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VÁŽENÍ PŘÁTELÉ, MLADÍ HOUSLISTÉ,
MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI KOCIANOVA ÚSTÍ!
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HISTORIE SE OPAKUJE

Letos je to již třicet let, kdy se v Ústí nad Orlicí teprve
Na prahu nového hudebního svátku 56. ročníku Kocianopodruhé objevil sedmiletý Stefan Milenkovič z Jugoslávy houslové soutěže mám opět milou příležitost přivítat
vie. Svým výkonem ohromil porotu Kocianovy houslové
všechny naše hosty a návštěvníky v Ústí nad Orlicí, v Pardusoutěže natolik, že obdržel tak vysoký počet bodů, který
bickém kraji a v České republice.
již nepřekonal žádný z účastníků soutěže. Porotci chvilku
Kocianova houslová soutěž, která se před mnoha lety zrodiváhali, zda tak malému dítěti patří titul absolutního vítěze.
la na půdě hudební školy, dospěla do věku zralé dámy a těší
Pak ovšem zvítězil zdravý rozum a fakt, že ten výkon byl
se stále velkému zájmu mladých adeptů houslového umění
skutečně nejlepší. A tak malý Stefan se stal průlomovým
z celého světa. Při skutečnosti, že v posledních deseti lelaureátem KHS. Svojí další uměleckou i pedagogickou
tech se počet hudebních soutěží velmi významně zvýšil jak
dráhou potvrzuje, že rozhodnutí tehdejší poroty v čele
v našem národním, tak i evropském i světovém kontextu,
s prof. Václavem Snítilem bylo více než prozíravé a správzůstává Kocianova houslová soutěž na výsluní zájmu těch
né. O třináct let později se podobný husarský kousek ponejlepších.
vedl desetiletému Ladronu de Guevarovi z Mexika, který
Na letošní ročník KHS se přihlásilo celkem 53 mladých
doslova sršel nezkrotnou energií, nejen při hře na housle.
talentů houslové hry nejen z České republiky, ale i dalších
Pro posledního laureáta z I. kategorie nemusíme chodit
16 zemí Evropy, Asie a Ameriky. Vítáme tedy velmi srdečdaleko. Stala se jím při loňském ročníku KHS desetiletá
ně účastníky ze Srbska, Polska, Belgie, Turecka, Slovenska,
nesmělá a nenápadná dívenka Alexandra Cooreman z BelUkrajiny, Lotyšska, Bulharska, Lucemburska, Švýcarska,
gie. Také ona okouzlila svým vynikajícím výkonem porotu
DRAČÍ HOUSLE, CENA PRO LETOŠNÍHO LAUREÁTA
Francie, Německa, Rakouska, i dalekého Mongolska, USA
natolik, že ta nešetřila body, které Alexandře stačily k abFOTO: ARCHIV
a Kanady. Všichni tito mladí umělci přijíždí nejenom s vísolutnímu vítězství. Dnes se můžeme těšit na její středeční
rou v soutěžní úspěch, ale i s touhou poznat více ze země,
vystoupení s pardubickou Komorní filharmonií, s níž si zahraje Wieniawského
která dala světu Jaroslava Kociana, světově uznávaného houslového mistra 1.
houslový koncert.
poloviny 20. století. Nás těší, že se tak letos děje v Roce české hudby, který se
A proč připomínám tuto historii? K mé velké radosti kontinuita této soutěže
tak krásně odráží i v povinných skladbách pro jednotlivé soutěžní kategorie.
trvá již více než půl století a stále na ní přijíždějí nové a nové talenty z mnoha
Snahou nás všech, kteří jsme letošní hudební svátek KOCIANOVO ÚSTÍ NAD
zemí celého světa. Soutěž je otevřena skutečně všem dětem, které dostaly do
ORLICÍ 2014 připravovali, je, aby se všichni u nás cítili dobře, pocítili přávínku nejen obrovský talent, ale obětavé a rozumné rodiče a schopné pedatelskou a tvůrčí atmosféru a dali tak průchod radosti z krásných soutěžních
gogy. Také letos změří své síly a své umění půl stovky uchazečů ve snaze o co
vystoupení i večerních festivalových koncertů. Vždyť i zde se představí mladí
největší úspěch. Chtěl bych všem popřát, aby ten úspěch byl co největší. Ale
umělci, kteří si odvezli významná ocenění ze soutěže – Karol Daniš (SR) a laui těm, kteří na ceny nedosáhnou, patří náš velký obdiv. Zúčastnit se Kocianovy
reátka KHS 2013 Alexandra Cooreman (Belgie). Naše společná radost bude
houslové soutěže vyžaduje totiž kus velké odvahy. A za tu chci všem zúčastnejlepším darem pro hudební mládí, krásnou hudbu, kulturu jako takovou
něným poděkovat.
a jistě i pro dnešní, konflikty zmítaný svět obecně!

PaedDr. JIŘÍ TOMÁŠEK

ŘEDITEL KOCIANOVY HOUSLOVÉ SOUTĚŽE

ZAHÁJENÍ SOUTĚŽE PŘED BUDOVOU ZUŠ. J. KOCIANA

9.30

LOSOVÁNÍ 1. KOLA II. KATEGORIE

10.00

1. KOLO II. KATEGORIE
VYHLÁŠENÍ POSTUPUJÍCÍCH II. KATEGORIE DO 2. KOLA
A LOSOVÁNÍ 2. KOLA II. KATEGORIE 30 MINUT
PO UKONČENÍ 1. KOLA

14.00

LOSOVÁNÍ 1. KOLA III. KATEGORIE

14.30

1. KOLO III. KATEGORIE
VYHLÁŠENÍ POSTUPUJÍCÍCH III. KATEGORIE DO 2. KOLA
A LOSOVÁNÍ 2. KOLA III. KATEGORIE 30 MINUT
PO UKONČENÍ 1. KOLA

19.30

KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
(ROŠKOTOVO DIVADLO)

FESTIVAL ZAHÁJEN!

Hezký pobyt v Kocianově Ústí Vám přeje

Vítejte v Ústí nad Orlicí!
Váš

9.00

PAVEL SEDLÁČEK

PŘEDSEDA NADAČNÍHO FONDU MISTRA JAROSLAVA KOCIANA

Kocianovo Ústí nad Orlicí si odbylo své úvodní tóny již v pondělí.
Umělecký ředitel Jaroslav Svěcený pozval na zahajovací recitál
mladého, ale už nyní uznávaného slovenského houslistu Karola
Daniše.
...4

2

SOUTĚŽ
A FESTIVAL

„POD JEDNOU STŘECHOU“

NOV Ě JAKO KOCI ANOVO ÚSTÍ NAD ORLICÍ

29. května 1959 mohlo jednadvacet mladých houslistů a trojice porotců jen těžko tušit, jak významného dne tehdy byli svědky. Soutěž
mladých houslistů Kocianova Ústí 1959, jež se tehdy konala v souvislosti s festivalem Kocianovo Ústí, začínala ve skromných poměrech – pamětníci s úsměvem vzpomínali, jak například pořádající
pedagogové na poslední chvíli sháněli slamníky do tříd v Hernychově vile, aby měli soutěžící ze vzdálenějších měst kde složit hlavu…
Tradice ovšem postupně sílila stejně jako zázemí soutěže, z regionálního podniku se stala akce celostátního formátu, posléze evropského a nakonec i světového. K poctě Mistra Kociana se každoročně
do Ústí nad Orlicí sjíždějí mladí houslisté ze všech koutů světa. Cílem domácí houslové školy je pochopitelně v náročné konkurenci
obstát. Ze současné české houslové špičky ostatně jen málokdo neprošel ústeckým kláním: mezi vítězi prvních ročníků bychom registrovali například jména Pavla Hůly či Václava Hudečka, laureátský

„MOŽNÁ I TEĎ BYCH PÁR AKORDŮ ZVLÁDL,“říká
Sebelepší myšlenky zůstanou pouze myšlenkami,
pokud nemají potřebné finanční zázemí. A hudebníci
tuto životní pravdu znají dvojnásob. Ústecký hudební
svátek se naštěstí může spolehnout na obdivuhodně
širokou síť sponzorů, kteří se k němu neotáčejí zády.
Kocianovo Ústí nad Orlicí letos získalo svého generálního sponzora a není náhodou, že se rekrutoval
z řad těch nejvěrnějších. Firma Rieter, která podává pomocnou ruku už řadu let, svoji podporu ještě
rozšířila. „Naším cílem je podpořit kulturní život ve
městě a přinést kvalitní koncerty pro naše obyvatele,“ zdůvodňuje rozhodnutí společnosti její generální
ředitel Jan Lustyk, který zpravodaji „Kocianky“ ochotně poskytl rozhovor.
FIRMA RIETER JE SPONZORSKY SPOJENA SPÍŠE SE SPORTOVNÍM PROSTŘEDÍM. ZNAMENÁ PODPORA KOCIANOVA
ÚST Í ŽE JDE I KULTURNÍM SMĚREM?
Firma Rieter dlouhodobě celých dvacet let podporovala souběžně sport, především tenisové mistrovství
České republiky Rieter Cup, ale i Kocianovu houslovou soutěž, takže nejde o nový vstup do kultury, ale
o naplnění naší sponzoringové strategie.
LETOS JSTE OVŠEM PŘEŠLI DO POZICE GENERÁLNÍHO
SPONZORA. Z JAKÉHO DŮVODU?
Myslím, že jsme dlouhodobě největší privátní sponzor Kocianova Ústí. Naši podporu jsme zvýšili, když
kromě vlastní soutěže přinesl Jaroslav Svěcený do
Ústí festival. Vlastní soutěž je jistě záslužná věc, ale
spíše pro odborníky a úzkou odbornou veřejnost.
Festival přináší kvalitní kulturu a hudbu pro širokou
veřejnost, proto jsme zvýšili naši angažovanost. Pokud bude festival pokračovat, budeme se i my účastnit takovéhoto podniku.

titul si domů z Ústí odváželi například Bohuslav Matoušek, Pavel
Šporcl, Gabriela Demeterová, Leoš Čepický, dokonce dvakrát Pavel
Eret.
Kocianova houslová soutěž také za víc jak půlstoletí své existence
nabídla příběhy z kategorie nezapomenutelných: přesně před dvaceti lety triumfoval vůbec nejmladší vítěz Kocianky, toho času teprve sedmiletý Stefan Milenkovič, mezi držiteli laureátského titulu
nacházíme také dvě sourozenecké dvojice (norská sesterská dvojice
Ragnhild a Eldbjörg Hemsing v letech 2003 a 2005, bratři Matouš
a Šimon Michalovi v rozmezí let 2008-2009). Dlouho se bude v Ústí
vzpomínat také loňský 55. ročník – všem favoritům IV. kategorie totiž „vypálila rybník“ vítězka té nejmladší, Belgičanka Alexandra Cooreman.
V posledních letech také vzrůstá zájem ústeckého publika, o což se
nepochybně zasloužila domácí soutěžící Hana Jasanská. Svěřenkyni
Miluše Barvínkové čeká letos v pořadí už pátá účast, po zisku dvou
třetích cen v předešlých ročnících může i letos pomýšlet vysoko.
Zcela nový rozměr dává Kocianově houslové soutěži v posledních
letech hudební festival Kocianovo Ústí, jež se pod taktovkou jeho
uměleckého ředitele Jaroslava Svěceného koná již po deváté. Úvodní dva koncerty jsou již minulostí, na další čtyři se ještě příznivci
vážně hudby mohou těšit.
Největší novinkou letošního hudebního svátku je pak logo Kocianovo Ústí nad Orlicí, pod nímž soutěž a festival budou i do budoucna
vystupovat. A to díky velké přízni desítek partnerů v čele s generálním sponzorem firmou Rieter CZ, s.r.o., která se chopila nové role.
Klasický citát říká, že co se nechvěje, není dost pevné. Soutěž i festival, jež připomínají odkaz Mistra Jaroslava Kociana, si prošly nejednou složitou chvílí, stojí však na pevných základech. Zásluhu na
tom mají také tradiční pořadatelské organizace: Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana a Základní umělecká škola Jaroslava Kociana
ve spolupráci s Klubcentrem a Městem Ústí nad Orlicí. I jim patří
velký dík. (re)

RIETER
GENERÁNÍ ŘEDITEL FIRMY NA
HUDBU NEZANEVŘEL JAN
LUSTYK

PŘEDSTAVUJEME ODBORNOU POROTU
PAVEL HŮLA

FRANTIŠEK NOVOTNÝ

PŘEDSEDA POROTY, AMU PRAHA,
PRIMÁRUS PRAŽÁKOVA KVARTETA

JAMU BRNO

HOUSLOVÝ VIRTUÓZ, LAUREÁT KHS 1986

Špičkový houslový virtuos (oceněný mimo
jiné na soutěžích Premio Paganini v Janově či International Competition v Tokiu)
a také uznávaný pedagog, který je spjat se
svou domovskou brněnskou JAMU. Kromě
„Kocianky“ působí profesor Novotný také
v porotách jiných soutěží. Vychoval řadu
kvalitních houslistů, v poslední době
mimo jiné pedagogicky provází jednu z vítězek Kocianovy houslové soutěže: Kláru
Erdingerovou-Staňkovou.

I letos splnil předseda odborné poroty

S výjimkou roku 2011 stabilní předseda
odborné poroty Kocianovy houslové soutěže a v Ústí nad Orlicí vždy vítaný host.
Dlouholetý primárius Kocianova kvarteta
nyní působí jako primárius Pražákova
kvarteta. Pedagogicky je činný na pražské
AMU, jejímž je absolventem. Se soutěží
Mistra Kociana je spjat dlouhá desetiletí – poprvé v ní získal 1. místo už před
jednapadesáti lety, podruhé před rovným
půlstoletím. Mnoho tisíc odehraných koncertů (jen s Kocianovým kvartetem přes
3000!) a více jak padesátka nahrávek vypovídá o uměleckých kvalitách houslisty,
který se zejména v posledních letech věnuje také dirigování.

JINDŘIŠKA HOLOTOVÁ
KONZERVATOŘ PLZEŇ

PETER MICHALICA
VŠMU BRATISLAVA, SLOVENSKO,
JAMU BRNO
Další ze stálic ústeckého houslového klání je slovenský profesor Peter Michalica,
houslový virtuos, absolvent a nyní pedagog bratislavské VŠMU a brněnské JAMU.
V roli porotce má bohaté zkušenosti, stejně jako v práci moderátora a hlasatele.

Ze čtyř žen, které letos zasednou v odborné porotě Kocianovy houslové soutěže,
je profesorka Plzeňské konzervatoře Jindřiška Holotová tou nejzkušenější. Mezi
devítkou arbitrů figurovalo její jméno loni
stejně jako letos. Jindřiška Holotová je
absolventkou Státní konzervatoře a AMU
v Praze a dlouholetou úspěšnou pedagožkou.

PAVEL ŠPORCL
Pavel Hůla svůj příslib, že do devítičlenné odborné poroty přivede nová jména.
Příznivcům vážné, ale i populární hudby
bude bezesporu známé jméno Pavla Šporcla, laureáta KHS z roku 1986 a v současnosti jednoho z nejznámějších zástupců
české houslové školy. Majiteli originálních
modrých houslí byla letos přiřknuta role
místopředsedy odborné poroty. Pro příznivce kocianovské tradice je návrat Pavla
Šporcla jistě dobrou zprávou.

DANA VLACHOVÁ
PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ

Stejně jako loni také letos registrujeme
v porotě jméno pedagožky Pražské konzervatoře Dany Vlachové, porotkyně se
zkušenostmi z nespočtu dalších soutěží.
Kromě bohaté koncertní činnosti (v Ústí
nad Orlicí předvedla své umění v jednom
z předešlých ročníků festivalu Kocianovo
Ústí) se věnuje také lektorské práci, a to
nejen v Česku, ale také řadě cizích zemí
(USA, Japonsko, Korea).

MOHOU S PODPOROU VÝZNAMNÉHO PARTNERA, JAKÝM
RIETER BEZESPORU JE, POČÍTAT MLADÍ HOUSLISTÉ I DO
BUDOUCNA?
Naším cílem není podporovat konkrétní houslisty.
Naším cílem je podpořit kulturní život ve městě
a přinést kvalitní koncerty pro jeho obyvatele. Festival toto měřítko naplňuje.
MÁTE V PLÁNU NAVŠTÍVIT NĚKTERÝ Z FESTIVALOVÝCH KONCERTŮ, PŘÍPADNĚ SOUTĚŽ, JEŽ SE KONÁ V BUDOVĚ MÍSTNÍ
ŠKOLY?
Určitě navštívím závěrečný koncert devátého května
a uvidíme, co dalšího čas umožní.
NA ODLEHČENÍ SI DOVOLÍM PÁR OTÁZEK „MIMO FINANCE“: JAKÝ JE VÁŠ VZTAH K HUDBĚ, HRAJETE NA NĚJAKÝ
NÁSTROJ?
Hudbu mám rád, i když spíše tu „moderní“. Bylo určité období, kdy jsem hrál na kytaru, možná i teď bych
pár akordů zvládl.

VZAL JSTE NĚKDY DO RUKY HOUSLE?
Bohužel ne.

A POKUD SI NĚJAKOU HUDBU PUSTÍTE, JAKÉ ŽÁNRY PREFERUJETE? NAŠLA SI K VÁM CESTU I VÁŽNÁ
HUDBA?
Mám rád rockovou hudbu a swing. Vážnou hudbu
poslouchám, spíše ty obecně známé věci. Velmi se
mi líbil projekt Jaroslava Svěceného s Michalem
Dvořákem Vivaldianno.

JAN POKORNÝ

BARTOSZ BRYLA
HUDEBNÍ AKADEMIE KRAKOW
A WROCLAW, POLSKO

Posledním ze jmen, které si příznivci Kocianovy houslové soutěže pamatují z loňského 55. ročníku, je Prof. Bartosz Bryla,
polský virtuos, absolvent hudební akademie v Poznani, aktuálně činný na akademiích ve městech Krakow a Wroclaw. Kromě
bohaté koncertní a pedagogické činnosti
je profesor Bryla již sedm let také předsedou Henryk Wieniawski Musical Society
v Poznani.

NORIKO KITAGAKI
UNIVERZITA NAGOJA, JAPONSKO
Přátelské vztahy mezi českou a japonskou
houslovou školou dokládala v posledních
letech přítomnost porotkyně Shizuky Ishikawy. Letos mezi porotci nacházíme jméno další bývalé žákyně profesorky Marie
Hlouňové, jíž je Noriko Kitagaki. Dlouhá
léta působila profesorka Kitagaki jako
koncertní mistryně orchestru v Nagoji,
aktuálně se věnuje houslové pedagogice tamtéž. Japonská umělkyně je jednou
z nových tváří odborné poroty, která pro
letošek doznala obměn z jedné třetiny.

ATIS BANKAS
KRÁLOVSKÁ KONZERVATOŘ
HUDBY TORONTO, KANADA
Profesor Atis Bankas měl do Ústí nad Orlicí dalekou cestu, absolvent Moskevské
konzervatoře totiž působí pedagogicky
v Kanadě, konkrétně na Královské státní
konzervatoři hudby v Torontu, kde byl také
členem Toronto Symphony Orchestra.
Může se pochlubit nespočtem úspěchů
svých žáků na mezinárodních soutěžích.
Podobně jako Pavel Šporcl a Noriko Kitakagi je i profesor Bankas v devítičlenné
porotě KHS vůbec poprvé.
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IX. FESTIVAL ZAČAL RÁZNĚ: VANUL

„ČERSTVÝ VÍTR OD TATER“
KONEC PŘÍPRAV, 5. KVĚTNA 19.30, JDE SE NA VĚC!
Kocianovo Ústí nad Orlicí se ve městě slavného rodáka zabydlelo po celý tento
týden. Festival, letos poprvé vystupující se soutěží pod společným logem, má za
sebou vydařené úvodní vystoupení. V sále Hernychovy vily je měl na svědomí
jeden z mnoha zvýrazných talentů, které vzešly právě z líhně Kocianovy houslové
soutěže.
„Karola Daniše znám velmi dobře. Přes své mládí je už dnes houslistou prvotřídních kvalit, výborným technikem s krásným tónem, který je radost poslouchat. Na
Slovensku patří k naprosté špičce, osobně jej považuji za jednoho z nejlepších
interpretů mladé generace,“ vysekl slovenskému účinkujícímu poklonu umělecký
ředitel festivalu Jaroslav Svěcený. A jak potvrdil recitál složený ze skladeb Beethovenových, Dvořákových či Prokofjevových, slova chvály rozhodně nebyla pouze
zdvořilostní záležitostí.
Ředitel pořádající ZUŠ Jiří Tomášek pak zdůvodnil, proč obdržel pozvánku právě
jeden z úspěšných účastníků předešlých ročníků KHS: „To je náš cíl, aby festival
podporoval soutěž. Chceme otevřít koncertní pódia i těm, kteří Kociankou prošli,
sledovat jejich umělecký růst, kam se po deseti, patnácti letech dostali.“
Festival Kocianovo Ústí nad Orlicí může podle slov Jiřího Tomáška letos sčítat
četná pozitiva. „Jsem velmi rád, že naše soutěž prosperuje a má budoucnost. Ve
středu budu vítat 53 účastníků ze 17 zemí celého světa, počínaje Kanadou, USA,
konče mongolským Ulánbátarem,“ zmínil očividně spokojený ředitel letošní stav
přihlášek. Slova díků pak věnoval širokému zástupu sponzorů, o něž se ústecký
hudební týden tradičně může opřít. Mezi nimi zvláště vyzdvihl přínos jednoho
subjektu: „Poprvé jsme získali generálního sponzora, kterým je Rieter CZ Ústí nad
Orlicí, tedy společnost, která si letos připomíná dvacetiletou historii jejího působení v barvách švýcarské firmy Rieter. Jsem nesmírně rád, že takového partnera
u sebe máme a můžeme náš projekt i s pomocí dalších partnerů rozvíjet.“
Přízeň dalšího z důležitých sponzorů akcentoval ve svém projevu také Jaroslav
Svěcený. Královéhradecký ateliér Pilař letos slaví 90 let, bude mu věnován čtvrteční festivalový koncert a především firma letošnímu laureátovi věnuje unikátní
„dračí“ housle. Podle Svěceného je tak dvojnásob o co hrát: „Měl jsem už možnost
nástroj vyzkoušet. Ty housle jsou teprve necelý měsíc staré, ještě voní a sedají si,
jak se říká. Jsou však nádherné a vyrobené z prvotřídního dřeva, pro laureáta to
může být nástroj na celý život,“ nešetřil superlativy na housle, které do Hernychovy
vily osobně přinesl.
Že Kocianovo Ústí do života města neodmyslitelně patří, potvrdil také jeho starosta Petr Hájek. Konstruktivní přístup ústeckého vedení dokládá skutečností, že
došlo k navýšení finanční podpory akce. „Nazval jsem soutěž i festival vlajkovou
lodí města, a proto bychom si jí měli vážit a šlechtit. Takže vás vítám na palubě,
přeji nám všem krásnou a příjemnou plavbu, počasí máme krásné, moře klidné,
plachty napnuté, pojďme se těšit z hudby a radosti z umění,“ zakončil slavnostní
úvod, po němž už kralovaly housle Karola Daniše.
JAN POKORNÝ

„ K DY Ž DV A J S O U J A K O J E D E N “
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Vykročení do prvního dne Kocianova Ústí nad Orlicí bylo
více než příznačné pro vrcholový svátek houslové hry, kterým tento týden bezesporu je. V pondělním recitálu houslista Karol Daniš uchvátil strhujícím výkonem plným soustředění, virtuozity i citu. Od prvních tónů Sonáty D dur
Ludwiga van Beethovena bylo zřejmé, že našel rovnocennou
partnerku v klavíristce Magdaleně Ondičové. Brilance klavíristky podpořená pootevřeným klavírem dávala naplno
rozeznít zvukovým možnostem nástroje. V její hře klavír skutečně zněl jak celý orchestr nebo jeho jednotlivé nástroje.
Vše umocněno dokonalou akustikou Hernychovy vily, kde
hudbu obou interpretů pondělního večera mohlo sledovat
publikum „jak pod zvětšovacím sklem“. A bylo co sledovat –
brilantní Beethoven, Sonáta D dur Sergeje Prokofjeva, kde
virtuózní části Scherzo, presto nebo Allegro noc brio strhly
snad každého v publiku k dlouhotrvajícím ovacím.
Druhá polovina koncertu byla zahájena přemýšlivými Pěti
melodiemi op. 35 Sergeje Prokofjeva. Oběma interpretům se
podařilo vytvořit takové napětí, že místy tóny snad zůstaly
stát ve vzduchu a jakoby se zastavil čas. Populární Romantické kusy Antonína Dvořáka dávaly tušit, že se dramaturgicky
blíží finále koncertu, pro který houslista zvolil skladbu Carmen Fantazie Franze Waxmana. I řada superlativů jen přibližně popíše atmosféru, která zavládla během této skladby. Kaskády tónů, virtuózní, avšak pevné uchopení skladby,
vrcholná tempa, strhující finále… Bravo!!! Pro ty, co byli na
koncertu Karola Daniše, se jeho jméno stalo nezapomenutelným pojmem. Zbývá jen litovat, že koncert si užili především pouze domácí, protože počet návštěvníků KHS vyvrcholí teprve v průběhu týdne. O to více lze houslistu Karola
Daniše i klavíristku Magdalenu Ondičovou doporučit všem,
kteří někdy budou mít možnost koncert těchto mladých interpretů navštívit. Nenechte si ujít tuto možnost. Jedná se
o virtuozitu, umocněnou hudebním obsahem v naprosto
koncentrované podobě!!!
MIREK NĚMEC

UMĚLECKÝ ŘEDITEL FESTIVALU
KO C I A N O V O

Ú S T Í

JAROSLAV

SV Ě C E N Ý
M Á

S V O U

F I L O Z O F I I

V posledních týdnech je doslova na roztrhání, jinak tomu nebude ani
v týdnu od 5. května. Pole působnosti Jaroslava Svěceného je nebývale
široké - shání finance, dává dohromady program festivalu Kocianovo
Ústí, na kterém i koncertuje, propaguje akci, s níž je spjat, nejrůznějšími cestami. Přinášíme exkluzivní rozhovor, pořízený nedlouho před
začátkem „ústeckého hudebního týdne“.
FESTIVAL A SOUTĚŽ OD LETOŠKA VYSTUPUJÍ POD NOVÝM, SPOLEČNÝM LOGEM.
CO VÁS VEDLO K TÉTO ZMĚNĚ?
Je to velice prosté: prezentovat město Ústí nad Orlicí prostřednictvím
významné hudební události, která nese jméno vynikajícího rodáka
Jaroslava Kociana, jednotným způsobem. Již devět let funguje a existuje festival, který tehdy vznikl na podporu nelehké situace soutěže.
Toto pro veřejnost širší a čitelnější hudební spektrum dává po všech
stránkách lepší prostor jak soutěžnímu klání mladých houslistů, tak
samotným festivalovým koncertům. Jméno Jaroslava Kociana již nebude znát pouze malá skupina „zasvěcených“, ale postupně stále větší
posluchačská základna, což je při dnešní celostátní konkurenci kulturních akcí, dle mého názoru, krok správným směrem.
PODLE INFORMACÍ OD ŘEDITELE KHS JIŘÍHO TOMÁŠKA SE PODAŘILO PŘILÁKAT
GENERÁLNÍHO SPONZORA V PODOBĚ FIRMY RIETER. I TO JE PODLE VÁS VÝRAZNÝ POSUN?
Samozřejmě. Firma Rieter řadu let podporovala soutěž a později také
festival. Na základě mé dlouhodobé spolupráce s Ing. Janem Lustykem, generálním ředitelem této firmy, která na českém území slaví
dvacet let své existence, se podařilo navázat mnohem intenzivnější
a v opravdu přátelském duchu vedenou spolupráci v rámci Kocianova
Ústí. Nesmírně si toho vážíme.
HUDEBNÍCH MECENÁŠŮ OBECNĚ PŘIBÝVÁ, NEBO BY JICH UMĚLCI PODLE VÁS
POTŘEBOVALI PŘECI JEN VÍCE?
Není žádným tajemstvím, že se náročnější, tedy tak zvaná vážná hudba, dostala mimo hlavní proud společenského zájmu. Je proto potřeba
přicházet s novými projekty a oslovovat partnery, sponzory, mecenáše
a prezentovat tento druh muziky v médiích. Podle lokality to někde
jde lépe, jinde hůře. Je to náročná práce, o které už dnes přece jen
něco vím, neboť jsem celý život osoba samostatně výdělečně činná,
která pracuje bez jistoty jakékoli dotace na rozdíl od hudebních těles,
například orchestrů. V Česku tak vzniká opravdu pozoruhodná situace
a rozdílné ekonomické myšlení u pojmu „dotovaný“ či „nedotovaný“
umělec. Orchestrální hráč má jistotu ve stálém měsíčním platu a také
v administrativním aparátu. Jeho výše ho však neuživí, takže musí dělat ještě něco jiného. Sólista či člen tria, kvarteta nemá žádný plat, ale
když je aktivní po umělecké i manažerské stránce, tak se může uživit
velmi dobře.

Pokud však čeká, že někdo něco za něj udělá, tak s tím na „volné noze“
logicky také neuspěje a uchýlí se většinou ještě k pedagogické činnosti.
Nedotovaný interpret klasické hudby musí zvládat ještě další úskalí:
neustále „vyvažuje“ hranice mezi komercí a opravdovým uměním, což je
v dnešní době stejně velký kumšt jako hrát na hudební nástroj. Stěžovat
si ale nemá smysl, musí se makat, přemýšlet, bojovat a hlavně se nenechat odradit hloupými žvásty některých samozvaných nosičů pravd,
kteří se v českých luzích a hájích i v této kulturní oblasti vyskytují.
PTÁT SE NA FINANCE, JEJICH SHÁNĚNÍ, TO JE UŽ TAKOVÁ STOKRÁT OHRANÁ PÍSNIČKA. NICMÉNĚ U UMĚLECKÉHO ŘEDITELE FESTIVALU NELZE JINAK. TEDY?
V návaznosti na předchozí odpověď mně spíše dovolte, abych s velkou
poklonou poděkoval drobným přispěvatelům v Ústí nad Orlicí. Smekám
před nimi. Děkuji samozřejmě Radě Města a pevně věřím, že se nám
v budoucnu podaří získat z dalších zdrojů více prostředků na celoplošnou mediální propagaci. Tam máme ještě velké rezervy.
LONI JSTE SI TROCHU POSTESKL, ŽE JE POTŘEBA ZAPRACOVAT PRÁVĚ NA PROPAGACI ÚSTECKÉHO PODNIKU, JEHO CELOPLOŠNÉ REKLAMĚ. PODNIKLI JSTE

Na prvním koncertě 5. května se v Hernychově vile za doprovodu
klavíristky Magdaleny Ondičové představí vítěz KHS Karol Daniš ze
Slovenska, který vyrostl ve špičkového houslového interpreta. Druhý
koncert v chrámu Nanebevzetí Panny Marie bude opravdovou lahůdkou: krásné varhany rozezní opravdový mistr, proslulý český varhaník
Jaroslav Tůma, dále se představí známý kytarista Lubomír Brabec.
S oběma pány si krátce v roli hostitele zahraji také já. Středa 7. května
bude v Roškotově divadle patřit tradičnímu koncertu Komorní filharmonie Pardubice s dirigentem Petrem Louženským, na kterém vystoupí
laureátka loňské Kocianovy houslové soutěže, mladičká a úžasná rodačka z Bruselu Alexandra Cooreman. 8. května se nesmírně těším na
Slavnostní koncert k 90. výročí světově proslulého houslařského rodu
Pilařů z Hradce Králové, kde v instrumentálních koncertech Vivaldiho,
Bacha, Brixiho a slavné Mozartově Koncertantní symfonii představíme
housle a violu všech členů tohoto houslařského rodu. Představím zde
také zbrusu nové mistrovské housle, které byly zhotoveny jako hlavní
cena pro letošního laureáta Kocianovy houslové soutěže! 9. května se
vrátíme do chrámu Nanebevzetí Panny Marie a poslechneme si operní
divu, mezzosopranistku Andreu Kalivodovou, mladou talentovanou varhanici Ivanu Michalovičovou a harfenistku Zbyňku Šolcovou.

S VEDENÍM SOUTĚŽE NĚJAKÉ KONKRÉTNÍ KROKY?

VAŠE JMÉNO FIGURUJE VE FESTIVALOVÉM PROGRAMU HNED TŘIKRÁT. NA KTERÉ

Ano, využíváme veškeré osobní kontakty, abychom plošnější propagaci
zvládli, ale nemůžeme si z finančních důvodů dovolit například billboardovou či velkou inzertní kampaň. Jak už jsem řekl, v tomto směru
musíme ještě hodně zapracovat.

Já vystoupím jen krátce v obou chrámových koncertech v roli festivalového hostitele a asi nejvíce si užiji koncert, kde budu hrát na několikery
housle rodu Pilařů.

NA PRVNÍ MAIL JSTE ODPOVÍDAL Z BAVORSKA, VYPADÁ TO, ŽE JSTE STÁLE NA
CESTÁCH. MOHL BYSTE PŘIBLÍŽIT SVÉ SOUČASNÉ AKTIVITY?
Kromě bohaté tuzemské koncertní činnosti jezdím hrát do zahraničí,
letos například do USA, SRN, Rakouska, Švýcarska a jižní Ameriky. Začátkem července vedu houslové kurzy na zámku v Klášterci nad Ohří, kde
současně proběhne letní festival a unikátní výstava houslí pěti století,
kterou připravuji sám, neboť jsem také soudním znalcem s mezinárodní
působností v oboru smyčcové hudební nástroje. Jsem také činný v Českém rozhlase, kde mám samostatný pořad v rámci Nočního Mikrofóra.
Před pár dny byl mým hostem Jiří Tomášek a hovořili jsme také o Kocianově Ústí, o soutěži a v neposlední řadě o jeho pedagogické činnosti
v oblasti klasické kytary.
POKRAČUJE TAKÉ SPOLUPRÁCE S DCEROU JULIÍ? LONI JSTE ZMIŇOVAL ÚSPĚŠNÁ VYSTOUPENÍ ZA OCEÁNEM V NEW YORKU.
Ano, letos se do USA vracíme na koncerty na západním i východním
pobřeží.
JAK SE VŮBEC VYVÍJÍ KARIÉRA VAŠÍ DCERY? POKRAČUJE ÚSPĚŠNĚ V OTCOVÝCH

Z VYSTOUPENÍ SE TĚŠÍTE NEJVÍCE A PROČ?

DO ÚSTÍ DÍKY VÁM PŘIJEDE TAKÉ VYNIKAJÍCÍ KYTARISTA LUBOMÍR BRABEC,
V TOMTO PŘÍPADĚ SE JEDNÁ O JEDNORÁZOVÝ KONCERT, NEBO SPOLU SPOLUPRACUJETE ČASTĚJI?
S Lubomírem spolupracujeme již dlouho a jsem moc rád, že si zde zahraje i s tak báječným varhaníkem, jakým bezesporu je Jarda Tůma!
JAK JSTE JIŽ ZMÍNIL, ČTVRTEČNÍ KONCERT VĚNUJETE 90. NAROZENINÁM HRADECKÉHO ATELIÉRU PILAŘ. POVAŽUJETE JEJ VY OSOBNĚ ZA OPRAVDU PROSLULÝ? JAKÁ JE JEHO AKTUÁLNÍ POZICE?
Nástroje Karla, Vladimíra a Tomáše Pilařových se vyskytují od Japonska
až po USA a Kanadu, zakladatel Antonín Pilař by proslulým houslařem
v 1. polovině 20. století v Berlíně. Některé z těchto nástrojů považuji za
naprostou špičku moderního evropského houslařství. Na tomto koncertě však zazní i nástroje mladé generace, která si své místo teprve
probojovává. To srovnání bude nesmírně zajímavé, takřka soutěžní!
V LOŇSKÉM SPĚCHU JSEM SE ANI NESTIHL ZEPTAT, ZDA VÁS PŘEKVAPILO VÍTĚZSTVÍ TEPRVE DESETILETÉ BELGIČANKY? PŘECI JEN SE PODOBNÁ VĚC NA KHS

ŠLÉPĚJÍCH?

NEVIDÍ PŘÍLIŠ ČASTO.

Julie v současné době studuje v Londýně a už pilně sama koncertuje jak
na recitálových koncertech, tak se symfonickými a komorními orchestry.
Připravuje své druhé CD a letos ji čeká i debutový recitál na Pražském
jaru. Díky vítězství na Mezinárodní rozhlasové soutěži Concertino Praga
také vystupuje s rozhlasovými symfoniky.

Je to opravdový dětský talent, takže mě to až tak nepřekvapilo. Samozřejmě platí to samé jako u všech jiných účastníků KHS, čas teprve
ukáže, jestli zvládne „běh na dlouhou trať“. Tato mladá slečna je však
opravdu úžasná!

STÍHÁTE PŘI INTENZIVNÍM UMĚLECKÉM NASAZENÍ POZOROVAT „NORMÁLNÍ“

NA JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU ZA ROK? CHYSTÁTE NĚJAKÉ SPECIÁLNÍ

SVĚT KOLEM, UDÁLOSTI V NĚM? JE NĚJAKÁ, KTERÁ VÁS V POSLEDNÍ DOBĚ VYLO-

PŘEKVAPENÍ?

ŽENĚ ZAUJALA, NEBO NAOPAK ZNEPOKOJILA?
Už řadu let mě v naší zemi znepokojuje kvalita mezilidských vztahů
a v mezinárodním měřítku přibývající konflikty. Chybí opravdová komunikace a snaha se domluvit často vyznívá naprázdno. Z toho pramení
hodně problémů, pojďme raději na lepší téma.
TEDY LOGICKY DEVÁTÝ ROČNÍK FESTIVALU. JEHO PROGRAM JE ZNOVU BOHATÝ,
OD PONDĚLÍ DO SOBOTY SE BUDE HRÁT NEPŘETRŽITĚ. MOHL BYSTE STRUČNĚ
PŘEDSTAVIT JEDNOTLIVÉ KONCERTY?

„STĚŽOVAT SI ALE NEMÁ SMYSL,
MUSÍ SE MAKAT, PŘEMÝŠLET, BOJOVAT. “

NA ZÁVĚR JEDNU OTÁZKU DO BUDOUCNA: UŽ SE VÁM HLAVOU HONÍ MYŠLENKY

Ano, chystám. Ale protože se u nás nápady v klasické hudbě spíš „odcizují“ než vymýšlejí, tak si to zatím nechám pro sebe. Víte, teď jsem
hlavně šťastný, že i často nejednoduchými cestami kráčí Kocianovo Ústí
nad Orlicí dál a že jsem tomu mohl alespoň trochu přispět. A chci moc
poděkovat mému příteli Jirkovi Tomáškovi za vše, co jsme mohli společnými silami vykonat nejen pro Oušťáky. (jp)
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OUSTECKÉ

„TĚŠÍM SE NA KAŽDOU HODINU HOUSLÍ ,

VARHANY

NA KAŽDOU KONZULTACI,“ P Ř I Z N ÁVÁ D O M ÁC Í S O U T Ě Ž Í C Í
S novými houslemi a opět s úsměvem od ucha k uchu.
Domácí miláček a po zisku dvou třetích cen v posledních
dvou ročnících už i favorit. Řeč je pochopitelně o Haničce
Jasanské, kterou letos čeká v pořadí už pátá účast na soutěži
Mistra Kociana. Rozhovory s mladou ústeckou houslistkou
koření Zpravodaj KHS svou spontánností a veselostí. Že
tomu není jinak ani letos, můžete posoudit sami.

ANI LETOS NEZAHÁLEJÍ!

Hned dvakrát se rozezní královský nástroj v barokním
kostele Nanebevzetí Panny Marie v rámci IX. ročníku
festivalu Kocianovo Ústí. Poprvé to bylo již včera v rámci
Galakoncertu strun a varhanních píšťal. Druhé vystoupení pojmenované Chrámové souznění tónů naplánovali pořadatelé na páteční večer.
Pohled do programu napovídá, že jeho tvůrci letos volili umělce napříč generacemi. Tím zkušenějším z obou
protagonistů-varhaníků je nepochybně Jaroslav Tůma,
rodák z Prahy a jeden z předních českých hráčů nejen na
královský nástroj, ale také cembalo a klavichord.
Aktuálně sedmapadesátiletý interpret a hudební popularizátor je pedagogicky činný na Akademii múzických
umění, jejímž je absolventem. Už během studií získal
ocenění na mezinárodních soutěžích (např. v Linci a Lipsku), navíc je nositelem Výroční ceny Nadace českého
hudebního fondu za kompletní provedení Bachova varhanního díla. Nahrává pro četná hudební vydavatelství,
zajímá se také o historické varhany a jejich restaurování.
Pro Českou televizi natočil a komentoval jedenáctidílný
seriál o historických varhanách v Čechách. Úctyhodný
je výčet interpretů, s nimiž spolupracoval (mj. Gabriela Beňačková, Eva Urbanová, Plácido Domingo), a také
míst, kde vystupoval (kromě většiny evropských států
např. USA, Japonsko, Singapur, Mongolsko).
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Často bývá žádaným porotcem mezinárodních
varhanních či cembalových soutěží, jako jsou např.
Mezinárodní soutěž Pražské jaro, Soutěž Johanna
Pachelbela v Norimberku, Internationaal Orgelimprovisatieconcours v holandském Haarlemu
či Soutěž Georga Muffata v rakouském Schläglu.
Je tedy jasné, že Ústí přivítalo v úterý špičkového
hráče!
Nastupující varhanickou generaci bude zastupovat v pátek Ivana Michalovičová, kterou uslyšíme
ve společnosti věhlasné mezzosopranistky Národního divadla Andrey Kalivodové a přední české
harfenistky Zbyňky Šolcové. Talentovanou varhanici, aktuálně studentku pražské AMU spolupracu-

KO MENTÁŘE

V POSLEDNÍCH DVOU LETECH JSI DOSÁHLA NA TŘETÍ UMÍSTĚNÍ.
KTERÉ Z NICH PRO TEBE BYLO MÉNĚ OČEKÁVANÉ?
Neočekávala jsem ani jedno a moc si cením obou. Ale přece
jen možná trošku víc toho loňského, kdy jsem patřila ve své
kategorii mezi ty mladší.

jící mj. se smíšeným sborem Gaudium Pragense,
se rozhodl pozvat do Ústí umělecký ředitel festivalu Kocianovo Ústí Jaroslav Svěcený. Jeho housle
na pátečním koncertu také zazní.
Bez zajímavosti není, že Ivanu Michalovičovou
uslyší někteří z posluchačů již podruhé v krátkém
čase – v říjnu 2013 totiž vystoupení mladé interpretky ozdobilo IX. mezinárodní varhanní festival
Zdeňka Pololáníka v nedaleké České Třebové.
Druhou zajímavostí je zjištění, že na konci dubna odehrála Ivana Michalovičová svůj bakalářský
koncert, do Ústí nad Orlicí tedy přijíždí v „plné
formě“.
LEONA PLACHÁ

JAK TEPE DOBA?

SEZNAM Č. 4 – VÍCEDENNÍ „VÝLET“
Milí čtenáři následujících řádků,
opět po roce je mou milou povinností přivítat Vás jménem redakce, jejíž úvodní (vý)plod
právě držíte v rukou. Vězte, že tak činím rád.
Musím ale pokorně, pamětliv vlastního příjmení, uznat, že na úvodní fejeton nenacházím
inspiraci tak lehko jako o několik paneláků zkušenější redakční kolega Mirek Němec,
ona pověstná studnice vědomostí a chodící kronika Kocianovy houslové soutěže. Jemu
se to píše lehkou rukou…, čím mám ale oslnit já?
Že Vás vidím rád? Jistěže, ale zdvořilostí bylo dost v úvodním odstavečku.
Že se budeme snažit dostat ze sebe to nejlepší? Tak jistě, začal by odpověď kapitán
fotbalové reprezentace a dál by vařil z vody.
Že nám máte odpouštět případné chyby, které snad nepřijdou? Jenže ony přijdou a né že
né a někteří z vás si s chutí rýpnou a né že né.
Tak se nám rezervoár témat pomalu, ale jistě vyprazdňuje a moc toho k zamyšlení nezbývá. Před sebou mám hromadu práce s bandou príma studentů, které za normálních
okolností potkávám spíš ve třídě, a dvěma nyní již kolegy, kteří pro změnu učili mne
(Mirek Němec hře na klavír a Eva Suchomelová českému jazyku). Moc se těším a ještě
víc se bojím, zda vše zvládneme. Měl bych se jít připravit…
Od úterý do soboty, 5 dnů, no potěš, na vícedenní výlet jsme měli ve skautu předepsán
seznam č. 4. Ten by v modifikované podobě pro potřeby Kocianova Ústí nad Orlicí 2014
vypadal přibližně takto: na každý den čistá košile, postupem času opotřebovaný úsměv,
nabité baterky do foťáku a diktafonu (zaručeně dojdou v nejméně vhodný moment) balík
zeleného čaje (na ranní rozjezd), balík silné kávy (kdyby nezabral čaj), balík argentinského maté (kdyby nezabralo kafe), hodně čokolády (prý je dobrá na nervy, i když Míra
Němec preferuje miňonky), trocha tabáku pro případ půlnočního ztroskotání (neměl
bych, ale…).
Snad jen spacák, bez něhož se skauti neobejdou, mohu ponechat doma, v redakci jsem
pravidelně nocoval toliko v roce 2010 a od té doby naštěstí nikoliv – měl bych zaťukat
na dřevo.
Tedy zabaleno?
Můžeme vyrazit, před námi cesta dlouhá a trnitá, předpověď počasí nejistá, ale v sobotu
10. května bude hezky :-)
Hezký hudební týden v Oustí, kde umí (skoro) každý housti, Vám za redakci přeje

JAN POKORNÝ

Na prahu Kocianovy houslové soutěže si vždy stále více uvědomuji, jak je soutěž závislá na celkovém tepu doby. Jako kdyby tatáž scéna (soutěž) byla pokaždé inscenovaná v jiných kulisách.
Jiná byla soutěž v kulisách socialismu, jiná na přelomu let 1989, zejména pak v prvních letech
po sametové revoluci a jiná je v posledních ročnících. Dnes kolem jedou „kupecké vozy“, humor
šašků i veřejnosti hrubne, pryč je werichovsko-horníčkovský delikátní slovní ping-pong. Vše se
přepočítává na cenu… Samozřejmě i v dávných dobách se symfonie složila za kopu grošů nebo
zlatých, ale vše je složitější. Zpeněžení umění se má dít jaksi mimoděčně, nikoliv prvoplánově.
Z pohledu dobových kulis se mi zpětně jeví jako nejoptimističtější první ročníky KHS po sametové revoluci. Všechno dýchalo radostí i očekáváním.
Dnes na prahu 56. ročníku KHS si po letech soutěže čím dál víc vážím organizátorů, kteří jak
bájní mušketýři razí cestu soutěži. A kteří především dokáží sehnat finance i potřebné lidi pro
její chod. A kteří zejména dovedou přesvědčit vlivné lidi o nepostradatelnosti soutěže a jejím
přesahu nejen pro houslisty a hudebníky, ale pro město, region i pro celou Českou republiku.
Velkým pomocníkem je i tradice soutěže - 56. ročník přinutí i nezasvěcené zamyslet se, jestli se
neměli přichýlit k tak úspěšnému projektu a na čas setrvat pod jeho deštníkem. Protože „nic není
úspěšnějšího než úspěch“.
Není jednoduché být mušketýrem kultury. Po sametové revoluci se psalo o tom, že se budou více
a více rozevírat nůžky mezi bohatými a chudými. Bohužel mám v posledních letech pocit, který
s časem stále sílí a sílí, že tento výrok lze parafrázovat do jiné roviny, o které se zatím z různých
důvodů mlčí: Dnes se právě tak rozevírají nůžky mezi inteligencí, jedinci chytrými, vzdělanými
a masou „obyčejných“ lidí. Nůžky mezi inteligencí a bohatostí vjemů a totální nekulturností. Příkladů najdeme spousty, byly by na samostatnou studii… Co se týká hudebníků - můžeme sami
pozorovat, že běžná veřejnost nemá ani šanci zavadit o vážnou hudbu, která se tak nenápadně
ocitá někde mimo. Všichni jistě znepokojeně sledujeme, že v globálu se vytrácí i další citlivé
a jemné faktory- smysl pro komunikaci, solidaritu, naslouchání, atd… Někde na pozadí doby roste
„jedno velké ego“.
Jako jedna z protiváh tomuto vyprázdněnému egu společnosti má velký význam každá kulturní
akce. Zejména tak životný projekt jako je KHS, která upozorňuje na mladé vzdělané citlivé lidi, na
význam píle a práce, na košatost hudby…
Buďme mušketýry kultury. Propagujme hudbu, kde můžeme. Každý na svém místě nesme prapor
hudby a vzdělanosti. Vím, že to děláme. Přál bych soutěži a kultuře vůbec, aby lidí, jako potkáváme
na KHS, bylo co nejvíc. Jeden zapálený vlajkonoš nebo pedagog dokáže strhnout skupinu nerozhodných. A jak se říká - není důležité napěchovat sud, ale zapálit svíci.
Propagujme housle, hudbu, kulturu. Hudba prochází dějinami. Jak projde naší dobou, záleží na
nás! Zesílí nebo pohubne? To posoudí další generace. Ale snažme se vychovávat i ty nevychovatelné. Nevzdávejme propagaci kultury tam, kde se to nedaří, kde necítíme odezvu… Kypřeme
půdu…
A dnes přidejme další cihličku na stavbu kulturního chrámu v podobě 56. ročníku KHS. A těšme se
na další a další ročníky. Organizátorům, soutěžícím, pedagogům, jejich doprovodu, ale i divákům,
posluchačům posílám dík, že se podílí. Dík za Vaši práci, čas, zájem!

MIREK NĚMEC

I KDYŽ NA TO NEVYPADÁŠ, JSI UŽ ZKUŠENÝ ÚČASTNÍK, LETOS BUDEŠ NA KOCIANCE SOUTĚŽIT POPÁTÉ. ZNAMENÁ TO MENŠÍ TRÉMU
BĚHEM SOUTĚŽE?
To neznamená, trému totiž nemívám. (směje se) Spíš jde
o určité napětí, které po příchodu na pódium opadá. Řekla
bych, že to napětí se nijak výrazně léty nemění.
PŘEKVAPILO TĚ LONI VÍTĚZSTVÍ TEPRVE DESETILETÉ BELGIČANKY
COOREMAN, KTERÁ ZÍSKALA I LAUREÁTSKÝ TITUL? CO JSI ŘÍKALA
NA JEJÍ VÝKON?
Na soutěži jsem Alexandru neslyšela, ale určitě mě zprvu
překvapilo, že se stala laureátkou soutěžící z nejmladší kategorie. Poté, co jsem viděla a slyšela její nahrávky, jsem se
přestala divit. (úsměv)
JAKÉ SKLADBY JSTE S PANÍ UČITELKOU BARVÍNKOVOU PŘIPRAVILY
NA LETOŠNÍ SOUTĚŽ?
JSOU Z TVÉHO POHLEDU OBTÍŽNÉ?
Kromě povinných skladeb (Bohuslav Martinů: Arabesky č. 5,
č. 1) budu hrát Baletní scény od Charlese de Bériota. Před
rokem, když jsem poprvé viděla noty a vyhledala si skladbu
na YouTube, připadala mi těžká. Je dost dlouhá, musela jsem
se naučit nové smyky, zpočátku to nebylo jednoduché. Ale
tak je to s každou novou skladbou. Navíc mě Baletní scény
pořád ještě hodně baví, balet mám moc ráda, sama dělám
scénický tanec.
DÁVÁŠ SI PRO LETOŠNÍ SOUTĚŽ NĚJAKÝ CÍL?
MÁŠ VYSOKÉ AMBICE, NEBO SI JDEŠ V PRVÉ ŘADĚ ZAHRÁT PRO
RADOST?
Jdu si určitě zahrát i pro radost - sobě i všem ostatním. Ale
je to soutěž, chtěla bych zahrát co nejlépe, byla bych moc
ráda, kdybych postoupila. Jiný cíl zatím nemám.
CHYSTÁŠ SE NA NĚJAKÝ FESTIVALOVÝ KONCERT BĚHEM LETOŠNÍ
KOCIANKY? V DIVADLE TĚ VÍDÁVÁM POMĚRNĚ PRAVIDELNĚ.

Určitě bych chtěla slyšet Alexandru, přes počítač jsme spolu
stále v kontaktu. A taky si nenechám ujít závěrečný koncert,
jinak zatím nevím.
PŘEDPOKLÁDÁM, ŽE SOUTĚŽ NENÍ JEN O SOUPEŘENÍ MLADÝCH
HOUSLISTŮ A HOUSLISTEK, ALE TAKÉ O KAMARÁDSTVÍ. POZNALA
JSI DÍKY KOCIANCE NĚJAKÉ NOVÉ KAMARÁDY?
Nejen díky Kociance, s mnohými se potkáváme i na ostatních soutěžích. Těším se na Klárku Zaykovou, Natálku Toperczerovou, Magdu Routovou, Miriam Hanikovou, Kryštofa
Kohouta… Moc se těším na to, že třeba bude čas popovídat si trochu víc s Klárkou Erdingerovou - Staňkovou, která
loňskou sezónu vynechávala… Vlastně jsem se potkala se
všemi už v březnu na soutěži v Praze, ale tam bylo málo
času. V Ústí je mnohem více příležitostí k setkávání a také
více času. Doufám, že bude hezky a že se sejdeme i na hřišti
před zuškou. (úsměv) Škoda, že letos nepřijede Anežka Kurajdová z Dolného Kubína, která jezdí na soutěž k nám a já
na Talents for Europe k nim.
SLYŠEL JSEM, ŽE MÁŠ NOVÉ HOUSLE. JAK SE NA NĚ HRAJE, JE TO
VELKÁ ZMĚNA?
Zpočátku to bylo trošku těžší, ale rychle jsem si zvykla. Jsou
to stále ještě housle tříčtvrťové, ale jsou moc krásné a mají
nádherný zvuk. Jejich majitelem je člen zlínské filharmonie,
kterého mrzelo, že se na ně nehraje. Měla jsem štěstí, že se
s dotazem, jestli nezná někoho, kdo by na ně hrál, obrátil
právě na pana profesora Davida Mimru z olomoucké konzervatoře. A ten hned věděl! (směje se)
PŘED ROKEM JSI ŘÍKALA, ŽE NEMÁŠ S CVIČENÍM PROBLÉM, KOLIK
ČASU MU VĚNUJEŠ TEĎ? JE TO VÍCE, NEBO PŘIBLIŽNĚ STEJNĚ?
S cvičením problém nemám. (směje se) Většinou cvičím
podle rozpisu, který mi vytvořila Miluška. Je to rozpis na tři
dny, na každý den po čtvrthodinových blocích celkově na
dvě hodiny. A ty tři dny stále střídám. Občas si něco upravím
podle toho, jak potřebuji. Ale rozpis mi pomáhá mít přehled.
Mám několik přednesů a etud a bez rozpisu bych se v tom
ztrácela. Když mám čas, cvičím víc, o víkendu i přes tři hodiny, když hraju ve všední dny hodně v zušce, což je často,
a mám více úkolů nebo učení, doma už tolik necvičím. Chtěla bych mít více času na cvičení, věděla bych, co hrát, ale já
bych chtěla mít více času i na čtení, na koníčky, dokonce i na
učení, jen to prostě nejde.
MÁŠ RADĚJI SÓLOVÉ VYSTUPOVÁNÍ, NEBO SOUBOROVOU HRU,
NAPŘÍKLAD V ORCHESTRU DECAPODA?
Já mám ráda všechno, do sólové hry dávám víc sama sebe, na
hraní komořin mě baví kontakt mezi hráči a prolínání jednotlivých hlasů, hraní v orchestru mi přináší zase jiné zážitky.

SLYŠEL JSEM TĚ TAKÉ V BÁJEČNĚ SEHRANÉM KLAVÍRNÍM KVINTETU
MÍSTNÍ ZUŠ, S NÍMŽ JSTE HRÁLI DVOŘÁKA A DOSÁHLI ÚSPĚCHU
NA CELOSTÁTNÍ ÚROVNI. BYLO HODNĚ NÁROČNÉ TAKOVOU TĚŽKOU
SKLADBU NACVIČIT, KOLIK ČASU TO ZABRALO?
Kolik času mi to zabralo opravdu nevím. Svůj part 2. houslí jsem cvičila doma stejně jako každý přednes. Těžké bylo
spíš najít společný čas na zkoušky. Dlouho jsme neměli cellistu. Pak nás napadlo pozvat si ke spolupráci Adama Šumníka z Olomouce a ten nabídku přijal, na všechny zkoušky
dojížděl do Ústí. Dvořákův klavírní kvintet je nádherná
hudba, hrála jsem ji s bezvadnými kamarády, všichni byli
o dost starší než já, ale vůbec jsem si mezi nimi nepřipadala
„malá“. Nakonec jsme si společně zahráli i o prázdninách
na koncertě na olomouckých mistrovských kurzech, i když
to nebylo jednoduché, protože Adam ani Jana (violistka) se
kurzů neúčastnili a museli si upravit svůj prázdninový program, aby mohli přijet.
LONI JSI ŘÍKALA, ŽE NECHCEŠ BÝT V BUDOUCNU SLAVNOU HOUSLISTKOU, ALE CO NEJLEPŠÍ. DAŘÍ SE TI PLNIT SVŮJ CÍL A ZLEPŠOVAT
SE?
Věřím, že ano. (úsměv) Každý nový koncert je těžší než ten
předchozí, příprava na soutěže je náročná. Je moc krásné,
když na soutěži získám nějakou cenu, ale do budoucna
je mnohem cennější, co jsem se díky té přípravě naučila.
Těším se na každou hodinu houslí, na každou konzultaci
s profesory.

JAN POKORNÝ

SOUTĚŽNÍ VYSTOUPENÍ SE BLÍŽÍ JE ZAPOTŘEBÍ POTRÉNOVAT
UŽ V ÚTERÝ, DEN PŘED ZAHÁJENÍM SOUTĚŽ, BYLO V ÚSTECKÉ
„ZUŠCE“ POŘÁDNĚ ŽIVO. NĚKTEŘÍ ZAHRANIČNÍ SOUTĚŽÍCÍ,
KTEŘÍ DORAZILI SE SVÝM DOPROVODEM DŘÍVE, VYUŽILI MOŽNOST NÁCVIKU.

FOTO: MARTIN SYNEK

9.00

SOUTĚŽ I. KATEGORIE ( JEDNOKOLOVÁ )
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ I. KATEGORIE 30 MINUT PO
UKONČENÍ KATEGORIE

13.00 2. KOLO II. KATEGORIE
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ II. KATEGORIE 30 MINUT PO
UKONČENÍ KATEGORIE
16.00

LOSOVÁNÍ 1. KOLA IV. KATEGORIE

16.30 1. KOLO IV. KATEGORIE
VYHLÁŠENÍ POSTUPUJÍCÍCH IV. KATEGORIE DO
2. KOLA A LOSOVÁNÍ 2. KOLA IV. KATEGORIE 30 MINUT
PO UKONČENÍ 1. KOLA
19.30

GALAVEČER HOUSLÍ A VIOL ROŠKOTOVO DIVADLO

NENECHTE SI UJÍT POSLEDNÍ LAUREÁTKU!

Č TV RTE K 8 . 5. 2 0 14

56. ROČNÍK KHS

ROŠKOTOVO DIVADLO, STŘEDA 19. 30. JE TŘEBA PSÁT VÍCE?
Opět po roce dnes uslyšíte „zázrak z Belgie“ - loňskou vítězku první
kategorie a držitelku titulu Laureát KHS Alexandru Cooreman. Talentovaná houslistka se dostala na Chapelle Musicale Reine Elisabeth do
třídy Augustina Dumay a Tatiany Samouil a dále pokračuje ve slibně
se rozvíjející kariéře.
V podání Alexandry Cooreman zazní Koncert pro housle a orchestr
d moll op. 22, který složil Henryk Wieniawski.
Dále budete mít možnost slyšet Smetanovo Scherzo z Triumfální symfonie a Symfonii č. 7 d moll op. 70 Antonína Dvořáka.
Taktovky se dnes večer chopí mladý dirigent Petr Louženský, který za
svou krátkou kariéru získal řadu ocenění, například v italském Arezzu
za nejlepší dirigentský výkon soutěže. Absolvoval Pražskou konzervatoř v oboru flétna a dirigování a také doktorandské studium arabštiny
a hebrejštiny na Univerzitě Karlově. Spolupracuje s řadou předních
českých i zahraničních umělců, dále s Pardubickou komorní filharmonií, Pražskou komorní filharmonií nebo Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně.
MICHAELA BERGOVÁ
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Herbert Kögler
Květiny Rosa Jan Pirkl
MUDr. Antonín Svoboda
ISS Computer s.r.o.
Henry gril Ing. Milan Veselý
Móda U zlatého lva Marie Koštová
Sport Bárt Mgr. Jiří Holubář
KaJa Uno
Ing. arch. Karel Blank
JUDr. Josef Filip, advokát
Mgr. Ondřej Filip, advokát
MUDr. Miroslav Blanař
PRO-PO-S Ing. Rudolf Jonák
Trafiky Ivana Snítilová
Ing. Jan Glatt
Drogerie Teta s.r.o.
MVDr. Jan Šašek
Hračky Renata Vaňová
MUDr. Zuzana Brádková
Mgr. Jana Filipová, notářka
JUDr. Věra Rittichová, advokátka
MUDr. Hana Prchalová
MUDr. Soňa Gabalcová
MUDr. Jitka Řezníčková
Histologická a cytologická laboratoř
MUDr. Jan Nožička
MUDr. Jan Brádka
Stapo spol. s r.o.
Zlatnictví Tomáš Jurco
Zlatnictví Salaba
Ing. Miroslav Stránský
r-evolution Vlastimil Daněk ml.
Čajovna Ludmila Barvínková
Kovo – Elektro s.r.o. Jiří Eliáš
Boutique Fleur Jiřina Veverková
Projekční kancelář Žižkov s.r.o.
Votava & Votavová s.r.o.
Stavební firma Ing. Zdeněk Stejskal
Cukrárna PUP
Hodiny - Klenoty Radim Doleček
Galaxy Tour Miroslava Frimlová
Hotel Poprad Miroslava Frimlová
Knihkupectví Flétna

