SOBOTA 11. května 2013
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)

4.

Senzace!
Desetiletá Belgičanka Laureátkou!
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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 absolutního 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 celkovým pořadím výrazně zamíchat i mladší.
Dokázalo to už dopolední finálové kolo
III. kategorie, v němž zaujal odbornou porotu zejména vítězný Rumun Kis Radu, ale
také druhá Tiffany Tan Chao Min.
Hodně nahlas se však skloňovalo i jméno
vítězky nejmladší kategorie, teprve desetileté Belgičanky Alexandry Cooreman, která
předvedla bez přehánění famózní výkon.
Při jeho poslechu si mnozí z pamětníků jistě vybavili triumfy zázračných dětí Stefana
Milenkoviče v roce 1984 a Francisca Ladróna 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 podpořil 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 Schäferové, 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 pedagogem Igorem Tkatchoukem ovšem zareagoval pohotově, a tak mohla nejlepší houslistka 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 překvapení. 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!

„Příští rok přijedu
určitě znovu!“
říká čerstvá laureátka
Přinášíme
exkluzivně
rozhovor
s Alexandrou Cooreman krátce po vyhlášení výsledků!
Čekala jste, že se stanete laureátkou?

Vůbec jsem nečekala, že bych mohla vyhrát. Ale samozřejmě jsem moc chtěla.
Byl to váš první úspěch?

Mezinárodní soutěž jsem ještě nevyhrála,
tohle je můj první úspěch. Moc se sem těším 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.

CENY KHS 2013

Main Prize of the KVC 2013

Laureát KHS 2013:

The Laureate of the KVC 2013:

Alexandra COOREMAN, Belgie

Alexandra COOREMAN, Belgium

Cena vydavatelství Editio Bärenreiter Praha pro
Laureáta KHS 2013 – výběr notového materiálu
v hodnotě 5 000 Kč:

Prize of Editio Bärenreiter Prague Publisher for
the Laureate of KVC 2013 – digest of musical notation in amount 5 000 Kč:

Alexandra COOREMAN, Belgie

Alexandra COOREMAN, Belgium

Cena vydavatelství Editio Bärenreiter Praha pro
pedagoga, jehož žák se stal Laureátem KHS v hodnotě 3 000 Kč:

Prize of Editio Bärenreiter Prague for the teacher of the Laureate of KVC 2013:

Igor TKATCHOUK
Cena Nadačního fondu MJK pro nejlepšího interpreta 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

Ceny za nejlepší
interpretaci
povinných
skladeb

I. kategorie

Igor TKATCHOUK

Leopold Jansa: Koncertino
D dur op. 54, 1. věta

The best performer of the Kocian composition
the Jaroslav Kocian Fund Prize:

Alexandra Cooreman

Kis RADU, Romania

II. kategorie

Prize of professor Peter Michalica - Participation on the 9th International summer class of
master in Kremnica in Slovakia in July 2013:

Jaroslav Kocian: Jarní píseň
op. 19 č. 2

Jan MICHÁLEK, Prague

Aleksandra Latinovic
Award for excelent piano cooperation:

III. kategorie

Marius Alexandru POPESCU
Martina HÁJKOVÁ
Arnold DABROWSKI

Jaroslav Kocian: Intermezo
Pittoresque op. 18 č. 2

Kis Radu

Přijedete znova na KHS? Líbí se vám tu?

IV. kategorie

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

Sylvie Bodorová: Dža more
pro sólové housle

Petr Břenek

Miroslava Vážanská
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SET PIECES
KOCIAN´S VIOLIN
COMPETITION 2014
POVINNÉ SKLADBY
PRO 56. ročník
KHS 2014
I. KATEGORIE:

Antonín Dvořák: Sonatina
G major, op. 100, 1. movement (no repeat)

2nd CATEGORY (up to 12 years
of age):

II. KATEGORIE:

Bohuslav Martinů: Arabesque
Nr. 5, Nr. 1

III. KATEGORIE:
Bedřich Smetana:
Z domoviny 2. část

IV. KATEGORIE:
Josef Suk: Píseň lásky
(v úpravě Jaroslava Kociana)

Pavel Hůla předseda
odborné poroty, hodnotí
Laureátku 55. KHS:

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

1st CATEGORY (up to 10 years of
age)

Antonín Dvořák: Sonatina G major, op. 100, 1. věta (bez repetic)

Bohuslav Martinů:
Arabesky č. 5, č. 1

Program závěrečného koncertu
55. ročníku Kocianovy houslové
soutěže 2013

3rd CATEGORY (up to 14 years
of age):

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

Bedřich Smetana: From my Homeland
(2. Part)

Dmitrij Šostakovič: Koncert a moll, 4. věta

4th CATEGORY (up to 16 years
of age):

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

Josef Suk: Love Song (arr. Jaroslav
Kocian)

Jan Michálek, 1. cena 4. kategorie

Alexandra Cooreman, 1. cena 1. kategorie
Laureát KHS 2013

Roškotovo divadlo, sobota 11. května 2013 ve 14.30 hod.

Pavel Hůla, hodnotí průběh 55. KHS:
Připravím si nějaké slovo na závěrečný 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, která se nám podařila a již propagoval
jsem propagoval jako předseda poroty, bylo zařazení soudobé skladby.
Také to vnímám jako zajímavé oživení a dobrý počin.
Kocianova houslová soutěž si bez
pochyby drží kvalitu. Nižším počtem

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

Proč je celkovou vítězkou právě Alexandra Cooreman z I. kategorie? Zaprvé
měla nejvíce bodů. Je to vzácné, ale nebylo to ani v Ústí poprvé. Její úspěch je
naprosto zasloužený a naše rozhodnutí
stejně tak jednoznačné – je nás v porotě devět a dohodli jsme se devět k nule!
Chtěli jsme upozornit, že je i když malinká, tak přece už vycházející hvězda.
Může těžit z toho, že je laureátkou mezinárodní 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 téměř profesionální výkon, pochopitelně
na sobě dále musí pracovat. Důležité je
dobré pedagogické vedení a rodinné zázemí, 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.

3.

so u t ě ž
k at e g o r i e

Výsledková listina – III. kategorie 55. ročníku KHS 2013
1. cena:
Kis Radu, Rumunsko

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

2. cena:

Tiffany Tan Chao Min, Polsko

3. cena:
Andrijana Durmišević, Srbsko
Kryštof Kohout, Plzeň

ČU I.:
Markéta Kazdová, České Budějovice

ČU II.:
Nikita Manuylenko, Rusko
Daniel Pelikán, Most
Larisa Palochová, Praha 4

ČU III.:
Věra Bubancová, Havířov-Město
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Results of 55th KVC
– 3RD Category

nické možnosti, které skýtá mnohoznačná šíře
cikánských melodií, přitahují skladatele, soutěžící i publikum. Posluchačsky vděčné. Skutečně
oblíbená studnice efektních skladeb. Ale tzv.
přidanou hodnotu je houslista ještě této skladbě dlužen.

1st prize:

Kis Radu, Romania

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

2nd prize:

Tiffany Tan Chao Min, Poland

3rd prize:
Andrijana Durmišević, Serbia
Kryštof Kohout, Plzeň

Honorable Mention of the 1st grade:
Markéta Kazdová, České Budějovice

Honorable Mention of the 2nd grade:
Nikita Manuylenko, Russia
Daniel Pelikán, Most
Larisa Palochová, Praha 4

Honorable Mention of the 3rd grade:
Věra Bubancová, Havířov-Město

Jak to slyším já
– III. kategorie

Durmiševic Andrijana (Hudební škola Cuprija,
Srbsko): Nevýrazný dojem z prvních tónů odstraňovala 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 důstojné 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. Sarasate – Baskické caprice. Houslistka „válí“.
Skladba jí evidentně sedí líp než Wieniawského
Koncert D mol, 1. věta, kde pro mě chyběl posluchačský vrchol. Celkově chválím.
Pelikán Daniel (ZUŠ F. L. Gassmanna Most,
ČR): Skoumal – Variace na Cikánské melodie.
Ekvilibristika, zvukové barvy a nástrojové tech-

Radu Kis (Hudební škola Cluj – Napoca, Rumunsko): To je radost, po všech těch cárech
dýmu, vanoucích z cikánských tábořišť, slyšet
Mozarta! Houslista má za interpretaci jedničku, 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, fantastické! 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 Havířov – Město, ČR) Normální projev, ovšem po
„výboji“ rumunských hudebníků těžko uklidňuji své vnímání. Cikán se vrací. Předchozí číslo 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 Moskvy. 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 Budějovice, ČR): Rode – Koncert č. 7, 1. věta. Útlé
děvče hraje pěkně. Pokud nedojde ještě k překvapení, zdá se, že vcelku čeští houslisté odvádí 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 neobvyklostí. Pugnani-Kreisler: Preludium a Allegro zde
zní dnes naposledy. Mnoho houslistů může být
vděčno za tuto „znělou“ a efektní skladbu. Pokud na ni „dosáhnou“, mohou se ukázat v nejlepším světle. Báječně to mládenec zahrál!
Tan Chao Min Tiffany (Hudební škola Poznaň,
Polsko): První tóny nenechají nikoho na pochybách, že se jedná o další mladou virtuózku.
Hraje doslova celým tělem i obličejem, nic
z toho ale není zbytečná manýra. Přirozená muzikalita z děvčete přímo čiší. Když jsme
u celkového dojmu – klavírista je vedle uvolněné poetické dívky jak z jiného světa. Ze staré
školy. Pár na pódiu působí dojmem nesourodého dua. Kolik z toho se odrazí v hudbě? Vynikající houslistka! Jasný medailový projev, který
českým účastníkům v těchto dnech chybí.

Mirek Němec

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

Z úspěchu českých zástupců mám
pochopitelně radost. Nejlepší ze
zahraničních byla turecká houslistka, líbila se mi už v prvním
kole. Cenu za interpretaci povinné skladby ale dostala Miroslava
Vážanská, vtělila se do atmosféry skladby. Rozdíl mezi nakonec vítězným Janem Michálkem
a druhým Filipem Zaykovem byl
poměrně malý, možná rozhodla
volba skladeb. Šostakovič je velice těžký, náročný koncert, Honza
ho hrál strhujícím způsobem až
do konce.

4.

so u t ě ž
k at e g o r i e

Výsledková listina – Iv. kategorie
55. ročníku KHS 2013
1. cena:

Jak to slyším já
– IV. kategorie

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

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

Vážanská Miroslava (Pražská konzervatoř, ČR): Tuto skladbu si po letech služby 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 sebou… 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 nervozitě, momentálnímu vychýlení. Každopádně
se tady jednalo o kvalitní žákovský výkon.
Ovšem pozor, některé jiné výkony IV. kategorie byly veskrze profesionální, takže
přece jenom… Ale v děvčeti to je, když zapomene 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 nasbírá hodně kladů. Už jenom to, že tónů
je najednou plný sál. Když čisté tóny přesáhne 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 dozvuku, echa… Zda houslistka stačí na tak náročnou 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 pokračuje. U klavíru je výborná Hana Forsterová. Suverenní výkon (Ravel–Cikán).
Gabrian Adriana (Hudební škola Bukurešť, Rumunsko). Sibelius: Koncert d moll,
1. věta. Náročná skladba. Od samého úvodu je triumfem rumunské houslistky. Zbytečné cokoliv dodávat.
Michálek Jan (Gymnázium J. Nerudy Praha, ČR): Opět exponovaná dramatická hudba (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 ještě Cenu sympatie!
Kolářová Milena (Pražská konzervatoř, ČR): Mladá slečna hraje skvěle. To je
všechno, co mohu z pohledu laika říci. Pěkně se kategorie rozjela. Nyní hraje doslova
jeden líp než druhý.
Zaykov Filip (Gymnázium J. Nerudy Praha, 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. ročníkem. 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
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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

Na slovíčko

Results of 55th KVC
– 4TH Category

Daniel Glineur
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 potřebovala 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 koncert Josefa Špačka, který hrál opravdu bezvadně,
čistě. Bylo na něm vidět, že z toho má opravdu radost. 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?

Honorable Mention of the 1st grade:

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

Magdalina Vutova, Bulharsko
Marie Hasoňová, Mikulov
Anna Masojídková, Praha
Adriana Gabrian, Rumunsko
Tereza Šmídová, Praha

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, kteří mají možnost něco dokázat. Také aby se zvýšila
návštěvnost v příštích letech, protože to stojí za to.

Co byste rád dodal na závěr?

Peter Michalica
Jaké máte dojmy z dosavadního průběhu
soutěže?

Mým dominantním dojmem je ten radostný. Je neuvěřitelné, kolik skvělých
výkonů lze zde slyšet, a především je to
invaze upřímnosti. Myslím si, že upřímnost je taková deviza, kterou by leckdy
mohli soutěžícím závidět i profesionálové.
Co doprovodný program? Jak se vám
líbí koncerty?

Koncerty se samozřejmě staly již přirozenou součástí festivalu. Neměl jsem
možnost slyšet příliš mnoho vystoupení,
ale velký zážitek jsem měl z Pocty Kocianovi, 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 tento rok překvapilo? Jaká je kvalita
soutěžících?

Mě vždycky překvapí nejmladší kategorie, kdy ty malé děti dokáží předvést
nevšední věci. Byl tam jeden výkon, kdy
si člověk uvědomí, že je to potvrzení existence 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 uchazeči, vždy bychom dali dvacet pět bodů.

Lukáš Vacek
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„Pravda by měla
zvítězit, ale dá to
strašnou fušku!“

Patříte, coby emeritní předseda poroty,
mezi nejvzácnější hosty letošní soutěže. 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 potřebuje?

Ano, v současné době je klasická muzika
ohroženým druhem, který je zapotřebí pečlivě chránit. Kulturní lidé by se měli spojit
a vystoupit z mlčící většiny, snažit se usilovně přesvědčit všechny pitomce na vedoucích místech, že klasická muzika je něco
nezastupitelného. A co ke kultuře českého
národa nejen patří, ale je nezbytně nutné
Co do toho zpravodaje na sobotu dát?! Sta- proto, abychom „nezburanovatěli“.
čí jít ve čtvrtek ráno kolem ústeckého
kostela, kde čirou náhodou stojí někdo,
kdo vám hodně připomíná emeritního předsedu 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 neotřelé kritiky, na sebe nenechá dlouho čekat.
Nejprve děkuji za čas, který jste si, pane
profesore, vyhradil pro Zpravodaj Kocianovy houslové soutěže.

Potěšení na mé straně!

Čím vlastně činí hudba člověka lepším?

Duchové, kteří tvořili muziku, jíž se zabýváme, 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 zabýváme – věcmi mezi nebem a zemí, o nichž
mysl naše školská ale snívá, naštěstí. Proto

se musí klasická muzika ve světě vyskytovat, jinak je to průšvih.
Hudba je tedy podle vás zdrojem kultivace, co naopak lidi degraduje?

Hluk, jednoznačně. V něm neslyšíte sám
sebe ani druhé. Jsem velice nešťastný, že
Společnost pro potírání hluku skončila kvůli chybějícímu finančnímu zázemí. Nezbývá,
než abychom se ze soutěžících, těchto výhonků na Kocianově houslové soutěži, snažili 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 procházek?

Byl jsem se podívat, kdy je mše, protože je
Nanebevstoupení Páně, což je veliký svátek. 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 zabývali 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 vyslechl 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 úrovni na sto procent. Jejich výkony byly mimořádné.
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 vyhlášení. 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 loňského 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 pošilhávat 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 hraje špičkově už takto mladý houslista, je nebezpečí, že záhy vyhoří.
Pane profesore, stále působíte na pražské AMU, jak to momentálně vypadá s vaší
uměleckou činností?

Dělám, co můžu, abych nechátral příliš
rychle. (směje se) Pokouším se toho Němce, co nám schovává věci, zadržovat, jak to
jen jde! Musím říct, že mám ve své třídě jednoho 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 laureátům, ale i dalším soutěžícím Kocianova soutěž?

Děti se mohou přesvědčit o tom, že se perná 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 Kociance patří, ale všichni, spojili k tomu, aby

dětičky dostaly prostor. Proč bychom měli
poslouchat jenom hluky neumětelů, kteří
jsou rychlokvaškami za dva, tři roky, chybějící schopnosti dohánějí decibely a navíc
ještě hrají na playback, místo těch skutečných olympioniků? Je nezbytné, abychom
se spojili, tloukli do televize, rozhlasu.
Platí biblické „tlučte a bude vám otevřeno“?

Obávám se, že dveře jsou zabedněné v mozcích vedoucích pracovníků…, jim se jedná
hlavně o lacinou poslechovost. To je strašlivý 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 někteří 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 popřál Kociance do dalších let?
Doufám, že se podaří, aby se osvícená vrstva jejích mecenášů zvětšovala. A doufám,
že spousta lidí pochopí, že tyto děti, účastníci soutěže, jsou něco zcela výjimečného.

A co říkají na Kocianovu houslovou
soutěž její návštěvníci?

Petr Motl a Petr Břenek znovu v akci:
Zpravodaj Kocianovy houslové soutěže už v minulosti vyzvídal, kolik toho o světě vážné hudby a Jarona zdravotnické škole 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?
Marta Haniková

Lenka Podzimková

Kdo to byl Jaroslav Kocian? Víte o něm něco?

Kdo to byl Jaroslav Kocian? Víte o něm něco?

na slovíčko s Jindřiškou
Holotovou
Během nabitého programu nebylo pro porotce snadné najít volnou chvíli. Někteří ale svůj drahocenný čas věnovali Zpravodaji
Kocianovy houslové soutěže. Profesorku 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 začínala pedagogickou kariéru. Na začátky Kocianovy houslové soutěže si
ještě pamatuji, to byla soutěž v Hernychově vile.
Teď sem řadu let jezdím jako porotkyně, velice a velice mám tu soutěž
ráda. Obdivuji zdejší personál z hu-

Ústecký rodák. Houslista. I hudební pedagog.
Na jeho počest se koná soutěž.

Rodák. Houslista.

Heda Petrová
Váš názor na letošní ročník?

dební školy, který dokáže vytvořit
takové úžasné zázemí. Děti, všichni
doprovazeči i rodiče může těšit úžasná atmosféra, není to soutěž jako
taková.
V čem přesně?

Není na hraně žádných nervových vyčerpání, tady vládne přátelská atmosféra a to má opravdu veliký vliv na
kvalitu výkonů dětí. Ty hrají samo sebou 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 hudebním pořadatelům přeji, aby se
jim dále dařila jejich záslužná práce
a aby soutěž mohla v takhle krásném
prostředí stále fungovat.

Já jsem se zúčastnila už čtyřiceti devíti Kociánových houslových soutěží. A je to každý rok skvělé.

Kolik strun mají housle?

Pět? Nebo to má kytara ?

Váš názor na letošní ročník?

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 výborné.

Čtyři struny.

Svěcený, Šporcl.

Kdo napsal Novosvětskou symfonii?

Kdo napsal Novosvětskou symfonii?

Dvořák.

Dvořák.

Josef Martinec
Já jsem profesionální houslista a myslím, že je to
vážně skvělé. Jsem tu už po několikáté. Prakticky
jsem sem chodil už od začátku.

Kolik strun mají housle?

Znáte nějakého dnešního slavného houslistu?

Znáte nějakého dnešního slavného houslistu?

Šporcl, Snítil, Svěcený.

tajemný anonym

Kdo to byl Jaroslav Kocian? Víte o něm něco?

Libuše Millerová

Houslista.

Kdo to byl Jaroslav Kocian? Víte o něm něco?

Kolik strun mají housle?

Ústecký rodák, skladatel, houslista.

Šest, sedm?

Kolik strun mají housle?

Znáte nějakého dnešního slavného houslistu?

Čtyři.

Šporcl.

Kdo napsal Novosvětskou symfonii?

Kdo napsal Novosvětskou symfonii?

Dvořák.

Promiňte, nevím.

Znáte nějakého dnešního slavného houslistu?

Svěcený, Hudeček, Šporcl.

slečna Karolína?

Kdo to byl Jaroslav Kocian? Víte o něm něco?

Gabriela Daníčková, Jana Faifrová, Anna Jelínková

To byl houslista. Všechno se tu po něm jmenuje.
Takže se tu i narodil.

Kdo to byl Jaroslav Kocian? Víte o něm něco?

Ne. Asi houslista.

Kdo napsal Novosvětskou symfonii?

Kdo napsal Novosvětskou symfonii?

Dvořák?

Nevím.

Kolik strun mají housle?

Kolik strun mají housle?

Čtyři ?

Čtyři.

Ani ne.

Šporcl.

Znáte nějakého dnešního slavného houslistu?

Znáte nějakého dnešního slavného houslistu?
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Pane Pazdero, od koho a kdy přišla nabídka, 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?

Oblíbený autor?
„Ten, kterého právě hraji,“

říká porotce
Jindřich Pazdera
Dobrým zvykem na Kocianově houslové
soutěži bývá, že se některý z porotců
rekrutuje z řad bývalých VÍTĚZŮ. V posledních letech najdeme řadu takových
příkladů, v prvé řadě předsedu poroty
Pavla Hůlu. V letošní devítičlenné sestavě potvrzuje toto pravidlo i laureát
KHS z roku 1970 Jindřich Pazdera. Zpravodaji Kocianovy houslové SOUTĚŽĚ poskytl ochotně rozhovor, v němž odhalil
tajemství, která mu z dob studií v Moskvě
předal proslulý Leonid Kogan.

Primární je asi zvědavost a pak se jistě neubráním 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 konzervatoři 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 spojeno mimo jiné s mými úspěchy na KHS. Bez
Moskevské konzervatoře bych se však nestal houslistou ani pedagogem a vůbec bychom tady dnes spolu nerozmlouvali.
Během studií v tehdejším Sovětském svazu jste byl žákem proslulého Leonida
Kogana, v čem přesně na Vás měl tento
slavný virtuos vliv, o kterém konec konců ve svém životopise hovoříte?

Není lehké to říci několika větami. Zdůrazňoval, že nic není nepřekonatelně těžké, že člověk si musí zdravě věřit. Vedl nás
k novému vnímání hudby – poslechněte

si jen jeho nahrávky, jsou i dnes svrchovaně 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 nepodařilo 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, amatérizmus 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 pedagogickou 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 postojích prostých Rusů a Američanů. Při dalších
návštěvách USA jsem si to jen potvrdil. Prostě 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

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 nejoblíbenějšího skladatele, kterého
nejraději hrajete, kdo by to byl?

Ten, kterého právě hraji.
Váš kolega z poroty František Novotný říká, že nejraději jezdí koncertovat 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 letos budou už po 55. soupeřit o laureátský titul?

Aby dokázali nemyslet na soutěž, ale na
muziku – tak se jim bude dobře hrát.
Děkuji za odpovědi ...
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130 let od narození
Mistra Jaroslava kociana

závěr kariéry a poslední léta Mistrova života
Během svého života kombinoval Jaroslav
Kocian práci houslového interpreta a profesora na konzervatoři.
Mezi léty 1924–1927 spolupracoval s pianistou Otto Hašou. V roce 1926 získal titul mimořádného profesora konzervatoře
a téhož roku obdržel čestné občanství svého
rodného města. Série úspěšných koncertů,
kterou odstartoval roku 1927 s novým doprovazečem Oldřichem Kredbou, byla však
záhy přerušena smrtí Kocianovy matky.
Znovu se do zaplněných sálů Kocian vrátil 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 Jaroslav Kocian v březnu 1930. S pianistou
Janem Ermlem odcestoval do Indonésie.
Vlivem tropických veder se u něho začalo

projevovat nervové onemocnění. Koncerty
doprovázely i technické problémy. Po návratu 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 hospodyni Bohumilu Benešovou. Jako vlastence ho velmi zasáhla německá okupace. Ve školním roce 1939–1940 se
Kocian stal rektorem školy. Dovršení šedesáti let oslavil koncertem v rodném Ústí
a svým druhým vystoupením v Dvořákově
síni v Praze.
Ve stejném roce byl však vyloučen z konzervatoře a musel odejít do předčasného
důchodu. Konec války přivítal s radostí
a velkým očekáváním, přišlo však zklamání. Nemohl se vrátit zpět na konzervatoř. Jeho zdravotní stav se i nadále zhoršoval. Jaroslav Kocian zemřel 7. března
1950, po pohřbu byly jeho ostatky převezeny a uloženy do rodinné hrobky v Ústí
nad Orlicí, po osmi letech byly vyzvednuty
a uloženy na vyšehradském Slavíně.

Denisa Smolová

humorně do dalšího dne
s lukášem vackem
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.“

příjemná zkušenost
anna chrtková

Denisa Smolová:

Beru to jako zkušenost. Příležitost
pracovat na společné práci v týmu s Jakubem, a do nelehké práce nasazenou
redakcí. Šance spolupracovat na magazínu pro tak prestižní soutěž je velká
věc. Snad vás nový design, který jsme
společně vytvořili, oslovil pozitivně.

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

jakub bachorík:
Pro mne společně s Aničkou byl hlavní
úkol vytvořit kvalitní, přehledný a dobře
čitelný magazín, který se bude především 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.
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Lukáš Vacek:
Práce redaktora se mi velmi líbila
i samotná soutěž byla skvělá. Atmosféra byla přátelská a organizace bezproblémová. Jsem rád za tuto zkušenost,
jen mne mrzí, že psaní zpravodaje
nedopadlo již minulý rok.

55. ročník KHS finančně podporují

Petr Motl:
Tvorba anket s kolegou Petrem Břenkem na této soutěži i mimo ni byla
opravdu příjemná, i když mi je líto, že
jsem všechna soutěžní klání slyšel pouze 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.

KHS – Kouzelná hudební setkání
Milí čtenáři,
upletl jsem si na sebe bič v závěrečného článku. Říkat tomu komentář, neřkuli
fejeton, by bylo o půl jedenácté večer nezdravě 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 význam. Navrhuji mezinárodní soustavu SI
doplnit a především obohatit o jednotku
KHS – Kouzelná hudební setkání. Základní jednotka bude k vidění květen co květen
v Ústí nad Orlicí v budově Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. A pokud do

budoucna nalezneme její zlomky i jinde po
vlastech českých, bude to jen a jen ku prospěchu 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, pořadatelský 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
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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.
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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

