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0. Úvodná zvučka Súťaže DH                      0,21 
 
A.H.: Príjemný podvečer želá všetkých poslucháčom rádia 
Oddychovka Adam Hudec.  V reláciách z cyklu Súťaže dychovej 
hudby vám každé dva týždne predstavíme niektorú 
z najvýznamnejších súťaží prebiehajúcich na Slovensku ostatných 
20- 30 rokov. Začíname reláciami, v ktorých vám priblížime 
Celoslovenskú autorskú súťaž nových skladieb, ktorú organizuje 
ZDHS. Potom to budú relácie o Celoslovenskej súťaži MDH 
v Lednických Rovniach a nasledovať budú relácie 
o Medzinárodnom súťažnom festivale Dychovky v Preši 
v Pezinku. 
Dnešná relácia bude venovaná súťaži nových skladieb 
Novomestská nota, a to konkrétne 4.ročníku, ktorý sa uskutočnil 
22.septembra v roku 2007. 
Súťažilo spolu 16 nových skladieb slovenských autorov, my si 
dnes zahráme všetkých 8 porotou ocenených skladieb. Súťažné 
skladby sprevádzal orchester zložený z hráčov Vojenskej hudby 
ASR Trenčín, ktorý viedol Peter Burica. 
Skladby súťažili v dvoch kategóriách – piesne zo spevom 
a skladby bez spevu. 
Začíname víťaznou skladbou z kategórie so spevom, ku ktorej 
napísal hudbu i text Ikov Kopáčik z Partizánskeho. Dal je názov 
Prišla k nám kapela. V kategórii orchestrálnych skladieb zvíťazila 
swingová skladba banskobystrického skladateľa Pavla Šianského 
s názvom Kolotoč. 
Druhé miesto v kategórii piesne so spevom sme v porote udelili 
polke s názvom Láska ide cez žalúdok. Hudbu napísal nadličan 
Ivan Šmatlák a vtipný text napísal Jozef Květenský. Druhé 
miesto v kapegórii orchestrálnych skladieb získala polka Jozefa 
Šuleca z Vlčkoviec. 
Tretie miesta získali skladby – valčík Domov k nám s hudbou 
Pavla Šianského a textom Mariána Chlpeka a v kategórii skladby 
bez spevu získal ocenenie susedský valčík s názvom Pre 
mamičku, ktorý napísal dirigent sprievodného orchestra Peter 
Burica. 
V porote sme sa výnimočne rozhodli udeliť aj štvrté miesto a to 
konkrétne polke s názvom O vínečku. Napísali ju skladateľ 
a spevák z Holíča Peter Solárik a text pridal Ivan Karas. 
Každý krát majú možnosť určiť aj diváci na Novomestskej note, 
ktorá z piesní sa im najviac páčila. Cenu divákov tentoraz získala 
autorka hudby i textu a taktiež jedna zo speváčok, ktoré túto  
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pieseň spievali – Erika Pupáková. Valčík s názvom Nebráňte nám 
aranžoval Marián Vlado. 
Viaceré z piesní 4. ročníka Novomestskej noty sa už stali 
súčasťou repertoáru slovenských dychových hudieb. 
Príjemnú pohodu pri počúvaní víťazných piesní 4. ročníka tejto 
súťaže z roku 2007 vám želá autor dnešnej relácie Adam Hudec. 
 
0. Úvodná zvučka                                                     0,21 
1. Prišla k nám kapela        I.Kopáčik                       3,02 (MP3) 
2. Kolotoč                          P.Šianský                       2,57 
3. Láska ide cez žalúdok     I.Šmatlák/J.Květenský  3,32 
4. Pre Pilku – polka             J.Šulec                          2,38 
5. Domov k nám                  P.Šianský/M.Chlpek      2,45 
6. Pre mamičku                   P.Burica                        4,08 
7. O vínečku                        P.Solárik/I.Karas           3,15 
8. Nebráňte nám                  E.Pupáková                    2,18 
0. Záverečná zvučka                                                  0,21 
                                                                          –––––––––––- 
                                                            durata:        25,17 
                                                            + text             3,23 
                                                                             –––––––––- 
                                                              spolu:        28,40 
 


