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SOBOTA 11. kvěTnA 2013

4.

10.00 /  přijeTí víTězů A zAhrAničních hOSTů STArOSTOu měSTA 
(OBřAdní Síň měSTSkéhO ÚřAdu)

14.30 /  rOškOTOvO divAdlO
vyhlášení víTězů A předání cen
závěrečný kOncerT víTězů khS 2013 (rOškOTOvO divAdlO)

Bezmála padesát let poté, co se prvním 
Laureátem Kocinovy houslové soutěže stal 
Bulhar Peter Čočev Delčev, vybrala porota 
v čele s profesorem pražské AMU Pavlem 
Hůlou v pořadí osmačtyřicátého absolutní-
ho vítěze.
Zaplněný sál však o držiteli laureátského 
titulu z 55. ročníku KHS mohl dlouho jenom 
spekulovat. Kromě výborných finálových 
výkonů v nejstarší kategorii totiž chtěli cel-
kovým pořadím výrazně zamíchat i mladší.
Dokázalo to už dopolední finálové kolo  
III. kategorie, v němž zaujal odbornou po-
rotu zejména vítězný Rumun Kis Radu, ale 
také druhá Tiffany Tan Chao Min.
Hodně nahlas se však skloňovalo i jméno 
vítězky nejmladší kategorie, teprve deseti-
leté Belgičanky Alexandry Cooreman, která 
předvedla bez přehánění famózní výkon. 
Při jeho poslechu si mnozí z pamětníků jis-
tě vybavili triumfy zázračných dětí Stefana 
Milenkoviče v roce 1984 a Francisca Ladró-
na de Guevary Fincka o třináct let později. 
Tak tedy kdo?
Po ohlášení výsledků nejstarší kategorie 
konečně slavili Češi – vítězství Jana Michál-

ka z pražského Gymnázia Jana Nerudy pod-
pořil ještě druhým místem jeho spolužák 
Filip Zaykov, navíc dvě z udělených třetích 
cen taktéž putovaly do Prahy. Po roce 2011, 
kdy nejvyšší ocenění náleželo Evě Schäfe-
rové, ovšem nejlepší z pražských houslistů 
v roce 2013 na nejvyšší stupínek nedosáhl. 
Z úst konferenciérky Hany Bauerové totiž 
zaznělo jméno… Alexandra Cooreman!
Velká senzace, bouřlivě oceněná publikem, 
vítěznou Belgičanku dokonale zaskočila. 
Její doprovod v čele s též oceněným peda-
gogem Igorem Tkatchoukem ovšem zarea-
goval pohotově, a tak mohla nejlepší hou-
slistka právě skončeného ročníku zakrátko 
přebírat ocenění a pózovat fotografům. 
Radost sympatické belgické výpravy byla 
očividná.
Rozuzlení soutěže jak z hollywoodského 
filmu však nelze označit za naprosté pře-
kvapení. Slova předsedy jury Pavla Hůly na 
adresu Alexandry Cooreman znějí jasně: 
„Její úspěch je naprosto zasloužený a naše 
rozhodnutí stejně tak jednoznačné.“
Nezbývá než gratulovat!

deSeTileTá BelgičAnkA lAureáTkOu!

SenzAce! 



2 3

Připravím si nějaké slovo na závě-
rečný koncert do divadla, teď krátce 
po vyhlášení nemám pochopitelně 
ještě vše sesumírované. Důležitou 
změnou bylo, že v první kategorii 
proběhla soutěž sice dvoukolově, 
ale najednou. Myslím si, že to byl 
dobrý počin, když si nejmenší děti 
zahrály obě skladby. Bylo to pro ně 
přínosné, že mohly podat ucelený 
výkon. Do budoucna tento systém 
určitě zachováme. Druhá věc, kte-
rá se nám podařila a již propagoval 
jsem propagoval jako předseda po-
roty, bylo zařazení soudobé skladby. 
Také to vnímám jako zajímavé ožive-
ní a dobrý počin.
Kocianova houslová soutěž si bez 
pochyby drží kvalitu. Nižším počtem 

účastníků se nemusíme zneklid-
ňovat, toto je top soutěž, na kterou 
mohou přijet jen ti nejlepší. O vyso-
kém standardu KHS se už ví, je jen 
otázkou času, kdy zase začnou jezdit 
soutěžící i z jiných států.
Jsem zde jako předseda poroty po-
čtvrté a mám dobrý tým. Chlubím se 
rád kontinuitou Jaroslava Kociana, 
jehož žákyní byla Marie Hlouňová, 
která učila mě, Danu Vlachovou, Shi-
zuku Ishikawu. Je znát, že při deba-
tách nacházíme shodu, přestože po-
chopitelně diskutujeme.
K většímu problému nedošlo, pouze 
dílčí maličkosti. Odjedu odtud velice 
spokojený.

pAvel hůlA, hOdnOTí průBěh 55. khS:

i. kATegOrie
Leopold Jansa: Koncertino  

D dur op. 54, 1. věta 
AlexAndrA cOOremAn

ii. kATegOrie
Jaroslav Kocian: Jarní píseň  

op. 19 č. 2 
AlekSAndrA lATinOvic

iii. kATegOrie 
Jaroslav Kocian: Intermezo 

Pittoresque op. 18 č. 2
kiS rAdu

iv. kATegOrie 
Sylvie Bodorová: Dža more  

pro sólové housle
mirOSlAvA vážAnSká

ceny zA nejlepší  
inTerpreTAci  

pOvinných  
SklAdeB 

The lAureATe Of The kvc 2013:

AlexAndrA cOOremAn, Belgium

prize Of ediTiO BärenreiTer prAgue puBliSher fOr 
The lAureATe Of kvc 2013 – digeST Of muSicAl nO-
TATiOn in AmOunT 5 000 kč: 

AlexAndrA cOOremAn, Belgium

prize Of ediTiO BärenreiTer prAgue fOr The TeA-
cher Of The lAureATe Of kvc 2013:

igOr TkATchOuk

The BeST perfOrmer Of The kOciAn cOmpOSiTiOn 
The jArOSlAv kOciAn fund prize:

kiS rAdu, rOmAniA

prize Of prOfeSSOr peTer michAlicA - pArTicipA-
TiOn On The 9Th inTernATiOnAl Summer clASS Of 
mASTer in kremnicA in SlOvAkiA in july 2013:

jAn michálek, prAgue 

AwArd fOr excelenT piAnO cOOperATiOn:

mAriuS AlexAndru pOpeScu
mArTinA hájkOvá
ArnOld dABrOwSki

ceny khS 2013
lAureáT khS 2013: 

AlexAndrA cOOremAn, Belgie

cenA vydAvATelSTví ediTiO BärenreiTer prAhA prO 
lAureáTA khS 2013 – výBěr nOTOvéhO mATeriálu 
v hOdnOTě 5 000 kč:

AlexAndrA cOOremAn, Belgie

cenA vydAvATelSTví ediTiO BärenreiTer prAhA prO 
pedAgOgA, jehOž žák Se STAl lAureáTem khS v hOd-
nOTě 3 000 kč:

igOr TkATchOuk

cenA nAdAčníhO fOndu mjk prO nejlepšíhO inTer-
preTA SklAdBy jArOSlAvA kOciAnA: 

kiS rAdu, rumunSkO

cenA prOf. peTerA michAlici – STudijní pOByT nA 
9. rOčníku mezinárOdních leTních miSTrOvSkých 
kurzů v kremnici nA SlOvenSkO v červenci 2013

jAn michálek, prAhA 

diplOm zA vynikAjící klAvírní dOprOvOd:

mAriuS AlexAndru pOpeScu
mArTinA hájkOvá
ArnOld dABrOwSki

mAin prize Of The kvc 2013

1ST cATegOry (up TO 10 yeArS Of 
Age)
AnTOnín dvOřák: SOnATinA  
g mAjOr, Op. 100, 1. mOvemenT (nO repeAT)

2nd cATegOry (up TO 12 yeArS 
Of Age):
BOhuSlAv mArTinů: ArABeSque 
nr. 5, nr. 1

3rd cATegOry (up TO 14 yeArS 
Of Age):
Bedřich SmeTAnA: frOm my hOmelAnd 
(2. pArT)

4Th cATegOry (up TO 16 yeArS 
Of Age):
jOSef Suk: lOve SOng (Arr. jArOSlAv 
kOciAn) 

pOvinné SklAdBy 
prO 56. rOčník  
khS 2014
i. kATegOrie:
AnTOnín dvOřák: SOnATinA g mA-
jOr, Op. 100, 1. věTA (Bez repeTic)

ii. kATegOrie: 
BOhuSlAv mArTinů:  
ArABeSky č. 5, č. 1

iii. kATegOrie: 
Bedřich SmeTAnA:  
z dOmOviny 2. čáST

iv. kATegOrie: 
jOSef Suk: píSeň láSky  
(v ÚprAvě jArOSlAvA kOciAnA) 

SeT pieceS
kOciAn´S viOlin  
cOmpeTiTiOn 2014

jArOSlAv kOciAn: jArní píSeň Op. 19, č. 2
AlekSAndrA lATinOvic, 3. cenA 2. kATegOrie 

dmiTrij kABAlevSkij: kOncerT c dur Op. 48, 1. věTA 
SAmuel TAn yek hee, 2. cenA 1. kATegOrie 

niccOlò pAgAnini: cAnTABile prO hOuSle A kyTAru 
d dur
miriAm mAgdAlenA hAnikOvá, 2. cenA 2. kAT.

henry wieniAwSki: Suvenýr z mOSkvy
AlpAy jAn inkilAp, 2. cenA 2. kATegOrie, 

jArOSlAv kOciAn: inTermezzO piTTOreSque Op. 18, 
č. 2 
mAurice rAvel: TzigAne
kiS rAdu, 1. cenA 3. kATegOrie

Sylvie BOdOrOvá: džA mOre prO SólOvé hOuSle
mirOSlAvA vážAnSká, nejlepší inTerpreTAce pOvinné SklAdBy ve 
4. kATegOrii

dmiTrij šOSTAkOvič: kOncerT A mOll, 4. věTA
jAn michálek, 1. cenA 4. kATegOrie

leOpOld jAnSA: kOncerTinO d dur Op. 54, 1. věTA 
pABlO de SArASATe: inTrOdukce A TArAnTellA
AlexAndrA cOOremAn, 1. cenA 1. kATegOrie
lAureáT khS 2013

prOgrAm závěrečnéhO kOncerTu 
55. rOčníku kOciAnOvy hOuSlOvé 
SOuTěže 2013

rOškOTOvO divAdlO, SOBOTA 11. kvěTnA 2013 ve 14.30 hOd. 

Proč je celkovou vítězkou právě Alexan-
dra Cooreman z I. kategorie? Zaprvé 
měla nejvíce bodů. Je to vzácné, ale ne-
bylo to ani v Ústí poprvé. Její úspěch je 
naprosto zasloužený a naše rozhodnutí 
stejně tak jednoznačné – je nás v poro-
tě devět a dohodli jsme se devět k nule! 
Chtěli jsme upozornit, že je i když ma-
linká, tak přece už vycházející hvězda. 
Může těžit z toho, že je laureátkou me-
zinárodní soutěže. Mluvil jsem s jejím 
pedagogem, hudbě se věnuje od čtyř  
a půl roku, je do hraní zapálená, housle 
jsou celý její život. V soutěži podala té-
měř profesionální výkon, pochopitelně 
na sobě dále musí pracovat. Důležité je 
dobré pedagogické vedení a rodinné zá-
zemí, což v případě Alexandry funguje 
zřejmě velice dobře. Je navíc na první 
pohled skromná. Věřím, že si úspěch  
z Kocianovy houslové soutěže ponese 
do života a bude na něm stavět.

pAvel hůlA předSedA  
OdBOrné pOrOTy, hOdnOTí 
lAureáTku 55. khS:

PřINášíME ExKLUZIVNě ROZHOVOR  
S ALExANDROU COOREMAN KRáTCE PO Vy-
HLášENí VýSLEDKů!

ČEKALA JSTE, žE SE STANETE LAUREáTKOU? 

Vůbec jsem nečekala, že bych mohla vy-
hrát. Ale samozřejmě jsem moc chtěla.  

ByL TO Váš PRVNí ÚSPěCH? 

Mezinárodní soutěž jsem ještě nevyhrála, 
tohle je můj první úspěch. Moc se sem tě-
ším příští rok. 

CO VAšE POCITy ZE SOUTěžE? 

Je to prostě skvělé, že jsem v nejmladší 
kategorii vyhrála celou soutěž.

JAK TO BERE RODINA?

Moje rodina je neskutečně šťastná. Můj 
učitel je také hrozně dojat. 
CO PLáNUJETE DO BUDOUCNA? 

Do budoucna vůbec nevím, co bude. 

PřIJEDETE ZNOVA NA KHS? LíBí SE VáM TU? 

Příští rok přijedu určitě znovu! Moc se mi 
tu líbí.  

peTr Břenek

„příšTí rOk přijedu 
určiTě znOvu!“ 
říká čerSTvá lAureáTkA
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výSledkOvá liSTinA – iii. kATegOrie 55. rOčníku khS 2013
3. 

1. cenA:

2. cenA:

ču i.: 
mArkéTA kAzdOvá, čeSké BudějOvice

kryšTOf kOhOuT, plzeň
AndrijAnA durmišević, SrBSkO

TiffAny TAn chAO min, pOlSkO

kiS rAdu, rumunSkO 
Jaroslav Kocian: Intermezzo Pittoresque op. 18, č. 2
Maurice Ravel: Tzigane

ču ii.:

lAriSA pAlOchOvá, prAhA 4

nikiTA mAnuylenkO, ruSkO
dAniel pelikán, mOST

ču iii.:
věrA BuBAncOvá, hAvířOv-měSTO

3. cenA:

1ST prize: 

2nd prize: 

hOnOrABle menTiOn Of The 1ST grAde:
mArkéTA kAzdOvá, čeSké BudějOvice

kryšTOf kOhOuT, plzeň
AndrijAnA durmišević, SerBiA

TiffAny TAn chAO min, pOlAnd

kiS rAdu, rOmAniA
Jaroslav Kocian: Intermezzo Pittoresque op. 18, Nr. 2
Maurice Ravel: Tzigane

hOnOrABle menTiOn Of The 2nd grAde:

lAriSA pAlOchOvá, prAhA 4

nikiTA mAnuylenkO, ruSSiA
dAniel pelikán, mOST

hOnOrABle menTiOn Of The 3rd grAde:
věrA BuBAncOvá, hAvířOv-měSTO

3rd prize:

Durmiševic Andrijana (Hudební škola Cuprija, 
Srbsko): Nevýrazný dojem z prvních tónů od-
straňovala u mě houslistka celou další minutu. 
A to říkám, že nejprve má člověk vidět klady. 
Naopak začátek Cikánských melodií (Sarasate) 
sytým barevným zvukem vytvořil okamžitě dů-
stojné entrée pro plápolající jazyky ohňů, vlající 
šátky cikánek, nostalgii a vášeň. Virtuózní.
Larisa Palochová (ZUš Jižní Město, Praha  
4, ČR): Nevím, jestli  mě světlá barva nástroje 
už předem neevokovala jinou barvu tónu. Sa-
rasate – Baskické caprice. Houslistka „válí“. 
Skladba jí evidentně sedí líp než Wieniawského 
Koncert D mol, 1. věta, kde pro mě chyběl po-
sluchačský vrchol. Celkově chválím. 
Pelikán Daniel (ZUš F. L. Gassmanna Most, 
ČR): Skoumal – Variace na Cikánské melodie. 
Ekvilibristika, zvukové barvy a nástrojové tech-

nické možnosti, které skýtá mnohoznačná šíře 
cikánských melodií, přitahují skladatele, soutě-
žící i publikum. Posluchačsky vděčné. Skutečně 
oblíbená studnice efektních skladeb. Ale tzv. 
přidanou hodnotu je houslista ještě této sklad-
bě dlužen.
Radu Kis (Hudební škola Cluj – Napoca, Ru-
munsko): To je radost, po všech těch cárech 
dýmu, vanoucích z cikánských tábořišť, slyšet 
Mozarta! Houslista má za interpretaci jed-
ničku, rovněž i pedagog za výběr repertoáru  
v kontrastu obou skladeb. Mladý Rumun hraje 
od prvních tónů Ravelova Cikána muzikantsky 
skvěle. Jemu i korepetitorovi (!!!) by to slušelo 
na koncertě vítězů. Finále bylo strhující, fan-
tastické! Oba muzikanti hrají úžasně! Tady bych 
ani neodlišoval, kdo z těch dvou soutěžil, to bylo 
kompaktní duo! Zatím největší zážitek soutěže.
Bubancová Věra (ZUš B. Martinů Haví-
řov – Město, ČR) Normální projev, ovšem po  
„výboji“ rumunských hudebníků těžko uklidňu-
ji své vnímání.  Cikán se vrací. Předchozí čís-
lo prostě přebilo další. Děvče hraje, co mu síly 
stačí, ale tady svádí nerovný boj se zákonitostmi 
lidské psychiky.
Manuylenko Nikita (Hudební škola Moskva, 
Rusko): Na pódiu  „pánská“ společnost z Mo-
skvy. Nikdo nepochybuje o tom, že v Moskvě 
je výběr houslistů značný.  Opět zní Cikánské 
melodie. Interpret je krátce řečeno dobrý, patří 

k těm, co tvoří grunt, vysoký základní průměr 
soutěže.
Kazdová Markéta (ZUš B. Jeremiáše České Bu-
dějovice, ČR): Rode – Koncert č. 7, 1. věta. Útlé 
děvče hraje pěkně. Pokud nedojde ještě k pře-
kvapení, zdá se, že vcelku čeští houslisté odvá-
dí opravdu solidní práci, na jakou jsme zde, na 
KHS, zvyklí. Ale! Ty hvězdné výkony, zejména  
v I., ale i v dalších kategoriích, sem tentokrát 
přivezli zahraniční účastníci.
Kohout Kryštof (ZUš  B. Smetany Plzeň, ČR): 
Skladba yun – Ptáček z cyklu LI-NA v zahradě 
přitahuje pozornost publika svou neobvyklos-
tí. Pugnani-Kreisler: Preludium a Allegro zde 
zní dnes naposledy. Mnoho houslistů může být 
vděčno za tuto „znělou“ a efektní skladbu. Po-
kud na ni „dosáhnou“, mohou se ukázat v nej-
lepším světle. Báječně to mládenec zahrál!
Tan Chao Min Tiffany (Hudební škola Poznaň, 
Polsko): První tóny nenechají nikoho na po-
chybách, že se jedná o další mladou virtuózku. 
Hraje doslova celým tělem i obličejem, nic  
z toho ale není zbytečná manýra. Přiroze-
ná muzikalita z děvčete přímo čiší. Když jsme  
u celkového dojmu – klavírista je vedle uvol-
něné poetické dívky jak z jiného světa. Ze staré 
školy. Pár na pódiu působí dojmem nesourodé-
ho dua. Kolik z toho se odrazí v hudbě? Vyni-
kající houslistka! Jasný medailový projev, který 
českým účastníkům v těchto dnech chybí.

mirek němec

reSulTS Of 55Th kvc 
 – 3rd cATegOry

jAk TO Slyším já  
– iii. kATegOrie

Z úspěchu českých zástupců mám 
pochopitelně radost. Nejlepší ze 
zahraničních byla turecká hou-
slistka, líbila se mi už v prvním 
kole. Cenu za interpretaci povin-
né skladby ale dostala Miroslava 
Vážanská, vtělila se do atmosfé-
ry skladby. Rozdíl mezi nako-
nec vítězným Janem Michálkem  
a druhým Filipem Zaykovem byl 
poměrně malý, možná rozhodla 
volba skladeb. šostakovič je veli-
ce těžký, náročný koncert, Honza 
ho hrál strhujícím způsobem až 
do konce.

pAvel hůlA,
předSedA OdBOrné pOrOTy,  
hOdnOTí výSledky iv. kATegOrie:
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výSledkOvá liSTinA – iv. kATegOrie  
55. rOčníku khS 2013

4. 

reSulTS Of 55Th kvc 
 – 4Th cATegOry

JAKé MáTE DOJMy Z DOSAVADNíHO PRůBěHU 
SOUTěžE?

Mým dominantním dojmem je ten ra-
dostný. Je neuvěřitelné, kolik skvělých 
výkonů lze zde slyšet, a především je to 
invaze upřímnosti. Myslím si, že upřím-
nost je taková deviza, kterou by leckdy 
mohli soutěžícím závidět i profesioná-
lové. 

CO DOPROVODNý PROGRAM? JAK SE VáM 
LíBí KONCERTy?

Koncerty se samozřejmě staly již přiro-
zenou součástí festivalu. Neměl jsem 
možnost slyšet příliš mnoho vystoupení, 
ale velký zážitek jsem měl z Pocty Koci-
anovi, z dirigentské práce mého kolegy 
Pavla Hůly a také sólistického výkonu  
v Mozartově koncertě. Přes všechny mé 
koncertní zážitky byl tento nečekaný.

NAšEL BySTE NěCO NOVéHO, CO VáS TEN-
TO ROK PřEKVAPILO? JAKá JE KVALITA 
SOUTěžíCíCH?

Mě vždycky překvapí nejmladší kate-
gorie, kdy ty malé děti dokáží předvést 
nevšední věci. Byl tam jeden výkon, kdy 
si člověk uvědomí, že je to potvrzení exi-
stence Boží.

CO BySTE RáD DODAL NA ZáVěR?

Myslím si, že Kocianova soutěž má tak 
prominentní místo mezi soutěžemi ve 
světě, že jsem vždy poctěn, když jsem 
pozván do poroty. Organizace soutěže je 
tak výborná, že kdyby takto hráli ucha-
zeči, vždy bychom dali dvacet pět bodů.

peTer michAlicA

lukáš vAcek

nA SlOvíčkO

REDAKCI ZPRAVODAJE VyšEL OCHOTNě VSTříC TAKé 
BELGICKý POROTCE DANIEL GLINEUR.

JAKé MáTE DOJMy Z DOSAVADNíHO PRůBěHU SOUTěžE?

Je to výborné, jsem tu podruhé a jsem naprosto 
nadšen z výkonu těchto mladých soutěžících. Je to 
pro mne velmi zajímavé, cítím se zde moc dobře 
a soutěži velmi fandím. Dle mého by ale potřebova-
la více propagace. I kolega Bartosz Bryła říkal, že 
v Polsku je tato soutěž málo známá a Poláků je zde 
málo. 

CO DOPROVODNý PROGRAM? LíBí SE VáM KONCERTy?

Koncerty jsou moc dobré, v úterý byl krásný kon-
cert Josefa špačka, který hrál opravdu bezvadně, 
čistě. Bylo na něm vidět, že z toho má opravdu ra-
dost. Také orchestr pana Hůly hrál skvěle například 
Schuberta nebo Janáčka. Také velmi krásný zážitek 
na vysoké úrovni.

NěCO NOVéHO, CO VáS TENTO ROK PřEKVAPILO? JAKá 
JE KVALITA SOUTěžíCíCH?

V úterý ráno jsem měl velikou radost z naší Belgi-
čanky a chlapce ze Singapuru. Také čtvrtá kategorie 
je nesmírně zajímavá.

CO BySTE RáD DODAL NA ZáVěR?

Chtěl bych popřát soutěži krásnou budoucnost 
a větší zájem jak z Česka, tak i ze zahraničí. Je to 
skvělá soutěž a příležitost pro mladé houslisty, kte-
ří mají možnost něco dokázat. Také aby se zvýšila 
návštěvnost v příštích letech, protože to stojí za to.

dAniel glineur

Apaydin Ezgi Su (Hudební škola Ankara, 
Turecko): Vystoupení je od prvních tónů zá-
žitkem. Turečtí soutěžící jsou velmi dobře 
připraveni, i vynikající korepetitorka Hande 
Baykal vytváří jistý podklad pro soutěží-
cí. Výsledkem jsou výkony, které zaujmou. 
Píseň Vladigerova zdobila odpoledne jako 
zralý kus profesionálních účinkujících. To je 
zpěv houslí!
Hasoňová Marie (ZUš Mikulov, ČR): Kon-
krétní výkon, respektive vyznění některých 
částí, rychlých běhů, může být i dílem ná-
hody. Intonace „laufu“ směrem nahoru se 
nepatrně odchýlí od ideálu. V rychlé části 
finále se zdá, že je tempo přece jen o kou-
síček napřed před možnostmi sympatické 
houslistky.

Vážanská Miroslava (Pražská konzerva-
toř, ČR): Tuto skladbu si po letech služ-
by na KHS (25 x) už mohu zpívat spolu 
s účinkujícími. (Saint-Saens: Introdukce  
a Rondo capriccioso.) Tady mi do zpěvu 
bylo, interpretace kvalitní, některé části 
svojí zpěvností skutečně zvou v duchu s se-
bou… Houslistka má ode mne jedničku a ve 
škole se může pochlubit.
šmídová Tereza (Gymnázium J. Nerudy 
Praha, ČR): Pokud se objeví drobné mušky 
okolo jádra skladby, lze je přičíst nervozi-
tě, momentálnímu vychýlení. Každopádně 
se tady jednalo o kvalitní žákovský výkon.  
Ovšem pozor, některé jiné výkony IV. ka-
tegorie byly veskrze profesionální, takže 
přece jenom… Ale v děvčeti to je, když za-
pomene na okolí a pohrouží se do skladby, 
je to ono!
Vutova Magdalina (Hudební škola Sofie, 
Bulharsko):  Chačaturjan: Koncert. Mám 
pocit, že i tato soutěžící z Bulharska na-
sbírá hodně kladů. Už jenom to, že tónů 
je najednou plný sál. Když čisté tóny pře-
sáhne určitou rychlost a intenzitu, vznikne 
nová kvalita zvuku, jako kdyby se obalily 
ve vzduchu dalšími alikvoty. Ve vzduchu 
jsou „staré tóny“, ještě nestačily doznít  
a z houslí už se řinou další. Kouzlo dozvu-
ku, echa… Zda houslistka stačí na tak ná-
ročnou skladbu, je otázka pro porotu.
Masojídková Anna (Gymnázium J. Nerudy 
Praha, ČR): Gymnázium J. Nerudy dlouhá 

léta dodává na KHS vynikající houslisty. 
V této tradici v osobě Anny Masojídkové po-
kračuje. U klavíru je výborná Hana Forste-
rová. Suverenní výkon (Ravel–Cikán).
Gabrian Adriana (Hudební škola Buku-
rešť, Rumunsko). Sibelius: Koncert d moll,  
1. věta. Náročná skladba. Od samého úvo-
du je triumfem rumunské houslistky. Zby-
tečné cokoliv dodávat. 
Michálek Jan (Gymnázium J. Nerudy Pra-
ha, ČR): Opět exponovaná dramatická hud-
ba (šostakovič: Koncert a moll).  Mládenec 
od prvních tónů hraje jak o život. Aspiruje 
bezpochyby na nějaké ocenění. Strhující 
výkon. A to i klavíru. Finále jak u běhu na 
sto metrů. Neuvěřitelný finiš! Bravo! A ješ-
tě Cenu sympatie! 
Kolářová Milena (Pražská konzerva-
toř, ČR): Mladá slečna hraje skvěle. To je 
všechno, co mohu z pohledu laika říci. Pěk-
ně se kategorie rozjela. Nyní hraje doslova 
jeden líp než druhý. 
Zaykov Filip (Gymnázium J. Nerudy Pra-
ha, ČR): Poslední účinkující soutěže je ze 
třídy Jiřího Fišera, který často posílá své 
žáky prověřit jejich schopnosti na soutěžní  
pódium KHS. Zaykov hraje výtečně, jeho 
vystoupení je důstojnou tečkou za 55. roč-
níkem. Na závěr zazněl Korngold: Koncert 
D dur, 1. věta. Dovolím si shrnout, že ve 
čtvrté kategorii nám Praha (Gymnázium 
J. Nerudy a Konzervatoř) poslala silný tým!

mirek němec

jAk TO Slyším já 
– iv. kATegOrie

1. cenA: 
jAn michálek, prAhA
Dmitrij šostakovič:  
Koncert a moll, 4. věta

2. cenA: 
filip zAykOv, prAhA

3. cenA:
milenA kOlářOvá, prAhA

mirOSlAvA vážAnSká, prAhA
Sylvie Bodorová: Dža mora pro 
sólové housle

ezgi Su ApAydin, TureckO

ču i.:   
mAgdAlinA vuTOvA, BulhArSkO

mArie hASOňOvá, mikulOv

AnnA mASOjídkOvá, prAhA

AdriAnA gABriAn, rumunSkO

TerezA šmídOvá, prAhA

1ST prize:
jAn michálek, prAhA
Dmitrij šostakovič: Koncert a moll, 4. věta

2nd prize:  
filip zAykOv, prAhA 

3rd prize: 
milenA kOlářOvá, prAhA

mirOSlAvA vážAnSká, prAhA
Sylvie Bodorová: Dža mora pro sólové 
housle

ezgi Su ApAydin, Turkey

hOnOrABle menTiOn Of The 1ST grAde:
mAgdAlinA vuTOvA, BulhArSkO

mArie hASOňOvá, mikulOv

AnnA mASOjídkOvá, prAhA

AdriAnA gABriAn, rumunSkO

TerezA šmídOvá, prAhA



8 9

„prAvdA By mělA 
zvíTěziT, Ale dá TO 
STrAšnOu fušku!“

PATříTE, COBy EMERITNí PřEDSEDA POROTy, 
MEZI NEJVZáCNěJší HOSTy LETOšNí SOUTě-
žE. S JAKýMI PLáNy SE DO ÚSTí VRACíTE?

Jdu si poslechnout naděje našeho národa 
a potenciální posluchače vysoké školy za 
deset let. 

MySLíTE SI, žE PRáVě SOUČASNí NEJMENší 
SOUTěžíCí MOHOU MíT TAKOVé AMBICE?
Mnozí z nich.

HOVOříTE O NICH JAKO O NADěJI NáRODA, TO 
JE NáROD V NěJAKé BEZNADěJI, žE JE POTřE-
BUJE?

Ano, v současné době je klasická muzika 
ohroženým druhem, který je zapotřebí peč-
livě chránit. Kulturní lidé by se měli spojit  
a vystoupit z mlčící většiny, snažit se usilov-
ně přesvědčit všechny pitomce na vedou-
cích místech, že klasická muzika je něco 
nezastupitelného. A co ke kultuře českého 
národa nejen patří, ale je nezbytně nutné 
proto, abychom „nezburanovatěli“. 

ČíM VLASTNě ČINí HUDBA ČLOVěKA LEPšíM? 

Duchové, kteří tvořili muziku, jíž se zabývá-
me, žili v dobách, kdy stálo za to být vzdělán 
a po mravní a duchovní stránce na výši. Jak 
říká Hamlet: „Je mnoho věcí mezi nebem  
a zemí, o nichž mysl naše školská nesní, 
Horatio.“ A to je právě tím, čím my se zabý-
váme – věcmi mezi nebem a zemí, o nichž 
mysl naše školská ale snívá, naštěstí. Proto 

se musí klasická muzika ve světě vyskyto-
vat, jinak je to průšvih.

HUDBA JE TEDy PODLE VáS ZDROJEM KULTI-
VACE, CO NAOPAK LIDI DEGRADUJE?

Hluk, jednoznačně. V něm neslyšíte sám 
sebe ani druhé. Jsem velice nešťastný, že 
Společnost pro potírání hluku skončila kvů-
li chybějícímu finančnímu zázemí. Nezbývá, 
než abychom se  ze soutěžících, těchto vý-
honků na Kocianově houslové soutěži, sna-
žili vypěstovat krásné rostliny až stromy. 

ZPěT K VAšEMU POByTU V ÚSTí. POTKAL JSEM 
VáS ČIROU NáHODOU RáNO PřED PůL OSMOU 
U KOSTELA, JSTE VyZNAVAČEM RANNíCH PRO-
CHáZEK?
Byl jsem se podívat, kdy je mše, protože je 
Nanebevstoupení Páně, což je veliký svá-
tek. To byl hlavní důvod.

ZAUJALO VáS NěCO CESTOU MěSTEM?

Připravuje se tady řemeslný trh. Což je 
krásná ukázka toho, že existuje ještě 
spousta lidí, kterým stojí za to, aby se za-
bývali ne stoprocentně lukrativní činností, 
aby vyrobili něco, co po nich zůstane. To je 
ta touha po nesmrtelnosti, která je vlastní 
lidstvu jako celku.

Z NáMěSTí Už VAšE KROKy SMěřOVALy DO 
UMěLECKé šKOLy, KDE JSTE SI NEJPRVE Vy-
SLECHL SOUTěž I. KATEGORIE. POPSAL BySTE 
PROSíM SVé DOJMy?

Jsem velice nadšen z první a druhé ceny, 
Belgičanka a Singapurec. To bylo skutečně 
hraní na vysoké úrovni. Dary, které dostali 
od Pána Boha, rozvinuli na své věkové úrov-
ni na sto procent. Jejich výkony byly mimo-
řádné.

PřIDAL JSTE SVé HODNOCENí, ALE Už NE JAKO 
ČLEN ODBORNé POROTy. NESTýSKá SE VáM PO 
TéTO FUNKCI?

Nestýská, protože si svých kolegů vážím 
a nezávidím jim těžkou práci, kterou jsem 
vykonával dlouhá léta. Teď si můžu užívat. 

TENTO ROZHOVOR URČITě VyJDE Až PO VyHLá-
šENí. TAKžE řEKNěTE – PODLE VáS VyHRAJE 
BELGIČANKA, NEBO SINGAPUREC?

Belgičanka byla ještě o kousíček lepší. Ona 
je ten Usain Bolt, který vyhraje o čtyři setiny.

CHySTáTE SE NA KONCERT LAUREáTKy LOň-
SKéHO ROČNíKU MARTy HEREHy?

Zcela určitě, odjíždím až v pátek po skončení 
čtvrté kategorie.

CO ČEKáTE OD Tří ZBýVAJíCíCH KATEGORIí?

že přinesou stejná překvapení jako první. 

A MůžE VíTěZKA MEZI NEJMENšíMI POšILHá-
VAT PO STUPNíKU VůBEC NEJVyššíM, TEDy 
LAUREáTSKéM TITULU?

To si neodvážím rozhodnout. Od toho jsou 

tu mí kolegové. Ale řekl jsem si, že na tom 
lidstvo není tak špatně, když rostou takové 
květinky. Má to jedinou nevýhodu, když hra-
je špičkově už takto mladý houslista, je ne-
bezpečí, že záhy vyhoří.

PANE PROFESORE, STáLE PůSOBíTE NA PRAž-
SKé AMU, JAK TO MOMENTáLNě VyPADá S VAší 
UMěLECKOU ČINNOSTí?

Dělám, co můžu, abych nechátral příliš 
rychle. (směje se) Pokouším se toho Něm-
ce, co nám schovává věci, zadržovat, jak to 
jen jde! Musím říct, že mám ve své třídě jed-
noho z laureátů Milana Al-Ashaba. Pozvolna 
ke mně směřuje také další laureátka Evička 
Schäferová. Nemohu si stěžovat, že bych 
měl špatnou třídu.

CO UKáZALA NEJEN DVěMA ZMíNěNýM LAU-
REáTůM, ALE I DALšíM SOUTěžíCíM KOCIANO-
VA SOUTěž?
Děti se mohou přesvědčit o tom, že se per-
ná práce vyplácí. Zadruhé na pódiu člověk 
zažívá stavy, které se těžko popisují slovně. 
Zatřetí žádné z dětí by nehrálo, kdyby je to 
netěšilo. Z donucení hrálo jen velmi málo 
velkých světových hvězd. 

JE NěCO, CO BySTE SI ZVLášť PřáL?

Přál bych se, aby si všichni, kteří ke Koci-
ance patří, ale všichni, spojili k tomu, aby 

„prAvdA By mělA 
zvíTěziT, Ale dá TO 
STrAšnOu fušku!“

CO DO TOHO ZPRAVODAJE NA SOBOTU DáT?! STA-
Čí JíT VE ČTVRTEK RáNO KOLEM ÚSTECKéHO 
KOSTELA, KDE ČIROU NáHODOU STOJí NěKDO, 
KDO VáM HODNě PřIPOMíNá EMERITNíHO PřED-
SEDU POROTy. PAK JEN ZBýVá SEBRAT ODVAHU  
A ZEPTAT: „ODPUSťTE, NEJSTE NáHODOU PAN 
IVAN šTRAUS?“ POTé SI Už MůžETE BýT JISTI, žE 
ROZHOVOR, PLNý LASKAVéHO HUMORU I NEOTřE-
Lé KRITIKy, NA SEBE NENECHá DLOUHO ČEKAT. 
NEJPRVE DěKUJI ZA ČAS, KTERý JSTE SI, PANE 
PROFESORE, VyHRADIL PRO ZPRAVODAJ KOCIA-
NOVy HOUSLOVé SOUTěžE.

Potěšení na mé straně!

dětičky dostaly prostor. Proč bychom měli 
poslouchat jenom hluky neumětelů, kteří 
jsou rychlokvaškami za dva, tři roky, chy-
bějící schopnosti dohánějí decibely a navíc 
ještě hrají na playback,  místo těch skuteč-
ných olympioniků? Je nezbytné, abychom 
se spojili, tloukli do televize, rozhlasu.

PLATí BIBLICKé „TLUČTE A BUDE VáM OTEVřE-
NO“?

Obávám se, že dveře jsou zabedněné v moz-
cích vedoucích pracovníků…, jim se jedná 
hlavně o lacinou poslechovost. To je straš-
livý zločin a obávám se, že bude mít velké  
a hluboké politické následky.

PROČ ZROVNA POLITICKé? V JAKéM OHLEDU?

To by bylo na dlouhé povídání.

TřEBA žE BUDE VíTěZIT LACINé, BEZOBSAžNé 
řEČNěNí, STEJNě JAKO LACINá HUDBA?

No ono už vyhrává. Mám dojem, že by ně-
kteří lidé na předních pozicích měli dřív 
nebo později zmizet od válu. Ale bude to 
hodně dlouho trvat, aneb jak říkal Honza 
Masaryk: „Pravda by měla zvítězit, ale dá to 
strašnou fušku!“
Skončeme raději pozitivněji: co byste po-
přál Kociance do dalších let?
Doufám, že se podaří, aby se osvícená vrs-
tva jejích mecenášů zvětšovala. A doufám, 
že spousta lidí pochopí, že tyto děti, účast-
níci soutěže, jsou něco zcela výjimečného.
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BěHEM NABITéHO PROGRAMU NEBy-
LO PRO POROTCE SNADNé NAJíT VOL-
NOU CHVíLI. NěKTEří ALE SVůJ DRA-
HOCENNý ČAS VěNOVALI ZPRAVODAJI 
KOCIANOVy HOUSLOVé SOUTěžE. PRO-
FESORKU PLZEňSKé KONZERVATOřE 
JINDřIšKU HOLOTOVOU ZPOVíDALA 
DENISA SMOLOVá.

JAKé MáTE DOJMy Z DOSAVADNíHO 
PRůBěHU SOUTěžE?
Jsem tu velmi ráda a se soutěží jsem 
spokojená. Jezdím sem léta, už jsem 
tu byla se svými žáky, když jsem za-
čínala pedagogickou kariéru. Na za-
čátky Kocianovy houslové soutěže si 
ještě pamatuji, to byla soutěž v Her-
nychově vile.
Teď sem řadu let jezdím jako porot-
kyně, velice a velice mám tu soutěž 
ráda. Obdivuji zdejší personál z hu-

dební školy, který dokáže vytvořit 
takové úžasné zázemí. Děti, všichni 
doprovazeči i rodiče může těšit úžas-
ná atmosféra, není to soutěž jako 
taková.

V ČEM PřESNě?

Není na hraně žádných nervových vy-
čerpání, tady vládne přátelská atmo-
sféra a to má opravdu veliký vliv na 
kvalitu výkonů dětí. Ty hrají samo se-
bou moc krásně a přála bych všem, 
aby se jim vystoupení podařilo, jak 
nejlépe to jde. 

CO BySTE POPřáLA SOUTěžI?

Aby se jí stále dařilo. A zdejším hu-
debním pořadatelům přeji, aby se 
jim dále dařila jejich záslužná práce 
a aby soutěž mohla v takhle krásném 
prostředí stále fungovat.

PANE PAZDERO, OD KOHO A KDy PřIšLA NA-
BíDKA, ABySTE ZASEDL V POROTě SOUTěžE?

Nabídka přišla od kolegy Pavla Hůly, ale 
není první, v minulosti jsem byl několikrát 
členem poroty KHS.

JAKý JE TO POCIT VRACET SE V ÚPLNě JINé 
ROLI DO SOUTěžE, Z Níž JSTE PřED VíCE JAK 
ČTyřICETI LETy ODVážEL LAUREáTSKý TITUL?

Primární je asi zvědavost a pak se jistě ne-
ubráním srovnávání proti směru časové 
osy. Tedy nejprve s minulými ročníky, které 
jsem zažil jako pedagog nebo porotce, pak  
i hlouběji, s časy, kdy jsem sám soutěžil.

STUDOVAL JSTE NEJEN NA žILINSKé KON-
ZERVATOřI A BRATISLAVSKé VySOKé šKOLE 
MÚZICKýCH UMěNí, ALE TAKé NA PRESTIžNí 
MOSKEVSKé STáTNí KONZERVATOřI. NA KTERé 
Z TěCHTO PůSOBIšť NEJRADěJI VZPOMíNáTE?

V žilině jsem rostl a tamní studium je spoje-
no mimo jiné s mými úspěchy na KHS. Bez 
Moskevské konzervatoře bych se však ne-
stal houslistou ani pedagogem a vůbec by-
chom tady dnes spolu nerozmlouvali.

BěHEM STUDIí V TEHDEJšíM SOVěTSKéM SVA-
ZU JSTE ByL žáKEM PROSLULéHO LEONIDA 
KOGANA, V ČEM PřESNě NA VáS MěL TENTO 
SLAVNý VIRTUOS VLIV, O KTERéM KONEC KON-
Ců VE SVéM žIVOTOPISE HOVOříTE? 

Není lehké to říci několika větami. Zdů-
razňoval, že nic není nepřekonatelně těž-
ké, že člověk si musí zdravě věřit. Vedl nás  
k novému vnímání hudby – poslechněte 

si jen jeho nahrávky, jsou i dnes svrcho-
vaně moderní a v mnohém nepřekonané. 
Vedl nás k profesionalitě, propojení všech 
složek práce. Učil nás, jak se dělá velký 
repertoár, vyžadoval velkou pohotovost  
a rychlost studia. Toto se nikomu nepo-
dařilo docílit, dokud se nezbavil prokleté 
tendence studovat dílo nejprve „technicky“   
a potom do něj cpát „muziku“. Tajemství 
je v přímosti cesty, výše uvedený nešvar 
obsahuje množství zcela zbytečných oklik. 
Pochopitelně se to musí umět, amatériz-
mus a šmíra nejsou řešením. Kogan spolu 
s Oistrachem a dalšími velkými umělci byl 
příkladem spojení špičkového kumštýře  
a pedagoga, ukazoval nám, že velký umělec 
nemusí být jen „poradcem“ na kurzech, ale 
dovede vzít na sebe skutečnou pedagogic-
kou odpovědnost. 

JEšTě PřED SAMETOVOU REVOLUCí JSTE SE 
POPRVé DOSTAL NA KONCERTNí TURNé DO 
USA. VNíMAL JSTE ROZDíLy MEZI TOUTO ZEMí  
A NORMALIZAČNíM ČESKOSLOVENSKEM, NEBO 
Z PóDIA NEByLy Až TAK PATRNé?

Rozdíly byly jasné na první pohled. Co vás 
ale překvapí a mě překvapilo také, to jsou 
velké shody v mentalitě a životních posto-
jích prostých Rusů a Američanů. Při dalších 
návštěvách USA jsem si to jen potvrdil. Pro-
stě velká země formuje své obyvatele velmi 
podobně, různé politické systémy na tom 
málo změní. Uvědomil jsem si, že tyto dvě 
země se vždy spolu dohodnou – jen aby Bůh 

nA SlOvíčkO S jindřiškOu 
hOlOTOvOu

dal, aby to nebylo až příliš na náš úkor.

KROMě UMěLECKé ČINNOSTI PůSOBíTE 
TAKé JAKO PEDAGOG NA AMU A PRAžSKé 
KONZERVATOřI. CíTíTE SE OSOBNě BýT 
VíCE UMěLCEM, NEBO UČITELEM? 

To je vzájemně hodně propleteno. Jedno 
bez druhého pro mne nemůže existovat. 
Pravda je, že nejprve jsem byl houslistou  
a že mě to dodneška živí.

KDyBySTE SI MěL VyBRAT SVéHO NEJ-
OBLíBENěJšíHO SKLADATELE, KTERéHO 
NEJRADěJI HRAJETE, KDO By TO ByL?

Ten, kterého právě hraji.

Váš KOLEGA Z POROTy FRANTIšEK NOVOT-
Ný říKá, žE NEJRADěJI JEZDí KONCERTO-
VAT DO JAPONSKA. PřEDSEDA POROTy 
PAVEL HůLA SE Z VySTOUPENí ODTUD 
PřED PáR DNy VRáTIL. CO Váš VZTAH  
K ZEMI VyCHáZEJíCíHO SLUNCE?

Počet mých cest do Japonska překročil 
desítku, už je nespočítám. Další dvě mě 
čekají v průběhu nejbližších dvanácti 
měsíců. Japonsko je velký trh muziky  
a země s množstvím přátelských lidí.

CO BySTE POPřáL SOUTěžíCíM, KTEří LE-
TOS BUDOU Už PO 55. SOUPEřIT O LAURE-
áTSKý TITUL?

Aby dokázali nemyslet na soutěž, ale na 
muziku – tak se jim bude dobře hrát.

Děkuji za odpovědi ...

OBlíBený AuTOr?  
„Ten, kTeréhO právě hrAji,“ 

DOBRýM ZVyKEM NA KOCIANOVě HOUSLOVé 
SOUTěžI BýVá, žE SE NěKTERý Z POROTCů 
REKRUTUJE Z řAD BýVALýCH VíTěZů. V PO-
SLEDNíCH LETECH NAJDEME řADU TAKOVýCH 
PříKLADů, V PRVé řADě PřEDSEDU POROTy 
PAVLA HůLU. V LETOšNí DEVíTIČLENNé SE-
STAVě POTVRZUJE TOTO PRAVIDLO I LAUREáT 
KHS Z ROKU 1970 JINDřICH PAZDERA. ZPRA-
VODAJI KOCIANOVy HOUSLOVé SOUTěžě PO-
SKyTL OCHOTNě ROZHOVOR, V NěMž ODHALIL 
TAJEMSTVí, KTERá MU Z DOB STUDIí V MOSKVě 
PřEDAL PROSLULý LEONID KOGAN. 

říká pOrOTce  
jindřich pAzderA

Během svého  života kombinoval Jaroslav 
Kocian práci houslového interpreta a profe-
sora na konzervatoři. 
Mezi léty 1924–1927 spolupracoval s pia-
nistou Otto Hašou. V roce 1926 získal ti-
tul mimořádného profesora konzervatoře  
a téhož roku obdržel čestné občanství svého 
rodného města. Série úspěšných koncertů, 
kterou odstartoval roku 1927 s novým do-
provazečem Oldřichem Kredbou, byla však 
záhy přerušena smrtí Kocianovy matky. 
Znovu se do zaplněných sálů Kocian vrá-
til roce 1928, kdy odjel na turné do Litvy  
a Lotyšska. Koncertoval rovněž v Jugoslávii,  
v Bratislavě a Berlíně. Posledně jmenované 
město navštívil hned dvakrát, podruhé jako 
účastník reprezentačního plesu na českém 
velvyslanectví.  Za obětavou pedagogickou 
práci byl 1. května 1929 jmenován řádným 
profesorem mistrovské školy (dnešní AMU).
Poslední zahraniční turné odstartoval Ja-
roslav Kocian v březnu 1930. S pianistou 
Janem Ermlem odcestoval do Indonésie. 
Vlivem tropických veder se u něho začalo 

závěr kAriéry A pOSlední léTA miSTrOvA živOTA

deniSA SmOlOvá

projevovat nervové onemocnění. Koncerty 
doprovázely i technické problémy. Po ná-
vratu domů ukončil ze zdravotních důvodů 
svou koncertní kariéru a věnoval se pouze 
výuce na konzervatoři. V roce 1931 obdržel 
Státní cenu za dlouholetou činnost. Těžkou 
ránou pro Kociana byla v roce 1931 smrt 
jeho ženy Lídy. O dva roky později zemřel  
i jeho milovaný profesor ševčík. Jaroslav 
Kocian navázal na odkaz svého učitele  
a jako profesor mistrovské třídy vychoval 
mnoho výborných houslistů. 
V roce 1933 oslavil padesátiny a roku 
1937 se znovu oženil. Vzal si svou hos-
podyni Bohumilu Benešovou. Jako vlas-
tence ho velmi zasáhla německá oku-
pace. Ve školním roce 1939–1940 se 
Kocian stal rektorem školy. Dovršení še-
desáti let oslavil koncertem v rodném Ústí  
a svým druhým vystoupením v Dvořákově 
síni v Praze.
Ve stejném roce byl však vyloučen z kon-
zervatoře a musel odejít do předčasného 
důchodu. Konec války přivítal s radostí 
a velkým očekáváním, přišlo však zkla-
mání. Nemohl se vrátit zpět na konzerva-
toř. Jeho zdravotní stav se i nadále zhor-
šoval. Jaroslav Kocian zemřel 7. března 
1950, po pohřbu byly jeho ostatky převe-
zeny a uloženy do rodinné hrobky v Ústí 
nad Orlicí, po osmi letech byly vyzvednuty  
a uloženy na vyšehradském Slavíně.

130 leT Od nArOzení  
miSTrA jArOSlAvA kOciAnA

zprAvOdAj kOciAnOvy hOuSlOvé SOuTěže už v minulOSTi vyzvídAl, kOlik TOhO O SvěTě vážné hudBy A jArO-
SlAvu kOciAnOvi vědí pedAgOgOvé A STudenTi ÚSTeckéhO gymnáziA A „umprumky“. leTOS Si nAši repOrTéři 
připrAvili čTyři OTázky prO kAnTOry A žáky STřední zdrAvOTnické škOly. A jAk Si vedli?

peTr mOTl A peTr Břenek znOvu v Akci:  
nA zdrAvOTnické škOle

mArTA hAnikOvá
KDO TO ByL JAROSLAV KOCIAN? VíTE O NěM NěCO?
Ústecký rodák. Houslista. I hudební pedagog.  
Na jeho počest se koná soutěž.
KOLIK STRUN MAJí HOUSLE?
Čtyři struny.
KDO NAPSAL NOVOSVěTSKOU SyMFONII?
Dvořák.
ZNáTE NěJAKéHO DNEšNíHO SLAVNéHO HOUSLISTU?
šporcl, Snítil, Svěcený. 

liBuše millerOvá
KDO TO ByL JAROSLAV KOCIAN? VíTE O NěM NěCO?
Ústecký rodák, skladatel, houslista.
KOLIK STRUN MAJí HOUSLE?
Čtyři.
KDO NAPSAL NOVOSVěTSKOU SyMFONII?
Dvořák.
ZNáTE NěJAKéHO DNEšNíHO SLAVNéHO HOUSLISTU?
Svěcený, Hudeček, šporcl.

gABrielA dAníčkOvá, jAnA fAifrOvá, AnnA jelínkOvá 
KDO TO ByL JAROSLAV KOCIAN? VíTE O NěM NěCO?
Ne. Asi houslista.
KDO NAPSAL NOVOSVěTSKOU SyMFONII?
Nevím.
KOLIK STRUN MAJí HOUSLE?
Čtyři.
ZNáTE NěJAKéHO DNEšNíHO SLAVNéHO HOUSLISTU?
šporcl. 

lenkA pOdzimkOvá
KDO TO ByL JAROSLAV KOCIAN? VíTE O NěM NěCO?

Rodák. Houslista.
KOLIK STRUN MAJí HOUSLE?

Pět?  Nebo to má kytara ? 
ZNáTE NěJAKéHO DNEšNíHO SLAVNéHO HOUSLISTU?

Svěcený, šporcl. 
KDO NAPSAL NOVOSVěTSKOU SyMFONII?

Dvořák. 

TAjemný AnOnym 
KDO TO ByL JAROSLAV KOCIAN? VíTE O NěM NěCO?

Houslista.
KOLIK STRUN MAJí HOUSLE?

šest, sedm? 
ZNáTE NěJAKéHO DNEšNíHO SLAVNéHO HOUSLISTU?

šporcl.
KDO NAPSAL NOVOSVěTSKOU SyMFONII?

Promiňte, nevím. 

SlečnA kArOlínA?
KDO TO ByL JAROSLAV KOCIAN? VíTE O NěM NěCO?
To byl houslista. Všechno se tu po něm jmenuje. 

Takže se tu i narodil.
KDO NAPSAL NOVOSVěTSKOU SyMFONII?

Dvořák? 
KOLIK STRUN MAJí HOUSLE?

Čtyři ? 
ZNáTE NěJAKéHO DNEšNíHO SLAVNéHO HOUSLISTU?

Ani ne.

A cO říkAjí nA kOciAnOvu hOuSlOvOu 
SOuTěž její návšTěvníci?

hedA peTrOvá 
Váš NáZOR NA LETOšNí ROČNíK?
Já jsem se zúčastnila už čtyřiceti devíti Kociáno-
vých houslových soutěží. A je to každý rok skvělé. 

jOSef mArTinec
Váš NáZOR NA LETOšNí ROČNíK?
Já jsem profesionální houslista a myslím, že je to 
vážně skvělé. Jsem tu už po několikáté. Prakticky 
jsem sem chodil už od začátku.

pAvlA vendlichOvá
Váš NáZOR NA LETOšNí ROČNíK?
No tak jsou tu neskutečné výkony.  
Super úroveň. Je to tu super. 

návšTěvnice z TureckA
Váš NáZOR NA LETOšNí ROČNíK?
Je to vážně skvělá soutěž. Mám ráda tohle místo, 
atmosféru.. Dá se tu tvořit skvělá muzika…

pAn zdeněk (příjmením Si nejSme jiSTi) 
Váš NáZOR NA LETOšNí ROČNíK?
Velmi se mi to líbilo. Některé výkony byly výbor-
né. 
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humOrně dO dAlšíhO dne  
S lukášem vAckem

AnnA chrTkOvá
Beru to jako zkušenost. Příležitost 
pracovat na společné práci v týmu s Ja-
kubem, a do nelehké práce nasazenou 
redakcí. šance spolupracovat na ma-
gazínu pro tak prestižní soutěž je velká 
věc. Snad vás nový design, který jsme 
společně vytvořili, oslovil pozitivně.

příjemná zkušenOST

lukáš vAcek:
Práce redaktora se mi velmi líbila  
i samotná soutěž byla skvělá. Atmosfé-
ra byla přátelská a organizace bezpro-
blémová. Jsem rád za tuto zkušenost, 
jen mne mrzí, že psaní zpravodaje 
nedopadlo již minulý rok.

deniSA SmOlOvá:
Těžko něco na závěr dodat, rozhodně 
práce na zpravodaji byla skvělá zkuše-
nost, kterou určitě v budoucnu využiji. 
Velkým plusem pro mě bylo prostředí 
soutěže, příjemná atmosféra a spousta 
milých lidí.

peTr mOTl:
Tvorba anket s kolegou Petrem Břen-
kem na této soutěži i mimo ni byla 
opravdu příjemná, i když mi je líto, že 
jsem všechna soutěžní klání slyšel pou-
ze ze zákulisí nebo jsem na ně neměl 
čas. Každopádně mám dobrý pocit  
z odvedené práce nás všech.

peTr Břenek:
Myslím, že práce v redakci byla vcelku 
příjemná zkušenost. Nejraději jsem 
komunikoval s respondenty z ciziny, 
což přispělo k zlepšení mé angličtiny. 
Jsem rád, že jsem byl součástí naší 
malé redakce.

jAkuB BAchOrík:
Pro mne společně s Aničkou byl hlavní 
úkol vytvořit kvalitní, přehledný a dobře 
čitelný magazín, který se bude přede-
vším líbit. 
Spolupráce probíhala od prvního dne 
lépe a lépe a atmosféra v redakci byla 
příjemná. V tuto chvíli už jen doufám, že 
se nám v tomto boji podařilo obstát.

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

Milí čtenáři,
upletl jsem si na sebe bič v závěrečné-
ho článku. říkat tomu komentář, neřkuli 
fejeton, by bylo o půl jedenácté večer ne-
zdravě sebevědomé. Nosím však v notně 
unavené hlavě zbytky jedné myšlenky,  
o níž bych se s Vámi chtěl podělit.
Napadlo mne, že by tři písmena značící 
zkratku soutěže mohla dostat i jiný vý-
znam. Navrhuji mezinárodní soustavu SI 
doplnit  a především obohatit o jednotku 
KHS – Kouzelná hudební setkání. Základ-
ní jednotka bude k vidění květen co květen 
v Ústí nad Orlicí v budově Základní umě-
lecké školy Jaroslava Kociana. A pokud do 

budoucna nalezneme její zlomky i jinde po 
vlastech českých, bude to jen a jen ku pro-
spěchu věci.
Děkuji Vám všem, kteří jste se mi od  
7.–11. května postavili do cesty. Obětavá  
a pracovitá redakce, moji milí učitelé, 
Mirku Němče a Evo Suchomelová, pane 
profesore Františku Novotný, Haničko 
Jasanská a Miluško Barvínková, pořada-
telský týme i Vy, holky v bufetu. Byla to 
Prima sezóna.
Moc bych si přál, abychom ji společně za 
zvuku houslí prožívali i za rok.
Na viděnou a především na slyšenou!

jAn pOkOrný

khS – kOuzelná hudeBní SeTkání

jAk zAřídíTe, ABy hOuSle hrály jAkO viOlA?
SedněTe Si k zAdnímu pulTu, dívejTe Se vyjukAně 
kOlem SeBe A nehrejTe…

STOjí žeBrák nA rušné ulici A velice hezky hrAje 
nA hOuSle. zASTAví Se u něhO hudeBní OdBOrník: 
„člOvěče, já žASnu, vždyť vy BySTe mOhl hráT  
v prOfeSiOnálním OrcheSTru! prOč TAdy žeBráTe?“ 
„jO pAne, TO Bych dělAT nemOhl, já muSím živiT 
OSmičlennOu rOdinu.“


