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

3.

19.30 /

kostel Nanebevzetí Panny Marie
Koncert: Galavečer orlickoústeckých varhan

na jedné straně, ale potom je velmi důležitá příprava, a protože program je stále těžší a těžší, tak je příprava stále náročnější.
Marta: Byl to pro mě impulz k daleko náročnější práci. Získala jsem větší zájem na
sobě více pracovat.
Soutěžila jste ve III. kategorii a získala titul laureátky, přitom vítězové
pocházejí většinou z nejstarší kategorie. Byla jste překvapená? Čekala jste
úspěch?

Laureátka KHS
2012 Marta Hereha
exkluzivně pro
zpravodaj
o loňském
úspěchu:

„Byl to pro mě
impulz k daleko
náročnější práci“

Dějiště 55. Kocianovy soutěže hostí už
od pondělí jednoho nenápadného, ale
o to vzácnějšího hosta. Je jím laureátka předešlého ročníku, patnáctiletá
Ukrajinka Marta Hereha. Do Ústí nad
Orlicí přijela v doprovodu maminky
Marie a její velká chvíle přišla včera,
kdy spolu s pardubickými filharmoniky účinkovala na třetím festivalovém
koncertu v Roškotově divadle. Ještě
předtím ale vyhověla prosbě naší redakce a poskytla zpravodaji exkluzivní
rozhovor. Ten by se nemohl uskutečnit
bez pomoci paní Marie Švecové, průvodkyně Marty a Marie Herehových, která
ochotně překládala z ruštiny. Jak je
z následujících řádek patrné, loňská
laureátka KHS si schovávala energii na
večerní koncert a o poznání hovornější
byla maminka Marie.
Vraťme se zpět do minulého roku. Ovlivnilo vítězství na KHS vaši další uměleckou kariéru?

MAMINKA MARIE: Rozhodně ovlivnilo!
(smích) Měla řadu vystoupení. Hodně koncertovala s orchestrem. Ty nejdůležitější
koncerty byly v Dubaji, kde ji čekalo pět
vystoupení, a další ve Lvově. Koncerty jsou

Marta: Nečekala.
MAMINKA MARIE: Nečekaly jsme úspěch,
ale protože jsme předtím byly na soutěži
ve Slovenském Kubíně, kde Marta získala
první místo ve třetí kategorii, tak jsme očekávaly, že bude mezi třemi prvními ve třetí
kategorii i zde. Ale rozhodně jsme neočekávaly, že potom, co vyhrála, bude vyhlášena i za celkovou vítězku.
Je nějaké místo, které jste si během
koncertování oblíbila?

Marta: Dobře se mi hraje v zahraničí.
Ráda hraji i v Česku.
MAMINKA MARIE: Koncert, který si pro
čtvrteční večer připravila, je velice těžký
Paganini. Tvrdě na něm pracovala, aby ho
tady mohla co nejlépe předvést.
Mohla byste čtenářům zpravodaje přiblížit plány do budoucna?

MAMINKA MARIE: Marta je teď v deváté třídě, takže především dokončit školu. Ráda
by pokračovala na konzervatoři. Nejsme
ještě rozhodnutí kde, ale určitě někde v zahraničí. Nyní jí je čtrnáct let, ale až jí bude
šestnáct, tak by se ráda zúčastnila ještě
dalších soutěží. A pokud by uspěla, vybrala
by si, kde by chtěla studovat, nebo kde by
byl zájem, aby studovala.
Připravujete se nějak výrazněji na mistrovské kurzy?

MAMINKA MARIE: Vyučuji ji a budu ji připravovat tak, aby se mohla účastnit mistrovských kurzů, kam přijíždí známí profesoři a významní houslisté. Marta bude
na tyto mistrovské kurzy jezdit, než jí bude
šestnáct, aby mohla postoupit na nějakou
školu. Ukáže se dalším významným houslistům a možná z toho vznikne právě ten
zájem o ni.
pokračování na další straně
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Kde byste ráda vystupovala?

Marta: Ráda bych vystupovala ve Vídni.
Máte nějakou oblíbenou skladbu,
případně autora?

Marta: Můj velmi oblíbený autor skladby,
je ten, s níž jsem zde minulý rok vyhrála.
Ráda hraji i Paganiniho, kterého zde předvedu letos.
MAMINKA MARIE: Byla jsem proti, aby nacvičila koncert Paganiniho, protože je to
těžký koncert. Ale ona si trvala na svém,
protože se chtěla ústeckému publiku předvést v tom nejlepším světle.
Je někdo, s kým byste si chtěla zahrát?

Marta: Nikdo mě nenapadá.
MAMINKA MARIE: Marta má o 17 let starší
sestru. V současné době studuje i koncertuje ve Varšavě. Mám sen, že budou mít
společný koncert, protože i starší dcera
byla mojí žákyní. Ráda bych, aby spolu zahrály skladby od Bacha. Existuje skladba
pro dvoje housle. Prozatím však nevyšel
čas na to, aby spolu koncert nacvičily.
Jak vypadá váš každodenní program?

Marta: Chodím do školy a jinak mojí učitelkou je maminka. Ale má i další žáky,
když není doma, tehdy cvičím sama.
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Nevylučují se koncerty a škola?

MAMINKA MARIE: Teď dlouhou dobu chyběla ve škole, protože absolvovala několik
soutěží a cestu do Dubaje, kde hrála pět
koncertů. Takže hodně zameškala, dalo by
se říci, že celý březen a duben. Ve škole jí
vycházejí vstříc, protože na druhou stranu
dělá dobré jméno škole. Když se vrátila
z Dubaje, už chtěla začít normálně chodit
do školy, ale do Lvova přijel vynikající dirigent, který chtěl předvést nějakou skladbu
a hledal někoho, kdo by sólový part zahrál,
takže přišla další příprava na koncert.
Marta hraje různý program, což stojí hodně
příprav a další zameškané hodiny.
Marta: Už se těším, až se vrátíme a půjdu
do školy.
Zbývá Vám i nějaký volny čas? Jak ho
nejraději trávíte?

MARTA: Málo. Když mám čas, tak ráda poslouchám operu.
MAMINKA MARIE: Marta vloni na těžké
soutěži získala dvě první místa. V jedné ze
soutěží v ukrajinském městě dostala jako
cenu notebook. Takže samozřejmě tráví
hodně času u počítače, až ji musím odhánět. Nasadí si sluchátka a poslouchá operu. Ráda a velmi dobře zpívá.

Denisa Smolová

Co nového u Svěcených?
V New Yorku sklízeli ovace
Ke Kocianově houslové soutěži už
osmým rokem neodmyslitelně patří
festival, též nesoucí jméno slavného
ústeckého rodáka. Jeho uměleckým
ředitelem je od počátku Jaroslav
Svěcený, výrazná osobnost české
hudební scény, popularizující vážnou hudbu včetně nástroje, který
výtečně ovládá on i jeho dcera Julie.
Redakce Zpravodaje KHS tedy zapátrala, co nového přinesly uplynulé
měsíce houslového virtuosa.
„Byly plné tuzemských a zahraničních koncertů. Na konci února jsem
se i s dcerou Julií vrátil z USA, kde
jsme úspěšně koncertovali. V New
Yorku dokonce zazněla v premiéře
má skladba Strings for NYC. Ovace,
volání a dupání byly vskutku dlouhotrvající! Kromě Spojených států
jsem hrál v řadě zemí Evropy a také
v Pákistánu,“ zmiňuje na úvod Jaroslav Svěcený.
Může ho hřát u srdce mimo jiné dopis
z pera newyorského starosty Michaela Bloomberga, který byl přečten
hned po posledním tónu skladby,

dedikované nejznámějšímu americkému městu. „Ode mne pan starosta
dostal jediný rukopis této skladby na
ručním papíře z Velkých Losin. Tak
jsem byl opět po nějaké době hrdý
na to, že jsem Čech!“ nepopírá Jaroslav Svěcený svou radost z úspěšného amerického vystoupení.
S optimismem pohlíží ředitel ústeckého festivalu také na kariéru
své dcery Julie, mimo jiné vítězky
nejstarší kategorie Kocianky z roku
2010. „KHS byla po řadu let pro Julii nejen umělecká, ale především
lidská zatěžkávací zkouška. I proto
v šestnácti letech vyhrála prestižní Mezinárodní rozhlasovou soutěž mladých hudebníků Concertino
Praga a vzápětí natočila své první
CD. Dnes už také samostatně koncertuje. V dubnu, pár dnů po svých
devatenáctých narozeninách, hrála
ve Dvořákově síni pražského Rudolfina Glazunovův houslový koncert za
doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu,“ uvádí výčet
úspěchů své dcery hrdý otec.
(jp)

Představujeme hvězdu pátečního koncertu:

Václava Uhlíře

Přední český varhaník, který je zároveň znalcem
v oboru organologie, pracuje také jako hudební pedagog v Hradci Králové a Pardubicích.
Po úspěšném absolvování Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze začal působit
jako varhaník a sbormistr v kostele Panny Marie
v Hradci Králové, kde je činný přes 30 let.
S varhanami se poprvé setkal v kostele, který navštěvoval se svými rodiči, kdy ještě netušil, že to
bude jeho životní povolání. Na gymnáziu se začal
o varhany více zajímat a rozhodl se jít studovat na
akademii, kde si studia prodloužil a nakonec zde
byl 7 let. Poté se vyučil v oboru varhanář a uvažoval, že se bude věnovat konstrukci a opravě varhan. Po roce 1989 se mu ale otevřely dveře varhan,
jak sám říká, a začal jezdit po světě a koncertovat.
Každoročně odehraje mezi padesáti až šedesáti
koncerty.
Podrobně zná veškeré varhany v Královéhradeckém kraji. Říká, že všechny mají svůj vlastní příběh. Prolistoval spousty kronik, aby našel příběh
o každém nástroji. Sám napsal knihu Varhany královéhradecké diecéze.
Galavečer orlickoústeckých varhan začíná dnes
od 19.30 h. Pátý koncert osmého ročníku festivalu Kocianovo Ústí slibuje mimořádnou podívanou,
umocněnou prostory barokního kostela Nanebevzetí Panny Marie. Neváhejte a přijďte!

MICHAELA BERGOVÁ

3

„Večer by mohla přijít krize, ale
doufám, že mi to hudba nedovolí“
Jaké bylo působení v Japonsku, náročné?

Ano bylo, Japonci dokáží vytvořít úžasné
prostředí, které je jedinečným na světě.
Chtějí z vás ale dostat opravdové maximum, toto platí již od roku 1984, kdy jsem
byl v Japonsku poprvé.
Po kolikáté jste do země vycházejícího
slunce zavítal?

Již po sedmnácté.
Změnil se tam za uplynulých skoro
třicet let nějak zájem o hudbu?

Naštěstí pro nás muzikanty je zájem stálý.
O jaký festival se nyní jednalo?

O festival, který má své základy ve Francii
a jmenuje se „Folle journée“ neboli bláznivý den. Víkend, kdy se den i noc hraje jeden
koncert za druhým.
Co jste japonskému publiku nabídli?

Pořadatelé rozhodli, že nám díky velikým
zkušenostem dají za úkol méně známé
a těžší skladatele. Musím se přiznat, že
jsem asi dva z pěti neznal.
Kde všude jste hráli?

Dříve býval festival jen v Tokiu, ale nyní byl
rozšířen a my hráli i v Niigatě. Během dvou
dnů jsme tam s Pražákovým kvartetem
odehráli dvanáct Mozartových skladeb.
bylo pro vás při této návštěvě ještě
něco nového, co vás zaujalo?

V Japonsku je úžasné, že pokaždé je něco
nového k poznávání. Já se při návštěvách
cizích zemí snažím seznámit s jejich kulturou v mnoha směrech, například v gastronomii.
Jaké je z vašeho pohledu japonské
publikum?

Je velmi specifické a zvláštní. Byl jsem na

nemohu hodnotit,
pouze děkovat

Zatímco mnozí z nás to na Kocianovu
houslovou soutěž mají jen pár metrů
z domu, předseda poroty Pavel Hůla
letos přijel do Ústí bez nadsázky
z daleka. Vrátil se totiž přímo z turné
Pražákova kvartera v Japonsku. Jeho
v pořadí sedmnácté turné bylo plné
zajímavých momentů, o které se rozdělil s redakcí Kocianovy houslové soutěže v následujícím rozhovoru.

něj již dávno upozorněn. V průběhu koncertu se vyvíjí, na začátku jste rádi za krátký potlesk, který zní spíše jako opovržení,
a na konci vám Japonci ve stoje aplaudují
a volají bravo, jako se nám teď stalo. Každopádně jsou velmi disciplinovaní a slušní.

Kdy se vedoucímu zpravodaje
poštěstí navštívit některý z festivalových koncertů? Většinu v čase, kdy
jiné těší krásná hudba, čekají novináře pravopisné otazníky, grafické
nejasnosti a nervy má tím pádem na
pochodu. Ale teď si představte, že velíte týmu, fungujícímu jako švýcarské
hodinky, druhé číslo dokončíte lehce
po šesté. Můžete zamknout redakci
a pocuchané nervy pohladit večerním
koncertem. Co si více přát?
Neskutečně „hladový po hudbě“ jsem
vyrazil na Poctu Jaroslavu Kocianovi
v podání souboru Praga Camerata
a mladého, ale už nyní slavného Josefa Špačka. Dvouhodinový program
má očekávání nejen naplnil, nýbrž
vrchovatě překonal.

Těšil jste se domů?

Japonsko mám velmi rád, ale teď jsem se
opravdu velmi těšil, protože jsem věděl, že
se nevracím jen domů do Prahy ale jedu
i rovnou sem do Ústí.
Vypořádal jste se s časovým posunem,
který zpáteční cesta z Japonska do Česka obnáší?

Díky tomu, jak člověk stárne, se tento problém objevil. Dříve mně to nevadilo vůbec,
teď je to už horší. Dnes jsem v Čechách už
osmačtyřicet hodin, večer by mohla přijít
krize, ale doufám, že mi to hudba nedovolí.

Lukáš Vacek

S dvěma cykly zušky a nepříliš hlubokými znalostmi světa vážné hudby si
netroufám na nějakou recenzi (už vidím
pány porotce, jak se při četbě textu smějí). Sdělím vám pouze své pocity přibližně takto:
Koncert měl z mého pohledu neuvěřitelně příjemnou atmosféru, v níž se snoubila radost z hudby, mezilidská blízkost
a úcta vůči poctěnému (tedy Mistru Jaroslavu Kocianovi). Zejména Mozartův
Koncert pro housle a orchestr G dur
v podání souboru a sólisty působil velmi
přesvědčivě. Ostatně publikum aplaudovalo Josefu Špačkovi natolik bouřlivě, že
musel přidávat. Svým výkonem mne ale
uchvátil i Pavel Hůla, toho večera v roli
dirigenta. Kde byla únava, o níž hovoří
v rozhovoru pro zpravodaj? Odpusťe, já
viděl usměvavého člověka dirigujícího
ladně, chvílemi až tanečně, na závěr jemně vtipkujícího („Přidáme pouze krátce
a bez smyčců, někteří zde přítomní zítra
soutěží a měli by se vyspat, stejně jako
někteří porotci,“ zaznělo přibližně).
Na kutě se mi tentokrát nechtělo, poutavé melodie Janáčkovy, Mozartovy
a Schubertovy mi znějí v hlavě ještě teď.
Děkuji všem protagonistům středečního
večera za mimořádný zážitek, který se
dozajista zapíše zlatým písmem do dějin
Kocianovy houslové soutěže.

Jan Pokorný
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Potkávali
samotného
Kociana
Mezi návštěvníky 55. ročníku KHS můžeme
i letos potkat několik pamětníků úplně prvního ročníku soutěže! Jsou to domácí učitelé, kteří soutěž tehdy připravovali a tvořili,
i první tým, jež se věnoval soutěžícím
i porotě. Letos jsme hned na zahájení mohli (tak jako každý rok) potkat paní učitelku
Jarmilu Noskovou a pana učitele Josefa
Martince. Přišli si samozřejmě poslechnout
domácí soutěžící Haničku Jasanskou, ale
i všechny ostatní, protože soutěž sledují
skutečně od prvních let dodnes! Jarmila Nosková říká: „Neuměli jsme si tehdy
představit, jak se soutěž rozroste. Úplně
na začátku to byla více méně školní soutěž, ale pak už se to rozjelo na krajské i na
celostátní úrovni. Soutěžilo se tady vedle
v sále Hernychovy vily. Na prvním ročníku
jsem hrála i nějaké doprovody, na dalších už
hrála Mařenka Kolomá. Velkou úlohu v přípravě soutěže, toho úplně prvního kola, měl
mimo jiné Václav Šmerda, myslím, že úplný

díl 3

130 let od narození
Jaroslava Kociana
původce myšlenky na pořádání soutěže byl
právě on.“
Vždycky s oblibou říkám všem hostům soutěže, že se tady skutečně potkává minulost
s přítomností. Dokládá to i Jarmila Nosková: „Samozřejmě, že jsme potkávali Jaroslava Kociana. Zašel občas i do školy! A moje
kamarádka Milena Čajánková byla jeho
poslední neteř.“ Josef Martinec má také
vzpomínku: „Jaroslav Kocian mě samozřejmě neznal, ale potkal jsem ho. Jednou
jsem někde náhodou cestoval v autobuse,
kde byl i on. Ale o mnoho lépe si pamatuji
na dalšího slavného rodáka Bohuše Herana, violoncellistu. S ním jsem tenkrát často
hrával. I po okolních vesnicích v Sopotnici,
Dobrouči… Vždycky o prázdninách byl v Ústí
nad Orlicí. S komorním orchestrem jsme ho
doprovázeli… I v kvartetu jsme hrávali.“
Řeč přišla i na domácí soutěžící Haničku
Jasanskou, kde jsme se shodli, že přece jenom je v určité nevýhodě díky menším, ne

tolik znělým houslím. U klavíru ji doprovází
učitelka Věra Němcová. Zeptal jsem se Jarmily Noskové, co říká výkonu své někdejší
žákyně, kterou koncem sedmdesátých let
připravila na konzervatoř a se kterou ji pojí
přátelský vztah dodnes: „Ona je rozený doprovazeč! Odjakživa! Oproti všem ostatním
měla pro doprovody vždy úžasný cit. Dovede
se vcítit.“
Rozhovor s pamětníky prvních ročníků má
vždy své kouzlo a připomene běh let dávno
minulých. Paní Nosková ještě zavzpomínala, jak coby dlouholetá členka organizačního výboru počítala při soutěži výsledky.
Všechno takzvaně ručně a na papíru. Kdeže
jsou ty časy!
Mně nezbývá než popřát výše jmenovaným
a všem pamětníkům hodně zdraví a už dnes
se těším na setkávání při dalších ročnících
KHS a akcích ZUŠ Jaroslava Kociana.

Mirek Němec

vrchol kariéry

Prošli jsme Kocianovým mládím, seznamme
se nyní s jeho uměleckou kariérou, která
rozhodně nebyla na koncerty chudá. Kocian cestoval a hrál snad po celém světě. I přesto nejraději vystupoval v rodném
Ústí nad Orlicí.
Velký zlom v Kocianově uměleckém vzestupu
nastal, když od italské hraběnky de Robiglio
obdržel housle Gagliano z roku 1737. V květ-

nu až červenci 1902 se představil Kocian
v Londýně. Během druhého pobytu si zahrál s Londýnskou filharmonií, s níž sklidil
větší úspěchy než konkurenční orchestr.
Právě v Londýně se projevila rivalita mezi
Jaroslavem Kocianem a Janem Kubelíkem.
Podle kritiky se Kocian vyrovnával Kubelíkovi nejen po technické stránce, ale dokonce jej převyšoval uměleckým procítěním.
Důležitým článkem v Kocianově cestě
k úspěchu bylo turné po Americe. Když
tam v říjnu 1902 s klavíristou Františkem
Špindlerem zahráli, dostalo se jim uznání
podobně jako Antonínu Dvořákovi. Procestovali spolu nejen USA, ale i Kanadu. Po návratu se Jaroslav Kocian ujal organizování
oslav sto letého výročí založení Cecilské
hudební jednoty v Ústí nad Orlicí.
S pianistkou Markétou Volavou strávil skoro celý rok 1904 na cestách po Itálii, Anglii,
Uhrách a Německu. Kocian neopomenul v
březnu 1905 navštívit poprvé Rusko. Pocty
se mu dostalo, když si mohl 7. července
1905 v Janově vyzkoušet slavné Paganiniho
housle.
Úspěšným obdobím, během něhož koncertoval především po Čechách a Moravě a znovu navštívil Spojené státy, byl rok
1906. Po vydařených letech přijal po roce
1907 místo profesora houslí v Oděse. Na
další turné opět do Ameriky vyrazil spolu
s novým doprovazečem Mauricem Eisnerem 9. října 1910.

Na podzim 1913 zasáhla Kocianovu rodinu těžká rána. Nejdříve zemřel Jaroslavův
otec, pak nejmladší sestra Emilka, krátce
nato musel narukovat do války mladší bratr Oldřich.
Jaroslav nakonec do války nemusel a dál
se věnoval koncertům po zemích Rakouska-Uherska. Odehrál desítky dobročinných
vystoupení na pomoc lidem postiženým válečnými útrapami. Své dvoutisící vystoupení
absolvoval 13. listopadu 1917 ve Smetanově síni. V roce 1918 se účastnil manifestace, kde nechyběla ani Ema Destinnová.
I nadále se věnoval koncertování. Na jeho
recitálu roku 1919 nechyběl v publiku ani
první prezident ČSR T. G. Masaryk. V červnu propagoval republiku koncerty v Paříži
a Londýně, odehrál jich mnoho také na Slovensku. Odstěhoval se do Prahy a oženil se
s Lídou Morávkovou.
Na jaře 1921 si na pět měsíců vyzkoušel
práci pedagoga na konzervatoři. Poslední
turné po Americe, Japonsku a Čině bylo
neúspěšné. V Americe Kociana opustili manažeři, musel tak do Japonska a Číny sám.
Bez finančních prostředků se vrátil do vlasti, kde se dlouho psychicky zotavoval. Novým nábojem byla nabídka místa profesora
houslí na pražské konzervatoři.
Jak pokračoval život J. Kociana a jaká byla
poslední léta jeho života, se dovíte v posledním díle našeho seriálu.

Denisa Smolová

1.

s o u t ě ž
k a t e g o r i e

Výsledková listina – I. kategorie
55. ročníku KHS 2013

Vítězná Belgičanka porotu ohromila!

Klára Petránková
Jak dlouho hrajete na housle? Kdo vás k nim přivedl?

Přinášíme dojmy vítězky I. kategorie Alexandry Cooreman
ihned po vyhlášení výsledků.

Moc sem chtěla, tak sem sama začala.

Kolik času denně věnujete hraní na housle?

Dojmy z vítězství máte jaké?

Hodinu až hodinu a půl.

Je to krásné, jsem opravdu nadšená a mám z toho velkou radost.

Myslíte si, že byl váš výkon uspokojivý?

Věřila jste ve vítězství?

Zvládla jsem to, ale mohlo to být lepší.

Tak to ani náhodou, čekala jsem tak třetí místo nejlépe.

Líbí se vám tato škola a její okolí?

Vrátíte se příští rok znovu?

1. cena:

Škola je super.

Ještě nevím. Je to možné, už však do druhé kategorie.

Alexandra Cooreman, Belgie

Líbilo se vám zde?

Leopold Jansa: Koncertino D dur op. 54, 1. věta
Pablo de Sarasate: Introdukce a Tarantella

Ano, velmi. Ústí je krásné město.

Oksana Butrynska

Anežka Kurajdová

2. cena:

Jak dlouho hrajete na housle? Kdo vás k nim přivedl?

Od čtyř let na speciální škole. Otec, který se mi hodně pomáhá.

Jak dlouho hrajete na housle? Kdo vás k nim přivedl?

Samuel Tan Yek Hee, Singapore

Hraju už od čtyři let a přivedla mě k tomu maminka.

Dmitrij Kabalevskij: Koncert C dur op. 48, 1. věta

Kolik času denně věnujete hraní na housle?

Normálně tak dvě až tři hodiny.

Kolik času denně věnujete hraní na housle?

3. cena:

Hodinu až dvě.

Anežka Kurajdová, Slovensko

Myslíte si, že byl váš výkon uspokojivý?

Mozart je komplikovaný, ale zvládla jsem to!

Myslíte si, že byl váš výkon uspokojivý?

Vystoupení bylo dobré. Myslím, že se mi to povedlo.

3. cena:

Líbí se vám tato škola a její okolí?

Škola je prostě super!

Líbí se vám tato škola a její okolí?

Gökçe Çatakoglu, Turecko

Škola se mi líbí moc.

ČU I.

Christopher Porteous

Samuel Tan Yek Hee

Pavla Bedřichová, Strakonice
Natálie Garguláková, Kroměříž

Jak dlouho hrajete na housle? Kdo vás k nim přivedl?

Jak dlouho hrajete na housle? Kdo vás k nim
přivedl?

Ségra začala hrát na kytaru a já na housle, hraju už 5 let.

Kolik času denně věnujete hraní na housle?

Půl hodiny, až hodinu.

Hraju už pět let, a začala jsem sama.

ČU II.

Oksana Butrynska, Ukrajina
Bilegtugs Lut, Mongolsko
Christopher Porteous, Praha 5 – Zbraslav

Kolik času denně věnujete hraní na housle?

Tak tři hodiny.

Myslíte si, že byl váš výkon uspokojivý?

Zvládl jsem to tak napůl.

Myslíte si, že byl váš výkon uspokojivý?

Jo bylo to celkem v pohodě.

ČU III.

Líbí se vám tato škola a její okolí?

Škola se mi líbí.

Líbí se vám tato škola a její okolí?

Škola je vážně moc dobrá.

Klára Petránková, Praha 4

petr břenek, petr motl
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Results of 55th KVC
– 1st Category
1st prize:
Alexandra Cooreman, Belgie

Leopold Jansa: Koncertino D major op. 54, 1. movement
Pablo de Sarasate: Introdukce and Tarantella

2st prize:

Samuel Tan Yek Hee, Singapore

Dmitrij Kabalevskij: Koncert C major
op. 48, 1. movement

3st prize:

Anežka Kurajdová, Slovakia

3st prize:

Gökçe Çatakoglu, turkey

Honorable Mention of the 1st grade:
Pavla Bedřichová, Strakonice
Natálie Garguláková, Kroměříž

Honorable Mention of the 2nd grade:
Oksana Butrynska, Ukraine
Bilegtugs Lut, Mongolia
Christopher Porteous, Praha 5 – Zbraslav

Honorable Mention of the 3rd grade:
Klára Petránková, Praha 4

Jak to slyším já
– I. kategorie

Tato rubrika má za cíl zachytit bezprostřední dojmy posluchače. Jak vždycky říkám – jemné nuance výkonu – to
je záležitost odborníků, ale poučený
posluchač, návštěvník koncertů může
mít na věc svůj názor, který se v konečném vyznění nemusí od odborné poroty
mnoho lišit.
Umělecký výkon ve finální podobě je
nejen záležitost pro uši, ale i pro oči,
všichni víme, co dělá tzv. celkový dojem. Jenom opakuji, jako vždy hluboce
smekám před každým soutěžícím, protože zahrát ne pódiu KHS je meta sama
o sobě.
Takže – jak to slyším já, nadšený entuziasta:
Kurandová Anežka (ZUŠ I. Ballu Dolný
Kubín, SR) : První tóny dnešní soutěže.
Stupnice s crescendem směrem nahoru… Pěkně hraje dívenka. Dynamiku
postřehne i laik. Finální tóny zpívají
až virtuózně. Povinná skladba báječná. Adagio ukazuje, jak zdánlivě lehké
dlouhé tóny může být obtížné zahrát v
té správné kontinuitě. Bériot – hra má
nezpochybnitelné virtuózní prvky. Potenciál rozvoje malé houslistky je ne-

zpochybnitelný. Velmi kvalitní výkon!
Porteous Christopher (ZUŠ Praha 5 –
Zbraslav, ČR): Na „rozjezd“ zvolil nepovinnou skladbu. V drobném tónu jako
by mladý houslista hledal svoji zvukovou polohu. Soutěžní pódium KHS je
jak zvětšovací sklo. I Romance F dur
Beethovena ukazuje, že není „malých
rolí“. Každý úkol je důstojný a má svá
úskalí. Každopádně se má malý houslista v čem zlepšovat.
Petránková Klára ( ZUŠ A. Voborského
Praha 4, ČR): Jako u řady jiných soutěžících soutěžní výkon je lepší s každou
chvílí odehranou na pódiu. Každopádně
ode mne za 2 – chvalitebný. Sice to není
na medaili, ale uvidíme příště. Pěkný
výkon u Fibichovy Sonatiny rušil rozladěný klavír. Že by na Steinway nebylo
spolehnutí? Spíš povolil nekvalitní drát
struny…
Hee Samuel Tan Yek (Hudební škola
Singapur, Singapur): Povinná skladba
od prvních taktů nenechává nikoho na
pochybách o tom, že máme před sebou
malého virtuóza. I u dalších skladeb
není pro laika co hodnotit. Vzhledem k
věku (nar. 2005) naprosto úžasné. Dá se
mluvit o exhibici mladého houslisty. To
je dárek od soutěže. Bude na co vzpomínat.
Butrynska Oksana (Hudební škola Lviv,

Ukrajina): Po virtuózovi ze Singapuru
je každé další vystoupení jak návrat
z koncertní síně na školní vystoupení. A to hraje Oksana velmi dobře!
Mozart Koncert B dur vyzněl velmi
hezky, stylově. Hodnotné vystoupení!
Velký potlesk.
Catakoglu Gokce (Hudební škola
Ankara, Turecko)): Dívenka v červených šatech zvládá povinnou skladbu standardně. Nepovinná Carmen
(Drdla) – po úvodní časti druhá přitahuje pozornost, virtuozita narůstá,
známá melodie poutá posluchače…
Chválím za dokonalou souhru s klavírem, houslistka s klavíristkou hrají
„jak jeden“. Carmen byla úchvatná!!!
Garguláková Natálie (ZUŠ Kroměříž,
ČR): V povinné skladbě velmi hodnotný výkon. Nepovinná skladba v úvodu
opět zaujala, a to se nedá odmyslet,
rozladěným klavírem. Houslistka ale
svou produkcí získává pozornost publika na svou stranu. Opět výkon hodný pódia KHS, i když ne vše se podařilo na sto procent.
Cooreman Alexandra (soukromý žák
Wemmel, Belgie): Vynikající hra povinné skladby. Housle doslova zpívají.
Virtuózní, čisté, zpěvné. Lépe to snad
ani nejde. Alexandra je další zázrak
na KHS! Kdo neslyšel, neuvěří! Nevěřil bych, že v této kategorii někdo

„trumfne“ houslistu ze Singapuru! To
je neuvěřitelný výkon. A možná má
jen výhodu, že hrála jako druhá po
něm, takže lépe uvízla v paměti. Říká
se tomu vytvoření myšlenkové dominanty. Dal bych dvě první místa!!!
Jednoznačně každý z těch dvou má
něco do sebe. Neuvěřitelná úroveň,
po letech zázračný květ!
Bedřichová Pavla (ZUŠ Strakonice,
ČR): Je neskutečné, jak ty malé děti
hrají! Hodnocení nechávám na porotě, ale povinná skladba byla určitě opět výborná. Na té samé vlně se
nese i Kabalevského Koncert C dur.
Lut Bilegtugs (Hudební škola Ulanbátar , Mongolsko): Nepochybně hrdina
dnešního dne – mongolské výpravě
zrušili z nějakých důvodů let, takže
hledali náhradní spojení. Do Prahy
přiletěli nad ránem, poté taxíkem
do Ústí nad Orlicí. Tak tak stihli soutěž, o spánku nemohlo být řeči… tým
mladého houslisty vybral jako nepovinnou skladbu Kocianovu melodii.
To je hezký počin a pozdrav soutěži.
Povinná skladba byla odehraná se
ctí! Mějme na paměti, že hraje jeden
z nejmladších účastníků KHS (nar.
2005) a to ještě za výše zmíněných
okolnosti.Přijet o hodinu později,
zmeškají svoji soutěž.

Mirek Němec

Pavel Hůla, předseda odborné
poroty, hodnotí výsledky I. kategorie:

Předeslal bych jednu důležitou věc. Loni jsme
se rozhodli, že uděláme obě kola nejmladší kategorie najednou, což velice pomohlo. Mladí si
zaslouží, aby se prezentovali nejen pět minut
povinnou skladbou, po níž by někteří z nich jeli
domů. Soutěž se rozjela zvolna, ale pak přišel
maličký Singapurec a ten nás zaujal špičkovým
výkonem. Technicky hrál naprosto úžasně. Je
mu osm let, nevím, kdy začal hrát, možná v Asii
se začíná velice brzo.
Říkal jsem si, že musí být jasně první, jenže pak
přišla neznámá Belgičanka, náš kolega porotce
Glineur říkal, že ji v životě neslyšel. Zahrála naprosto dokonale technicky, ale rozhodlo, že muzikantsky byla ještě trošičku výš než Singapurec.
V Jansovi zaujala skoro profesionálním přístupem, a to jí ještě není deset let!
Porota má zamotanou hlavu. Nechci nic předesílat, ale mohlo by se stát a už to tu bylo, že se
absolutním vítězem stal účastník nejmladší kategorie. Je otázkou, jaké výkony uslyšíme v dalších kategoriích.
Jsem jen trochu smutný z pohledu do výsledkové listiny. Kde je první Čech? Čestné uznání
I. stupně. To se stává dosti pravidlem a trošku
nás to zaráží, že nejmenší soutěžící nemáme na
té super úrovni. Někdy může jít o chybu kantora,
například při výběru skladby.

(jp)

2.

s o u t ě ž
k a t e g o r i e

Co doprovodný program? Líbí se vám
koncerty?

Výsledková listina – II. kategorie
55. ročníku KHS 2013
2. cena:

Na slovíčko
s Danou Vlachovou

Alpay Jan inkilap, Turecko

Henry Wieniawski: Suvenýr z Moskvy

Miriam Magdalena Haniková, Frenštát p. Radh.
Niccolo Paganini: Cantabile pro housle
a kytaru D dur

3. cena:
Erik Zhen Mayr, Rakousko
Hana Jasanská, Ústí nad Orlicí
Aleksandra Latinovic, Srbsko

Kocian: Jarní píseň op 19 č. 2

ČU I.:

Jaké máte dojmy z dosavadního průběhu soutěže?

Kristýna Jungová, Most

Během nabitého čtvrtečního programu
nebylo pro porotce snadné najít volnou chvíli. Někteří ale svůj drahocenný čas věnovali Zpravodaji Kocianovy
houslové soutěže. Profesorku Pražské konzervatoře Danu Vlachovou zpovídal Lukáš Vacek.

ČU II.:

Enkh-Amgalan Kherlen, Mongolsko
Erik Meisl, Uherské Hradiště

Nám se to všem včetně mne hrozně líbí.
Některé kategorie dokáží být opravdu zajímavé a překvapující. Například první, ta
byla skvělá, ale i v ostatních bývají jedinci,
kteří nás mile překvapí.

Koncerty jsou výborné, včera jsme měli
možnost slyšet mimo jiné úžasného houslistu Josefa Špačka. Byl to veliký zážitek
a je to i skvělá inspirace pro naše soutěžící, kteří se v publiku objevili v hojném
počtu. Dle ohlasů se jim vystoupení velmi
líbilo.
PŘEKVAPILO VÁS V TOMTO ROCE Něco nového? Jaká je kvalita soutěžících?

Ani ne. Rozptyl v kvalitě soutěžících je veliký. U některých jsou patrné profesionální
návyky, u jiných nelze najít vyzrálost, nicméně určitý příslib zlepšení vidím. Zvláště
v dnešní době musíme ocenit všechny
děti a lidi, kteří se hudbě věnují. Jsme
benevolentnější, aby si děti mohly zahrát
i ve druhých kolech, co si samy připravily,
a snažíme se je ocenit alespoň čestnými
uznáními.
Co byste ráda vzkázala?

Já mohu říct, že se mi strašně líbí atmosféra této soutěže. Škola je nádherná
a architektonicky úžasná. Je zde skvělý,
nadšený tým, který plní nadstandardně to,
co je jeho povinností, a ještě navíc oplývá
úsměvy. Mně nezbývá nic jiného než vše
opěvovat.

lukáš vacek
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Results of 55th KVC
– 2nd Category
2nd prize:
Alpay Jan inkilap, Turkey

Henry Wieniawski: Suvenýr z Moskvy

Miriam Magdalena Haniková, Frenštát p. Radh.

Niccolo Paganini: Cantabile pro housle a
kytaru D dur

3rd prize:
Erik Zhen Mayr, Austria
Hana Jasanská, Ústí nad Orlicí
Aleksandra Latinovic, Serbia

Kocian: Jarní píseň op 19 Nr. 2

Honorable Mention of the 1st grade:
Kristýna Jungová, Most

Honorable Mention of the 2nd grade:
Enkh-Amgalan Kherlen, Mongolia
Erik Meisl, Uherské Hradiště

Úspěch je, že jsem postoupila
Domácí účastnici Haničku Jasanskou zpovídala Denisa Smolová
ihned po posledním tónu jejího vystoupení ve druhém kole.

Jak to slyším já
– II. kategorie

Jsi spokojená, jak jsi dnes hrála?

Ano jsem, podle mě jsem to zahrála
moc dobře. Jsem spokojená.
Myslíš, že kdybys mohla hrát znova, zahrála bys to jinak?

To určitě, pokaždé to je jiné, ale nebyly by v tom zásadní změny.
Věříš v úspěch?

Úspěch je už to, že jsem postoupila.
Jestli se umístím, to už je teď jedno.
Je něco, co bys vzkázala těm, co ti
drželi palce?

Nevím, jedině že děkuji.

Denisa Smolová

Latinovic Aleksandra (Hudební škola Ub,
Srbsko): Malá houslistka má nádherné
splývavé šaty smetanové barvy, úplně
filmový zjev. A právě tak kouzelná je její
hudba. Aleksandra ví, co hraje, proč to
hraje a kdy to zahrát. K těmto třem bodům vlastně směřuje vývoj každého muzikanta. Pugnani-Kreisler: Preludium
a Adagio byli virtuózní. Měl jsem dojem,
že sólistka tančí… nebo byla tak silná sugesce její hudby. Tóny tančily místností.

(U řady výkonů se tóny drží opatrně u
svého houslisty…)
Hana Jasanská (ZUŠ Jar. Kociana Ústí
nad Orlicí, ČR): Hanička je domácí sluníčko naší školy. Hraje, tančí, kreslí. Kladů jejího přednesu jsem našel řadu. Nedostatky musí pojmenovat porota. Jako
každý rok bych jí dal Cenu sympatie.
Kherlen Enkh Amgalan (Hudební škola Ulánbátar, Mongolsko): Třetí věta
z Kabalevského je pěkná. Jedno vplývá do druhého, vše se zdá logické.
Naštěstí třetí věta zastínila větu druhou, která se mi drolila na jednotlivé
fragmenty a „tah na branku“ jí chyběl.
U druhé věty jsem hodně poposedával…
Meisl Erik (Slovácká ZUŠ Uherské Hradiště, ČR): Chlapec na pódiu ne a ne
vytvořit tu pravou sugestivní atmosféru. Patrně mu v tom brání přílišná soustředěnost, ze které pramení chybičky
z nervozity. Příště bude líp, zkušenostmi
člověk roste.
Mayr Erik Zhen (Konzervatoř Innsbruck,
Rakousko): Erik odvedl solidní výkon.
Šikovný kluk je to. Typický výkon, který
může být i oceněn ČU I. stupně nebo podobně. Nějakým oceněním jsem si jistý.
Wieniawského odehrál opravdu se ctí.
Jungová Kristýna (ZUŠ F. L. Gassmanna
Most, ČR) : Opět úkol pro porotu, kam
zařadit tento výkon. Patří mezi ty dobře
odvedené, rozhodně do první části pelo-

tonu. Děvče hraje výborně! Poslouchám
čím dál intenzivněji! Banjo a housle –
bonbonek pro posluchače. Dlouhý potlesk!
Inkilap Alpay Jan (Hudební škola Ankara, Turecko): Hector: Fiocco a Allegro.
Nádherná hudba. To bych si s chutí pustil i doma. Už ráno mě zaujala turecká
korepetitorka v Carmen, i teď si myslím,
že má úplně nadstandartní schopnost
empatie k houslistovi. To, co sleduji na
pódiu, je Hudba! Velký potlesk publika.
Haniková Miriam Magdalena (ZUŠ Frenštát pod Radhoštěm, ČR): Nepamatuji, že
by tu hrály housle s doprovodem klavíru.
Divácky osvěžující. (Paganini: Cantabile
pro housle a kytaru D dur). Druhá skladba nás vrátila do standardů KHS (Pugnani – Kreisler: Preludium a Allegro). Dramatická vážnost Preludia, přerůstající ve
virtuózní hru houslistky v Allegru, byla
důstojným zakončením II. kategorie.
P. S.: Neopouštěj staré známé pro nové
– tato dětská písnička mě ještě nutí poznamenat poté, co tu chválím tureckou
klavíristku, že u řady výkonů I. a II. kategorie odehrála mistrovsky klavírní
doprovody Martina Hájková. Její klavír
znamená pro houslistu jistotu, spočinutí,
hru „jako v bavlnce“, eventuálně podle
nálady skladby. Jít s Martinou Hájkovou
na pódium znamená pro houslistu, že
tam nejde sám.

Mirek Němec

Pavel Hůla,

předseda odborné poroty,
hodnotí výsledky II. kategorie:

Není to poprvé a stává se to na soutěžích, že některá z cen nebývá udělena,
loni tuším druhá. Po I. kategorii, kde byli
jasní dva, tady bylo druhé kolo vyrovnanější, ale žádný z výkonů nebyl na té
úrovni, abychom ho označili za vítězný.
Dvě druhá pořadí byla hodnotou naprosto stejná, bodově nižší než u I. kategorie.
Tudíž jsme se rozhodli první místo neudělit. Pokud bereme Kocianku jako top
soutěž, musíme být také top přísní.
Domácí může těšit třetí místo Haničky
Jasanské, která opět hrála velmi kvalitně. Je to úspěch, protože se dostala
z první kategorie do druhé a soutěžila
s o rok staršími. Za rok bude mít výhodu
naopak ona.

(jp)
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4.

Anna Masojídková
s o u t ě ž
k a t e g o r i e

Všichni soutěžící 4. kategorie postupují do 2. kola.
Apaydin Ezgi Su
Hudební škola Ankara, Turecko
Gabrian Adriana
Hudební škola Bucharest, Rumunsko
Hasoňová Marie
ZUŠ Mikulov
Kolářová Milena
Pražská konzervatoř Na Rejdišti
Masojídková Anna
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
Michálek Jan
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
Šmídová Tereza
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy
Vážanská Miroslava
Pražská konzervatoř Na Rejdišti
Vutova Magdalina
Hudební škola Sofia, Bulharsko
Zaykov Filip	
Gymnázium a Hudební škola hl. m. Prahy

Myslíte si, že byl váš výkon uspokojivý? Stačí to na postup?

Šance je vždycky. Asi jo.

Kdo je váš hudební ideál?

Perlman.

Chcete být v budoucnu profesionální hudebnicí a hudbou
se živit?

Ráda bych, ale je to těžký.

Dokážete spočítat, pokolikáté zde soutěžíte?

Podruhé.

Tereza Šmídová
Myslíte si, že byl váš výkon uspokojivý? Stačí to na postup?

Jo myslím, že jo.

Kdo je váš hudební ideál?

Všichni velcí houslisti.

Chcete být v budoucnu profesionální hudebnicí
a hudbou se živit?

Chtěla bych být profesionál, snad to vyjde.

Dokážete spočítat, pokolikáté zde soutěžíte?

Podruhé.

Milena Kolářová
Myslíte si, že byl váš výkon uspokojivý? Stačí to na postup?

Jeden z nejlepších. Snad postoupím.

Kdo je váš hudební ideál?

Moje ségra. Chci být jako ona.

Chcete být v budoucnu profesionální hudebnicí a hudbou
se živit?

Chci být profesionál. Ano.

Dokážete spočítat, pokolikáté zde soutěžíte?

Jsem tu podruhé.

Marie Hasoňová
Myslíte si, že byl váš výkon uspokojivý? Stačí to na postup?

Myslím, že to bylo dobrý. Snad postoupím.
Kdo je váš hudební ideál?

Perlman a moje učitelka.

Chcete být v budoucnu profesionální
hudebnicí a hudbou se živit?

Budu se snažit.

Dokážete spočítat, pokolikáté zde soutěžíte?

Podruhé.

Magdalina Vutova
Myslíte si, že byl váš výkon uspokojivý? Stačí to na postup?

Myslím, že ano. Doufám, že postoupím.
Kdo je váš hudební ideál?

Nikdo.

Chcete být v budoucnu profesionální hudebnicí
a hudbou se živit?

Ano chci.

Dokážete spočítat, pokolikáté zde soutěžíte?

Poprvé.

Filip Zaykov
Myslíte si, že byl váš výkon uspokojivý? Stačí to na postup?

Nevím, jestli mám šanci, asi ano.
Kdo je váš hudební ideál?

Perlman a další.

Chcete být v budoucnu profesionálním hudebníkem
a hudbou se živit?

Určitě, nejlépe v orchestru.

Dokážete spočítat, pokolikáté zde soutěžíte?

Pošesté.

petr břenek, petr motl

SOBOTA 11. května 2013
10.00 / přijetí vítězů a zahraničních hostů starostou města
(obřadní síň MěÚ)
14.30 / Roškotovo divadlo
Vyhlášení vítězů a předání cen
Závěrečný koncert vítězů KHS 2013 (Roškotovo divadlo)

humorně do dalšího dne
s lukášem vackem
Pan Novák se zlobí na dceru:
„To mi nemůžeš říct, že hraješ na housle?“
„Já tady přes hodinu olejuju panty u dveří.“
Hasiči založili kapelu. Na první zkoušce se
kapelník táže:
„Jak se liší housle od klavíru?“
„Klavír déle hoří,“ odpoví hasič.
Můj syn hraje druhé housle,...
ty první jsem mu zlostí rozšlapal.

Neříkej hop,
dokud nevytisknež
dokud nevytiskneŠ
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Milí čtenáři,
přestože jsem stihl na dnešní straně 5 pochválit redakci, přirovnat ji k hodinovému
stroji „made in Switzerland“ a přihřát si tak
vlastní polívčičku, ti bedlivější z Vás si nepochybně povšimli řady nesrovnalostí, objevujících se ve 2. čísle zpravodaje.
Pravda je taková, že stroje zvítězily v tomto
případě nad člověkem, přesněji řečeno program nad pravopisem. S kolegou Mirkem
Němcem jsme provedli několikeré opravy,
vychytali při nich veškeré viditelné mouchy
i masařky a grafici si vše pečlivě zaznamenali.
Naneštěstí program v nestřežený moment
vypověděl službu a do tisku šla ve čtvrtek
ráno, aniž jsme to tušili, jiná verze než ta poslední správná. To jsme bohužel zjistili až ve
chvíli, kdy všechny zpravodaje doputovaly na
určená místa a já na straně 12 zjistil, že se
jmenuji Jana.
Tímto bych se chtěl omluvit všem čtenářům,
zejména těm, kterých se překlepy přímo
dotkly. Mohu Vás ubezpečit, že alespoň na
internetových stránkách soutěže najdete
opravenou verzi během několika málo dní.
Zachovejte nám přízeň…

Jan Pokorný
šéfredaktor
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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

