla Šporcla? Hře na housle se věnuje od pěti let. Vystudoval Pražskou konzervatoř a hudební fakultu AMU. V devadesátých letech studoval na
prestižních školách a univerzitách v Americe. Získal významná ocenění, nahrál řadu
kompaktních disků a koncertuje po celém světě. Je proslulý svou spoluprací se zahraničními orchestry (př. New World Symphony Orchestra, RTE National Symphony Orchestra Dublin) a významnými dirigenty (S. Baudo, M. Swierczewski, P. Altrichter, T. Kuchar,
CH. Wolf). Objevuje se na prestižních festivalech jako je Pražské jaro, Brucknerfest nebo
Mitte Europa. V jeho hledáčku se od roku 2006 objevily i koncertní podia v USA, Japonsku a Španělsku. Obrovský úspěch sklidil při vystoupení s Liverpoolskou královskou
filharmonií. Své posluchače si získává neformálním
vystupováním,
snahou
se obecenstvu co nejvíce přiblížit a samozřejmě
svým typickým šátkem.
Mezi mladé lidi se snaží
rozšířit klasickou hudbu,
proto se aktivně účastní
„výchovných“ koncertů na
středních a vysokých školách, kde sklízí mimořádný
úspěch. (vs)

Zamyšlení děkana ústeckoorlické římskokatolické církve
Vladislava Brokeše
Již po několikáté se v našem kostele Nanebevzetí Panny
Marie koná některý z koncertů festivalu Kocianovo Ústí. Rádi jsme
vyšli  této aktivitě vstříc z toho důvodu, že vážná hudba často bývá i
hudbou duchovní. Podobně jako architektura a umění dokáže také
hudba vytvořit v člověku vnitřní prostor, ve kterém se může každý
setkat sám se sebou a zamýšlet se nad smyslem života.
Každý hudebník má poslání vést druhé k meditaci, k přemýšlení a
můžeme říci i k modlitbě.
Rozhodnutí je nakonec ponecháno na každém jednotlivci,
zda určitou hudbu nechá na sebe působit, aby mu přinesla duchovní povzbuzení. Jde jen o to, aby každý člověk měl tu možnost být i
v chrámě osloven způsobem, který je mu vlastní a příjemný. Jsem
vděčný za pořádání tohoto festivalu a přeji všem účastníkům čas
ztišení a zastavení se. Věřím, že si z ústeckého mariánského chrámu
odnesete kulturní i duchovní zážitek.
P. Vladislav Brokeš, děkan

The head of the Roman Catholic parish in Ústí nad Orlicí,
Vladislav Brokeš about Kocian´s Violin Competition
Once again, several festival concerts take place in the Church of Holy Virgin Ascension. We are glad to assist this occasion because
classical music is often spiritual. Music as well as architecture or fine arts can create a space inside of you to meet yourself and think about
meaning of life.
One of missions of every musician is to lead the others to meditations, thinking or even to prayer. And it is an individual choice if you
let music affect you and give you spiritual excitement. It is essential to get an opportunity to be impressed with the music even in the church.
I am grateful for this festival and I would like to wish time to calm down and listen to everybody. I believe that from our Marian church you
all will bring cultural impression as well as spiritual one.
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POVINNÉ SKLADBY
PRO 54. ročník KHS 2012
I. KATEGORIE:
Jaroslav Kocian: Melodie
II. KATEGORIE:
Bohuslav Martinů: Arabeska č. 5, č. 4
III. KATEGORIE:
Aleksander Zarzycki: Mazurek
IV. KATEGORIE:
Antonín Dvořák: Mazurek
                 

SET PIECES
KOCIAN´S VIOLIN COMPETITION 2012
1st CATEGORY
Jaroslav Kocian: Melodie
2nd CATEGORY
Bohuslav Martinů: Arabesque Nr. 5, Nr. 4
3rd CATEGORY
Aleksander Zarzycki: Mazurek
4th CATEGORY
Antonín Dvořák: Mazurek
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Drogerie Teta
BC Projekt
Ing. Miroslav Stránský
Histologická a cytologická laboratoř MUDr.
Jan Nožička

Zlatnictví Salaba
Razítka Apos Ing. Pavel Petraš
Boutique Fleur Jiřina Veverková
Geodes v.o.s. Jablonné nad Orlicí
Stavební firma Stejskal Zdeněk

MUDr. Antonín Svoboda
Hračky Renata Vaňová
MVDr. Jaroslav Pirkl
Ing. Petr Šilar, senátor
JUDr. Věra Rittichová, advokátka
MUDr. Hana Prchalová
MUDr. Soňa Gabalcová
MUDr. Zuzana Brádková
MUDr. Jan Brádka
JUDr. Josef Filip, advokát
Mgr. Jana Filipová, notářka
Mgr. Ondřej Filip, advokát
Ing. Rudolf Jonák
MUDr. Jitka Řezníčková
Móda U zlatého lva Marie Koštová
Sport Bárt Mgr. Jiří Holubář
MUDr. Miroslav Blanař
Pohoda Vladimír Langr

Ten umí to a ta zas tohle... a všichni dohromady uděláme moc!
Výroku znalý čtenář odpustí, že si na úvod závěrečného zamyšlení z pera
redakce beru do úst drobně budovatelskou pohádku Císařův pekař. K jejímu hlavnímu protagonistovi, nesmrtelnému Janu Werichovi, se totiž vracím čím dál častěji
a s větší chutí. Dokonce i během loučení s třiapadesátou houslovou soutěží, nesoucí
jméno našeho slavného rodáka Jaroslava Kociana. Takže proč ten soc-realistický
titulek?!
Inu proto, že právě dík letošní Kociance jsem si uvědomil krásu a důležitost
skutečnosti, že jsme každý jiný, originální... a že každý ovládáme něco jiného (nebo
se to přinejmenším domníváme).
V úterý ráno se mi poprvé rozsvítilo ve chvíli, kdy náš nový technik Lukáš
Prokeš zprovoznil redakci během hodinky a udržel ji v hladkém chodu po celou
soutěž. Jaká to změna proti loňsku, kdy nefungovalo lautr, ale lautr nic! Co umí on,
nesvedu, ale díky jeho spolehlivosti mi bylo umožněno navštěvovat večerní koncerty a nocovat jinde než ve spacáku u redakčního počítače.
K nezaplacení je též „redakční kmet“ Míra Němec, nad jehož „databázi znalostí KHS“ není. A kde bychom byli bez jeho uší, které den co den bedlivě
poslouchají výkony soutěžících a málokdy se rozejdou s názory odborné poroty?
Dalším originálním dílkem letošního redakčního puzzle byla Káťa Řehořová, díky níž jste letos poprvé četli Zpravodaj Kocianovy houslové soutěže též v
angličtině (if you can understand english :-). Pokud i pro noviny platí nikoliv otřepané „kolik řečí umíš, tolikrát...“, pak jste vlastně měli k dispozici zpravodaje dva!
A k tomu v maximálně přívětivém kabátu, o což se stejně jako loni postaraly studentky zdejší Střední školy uměleckoprůmyslové, toho času grafičky Zpravodaje KHS. Duo Aneta Mrázková a Milena Wetterová si za obětavost, výdrž při
večerních „šichtách“ a shovívavost vůči připomínkám šéfredaktorovým zaslouží
absolutorium. Těší mne pohled na lidi, kteří v osmnácti letech tolik umí!
Nuže dále. Stejně jako neoplývám IT a technickými vědomostmi, grafickým okem, „houslovým sluchem“ a anglickým jazykem slovem i písmem, nemám ani dostatek odhodlání a asertivity nutné kupříkladu k anketám se zahraničními soutěžícími. Jen si to zkuste, zastavit
třebas mladého houslistu z Mongolska a tahat z něj rozumy! Nemám nárok, nicméně trojice našich mladých redaktorek Tereza Tučková,
Tereza Štochlová a Veronika Suchomelová zvládnou podobné činnosti s lehkostí a úsměvěm. Další důkaz výjimečnosti a originality, jíž se to
na Kocianově houslové soutěži na každém rohu jen hemží!
A tak se možná, milý čtenáři ptáš, co vlastně umí autor výše psaného. Skromně budiž ti odpovězeno následující: když nic, tak alespoň
sehnat a připravit partu lidí, která se bezmála týden v kuse snaží psát, fotit a překládat v naději, že to má celé smysl.
Naštěstí kladné ohlasy ji v tom, alespoň doufám, utvrzují... tedy za rok na 54. Kocianově houslové soutěži naviděnou!
Jan J. Pokorný
samozvaný šéf Zpravodaje KHS
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PROGRAM DNES
7.května 2011

10.00 Přijetí vítězů a zahraničních hostů
starostou města (obřadní síň MěÚ)
14.30 Závěrečný koncert vítězů KHS 2011
(Roškotovo divadlo)

