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AB SD LUTNÍH D VÍTĚZE KLAVÍnnÍ
snurĚžE v LARNArE
X Miloš Pokora

1 1 pi11 y pť,t i lctt,ch rtit lllirr, ír. r rerr í rr i ktt-r,a lr ŇirrlcčrlÝ jt,r,, zVliitl

notrt pi,itorrl ještě lrrrr tla ltotrslc jt.trž vzticrrější, rlr,šcrn rnít

\, dčtstóln\čkrr l repertoár,tt pi,t s tlel,aclcsát sólorjc,lr skladcll,

třináct klaljlrrícl,t koncertťt a ktorrrrt se jcště těšit z ťrspěchri

tra l.íce než pětadr.aceti soutč,žírlh - to už je zcela r,ýjinlcčrrý

úkaz. Zasloužil se o něj drres tepr\e čerstrě osnrrriictiletý lr,rá-

lovélrlacleckr rclcláli. N{atváš \orák (rrar,. 20. 6, 1998), v stlLt-

časrré tlobě sttlclcnt kriilorélr|aclcclrélro g,tnrrrltz,ia. 1ltu,drrllit,ké

ktltizclvitttli,t,rc ti,íclt]l .l itl,.v lrorr ler lrl,aňlioř a li]irr ír,rrí Altatle-

tllit, lttc,rrrttt,i t,rll \,lirt,slro r italsl.tr ltrlcllt,r,t, ti,ítlč 1lrrr1'. Vtlrl,r

1SlllrťllttZ\lltr. (,tr se tíče soLrtěžrríclr klt'rrrí, tt1lozrtt,ittlrttl N,latl,i]tš

\rrr álr tra sr rtj ta]ertt rrtl slír,li clcríti let, kclr zat,al sllírat jcclritt

poCtLt Za clrrtlrrrrt r c\etrrě r ítězrríclr cetr z ttrkrlr(clr scrrrtěží ja}.rl
'P.ug.,".Jrtnirlr,\trle. (.ollceltirro Pl,aga, N,lezirrár,trclrtí iJal,jrrrí

stltrtčž tc šllirrtillsl.t1 lllizt,, tliilt: ()t,rr1 1ll,t,zirlt,rltl.r 2. ttlt,zittii

rcrclrrí slrlailtrlrllsl.ti srttrtt\žc i\r,tistes cri ltct,llc ( ]0 l] ) r T,ltt'etlr,

llitrkrt nc-llcl rrejrrcirt\jšílro ocent-\ní, (llarrcl [)t,it pt'cr trllscllttt-

nílro rjtěze 21. rrrčrlíl,Lt klaťrrrí sorrtěže pt,rl llllaclti ta]elrlr

ErarrgcliaTjiarr-iPianoCtrnlpetitiolrrkrller.skél,ttLttace
(3.4.2016).L]Žclnesnrázasebouclesítkrrrstortlletlícltlnrtr
i r zalrraniťlí (Něrrrecko, Rakorrsktl, Prrlslro. T,ltct:llrllLirslro, Slla_

rrělsko, lti,rlie, čírra), a trl tlt:jett r, ttejnr,rl,trčrrějších srilo.,iclt

sLlacllliich r,ťitllttč tirlitxíclt, jaltrírlri jstrrI rlirlli,íkItrcl l,isztrlYr

etltclr trclltl l'lt,altttlsorr \ariac,c na l)itgirttirrilltt tt]ttltt (!), Ilello

r kottlot,trí s1lolrrllrilici s clalšírni irttt:rp|ctr. rlíllr,ž s lra|l1-0St()tl

sarrrozicjmostí talié r koncertarrtnínl žrirltrt. lrcle rrrtL jsort

pír rtner_lr pŤeclní clorrrácí orclrestr1. Přípcrilt ell-re_l i lr tcl trrrr

iš",',,, ještě fakt, že l-rrajc i na htlrrslc, že rra 1lřrirlí poslr.Lclračti

irTrprrrriztrjc a že si ollčas i zaclirigrrjc, je tt_r tla talrclr élro školírlia

l,slirtkrl olldivulTcrclrrti llilarrce. Zajírrlalo t,tlě. oc[l.Ltcl sc jelrtl [a,

lt,rlt tlajeclntltt r.itllet, lzrtl a tlt,ttltt rĚctutt r-clči,í \liltr-tiš \tlráli
ztl sr ťtj rlt,rrvťlřitclrlč sIt,tttti vztlsltt1l, a taliti zcla si ttž cltlcs ttli,

cltrnlrIjt,, jal\ s0 s\\ill1 talt,ntt,tn lraltrŽÍ.

četl jsent I: u.nént roz1ot,uru prLl česk.l, t,tl=ltltts, jttk jectnott

ttéttttt tatínhotli řekli, že pokucl nepocltúzíš z huclellní ro-

clitl1,, nentáš šanci b34 pt\ijat na ZI'S.
\rlo, piesně talr to llr1o, s tírn drobrrínl lclzclílern, že s panenr

i,eclitelerrr rrrlrtl,ila ttratllilrka. ocl čtvi, let jsern rlal,štčrtlr al hrt_

clcllrlí 1lií1llal,|,.tr r ZL.š a clltť:l lrrát rla liltrr,ír,. l\]tl v lrttclcllrrích

šktlItit,ir sliltltlitt,tlttii 1li,ijírllirjí,,nit tliistt,ttj" šlr,rllrrtr 1lovitttlt1 cliiti,

1lie,clš1.olirlir potlzc rijitrreť,rrě. A 1ltrlttržt, 1lt,á<,t: s tak rrrir|!rll clí_

it\terrr rržaclrrje ,,spoltrričtrst" dosptilé osollt, jsot,t to r,ětšjnotl

pl.ár č, clěti lr Lrclclllríkri, které začn o Lr h rát r e r clrni rarrétrr l ťlktt

poc1 ciolrteclerrr roc,ličir. \, naší rodině žtic]l.clhtr hudelllríka ne_

irrátrre. olla rocliče sice r- dčts1í h rálj na lJar ír, ale poctle jejicl-t

r lirstrl ího rrp r,ár c\ttí jc hrarrí lrel;ari lo. rl ecl ičili a jeclirrrirr p i;í_

lloselll jc. Žc se 1lo rriclr zacholala tlrč piallirra re slrtŠrtt<rTt

strtr tI. \ir tir jscrtl si ztrť,al rc titch [c,tt,ch rrťuktirirt 1lísrliť,lir 1lo

tllt,sIttt,ltLl ir ri jiicli,i| 1li,árlí trčit sc ht,íit tttt 1tiitIttt,

\ttkclnec.se íl r,.irrA jerlnu puní uč|itelka ujttltt, Orlkud jsi

t,lctstně získc,l ttttt<iltctttt.ské gettx,, pdtrul jsi ttěltcl\, 1lo tont

ttst.,!,chpříbuzn!,clt,ttt:zpotníná,šsinrrottuskluclbtt,ktet.á
tě t, runém clětstuí ttctloli.k tlhou<lila, že ses rrl<ltocll t,énttuat

huclbě?
Jak jsem již Ťílral, ttiktllro, kdcr bv se hlrclllč tčtroral 1lt,clfesio_

rlrilrrč. r,rtlditrť, sice trc.tlrtimtl, alt, klasit,ki]r lrLrcllla st- t_l ltáS

ržcht,l,r 1ltlsltlttchttlit, llla\llťl llartll<o (1litcli,ršírtr Zt,lt,trl,ir) it 1.1il

sir.isttttts, Nlclt_t.,oslrclovcltt sltlitcllltltt* llrltt l)rrri,til.tlla,\o\o
srětská. [,oté, crl jset-t-l ji trsllšc_l, tozhoclljscttl se stát clit,igetltetrr

\'íclc r\slivch íilh artr ron j liťr.

\ct klanir hraješ ocl pěti let. Co tě zlúkctlo, ž,e jsi <ačcú ješté

lu,ri.t i na housle, a nutsel ses někcl1, ro:,lttlclotat, kterénut
n ri s I t l lj i cláŠ pt':e cl tt o st ?
Kclrž jsern sel jalirl relrni rrralÝ l.rrzlttlcll siz:rt sc cli|i3t,ritt,ru, 1lie_

rtlišlel jst,ltt, crl tlltllrtt 1tt,tt rt,itliziri,i srtihti ziitllčr,tt ttclc\lat,

a irsorrilil jst rtl, žtl rlejlc;lšírrl zať,iitkt,rtl llrrclt, ltitLrčit sc llr/tt ttit

jeclcrl 1,1áres111(,, jt_-clelr stt,ttttrtri a jetlt.rr clt,cilrrrí rrtistrclj. Začal
jr"r,, , klalíl.ern, r- šcsti jsern si přill.trl htlLtsle. \a cleclror.r, ná

.stloj rreclošlo, protože roďičc prohJásili. že žáclrlé ..tLoLtllertí" ne_

lluclorr poslotlchat, že klalír a hortsle rillhrě stac\í. \akotrec nri

cioroiili pi;ihlásit se r osl,tri leteclr rra sólori zpěr. zpírirt jsenl

choclilasi tij r.olrr. \irtlpakna lrclrrsle jserll hliil cleset let, ocl ch-ir_

rltrcti jscrtr jczclil tlo P|ahr lt 1lirrtí 1t|cllěsol,ce l)trrtč \]lrchrlr,é. \a
l,trrtt,i zii1,1iltltrí škrllr jscrlr stiil 1lřt:cl rrlzhrrclttrttíttt. zclit jít rtit l.tltt

zt,t,r tttoi, a stttclttr ttt r ícc ollorťt, tlclltl stttclrlr trt 1ltrt,alclrlč l,šc,

rrllecrtégtrrnírzitttll ttlrrtttzerl,atoi.\rllt,al jscrrl si cl|ttlltttt trltlž-

llost a úfinitjlrrě sc t,crzhcrd_l pro lJar ír, \a llous_le trž lrr.ajrr

opleu clr.t rlj iln ečrl č.
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,Ie znúnto, že jsi ještě před suýrn Dstupetn na konzeruatoř -
pottlin ente-li tDé úplné začátky - ttbsoluoual rů<ná šltolení
a kurzy u celé řady uý,<namn}rcll domácích i zrrhraničníclt
pianistů. Co ti tyto ltonzulktce da$r a na ktet.é nejuíce azpo-
mfttťtš?
\,Iožrrost učit se od litlí, lrteří pati-í ke špičkám srého oboru,
je pro nrě rraprosto klíčor,á, a to nejerr v hudbě. Často se
stane, že l,árn bělrem masterc]asstr pedagog bělrenr chúl}rl
poradí, jak se npořádat s problénrem, na jelrož i,ešerrí bvste
poti,eboval rněsíce, Nerrí T 

fi ime čné, že, slyšíte rra stej rrorr věc
rttzrrý rrázor, přičerrrž o|la pohledy jsou r. poiáclktr. i\al.ic rre-
jcie jerr o odllornou §tráni(tr, pialristé, s ninriž jsem měl rnož-
tlost spolupracor.at, jsotr i zajirnax4lidé. \2pomínán si rrapi,.
rra souklomori korrzultaci s l{adinrirem.{shkerra4,rrr v jeho
dorrrě ve Šrlicarsku, nebo na tnasterclass s pedagogickorr le-
gerrdou Dnritrirrr Baslrkiror,ern, Olla mají rretrvěřitelrré c]ra-
ristrra a Bashkirov op|rvá l,e sr,{clr 85 letech energií, literorr lry
I-trti mohl záT.idět leckter,ý ti,icátník. Ale rrernusírrre chodit tak
claleko. t v ČR jsern absolvoval i,adrr kr_rrzťt tr slo,ělýclr pecla-
logii, za rlšeclrtry llvclr zmírril 1rarra profesora lvana Klárt-
sliélro.

{ 
'současné 

dabě studuješ a Pardubicích a součctsně zajížclíš
na klauíni akademii da ltrjlie.,Itzlt se tato studia doplňují?
\ roce 2015 jsenr se zťtčastrril klar.ír,níclr krrrzů v ita]ské Irrrole
a dosta] rrallídku sklžit pŤijírnací zkoušlq, r]a tanější klar.írrrí
aliatlerrrii, crrž jsenr rrčinil a llll přijat, Tato institrtce bvla za-
1rlžetrá \/ roce 1989. Od té clobl,získali studenti akaderrrie ,,Irr-
corrtri col Nltrestro" T.íce lrež 60 prr.rrích cerr v těch nejprestiž*
nějších sorrtěžíclr, Bělrem zimrrílro a letnílro setrrestrtr je
iikrllerrr každélio studerrta rrasttrdovtrt ponrěrrrě r.ozsálrl1. r e-
pertoár a ten poton pŤedrrést rra zálěrečnltlr zkordkách" Do
liiilie jezdím asi jednorr měsíčně a se srýrr šlícarsklrn profe-
lorelll pracuji na jedrrotlivýclr skladbác}r. Jedná se tedy o jakési
rcrzšiřtrjící stucliurn. Základern je pro mě studiurrr na Korrzer
,, atoŤi Pardtrbice r,e ti,ídě rižasné paIlí 1lrofesortw Jitlry Forr.ler
Fi,atiltové.

lleiš už drrcs předstaau, kde bys chtěl po konzeruatoři ue
.s t t t cl iic h p o kračo a a t ?
\ějakou pi,edstavtr nrán, ŘeH b:ch, že to tlochu připonríná si-
:itaci, kdí rodiče rybirají jméno pro potornka. 1'1'lÉr se po-
:ltrprrě zttžuje a rra konci je ono l3,'žené jedno jnréno. }ty jsrlre
teci's nlojí paní proí'esorkou \ie fázi ,ružšilrro.rú)ět,tt.',

..Ie radost sledouat, jttk si u tctk mludičkán aěku u klauťrní
ít i,e počíttáš. Nemyslím tím jen tuou pianistí,ckotl uyspělost.
Pocitilji totiž u tuém projeau jahousi sttlttozřejtnou jistotu,
tlaték lnd pocit, že pamatouctt si rozsáltlé celky ti neděIá
žá dné potíže. Som;isí tato schopnost nějak s tqfun n atkbim
pro dalŠí obotyi třeba matematiku?
Spíše než rnatematika rně bavj fizika. Ále je ptavcla, že odma-
.ii,ka rrránr l elmi ďobrou paměť a co se jedrrotr rraučírrr, to už
]]t,zapolnellu. |{a ,,o1rrášeni" i l,elmi diorrlré sliladbv, kterou
]\enr r]ehra] ti,eba clva roky, ni stači clra tlnr.. Také r,.1chle čtu
]1(lto\í záznam a rlchle se rrčím rrolé sIrladlry

tak nouý repertaár studuješ, pontáhóš si nohtiukantí
* ntriš si mažnost u prlipadé' klaaírrtíclz kancertel oaěřoutlt
ltttstuclaueutú elíltt proslřednich:ím hr3: Ilft ďDíI klauírj,,
= 

nicltž jeden, atplu}e orchestt.?
:j., kt l cl se rrčírn rrovou slrl aďllr t, rrikdy neposlolrchiiln rrahrál4<rr
-,,i,erlenr. \eclrcj si nechat or.lir.rrit svour,lastrrí lrtrdebrrí pi,ed-
:ial.tl, \aht,á\&ti si 1toslechllu, aŽ kdlž rrrárn sjrlaclbrt nastu-
,,,ratttlll, L k]alirrríc]r lrorrcertů je sarnozi,ejrr-rě ťlťrležité za-
-_t tit si kortcert s drrrhjrn klavírem, ještě než člorěk předstoupí
_.:,tcl ot,clrestl,, lalize ttrlrle možnost rl,rižírán.

ROZHt]V!RY r1

Které skladby hraješ nejraději, ke kterému sus*louému ob-
dobí jsi ztttítn nejuíce přilnul ct ttu který repet"toár se a nej-
bližší dobé cllystdš?
N,Irírn srclečlrírrl atrtol,errr je l;-ererrc LíszL Zlložňriji tu srněsici
rrabullŤeiosŤi, porrrpéztrosti a pl,r-oplálror-osti rra jedné straně,
a virttrozity, lrlorrblq.a teclrrrické nár,očnosti lla stlaně clruhé.
Kronrě Liszta mám r.ád i Bra}rnrse a Schumanna, takže n1o-
nrentáně jserrr r. zajetí romalrtisnrrr a prefelriji auto4-, kteř,í
pro mlle reprezerrtují to, čemu soullt,onrě i.íkárrr ,,clrlapské
ltraní". Pro rrásledující obclobí nránr pi,ipt,arelrorr hlornadu
trori,clr ,,Lisztťi". Jedrra z prograrnorltlr rrallíclek, ktel,é lrraji
tra srl,clr recitálech, má rrázerl LISZTor,ání. Jedrrá se o pro-
grailr z Lisztodch děl v dtilce 60-90 minut dle piání poi,acla-
telťr.

i|Iůžeš se nútn s,*ěřit, ze který.clt suých uystoupení si súm měI
n eju ět ší rcldo st, k ely s i s pro st ě rnohl fr ci, to s e mi p ou e tllo ? "
Těžko qĎer"rr nějary"korrkrétrí koncert. Na sri,ch recitálech za-
žír,án ]u,ásné okarnži}lL \blkírn porzbtuerrínr, ale i závazkem
jsou pt,o mě reakce poslrrclračri" l,Ioc si r,ážínr toho, kfiž na t}ě-
jalry nrťtj kolrcert přijeclorr posltrchačii z r.elké dállr1- rrebo kd1ž
rrri napíše něktellí posluclrač clo1ris, kde popíše pocity lrteré
vněrn vvvolala mnotr intelpretol,aná htrcllla. Samozi,ejnrě rrrě
těší i takolé proje,i_1., jako je potleskve stoje aicl,

N'a tué koničky, rnezi které patří i pečení buchet a koleičů, a
to již ocl tleseti let, jsem se tě půuadně ptát nechtěl, protaže
o těch se píše stále, I}řesto nánt prozraď, kalik čctstt, na. ně.uťr
bec zbý.uá?
Netnárrr face]looli a rra počítači trávírn velnri málo času. \istá-
r,árrr v šest, a to i o víkelldu. Tirn ptidenr se nrolrtr rěnoyat sr\.rn
lroníčktrrrr v rtrii,e, kterorr r5žadrrjí. Nlínr r,elkrrn korríčkenr je
odnralička železrričrrí cloprava, a zirrrl)a ocl třirrácti let se za-
b_rtán cho\€m drůbeže.YlĎudoval jsenr clrornou stanici, lrde
v sotrčasné tlobě c}rorám slepice sedmi plemen a u třech
z nich, konklétrrě drážd'arrek, šh?anek a lakenfelclek, se sna-
žírn rylepšo,iai exter-iér a užitkovost. Clroratelsh{ je rclká clřilra,
ale radost, kterorr rni pi,irráši, stojí za t<l, Nar,íc r.e vztahtr
k lrtrdbě má choratelsh,í ještě jeclerl pozitirtrí r.lir.. Dílq, práci
ve srénr chorqrénr zařízení nrárrr r,Ýllorlrotr fi,zičlrir, talúe kd}ž
clrtěli r. ČirrO pi,i rtlénr loňsliéni trrrrré p.og.orr, koncerirt
v rléice 150 mirrut, rrellý to pfo rně problérrr.

Kdy té budeme moci t nejbližším období zrtoutl uidět a slyšet?
Nejbližší koncer§ nrě čekají opět v Číně. Brrcle jiclr šest -
v Sanglraji, v.íiaxilrg, r. Flangzhou, rl Quzhou a clrla korrcerty
v Peliingtr - rra české ambasádě a r. Národní knilrorrrě (Nati-
onal Lilrrat,y of Chirra), což btrcle r1l.r,clrolení celélro ttrrné.
Prr.r tlto liorrcerty jsem pi,iplavil pět progranroq'eh rrabídelr
různé déllq,. Ttrrrré, rra ktet,érrr r.5,storrpím jako reprezerrtant
lilavjrrri zrračlrl, PETROF, sc rrrě]o 1rťivodrrě rrsktrtečnit
1. dul]nll, rrakorrec probělrrre l. íer"nrínu 5.-15. krětna. Bohrt-
žel se ted_l,nebudrr rnoci zťrčastnit soutěže Pražské jaro, kam
jsenr pŤitrlášerrý \'čerrtrrr rrrě čeká lrlal.írní recitál r. roclrrém
Hradci Králolé, a to v derr rný,ch osmnác§?ch narozenin. Po-
torn se clr5státn do Šparrělska, clo ltálie, a protože čas kvapí
a ttot,á sezolla se blíží, pomalu se rra rri začínárrr těšit, I{r,orrrě
řad). recitálťr v r,ůzrrí,ch česlýclr rněstech rrrě čeká r,ecitál
1.Ba).r,euthu, pror.ederrí lilar{rrrílro koncertrr č. 1 \/iktrll.a ha-
labise s Kornorrrí fillrarmonií Pardubice, nějaká ta sotrtěž
a mrroho dalšíclr alrcí... r


