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víťaz: DH Bojnická kapela

0. Úvodná zvučka relácie

0,21

A.H.: Príjemný podvečer želá všetkých poslucháčom rádia Oddychovka Adam
Hudec. V reláciách z cyklu Súťaže dychovej hudby sme Vás oboznamovali
o najvýznamnejšej súťaži v oblasti dychovej hudby na Slovensku, a to
o Celoslovenskej súťažnej prehliadke MDH v Lednických Rovniach. Minulý
víkend sa uskutočnil už 22.ročník tejto súťaže. V dnešnej relácii si urobíme
prierez touto akciou a hneď v úvode môžem skonštatovať, že v odbornej porote
sme sa jednoznačne zhodli na tom, že víťazom pre rok 2013 sa stala DH Bojnická
kapela. A hneď na úvod vám táto víťazná kapela zahrá rezkú polku s názvom
Láska nám kvitne.
0,54
1. Láska nám kvitne

St.Orechovský

3,09 (MP3)

A.H.: Víťaz 22.ročníka súťaže MDH v Lednických Rovniach – Bojnická kapela
sa nám predstavila polkou so svojho 3.CD-nosiča. Pred koncom dnešnej relácie
sa dostaneme k tejto kapele ešte raz.
Poďme však pekne po poriadku. V sobotu 22.júna tohto roku sa uskutočnila
súťaž v kultúrnom zariadení Rona. a.s. v Lednických Rovniach. Výrobca
krásnych sklenených výrobkov Rona práve oslavuje 120. výročie založenia
a masívne podporuje aj túto súťažnú prehliadku dychových hudieb, za čo im
patrí naša vďaka.
V sobotu súťažilo 8 dychových hudieb z celého Slovenska.
Súťaž mala veľmi dobrú úroveň a v porote sme sa zhodli – moji kolegovia Jozef
Baláž, Michal Brózka, Róbert Novák a ja – že DH Grinavanka sa umiestnila
v striebornom pásme so ziskom 75,5 bodu a speváčky tejto kapely Martina
Tahotná a Anna Senická získali cenu poroty za pozoruhodný spevácky výkon
v ťahavej piesni V srdénku ma mamičo. Teraz vám DH Grinavanka so
speváčkami zaspieva podobnú pieseň s názvom Svíc mjesíčku.
1,24
2. Svíc mjesíčku
ľud./úpr.A.Hudec
3,14
A.H.: Na siedmom mieste, ale už v zlatom pásme skončila novo vzniknutá kapela
z pod Tatier – DH Popradčanka. Získala 82,75 bodu a predviedla veľmi pekný
výkon, najmä v povinnej skladbe J.Jamrišku a M.Iršu s názvom Yes, za ktorú
dostala Cenu za najlepšie prevedenie povinnej skladby.
-2Na 6. mieste skončila DH Selčianka z B.Bystrice. Dnes už vekovo skoro seniorská
kapela už veľa rokov výborne reprezentuje Banskobystrický kraj mnohými
koncertmi, nahrávkami, zahraničnými zájazdmi a pod. Túto súťaž vyhrala až
2krát – v rokoch 1980 a 1992. Tentoraz získala 84,25 bodu, skončila v zlatom

pásme a od poroty dostala aj zvláštnu cenu za propagáciu slovenskej tvorby v
rozhlasovom vysielaní. DH Selčianka vám teraz zahrá zmes poľovníckych piesní
s názvom Lovu zdar !, ktorú upravil Milo Hlaváček a Selčianka ju hrala aj teraz
v Lednických Rovniach.
1,16
3. Zmes poľovníckych piesní,Lovu zdar!ľud./úpr.M.Hlaváček 5,21
A.H. Na 5. mieste, tiež v zlatom pásme so ziskom 84,5 bodu sa umiestnila DH
Sitňanka z B.Štiavnice. Okrem toho porota sa zhodla ešte na zvláštnej cene za
pozoruhodný inštrumentálny výkon kapelníka Sitňanky Aleša Turčana
v interpretácii sóla na pikolo trúbku v známej skladbe z repertoáru skupiny
Abba – Arrival. DH Sitňanka vám teraz zahrá zmes štiavnických piesní v úprave
Mila Hlavačka Na baňu klopajú a potom to bude ešte moje Trúbkové mambo,
v ktorom hrajú sóla bývalý kapelník Pavol Macák a súčasný kapelník Aleš
Turčan. DH Sitňanka. 0,45
4. Na baňu klopajú
5. Trúbkové mambo

ľud./úpr.M.Hlaváček
A.Hudec

3,23
2,49

A.H.: Na 4. mieste sa zo ziskom 84,625 tisícin bodu umiestnila Považská Veselka
z Plevníka-Drienové. Táto trvaním veľmi mladá kapela – veď vznikla len pred
dvoma rokmi – príjemne prekvapila svojim výkonom. Mladí chlapci a dievčatá
pod vedením Petra Jurisa s vekovým priemerom 22 rokov podali veľmi pekný
výkon a majú veľkú perspektívu do budúcna. Vo svojich radoch majú aj autorov
nových piesní, ako je napr. spevák Ľubo Kľúčik, ktorého valčík Milovaná
frajárenko si teraz vypočujeme. Potom vám ešte zahrajú mnou upravenú zmes
Zahraj nám muzika vesele, za ktorú dostali speváci Klaudia Adamíková,
Patrícia Kušanová, Ľubo Kľúčik a Ján Chúpek zvláštnu cenu poroty za
pozoruhodný spevácky výkon. DH Považská Veselka.
1,00
6. Milovaná frajárenko H.+T.: Ľubo Kľúčik/arr.A.Hudec 3,26
7. Zahraj nám muzika vesele ľud./úpr.A.Hudec
2,25
A.H. A už sa dostávame k trom kapelám, ktoré získali Zlaté pásmo cum laude –
teda s pochvalou. Na 3. mieste skončila so ziskom 92 bodov DH Fatranka zo
Žiliny. Po dirigentovi prof. Pavlovi Biennikovi prevzal vedenie kapely trubkár
Martin Oboňa a kapela opäť dosahuje kvalitné výsledky. Od poroty dostala aj
-3zvláštne ocenenie za rozvoj dychovej hudby v oblasti umeleckého školstva. DH
Fatranka vám teraz zahrá valčík Za krásny úsmev a sólovú skladbu pre
klarinety Alfova polka. DH Fatranka. 0,42
8. Za krásny úsmev
9. Alfova polka

M.Oboňa
Z.Gurský

3,55
3,41

A.H.: Na 2. mieste v súťaži skončila taktiež veľmi mladá kapela, ktorá si dala
názov FOR Bratislava. Získali 93 bodov, zlaté pásmo cum laude a okrem toho
ešte ďalšie dve ocenenia – za najlepšiu dramaturgiu súťažného programu
a sólistka na pikolo flautu Zorka Mrvová za vynikajúci výkon v mojej Piccolo

polke. FOR Bratislava je taký zvláštny súbor. Nie je to len kapela malého
obsadenia, ale sú flexibilní – keď treba, tak sú mládežnícky dychový orchester,
ako napr. vlani na súťaži v Dolnej Súči, alebo sa razom zmenia na výborný Big
Band, čo dokázali napr. aj na nočnom hraní v DK v Lednických Rovniach, kde
napr. účinkovali v obsadení, kde mali až 7 hráčov na saxofóny ! Že po dlhých
rokoch máme opäť v Bratislave kvalitný dychový súbor sa o to pričinil ich
dirigent a učiteľ na ZUŠ v Devínskej Novej Vsi, trubkár Vladimír Dianiška.
Keďže táto kapela zatiaľ nemá nahrané CD-čko, prejdem hneď k víťaznej
kapele 22.ročníka Súťažnej prehliadky MDH v Lednických Rovniach. Stala sa
ňou Bojnická kapela so ziskom 94,75 bodu a tým získala titul Laureát súťaže,
čiže akýsi nepísaný titul – Majster Slovenska pre rok 2013. Bojnická kapela
vedená klarinetistom Marekom Flimelom, ktorý bol tesne po operácii, takže
nehral na klarinete, ale dirigoval – predviedla zrelý muzikantský výkon. Všetky
skladby zahrala precízne, zdravými tónmi a najmä muzikálne najlepšie. Aj keď
im jedna stabilná speváčka Dominika Pösová chýbala, pretože práve v ten deň si
preberala diplom magistry po ukončení školy, ďalší speváci Bojnickej kapely –
Simona Janovičová a Ladislav Mišeje kvalitne zvládli spevácke party skladieb.
My si teraz vypočujeme v podaní víťaza 22.ročníka Bojnickej kapely ľudový
valčík Odtrhla sa skala a v podaní kapelníka Mareka Flimela Klarinetovú polku.
DH Bojnická kapela !
2,33
10. Odtrhla sa skala
11. Klarinetová polka

ľud./úpr. Ľ.Pilár
A.Hudec

3,20
3,01

A.H.: Po odovzdaní ocenení všetkým ôsmim súťažiacim kapelám sa na
Galakoncerte 22.ročníka v nedeľu v amfiteátri v Lednických Rovniach
predstavili 3 víťazné kapely – dych.hudby Fatranka, FOR Bratislava a Bojnická
kapela. Po nich ako hosť Galakoncertu vystúpila DH Gloria Zdenka Gurského
z Moravy. Táto vynikajúca kapela – ME z roku 2000 – predviedla na záver
Galakoncertu
-4skvelý výkon. Predstavilo sa veľa inštrumentálnych sólistov, napr. Stano Dávid
na trúbku, Pavol Bureš na tubu a ďalší, avšak aj spevácki sólisti Mirka
Záhumenská, Vašek Štěrba a najmä Ľubka Špačková predviedli kvalitný
spevácky výkon. Plne obsadený amfiteáter odmenil búrlivým potleskom najmä
výkon Ľubice Špačkovej v árii A.Lloyd Webbera z muzikálu Fantóm opery, kde
Ľubka končí v nebeských výškach. Za chvíľu si to budete môcť vypočuť aj vy.
Predtým vám DH Gloria zahrá polku Zdenka Gurského Nevěříš, uvěříš a na
záver vám inštrumentálni sólisti zahrajú svoje virtuózne sóla v Solo podpouri
č.1, kde končia Jágrom. Bola to tá pravá čerešnička na torte za vydareným
víkendom s dychovou hudbou. Takže teraz hosť programu v Lednických
Rovniach – DH Gloria !
1,35
12. Nevěříš, uvěříš
13. Fantóm opery
14. Solo potpouri 1

Z.Gurský/S.Gurská
A.L.Webber
Z.Gurský/A.Hudec

2,37
3,53
2,45

A.H.: Na záver dnešnej relácie o 22.ročníku Súťažnej prehliadky MDH
v Lednických Rovniach môžem s uspokojením konštatovať, že kvalitná dychová

hudba na Slovensku žije, aj napriek nepriaznivej klíme v spoločnosti voči tomuto
žánru, predvádza kvalitné hudobné výkony, z plného amfiteátra odchádzali
vďační diváci spokojní a všetci sa už tešia na 23.ročník v roku 2015.
Spolu s nimi sa na to teší aj autor dnešnej relácie Adam Hudec. Dopočutia,
priatelia.
0,38
0. Záverečná zvučka

0,21
––––––––––durata: 58,30

