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9.00 /   soutěž I. kategorIe (jednokolová)
vyhlášení výsledků I. kategorIe 30 mInut po ukončení kategorIe 

13.00 /    2. kolo II. kategorIe
vyhlášení výsledků II. kategorIe 30 mInut po ukončení 2. 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 u končení 1. kola 

19.30  /   roškotovo dIvadlo
koncert: komorní fIlharmonIe pardubIce a laureátky khs 2012

čtvrtek 9. května 2013

2.

jarní počasí vítá  
55. kocIanovu houslovou soutěž
Po úterním deštivém večeru přišlo krás-
né středeční ráno. O to krásnější, že je ve 
znamení slavnostního zahájení 55. ročníku  
Kocianovy houslové soutěže!
Soutěžící, porotci, pořadatelé, ústecká ve-
řejnost, vedení města, zástupci médií – ti 
všichni netrpělivě očekávali úvodní tóny 
fanfáry, bez níž si začátek Kocianky snad ni-
kdo nedovede představit. A přesně úderem 
deváté hodiny se známá melodie skutečně 
ozvala!
Úvodnímu projevu ředitele školy a zároveň 
celé soutěže Jiřího Tomáška předcházel 
ještě příjemný předkrm v podobě vystou-
pení tanečního oddělení ústecké zušky. 
„Hudební svátek v podobě jubilejního 55. 
ročníku Kocianovy houslové soutěže je před 
námi,“ zahájil poté svůj projev Jiří Tomášek 
a v jeho dalším průběhu informoval přítom-
né mimo jiné o počtu účastníků. Ten letoš-
ní překročil čtyři desítky z celkem třinácti 
zemí. Mezi nimi jsou tradičně zastoupeny 
i vzdálené státy – Mongolsko či Singapur. 
„Dámy a pánové, vyjadřuji naději, že společ-
ně budeme i nadále pečovat o odkaz Mistra 
Jaroslava Kociana, o rozvoj mladé houslové 
kultury i kultury v tom nejširším významu 
slova,“ zakončil své vystoupení ředitel KHS.
Mezi řečníky nemohl chybět ústecký sta-
rosta Petr Hájek, protože právě Město patří 
už dlouhá léta mezi tradiční podporovatele 
klání. Příměr, který použil, je z jeho úst už 
dobře známý. „Neodpustím si opět přirov-
nat soutěž k naší ústecké vlajkové lodi. Pře-
ji si, aby na plavbě měla naše vlaková loď 
krásné počasí.Abychom se všichni těšili ze 
zážitků, které nás na této plavbě čekají,“ vy-
jádřil své přání.
Úvodní zdravice Jaroslava Svěceného byla 
naproti tomu jakýmsi vzkazem mladým 
účastníkům. „Hra na housle je běh na dlou-

hou trať, celoživotní maraton. Přeji vám, 
abyste maraton zvládli co nejlépe a abyste 
nikdy nezapomněli, že jste začínali na Ko-
cianově houslové soutěži, která má obrov-
skou tradici, která funguje už padesátpět let 
a je něčím, co se českému národu podařilo 
uchovat v nejlepší kvalitě,“ uvedl umělec-
ký ředitel festivalu Kocianova Ústí a dodal:  
„Ať se vám daří a těším se, že vás i do bu-
doucna uvidím nejen v roli soutěžících, ale 
i těch, kteří budou pokračovat jako profesi-
onální hudebníci. Ať vám další dny, měsíce 
a roky přinášejí v houslové hře jen to nej-
lepší.“
Mikrofonu se před losováním soutěže, na-
plánovaným na 9.30 h., chopil ještě před-
seda mezinárodní poroty, profesor pražské 
AMU Pavel Hůla. Dvojnásobný vítěz ne-
zamněl zmínit drobné obměny, které pro 
letošek potkaly složení devítičlenné jury. 
V porotě máme letos nového člena, pana 
profesora Brylu. Po dlouhé době vítáme 
tedy opět porotce z Polska, což nás velice 
těší. Proti loňsku došlo ještě k jedné změ-
ně, jsem rád, že pozvání přijal můj milý 
kolega z pražské AMU profesor Jindřich 
Pazdera,“ uvedl Pavel Hůla a na závěr pře-
dal své poselství všem, kteří jdou ve šlépě-
jích ústeckého mistra: „Každý rok říkám, 
že tuto soutěž může vyhrát jenom jeden  
z vás. Chtěl bych popřát všem soutěžícím 
co největší úspěch a i když se jim nepodaří 
zvítězit, tak aby si odtud odvezli další zku-
šenosti.“

Zahájení 55. ročníku Kocianovy soutěže 
bylo jak se patří, nyní vzhůru do koncertní-
ho sálu!

jan pokorný
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ŘíKá Se, že PŘíPrAVy KHS ZAčíNAJí V PODSTA-
Tě HNeD PO SKONčeNí AKTUálNíHO rOčNíKU.  
Ty OPrAVDU iNTeNZiVNí PŘíPrAVy Ale ZABe-
rOU PŘiBližNě KOliK čASU?

Těžko se mi to takto vyjadřuje, ale období po-
sledních dvou měsíců je opravdu hektické.  
To už je práce na přípravě soutěže a festivalu 
denním chlebíčkem.

POVšiMl JSeM Si, že JSTe POMěrNě ZáSADNíM 
ZPůSOBeM „PŘeKOPAli“ HArMONOgrAM SOU-

Těže, Z JAKéHO DůVODU?

Došlo k jeho úpravě vzhledem k rozhod-
nutí organizačního výboru a poroty KHS  
o tom, že soutěž i. kategorie do 10 let bude 
jednokolová. Tuto změnu jsem inicioval 
s ohledem na velké zatížení takto malých 
dětí, kdy odehrály obě kola v jeden den  
a držitelé cen pak čekali až do soboty na 
koncert vítězů. 

JeDNOKOlOVá SOUTěž ZAčíNá Až Ve čTVr-
TeK MíSTO OBVyKlé STŘeDy, PrOč?

časový harmonogram sestavuji s ohle-
dem na posloupnost kategorií, finálových 
kol, počty soutěžících v jednotlivých kate-
goriích. Tento model se jeví jako logický  
a časově uspořádaný. 

KOliK POZOrNOSTi VěNUJeTe MeDiálNí 
PrOPAgACi Celé AKCe? BeZ Ní Se DNeS žáD-
Ný VýZNAMNěJší PODNiK NeOBeJDe.

Domnívám se, že v této věci se podařilo 
udělat výrazný pokrok. Úzce spolupracuje-
me s lokálními médii (Orlický Deník, OiK, 
Ústecký zpravodaj), oslovili jsme tiskovou 
zprávou krajské redakce nejvýznamněj-
ších deníků, pronikli jsme na rozhlasové 
frekvence především díky zájmu českého 
rozhlasu (stanice Vltava, Dvojka, čro Par-
dubice). Určitý dluh vidím v oblasti webo-
vé prezentace, kde prioritou by mělo být 
umožnění on-line objednávek vstupenek 
na festivalové koncerty.

ŘedItel khs jIŘí tomášek  
sI důležItá data pamatuje dobŘe

„roky mI pŘIbý-
vají stejně jako 
„houslovce“  
ročníky“

DATUM 8. KVěTNA Měl Ve SVéM KAleNDá-
Ři ŘeDiTel HOUSlOVé SOUTěže A ZárOVeň  
POŘáDAJíCí „ZUšKy“ JiŘí TOMášeK OZNA-
čeNO ZVlášť PečliVě. „VžDy Se MOC TěšíM, 
Až TO Vše ZAčNe, PrOTOže V TOM OKAMžiKU 
MOJe PráCe VlASTNě KONčí A ZAčíNáM Si 
Vše UžíVAT A VyCHUTNáVAT,“ ŘíKá V rOZHO-
VOrU, POŘíZeNéM KráTCe PŘeD ZAčáTKeM 
55. rOčNíKU.

DAŘí Se SPONZOrůM VySVěTlOVAT, že Je 
VHODNé PODOBNý PODNiK PODPOrOVAT? Dr-
žíTe Si JeJiCH PŘíZeň, POKOUšíTe Se SHáNěT 
NOVé?

To je vůbec jedna z našich nejdůležitějších 
priorit. Jsme si vědomi, že doba je složitá, 
o to více jsme našim sponzorům vděčni za 
jejich podporu a věřím, že i oni společně 
s námi prožívají radost z podpory kvalitní 
kultury.

KUlTUrA PrOžíVá NA KrAJSKé i CelOSTáTNí 
ÚrOVNi  NeleHKé čASy. MáTe i DO BUDOUCNA 
PŘíSliB, že ZůSTANe KHS MeZi VyVOleNýMi 
PODNiKy?

Takováto kultura to neměla nikdy lehké  
a musela se vždy o své místo na slunci sta-
rat. Vzájemná symbióza hudebního festiva-
lu a mezinárodní houslové soutěže je velmi 
užitečná a přináší mnoho pozitivního neje-
nom pro úzký okruh houslových specialistů, 
ale především pro široké spektrum veřej-
nosti, nejenom z místní a regionální lokali-
ty. Náš projekt má bezesporu již celostátní  
i mezinárodní přesah. 

POčíTá Se i DO BUDOUCNA Se SyMBióZOU 
HOUSlOVé SOUTěže A PŘiDrUžeNéHO feSTi-
VAlU KOCiANOVO ÚSTí? POKUD Se NePleTU, 
DOCHáZí K UrčiTýM ÚPrAVáM, CO Se Týče 
fiNANCOVáNí. 
Způsob, jak takovýto projekt financovat, 
podléhá též změnám v čase. V současné 
době ověřujeme finanční model, který re-
spektuje dvě složky projektu, hudební fes-

tival a houslovou soutěž. Předpokládám, že 
tím dosáhneme naprosté transparentnosti 
v čerpání jednotlivých dotací a sponzor-
ských darů.

lONi VyHráVAlA TiTUl lAUreáTKy MlADá 
UKrAJiNKA MArTA HereHA, rOK PŘeDTíM 
češKA eVA SCHäferOVá. TAK SCHVálNě: 
leTOS POPUTUJe NeJVyšší OCeNěNí DO ZA-
HrANičí, NeBO ZůSTANe DOMA? POKUSTe Se 
O TiP.

letitá zkušenost mi brání tipovat vítěze, od 
ředitele soutěže to ostatně není moc ko-
rektní. Pevně však věřím, že zvítězí krása, 
pozitivní energie a radost z přátelského hu-
debního setkání.
KDe VůBeC HleDAT PrAVDěPODOBNéHO  
VíTěZe? rODí Se ZPrAViDlA V NeJSTArší KA-
TegOrii, NeBO Se PrOSAZUJí i MlADší?

Pochopitelně se laureáti nejčastěji rekru-
tují ze iV. kategorie. To jsou již mnohdy 
velmi vyzrálí umělci s úžasnou technickou 
vyspělostí, muzikálním cítěním a proje-
vem. Porota je ovšem i přístupná, řekl bych,  
„božím zábleskům“ a titul získají i mnohem 
mladší adepti, viz například Stefan Milen-
kovič  z bývalé Jugoslávie v roce 1984 nebo 
francisco ladrón de guevara z Mexika roku 
1997, oba z i. kategorie.

A CO ÚSTeCKé ZASTOUPeNí? V POSleDNíCH 
leTeCH BylA HODNě ViDěT V NeJMlADší KA-
TegOrii HANičKA JASANSKá.

Hanička Jasanská je bezesporu největším 

úspěchem ústecké houslové pedagogiky. 
Paní Miluše Barvínková ji vede od útlých 
krůčků a společně s báječným rodinným 
zázemím vytváří podmínky k růstu jejího 
talentu. Kocianka bude jistě součástí jejího 
uměleckého zrání a my ji pochopitelně pře-
jeme mnoho úspěchů.

KDyž POrOVNáTe POčeT ÚčASTNíKů V PO-
SleDNíCH DeJMe TOMU PěTi, DeSeTi leTeCH, 
Dá Se Z číSel NěCO VyTUšiT? Je O SOUTěž 
STABilNí ZáJeM, DOCHáZí K NárůSTU, NeBO 
NAOPAK STAgNACi?

Současná určitá stagnace v počtu účastníků 
soutěže nikterak neznamená pokles zájmu 
o ni samotnou. Svědčí zcela jistě o její veli-
ké náročnosti a také o jistém společenském 
trendu. Perspektiva a touha být výkonným 
umělcem nepatří dnes mezi prioritní obory, 
což se projevuje i v nižších počtech přihlá-
šek ke studiu na konzervatořích. 

Je NěJAKé SeTKáNí, NA KTeré Se SPeCiál-
Ně TěšíTe, BeZ KTeréHO Si KHS NeUMíTe PO 
TěCH leTeCH PŘeDSTAViT?

Já se kolem Kocianky „motám“ již od roku 
1989 a prozradím na sebe, že mi roky přibý-
vají stejně, jako „houslovce“ ročníky, takže 
se mi to dobře počítá. Vždy se moc těším, až 
to vše začne, protože v tom okamžiku moje 
práce vlastně končí a začínám si vše užívat 
a vychutnávat, vnímat všechny emocionální 
vlny a těšit se z krásné hudby a mnoha se-
tkání se stejně naladěnými lidmi. 
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            (nar. 1986 v Třebíči) po-
chází z hudební rodiny – otec Josef působí 
coby violoncellista u české filharmonie, 
stejnému nástroji se věnuje i mladší z bra-
trské dvojice Petr. Vývoj mladého umělce 
výrazně ovlivnilo pětileté studium prestiž-
ní Curtis institute of Music ve Philadelphii, 
na které navázal působením na Juilliard 
School v New yorku ve třídě itzhaka Per-
lmana. V květnu 2011 americká studia  
dokončil a o měsíc později nastoupil na 
post koncertního mistra české filharmo-
nie. Josef špaček se přes svůj mladý věk 
může pochlubit řadou cenných úspěchů – 
v prvé řadě je loňským laureátem světové 
soutěže Královny Alžběty v Bruselu, do je-
jíhož finále se dostal jako vůbec první český 
houslista. Na svém kontě má řadu dalších 
ocenění včetně laureátského titulu z Kocia-
novy houslové soutěže (1999).

   navazuje na tradice sou-
boru Pražští komorní sólisté, založeného 
roku 1961. Současný umělecký vedoucí Pavel 
Hůla působil u komorních sólistů již od roku 
1972. Základní obsazení tělesa (14 hráčů na 
smyčcové nástroje) Praga Camerata příle-
žitostně rozšiřuje o dechové nástroje, díky 
tomu je její repertoár ještě pestřejší. V sou-
časnosti obsahuje díla barokních, klasických, 
romantických i současných skladatelů. 

        se představil během středeč-
ního večera v roli dirigenta. Předseda poroty 
Kocianovy houslové soutěže, umělecký ve-
doucí souboru Praga Camerata a primárius 
Pražákova kvartera působí pedagogicky na 
pražské AMU. S Kocianovým kvartetem ode-
hrál v rozmezí let 1975–2010 přes 3000 kon-
certů. Krátce před příjezdem na Kocianovu 
houslovou soutěž absolvoval úspěšné turné  
v Japonsku. 

koho jste vIdělI a slyšelI během 
stŘedečního večera:

josef špaček praga camerata

pavel hůla

STŘeDečNí Večer PATŘil V Sále rOšKO-
TOVA DiVADlA JeDNé Z NeJVýrAZNěJ-
šíCH POSTAV SOUčASNé čeSKé HOUSlO-
Vé SCéNy. PráVě JeJí „MlADOU KreV“ 
rePreZeNTUJe JOSef šPAčeK, lAUreáT 
KOCiANOVy HOUSlOVé SOUTěže Z rOKU 
1999 A OD rOKU 2011 KONCerTNí MiSTr 
čeSKé filHArMONie. TŘeTí feSTiVAlOVý 
KONCerT S PŘíZNAčNýM NáZVeM POCTA 
JArOSlAVU KOCiANOVU NABíDl PŘíCHO-
ZíM MiMOŘáDNě KVAliTNí PODíVANOU 
NeJeN V PODáNí MlADéHO VirTUOSA, Ale 
TAKé SOUBOrU PrAgA CAMerATA  POD 
TAKTOVKOU UMěleCKéHO VeDOUCíHO  
A ZárOVeň PŘeDSeDy POrOTy PAVlA 
Hůly. V ZAPlNěNéM DiVADle ZAZNěly 
SKlADBy leOše JANáčKA, WOlfgANgA 
AMADeA MOZArTA A frANZe SCHUBerTA. 
VelKý SVáTeK HUDBy, NAZVANý PlNýM 
PráVeM POCTA, Byl TOU NeJlePší PŘi-
POMíNKOU 130 leT OD NArOZeNí MiSTrA 
JArOSlAVA KOCiANA, KTeré Si V ráMCi 
55. rOčNíKU HOUSlOVé SOUTěže A 8. rOč-
NíKU DOPrOVODNéHO feSTiVAlU PŘiPO-
MíNáMe. 

stŘedeční koncert: 
pocta jaroslavu  
kocIanovI  s laureátem josefem 

špačkem

festivalový koncert Kocianova Ústí v úte-
rý 8. května večer nedával nezasvěceným  
posluchačům předem velký prostor pro 
představivost. i zkrácený titulek – název 
koncertu „SMS“, který může být zkratkou 
jmen protagonistů (Svěcený, Mátlová, škor-
pík) nebo zkratkou směřování hudby – Spe-
cial Music Style, mnoho nenapověděl. Pro 
neznalé obsah večera  spíše zamlžil, díky 
vazbě sms – mobilní telefon.
O to příjemnější bylo překvapení, kte-
ré čekalo návštěvníky koncertu v roško-
tově divadle. šestice hudebníků zahrála  
a zazpívala v nejrůznějších nástrojových 
kombinacích dvě desítky skladeb, čerpají-
cích z hudby vážné, proměněné aranžemi  
Jiřího škorpíka do podoby zcela soudo-
bé. Společným jmenovatelem všech skla-
deb byl vkus, poetika, křehkost, lehkost, 
svěžest, vtip. K vrcholům koncertu patřily 
nepochybně skladby J. S. Bacha v mnoh-
dy až překvapivých úpravách J. škorpíka, 
které využívaly silné stránky hudebníků 

 –  soprán Markéty Mátlové a zajímavé 
zpěvní možnosti nejrůznějšího užití hla-
su Jiřího škorpíka, který kouzlí i v soubo-
ru 4tet. Právě tak suverénně hrál škorpík  
i na klarinet a nejrůznější flétničky. Pro po-
řádek zbývá dodat, že se stylovou klavírní 
úpravou doprovodil Markétu Mátlovou na 
klavír v nádherném zpracování populární 
skladby Hallelujah l. Cohena.
Co se týká rozmanitosti programu, zazněly  
i dvě písně l. Janáčka, dvě písně J. Dowlan-
da, anglický a irský traditionál, labuť  
C. Saint-Saense nebo Turecký pochod  
W. A. Mozarta ad. Vybočením do šansonu 
byla sólová interpretace Jiřího škorpíka  
s vlastním klavírním doprovodem písně  
autorské dvojice Hapka-Horáček Havrani 
na sněhu.
Ve většině skladeb se k trojici protagonis-
tů připojili i další hudebníci – violoncellis-
ta, perkusista a kytarista.  Pro ty diváky, 
co mají zafixovaného Jaroslava Svěcené-
ho jako nepřehlédnutelného sólistu, bylo  

nepochybně překvapením, jak se dokázal  
v této sestavě „upozadit“ a stát se dokona-
lým muzikantským kolečkem bezchybného 
hudebního soukolí.
Kdo zná Bachovu „Knížku pro Annu Magda-
lénu Bachovou“, musel být okouzlen aranží 
Menuetu g dur, velmi známé skladby, kte-
rou hrál snad každý mladý adept klavírní 
hry, právě tak rozkošná byla úprava sklad-
by J. S. Bacha z téže notové knížky, kterou 
vydavatelé nejrůznějších vydání nazvali  
„gajdy“ (D dur). Tato skladba s doprovodem 
rolniček, střídající různá tempa, připomína-
la  jízdu „ruské trojky“. Stačilo jen zavřít oči 
a snít. Nebylo náhodou, že ji hudebníci zařa-
dili i jako přídavek na závěr.
Nejsem příznivcem tzv. „standing ovation“,  
potlesku vestoje na závěr, nicméně jsem 
plně chápal nadšení publika, které touto 
formou odměnilo vystupující, a připojil se. 
Byla to skutečně lahůdka. Neskutečně pří-
jemný večer, pohlazení na duši.

mIrek němec hodnotí: 

mIrek němec

„byla to skutečná lahůdka“
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Byl PrO VáS rOK 2012 SPíše OBDOBíM KliDU, 
NeBO NAOPAK čASeM HOrečNé KONCerTNí  
i PeDAgOgiCKé čiNNOSTi?

loňský rok i letošní jaro patřilo rozhodně k po-
měrně rušným. Kromě vlastní běžné koncertní 
a pedagogické činnosti jsem připravoval něko-
lik studentů na mezinárodní soutěže a konkur-
zy. radost z jejich úspěchů je přidanou hodno-
tou našeho společného snažení.

MOHl BySTe SVé UMěleCKé AKTiViTy Blíže  
SPeCifiKOVAT?

Tuším, jak otázku myslíte. Necítím však potře-
bu hýčkat své ego veřejným výčtem vlastních 
aktivit.

ZKUSíM TO TeDy JiNAK. Ve VAší DiSKOgrAfii NA-
CHáZíMe ŘADU POZOrUHODNýCH iNTerPreTAč-
Ně-DrAMATUrgiCKýCH POčiNů – NAPŘ. KOM-
PleTNí HOUSlOVé DílO erNeSTA BlOCHA. MáTe 
NAHráVáNí ráD?

Dokonce velmi rád. Zvláštní druh intimity při 
práci ve studiu, maximální koncentrace, ne 
nepodobná hluboké meditaci a profesionalita 
všech zúčastněných tvoří ty správné stoupající 
proudy.

CO Si MySlíTe O VZTAHU SOUčASNé čeSKé 
SPOlečNOSTi K VážNé HUDBě? Je STABilNí, 
KleSá, NeBO NAOPAK PrOžíVá reNeSANCi?

Aby mohla klasická hudba prožívat renesan-
ci v pravém slova smyslu, muselo by se jí do-
stávat široké podpory a pozornosti. Obecné 
zájmy jsou však poněkud jiné. Média, až na 
výjimky, prezentují plytkou zábavu plnou 
duchaprázdných celebrit a tvorba bývá vět-
šinou vydána na pospas požadavkům ren-
tability. Na druhé straně si však stále víc 
lidí uvědomuje, že vnímání přírody, krásy  
a ryzího umění včetně klasické hudby je pro 
skutečně kvalitní život stejně důležité, jako 
čistá voda a vzduch.
A CO VAši SVěŘeNCi NA JAMU, JSTe S JeJiCH 
VýKONy V POSleDNí DOBě SPOKOJeNý? JSOU 
POSlUCHAči TéTO PreSTižNí šKOly VýHrAD-
Ně PečliVí STUDeNTi, NeBO NěKTeŘí HŘeší 
NA TAleNT?

Moji absolventi by Vám mohli potvrdit, že se 
do mé třídy nepodařilo zařadit nikomu, kdo 
by jako součást svého talentu a lidské zra-
losti neprojevoval také poctivost a pracovi-
tost. Většina mladých hudebníků si je dobře 
vědoma konkurence a nejisté budoucnosti,  
v níž by absolvování náročného studia na aka-
demii mělo znamenat významný kvalitativní 
posun a zvýšení šancí na získání profesního 
zázemí. Za jednu z nejdůležitějších zpětných 
vazeb považuji mimo jiné dosud stoprocent-
ní úspěšnost svých studentů v konkurzech  
u nás i v zahraničí.

BěHeM SVé BOHATé SóliSTiCKé DráHy JSTe 
ZAžil NeSPOčeT KONCerTNíCH TUrNé. Je 
NěJAKá ZeMě, KAM Se ZVlášTě ráD VrACí-
Te? POKUD ANO, KTerá A PrOč?

Určitě je to Japonsko a zdaleka ne-
jen proto, že je tam vždy všechno zce-
la profesionálně zajištěno a vyprodané 
sály jsou samozřejmostí. U Japonců ob-
divuji jejich za všech okolností slušné 
chování, vnímavost k přírodě, úctu ke 
vzdělání, historii a kultuře, s jakou se  
v takové intenzitě jinde nesetkáte…
SPOUSTA liDí, NeVíM PrOč, VylUčUJe NA-
VZáJeM UMěNí A SPOrT. Vy PůSOBíTe SVěžíM 
DOJMeM, PreferUJeTe NěJAKý SPOrT, KTe-
rýM Se UDržUJeTe V KONDiCi?

(Úsměv…) Chodívám plavat, v posledních 
letech také jezdíváme v létě na túry do hor. 
Jinak se ženou nejraději relaxujeme při 
práci na zahradě.

JAK DůležiTé Je PrO VrCHOlOVéHO UMělCe 
DBáT O VlASTNí ZDrAVí? PŘeCi JeN Si ŘíKáM, 
že KDyž TŘeBA KlAVíriSTU NeBO HOUSliSTU 
ZAčNOU BráT ZáDA, Je S KAriérOU AMeN.

Těšíme-li se dobrému zdraví, byl nám 
svěřen velký dar, o který bychom měli pe-
čovat. Při nepravidelném rytmu umělec-
kého života se teorie poněkud rozchází  
s praxí…energetický výdej s fyzickou zátěží  
v exponovaných obdobích se snažím vyva-
žovat spánkem a tichem lesa.

VíM, že NerAD TiPUJeTe A DO PrOgNóZ Se 
NePOUšTíTe. ZePTáM Se AleSPOň: MySlíTe, 

že CelKOVý VíTěZ VZeJDe Z NeJSTArší KATe-
gOrie, NeBO Může DOJíT K NěJAKéMU PŘe-
KVAPeNí?

formulací jakýchkoli odhadů předem bych 
nerad přivřel dveře příjemnému překvape-
ní, které může přijít na jakékoli soutěži.
Je NěJAKé SeTKáNí, BeZ KTeréHO Si TýDeN 
V ÚSTí NAD OrliCí NeUMíTe PŘeDSTAViT?  
S KýM Si JDeTe HNeD PODAT rUKU, PrOHODiT 
Pár VŘelýCH SlOV?

Kromě kolegů porotců jsou to jistě lidé, 
kteří se starají o přípravu a průběh sou-
těže. Bez jejich neúnavné práce, vlídnosti  
a vstřícnosti bychom se neobešli.
BUDeTe leTOS NAVšTěVOVAT i feSTiVAlOVé 
KONCerTy KOCiANOVA ÚSTí A Je NěJAKý, NA 
KTerý Se ZVlášť TěšíTe?

Pochopitelně mě každoročně zajímá vy-
stoupení minulého laureáta, jinak po veče-
rech – vzhledem k vrcholící koncertní sezó-
ně – raději sám cvičím…
A NA ZáVěr Mi DOVOlTe ZVíDAVOU OTáZKU: 
MáTe NěJAKý reCePT, MOTTO, KTeré VáM 
POMáHAlO Ve VAšeM HUDeBNíM růSTU  
A SOUčASNOU MlADOU HOUSlOVOU geNerA-
Ci By MOHlO iNSPirOVAT? POKUD ANO, SVěŘ-
Te Je PrOSíM čTeNáŘůM ZPrAVODAJe…

Nedokážu si představit smysluplný rozvoj  
v jakémkoli oboru bez rozvoje lidského, bez 
kultivace osobnosti, bez snahy o hledání 
souvislostí a pochopení… „Poušť je krásná 
tím, že skrývá studnu.“ Spolu s exupérym 
přeji všem šťastnou cestu.

„žeZlO“ PŘeDSeDy POrOTy PŘeDAl lONi ZPěT 
DO rUKOU PAVlA Hůly, V DeVíTičleNNé SeSTA-
Vě, HODNOTíCí VýKONy MlADýCH HOUSliSTů NA 
KOCiANOVě HOUSlOVé SOUTěži, OVšeM NADále 
figUrUJe. COž NOViNáŘi VíTAJí, NeBOť SeTKáNí 
S PrOfeSOreM frANTišKeM NOVOTNýM PATŘí 
MeZi TA VůBeC NeJPŘíJeMNěJší. A rOZHOVOry 
STeJNě TAK…

„po večerech  
radějI sám cvIčím,“  

Říká vIrtuos

housle profesora jamu  
frantIška novotného 
nezahálí anI během khs

Musím uznat, že si muzeum připravilo poutavé 
expozice. Věnované jsou jednak ženám Jaro-
slava Kociana, jednak jeho mládí. Své místo 
zde našla nejen matka Jaroslava Kociana, ale 
i jeho dvě ženy lída a Bohumila. Zajímavou 
částí jsou vitríny věnované ctitelkám, milen-
kám a spoluhráčkám Kociana. Za zmínku roz-
hodně stojí korespondence s americkou zpě-
vačkou lulu glaser. 
Celá výstava je sestavená z dokumentů, dopi-
sů a pohlednic, které Jaroslav Kocian posílal  
z koncertů, najít zde můžete i vysvědčení  
z obecné školy a milostnou korespondenci, 
pohlednice a fotky Jaroslava Kociana a nejen 
jeho. Najdeme zde i část věnovanou učitelům, 
kteří ho doprovázeli na jeho studiích v Praze. 
Mimo jiné i profesor ševčík. Každý si může 
vytvořit vlastní obraz o tom, kdo byl Jaroslav 
Kocian.
Výstavu je možné navštívit až do konce tohoto 
roku, neváhejte...

„vyrazte do muzea za kocIanem!“
denIsa smolová vám radí:

Příjemná zpráva dorazila do redak-
ce Zpravodaje KHS. Soutěž se totiž 
cenným darem rozhodl podpořit Mi-
str houslař Vladimír čech z Kraslic. 
„Jedná se o housle půlové včetně 
pouzdra v celkové hodnotě 21 500 ko-
run. Housle jsou koncertního typu, 
polomistrovské výroby. lak je lihový, 
ručně nanášený. Ostrojení nástroje 
je z ebenového dřeva, struny značky 
Dominant, struník značky Wittner,“ 
popsal nástroj samotný autor. 
Nástroj by si podle informací, jež sdě-
lila redakci eva Zelinková z pořáda-
jícího Klubcentra, měl odvést domů 
vítěz první nebo druhé kategorie. 

na mladší čeká lákavá cena…
housle od sponzora!

(zr)

jan pokorný
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pelIkán danIel  
zuš f. l. gassmanna most

durmIševIć andrIjana  
hudební škola cuprIja, srbsko

kazdová markéta  
zuš b. jeremIáše české budějovIce

radu kIs  
hudební škola cluj-napoca, rumunsko

kohout kryštof  
zuš b. smetany plzeň

palochová larIsa  
zuš jIžní město praha 4

manuylenko nIkIta  
hudební škola moskva, rusko

tan chao mIn tIffany  
hudební škola poznań, polsko

bubancová věra  
zuš b. martInů havíŘov-město

danIel pelIkán
KDO VáS PŘiVeDl Ke HrANí NA HOUSle? A KOliK 

VáM BylO? 
Ke hraní mě přivedl otec v sedmi letech.

KOliK HODiN DeNNě TréNUJeTe? 
Normálně tak tři hodiny denně.

CO Je Váš NeJVěTší ÚSPěCH? 
Byl jsem třetí v liberci.

JSTe SPOKOJeN Se SVýM VýKONeM?
Myslím, že vše bylo v pořádku. 

andrIjana durmIševIć 
KDO VáS PŘiVeDl Ke HrANí NA HOUSle? A KOliK 
VáM BylO? 
Bylo mi 5 let, chtěla jsem hrát na piano, ale zjistila 
jsem, že mám dobrý prstoklad na housle.
KOliK HODiN DeNNě TréNUJeTe? 
To není nikdy stejné, ale většinou tak tři hodiny.
CO Je Váš NeJVěTší ÚSPěCH? 
Nejspíše v Srbsku, třetí místo. 
JSTe SPOKOJeNá Se SVýM VýKONeM?
Mohlo to být lepší, ale šlo to. 

markéta kazdová
KDO VáS PŘiVeDl Ke HrANí NA HOUSle? A KOliK 
VáM BylO?
Bylo mi šest let a ke hraní jsem se dostala přes 
svého kamaráda.
KOliK HODiN DeNNě TréNUJeTe? 
Tak přes hodinu denně.
CO Je Váš NeJVěTší ÚSPěCH? 
Nejspíše čestné uznání zde a zlaté pásmo v Polič-
ce.
JSTe SPOKOJeNá Se SVýM VýKONeM?
No myslím, že to bylo v pohodě.

kIs radu
KDO VáS PŘiVeDl Ke HrANí NA HOUSle?

Můj učitel. 
KOliK HODiN DeNNě TréNUJeTe? 

Asi dvě hodiny.
CO Je Váš NeJVěTší ÚSPěCH?

Zatím nemám výrazné úspěchy. 
JSTe SPOKOJeN Se SVýM VýKONeM?

Jsem spokojený.

kryštof kohout
KDO VáS PŘiVeDl Ke HrANí NA HOUSle? A KOliK 
VáM BylO? 
Už ve třech letech jsem měl zálibu v houslích a dá 
se říct, že jsem začal sám. 
KOliK HODiN DeNNě TréNUJeTe? 
Dvě hodiny denně.
CO Je Váš NeJVěTší ÚSPěCH? 
Zahrál jsem si už dvakrát s Plzeňskou filharmo-
nií. 
JSTe SPOKOJeN Se SVýM VýKONeM?
Ale ano, myslím, že to bylo dobré.

tIffany tan chao mIn
KDO VáS PŘiVeDl Ke HrANí NA HOUSle? A KOliK 
VáM BylO? 
Začala jsem ve čtyřech letech s maminkou.
KOliK HODiN DeNNě TréNUJeTe? 
Tady pět hodin a  normálně tři.
CO Je Váš NeJVěTší ÚSPěCH? 
Zatím nic výrazného. Ale dnešní výkon je pro mě 
úspěšný. 
JSTe SPOKOJeNá Se SVýM VýKONeM?
Myslím že to bylo dobré. 

ÚčastnIcký lIst po 1. kole obdržela

postupující  
do 2. kola II. kategorIe
hanIková mIrIam magdalena   
zuš frenštát pod radhoštěm

nkIlap alpay jan   
hudební škola ankara, turecko

jasanská hana     
zuš jaroslava kocIana Ústí nad orlIcí

jungová krIstýna    
zuš f. l. gassmanna most

kherlen enkh-amgalan   
hudební škola ulaanbaatar, mongolsko

latInovIc aleksandra   
hudební škola ub, srbsko

mayr erIk zhen      
konzervatoŘ Innsbruck

meIsl erIk  
slovácká zuš uherské hradIště

bubancová naďa  
zuš bohuslava martInů havíŘov

jan alpay InkIlap 
MáTe i JiNý KONíčeK? 
Ne. Nemám.
MáTe NěJAKý iDeál? či iNSPirACi? 
No inspiruji se velkými hudebníky.  
Jednou bych chtěl být sólový hudebník.
KOliKráT JSTe TU Již SOUTěžil? 
Jsem tu poprvé.
JAK DlOUHO Už HrAJeTe NA HOUSle?
Už pět let. 

krIstýna jungová
MáTe i JiNý KONíčeK? 
Občas chodím plavat a jezdím na kole. 
MáTe NěJAKý iDeál? či iNSPirACi? 
Ano, inspiruji se slavnými houslisty. 
KOliKráT JSTe TU Již SOUTěžilA? 
Již čtvrtým rokem.
JAK DlOUHO Už HrAJeTe NA HOUSle? 
Hraji už šestým rokem.

erIk meIsl 
MáTe i JiNý KONíčeK? 
Ano, hraju počítačové hry.
MáTe NěJAKý iDeál? či iNSPirACi?
Poslouchám šporcla, ale není mým 
ideálem.  
KOliKráT JSTe TU Již SOUTěžil? 
Jsem tu poprvé.
JAK DlOUHO Už HrAJeTe NA HOUSle? 
Už šest let. 

aleksandra latInovIc
MáTe i JiNý KONíčeK?  

Nemám žádný koníček.
MáTe NěJAKý iDeál? či iNSPirACi?

Mou inspirací je željko Joksimovič. 
KOliKráT JSTe TU Již SOUTěžilA? 

Jsem tu poprvé.
JAK DlOUHO Už HrAJeTe NA HOUSle? 

Už pět let od mých šesti let.

naďa bubancová
MáTe i JiNý KONíčeK?  

Jezdím na koni, ale jenom  
o prázdninách.

MáTe NěJAKý iDeál? či iNSPirACi? 
Nemám žádný ideál.

KOliKráT JSTe TU Již SOUTěžilA? 
Už čtvrtým rokem.

JAK DlOUHO Už HrAJeTe NA HOUSle? 
Už od mých pěti let. 

magdalena mIrIam hanIková 
MáTe i JiNý KONíčeK?  

Hrávala jsem na klavír, ale přestala 
jsem. 

MáTe NěJAKý iDeál? či iNSPirACi? 
Mým ideálem je Josef špaček. 

KOliKráT JSTe TU Již SOUTěžilA? 
Jsem tu již po druhé.

JAK DlOUHO Už HrAJeTe NA HOUSle? 
Hraju už čtvrtým rokem. 

postupující do 2. kola III. kategorIe
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Už při slově dobrovolná anketa se Oušťá-
kům z neznámých příčin třesou kolena. 
lidé prchající jako před zlým zjevením se 
objevovali na našem obzoru, když jsme  
s foťákem a diktafonem procházeli ulicemi 
Ústí. 
Bylo krásné úterní odpoledne a my jsme 
vyrazili do ulic. Naše první kroky smě-
řovaly k největšímu shromaždišti lidí,  
a to k nákupnímu středisku. Avšak, světe 
div se! lidé nás míjeli bez jakéhokoliv ná-
znaku byť jen sebemenšího zájmu. A odpo-
vědi na otázku: „Kdo byl Jaroslav Kocian 
a co víte o jeho soutěži?“ byly čím dál tím 
více formulovány stylem: „Nemám čas, na-
kupuji a spěchám!“ A tak jsme se rozhodli 
vydat pomalým krokem k dalším místům, 
kde dle očekávání mělo být více ochotných 
lidí. 
Cestou ulicemi Ústí nad Orlicí jsme zachy-
távali náhodné kolemjdoucí jako posled-
ní zlomky naděje na konkrétní odpověď.  

A když už jsme pomalu přestávali doufat, 
objevila se v nádherně rozkvetlé špindlero-
vě ulici naše první ochotná respondentka.  
A to Barborka se svojí maminkou Pavlí-
nou, od kterých jsme se dozvěděli spoustu 
zajímavých věcí okolo Jaroslava Kociana  
a jeho soutěže. Barborka s maminkou Pav-
línou nám řekly téměř všechno o jeho ži-
votě v Ústí nad Orlicí a také spoustu věcí 
ohledně soutěže. Jako bonus jsme z naše-
ho prvního respondenta vymámili profilový 
obrázek a přání pěkného dne. Nabiti pozi-
tivní energií jsme tedy znovu vyrazili! Ale 
situace se nijak výrazně nezlepšila. lidé 
odpovídali jen zřídka a nepříliš nadšeně. 
Nepomohl ani šibalský úsměv, který jsme 
již zkušeně loudili na umořených tvářích.  
A tak, když se situace pořád neměnila, 
jsme to konečně vzdali. Nemůžeme však 
říci, že všichni tázaní nebyli ochotní. Mno-
zí z nich se zastavili, přátelsky se usmáli  
a věnovali nám chvíli svého času.

petr motl a petr  
bŘenek poprvé  
vyrážejí do ulIc!  
neÚspěšně…

paní helena
VíTe, KDO Je TO JArOSlAV KOCiAN?
No měla bych vědět. Určitě je to rodák tady z Ústí nad 
Orlicí.
A NěCO O KOCiANOVě HOUSlOVé SOUTěži?
Každoročně se tu koná.
A VíTe TŘeBA KOliKáTý rOčNíK?
No to nevím. Vím, že to právě probíhá a vždy chodím na 
ten závěrečný koncert.

paní rené 
VíTe NěCO O JArOSlAVU KOCiANOVi? O JeHO SOU-
Těži?
No vím, že se tady narodil. že se tu ta soutěž koná, je tam 
hodně národností.

paní pavlína s dcerkou barborkou
VíTe NěCO O JArOSlAVU KOCiANOVi?
Byl to houslista, že jo? Je moc známý. Teď jsem zahlídla, 
že má nějaké výročí, ale nevím čeho. Barborka dodá-
vá, že podle něj pojmenovali Kociánku. že je pohřbený  
v Praze a že se narodil tady, v Ústí nad Orlicí. Měl bratra, 
myslím, jménem Quido.
A VíTe NěCO O HOUSlOVé SOUTěži?
No nevím, nechodíme tam. Ale víme, že je to celosvě-
tové, pro malé děti, vlastně pro mládež a že sem jezdí 
opravdu z celého světa.

paní jana
VíTe NěCO O JArOSlAVU KOCiANOVi? O JeHO SOU-
Těži?
že zde měl chatu, byl to violoncellista, jsou zde slavnosti 
na jeho počest každý rok.

paní slávková
VíTe NěCO O JArOSlAVU KOCiANOVi?
To byl „Oušťák“.
A O JeHO SOUTěži?
No probíhá každý rok, a že sem jezdí soutěžit až z Japon-
ska. Ale mě takováto hudba „neba“.

Zvu Vás tímto na cestu mládím Jaroslava 
Kociana. Pojďme spolu nahlédnout do za-
čátku jeho kariéry.
Jak už víme, narodil se 22. února 1883  
v Ústí nad Orlicí a své první housle dostal 
od otce ve čtyřech letech. Jeho první vy-
stoupení následovalo o půl roku později. 
Na cecilské slavnosti zahrál dvacet čtyři 
skladeb v doprovodu kytary. V šesti le-
tech jej začal učit Josef Zábrodský, pod 
jehož vedením se hudební vývoj malého 
Jaroslava urychlil. Každý rok vystupoval 
na výročních schůzích Cecilské hudební 
jednoty. Když mu bylo osm let, výborně 
zahrál Beriotovu Baletní scénu a Allardo-
vu fantazii na motivy gounodova fausta.  
Již v 8 letech napsal první skladby pro 
housle. Po celém kraji se šířila pověst  
o zázračném dítěti. Jaroslavův otec však 
svého syna chránil před nenasytným pub-
likem a omezoval veřejná vystoupení. 
Po šťastně prožitých letech doma přijel tři-
náctiletý Jaroslav Kocian do Prahy k řád-
ným zkouškám na konzervatoř. Před ko-
misí si však dlouho nepobyl, již po čtyřech 
taktech z Beriotova koncertu byl přijat. Do 
své třídy si ho vzal profesor Otakar ševčík. 
Pod jeho vedením rychle se dostal mezi 
nejlepší žáky. Profesor mu umožnil i só-
lově vystupovat. První koncert se usku-

tečnil 24. dubna 1898, tedy před koncem 
druhého ročníku. Pro zajímavost pouhé 
dva dny po Janu Kubelíkovi. Do Kocianova 
rozvoje zasáhl i Antonín Dvořák, u něhož 
studoval kompozici. Konzervatoř dokončil 
Kocian v roce 1901, absolvoval s Houslo-
vým koncertem D dur Nikoly Paganiniho  
a pro svůj absolventský koncert si připra-
vil vlastní skladbu romance pro housle  
a orchestr. Po ukončení studií následovala 
řada koncertů. Úspěch na sebe nenechal 
dlouho čekat a krátce na to odjel Kocian 
hrát do Vídně. i přes absolvování mnoha 
koncertů před rakouskou šlechtou si však 
zachoval vlastenecké cítění. 
V londýnské St. James Hall si okamžitě 
získal přízeň Angličanů, bylo to jeho prv-
ní opravdové zahraniční turné. Přes řadu 
zahraničních vystoupení však nezapomínal 
ani na koncerty doma, kde hrával velmi 
rád. 
Tím by se dalo uzavřít mládí a začátek ka-
riéry Jaroslava Kociana, který již v té době 
byl známým a úspěšným člověkem. Své 
zkušenosti nasbíral nejen na domácí, ale 
především zahraniční scéně. Co se vlast-
ně odehrávalo v kariéře Jaroslava Kociana 
dál? O tom příště.

130 od narození  
jaroslava kocIana 

denIsa smolová 

cesta na vrchol

Sebelepší tón z houslí soutěžících či pro-
tagonistů doprovodného festivalu by nebyl 
nic platný, pokud by jej nepodpořila tvrdá 
česká měna. Jinými slovy, žádná význam-
nější akce se neobejde bez podpory spon-
zorů a výjimku z tohoto pravidla nepřed-
stavuje ani Kocianova houslová soutěž. Její 
pořadatelé se ovšem mohou spolehnout 
i na řadu sponzorů, kteří Kocianku v ne-
lehkých časech stabilně podporují. Mezi 
ústeckými mecenáši je jedním z těch vůbec 
nejvěrnějších advokát Jaroslav Mazanec.  
„Je pravdou, že jsem se sponzorem KHS 
stal už někdy začátkem 90. let. Ze za-
čátku šlo o menší částky, ty se postupem 
času stabilizovaly a teď jsou už několik let 
na stejné úrovni. Oslovila mne paní Jana 

Dytrichová, s níž se dlouho znám,“ zmiňu-
je ústecký právník jméno ženy, která KHS 
každoročně zařizuje přísun tolik potřeb-
ných financí, a dodává: „Od dob, co soutěž 
podporuji, jsem ke Kociance  získal citový 
vztah. Patřím také mezi pravidelné ná-
vštěvníky festivalových koncertů.“
Právě přítomnost Kocianova Ústí a s ním 
i bohatšího hudebního programu Jaroslav 
Mazanec vnímá. „Dříve byl pouze úvodní 
a závěrečný koncert, což se díky festiva-
lu změnilo. Naopak koncertů se mi teď 
zdá možná až příliš. letos se moc těším 
na středeční vystoupení laureáta z roku 
1999 Josefa špačka se souborem Praga 
Camerata, vedeného předsedou poroty 
Pavlem Hůlou,“ zmiňuje jeden z letošních 

hudebních bonbonků a hned přidává další: 
„Nenechám si ujít ani loňskou laureátku  
s Komorní filharmonie Pardubice a pocho-
pitelně páteční koncert v kostele. Akustiku 
má výbornou i divadlo, ale přece jen kostel-
ní prostory jsou čímsi výjimečné.“
i když podnikatelé obrací často každou ko-
runu minimálně dvakrát a kulturní akce 
typu Kocianovy houslové soutěže musí  
o jejich přízeň usilovat, nemá Jaroslav Ma-
zanec o budoucnost soutěže větších obav.  
A z jakých důvodů? „Myslím, že ousteč-
tí podnikatelé i občané vzali Kocianku za 
svou. Jejich ekonomická situace není leh-
ká, ale věřím, že se budou i nadále, podle 
svých možností, snažit soutěž podporovat,“ 
uzavírá v optimistickém tónu. 

soutěž anI festIval by se neobešly bez 
svých pravIdelných sponzorů

díl 2 

K houslové soutěži patří každoročně nejen bri-
lantní výkony mladých soutěžících a jedinečné 
hudební zážitky, ale také vzpomínky na osoby 
spjaté s nesmírně bohatou historií ústeckého 
klání. redakci Zpravodaje Kocianovy houslové 
soutěže přišel srdečný pozdrav od paní Milo-
slavy Noskové, působící na Konzervatoři Pav-
la Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Prosbě  
o zveřejnění krátkého textu, vztahujícího se  
k její mamince, rádi vycházíme vstříc.
U zrodu Kocianovy houslové soutěže v roce 
1959 stála i učitelka tehdejší lidové škole umě-
ní Jaroslava Kociana paní Miluše Kvasničková.  
V letošním roce by se dožila devadesáti let. Byla 
členkou první poroty a po mnoho let „dobrou 
duší“ soutěže v zákulisí i na pódiu. Pracovala  
v organizačním výboru, prováděla losování (už 
v té době si každý soutěžící musel svoje číslo 
vylosovat sám) a uváděla soutěžní vystoupení  
i koncerty vítězů.

na členku první  
poroty 
mIlušI kvasnIčkovou

vzpomínka

(re)

jan pokorný
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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 /  kostel nanebevzetí panny marIe
koncert: galavečer orlIckoÚsteckých 
varhan

pátek 10. května 2013

projekční kanceláŘ žIžkov s.r.o.
mudr. antonín svoboda
stapo spol. s. r.o.
g-konzult Ing. jan glatt
herbert kögler
Ing. mIroslav stránský
drogerIe teta s.r.o.
hračky renata vaňová
móda u zlatého lva marIe koštová
mudr. mIroslav blanaŘ
hIstologIcká a cytologIcká laboratoŘ 
mudr. jan nožIčka
mudr. jan brádka
mudr. zuzana brádková
mudr. hana prchalová
mgr. jana fIlIpová, notáŘka
judr. josef fIlIp, advokát
mgr. ondŘej fIlIp, advokát
kaja uno
čajovna ludmIla barvínková
Ing. petr šIlar, senátor
trafIky Ivana snítIlová
Ing. rudolf jonák 
bc projekt Ing. karel blank
bc projekt Ing. vlastImIl čech
květIny rosa petr pIrkl
mudr. soňa gabalcová
judr. věra rIttIchová, advokátka
mudr. jItka Řezníčková
r-evolutIon vlastImIl daněk ml.
zlatnIctví tomáš jurco
cukrárna pup
henry grIl Ing. mIlan veselý
zlatnIctví salaba
knIhkupectví flétna
penzIon Quattro 
votava & votavová s.r.o.
autodíly horníček
galaxy tour mIroslava frImlová
hotel poprad mIroslava frImlová
sport bárt mgr. jIŘí holubáŘ
kovo–elektro s.r.o.  jIŘí elIáš  
hodIny – klenoty radIm doleček
stŘední škola uměleckoprůmyslová
boutIQue fleur jIŘIna veverková

55. ročník khs fInančně podporují

MAlý PePáNeK Se V NOCi VZBUDí A ViDí, JAK 
Z JeJiCH DVeŘí ODCHáZí ZlODěJ S PlNýMi 
TAšKAMi. ABy NeVZBUDil rODiče, TAK NA 
NěJ POlOHlASNě VOlá: „PrOSíM VáS,  
NeMOHl BySTe UKráST i MOJe HOUSle?“

JAK NeJléPe OCHráNiT HOUSle PŘeD 
UKrADeNíM?
DáVAT Je DO ViOlOVéHO fUTrálU…

PŘeD UčiTele HUDBy PŘeDSTOUPil žáK 
HONZA, OTeVŘel HOUSlOVé POUZDrO  
A Z NěHO VyPADl SAMOPAl. 
„PrOPáNA,“ ZAJečel HONZA, „TáTA Je  
S HOUSleMi V BANCe…

humorně do dalšího dne  
s lukášem vackem

Přepadl vás hlad, žízeň nebo chcete pouze 
zahnat mlsnou? Máte jedinečnou možnost 
všechny tyto problémy vyřešit návštěvou 
bufetu v třetím patře. Tříčlenná obsluha 
vám okamžitě vyjde vstříc!
Hladoví nejspíš sáhnete po dvou slabých 
párcích s hořčicí a chlebem za lidových 
22 Kč. Tuto pochutinu jsem hned ráno vy-
zkoušel a mohu ji vřele doporučit. čekací 
doba je minimální, chuť velmi dobrá, veli-
kost porce nad očekávání… Zkrátka poměr 
cena-výkon, v tomto případě míra najede-
ní, je zcela adekvátní. Za mne 7,5/10.
V nabídce jsem našel záhadnou položku: 
„romance….7 Kč“. i tuto položku jsem 
prověřil. Z romance se vyklubala roman-
ca, i tak mi produkt nic neříkal. Po ochut-
nání mohu konstatovat, že se jedná o úpl-
ně, ale úplně normální sušenku za slušný 
peníz. Dávám 7/10.

Zbytek testování je na vás. Určitě se ve tře-
tím patře zastavte! 
 
 
 
šéfreDAKTOr JAN POKOrNý OCHUTNAl  
A PrAVil:
Již po prvním nakousnutí je zřejmé, že 
zásobovací oddělení Kocianovy houslové 
soutěže vykročilo, alespoň v tomto ohledu, 
správným směrem. Chuťové buňky zku-
šeného uživatele zaznamenají, že v párku 
se skutečně nachází maso, což se o drti-
vé většině podobných výrobků říci nedá. 
Servírovací teplota byla takřka ideální, 
chleba a hořčice v míře dostatečné, kvalitě 
standardní (ocenili bychom větší druhovou 
pestrost). Za příznivých 22 korun dostane-
te bez nadsázky plný talíř! Hodnotím 8/10.

zajděte do bufetu. čím dŘív, tím líp!

lukáš vacek


