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Povinné skladby PRO 59. ročník KHS 2016
SET PIECES KOCIAN’S VIOLIN COMPETITION 2016

Jednoznačné rozhodnutí
poroty. Nikola pajanović!

pocity čerstvého laureáta:
„Byl jsem odhodlaný vyhrát“

Pavel Hůla

Pavel Hůla

Na stránce: www.kocianovo-usti.com najdete další články a fotografie z dnešního dne. Sledujte také náš profil na sociální síti Facebook: Kocianovo Ústí
You can find other articles and photos from today on our website: www.kocianovo-usti.com. Keep track with our Facebook profile: Kocianovo Ústí.

Iv. kategorie

Iii. kategorie

1.cena: Nikola Pajanović, Slovinsko
 Aram Chačaturjan: Koncert 1. věta
2. cena: Kryštof Kohout, Konzervatoř Plzeň
 Miriam Magdalena Haniková, Franštát pod Radhotěm
 Ana Sešek, Slovinsko
3. cena: Hannah Corbett, Kanada - Ontario
 Milica Soiljkovič, Srbsko
ČU I: Stefanija Udicky, Srbsko
ČU II.: Gabriela Barillová, Praha
 Katinka Nilssen, Norsko

1.cena: Sofija Glavičić, Srbsko 
 N. Paganini: Houslový koncert č. 1 D dur, op. 6, 1. věta
 MIona Topalović, Srbsko 
 E. Lalo: Španělská symfonie op. 21, 5. věta
 J. Kocian: Intermezzo Pittoresque op. 18
2. cena: Magda Routová, ZUŠ Řevnice 
3. cena: Hana Jasanská, ZUŠ Ústí nad Orlicí 
 KLára Zaykova, Praha
 Dana Bilichenko, Ukrajina
ČU I.: Natálie Garguláková, ZUŠ Kroměříž
ČU III.: Ayalguun Bayarbaatar, Mongolsko

Sportovní terminologií zvítězilo Srbsko. Srbové 
sem jezdí často, ale většinou preferují techniku 
a někdy hudba trochu schází. Dnes se sešly dvě 
houslistky rozlišného charakteru – jedna zahrála 
Paganiniho na vysoké úrovni, druhá ve Španěl-
ské symfonii ukázala nádherný tón. Kuriózní je, 
bodově měly absolutně stejně na setinu bodu, 
tak tomu bylo už po prvním kole! Naštěstí jsme 
mohli dát dvě první ceny. Druhá Magda Routo-
vá potěšila kvalitním výkonem. Tři třetí ceny byly 
vyrovnané, u každého výkonu byly nějaké nedo-
statky. Domácí Haničce Jasanské fandíme, ale 
musíme být přísní, měli bychom určité výhrady. 
Ona je ale neuvěřitelně poctivá a  chce na sobě 
pracovat, věřím, že se dále bude zlepšovat.

Čtvrtá kategorie byla nejvyrovnanější a  trochu 
jsme se před druhým kolem obávali, že budeme 
mít potíže rozhodnout.
Vyrovnané to také bylo, ale přeci jen ostatní pře-
výšil Nikola Pajanović ze Slovinska, který zahrál 
Chačaturjanův koncert naprosto skvěle. Byl nej-
lepší. Působil naprosto suverénně, byl nad věcí, 
neřešil technické problémy.
Tři soutěžící na druhých místech měli podobné 
body. U slovinské houslistky je škoda, že nepřije-
lo její dvojče, bylo by zajímavé slyšet konfrontaci 
obou. Kryštof Kohout se stále lepší, hrál Stra-
vinského houslový koncert, to je velká odvaha. 
Miriam Hanikovou mám rád pro kvalitu tónu, 
tentokrát zvolila brilantní Fantazii Carmen, která 
je velice náročná. Bohužel se na ní zřejmě proje-
vila únava, ke konci jí docházely síly. Skladba se 
hraje obvykle kolem deseti minut, ona ji ale hrála 
třináct minut.
Kanadská zástupkyně na třetím místě neskrývala 
vysoké ambice, to možná nebylo dobře, protože 
její výkon vítězný nebyl. Naopak srbská soutěží-
cí zabodovala a Srbsko letos celkově. K výborné 
technice totiž přidali muziku a cen získali poměr-
ně hodně.
Celkově kategorie splnila očekávání, kvalita zvítě-
zila nad kvantitou.

The fourth category was the most balanced 
one and we were concerned before the second 
round, that we will have some trouble deciding. 
It was also even, but better than anyone else 
was Nikola Pajanović from Slovenia, who played 
Chačaturjan’s  concert absolutely perfectly. He 
was the best. He acted masterfully, he was abo-
ve everything, he didn’t worry about the techni-
cal problems. The three competitors who won 
the second prize had similar amount of points. 
It’s a shame, that the Slovenia’s competitor twin 
didn’t come, it would be interesting to hear the 
confrontation of both of them. Kryštof Kohout 
is only getting better, he played Stravinskij’s vio-
lin concert, you have to be brave for that. I  like 
Miriam Hanikova for the quality of her tone, this 
time she chose the brilliant Fantasy Carmen, 
which is very difficult. Unfortunately, the tired-
ness was visible, she was running out of power 
in the end. The song is usually played for about 
ten minutes, but she played it for thirteen. The 
Canadian competitor on the third place wasn’t 
hiding her ambitions, that wasn’t very right, be-
cause her performance wasn’t the winning one. 
However the Serbian competitor scored just as 
Serbia in general. There was amazing technique 
mixed with music and Serbia won a lot of prizes. 
The category fulfilled our expectations, the quali-
ty won over the quantity.

Magda Routová, Všeradice, ČR
M. Bruch, Koncert g moll. První tóny na-
vozují atmosféru klidu, před očima se 
střídají přírodní scenérie, v pozadí by se 
mohly promítat letecké záběry zalesně-
ných kopců. Hudba široká, s  úžasnou 
atmosférou. Allegro energico zpívá. 
Soutěžící v  příhodném místě obdaří 
publikum úsměvem. Celkově výborný 
výkon, velmi sympatické jevištní vystu-
pování.

Sofija Glavičić, Belgrade, Srbsko
Houslový koncert D dur Paganiniho 
jsem obehrával donekonečna z  gra-
modesky vypůjčené v  novobydžovské 
knihovně už někdy počátkem 70. let 
minulého století, takže si to užívám. Na 
druhou stranu, protože ho mám doko-
nale vrytý v  paměti, plný počet bodů 
bych houslistce nedal, ale 1000 bodů 
si zaslouží za to, že ho ve svém věku 
takhle technicky zvládne! (Mimocho-
dem na druhé straně desky byl Slavíkův 
Koncert a moll, možná tu desku pama-
tujete.) Polonézu D dur Wieniawského 
hraje děvče s  dokonalým nadhledem. 
Ne, hraje není vhodný výraz. Ona si s ní 
„pohrává“! Dlouhotrvající potlesk odpo-
vídá virtuozitě mladé houslistky. Jasná 
medaile!

Dana Bilichenko, Lviv, Ukrajina
Wieniawského Koncert č. 22. op. 2.  1. 
věta. Předchozí výkon musím přece jen 
nějakou dobu vymetat z  hlavy (a  jde 
to ztuha!), než se mi podaří ponořit se 
do hlubin Koncertu č. 22. Temné tóny, 
temná nálada, černé šaty obou účinku-
jících. Ale cosi přece jen chybí – při bez-
prostředním kontaktu výkon přijmete. 
Ale co kdybyste ho slyšeli z rádia?

Natálie Garguláková, Holešov, ČR
Adagio Corelliho je klidná ouvertura 
k výkonu, Allegro spíše připomíná etu-
du, na ponoření do výkonu mi cosi chy-
bí. Vieuxtempse hraje houslistka zprvu 
opatrně, teprve ke konci nabývá jistoty.

Hana Jasanská, Ústí nad Orlicí, ČR
Naše domácí účastnice, píši hrdě. Tady 
bych měl být nahrazen cizím redakto-

obzorem, na „jeho“ hudební soutěži!!!

Ana Sešek, Ljubljana, Slovinsko
Smutné tóny uvádí další výstup. Přes 
všechny výzvy paní v  mém sousedství 
vesele vibruje zvoněním mobil v  tašce 
snad půl minuty při výkonu… Vrcholný 
kus pro sólové housle! Lahůdka.

Hannah Corbett, Vaughan, Ontario,
Kanada
U  klavíru opět obdivuhodná paní 

Gabriela Barillová, Praha, ČR
S  děvčetem vstoupily na scénu vášně, 
dramata a virtuozita. Solidní výkon a ty-
pický úvodní kus, který asi nesehraje 
vážnější roli v celkovém rozhodování.

Kryštof Kohout, Plzeň, ČR
Bach byl malý zvukový šperk soutěže. 
Zvukový rejstřík skladby (vyrovnaný 
klavírní doprovod včetně houslí) byl 
dosud nevídaný. Stravinskij  – kdyby 
disharmonie kvetla, bylo by ve třetí větě 
pódium plné květů. 4.  věta virtuózní, 
bezchybná. Dala by se vysílat v přímém 
přenosu do televize. Zážitek!!!

Milica Soilković, Ćuprija, Srbsko
Ve 4. kategorii na KHS platí, že zde není 
malých rolí. Prokofjev: Zajímavá sklad-
ba s některými výjimečnými vrcholy.

Katinka Nilssen, Krokstadelva, Norsko: 
Sibelius 2. a  3.  věta Koncertu d moll. 
Úžasný výkon. Zavřít oči a užívat si krá-
su. To jsem také udělal. Katinka neměla 
chybu, jak se říká.

Stafanija Udicky, Ćuprija, Srbsko
Kdyby tak Kocian věděl v  roce 1916 
(bylo mu 33 let), jak budou za sto let 
„válet“ v  hudební škole nesoucí jeho 
jméno, která tehdy nebyla ještě ani za 

Hájková! Na letošní KHS měla na sta-
rosti 15 houslistů!!! V celkovém součtu 
doprovodů snad celá třetina soutěže! 
(Některé kusy byly sólové, bez dopro-
vodu). Smekám! Na pódiu výborná 
houslistka, příjemný výkon, který ale 
asi nezaboduje.

Nikola Pajanovič, Ljubljana, Slovinsko
Výkon má od začátku šťávu a  po ně-
kolikadenním maratonu dokáže znovu 
naplno nastartovat vnímání moje i pub-

In a sports terminology, Serbia is a winner. Serbi-
ans come here often, but they usually prefer the 
technique and the music itself is missing. Two 
very different violinists gathered here today  – 
one played Paganini on a very high level, the se-
cond one showed an incredible tone in the Spa-
nish symphony. It’s unusual, that they ended up 
with the same amount of points, just like in the 
first round! Fortunately, we were able to give two 
first prizes. The second one Magda Routová plea-
sed us with a great performance. The three third 
prizes were very even, in every performance, 
there were some shortages. We are fans of the 
home competitor Hana Jasanská, but we have to 
be strict, there surely were some mistakes. She 
is incredibly honest and she wants to work on 
herself, I believe she will keep on getting better.

předseda poroty, hodnotí iii. kategorii

předseda poroty, hodnotí iv. kategorii

1st prize: Nikola Pajanović, Slovinia
 Aram Chačaturjan: Koncert 1. věta
2nd prize: Kryštof Kohout, Konzervatoř Plzeň
 Miriam Magdalena Haniková, Franštát pod Radhoštěm
 Ana Sešek, Slovinia
3rd prize: Hannah Corbett, Kanada - Ontario
 Milica Soiljkovič, Serbia
Honorable Mention of the 1st grade: Stefanija Udicky, Serbia
Honorable Mention of the 2nd grade: Gabriela Barillová, Praha
   Katinka Nilssen, Norway

1st prize: Sofija Glavičić, Serbia
 N. Paganini: Houslový koncert č. 1 D dur, op. 6, 1. věta
 Miona Topalović, Serbia 
 E. Lalo: Španělská symfonie op. 21, 5. Věta 
 J. Kocian: Intermezzo Pittoresque op. 18
2nd prize: Magda Routová, ZUŠ Řevnice 
3rd prize: Hana Jasanská, ZUŠ Ústí nad Orlicí
 Klára Zaykova, Praha
 Dana Bilichenko, Ukraine
Honorable Mention of the 1st grade: Natálie Garguláková, ZUŠ Kroměříž
Honorable Mention of the 3st grade: Ayalguun Bayarbaatar, Mongolia

rem, abych nebyl obviněn z podjatosti. 
Vypínám tedy raději obraz a  vnímám 
pouze zvuk: Zvučné tóny u Brucha pro-
zrazují dobrou usazenost skladby. Roz-
vážné tóny rozvíří jen občas rychlý běh. 
Brilantní polonéza Wieniawského – vý-
kon je podle názvu “brilantní“, hoden 
KHS. Na pódiu působí Hana příjemně, 
hudebně bez propadů, Zvládá sebe 
i  skladby. Domácí škola díky Haničce 
může potvrdit svoji účast na KHS a  to 
i s perspektivou do dalších let.

Miona Topalović, Beograd, Srbsko
Lalo: Španělská symfonie op 21.  4. 
a  5.  věta. Na Mionu jsem byl zvědavý 
už po prvním kole, kde se nedala pře-
hlédnout. Je to nejrozpohybovanější 
houslista KHS. Její hru doprovází ba-
letní kreace i  bohatá mimika. Je velmi 
sugestivní se svojí dlouhou postavou 
ve splývavých šatech. Jako filmař bych 
ji okamžitě vybral do role! A pozor, není 
to jen o zjevu. Její hra je prvotřídní, díky 
výše uvedenému výrazu místy až su-
gestivní. Fenomén letošního KHS! Pot-
leskoměr nadoraz!

Ayalguun Bayarbaatar, Bayanzurkh 
district, Mongolsko
Klavír nepřehlédnutelné Martiny 
Hájkové, která doprovází kromě této 
houslistky snad celou četnou mongol-
skou výpravu (i  jiné), bouří. Housle je-
dou naplno! Místnost přetéká zvukem, 
v jednom okamžiku jsem měl pocit, že 
se snad okna vydouvala směrem ven, 
když došlo na vrcholu forte k všeobec-
né rezonanci všeho. Virtuózní výkon, 
i když drobné chybičky na kráse se dají 
najít i zasvěceným laikem.

Klára Zayková, Praha, ČR
Slibný úvod naznačil, že se může jednat 
o  další hudební hody. Obzvlášť když 
bývá každý rok zvykem, že Gymnázium 
a Hudební škola hl. města Prahy posílá 
na KHS vždy dobré studenty, kteří hý-
bou s  pořadím. Závěrečná skladba je 
solidní tečkou za 3. kategorií.

Mirek Němec

Ceny KHS 2016 / Main Prize of the KVC 2016

lika, to je evidentní. Výborný mládenec. 
Finále, jak se patří. Zápletka pro porotu 
se stále více stupňuje! Nezávidím po-
rotě rozhodování. Nemůže říci „ráno 
moudřejší večera“. Osobně bych titul 
Laureát KHS 2016 dal mládenci hned 
po první skladbě. Potleskoměr po dru-
hé skladbě - sólové produkci (tentokrát 
bez Marie Hájkové, která s Nikolou hrá-
la první skladbu) nadoraz. Konec. Pot-
lesk, jaký na KHS ještě nebyl!

Miriam Magdalena Haniková, Frenštát 
pod Radhoštěm, ČR
A  na závěr 58. ročníku posluchačský 
bonbonek: Sarasate: Carmen  – Fan-
tazie! To snad ani nemohl být los, ale 
nějaký hudební bůžek si udělal radost 
a  pohnul losovacími míčky. Nebo pro-
myšlená dramaturgie. Prostě závěr 
soutěže ve stylu „to nejlepší nakonec“. 
Předposlední mládenec si mohl titul 
laureáta odnést rovnou z  pódia a  na 
závěr soutěže si publikum mohlo ještě 
užít „hitovou líbivku“ Carmen Fantazie 
v podání sympatické dívky. To je konec, 
jak se patří! Bravo, Kocianova houslová 
soutěži!!!

Mirek Němec

Laureát KHS 2016:
Nikola Pajanovič, Slovinsko
Cena Hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha
pro Laureáta KHS 2016 – výběr notového materiálu v hodnotě 5 000 Kč:
Nikola Pajanovič, Slovinsko
Cena Hudebního nakladatelství Bärenreiter Praha pro pedagoga, jehož žák
se stal Laureátem KHS 2016 – výběr notového materiálu v hodnotě 3 000 Kč:
Gorjan Košuta
Diplom za vynikající klavírní doprovod:
Martina Hájková
Cena za nejlepší interpretaci skladby Jaroslava Kociana:
Jaroslav Kocian: Intermezo Pittoresque op. 18 č. 2
Miona Topalović, Srbsko
Cena pro nejlepšího českého účastníka ze IV. Kategorie:
interpretační kurzy pořádané Bohuslavem Matouškem
Kryštof Kohout, Konzervatoř Plzeň
Cena patrona soutěže Pavla Šporcla pro nejlepšího českého soutěžícího:
vystoupení na koncertě s Pavlem Šporclem 
Daniel Matejča, ZŠ a ZUŠ Jabloňová Liberec

I.  KATEGORIE: Leopold Jansa: Koncertino D dur
II.  KATEGORIE: Jaroslav Kocian: Humoreska op. 17, č. 2
III. KATEGORIE: Bohuslav Martinů: Intermezzo č. 2 a č. 4
IV. KATEGORIE: František Ondříček: Scherzo Capriccioso op. 18

SPLNIL SE VÁM TÍMTO VÍTĚZSTVÍM SEN?/DID YOUR DREAM COME 
TRU WHEN YOU WON?
Takhle se to říci nedá. Mým snem je stát se velmi dobrým houslistou 
a  tahle soutěž mi pomohla zjistit, jak na tom jsem. I  can’t say it like 
that. The dream for me is to become a very good violinist. This competition 
helped me to see where I am.
JAK JSTE VIDĚL SVÉ ŠANCE POTÉ, CO JSTE DOHRÁL?/DID YOU THINK 
THAT YOU’RE GONNA WIN AFTER YOUR PERFORMANCE?
Netušil jsem, jak hráli ostatní soutěžící. Věděl jsem jen, že jsem zahrál 
velmi dobře, a byl jsem odhodlaný vyhrát.
I wasn’t sure because I didn’t know how other colleagues played but I was 
sure that I played very, very well and I was determined to win.
CO PRO VÁS TENTO TITUL ZNAMENÁ?/WHAT DOES THIS TITUL MEAN 
TO YOU?
Každá soutěž je další zastávkou v mém životě, v mé kariéře. Samozřej-
mě, že jsem velmi rád, že tento titul mám.
Well, every competition is another stop in my life, in my career. Of course 
I am very happy to have this title.
JAKÝ JSTE MĚL PO VYSTOUPENÍ POCIT ZE SVÉHO VÝKONU?/HOW DID 
YOU FEEL AFTER THE PERFORMANCE?
Na začátku jsem byl hodně nervózní, jako všichni. Po vystoupení jsem 
se cítil uvolněně. I was very nervous at the beginning as everybody. After 
that I felt relaxed.
JAK JSTE SE KE HŘE NA HOUSLE DOSTAL?/HOW DID YOU GET TO 
PLAYING THE VIOLIN?
Moje matka je houslistka v opeře a můj dědeček houslista v Sarajevu. 
Takže to plyne z mé historie.
My mother is a violinist in the opera and my grandfather is a violinist in 
Sarajevo. So it was like a history for me.



Kocianova Houslová soutěž 2016
kocian’s violin competiton 2016

festival kocianovo ústí 2016/kocian’s ústí 2016

Foto: Martin Synek, Adam Faltus, Lukáš Prokeš


