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Pavel Šporcl – nový umělecký ředitel hudebního festivalu Kocianovo Ústí 

a patron Kocianovy houslové soutěže  

První květnový týden je v Ústí nad Orlicí již tradičně zasvěcen vážné hudbě a houslovému mládí. Do města 

se sjedou soutěžící 58. ročníku Kocianovy houslové soutěže, kteří se ve dnech 4. – 6. května zúčastní 

mezinárodní hudební soutěže pro mládež do 16 let. Soutěž je již deset let neodmyslitelně spjata 

s hudebním festivalem Kocianovo Ústí. Letošní XI. ročník bude zahájen v úterý 3. května a ukončen 

v sobotu 7. května slavnostním vyhlášením výsledků soutěže a závěrečným koncertem vítězů a laureáta 

KHS 2016. Díky vysoké umělecké kvalitě a více jak padesátileté historii soutěže se jedná o nejvýznamnější 

kulturní událost města Ústí nad Orlicí.  

„V roce 2011 jsem Kocianovo Ústí a Kocianovu houslovou soutěž nazval vlajkovou lodí našeho města. Za 

svými slovy si stojím i nadále. Mohl jsem před pěti lety použít i jiný příměr, např. rodinné stříbro, ale to se 

často jen ukazuje a vlastně se nepoužívá. Kdežto loď se svojí pomyslnou palubou nabízí netušené zážitky. 

S hudbou v zádech můžeme plout daleko za obzor nebo naopak poslouchat s přivřenými víčky a nechat se 

jen tak lehce pohupovat u pobřeží,“ řekl starosta města Petr Hájek. „Jsem velice potěšen, že Pavel Šporcl 

přijal nabídku města stát se novým uměleckým ředitelem festivalu a patronem Kocianovy houslové 

soutěže. Pavel Šporcl přináší zdravé okysličení stávající festivalové dramaturgie. Letošní koncertní nabídka 

je nejen umělecky, ale i divácky velice zajímavá a přináší řadu očekávání. Vlastní soutěž pak získává ve 

spojení s jeho jménem vyšší renomé,“ dodal starosta města.        

Pavel Šporcl je dnes jeden z nejžádanějších českých umělců, který díky svému umění, výrazné osobnosti i 

nekonvenčnímu vystupování slaví úspěchy na nejvýznamnějších pódiích, u posluchačů všech generací. 

 „Nesmírně si vážím této vzácné příležitosti, kterou jsem jako nový patron Kocianovy houslové soutěže 

dostal, tedy stát se zároveň i uměleckým ředitelem festivalu, který má desetiletou tradici. Podílet se na 

hudebním festivalu v rodném městě Jaroslava Kociana, jednoho z nejvýznamnějších představitelů české 

houslové školy, je pro mne veliká čest,“ navázal na starostu města Pavel Šporcl. „Jeho jménu a odkazu 

vděčíme za to, že se téměř šedesát let do Ústí nad Orlicí sjíždí mladí talentovaní houslisté z celého světa,“ 

doplnil Pavel Šporcl. 

Hudební festival nabídne pět koncertů. V nich se mj. představí výjimečný slovenský akordeonista Vojtech 

Szabó nebo rumunský houslový virtuos a laureát Kocianovy houslové soutěže z roku 1990 Alexandru 

Tomescu. Na koncertní pódium samozřejmě vystoupí i Pavel Šporcl, ať již jako host při koncertech 

zmíněných umělců, nebo jako sólista za doprovodu Collegia českých filharmoniků v rámci pátečního 

koncertu Bacha na Šporcla. Součástí festivalového programu je tradičně zahajovací a závěrečný koncert 

Kocianovy houslové soutěže. Protagonistkou zahajovacího koncertu bude absolutní vítězka a laureátka 

loňské soutěže Pavla Tesařová, která se představí společně s Komorní filharmonií Pardubice.  
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Organizační výbor Kocianova Ústí pracuje v novém složení  

Kromě nového uměleckého ředitele přináší Kocianovo Ústí 2016 i další personální změny. Na sklonku 
loňského roku rezignoval na post organizačního ředitele Jiří Tomášek, který zároveň zastával i funkci 
ředitele soutěže. Rada města jmenovala do pozice organizačního ředitele Karla Pokorného, ředitele 
příspěvkové organizace Klubcentrum, a do pozice ředitelky Kocianovy houslové soutěže Lenku Lipenskou, 
pedagožku ústecké ZUŠ. 

„Využiju této příležitosti a oběma jmenovaným poděkuji za naprosto skvělou a tvůrčí práci. Samozřejmě 
jsou obklopeni spolupracovníky, ale největší podíl odpracovali sami,“ řekl starosta města Petr Hájek. „Celý 
organizační výbor včetně členů Nadačního fondu Mistra Jaroslava Kociana pracuje obětavě. Jejich práce a 
činnost zůstává často neviditelná a tedy nedoceněná, o to je ovšem důležitější a cennější,“ dodal starosta.    

„Houslové soutěži patří prostory Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Letošního ročníku se zúčastní 

44 houslistů z 12 zemí celého světa, mj. z Kanady, Norska, Švýcarska, Ruska nebo Mongolska,“ 

prezentovala soutěž její ředitelka Lenka Lipenská. „Soutěžící jsou rozděleni do čtyř věkových kategorií a své 

umění předvedou před mezinárodní porotou. Tu opět povede houslový virtuos, dlouholetý primárius 

Kocianova kvarteta a pedagog pražské AMU Pavel Hůla,“ doplnila Lenka Lipenská. 

Organizačně Kocianovo Ústí zajišťuje Klubcentrum, v jehož čele stojí druhým rokem Karel Pokorný. 

Přestože nyní nově zastává pozici organizačního ředitele, nevstoupil do neznáma. Prostředí kolem 

Kocianovy houslové soutěže důvěrně zná. „Před dvaceti lety jsem řadu let v Klubcentru pracoval, jeden čas 

i jako ředitel organizace. Dá se tedy říct, že jsem podruhé vstoupil do stejné řeky,“ sdělil Karel Pokorný. 

„Kociánka, jak v Ústí soutěži a dnes i festivalu říkáme, je srdeční záležitostí. Na organizační přípravě jsem 

se podílel před lety, následně jsem spolupracoval na přípravě a výrobě zpravodaje KHS jako redaktor. Dnes 

se o zpravodaj starají studenti ústecké uměleckoprůmyslové školy a gymnázia. Organizačně je letošní 

ročník připraven. Ředitelka soutěže přinesla s sebou nový impuls a v některých detailech i nový pohled. 

Mám radost z webových stránek a vůbec z celkové atmosféry v organizačním výboru,“ zakončil ředitel 

Klubcentra Karel Pokorný. 

Kocianovo Ústí je finančně zajištěno zejména z rozpočtu města Ústí nad Orlicí a z příspěvku Nadačního 

fondu Mistra Jaroslava Kociana. Výraznou finanční dotaci poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy ČR a Pardubický kraj, který zařadil festival a soutěž mezi významné kulturní akce kraje. Mezi 

největší sponzory patří ústecká společnost Rieter CZ s.r.o., dále pak ČEPS a.s., Český rozhlas 3 Vltava, 

Houslařský ateliér Pὅtzl, Mistr houslař Vladimír Čech, Warchal s.r.o., Česká nadace 2000, Beauty Service 

Group, Nadace Český hudební fond Praha, Nadace život umělce, Pavel Šporcl, Jan B. Špidlen a řada 

dalších. Dlouhodobě Kocianovo Ústí podporuje svými finančními dary celá řada regionálních firem a 

jednotlivců z řad občanů města a jeho nejbližšího okolí. 

Záštitu nad letošním ročníkem Kocianova Ústí převzali hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, 

senátor Petr Šilar a starosta města Petr Hájek.               

Podrobný program houslové soutěže i hudebního festivalu společně s dalšími podrobnostmi je možné 

najít na webových stránkách www.kocianovo-usti.com a www.klubcentrum.cz  
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