Ohlédnutí za 25. ročníkem Plzeneckých housliček
V sobotu 20. května 2017 proběhl v Lidovém domě ve Starém Plzenci jubilejní 25. ročník soutěže
nejmenších houslistů Plzenecké housličky. Velmi si vážíme stálého zájmu o naši soutěž, na niž se
sjíždějí každoročně soutěžící ze sousedních i vzdálenějších krajů naší republiky.
Před 25 lety jsme se rozhodli uspořádat soutěž, která bude jiná, než je běžné, která bude otevřená,
vstřícná a která bude mít na mysli především zušlechťování nejmenších zájemců o houslovou hru,
jejich učitelů, rodičů a celého prostředí, jež se v ZUŠkách kolem soutěží tvoří. Naší snahou bylo vždy
podpořit a ocenit co možná nejvíce výkonů a co nejširší spektrum zajímavého houslistického projevu.
Jsme nesmírně vděčni všem, kdo se po léta zúčastňovali jednotlivých ročníků a vždycky přistoupili na
naši myšlenku potlačit osobní ambice a přestat se dívat na ostatní soutěžící jako na rivaly – a odváželi
si domů krásný pocit vzájemné úcty a respektu k výkonům druhých, těch lepších i těch trochu ve stínu.
I po 25 letech konání soutěže – tváří v tvář současnému stavu celé společnosti – jsme přesvědčeni, že
v tomto směřování má smysl pokračovat, má cenu zkoušet prorážet myšlení tvrdého konkurenčního
boje a zahleděnosti do vlastní individuality. Jedinou cestou je poctivý a otevřený přístup k
opravdovému umění, k obsahem naplněné hudbě, krásnému houslovému zvuku. Proto bychom si
moc přáli, aby ZUŠky nebyly jen výběrovými výukovými centry budoucích sólistů, ale aby braly na
sebe i nevděčný úkol být nositeli výchovy, zušlechťování a předávání toho, co je opravdové a
hodnotné. To by chtěla i dál přinášet naše soutěž.
Přestože jsme se snažili vždy ocenit každý, jakkoli pozoruhodný výkon, vždycky vynikli ti nejnadanější
– tak už to v soutěži být musí – a dnes jsou z nich špičkoví umělci. Jedním z nich byl i náš letošní
host, trojnásobný vítěz Plzeneckých housliček, mladý světoznámý houslista a koncertní mistr České
filharmonie Josef Špaček, který se svým kolegou Miroslavem Sekerou, výraznou osobností mladé
české klavírní generace, přijal naše pozvání a uprostřed svého nabitého koncertního programu
věnoval Plzeneckým housličkám a jejich posluchačům jako dárek k pětadvacetinám svůj houslový
recitál, na nějž budou všichni přítomní ještě dlouho vzpomínat.
25. ročníku soutěže Plzenecké housličky se zúčastnilo 41 houslistů ve věku deset až dvanáct let.
První ceny si odvezli soutěžící z Havlíčkova Brodu, Prahy, Písku, Domažlic, Plzně, Strakonic, Říčan a
Nýřan. Všichni ocenění (první, druhou a třetí cenou) obdrželi jako každý rok originální kachle od
výtvarnice Elišky Kovandové, ostatní keramický hrneček od paní Marcely Beyerové. Poděkování patří
našim sponzorům – panu Aleši Chadimovi, paní Jaroslavě Matějkové, Plzeňskému kraji, PPH Collegiu
z Hradce Králové za ladění klavírů a Zahradnictví Fišer z Plzně za květinovou výzdobu. Za zajištění
občerstvení a obědů pro porotu, všechny soutěžící i jejich rodiny a učitele děkujeme restauraci Český
dvůr pana Martina Vavřičky. Za celodenní práci jsme vděčni porotě soutěže, paní Radce Beranové,
Ivaně Kopecké, Petře Bedřichové a Simoně Blahové pod vedením pana Pavla Kudeláska.

