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Václav Hudeček:
Jsem hrdý  
na své studenty



Editorial

Před dvaceti lety mě pan 
Václav Hudeček pozval ke spo-
lupráci na projektu, tenkrát to 
byly houslové kurzy. Považo-
vala jsem to za velkou čest a ži-
votní výzvu.

Přijala jsem a věděla, že 
mě čeká velká a zodpovědná 
práce. Společně jsme z kurzů 
vytvořili Akademii, instituci 
uznávanou doma i v zahrani-
čí, která se podílí na rozvíje-
ní talentů převážně českých 
studentů.

A co dodat – v letošním 
roce otevřeme pomyslné brá-
ny Akademie již po třiadvacáté 
a snad se nám podaří za pomo-
ci sponzorů, donátorů a našich 
přátel pokračovat dále.

  Miroslava Krumpolcová,
� ředitelka�Spolku�
� Václava�Hudečka

Václav o Akademii

Máme za sebou 22. ročník naší Akademie a jubilejní dvacátý od chvíle, kdy jsme se z Kroměříže 
přestěhovali do Luhačovic. Je to neuvěřitelné, ale začínají nám přijíždět studenti našich absolventů, 
a není daleko doba, kdy se objeví potomci prvních frekventantů luhačovické Akademie. 

S pýchou a hrdostí obdivujeme mezinárodní úspěchy těch nejlepších a sledujeme rozjezd jejich 
slibné kariéry. Těší nás, jak zásadním způsobem ovlivnila a pomohla v jejich uměleckém rozletu právě 
účast na luhačovické Akademii. Těšíme se na 23. ročník 2019.

� Václav�Hudeček,�houslový�virtuoz,�lektor�Akademie
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Profesor Jiří Fišer
Houslové kurzy Václava 

Hudečka v Luhačovicích ne-
jsou jediné, které se organizují 
v rámci České republiky. Jsou 
ale jedinečné, výjiměčné!

Předně díky krásné, inspi-
rativní atmosféře, kterou vy-
tváří Václav Hudeček se svou 
ženou Evou, a nesmím zapo-
menout na klavírní doprovod 
Lukáše Klánského, dokonalou 
organizaci Miroslavy Krum-
polcové a bezkonkurenčního 
moderátora všech koncertů 
akademie, Luboše Dostála. 

Dále zde mladí houslisté 
tak trochu soutěží. Na třech 
vyprodaných koncertech mo-
hou předvést své umění a ti 
nejlepší jsou odměněni úžas-
nými cenami. A to úplně nej-
větší ocenění je, že během 
následujícího roku odehrají 
s Václavem Hudečkem řadu 
koncertů. 

Každý rok mám možnost učit na třech různých houslových kurzech. Mohu tedy srovnávat. Proto považuji za velkou čest učit po 
boku Václava Hudečka v Luhačovicích velmi nadané mladé houslistky a houslisty. O kvalitě kurzů svědčí absolventi a dnes velmi 
úspěšní houslisté, jako jsou Jan Mráček, Josef Špaček nebo Eliška Kukalová. 

� Jiří�Fišer,�prof.�Pražské�konzervatoře,�lektor�Akademie

Jiří Pavlica
Říká se, že společnost je 

tak silná, jak se dokáže posta-
rat o své nejstarší a nejmladší, 
tedy o své seniory a malé děti. 
Říká se také, že společnost je 
tak kvalitní, jak dokáže vycho-
vávat své příští generace… 

V tomto kontextu vnímám 
činnost Evy a Václava Hudeč-
kových jako nanejvýš zásluž-
nou a aktuálně potřebnou ne-
jenom pro naši kulturu, ale 
pro celý národ. 

Vždyť za 22 let existen-
ce Akademie Václava Hu-
dečka jí prošly desítky mla-
dých lidí, kteří objevili smysl 
a krásu poctivého umění, vy-
rostli lidsky i odborně a našli 
uplatnění v profesním životě. 
Vzpomeňme koncertní mis-
try České filharmonie Josefa 

Špačka, Jana Mráčka, kon-
certní mistryni Filharmo-
nie Bohuslava Martinů Zlín 
Ivanu Kovalčíkovou či člen-
ku orchestru Vídeňské stát-
ní opery Barboru Valečkovou 
a řadu dalších, o kterých ještě 
uslyšíme.

Energie vkládaná do mla-
dých lidí se nikdy neztrácí 
a dříve nebo později přinese 
své dobré ovoce. A Václav Hu-
deček se svými kolegy – peda-
gogy Jiřím Fišerem, Lukášem 
Klánským a dalšími jsou toho 
zárukou. 

Proto je moudré a prozíra-
vé tuto jejich snahu a činnost 
podporovat. Je to vklad a pří-
slib pro budoucnost.

� Jiří�Pavlica,
� hudebník�a�skladatel
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Gustáv Beláček
Luhačovice by boli bez Akadémie maestra Václava Hudeč-

ka bezpochyby aj dnes známym kúpeľným mestom. Ale... a to 
je prosím veľmi dôležité, s Akadémiou sú ešte známejšími. 

Pri mojej vôbec prvej tohtoročnej návšteve Luhačovíc 
(uznávam, s tým sa nie je čo chváliť, môžem len banovať a na-
právať), si neviem toto krásne mesto bez akadémie predstaviť. 

Spokojný poslucháči koncertov, výborné výkony mladých 
huslistov na prahu kariéry, ich očakávania od každej novej 
hodiny vedúce k lepšiemu hudobnému výrazu podopretému 
spoľahlivou technikou hry, spolupatričnosť účastníkov kur-
zov, zdravé porovnanie a súperivosť spojená s uvedomova-
ním si vlastného individualizmu. Sú to spojené nádoby. Hud-
ba a mladé talenty v lone krásnej prírody, skvelej architektúry 
a liečivej vody. 

Kúpele spájali velikánov ako napríklad architekta Jurko-
viča a skladateľa Janáčka. Bolo tomu tak, je to tak a urobme 
prosím pre to všetko, nech to dobré aj ostane. Dvadsaťdva roč-
níkov je krásne číslo hodné nasledovania. Ďakujem.

� Gustáv�Beláček,�
� světově�známý�slovenský�pěvec

Josef�Špaček�–�koncertní�mistr�České�filharmonie,�Marco�Čaňo�a�Marek�Blaha�se�účastnili� 
s�Českou�filharmonií�turné�po�USA�ke�stému�založení�vzniku�samostatného�Československa.
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