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2.

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 /
16.00 /

losování 1. kola IV. kategorie

19.30

1. kolo IV. kategorie
vyhlášení postupujících IV. kategorie do 2. kola a losování
2. kola IV. kategorie 30 minut po u končení 1. kola

/ Roškotovo divadlo
Koncert: Komorní filharmonie Pardubice a laureátky KHS 2012

Jarní počasí vítá
55. Kocianovu houslovou soutěž
Po úterním deštivém večeru přišlo krásné středeční ráno. O to krásnější, že je ve
znamení slavnostního zahájení 55. ročníku
Kocianovy houslové soutěže!
Soutěžící, porotci, pořadatelé, ústecká veřejnost, vedení města, zástupci médií – ti
všichni netrpělivě očekávali úvodní tóny
fanfáry, bez níž si začátek Kocianky snad nikdo 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 vystoupení 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 přítomné mimo jiné o počtu účastníků. Ten letošní překročil čtyři desítky z celkem třinácti
zemí. Mezi nimi jsou tradičně zastoupeny
i vzdálené státy – Mongolsko či Singapur.
„Dámy a pánové, vyjadřuji naději, že společně 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 starosta 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 přirovnat soutěž k naší ústecké vlajkové lodi. Přeji si, aby na plavbě měla naše vlaková loď
krásné počasí.Abychom se všichni těšili ze
zážitků, které nás na této plavbě čekají,“ vyjádřil 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 Kocianově houslové soutěži, která má obrovskou tradici, která funguje už padesátpět let
a je něčím, co se českému národu podařilo
uchovat v nejlepší kvalitě,“ uvedl umělecký ředitel festivalu Kocianova Ústí a dodal:
„Ať se vám daří a těším se, že vás i do budoucna uvidím nejen v roli soutěžících, ale
i těch, kteří budou pokračovat jako profesionální hudebníci. Ať vám další dny, měsíce
a roky přinášejí v houslové hře jen to nejlepší.“
Mikrofonu se před losováním soutěže, naplánovaným na 9.30 h., chopil ještě předseda mezinárodní poroty, profesor pražské
AMU Pavel Hůla. Dvojnásobný vítěz nezamněl 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 změně, jsem rád, že pozvání přijal můj milý
kolega z pražské AMU profesor Jindřich
Pazdera,“ uvedl Pavel Hůla a na závěr předal své poselství všem, kteří jdou ve šlépějích 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 zkušenosti.“
Zahájení 55. ročníku Kocianovy soutěže
bylo jak se patří, nyní vzhůru do koncertního sálu!

Jan Pokorný
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těže, z jakého důvodu?

Ředitel KHS Jiří Tomášek
si důležitá data pamatuje dobře

„Roky mi přibývají stejně jako
„houslovce“
ročníky“
Datum 8. května měl ve svém kalendáři ředitel houslové soutěže a zároveň
pořádající „zušky“ Jiří Tomášek označeno 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 rozhovoru, pořízeném krátce před začátkem
55. ročníku.
Říká se, že přípravy KHS začínají v podstatě hned po skončení aktuálního ročníku.
Ty opravdu intenzivní přípravy ale zaberou přibližně kolik času?

Těžko se mi to takto vyjadřuje, ale období posledních 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-

Došlo k jeho úpravě vzhledem k rozhodnutí 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 čtvrtek místo obvyklé středy, proč?

Časový harmonogram sestavuji s ohledem na posloupnost kategorií, finálových
kol, počty soutěžících v jednotlivých kategoriích. Tento model se jeví jako logický
a časově uspořádaný.
Kolik pozornosti věnujete mediální
propagaci celé akce? Bez ní se dnes žádný významnější podnik neobejde.

Domnívám se, že v této věci se podařilo
udělat výrazný pokrok. Úzce spolupracujeme s lokálními médii (Orlický Deník, OIK,
Ústecký zpravodaj), oslovili jsme tiskovou
zprávou krajské redakce nejvýznamnějších deníků, pronikli jsme na rozhlasové
frekvence především díky zájmu Českého
rozhlasu (stanice Vltava, Dvojka, ČRo Pardubice). Určitý dluh vidím v oblasti webové prezentace, kde prioritou by mělo být
umožnění on-line objednávek vstupenek
na festivalové koncerty.

Daří se sponzorům vysvětlovat, že je
vhodné podobný podnik podporovat? Držíte 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 starat. Vzájemná symbióza hudebního festivalu a mezinárodní houslové soutěže je velmi
užitečná a přináší mnoho pozitivního nejenom pro úzký okruh houslových specialistů,
ale především pro široké spektrum veřejnosti, nejenom z místní a regionální lokality. Náš projekt má bezesporu již celostátní
i mezinárodní přesah.
Počítá se i do budoucna se symbiózou
houslové soutěže a přidruženého festivalu 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 respektuje dvě složky projektu, hudební fes-

tival a houslovou soutěž. Předpokládám, že
tím dosáhneme naprosté transparentnosti
v čerpání jednotlivých dotací a sponzorských darů.
Loni vyhrávala titul laureátky mladá
Ukrajinka Marta Hereha, rok předtím
Češka Eva Schäferová. Tak schválně:
letos poputuje nejvyšší ocenění do zahraničí, nebo zůstane doma? Pokuste se
o tip.

Letitá zkušenost mi brání tipovat vítěze, od
ředitele soutěže to ostatně není moc korektní. Pevně však věřím, že zvítězí krása,
pozitivní energie a radost z přátelského hudebního setkání.
Kde vůbec hledat pravděpodobného
vítěze? Rodí se zpravidla v nejstarší kategorii, nebo se prosazují i mladší?

Pochopitelně se laureáti nejčastěji rekrutují ze IV. kategorie. To jsou již mnohdy
velmi vyzrálí umělci s úžasnou technickou
vyspělostí, muzikálním cítěním a projevem. Porota je ovšem i přístupná, řekl bych,
„božím zábleskům“ a titul získají i mnohem
mladší adepti, viz například Stefan Milenkovič 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 kategorii 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 přejeme mnoho úspěchů.
Když porovnáte počet účastníků v posledních 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 veliké 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 přihlášek ke studiu na konzervatořích.
Je nějaké setkání, na které se speciálně 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 přibývají 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 setkání se stejně naladěnými lidmi.

Mirek Němec hodnotí:
„Byla to skutečná lahůdka“
Festivalový koncert Kocianova Ústí v úterý 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, Škorpík) nebo zkratkou směřování hudby – Special Music Style, mnoho nenapověděl. Pro
neznalé obsah večera spíše zamlžil, díky
vazbě sms – mobilní telefon.
O to příjemnější bylo překvapení, které čekalo návštěvníky koncertu v Roškotově divadle. Šestice hudebníků zahrála
a zazpívala v nejrůznějších nástrojových
kombinacích dvě desítky skladeb, čerpajících z hudby vážné, proměněné aranžemi
Jiřího Škorpíka do podoby zcela soudobé. Společným jmenovatelem všech skladeb byl vkus, poetika, křehkost, lehkost,
svěžest, vtip. K vrcholům koncertu patřily
nepochybně skladby J. S. Bacha v mnohdy až překvapivých úpravách J. Škorpíka,
které využívaly silné stránky hudebníků

– soprán Markéty Mátlové a zajímavé
zpěvní možnosti nejrůznějšího užití hlasu Jiřího Škorpíka, který kouzlí i v souboru 4tet. Právě tak suverénně hrál Škorpík
i na klarinet a nejrůznější flétničky. Pro pořádek 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. Dowlanda, 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 protagonistů připojili i další hudebníci – violoncellista, perkusista a kytarista. Pro ty diváky,
co mají zafixovaného Jaroslava Svěceného jako nepřehlédnutelného sólistu, bylo

nepochybně překvapením, jak se dokázal
v této sestavě „upozadit“ a stát se dokonalým muzikantským kolečkem bezchybného
hudebního soukolí.
Kdo zná Bachovu „Knížku pro Annu Magdalénu Bachovou“, musel být okouzlen aranží
Menuetu G dur, velmi známé skladby, kterou hrál snad každý mladý adept klavírní
hry, právě tak rozkošná byla úprava skladby J. S. Bacha z téže notové knížky, kterou
vydavatelé nejrůznějších vydání nazvali
„Gajdy“ (D dur). Tato skladba s doprovodem
rolniček, střídající různá tempa, připomínala jízdu „ruské trojky“. Stačilo jen zavřít oči
a snít. Nebylo náhodou, že ji hudebníci zařadili 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 příjemný večer, pohlazení na duši.

Mirek Němec
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středeční koncert:
Pocta Jaroslavu
Kocianovi s laureátem josefem
špačkem Koho jste viděli a slyšeli během
Středeční večer patřil v sále Roškotova divadla jedné z nejvýraznějších postav současné české houslové 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 příchozím 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 připomínkou 130 let od narození Mistra
Jaroslava Kociana, které si v rámci
55. ročníku houslové soutěže a 8. ročníku doprovodného festivalu připomínáme.

středečního večera:

Josef Špaček (nar. 1986 v Třebíči) pochází z hudební rodiny – otec Josef působí
coby violoncellista u České filharmonie,
stejnému nástroji se věnuje i mladší z bratrské dvojice Petr. Vývoj mladého umělce
výrazně ovlivnilo pětileté studium prestižní Curtis Institute of Music ve Philadelphii,
na které navázal působením na Juilliard
School v New Yorku ve třídě Itzhaka Perlmana. V květnu 2011 americká studia
dokončil a o měsíc později nastoupil na
post koncertního mistra České filharmonie. 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 jejíhož finále se dostal jako vůbec první český
houslista. Na svém kontě má řadu dalších
ocenění včetně laureátského titulu z Kocianovy houslové soutěže (1999).

Praga Camerata 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 příležitostně rozšiřuje o dechové nástroje, díky
tomu je její repertoár ještě pestřejší. V současnosti obsahuje díla barokních, klasických,
romantických i současných skladatelů.
Pavel Hůla se představil během středečního večera v roli dirigenta. Předseda poroty
Kocianovy houslové soutěže, umělecký vedoucí souboru Praga Camerata a primárius
Pražákova kvartera působí pedagogicky na
pražské AMU. S Kocianovým kvartetem odehrál v rozmezí let 1975–2010 přes 3000 koncertů. Krátce před příjezdem na Kocianovu
houslovou soutěž absolvoval úspěšné turné
v Japonsku.

Co si myslíte o vztahu současné české
společnosti k vážné hudbě? Je stabilní,
klesá, nebo naopak prožívá renesanci?

„Po večerech
raději sám cvičím,“
říká virtuos

Byl pro Vás rok 2012 spíše obdobím klidu,
nebo naopak časem horečné koncertní
i pedagogické činnosti?

Loňský rok i letošní jaro patřilo rozhodně k poměrně rušným. Kromě vlastní běžné koncertní
a pedagogické činnosti jsem připravoval několik studentů na mezinárodní soutěže a konkurzy. Radost z jejich úspěchů je přidanou hodnotou našeho společného snažení.
Mohl byste své umělecké aktivity blíže
specifikovat?

Tuším, jak otázku myslíte. Necítím však potřebu hýčkat své ego veřejným výčtem vlastních
aktivit.

„Žezlo“ předsedy poroty předal loni zpět
do rukou Pavla Hůly, v devítičlenné sestavě, 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…

Housle profesora JAMU
Františka Novotného
nezahálí ani během KHS

Zkusím to tedy jinak. Ve Vaší diskografii nacházíme řadu pozoruhodných interpretačně-dramaturgických počinů – např. kompletní 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.

Aby mohla klasická hudba prožívat renesanci v pravém slova smyslu, muselo by se jí dostávat široké podpory a pozornosti. Obecné
zájmy jsou však poněkud jiné. Média, až na
výjimky, prezentují plytkou zábavu plnou
duchaprázdných celebrit a tvorba bývá většinou vydána na pospas požadavkům rentability. 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 výhradně 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 zralosti neprojevoval také poctivost a pracovitost. Většina mladých hudebníků si je dobře
vědoma konkurence a nejisté budoucnosti,
v níž by absolvování náročného studia na akademii mělo znamenat významný kvalitativní
posun a zvýšení šancí na získání profesního
zázemí. Za jednu z nejdůležitějších zpětných
vazeb považuji mimo jiné dosud stoprocentní 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 vracíte? Pokud ano, která a proč?

Určitě je to Japonsko a zdaleka nejen proto, že je tam vždy všechno zcela profesionálně zajištěno a vyprodané
sály jsou samozřejmostí. U Japonců obdivuji 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 navzájem umění a sport. Vy působíte svěžím
dojmem, preferujete nějaký sport, kterým 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 pečovat. Při nepravidelném rytmu uměleckého života se teorie poněkud rozchází
s praxí…Energetický výdej s fyzickou zátěží
v exponovaných obdobích se snažím vyvažovat spánkem a tichem lesa.
Vím, že nerad tipujete a do prognóz se
nepouštíte. Zeptám se alespoň: myslíte,

že celkový vítěz vzejde z nejstarší kategorie, nebo může dojít k nějakému překvapení?

Formulací jakýchkoli odhadů předem bych
nerad přivřel dveře příjemnému překvapení, 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 soutěže. 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 vystoupení minulého laureáta, jinak po večerech – vzhledem k vrcholící koncertní sezóně – 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 generaci by mohlo inspirovat? Pokud ano, svěřte 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.

jan pokorný
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Denisa Smolová Vám radí:

„Vyrazte do muzea za Kocianem!“

Na mladší čeká lákavá cena…
housle od sponzora!
Příjemná zpráva dorazila do redakce Zpravodaje KHS. Soutěž se totiž
cenným darem rozhodl podpořit Mistr houslař Vladimír Čech z Kraslic.
„Jedná se o housle půlové včetně
pouzdra v celkové hodnotě 21 500 korun. 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 sdělila redakci Eva Zelinková z pořádajícího Klubcentra, měl odvést domů
vítěz první nebo druhé kategorie. (zr)

Musím uznat, že si muzeum připravilo poutavé
expozice. Věnované jsou jednak ženám Jaroslava 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, milenkám a spoluhráčkám Kociana. Za zmínku rozhodně stojí korespondence s americkou zpěvačkou Lulu Glaser.
Celá výstava je sestavená z dokumentů, dopisů 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...

Postupující
do 2. kola II. kategorie

Aleksandra Latinovic
Máte i jiný koníček?

Nemám žádný koníček.

Máte nějaký ideál? Či inspiraci?

Mou inspirací je Željko Joksimovič.

Haniková Miriam Magdalena

Kolikrát jste tu již soutěžila?

ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm

Jsem tu poprvé.

nkilap Alpay Jan			

Jak dlouho už hrajete na housle?

Už pět let od mých šesti let.

Hudební škola Ankara, Turecko

Jasanská Hana			

Naďa Bubancová

ZUŠ Jaroslava Kociana Ústí nad Orlicí

Máte i jiný koníček?

Jezdím na koni, ale jenom
o prázdninách.

Jungová Kristýna 			
ZUŠ F. L. Gassmanna Most

Máte nějaký ideál? Či inspiraci?

Kherlen Enkh-Amgalan		

Nemám žádný ideál.

Kolikrát jste tu již soutěžila?

Hudební škola Ulaanbaatar, Mongolsko

Už čtvrtým rokem.

Latinovic Aleksandra 		

Jak dlouho už hrajete na housle?

Hudební škola Ub, Srbsko

Už od mých pěti let.

Mayr Erik Zhen 			

Magdalena Miriam Haniková

Konzervatoř Innsbruck

Máte i jiný koníček?

Meisl Erik

Hrávala jsem na klavír, ale přestala
jsem.

Slovácká zUŠ Uherské Hradiště

Máte nějaký ideál? Či inspiraci?

Mým ideálem je Josef Špaček.

Účastnický list po 1. kole obdržela
Bubancová Naďa		

Kolikrát jste tu již soutěžila?

Jsem tu již po druhé.

Jak dlouho už hrajete na housle?

ZUŠ Bohuslava Martinů Havířov

Hraju už čtvrtým rokem.

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.

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.

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.
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Postupující do 2. kola III. kategorie
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

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.

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

Andrijana Durmišević

Kdo vás přivedl ke hraní na housle? A kolik
vám bylo?

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?

Kolik hodin denně trénujete?

To není nikdy stejné, ale většinou tak tři hodiny.
Co je váš největší úspěch?

Zahrál jsem si už dvakrát s Plzeňskou filharmonií.

Nejspíše v Srbsku, třetí místo.

Jste spokojen se svým výkonem?

Mohlo to být lepší, ale šlo to.

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?

Hudební škola Poznań, Polsko

Zatím nic výrazného. Ale dnešní výkon je pro mě
úspěšný.

Bubancová Věra

Myslím že to bylo dobré.

ZUŠ B. Martinů Havířov-Město

Bylo mi 5 let, chtěla jsem hrát na piano, ale zjistila
jsem, že mám dobrý prstoklad na housle.

Jste spokojená se svým výkonem?

Jste spokojená se svým výkonem?

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 Poličce.
Jste spokojená se svým výkonem?

No myslím, že to bylo v pohodě.

Petr Motl a Petr
Břenek poprvé
vyrážejí do ulic!
Neúspěšně…
Už při slově dobrovolná anketa se Oušťákům 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 směřovaly k největšímu shromaždišti lidí,
a to k nákupnímu středisku. Avšak, světe
div se! Lidé nás míjeli bez jakéhokoliv náznaku byť jen sebemenšího zájmu. A odpovědi na otázku: „Kdo byl Jaroslav Kocian
a co víte o jeho soutěži?“ byly čím dál tím
více formulovány stylem: „Nemám čas, nakupuji 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 zachytávali náhodné kolemjdoucí jako poslední zlomky naděje na konkrétní odpověď.

paní Helena

Vzpomínka

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.

na členku první
pOroty
miluši kvasničkovou

paní René

A když už jsme pomalu přestávali doufat,
objevila se v nádherně rozkvetlé Špindlerově ulici naše první ochotná respondentka.
A to Barborka se svojí maminkou Pavlínou, od kterých jsme se dozvěděli spoustu
zajímavých věcí okolo Jaroslava Kociana
a jeho soutěže. Barborka s maminkou Pavlínou nám řekly téměř všechno o jeho životě v Ústí nad Orlicí a také spoustu věcí
ohledně soutěže. Jako bonus jsme z našeho prvního respondenta vymámili profilový
obrázek a přání pěkného dne. Nabiti pozitivní 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. Mnozí z nich se zastavili, přátelsky se usmáli
a věnovali nám chvíli svého času.

Víte něco o Jaroslavu Kocianovi? O jeho soutěži?
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 dodává, 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 celosvětové, pro malé děti, vlastně pro mládež a že sem jezdí
opravdu z celého světa.

K houslové soutěži patří každoročně nejen brilantní 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 Miloslavy Noskové, působící na Konzervatoři Pavla 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 umění 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.
(re)

paní Jana

Víte něco o Jaroslavu Kocianovi? O jeho soutěži?
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 Japonska. Ale mě takováto hudba „neba“.
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díl 2

130 od narození
Jaroslava Kociana
cesta na vrchol

Zvu Vás tímto na cestu mládím Jaroslava
Kociana. Pojďme spolu nahlédnout do začátku 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 vystoupení následovalo o půl roku později.
Na cecilské slavnosti zahrál dvacet čtyři
skladeb v doprovodu kytary. V šesti letech 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 Allardovu 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 publikem a omezoval veřejná vystoupení.
Po šťastně prožitých letech doma přijel třináctiletý Jaroslav Kocian do Prahy k řádným zkouškám na konzervatoř. Před komisí 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 sólově 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 Houslovým koncertem D dur Nikoly Paganiniho
a pro svůj absolventský koncert si připravil 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 první 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 kariéry Jaroslava Kociana, který již v té době
byl známým a úspěšným člověkem. Své
zkušenosti nasbíral nejen na domácí, ale
především zahraniční scéně. Co se vlastně odehrávalo v kariéře Jaroslava Kociana
dál? O tom příště.

Denisa Smolová

Soutěž ani festival by se neobešly bez
svých pravidelných sponzorů
Sebelepší tón z houslí soutěžících či protagonistů doprovodného festivalu by nebyl
nic platný, pokud by jej nepodpořila tvrdá
česká měna. Jinými slovy, žádná významnější akce se neobejde bez podpory sponzorů a výjimku z tohoto pravidla nepředstavuje ani Kocianova houslová soutěž. Její
pořadatelé se ovšem mohou spolehnout
i na řadu sponzorů, kteří Kocianku v nelehkých 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 začátku 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,“ zmiňuje ústecký právník jméno ženy, která KHS
každoročně zařizuje přísun tolik potřebných financí, a dodává: „Od dob, co soutěž
podporuji, jsem ke Kociance získal citový
vztah. Patřím také mezi pravidelné návštěvníky 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 festivalu 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 pochopitelně páteční koncert v kostele. Akustiku
má výbornou i divadlo, ale přece jen kostelní prostory jsou čímsi výjimečné.“
I když podnikatelé obrací často každou korunu minimálně dvakrát a kulturní akce
typu Kocianovy houslové soutěže musí
o jejich přízeň usilovat, nemá Jaroslav Mazanec o budoucnost soutěže větších obav.
A z jakých důvodů? „Myslím, že oustečtí podnikatelé i občané vzali Kocianku za
svou. Jejich ekonomická situace není lehká, ale věřím, že se budou i nadále, podle
svých možností, snažit soutěž podporovat,“
uzavírá v optimistickém tónu.

jan pokorný

PÁTEK 10. května 2013
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 /

Humorně do dalšího dne
s Lukášem Vackem
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…

kostel Nanebevzetí Panny Marie
Koncert: Galavečer orlickoústeckých
varhan

Zajděte do bufetu. Čím dřív, tím líp!
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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 vyzkoušel a mohu ji vřele doporučit. Čekací
doba je minimální, chuť velmi dobrá, velikost porce nad očekávání… Zkrátka poměr
cena-výkon, v tomto případě míra najedení, 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 Romanca, i tak mi produkt nic neříkal. Po ochutnání mohu konstatovat, že se jedná o úplně, ale úplně normální sušenku za slušný
peníz. Dávám 7/10.

Zbytek testování je na vás. Určitě se ve třetím patře zastavte!

Lukáš Vacek
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 zkušeného uživatele zaznamenají, že v párku
se skutečně nachází maso, což se o drtivé 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 dostanete bez nadsázky plný talíř! Hodnotím 8/10.
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Před učitele hudby předstoupil žák
Honza, otevřel houslové pouzdro
a z něho vypadl samopal.
„Propána,“ zaječel Honza, „táta je
s houslemi v bance…

55. ročník KHS finančně podporují
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

