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Šedesát let! Tak dlouho již trvá soutěž, která 
začínala ve skromných podmínkách díky 
skupině místních nadšenců a postupem 
času se vypracovala mezi celosvětově 
nejrespektovanější soutěže svého druhu. 
Letošní ročník, který po třinácté doprovází také 
festivalový program, byl slavnostně zahájen 
v úterý ráno před budovou ZUŠ. Právě moderní 
stavba architekta Karla Blanka, která letos 
slaví 15 let své existence, poskytuje šedesáti 
soutěžícím, jejich početnému doprovodu
 a celému organizačnímu týmu Kocianky i letos 
nejlepší možné zázemí.

Hapenning, narozeninová párty, to vše jsou 
příměry spjaté s letošní soutěží. Její ředitelka 
Lenka Lipenská přivítala všechny soutěžící 
z  22 zemí. „Jubilejní šedesáté narozeniny  si 

zaslouží parádní oslavu a já mám čest ji pro vás 
přichystat,“ uvedla mimo jiné ve svém projevu, 
který zakončila zpěvem narozeninové písně. 
Předseda odborné poroty Pavel Hůla pak zmínil 
skutečnost, že letošní výkony bude posuzovat 
čistě česká porota složená výhradně z vítězů 
a laureátů KHS. „Ale nebojte, jsme a budeme 
porota spravedlivá,“ ujistil předseda poroty, sám 
dvojnásobný vítěz  soutěže z let 1963 a 1964.

Význam houslové soutěže pak neopomněl 
zdůraznit její patron Pavel Šporcl, laureát 
z r. 1986 a umělecký ředitel festivalu. „Kocianka 
byla každoročně středobod mého houslového 
snažení. Připravoval jsem se tak, abych podal 
svůj nejlepší výkon v roce. Zisk laureátského 
titulu byl opravdový milník v mém životě, 
posunul mě na další koncertní pódia. Moc bych 
si přál, aby pro vás ten letošní ročník byl takový 
jako tehdy pro mne. Nemusíte vyhrát, ale užijte 
si pocit stát na pódiu a zahrajte co nejlépe!“ 
vzkázal všem soutěžícím.

JubileJní KocianKa 
začala se vší parádou

Sixty years! The competition that started in 
modest circumstances thanks to a group of local 
enthusiasts and as the time went by, it worked 
its way up into the most respected international 
competitions of its kind, takes place for that 
long. This year, which is also accompanied by the 
festival program, was ceremonially opened on 
Tuesday morning in front of the building of ZUŠ. 
It is this modern building of the architect Karel 
Blanka that celebrates its 15 years of its existence 
that will provide the sixty contestants and their 
numerous escorts and the whole organization 
team of Kocianka the best environment possible.

Happening, a birthday party, all of these are 
the words connected to this year’s competition. 
Its directress Lenka Lipenská welcomed all the 
contestants from 22 world countries. “The jubilee 
60th birthday deserves a fabulous celebration 
and I have the honor to prepare it,” she 
mentioned besides others in her speech, which 
she finished off by singing a birthday song. The 
chairman of the professional jury Pavel Hůla then 
mentioned the fact that this year’s performances 
will be judged by a purely Czech jury made 
explicitly from the winners and laureates of the 
KVC. “But don’t worry, we are and will be a fair 

jury,” makes sure the chairman of the jury and the 
double winner from years 1963 and 1964.

The importance of the violin competition was 
emphasized by its patron Pavel Šporcl, a laureate 
from the year 1986 and the artistic director of 
the festival. “Kocianka was an every-year central 
point of my violin efforts. I was preparing in a way 
to give my best performance in the year. Getting 
the laureate title was a real milestone in my life; 
it helped me to other concert stages. I really wish 
that this year will be the same for you as it was for 
me. You don’t have to win, but enjoy the feeling of 
standing on the stage and play the best!” he says 
to all the contestants.

Petr Hájek, the town’s mayor who is the biggest 
supporter, also came to wish his best wishes 
to the competition. “Dear contestants, I am 
glad about your interest of the competition. I 
appreciate your talent and diligence. Kocianka 
holds its high quality, that is why it lays high 
demands on the preparation. Thanks to that, all 
of us are winners today, regardless of the final 
results,” said the mayor of Ústí.

The jubilee KocianKa 
sTarTed in all 
iTs beauTy

Popřát soutěži přišel také Petr Hájek, starosta 
města, které je jejím největším podporovatelem. 
Jeho vzkaz je více než výmluvný. „Milí soutěžící, 
těší mě váš zájem o soutěž, oceňuji váš talent 
a píli. Kocianka si udržuje vysokou kvalitu, právě 
proto klade vysoké nároky na přípravu. Díky 
tomu jste pro mě již dnes všichni vítězi, a to 
bez ohledu na celkové výsledky,“ řekl ústecký 
starosta.

Další koncert, který se zlatým písmem zapsal do 
dějin Kocianova Ústí, naservírovala návštěvníkům 
Roškotovova divadla v pondělí večer laureátka
59. Kocianovy houslové soutěže Lucilla Rose 
Mariotti. Ve výborném světle se převedli také 
pardubičtí filharmonici pod taktovkou Davida 
Švece. Přinášíme rozhovor a snímky z koncertu! 
>>> 5

laureátKa excelovala!

druhá neJpočetněJší 
výprava… z MongolsKa!

Skutečnost, že mezi účastníky jubilejní 60. 
Kocianovy houslové soutěže co do počtu 
přihlášených dominuje 22 domácích zástupců, 
těžko někoho překvapí. Druhá nejpočetnější 
výprava s 11 mongolskými soutěžícími je ovšem 
o mnoho překvapivějším zjištěním… nebo není?!

Do Ústí nad Orlicí to má skupina mladých 
houslistů a jejich pedagogů téměř 8 tisíc 
kilometrů daleko. „Neskutečná dálka, ze 
které přijede vždy celá delegace! Navíc mají 
kvalitu, třeba třetí místa už běžně získávají. 
Fenoménem posledních let jsou právě houslisté 
z Mongolska,“ hovoří v nedávno vydaném 
knižním rozhovoru s uznáním o výpravě z daleké 
asijské země předseda poroty Pavel Hůla. Malí 
a mladí mongolští houslisté rozdávají úsměvy 
na všechny strany . Jak si v jubilejní Kociance 
povedou? Nechme se překvapit! (jp)

the second Most 
nuMerous country
…Mongolia!
It is hardly a surprise that amongst the contes-
tants of the 60th Kocian’s Violin Competition, 
the Czech registrations dominate in number 
with 22 home representatives. However, the 
second most numerous country with 11 
Mongolian contestants might be a bigger 
surprise…or not?!

Ústí nad Orlicí is almost 8 thousand kilometers 
far for the group of young violinists with their 
teachers. “An unbelievable distance, from 
which a whole delegation always comes! 
Furthermore, they have quality. For example, 
they usually get at least the third places. 
The phenomenon of the latest years are the 
violinists from Mongolia,” says Pavel Hůla with 
appreciation about the expedition from the 
far away Asian country in the lately published 
book interview. The small and young Mongolian 
violinists smile from cheek to cheek. How will 
they do in the jubilee Kocianka? Let’s wait for 
the results!
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Staré české přísloví praví: 
„V nejlepším se má přestat!“

Je nezkušeněJších z pořadatelů kocianova houslového svátku. předseda poroty 
pavel hůla o něm tvrdí, že bez Jeho aktivit by soutěž už neexistovala. řeč Je 
o Pavlu Sedláčkovi, předsedovi nadačního fondu mistra Jaroslava kociana, 
pro kterého letošní JubileJní šedesátý ročník posledním v této funkci. „důležité 
Je, že se obJevili spolupracovníci, kteří Jsou zárukou, že tu káru potáhnou úspěšně 
dál,“ říká v rozhovoru, který poskytl soutěžnímu a festivalovému zpravodaJi, 
u Jehož zrodu před téměř půlstoletím stál. „tiskli Jsme ho dole pod Jevištěm na 
lihovém přístroJi „ormig“. když Jsme byli v neJlepším, přiběhli z Jeviště, že tam Je odér 
Jak v nálevně,“ vzpomíná s humorem.

Pavle, dovedete doPočítat, na 
kolika ročnících kocianky jste se 
organizačně Podílel? Mně to vychází 
na téMěř astronoMické číslo. 
Astronomické číslo je trochu nadnesené, ale 
faktem je, že jsem se jako spoluorganizátor 
zúčastnil poprvé XIII. ročníku v roce 1971, 
což znamená, že to letos bude již po 
sedmačtyřicáté. 

jaké vlastně byly vaše začátky? 
PředPokládáM, že se od současnosti 
hodně lišily.   
Řekl bych, že ani moc ne. Soutěž již byla 
ustálena na čtyřech věkových kategoriích. 
V čele devítičlenné poroty byl tehdy ještě 
prof. Otakar Stejskal z Pražské konzervatoře, 
který právě doporučil toto věkové rozdělení. 
Problémy byly samozřejmě s ubytováním, 
ale místní  internáty nám pomohly i tuto 
starost vyřešit. Já jsem jako nový člen 
organizačního výboru navrhl vydávat 
v průběhu soutěže Zpravodaj. Tiskli jsme 
ho dole pod jevištěm na lihovém přístroji 
„Ormig“. Když jsme byli v nejlepším, přiběhli 
z jeviště, že tam je odér jak v nálevně. Museli 
jsme se přemístit jinam, ale Zpravodaj 
vyšel čtyřikrát. Ani nevím, zda se zachoval 
alespoň jeden výtisk. Já ho bohužel nemám. 
Zpravodaj KHS má tedy letos v záhlaví 
„ročník 47“.  

co říkáte na to, jakou obdivuhodnou 
výdrž a organizační elán Má „stará 
garda“ kocianky? a neMáM na 
Mysli jen vás, ale třeba také janu 
dytrichovou, Paní Fajtovou z 
nadačního Fondu  a Podobně.
Soutěž  s takovou tradicí, jakou je KHS, 
musí být postavena na lidech, pro něž je 
to srdeční záležitost. Nemohou to dělat 
jen z povinnosti, nebo jen za finanční 
odměnu. A takových organizátorů se v Ústí 
po celých šedesát roků našlo vždy dost. 
Nemohu vyjmenovávat všechny, kdož by 
si to zasloužili. Zakladateli počínaje a naší 
„starou gardou“ konče. Důležité je, že se 

vždy najdou Ti, kdo nesou tu štafetu dál, 
ať v Nadačním fondu, Klubcentru, ZUŠ, 
funkcionáři na radnici nebo příznivci KHS 
mimo naše město. Rád na všechny bývalé 
spolupracovníky, přátele a kamarády 
vzpomínám. 

byl nějaký rok Pro soutěž vyloženě 
PřeloMový, že by Po něM načala 
úPlně novou kaPitolu?
Především to byl rok 1965, kdy se KHS 
stala mezinárodní soutěží, ustálil se 
počet kategorií a začal se absolutnímu 
vítězi udělovat titul „laureát KHS“. Prvním 
laureátem se stal Peter Cočev Delčev 
z Bulharska a o rok později náležel titul 
prvnímu českému účastníkovi Bohuslavu 
Matouškovi. Soutěž dostala také své logo 
používané dodnes. Autorem holubičky se 
srdcem z houslového klíče je známý český 
grafik Jaroslav Cheben, který už dnes není 
mezi námi.

kdo z českých vítězů či laureátů váM 
ulPěl v PaMěti a Proč?
To je velmi těžká otázka. Ono jich je 
samozřejmě víc, protože mně všichni 
připadají jako naše děti, které vypouštíme 
do světa na muzikantskou dráhu, která není 
vždy lehká. Ale dva bych přece jen vzpomněl. 
Je to Pavel Eret, skromný chlapec, který se 
odvážil obhájit udělený titul a dosud jako 
jedinému se to  podařilo. A pak je to Pavel 
Šporcl a neříkám to jen pro to, že Pavel už 
dělá třetím rokem patrona soutěže! On jezdil 
do Ústí na soutěž se svým panem učitelem 
Havlem několik let. Postupně získával 
ocenění v kategoriích, lepšil se rok od roku, 
ale stále to byl stejný malý blonďáček, spíše 
takový stydlivý, skromný kluk. Když potom 
vyhrál v roce 1986 třetí kategorii a dostal za 
to od poroty nejvíce bodů a titul „Laureáta 
KHS“, nic  se nezměnilo. Stále to byl  stejný 
Pavel, jakého  jsme celé roky znali, prostě náš 
„Šporclík“, jak jsme o něm říkali. ... >>>

Pavel, can you calculate on how many 
years of “KocianKa” did you ParticiPate 
as an organizer?  i tried and ended 
uP with an astronomical number. 
Astronomical number is a little exaggerat-
ed, but the fact is that I participated as a 
co-organizator for the first time in the XII. 
Year in 1971, which means that this year it is 
for the 47th time. 

what were your beginnings liKe? 
i suPPose they differed from the 
Present. 
I wouldn’t say so. The competition was 
already set into four age categories. Then, 
prof. Otakar Stejskal from the Prague 
conservatory, who was the one to finish 
the age distribution, was in the lead of the 
nine-member jury. Of course, there were 
issues regarding accommodations, but 
local boarding houses helped us figure out 
the situation. I as a new member of the 
organization team suggested to publish 
a Newsletter during the competition. We 
were printing it under the stage on a spirit 
apparatus called “Ormig”. While we were 
at the best, people came running from 
the stage with a complaint that there is a 
taproom kind of odor. We had to move, but 
the Newsletter came out four times. I don’t 
even know if at least one copy was preserved. 
I do not have it, unfortunately. Therefore, this 
year, the KVC Newsletter has a heading that 
says, “year 47”.

wh at do you thinK about the determi-
nation and organization sPirit of the 
“old guard” of the “KocianKa”? and 
i do not mean only you, but also Jana 
dychtrichová, mrs. faJtová from the 
foundation and others. 
A competition with such tradition as KVC 
must be built on the people for whom 
it matters the world. I cannot do it only 
as a duty or just for the financial reward. 
Organizers like that were always found in 
Ústí throughout the 60 years. I cannot name 

all of who would deserve it; starting with the 
founders and ending with our “old guard”. It 
is important that there are always people 
who carry the relay; from Klubcentrum, ZUŠ, 
functionaries from the town hall or fans of 
the KVC outside the town. I like to remember 
all my former co-workers and friends. 

was there any breaKthrough year, 
after which the comPetition started a 
comPletely different chaPter?
Primarily, it was the year 1965 when the KVC 
became an international competition; the 
number of categories stabilized, and the 
absolute winner was given the title “laureate 
of the KVC”. Peter Cočev Delčev from Bulgaria 
became the first laureate and a year later, 
the title went to a first Czech contestant 
Bohuslav Matoušek. The competition also 
got its logo that we still use today. The author 
of the dove with the heart in form of a 
treble clef was a well-known Czech graphic 
designer Jaroslav Cheben, who is no longer 
with us.  

which czech winner or laureate 
stucK into your memory and why?
That is a very difficult question. Of course, 
there are more of them because they all 
seem to me as our children that we are 
letting go into the world on a musical 
journey, which is not always easy. After all, I 
would mention two of them. It is Pavel Eret, a 
humble boy, who dared to uphold the given 
title and he remains the only one to achieve 
that. And then we have Pavel Šporcl and I am 
not saying it only because he’s been a patron 
of the competition for three years! He used to 
come to Ústí with his teacher Mr. Havel for a 
few years. He was gradually getting awards 
in different categories; he was getting better 
with years, but he was still the same little 
blonde, rather shy boy. When he won the third 
category in 1986 and got the most points 
and the title “laureate of the KVC”, nothing 
changed. He remained the same Pavel that 
we knew all the years. Simply our “Šporclík” 
how we used to call him. ...>>>

JAN POKORNÝ

    >>    http://www.kocianovo-usti.com/

Druhá kategorie

1. Myslíte, že váš výkon bude stačit na postup? 
/ Do you think your performance was good 
enough to get to the second round?

2. Máte nějaký hudební vzor? / Do you have 
any music idol?

3. Co vás zaujalo tady v Ústí? / What do you 
like about Ústí?

4. Proč hrajete zrovna na housle? Neláká 
vás i nějaký jiný nástroj? / Why did you start 
playing the violin? Are you interested in 
playing any other instrument?

1. Myslím, že ano. / I think yes. 

2. Mým vzorem je Antonio Vivaldi. / 
My music idol is Antonio Vivaldi.

3. Vše se mi tu líbí. / I like everything here.

4. Prostě se mi ten nástroj moc líbil. Také 
ještě hraju na klavír. / I just really liked the 
instrument. I also play the piano. 
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1. Ne. / No. 

3. Mám ráda historii Ústí a její krásnou 
architekturu. Mám ji ráda, protože je jiná než 
v US. / I like the history of it and the beautiful 
architecture in Ústí. I love it because it is 
different than in the US. 

4. Nejdříve jsem viděla mého souseda, ten 
mě motivoval, začala jsem hrát a zamilovala 
jsem si to. Když hraju, vidím kolem sebe 
mnoho barev. / First, my neigbour played 
and he motivated me, and I started to play 
and I love that. When I play music, I see colors 
around me. 
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1. Nevím, ale pro mě je to spíše takové 
příjemné ukončení školního roku, o nic 
nejde, takže kdybych postoupila, tak budu 
samozřejmě ráda, ale pokud ne, tak mi to 
nebude vadit. / I don’t know, but for me, it is 
only a pleasant ending of the school year; it’s 
no big deal, so if I get to the second round, of 
course, I will be happy, but if I won’t, I won’t 
be sad. 

2. Já se snažím všechno kombinovat 
dohromady, hlavně své bratry, které hodně 
obdivuji. /I try to combine everything 
together. In the first place, it’s my brothers 
who I adore. 

3. Je to tu moc krásné. Je to tu takové přírodní. 
/ It’s beautiful here. There is a lot of nature. 

4. Vybrala jsem si housle, protože na ně hraje 
můj starší bratr, a když jsem byla malá, tak 
jsem ho hrozně ráda pozorovala, jak trénuje. 
Od té doby jsem to chtěla taky moc umět. / I 
chose the violin because my brother played 
it. When I was young, I liked to watch him 
practice and I wanted to learn it, too.
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SLAVINA EMILOVA TENEVA
Bulharsko  / Bulgaria – National music 
school L. Pipkov, Sofia

ALŽBĚTA DUSOVÁ 
ČR – soukromá žákyně

JAMBALBAYARNYAM 

BATBYAMBA
Mongolsko/Mongolia – Mongolian Music 
and Dance College, Ulaanbaatar

JOHANA KUBÁNKOVÁ
ČR – Gymnázium a Hudební škola hlavního 
města Prahy

VILÉM JIRSA
ČR – ZUŠ Náchod

MILAN KOSTELENEC
ČR – ZUŠ Frýdlantská, Liberec

JAN NOVÁK
ČR – ZUŠ Mladá Boleslav

TRINITY CHEN
USA – University of Michigan School of 
Music, Theater and Dance

1. Ano. / Yes. 

2. Nevím, možná mám. / I don’t know. Maybe 
I have it.

3. Líbí se mi Ústí. / I like Ústí.

4. Byla to náhoda. / It was by chance. 
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Do 2. kola 
II. kategorIe 
postupují

MURUN MUNKHBAT
Mongolsko / Mongolia – Children´s 
palace of Mongolia

HARRY DAI LIANG
Švédsko / Sweden – Majorstuen Skole, 
Oslo

ÚčastnIcký lIst 
obDrželI
ELA BLAHOVÁ
ČR – ZUŠ Lounských, Praha 4

ANTONIE VLČKOVÁ
ČR – Gymnázium a Hudební škola 
hlavního města Prahy

ADAM JANÍČEK
ČR – ZUŠ Česká Třebová

LENKA FILIPOVÁ
ČR – ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov

anKeta:
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dnes v divadle 
trochu JinaK!

Letošní ročník Kocianova Ústí se mimo 
jiné může chlubit i žánrově pestrým 
programem. Dnes od 19.30 se můžete těšit 
na vystoupení skupiny Bratrů Ebenových. 
Synové významného českého skladatele 
Petra Ebena představí pro ústecké 
obecenstvo svůj Čas holin. Společně se 
sourozenci Markem, Kryštofem a Davidem 
Ebenovými si na koncertě zahrají i Pavel 
Skála, Jiří Zelenka a Jaromír Honzálek. Zazní 
skladby nejen od zpěváka skupiny Marka 
Ebena jako Folkloreček či Nic není tak 
horký, ale i Sbohem a šáteček s textem
 Vítězslava Nezvala. 

Ve skladbách Marka Ebena se mohou 
diváci těšit na jeho ojedinělý humor  
i moudrost. Bratři Ebenové jsou výjimeční 
právě svým neobvyklým „ebenovským 
zvukem“ a pro českou scénu i Kocianovo 
Ústí představují zcela netradiční, avšak 
vítané osvěžení. Ústí nad Orlicí je jen 
rychlou, ale významnou zastávkou v jejich 
nabitém kalendáři, proto si nenechte 
dnešní koncert ujít! (ep)

soMething slightly 
different in the 
theatre today!
This year’s Kocianovo Ústí can besides others 
be proud of its colorful program in regards 
of genre. Today at 19.30, you can look forward 
to the concert of the band Bratři Ebenové. 
The sons of a significant Czech composer 
Petr Eben will present their Čas holin for the 
audience in Ústí. Together with the siblings 
Marek, Kryštof and David Eben will also 
perform Pavel Skála, Jiří Zelenka and Jaromír 
Honzálek. Not only will there be songs by 
the singer of the band Marek Eben like 
Folkloreček or Nic není tak horký, but also 
Sbohem a šáteček with the lyrics by 
Vítězslav Nezval.

In the songs of Marek Eben, the audience 
can look forward to his unique humor 
and wisdom. Bratři Ebenové are special 
for their unusual “eben sound” and for the 
Czech stage and Kocianovo Ústí, they are 
very untraditional, but also a welcomed 
refreshment. Ústí nad Orlicí is only a quick 
but a significant stop in their filled calendar. 
Don’t miss it!

Třetí kategorie

 1. Pokolikáté zde soutěžíte? / How many times 
did you attend this competition?

2. Cítíte před svým výkonem nervozitu? / Were 
you nervous before playing on the stage?

3. Kolik času denně cvičíte? / How much time 
do you spend playing the violin every day?

4. Jaké máte ambice v této soutěži? / What are 
your ambitions for this competition?

1. Tohle je poprvé, co zde soutěžím. / This is my 
first time participating in this competition. 

2. Ano, trochu. / Yes, a bit.

3. Dvě až tři hodiny. / About two to three hours.

4. Vzhledem k tomu, že tady soutěžím poprvé, 
budu ráda, když postoupím do druhého kola. 
/ Since it’s my first time here, I will be happy if I 
get to the second round. 
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1. Na soutěži jsem poprvé. / This is my first time 
attending the competition.

2. Ani ne, víc nervózní jsem před koncerty, tady 
je příjemná atmosféra. / Not really, I’m more 
nervous before my concerts. The atmosphere 
here is really nice.

3. Teď před Kocianovou soutěží tak tři hodiny, 
ale třeba v létě cvičím míň. / Before this 
competition, I used to practice about three 
hours a day, but in the summer, for example, I 
practise less.

4. Nemyslím si, že vyhraju, viděl jsem tady 
i lepší vystoupení, ale myslím, že za pokus to 
určitě stálo! / I don’t think I‘ll win, I saw better 
performances here, but I think that it was 
definitely worth trying!
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1. To je moje první soutěž. / This is my first 
competition.

2. Ano, velmi. / Yes, very.

3. Cvičím 3 hodiny denně. / I spend 3 hours 
every day playing the violin.

4. Nevím. / I don’t know.
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1. Asi po páté, jestli dobře počítám. / Maybe 
five times, if I am counting right.

2. Trochu jsem nervózní byl. / I was a little 
nervous.

3. Snažím se trénovat 4 hodiny denně. / I try 
to spend 4 hours every day playing the violin.

4. Mířím na vyšší příčky než v předchozích 
letech. / I am aiming for a higher position 
than in previous years.
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Do 2. kola 
III. kategorIe 
postupují

HELENE FREYTAG
Německo / Germany -  Borsdorf

EMUJIN ENKHBAATAR
Mongolia – Mongolian State of 
Conservatory, Ulaanbaatar

THEODORE KIM
Belgium – Institut Supérieur de Musique et 
de Pédagogie

ANDREJ BALAŽ
Srbsko / Serbia – MŠ Novi Sad

DANIEL MATEJČA
ČR – ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec

VERONIKA JUGASOVÁ 
ČR – ZUŠ Jižní Město, Praha 4

DAVID KUBITA
ČR – Gymnázium a hudební škola hlavního 
města Prahy

IVA MARINOVA
Bulharsko / Bulgaria 

ÚČASTNICKÝ LIST OBDRŽELI
LEONID SOKOLOV
Rusko / Russia – Moskva, Kids Music school of 
Anatoly Alexandrov 

TSOGTBAYAR MARALGOO
Mongolsko / Mongolia – Mongolian State 
Conservatory

ESTER MÜLLEROVÁ
ČR – Gymnázium a Hudební škola hlavního 
města Prahy

ARNAU PETŘIVALSKÝ
ČR – ZŠ Žerotín, Olomouc

festival v plnéM proudu

Po Stefanu Milenkovičovi a loňské laureátce 
Lucille Rose Mariotti se ústeckému publiku 
v rámci třetího festivalového koncertu 
představilo „dámské trio“ Andrea Tögel 
Kalivodová, Ladislava Vondráčková 
a Barbora Kodetová. Jejich pořad byl 
věnován slavné operní pěvkyni 
Emě Destinnové. 

After Stefan Milenković and the last year’s 
laureate Lucilla Rose Mariotti, a „women 
trio“ Andrea Tögel Kalivodová, Ladislava 
Vondráčková and Barbora Kodetová 
performed within the 3rd festival concert. 
Their performance was dedicated to the 
famous opera singer Ema Destinnová.

The fesTival is in The 
full sTring

Druhý festivalový koncert 
objektivy Adama Faltuse
a Matouše Goruna anKeta:
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Loňská laureátka v pondělí excelovala v Roškotově divadle a Kocianovo město 
hodnotí pozitivně, když říká:

„Moc se mi líbí, protože 
mám ráda venkov“

po loňském zisku neJvyššího ocenění předvedla první italská laureátka 
v historii kocianovy houslové soutěže ústeckému publiku znovu svůJ um. 
zaplněné roškotovo bylo svědkem výborného výkonu sedmnáctileté 
houslistky. luCilla roSe mariotti Ještě krátce před druhým festivalovým 
koncertem poskytla zpravodaJi kocianova ústí rozhovor.

soudě Podle času, který jste strávila 
v česku na soutěžích a kurzech, 
Musíte ho znát dobře. jak se váM tu 
líbí, PředevšíM v ústí nad orlicí?
Je to velice krásná země. Mám ji ráda a moc 
se mi líbí tohle město, protože máma ráda 
venkov. Je velice pestré. Začala jsem Česko 
poznávat lépe, protože se můj táta před 
dvěma lety přestěhoval do Prahy, proto sem 
jezdím celkem často. Myslím, že je Praha 
moc krásná a má spoustu krásných míst, 
kam se můžete podívat. Hlavně pro hudbu je 
tato země skvělá. Má hodně kultury, všichni 
vědí něco o hudbě. Například v Itálii hodně 
ztrácíme kulturu hudby. Tady v Česku, když 
jdete do divadla, uvidíte hodně mladých lidí. 
V Itálii horko těžko uvidíte chodit mladé lidi 
do divadla. Myslím, že je dobře, že máte tak 
dobrou hudební kulturu a všichni o ní něco 
vědí. A v tak malém městě jako je Ústí je 
vskutku velká a krásná hudební škola. 

váš koncert s Pardubickou 
FilharMonií je Pro ústí velká 
kulturní událost, jak se váM s tíMto 
orchestreM sPoluPracuje?
Byla to velice krásná zkušenost, protože 
to bylo poprvé, co jsem hrála s tak velkým 
orchestrem. V Itálii jsem hrála s komorním 
orchestrem nebo obvykle se smyčcovým 
souborem, takže je to jiné. Je krásné hrát 
Mendelssohna-Bartholdyho, je to můj 
oblíbený koncert. Když hrajete, vidíte, že si 
orchestr užívá, co hraje, je to krásný orchestr. 
Užívají si to, co dělají.

vybrala jste si velMi náročný kousek 
Pro váš koncert. Máte nějaké oblíbené, 
a naoPak Méně oblíbené části?
Finální část první věty a finále třetí věty. 
Cítíte, že koncert spěje ke konci a je tam velké 
crescendo. Je to moc krásné.

když jsMe u koncertů, Máte v Plánu 
navštívit nějaké Festivalové koncerty 
nebo vystouPení účastníků letošní 
soutěže?
Ano, chci vidět vystoupení soutěžících, 
protože minulý rok jsem si to neužila. Užila 
jsem si to jen jako soutěžící, ale teď bych si to 
ráda užila jako posluchač. 

Posloucháte klasickou hudbu i ve 
svéM volnéM čase?
Ano, hodně. Obvykle před tím, než hraji, na 

příklad před koncertem, neposlouchám 
housle, protože je to občas matoucí, protože 
když posloucháte skladbu, může vás to 
zmást. Obvykle poslouchám piano před 
koncertem.

Minulý rok jste Po získání 
laureátského titulu řekla našeMu 
zPravodaji, že neMáte ráda soutěže, 
Protože se hraje Proto, abyste vyhrál, 
avšak vy osobně chcete hrát Pro lidi. 
jak se cítíte teď, když soutěž skončila 
a váš koncert se blíží?
Cítím se velmi dobře. Obvykle když hraji na 
soutěži, v sále jsou lidé a je to těžké, protože 
jste samozřejmě na soutěži a snažím se si 
říkat, že hraji pro ty lidi and komunikovat
 s nimi nějak. Budu se snažit snažit sdílet ten 
pocit, který bych chtěla.

když se PodíváM na všechna vaše 
ocenění, naPočítáM jich více než 40. 
jak je Možné, že jste se již zúčastnila 
tolika soutěží? které z těch ocenění 
Pro vás znaMená nejvíce?
Myslím, že Kocian je nejvíc. Především je to 
nejlépe organizované. Taky to byla soutěž, 
kterou jsem si nejvíce užila. Potkala jsem 
spoustu lidí, spoustu kamarádů. Byla tu 
krásná atmosféra. Většina soutěží, kterých 
jsem se účastnila, byla v Itálii a všechny byly 
menší. Tahle byla moc krásná ...>>>

Judging by your time sPend in the czech 
rePublic attending international com-
Petitions and masterclasses, you must 
Know the czech rePublic well. how do 
you liKe it, esPecially Ústí nad orlicí?
It’s a very beautiful country. I like it and I really 
like the city because I like the countryside. It’s 
very colorful. I started to get to know the Czech 
Republic more because my dad moved to Prague 
two years ago, so I come quite often. I think 
that Prague is very beautiful, and it has many 
beautiful places to go to. For music, especially, 
it’s a very good country. It has a lot of culture. 
Everybody knows music. In Italy, for example, we 
are losing the tradition of music a lot. Here, in 
Czech Republic, when you go to a theatre, you see 
a lot of young people. In Italy, it is very difficult to 
see young people going to the theatre. I think it is 
good that you have such a good culture of music 
and everybody knows something about it. Also, 
in a small city such as Ústí, there is a beautiful big 
music school .

your concert with the chamber Phil-
harmonic orchestra Pardubice is a big 
cultural event for Ústí, how was the 
cooPeration with the orchestra?
It’s a very beautiful experience because it was the 
first time that I played with such a big orchestra. 
In Italy, I played with a chamber orchestra or usu-
ally string ensemble, so it’s different. It’s beautiful 
to play Mendelssohn-Bartholdy, it is my favorite 
concerto. When you play, you can see that the 
orchestra is enjoying what they’re playing; it is a 
beautiful orchestra. They enjoy what they do.

you chose a very difficult Piece for 
your concert. do you have any favorite 
or least favorite Parts of your Perfor-
mance?
The final part of the first movement and the 
final of the third movement. You can feel that 
the concerto is going to the end and there is a 
big crescendo. It’s very beautiful. 

talKing about concerts, are you 
Planning on visiting any of the festival 
concerts or the Performances of the 
ParticiPants of this year’s comPetition?
Yes, I want to see the performances of the 
competitors because last year, I didn’t enjoy it, 
I only enjoyed it as a competitor. Now, I want to 
enjoy it as a listener. 

do you listen to classical music in 
your free time, too?
Yes, a lot. Usually, before I play, before a concert, 
for example, I don’t listen to violin because 
sometimes it’s confusing because when I listen 
to a piece, it can confuse me. I usually listen to 
piano before a concert.

last year, after receiving your laureate 
title, you told the newsletter that you 
do not liKe comPetitions because you 
Play to win, but you Personally want to 
Play for the PeoPle. how do you feel 
now after the comPetition is over and 
your concert is aPProaching?
I feel very good. Usually, when I play for a 
competition, there are people in the hall and 
it is difficult because of course, you are in a 
competition and I try to think that I play for the 
people and communicate something with the 
audience. Tomorrow, I will try to share the feeling 
that I want to share. 

looKing at the awards you won, i 
counted more than 40 of them. how 
did you manage to ParticiPate in so 
many comPetitions? which of these 
awards means the most to you?
I think the Kocian is the most. First of all, it is 
organized the best. It was also the one that I 
enjoyed the most. I met a lot of people, a lot 
of friends. There was a beautiful atmosphere. 
Most of the competitions that I’ve done were in 
Italy and they were smaller. This one was very 
beautiful.  ...>>>

    >>    http://www.kocianovo-usti.com/

ELIZABETH PAVLOVEC

Čtvrtá kategorie
1. Chcete se jednou stát profesionálním 
houslistou? / Would you like to become a 
professional violinist?

2. Byla pro vás povinná skladba náročná? / 
Was the obligatory piece difficult for you?

3. Máte i jiné koníčky než hru na housle? /
Do you have any other hobbies apart from 
playing the violin?

4. Co říkáte atmosféře letošní soutěže? / 
What do you think about this year‘s 
atmosphere?

1. Tak určitě, když už hraji na housle, tak bych 
se profesionálním houslistou stát chtěl. / Sure, 
if I play the violin, I would like to became a 
professional violinist. 

2. Když jsem měl na přípravu skladby pouze 
týden, tak to bylo náročnější, ale dalo se to 
zvládnout. / It was more difficult because 
I had only one week to prepare, but it was 
managable. 

3. Ani ne, nebaví mě nic jiného než hra na 
housle. / Not exactly, I don’t like anything else 
than playing the violin. 

4. Dobrá, pěkná. / Good, nice. 
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1. Jo, určitě. / Yes, of course.
 
2. Ze začátku náročná byla, ale protože ji 
hraji už delší dobu, tak to pro mě nakonec 
nebylo tak náročné. / It was difficult in the 
beginning, but because I play it for a long 
time, in the end, it wasn’t difficult. 

3. Ano, hraju na klavír a taky mám hodně rád 
letadla. /Yes, I play the piano and I also like 
airplanes.

4. Je to moc pěkný. Zatím si to užívám, 
uvidíme, jestli postoupím. / It’s very nice. So 
far, I am enjoying it, we’ll see if I get to the 
second round.
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1. Uvidím, jak se mi bude dařit. / I will see how 
it is going to go.

2. Myslím si, že docela ano. Tato skladba je 
hodně náročná, co se týče houslové techniky. 
Interpretačně náročná není. / I think that 
quite yes. This piece is very difficult in regards 
of the violin technique. On the interpretative 
side, it isn’t.

3. Nemám moc času, ale když mám volný 
čas, ráda plavu a začala jsem se s maminkou 
učit japonsky. / I don’t have much time, but 
when I do, I like to swim and I started to learn 
Japan with my mum.

4.  Je to naprosto super, hlavně je dobré, 
když člověk už předem  dostane svoji třídu, 
kde se může rozehrávat a má možnost se 
připravovat. / It is completely great, it is 
especially good that the person gets his own 
class in advance where he can play and has  
the chance to prepare.
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1.Ano, samozřejmě. / Yes, of course.

2.Trochu, ale když hodně cvičíš, dá se to 
zvládnout. Je dobrá. / A little, but when you 
practise a lot, you can make it. It’s very good.

3.Ano, hraji i na kytaru a v roce 2019 začnu 
hrát i na piano. / Yes, I also play the quitar 
and in the 2019, I will start playing the piano. 

4.Je úžasná! Je to tu usměvavé a všechno 
je prostě skvělé. Tahle země je moc krásná. 
/ It’s wonderful! Everything is so smilish and 
everything is just great. This country is very 
beautiful. 
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Do 2. kola 
IV. kategorIe 
postupují

IVAN VIRÁG
Slovensko – Konzervatorium Bratislava

DAVID HERNYCH
ČR – Gymnázium a Hudební škola hlavního 
města Prahy

HANA JASANSKÁ
ČR – Konzervatoř Evangelické akademie, 
Olomouc

NATÁLIE TOPERCZEROVÁ
ČR – Gymnázium a Hudební škola hl. Města 
Prahy

PAULA SASTRE
Španělsko / Spain – The Reina Sofia School 
of Music

VOLODYMYR ZATSIKHA
Ukrajina / Ukraine – Lviv

PETAR VLADIMIROV 

VLADIMIROV
Bulharsko / Bulgaria – National music school 
L. Pipkov, Sofia

IVAN HERÁK ML.
ČR – Gymnázium a Hudební škola hlavního 
města Prahy 

ÚčastnIcký lIst 
obDržel
HUTER VIKTOR 
Černá Hora / Montenegro – High school of 
music, Podgorica

anKeta:
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Loňská laureátka v pondělí excelovala v Roškotově divadle a Kocianovo město 
hodnotí pozitivně, když říká:

„Moc se mi líbí, protože 
mám ráda venkov“

po loňském zisku neJvyššího ocenění předvedla první italská laureátka 
v historii kocianovy houslové soutěže ústeckému publiku znovu svůJ um. 
zaplněné roškotovo bylo svědkem výborného výkonu sedmnáctileté 
houslistky. luCilla roSe mariotti Ještě krátce před druhým festivalovým 
koncertem poskytla zpravodaJi kocianova ústí rozhovor.

soudě Podle času, který jste strávila 
v česku na soutěžích a kurzech, 
Musíte ho znát dobře. jak se váM tu 
líbí, PředevšíM v ústí nad orlicí?
Je to velice krásná země. Mám ji ráda a moc 
se mi líbí tohle město, protože máma ráda 
venkov. Je velice pestré. Začala jsem Česko 
poznávat lépe, protože se můj táta před 
dvěma lety přestěhoval do Prahy, proto sem 
jezdím celkem často. Myslím, že je Praha 
moc krásná a má spoustu krásných míst, 
kam se můžete podívat. Hlavně pro hudbu je 
tato země skvělá. Má hodně kultury, všichni 
vědí něco o hudbě. Například v Itálii hodně 
ztrácíme kulturu hudby. Tady v Česku, když 
jdete do divadla, uvidíte hodně mladých lidí. 
V Itálii horko těžko uvidíte chodit mladé lidi 
do divadla. Myslím, že je dobře, že máte tak 
dobrou hudební kulturu a všichni o ní něco 
vědí. A v tak malém městě jako je Ústí je 
vskutku velká a krásná hudební škola. 

váš koncert s Pardubickou 
FilharMonií je Pro ústí velká 
kulturní událost, jak se váM s tíMto 
orchestreM sPoluPracuje?
Byla to velice krásná zkušenost, protože 
to bylo poprvé, co jsem hrála s tak velkým 
orchestrem. V Itálii jsem hrála s komorním 
orchestrem nebo obvykle se smyčcovým 
souborem, takže je to jiné. Je krásné hrát 
Mendelssohna-Bartholdyho, je to můj 
oblíbený koncert. Když hrajete, vidíte, že si 
orchestr užívá, co hraje, je to krásný orchestr. 
Užívají si to, co dělají.

vybrala jste si velMi náročný kousek 
Pro váš koncert. Máte nějaké oblíbené, 
a naoPak Méně oblíbené části?
Finální část první věty a finále třetí věty. 
Cítíte, že koncert spěje ke konci a je tam velké 
crescendo. Je to moc krásné.

když jsMe u koncertů, Máte v Plánu 
navštívit nějaké Festivalové koncerty 
nebo vystouPení účastníků letošní 
soutěže?
Ano, chci vidět vystoupení soutěžících, 
protože minulý rok jsem si to neužila. Užila 
jsem si to jen jako soutěžící, ale teď bych si to 
ráda užila jako posluchač. 

Posloucháte klasickou hudbu i ve 
svéM volnéM čase?
Ano, hodně. Obvykle před tím, než hraji, na 

příklad před koncertem, neposlouchám 
housle, protože je to občas matoucí, protože 
když posloucháte skladbu, může vás to 
zmást. Obvykle poslouchám piano před 
koncertem.

Minulý rok jste Po získání 
laureátského titulu řekla našeMu 
zPravodaji, že neMáte ráda soutěže, 
Protože se hraje Proto, abyste vyhrál, 
avšak vy osobně chcete hrát Pro lidi. 
jak se cítíte teď, když soutěž skončila 
a váš koncert se blíží?
Cítím se velmi dobře. Obvykle když hraji na 
soutěži, v sále jsou lidé a je to těžké, protože 
jste samozřejmě na soutěži a snažím se si 
říkat, že hraji pro ty lidi and komunikovat
 s nimi nějak. Budu se snažit snažit sdílet ten 
pocit, který bych chtěla.

když se PodíváM na všechna vaše 
ocenění, naPočítáM jich více než 40. 
jak je Možné, že jste se již zúčastnila 
tolika soutěží? které z těch ocenění 
Pro vás znaMená nejvíce?
Myslím, že Kocian je nejvíc. Především je to 
nejlépe organizované. Taky to byla soutěž, 
kterou jsem si nejvíce užila. Potkala jsem 
spoustu lidí, spoustu kamarádů. Byla tu 
krásná atmosféra. Většina soutěží, kterých 
jsem se účastnila, byla v Itálii a všechny byly 
menší. Tahle byla moc krásná ...>>>

Judging by your time sPend in the czech 
rePublic attending international com-
Petitions and masterclasses, you must 
Know the czech rePublic well. how do 
you liKe it, esPecially Ústí nad orlicí?
It’s a very beautiful country. I like it and I really 
like the city because I like the countryside. It’s 
very colorful. I started to get to know the Czech 
Republic more because my dad moved to Prague 
two years ago, so I come quite often. I think 
that Prague is very beautiful, and it has many 
beautiful places to go to. For music, especially, 
it’s a very good country. It has a lot of culture. 
Everybody knows music. In Italy, for example, we 
are losing the tradition of music a lot. Here, in 
Czech Republic, when you go to a theatre, you see 
a lot of young people. In Italy, it is very difficult to 
see young people going to the theatre. I think it is 
good that you have such a good culture of music 
and everybody knows something about it. Also, 
in a small city such as Ústí, there is a beautiful big 
music school .

your concert with the chamber Phil-
harmonic orchestra Pardubice is a big 
cultural event for Ústí, how was the 
cooPeration with the orchestra?
It’s a very beautiful experience because it was the 
first time that I played with such a big orchestra. 
In Italy, I played with a chamber orchestra or usu-
ally string ensemble, so it’s different. It’s beautiful 
to play Mendelssohn-Bartholdy, it is my favorite 
concerto. When you play, you can see that the 
orchestra is enjoying what they’re playing; it is a 
beautiful orchestra. They enjoy what they do.

you chose a very difficult Piece for 
your concert. do you have any favorite 
or least favorite Parts of your Perfor-
mance?
The final part of the first movement and the 
final of the third movement. You can feel that 
the concerto is going to the end and there is a 
big crescendo. It’s very beautiful. 

talKing about concerts, are you 
Planning on visiting any of the festival 
concerts or the Performances of the 
ParticiPants of this year’s comPetition?
Yes, I want to see the performances of the 
competitors because last year, I didn’t enjoy it, 
I only enjoyed it as a competitor. Now, I want to 
enjoy it as a listener. 

do you listen to classical music in 
your free time, too?
Yes, a lot. Usually, before I play, before a concert, 
for example, I don’t listen to violin because 
sometimes it’s confusing because when I listen 
to a piece, it can confuse me. I usually listen to 
piano before a concert.

last year, after receiving your laureate 
title, you told the newsletter that you 
do not liKe comPetitions because you 
Play to win, but you Personally want to 
Play for the PeoPle. how do you feel 
now after the comPetition is over and 
your concert is aPProaching?
I feel very good. Usually, when I play for a 
competition, there are people in the hall and 
it is difficult because of course, you are in a 
competition and I try to think that I play for the 
people and communicate something with the 
audience. Tomorrow, I will try to share the feeling 
that I want to share. 

looKing at the awards you won, i 
counted more than 40 of them. how 
did you manage to ParticiPate in so 
many comPetitions? which of these 
awards means the most to you?
I think the Kocian is the most. First of all, it is 
organized the best. It was also the one that I 
enjoyed the most. I met a lot of people, a lot 
of friends. There was a beautiful atmosphere. 
Most of the competitions that I’ve done were in 
Italy and they were smaller. This one was very 
beautiful.  ...>>>

    >>    http://www.kocianovo-usti.com/

ELIZABETH PAVLOVEC

Čtvrtá kategorie
1. Chcete se jednou stát profesionálním 
houslistou? / Would you like to become a 
professional violinist?

2. Byla pro vás povinná skladba náročná? / 
Was the obligatory piece difficult for you?

3. Máte i jiné koníčky než hru na housle? /
Do you have any other hobbies apart from 
playing the violin?

4. Co říkáte atmosféře letošní soutěže? / 
What do you think about this year‘s 
atmosphere?

1. Tak určitě, když už hraji na housle, tak bych 
se profesionálním houslistou stát chtěl. / Sure, 
if I play the violin, I would like to became a 
professional violinist. 

2. Když jsem měl na přípravu skladby pouze 
týden, tak to bylo náročnější, ale dalo se to 
zvládnout. / It was more difficult because 
I had only one week to prepare, but it was 
managable. 

3. Ani ne, nebaví mě nic jiného než hra na 
housle. / Not exactly, I don’t like anything else 
than playing the violin. 

4. Dobrá, pěkná. / Good, nice. 
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1. Jo, určitě. / Yes, of course.
 
2. Ze začátku náročná byla, ale protože ji 
hraji už delší dobu, tak to pro mě nakonec 
nebylo tak náročné. / It was difficult in the 
beginning, but because I play it for a long 
time, in the end, it wasn’t difficult. 

3. Ano, hraju na klavír a taky mám hodně rád 
letadla. /Yes, I play the piano and I also like 
airplanes.

4. Je to moc pěkný. Zatím si to užívám, 
uvidíme, jestli postoupím. / It’s very nice. So 
far, I am enjoying it, we’ll see if I get to the 
second round.
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1. Uvidím, jak se mi bude dařit. / I will see how 
it is going to go.

2. Myslím si, že docela ano. Tato skladba je 
hodně náročná, co se týče houslové techniky. 
Interpretačně náročná není. / I think that 
quite yes. This piece is very difficult in regards 
of the violin technique. On the interpretative 
side, it isn’t.

3. Nemám moc času, ale když mám volný 
čas, ráda plavu a začala jsem se s maminkou 
učit japonsky. / I don’t have much time, but 
when I do, I like to swim and I started to learn 
Japan with my mum.

4.  Je to naprosto super, hlavně je dobré, 
když člověk už předem  dostane svoji třídu, 
kde se může rozehrávat a má možnost se 
připravovat. / It is completely great, it is 
especially good that the person gets his own 
class in advance where he can play and has  
the chance to prepare.
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1.Ano, samozřejmě. / Yes, of course.

2.Trochu, ale když hodně cvičíš, dá se to 
zvládnout. Je dobrá. / A little, but when you 
practise a lot, you can make it. It’s very good.

3.Ano, hraji i na kytaru a v roce 2019 začnu 
hrát i na piano. / Yes, I also play the quitar 
and in the 2019, I will start playing the piano. 

4.Je úžasná! Je to tu usměvavé a všechno 
je prostě skvělé. Tahle země je moc krásná. 
/ It’s wonderful! Everything is so smilish and 
everything is just great. This country is very 
beautiful. 
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Do 2. kola 
IV. kategorIe 
postupují

IVAN VIRÁG
Slovensko – Konzervatorium Bratislava

DAVID HERNYCH
ČR – Gymnázium a Hudební škola hlavního 
města Prahy

HANA JASANSKÁ
ČR – Konzervatoř Evangelické akademie, 
Olomouc

NATÁLIE TOPERCZEROVÁ
ČR – Gymnázium a Hudební škola hl. Města 
Prahy

PAULA SASTRE
Španělsko / Spain – The Reina Sofia School 
of Music

VOLODYMYR ZATSIKHA
Ukrajina / Ukraine – Lviv

PETAR VLADIMIROV 

VLADIMIROV
Bulharsko / Bulgaria – National music school 
L. Pipkov, Sofia

IVAN HERÁK ML.
ČR – Gymnázium a Hudební škola hlavního 
města Prahy 

ÚčastnIcký lIst 
obDržel
HUTER VIKTOR 
Černá Hora / Montenegro – High school of 
music, Podgorica

anKeta:
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dnes v divadle 
trochu JinaK!

Letošní ročník Kocianova Ústí se mimo 
jiné může chlubit i žánrově pestrým 
programem. Dnes od 19.30 se můžete těšit 
na vystoupení skupiny Bratrů Ebenových. 
Synové významného českého skladatele 
Petra Ebena představí pro ústecké 
obecenstvo svůj Čas holin. Společně se 
sourozenci Markem, Kryštofem a Davidem 
Ebenovými si na koncertě zahrají i Pavel 
Skála, Jiří Zelenka a Jaromír Honzálek. Zazní 
skladby nejen od zpěváka skupiny Marka 
Ebena jako Folkloreček či Nic není tak 
horký, ale i Sbohem a šáteček s textem
 Vítězslava Nezvala. 

Ve skladbách Marka Ebena se mohou 
diváci těšit na jeho ojedinělý humor  
i moudrost. Bratři Ebenové jsou výjimeční 
právě svým neobvyklým „ebenovským 
zvukem“ a pro českou scénu i Kocianovo 
Ústí představují zcela netradiční, avšak 
vítané osvěžení. Ústí nad Orlicí je jen 
rychlou, ale významnou zastávkou v jejich 
nabitém kalendáři, proto si nenechte 
dnešní koncert ujít! (ep)

soMething slightly 
different in the 
theatre today!
This year’s Kocianovo Ústí can besides others 
be proud of its colorful program in regards 
of genre. Today at 19.30, you can look forward 
to the concert of the band Bratři Ebenové. 
The sons of a significant Czech composer 
Petr Eben will present their Čas holin for the 
audience in Ústí. Together with the siblings 
Marek, Kryštof and David Eben will also 
perform Pavel Skála, Jiří Zelenka and Jaromír 
Honzálek. Not only will there be songs by 
the singer of the band Marek Eben like 
Folkloreček or Nic není tak horký, but also 
Sbohem a šáteček with the lyrics by 
Vítězslav Nezval.

In the songs of Marek Eben, the audience 
can look forward to his unique humor 
and wisdom. Bratři Ebenové are special 
for their unusual “eben sound” and for the 
Czech stage and Kocianovo Ústí, they are 
very untraditional, but also a welcomed 
refreshment. Ústí nad Orlicí is only a quick 
but a significant stop in their filled calendar. 
Don’t miss it!

Třetí kategorie

 1. Pokolikáté zde soutěžíte? / How many times 
did you attend this competition?

2. Cítíte před svým výkonem nervozitu? / Were 
you nervous before playing on the stage?

3. Kolik času denně cvičíte? / How much time 
do you spend playing the violin every day?

4. Jaké máte ambice v této soutěži? / What are 
your ambitions for this competition?

1. Tohle je poprvé, co zde soutěžím. / This is my 
first time participating in this competition. 

2. Ano, trochu. / Yes, a bit.

3. Dvě až tři hodiny. / About two to three hours.

4. Vzhledem k tomu, že tady soutěžím poprvé, 
budu ráda, když postoupím do druhého kola. 
/ Since it’s my first time here, I will be happy if I 
get to the second round. 
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1. Na soutěži jsem poprvé. / This is my first time 
attending the competition.

2. Ani ne, víc nervózní jsem před koncerty, tady 
je příjemná atmosféra. / Not really, I’m more 
nervous before my concerts. The atmosphere 
here is really nice.

3. Teď před Kocianovou soutěží tak tři hodiny, 
ale třeba v létě cvičím míň. / Before this 
competition, I used to practice about three 
hours a day, but in the summer, for example, I 
practise less.

4. Nemyslím si, že vyhraju, viděl jsem tady 
i lepší vystoupení, ale myslím, že za pokus to 
určitě stálo! / I don’t think I‘ll win, I saw better 
performances here, but I think that it was 
definitely worth trying!
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1. To je moje první soutěž. / This is my first 
competition.

2. Ano, velmi. / Yes, very.

3. Cvičím 3 hodiny denně. / I spend 3 hours 
every day playing the violin.

4. Nevím. / I don’t know.
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1. Asi po páté, jestli dobře počítám. / Maybe 
five times, if I am counting right.

2. Trochu jsem nervózní byl. / I was a little 
nervous.

3. Snažím se trénovat 4 hodiny denně. / I try 
to spend 4 hours every day playing the violin.

4. Mířím na vyšší příčky než v předchozích 
letech. / I am aiming for a higher position 
than in previous years.
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Do 2. kola 
III. kategorIe 
postupují

HELENE FREYTAG
Německo / Germany -  Borsdorf

EMUJIN ENKHBAATAR
Mongolia – Mongolian State of 
Conservatory, Ulaanbaatar

THEODORE KIM
Belgium – Institut Supérieur de Musique et 
de Pédagogie

ANDREJ BALAŽ
Srbsko / Serbia – MŠ Novi Sad

DANIEL MATEJČA
ČR – ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec

VERONIKA JUGASOVÁ 
ČR – ZUŠ Jižní Město, Praha 4

DAVID KUBITA
ČR – Gymnázium a hudební škola hlavního 
města Prahy

IVA MARINOVA
Bulharsko / Bulgaria 

ÚČASTNICKÝ LIST OBDRŽELI
LEONID SOKOLOV
Rusko / Russia – Moskva, Kids Music school of 
Anatoly Alexandrov 

TSOGTBAYAR MARALGOO
Mongolsko / Mongolia – Mongolian State 
Conservatory

ESTER MÜLLEROVÁ
ČR – Gymnázium a Hudební škola hlavního 
města Prahy

ARNAU PETŘIVALSKÝ
ČR – ZŠ Žerotín, Olomouc

festival v plnéM proudu

Po Stefanu Milenkovičovi a loňské laureátce 
Lucille Rose Mariotti se ústeckému publiku 
v rámci třetího festivalového koncertu 
představilo „dámské trio“ Andrea Tögel 
Kalivodová, Ladislava Vondráčková 
a Barbora Kodetová. Jejich pořad byl 
věnován slavné operní pěvkyni 
Emě Destinnové. 

After Stefan Milenković and the last year’s 
laureate Lucilla Rose Mariotti, a „women 
trio“ Andrea Tögel Kalivodová, Ladislava 
Vondráčková and Barbora Kodetová 
performed within the 3rd festival concert. 
Their performance was dedicated to the 
famous opera singer Ema Destinnová.

The fesTival is in The 
full sTring

Druhý festivalový koncert 
objektivy Adama Faltuse
a Matouše Goruna anKeta:
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Staré české přísloví praví: 
„V nejlepším se má přestat!“

Je nezkušeněJších z pořadatelů kocianova houslového svátku. předseda poroty 
pavel hůla o něm tvrdí, že bez Jeho aktivit by soutěž už neexistovala. řeč Je 
o Pavlu Sedláčkovi, předsedovi nadačního fondu mistra Jaroslava kociana, 
pro kterého letošní JubileJní šedesátý ročník posledním v této funkci. „důležité 
Je, že se obJevili spolupracovníci, kteří Jsou zárukou, že tu káru potáhnou úspěšně 
dál,“ říká v rozhovoru, který poskytl soutěžnímu a festivalovému zpravodaJi, 
u Jehož zrodu před téměř půlstoletím stál. „tiskli Jsme ho dole pod Jevištěm na 
lihovém přístroJi „ormig“. když Jsme byli v neJlepším, přiběhli z Jeviště, že tam Je odér 
Jak v nálevně,“ vzpomíná s humorem.

Pavle, dovedete doPočítat, na 
kolika ročnících kocianky jste se 
organizačně Podílel? Mně to vychází 
na téMěř astronoMické číslo. 
Astronomické číslo je trochu nadnesené, ale 
faktem je, že jsem se jako spoluorganizátor 
zúčastnil poprvé XIII. ročníku v roce 1971, 
což znamená, že to letos bude již po 
sedmačtyřicáté. 

jaké vlastně byly vaše začátky? 
PředPokládáM, že se od současnosti 
hodně lišily.   
Řekl bych, že ani moc ne. Soutěž již byla 
ustálena na čtyřech věkových kategoriích. 
V čele devítičlenné poroty byl tehdy ještě 
prof. Otakar Stejskal z Pražské konzervatoře, 
který právě doporučil toto věkové rozdělení. 
Problémy byly samozřejmě s ubytováním, 
ale místní  internáty nám pomohly i tuto 
starost vyřešit. Já jsem jako nový člen 
organizačního výboru navrhl vydávat 
v průběhu soutěže Zpravodaj. Tiskli jsme 
ho dole pod jevištěm na lihovém přístroji 
„Ormig“. Když jsme byli v nejlepším, přiběhli 
z jeviště, že tam je odér jak v nálevně. Museli 
jsme se přemístit jinam, ale Zpravodaj 
vyšel čtyřikrát. Ani nevím, zda se zachoval 
alespoň jeden výtisk. Já ho bohužel nemám. 
Zpravodaj KHS má tedy letos v záhlaví 
„ročník 47“.  

co říkáte na to, jakou obdivuhodnou 
výdrž a organizační elán Má „stará 
garda“ kocianky? a neMáM na 
Mysli jen vás, ale třeba také janu 
dytrichovou, Paní Fajtovou z 
nadačního Fondu  a Podobně.
Soutěž  s takovou tradicí, jakou je KHS, 
musí být postavena na lidech, pro něž je 
to srdeční záležitost. Nemohou to dělat 
jen z povinnosti, nebo jen za finanční 
odměnu. A takových organizátorů se v Ústí 
po celých šedesát roků našlo vždy dost. 
Nemohu vyjmenovávat všechny, kdož by 
si to zasloužili. Zakladateli počínaje a naší 
„starou gardou“ konče. Důležité je, že se 

vždy najdou Ti, kdo nesou tu štafetu dál, 
ať v Nadačním fondu, Klubcentru, ZUŠ, 
funkcionáři na radnici nebo příznivci KHS 
mimo naše město. Rád na všechny bývalé 
spolupracovníky, přátele a kamarády 
vzpomínám. 

byl nějaký rok Pro soutěž vyloženě 
PřeloMový, že by Po něM načala 
úPlně novou kaPitolu?
Především to byl rok 1965, kdy se KHS 
stala mezinárodní soutěží, ustálil se 
počet kategorií a začal se absolutnímu 
vítězi udělovat titul „laureát KHS“. Prvním 
laureátem se stal Peter Cočev Delčev 
z Bulharska a o rok později náležel titul 
prvnímu českému účastníkovi Bohuslavu 
Matouškovi. Soutěž dostala také své logo 
používané dodnes. Autorem holubičky se 
srdcem z houslového klíče je známý český 
grafik Jaroslav Cheben, který už dnes není 
mezi námi.

kdo z českých vítězů či laureátů váM 
ulPěl v PaMěti a Proč?
To je velmi těžká otázka. Ono jich je 
samozřejmě víc, protože mně všichni 
připadají jako naše děti, které vypouštíme 
do světa na muzikantskou dráhu, která není 
vždy lehká. Ale dva bych přece jen vzpomněl. 
Je to Pavel Eret, skromný chlapec, který se 
odvážil obhájit udělený titul a dosud jako 
jedinému se to  podařilo. A pak je to Pavel 
Šporcl a neříkám to jen pro to, že Pavel už 
dělá třetím rokem patrona soutěže! On jezdil 
do Ústí na soutěž se svým panem učitelem 
Havlem několik let. Postupně získával 
ocenění v kategoriích, lepšil se rok od roku, 
ale stále to byl stejný malý blonďáček, spíše 
takový stydlivý, skromný kluk. Když potom 
vyhrál v roce 1986 třetí kategorii a dostal za 
to od poroty nejvíce bodů a titul „Laureáta 
KHS“, nic  se nezměnilo. Stále to byl  stejný 
Pavel, jakého  jsme celé roky znali, prostě náš 
„Šporclík“, jak jsme o něm říkali. ... >>>

Pavel, can you calculate on how many 
years of “KocianKa” did you ParticiPate 
as an organizer?  i tried and ended 
uP with an astronomical number. 
Astronomical number is a little exaggerat-
ed, but the fact is that I participated as a 
co-organizator for the first time in the XII. 
Year in 1971, which means that this year it is 
for the 47th time. 

what were your beginnings liKe? 
i suPPose they differed from the 
Present. 
I wouldn’t say so. The competition was 
already set into four age categories. Then, 
prof. Otakar Stejskal from the Prague 
conservatory, who was the one to finish 
the age distribution, was in the lead of the 
nine-member jury. Of course, there were 
issues regarding accommodations, but 
local boarding houses helped us figure out 
the situation. I as a new member of the 
organization team suggested to publish 
a Newsletter during the competition. We 
were printing it under the stage on a spirit 
apparatus called “Ormig”. While we were 
at the best, people came running from 
the stage with a complaint that there is a 
taproom kind of odor. We had to move, but 
the Newsletter came out four times. I don’t 
even know if at least one copy was preserved. 
I do not have it, unfortunately. Therefore, this 
year, the KVC Newsletter has a heading that 
says, “year 47”.

wh at do you thinK about the determi-
nation and organization sPirit of the 
“old guard” of the “KocianKa”? and 
i do not mean only you, but also Jana 
dychtrichová, mrs. faJtová from the 
foundation and others. 
A competition with such tradition as KVC 
must be built on the people for whom 
it matters the world. I cannot do it only 
as a duty or just for the financial reward. 
Organizers like that were always found in 
Ústí throughout the 60 years. I cannot name 

all of who would deserve it; starting with the 
founders and ending with our “old guard”. It 
is important that there are always people 
who carry the relay; from Klubcentrum, ZUŠ, 
functionaries from the town hall or fans of 
the KVC outside the town. I like to remember 
all my former co-workers and friends. 

was there any breaKthrough year, 
after which the comPetition started a 
comPletely different chaPter?
Primarily, it was the year 1965 when the KVC 
became an international competition; the 
number of categories stabilized, and the 
absolute winner was given the title “laureate 
of the KVC”. Peter Cočev Delčev from Bulgaria 
became the first laureate and a year later, 
the title went to a first Czech contestant 
Bohuslav Matoušek. The competition also 
got its logo that we still use today. The author 
of the dove with the heart in form of a 
treble clef was a well-known Czech graphic 
designer Jaroslav Cheben, who is no longer 
with us.  

which czech winner or laureate 
stucK into your memory and why?
That is a very difficult question. Of course, 
there are more of them because they all 
seem to me as our children that we are 
letting go into the world on a musical 
journey, which is not always easy. After all, I 
would mention two of them. It is Pavel Eret, a 
humble boy, who dared to uphold the given 
title and he remains the only one to achieve 
that. And then we have Pavel Šporcl and I am 
not saying it only because he’s been a patron 
of the competition for three years! He used to 
come to Ústí with his teacher Mr. Havel for a 
few years. He was gradually getting awards 
in different categories; he was getting better 
with years, but he was still the same little 
blonde, rather shy boy. When he won the third 
category in 1986 and got the most points 
and the title “laureate of the KVC”, nothing 
changed. He remained the same Pavel that 
we knew all the years. Simply our “Šporclík” 
how we used to call him. ...>>>

JAN POKORNÝ

    >>    http://www.kocianovo-usti.com/

Druhá kategorie

1. Myslíte, že váš výkon bude stačit na postup? 
/ Do you think your performance was good 
enough to get to the second round?

2. Máte nějaký hudební vzor? / Do you have 
any music idol?

3. Co vás zaujalo tady v Ústí? / What do you 
like about Ústí?

4. Proč hrajete zrovna na housle? Neláká 
vás i nějaký jiný nástroj? / Why did you start 
playing the violin? Are you interested in 
playing any other instrument?

1. Myslím, že ano. / I think yes. 

2. Mým vzorem je Antonio Vivaldi. / 
My music idol is Antonio Vivaldi.

3. Vše se mi tu líbí. / I like everything here.

4. Prostě se mi ten nástroj moc líbil. Také 
ještě hraju na klavír. / I just really liked the 
instrument. I also play the piano. 
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1. Ne. / No. 

3. Mám ráda historii Ústí a její krásnou 
architekturu. Mám ji ráda, protože je jiná než 
v US. / I like the history of it and the beautiful 
architecture in Ústí. I love it because it is 
different than in the US. 

4. Nejdříve jsem viděla mého souseda, ten 
mě motivoval, začala jsem hrát a zamilovala 
jsem si to. Když hraju, vidím kolem sebe 
mnoho barev. / First, my neigbour played 
and he motivated me, and I started to play 
and I love that. When I play music, I see colors 
around me. 
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1. Nevím, ale pro mě je to spíše takové 
příjemné ukončení školního roku, o nic 
nejde, takže kdybych postoupila, tak budu 
samozřejmě ráda, ale pokud ne, tak mi to 
nebude vadit. / I don’t know, but for me, it is 
only a pleasant ending of the school year; it’s 
no big deal, so if I get to the second round, of 
course, I will be happy, but if I won’t, I won’t 
be sad. 

2. Já se snažím všechno kombinovat 
dohromady, hlavně své bratry, které hodně 
obdivuji. /I try to combine everything 
together. In the first place, it’s my brothers 
who I adore. 

3. Je to tu moc krásné. Je to tu takové přírodní. 
/ It’s beautiful here. There is a lot of nature. 

4. Vybrala jsem si housle, protože na ně hraje 
můj starší bratr, a když jsem byla malá, tak 
jsem ho hrozně ráda pozorovala, jak trénuje. 
Od té doby jsem to chtěla taky moc umět. / I 
chose the violin because my brother played 
it. When I was young, I liked to watch him 
practice and I wanted to learn it, too.
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SLAVINA EMILOVA TENEVA
Bulharsko  / Bulgaria – National music 
school L. Pipkov, Sofia

ALŽBĚTA DUSOVÁ 
ČR – soukromá žákyně

JAMBALBAYARNYAM 

BATBYAMBA
Mongolsko/Mongolia – Mongolian Music 
and Dance College, Ulaanbaatar

JOHANA KUBÁNKOVÁ
ČR – Gymnázium a Hudební škola hlavního 
města Prahy

VILÉM JIRSA
ČR – ZUŠ Náchod

MILAN KOSTELENEC
ČR – ZUŠ Frýdlantská, Liberec

JAN NOVÁK
ČR – ZUŠ Mladá Boleslav

TRINITY CHEN
USA – University of Michigan School of 
Music, Theater and Dance

1. Ano. / Yes. 

2. Nevím, možná mám. / I don’t know. Maybe 
I have it.

3. Líbí se mi Ústí. / I like Ústí.

4. Byla to náhoda. / It was by chance. 
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Do 2. kola 
II. kategorIe 
postupují

MURUN MUNKHBAT
Mongolsko / Mongolia – Children´s 
palace of Mongolia

HARRY DAI LIANG
Švédsko / Sweden – Majorstuen Skole, 
Oslo

ÚčastnIcký lIst 
obDrželI
ELA BLAHOVÁ
ČR – ZUŠ Lounských, Praha 4

ANTONIE VLČKOVÁ
ČR – Gymnázium a Hudební škola 
hlavního města Prahy

ADAM JANÍČEK
ČR – ZUŠ Česká Třebová

LENKA FILIPOVÁ
ČR – ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov

anKeta:



     

XIII. ročník festivalu
Kocianovo Ústí

Druhý den
houslové soutěže

9/5
 9.00 |  2. kolo 2. kategorie 

14.00 |  2. kolo 3. kategorie 

19.30 | Bratři Ebenové - Čas holin

                 Marek, Kryštof a David Ebenovi

                 Jiří Veselý — basová kytara, akordeon

                 Jiří Zelenka — bicí, perkuse 

                Pavel Skála — akustické 

                                              a elektrické   kytary 

                 Jaromír Honzák — kontrabas

                Roškotovo divadlo

 

www.kocianovo-usti.com

10/5

  8.30 | losování 1. kategorie

  9.00 |  1. kategorie (jednokolová)

 14.00 | seminář pro pedagogy 

                  Česká houslová  škola, 

                   lektor Pavel Šporcl

                    Koncertní sál  ZUŠ Jaroslava Kociana

                 | Soutěžní volno
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Šedesát let! Tak dlouho již trvá soutěž, která 
začínala ve skromných podmínkách díky 
skupině místních nadšenců a postupem 
času se vypracovala mezi celosvětově 
nejrespektovanější soutěže svého druhu. 
Letošní ročník, který po třinácté doprovází také 
festivalový program, byl slavnostně zahájen 
v úterý ráno před budovou ZUŠ. Právě moderní 
stavba architekta Karla Blanka, která letos 
slaví 15 let své existence, poskytuje šedesáti 
soutěžícím, jejich početnému doprovodu
 a celému organizačnímu týmu Kocianky i letos 
nejlepší možné zázemí.

Hapenning, narozeninová párty, to vše jsou 
příměry spjaté s letošní soutěží. Její ředitelka 
Lenka Lipenská přivítala všechny soutěžící 
z  22 zemí. „Jubilejní šedesáté narozeniny  si 

zaslouží parádní oslavu a já mám čest ji pro vás 
přichystat,“ uvedla mimo jiné ve svém projevu, 
který zakončila zpěvem narozeninové písně. 
Předseda odborné poroty Pavel Hůla pak zmínil 
skutečnost, že letošní výkony bude posuzovat 
čistě česká porota složená výhradně z vítězů 
a laureátů KHS. „Ale nebojte, jsme a budeme 
porota spravedlivá,“ ujistil předseda poroty, sám 
dvojnásobný vítěz  soutěže z let 1963 a 1964.

Význam houslové soutěže pak neopomněl 
zdůraznit její patron Pavel Šporcl, laureát 
z r. 1986 a umělecký ředitel festivalu. „Kocianka 
byla každoročně středobod mého houslového 
snažení. Připravoval jsem se tak, abych podal 
svůj nejlepší výkon v roce. Zisk laureátského 
titulu byl opravdový milník v mém životě, 
posunul mě na další koncertní pódia. Moc bych 
si přál, aby pro vás ten letošní ročník byl takový 
jako tehdy pro mne. Nemusíte vyhrát, ale užijte 
si pocit stát na pódiu a zahrajte co nejlépe!“ 
vzkázal všem soutěžícím.

JubileJní KocianKa 
začala se vší parádou

Sixty years! The competition that started in 
modest circumstances thanks to a group of local 
enthusiasts and as the time went by, it worked 
its way up into the most respected international 
competitions of its kind, takes place for that 
long. This year, which is also accompanied by the 
festival program, was ceremonially opened on 
Tuesday morning in front of the building of ZUŠ. 
It is this modern building of the architect Karel 
Blanka that celebrates its 15 years of its existence 
that will provide the sixty contestants and their 
numerous escorts and the whole organization 
team of Kocianka the best environment possible.

Happening, a birthday party, all of these are 
the words connected to this year’s competition. 
Its directress Lenka Lipenská welcomed all the 
contestants from 22 world countries. “The jubilee 
60th birthday deserves a fabulous celebration 
and I have the honor to prepare it,” she 
mentioned besides others in her speech, which 
she finished off by singing a birthday song. The 
chairman of the professional jury Pavel Hůla then 
mentioned the fact that this year’s performances 
will be judged by a purely Czech jury made 
explicitly from the winners and laureates of the 
KVC. “But don’t worry, we are and will be a fair 

jury,” makes sure the chairman of the jury and the 
double winner from years 1963 and 1964.

The importance of the violin competition was 
emphasized by its patron Pavel Šporcl, a laureate 
from the year 1986 and the artistic director of 
the festival. “Kocianka was an every-year central 
point of my violin efforts. I was preparing in a way 
to give my best performance in the year. Getting 
the laureate title was a real milestone in my life; 
it helped me to other concert stages. I really wish 
that this year will be the same for you as it was for 
me. You don’t have to win, but enjoy the feeling of 
standing on the stage and play the best!” he says 
to all the contestants.

Petr Hájek, the town’s mayor who is the biggest 
supporter, also came to wish his best wishes 
to the competition. “Dear contestants, I am 
glad about your interest of the competition. I 
appreciate your talent and diligence. Kocianka 
holds its high quality, that is why it lays high 
demands on the preparation. Thanks to that, all 
of us are winners today, regardless of the final 
results,” said the mayor of Ústí.

The jubilee KocianKa 
sTarTed in all 
iTs beauTy

Popřát soutěži přišel také Petr Hájek, starosta 
města, které je jejím největším podporovatelem. 
Jeho vzkaz je více než výmluvný. „Milí soutěžící, 
těší mě váš zájem o soutěž, oceňuji váš talent 
a píli. Kocianka si udržuje vysokou kvalitu, právě 
proto klade vysoké nároky na přípravu. Díky 
tomu jste pro mě již dnes všichni vítězi, a to 
bez ohledu na celkové výsledky,“ řekl ústecký 
starosta.

Další koncert, který se zlatým písmem zapsal do 
dějin Kocianova Ústí, naservírovala návštěvníkům 
Roškotovova divadla v pondělí večer laureátka
59. Kocianovy houslové soutěže Lucilla Rose 
Mariotti. Ve výborném světle se převedli také 
pardubičtí filharmonici pod taktovkou Davida 
Švece. Přinášíme rozhovor a snímky z koncertu! 
>>> 5

laureátKa excelovala!

druhá neJpočetněJší 
výprava… z MongolsKa!

Skutečnost, že mezi účastníky jubilejní 60. 
Kocianovy houslové soutěže co do počtu 
přihlášených dominuje 22 domácích zástupců, 
těžko někoho překvapí. Druhá nejpočetnější 
výprava s 11 mongolskými soutěžícími je ovšem 
o mnoho překvapivějším zjištěním… nebo není?!

Do Ústí nad Orlicí to má skupina mladých 
houslistů a jejich pedagogů téměř 8 tisíc 
kilometrů daleko. „Neskutečná dálka, ze 
které přijede vždy celá delegace! Navíc mají 
kvalitu, třeba třetí místa už běžně získávají. 
Fenoménem posledních let jsou právě houslisté 
z Mongolska,“ hovoří v nedávno vydaném 
knižním rozhovoru s uznáním o výpravě z daleké 
asijské země předseda poroty Pavel Hůla. Malí 
a mladí mongolští houslisté rozdávají úsměvy 
na všechny strany . Jak si v jubilejní Kociance 
povedou? Nechme se překvapit! (jp)

the second Most 
nuMerous country
…Mongolia!
It is hardly a surprise that amongst the contes-
tants of the 60th Kocian’s Violin Competition, 
the Czech registrations dominate in number 
with 22 home representatives. However, the 
second most numerous country with 11 
Mongolian contestants might be a bigger 
surprise…or not?!

Ústí nad Orlicí is almost 8 thousand kilometers 
far for the group of young violinists with their 
teachers. “An unbelievable distance, from 
which a whole delegation always comes! 
Furthermore, they have quality. For example, 
they usually get at least the third places. 
The phenomenon of the latest years are the 
violinists from Mongolia,” says Pavel Hůla with 
appreciation about the expedition from the 
far away Asian country in the lately published 
book interview. The small and young Mongolian 
violinists smile from cheek to cheek. How will 
they do in the jubilee Kocianka? Let’s wait for 
the results!


