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Pátek 10. května 2013

3.

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

Vraťme se zpět do minulého roku. oVliV-
nilo VítězstVí na khs Vaši další umělec-
kou kariéru?

maminka marie: rozhodně ovlivnilo! 
(smích) měla řadu vystoupení. hodně kon-
certovala s orchestrem. ty nejdůležitější 
koncerty byly v dubaji, kde ji čekalo pět 
vystoupení, a další ve lvově. koncerty jsou 

na jedné straně, ale potom je velmi důleži-
tá příprava, a protože program je stále těž-
ší a těžší, tak je příprava stále náročnější.
marta: Byl to pro mě impulz k daleko ná-
ročnější práci.  získala jsem větší zájem na 
sobě více pracovat.
soutěžila jste Ve iii. kategorii a zís-
kala titul laureátky, přitom VítězoVé 
pocházejí Většinou z nejstarší katego-
rie. Byla jste překVapená? Čekala jste 
úspěch?

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 oče-
kávaly, že bude mezi třemi prvními ve třetí 
kategorii i zde. ale rozhodně jsme neoče-
kávaly, že potom, co vyhrála, bude vyhlá-
šena 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 při-
Blížit plány do Budoucna? 

maminka marie: marta je teď v deváté tří-
dě, takže především dokončit školu. ráda 
by pokračovala na konzervatoři. nejsme 
ještě rozhodnutí kde, ale určitě někde v za-
hraničí. 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 mis-
troVské kurzy?

maminka marie: Vyučuji ji a budu ji při-
pravovat tak, aby se mohla účastnit mis-
trovských kurzů, kam přijíždí známí pro-
fesoři a významní houslisté. marta bude 
na tyto mistrovské kurzy jezdit, než jí bude 
šestnáct, aby mohla postoupit na nějakou 
školu. ukáže se dalším významným hou-
slistům a možná z toho vznikne právě ten 
zájem o ni. 

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 laureát-
ka 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 filharmoni-
ky úČinkoVala na třetím festiValoVém 
koncertu V roškotoVě diVadle. ještě 
předtím ale VyhoVěla prosBě naší re-
dakce a poskytla zpraVodaji exkluziVní 
rozhoVor. ten By se nemohl uskuteČnit 
Bez pomoci paní marie šVecoVé, průVod-
kyně 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. 

pokračování na další straně
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denIsa smolová mIchaela bergová

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 před-
vedu letos.
maminka marie: Byla jsem proti, aby na-
cvičila koncert paganiniho, protože je to 
těžký koncert. ale ona si trvala na svém, 
protože se chtěla ústeckému publiku před-
vést 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 koncer-
tuje ve Varšavě. mám sen, že budou mít 
společný koncert, protože i starší dcera 
byla mojí žákyní. ráda bych, aby spolu za-
hrály 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 uči-
telkou je maminka. ale má i další žáky, 
když není doma, tehdy cvičím sama. 

 neVyluČují se koncerty a škola? 

maminka marie: teď dlouhou dobu chy-
běla 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 diri-
gent, 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 po-
slouchám 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 odhá-
nět. nasadí si sluchátka a poslouchá ope-
ru. ráda a velmi dobře zpívá.

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 váž-
nou hudbu včetně nástroje, který 
výtečně ovládá on i jeho dcera julie. 
redakce zpravodaje khs tedy zapá-
trala, co nového přinesly uplynulé 
měsíce houslového virtuosa.
„Byly plné tuzemských a zahranič-
ních 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 dlou-
hotrvající! kromě spojených států 
jsem hrál v řadě zemí evropy a také 
v pákistánu,“ zmiňuje na úvod jaro-
slav svěcený. 
může ho hřát u srdce mimo jiné dopis  
z pera newyorského starosty micha-
ela Bloomberga, který byl přečten 
hned po posledním tónu skladby, 

dedikované nejznámějšímu americ-
kému 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 jaro-
slav svěcený svou radost z úspěšné-
ho amerického vystoupení.
s optimismem pohlíží ředitel ús-
teckého festivalu také na kariéru 
své dcery julie, mimo jiné vítězky 
nejstarší kategorie kocianky z roku 
2010. „khs byla po řadu let pro ju-
lii nejen umělecká, ale především 
lidská zatěžkávací zkouška. i proto 
v šestnácti letech vyhrála prestiž-
ní mezinárodní rozhlasovou sou-
těž mladých hudebníků concertino 
praga a vzápětí natočila své první 
cd. dnes už také samostatně kon-
certuje. V dubnu, pár dnů po svých 
devatenáctých narozeninách, hrála 
ve dvořákově síni pražského rudol-
fina glazunovův houslový koncert za 
doprovodu symfonického orchest-
ru Českého rozhlasu,“ uvádí výčet 
úspěchů své dcery hrdý otec. 

co nového u svěcených?  
v new yorku sklízelI ovace

přední český varhaník, který je zároveň znalcem 
v oboru organologie, pracuje také jako hudební pe-
dagog v hradci králové a pardubicích. 
po úspěšném absolvování hudební fakulty aka-
demie 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 na-
vštěvoval 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 uvažo-
val, že se bude věnovat konstrukci a opravě var-
han. 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 královéhradec-
kém kraji. říká, že všechny mají svůj vlastní pří-
běh. prolistoval spousty kronik, aby našel příběh 
o každém nástroji. sám napsal knihu Varhany krá-
lovéhradecké diecéze. 
galavečer orlickoústeckých varhan začíná dnes 
od 19.30 h. pátý koncert osmého ročníku festiva-
lu kocianovo ústí slibuje mimořádnou podívanou, 
umocněnou prostory barokního kostela nanebe-
vzetí panny marie. neváhejte a přijďte!

Představujeme hvězdu Pátečního koncertu:

václava uhlíře

(jp)
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vrchol karIéry

kdy se vedoucímu zpravodaje 
poštěstí navštívit některý z festiva-
lových koncertů? Většinu v čase, kdy 
jiné těší krásná hudba, čekají novi-
náře pravopisné otazníky, grafické 
nejasnosti a nervy má tím pádem na 
pochodu. ale teď si představte, že ve-
líte 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 jo-
sefa špačka. dvouhodinový program 
má očekávání nejen naplnil, nýbrž 
vrchovatě překonal. jan Pokorný

s dvěma cykly zušky a nepříliš hlubo-
kými znalostmi světa vážné hudby si 
netroufám na nějakou recenzi (už vidím 
pány porotce, jak se při četbě textu smě-
jí). sdělím vám pouze své pocity přibliž-
ně takto:
koncert měl z mého pohledu neuvěřitel-
ně příjemnou atmosféru, v níž se snou-
bila radost z hudby, mezilidská blízkost 
a úcta vůči poctěnému (tedy mistru ja-
roslavu kocianovi). zejména mozartův 
koncert pro housle a orchestr g dur  
v podání souboru a sólisty působil velmi 
přesvědčivě. ostatně publikum aplaudo-
valo 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 jem-
ně 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, pou-
tavé 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.

nemohu hodnotIt,  
Pouze děkovat

jaké Bylo půsoBení V japonsku, nároČ-
né?

ano bylo, japonci dokáží vytvořít úžasné 
prostředí, které je jedinečným na světě. 
chtějí z vás ale dostat opravdové maxi-
mum, 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 blázni-
vý 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 kultu-
rou v mnoha směrech, například v gastro-
nomii. 

jaké je z Vašeho pohledu japonské  
puBlikum?

je velmi specifické a zvláštní. Byl jsem na 

něj již dávno upozorněn. V průběhu kon-
certu se vyvíjí, na začátku jste rádi za krát-
ký potlesk, který zní spíše jako opovržení, 
a na konci vám japonci ve stoje aplaudují 
a volají bravo, jako se nám teď stalo. kaž-
dopádně jsou velmi disciplinovaní a slušní.

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 Čes-
ka oBnáší? 

díky tomu, jak člověk stárne, se tento pro-
blém 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. 

mezi návštěvníky 55. ročníku khs můžeme 
i letos potkat několik pamětníků úplně prv-
ního ročníku soutěže! jsou to domácí učite-
lé, kteří soutěž tehdy připravovali a tvořili, 
i první tým, jež se věnoval soutěžícím  
i porotě. letos jsme hned na zahájení moh-
li (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! jarmi-
la nosková říká: „neuměli jsme si tehdy 
představit, jak se soutěž rozroste. úplně 
na začátku to byla více méně školní sou-
těž, 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 pří-
pravě soutěže, toho úplně prvního kola, měl 
mimo jiné Václav šmerda, myslím, že úplný 

původce myšlenky na pořádání soutěže byl 
právě on.“
Vždycky s oblibou říkám všem hostům sou-
těže, že se tady skutečně potkává minulost 
s přítomností.  dokládá to i jarmila nosko-
vá: „samozřejmě, že jsme potkávali jaro-
slava kociana. zašel občas i do školy! a moje 
kamarádka milena Čajánková byla jeho 
poslední neteř.“ josef martinec má také 
vzpomínku: „jaroslav kocian mě samo-
zřejmě 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 hera-
na, 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 je-
nom je v určité nevýhodě díky menším, ne 

tolik znělým houslím. u klavíru ji doprovází 
učitelka Věra němcová. zeptal jsem se jar-
mily 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 do-
provazeč! 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 zavzpomína-
la, jak coby dlouholetá členka organizač-
ního 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.

PotkávalI 
samotného 
kocIana

mIrek němec

„večer by mohla PřIjít krIze, ale 
 doufám, že mI to hudba nedovolí“

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 rozdě-
lil s redakcí kocianoVy housloVé sou-
těže V následujícím rozhoVoru. 

lukáš vacek

prošli jsme kocianovým mládím, seznamme 
se nyní s jeho uměleckou kariérou, která 
rozhodně nebyla na koncerty chudá. ko-
cian cestoval a hrál snad po celém svě-
tě. 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 za-
hrál 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 kubelí-
kovi nejen po technické stránce, ale dokon-
ce 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. proces-
tovali spolu nejen usa, ale i kanadu. po ná-
vratu se jaroslav kocian ujal organizování 
oslav sto letého výročí založení cecilské 
hudební jednoty v ústí nad orlicí. 
s pianistkou markétou Volavou strávil sko-
ro 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 kon-
certoval především po Čechách a mora-
vě 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 eisne-
rem 9. října 1910.

na podzim 1913 zasáhla kocianovu rodi-
nu těžká rána. nejdříve zemřel jaroslavův 
otec, pak nejmladší sestra emilka, krátce 
nato musel narukovat do války mladší bra-
tr oldřich.
jaroslav nakonec do války nemusel a dál 
se věnoval koncertům po zemích rakous-
ka-uherska. odehrál desítky dobročinných 
vystoupení na pomoc lidem postiženým vá-
lečnými útrapami. své dvoutisící vystoupení 
absolvoval 13. listopadu 1917 ve smetano-
vě síni. V roce 1918 se účastnil manifesta-
ce, 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 červ-
nu propagoval republiku koncerty v paříži 
a londýně, odehrál jich mnoho také na slo-
vensku. 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 ma-
nažeři, musel tak do japonska a Číny sám. 
Bez finančních prostředků se vrátil do vlas-
ti, kde se dlouho psychicky zotavoval. no-
vým nábojem byla nabídka místa profesora 
houslí na pražské konzervatoři. 
jak pokračoval život j. kociana a jaká byla 
poslední léta jeho života, se dovíte v posled-
ním díle našeho seriálu. 

denIsa smolová

130 let od narození 
jaroslava kocIana 
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1. s o u t ě ž
k a t e g o r I e

předeslal bych jednu důležitou věc. loni jsme 
se rozhodli, že uděláme obě kola nejmladší ka-
tegorie 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 na-
prosto dokonale technicky, ale rozhodlo, že mu-
zikantsky byla ještě trošičku výš než singapurec. 
V jansovi zaujala skoro profesionálním přístu-
pem, a to jí ještě není deset let! 
porota má zamotanou hlavu. nechci nic přede-
sílat, ale mohlo by se stát a už to tu bylo, že se 
absolutním vítězem stal účastník nejmladší ka-
tegorie. je otázkou, jaké výkony uslyšíme v dal-
ších kategoriích.
jsem jen trochu smutný z pohledu do výsled-
kové 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.

tato rubrika má za cíl zachytit bezpro-
střední dojmy posluchače. jak vždyc-
ky říkám – jemné nuance výkonu – to 
je záležitost odborníků, ale poučený 
posluchač, návštěvník koncertů může 
mít na věc svůj názor, který se v koneč-
ném 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 do-
jem. jenom opakuji, jako vždy hluboce 
smekám před každým soutěžícím, pro-
tože zahrát ne pódiu khs je meta sama 
o sobě.
takže – jak to slyším já, nadšený entu-
ziasta:
kurandová anežka (zuš i. Ballu dolný 
kubín, sr) : první tóny dnešní soutěže. 
stupnice s crescendem směrem naho-
ru… pěkně hraje dívenka. dynamiku 
postřehne i laik. finální tóny zpívají 
až virtuózně. povinná skladba báječ-
ná. adagio ukazuje, jak zdánlivě lehké 
dlouhé tóny může být obtížné zahrát v 
té správné kontinuitě. Bériot – hra má 
nezpochybnitelné virtuózní prvky. po-
tenciál rozvoje malé houslistky je ne-

zpochybnitelný. Velmi kvalitní výkon!
porteous christopher (zuš praha 5 – 
zbraslav, Čr): na „rozjezd“ zvolil ne-
povinnou skladbu. V drobném tónu jako 
by mladý houslista hledal svoji zvuko-
vou 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 housli-
sta v čem zlepšovat.
petránková klára ( zuš a. Voborského 
praha 4, Čr): jako u řady jiných soutě-
žících 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 rozla-
děný 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 vzpo-
mínat.
Butrynska oksana (hudební škola lviv, 

výsledková lIstIna – I. kategorIe  
55. ročníku khs 2013

1. cena:

1st PrIze:

alexandra cooreman, belgIe
leopold jansa: koncertino d dur op. 54, 1. věta
pablo de sarasate: introdukce a tarantella 

alexandra cooreman, belgIe
leopold jansa: koncertino d major op. 54, 1. movement 
pablo de sarasate: introdukce and tarantella 

samuel tan yek hee, sIngaPore
dmitrij kabalevskij: koncert c dur op. 48, 1. věta

samuel tan yek hee, sIngaPore
dmitrij kabalevskij: koncert c major  
op. 48, 1. movement

2. cena:

2st PrIze:

3. cena: 
anežka kurajdová, slovensko

3st PrIze:
anežka kurajdová, slovakIa

3. cena: 
gökçe çatakoglu, turecko

3st PrIze: 
gökçe çatakoglu, turkey

Pavla bedřIchová, strakonIce
natálIe garguláková, kroměříž

Pavla bedřIchová, strakonIce
natálIe garguláková, kroměříž

ču I. 

honorable mentIon of the 1st grade:

oksana butrynska, ukrajIna
bIlegtugs lut, mongolsko
chrIstoPher Porteous, Praha 5 – zbraslav

oksana butrynska, ukraIne
bIlegtugs lut, mongolIa
chrIstoPher Porteous, Praha 5 – zbraslav

ču II.

honorable mentIon of the 2nd grade:

klára Petránková, Praha 4

klára Petránková, Praha 4

ču III.

honorable mentIon of the 3rd grade:

results of 55th kvc 
 – 1st category

anežka kurajdová
jak dlouho hrajete na housle? kdo Vás k nim přiVedl?

hraju už od čtyři let a přivedla mě k tomu maminka.
kolik Času denně Věnujete hraní na housle?

hodinu až dvě.
myslíte si, že Byl Váš Výkon uspokojiVý?

Vystoupení bylo dobré. myslím, že se mi to povedlo.
líBí se Vám tato škola a její okolí?

škola se mi líbí moc.

chrIstoPher Porteous
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.
myslíte si, že Byl Váš Výkon uspokojiVý?
zvládl jsem to tak napůl.
líBí se Vám tato škola a její okolí?
škola se mi líbí.

klára Petránková
jak dlouho hrajete na housle? kdo Vás k nim přiVedl?
moc sem chtěla, tak sem sama začala.
kolik Času denně Věnujete hraní na housle?
hodinu až hodinu a půl.
myslíte si, že Byl Váš Výkon uspokojiVý?
zvládla jsem to, ale mohlo to být lepší. 
líBí se Vám tato škola a její okolí?
škola je super.

samuel tan yek hee 
jak dlouho hrajete na housle? kdo Vás k nim 

přiVedl?
hraju už pět let, a začala jsem sama. 

kolik Času denně Věnujete hraní na housle?
tak tři hodiny.  

myslíte si, že Byl Váš Výkon uspokojiVý?
jo bylo to celkem v pohodě.

líBí se Vám tato škola a její okolí?
škola je vážně moc dobrá.

oksana butrynska
jak dlouho hrajete na housle? kdo Vás k nim přiVedl?
od čtyř let na speciální škole. otec, který se mi hodně pomáhá.
kolik Času denně Věnujete hraní na housle?
normálně tak dvě až tři hodiny.
myslíte si, že Byl Váš Výkon uspokojiVý?
mozart je komplikovaný, ale zvládla jsem to!
líBí se Vám tato škola a její okolí?
škola je prostě super!

ukrajina): po virtuózovi ze singapuru 
je každé další vystoupení jak návrat 
z koncertní síně na školní vystoupe-
ní. 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 červe-
ných šatech zvládá povinnou sklad-
bu standardně. nepovinná carmen 
(drdla) – po úvodní časti druhá při-
tahuje pozornost, virtuozita narůstá, 
známá melodie poutá posluchače… 
chválím za dokonalou souhru s kla-
vírem, houslistka s klavíristkou hrají 
„jak jeden“. carmen byla úchvatná!!! 
garguláková natálie (zuš kroměříž, 
Čr): V povinné skladbě velmi hodnot-
ný výkon. nepovinná skladba v úvodu 
opět zaujala, a to se nedá odmyslet, 
rozladěným klavírem. houslistka ale 
svou produkcí získává pozornost pu-
blika na svou stranu. opět výkon hod-
ný pódia khs, i když ne vše se podaři-
lo na sto procent.
cooreman alexandra (soukromý žák 
Wemmel, Belgie): Vynikající hra po-
vinné skladby. housle doslova zpívají. 
Virtuózní, čisté, zpěvné. lépe to snad 
ani nejde. alexandra je další zázrak 
na khs! kdo neslyšel, neuvěří! ne-
věřil 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 do-
minanty. 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 po-
rotě, ale povinná skladba byla urči-
tě opět výborná. na té samé vlně se 
nese i kabalevského koncert c dur.
lut Bilegtugs (hudební škola ulanbá-
tar , 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 sou-
těž, o spánku nemohlo být řeči… tým 
mladého houslisty vybral jako nepo-
vinnou 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.

jak to slyším já  
– I. kategorIe

mIrek němec (jp)

Pavel hůla, Předseda odborné 
Poroty, hodnotí výsledky I. kategorIe:

přinášíme dojmy Vítězky i. kategorie alexandry cooreman 
ihned po Vyhlášení Výsledků.

dojmy z VítězstVí máte jaké?
je to krásné, jsem opravdu nadšená a mám z toho velkou radost.

Věřila jste Ve VítězstVí?
tak to ani náhodou, čekala jsem tak třetí místo nejlépe.

Vrátíte se příští rok znoVu? 
ještě nevím. je to možné, už však do druhé kategorie.

líBilo se Vám zde? 
ano, velmi. ústí je krásné město.

vítězná belgIčanka Porotu ohromIla!

Petr břenek, Petr motl
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results of 55th kvc 
 – 2nd category

Pavel hůla, 
Předseda odborné Poroty,  
hodnotí výsledky II. kategorIe:

jaké máte dojmy z dosaVadního průBě-
hu soutěže?

nám se to všem včetně mne hrozně líbí. 
některé kategorie dokáží být opravdu za-
jímavé a překvapující. například první, ta 
byla skvělá, ale i v ostatních bývají jedinci, 
kteří nás mile překvapí.

co doproVodný program? líBí se Vám 
koncerty?

koncerty jsou výborné, včera jsme měli 
možnost slyšet mimo jiné úžasného hou-
slistu josefa špačka. Byl to veliký zážitek  
a je to i skvělá inspirace pro naše soutě-
žící, kteří se v publiku objevili v hojném 
počtu. dle ohlasů se jim vystoupení velmi 
líbilo.

překVapilo Vás V tomto roce něco noVé-
ho? jaká je kValita soutěžících?

ani ne. rozptyl v kvalitě soutěžících je ve-
liký. u některých jsou patrné profesionální 
návyky, u jiných nelze najít vyzrálost, nic-
méně 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 atmo-
sféra 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.

Během naBitého ČtVrteČního programu 
neBylo pro porotce snadné najít Vol-
nou chVíli. někteří ale sVůj drahocen-
ný Čas VěnoVali zpraVodaji kocianoVy 
housloVé soutěže. profesorku praž-
ské konzerVatoře danu VlachoVou zpo-
Vídal lukáš Vacek.

na slovíčko  
s danou vlachovou

erIk meIsl, uherské hradIště

výsledková lIstIna – II. kategorIe  
55. ročníku khs 2013

2. cena: 
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

aleksandra latInovIc, srbsko
kocian: jarní píseň op 19 č. 2

hana jasanská, ústí nad orlIcí

ču I.:
krIstýna jungová, most

ču II.:
enkh-amgalan kherlen, mongolsko

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

aleksandra latInovIc, serbIa
kocian: jarní píseň op 19 nr. 2

hana jasanská, ústí nad orlIcí

honorable mentIon of the 1st grade:
krIstýna jungová, most

honorable mentIon of the 2nd grade:
enkh-amgalan kherlen, mongolIa
erIk meIsl, uherské hradIště

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 bo-
dům vlastně směřuje vývoj každého mu-
zikanta. pugnani-kreisler: preludium  
a adagio byli virtuózní. měl jsem dojem, 
že sólistka tančí… nebo byla tak silná su-
gesce 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 slu-
níčko naší školy. hraje, tančí, kreslí. kla-
dů jejího přednesu jsem našel řadu. ne-
dostatky musí pojmenovat porota.  jako 
každý rok bych jí dal cenu sympatie.
kherlen enkh amgalan (hudební ško-
la ulánbátar, mongolsko): třetí věta  
z kabalevského je pěkná. jedno vplý-
vá do druhého, vše se zdá logické. 
naštěstí třetí věta zastínila větu dru-
hou, která se mi drolila na jednotlivé 
fragmenty a „tah na branku“ jí chyběl.  
u druhé věty jsem hodně poposedával…
meisl erik (slovácká zuš uherské hra-
diště, Čr): chlapec na pódiu ne a ne 
vytvořit tu pravou sugestivní atmosfé-
ru. patrně mu v tom brání přílišná sou-
středěnost, 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 po-
dobně. 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 pot-
lesk! 
inkilap alpay jan (hudební škola anka-
ra, turecko): hector: fiocco a allegro. 
nádherná hudba. to bych si s chutí pus-
til 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 fren-
štát pod radhoštěm, Čr): nepamatuji, že 
by tu hrály housle s doprovodem klavíru. 
divácky osvěžující.  (paganini: cantabile 
pro housle a kytaru d dur). druhá sklad-
ba nás vrátila do standardů khs (pugna-
ni – kreisler: preludium a allegro). dra-
matická 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 po-
znamenat poté, co tu chválím tureckou 
klavíristku, že u řady výkonů i. a ii. ka-
tegorie 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

jak to slyším já 
– II. kategorIe

není to poprvé a stává se to na soutě-
žích, že některá z cen nebývá udělena, 
loni tuším druhá. po i. kategorii, kde byli 
jasní dva, tady bylo druhé kolo vyrovna-
nější, ale žádný z výkonů nebyl na té 
úrovni, abychom ho označili za vítězný. 
dvě druhá pořadí byla hodnotou napros-
to stejná, bodově nižší než u i. kategorie. 
tudíž jsme se rozhodli první místo neu-
dělit. pokud bereme kocianku jako top 
soutěž, musíme být také top přísní.
domácí může těšit třetí místo haničky 
jasanské, která opět hrála velmi kva-
litně. je to úspěch, protože se dostala  
z první kategorie do druhé a soutěžila 
s o rok staršími. za rok bude mít výhodu 
naopak ona.

úsPěch je, že jsem PostouPIla
domácí úČastnici haniČku jasan-
skou zpoVídala denisa smoloVá 
ihned po posledním tónu jejího Vy-
stoupení Ve druhém kole.

jsi spokojená, jak jsi dnes hrála?
ano jsem, podle mě jsem to zahrála 
moc dobře. jsem spokojená.
myslíš, že kdyBys mohla hrát zno-
Va, zahrála Bys to jinak? 
to určitě, pokaždé to je jiné, ale neby-
ly 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

2. 

lukáš vacek

(jp)
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4. s o u t ě ž
k a t e g o r I e

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.

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. 

anna masojídková
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.

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. 

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

všIchnI soutěžící 4. kategorIe PostuPují do 2. kola.

Petr břenek, Petr motl
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milí čtenáři,
přestože jsem stihl na dnešní straně 5 po-
chválit redakci, přirovnat ji k hodinovému 
stroji „made in switzerland“ a přihřát si tak 
vlastní polívčičku, ti bedlivější z Vás si nepo-
chybně povšimli řady nesrovnalostí, objevu-
jících se ve 2. čísle zpravodaje. 
pravda je taková, že stroje zvítězily v tomto 
případě nad člověkem, přesněji řečeno pro-
gram nad pravopisem. s kolegou mirkem 
němcem jsme provedli několikeré opravy, 
vychytali při nich veškeré viditelné mouchy 
i masařky a grafici si vše pečlivě zazname-
nali.
naneštěstí program v nestřežený moment 
vypověděl službu a do tisku šla ve čtvrtek 
ráno, aniž jsme to tušili, jiná verze než ta po-
slední 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

neříkej hoP,  
dokud nevytIsknež
dokud nevytIskneš

humorně do dalšího dne  
s lukášem vackem

zPravodaj kocIanovy houslové soutěže
šéfredaktor: jan Pokorný
redaktořI: mIroslav němec, mIchaela bergová, denIsa smolová, Petr břenek, Petr motl, lukáš vacek
grafIka: jakub bachorík, anna chrtková ml. 
foto: lukáš Prokeš, mIchaela bergová, archIv, foto Irena
korektury: eva suchomelová 
tIsk: střední škola uměleckoPrůmyslová ústí nad orlIcí

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

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)

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.


