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0. Úvodná zvučka relácie                                         0,21

A.H.: Príjemný podvečer želá všetkých poslucháčom rádia Oddychovka
Adam Hudec.   
V relácii Súťaže dychovej hudby dnes pokračujeme o ďalšej významnej
akcii  nášho  žánru  –  Celoštátnej  súťažnej  prehliadke  Detských
a Mládežníckych  dychových  hudieb.  Dnes  budeme  hovoriť  o  súťaži,
ktorá  sa  uskutočnila  v roku  2008  v Trenčíne.  Avšak  táto  súťaž  pre
detské  a mládežnícke  dychové  hudby  má  na  Slovensku  dlhoročnú
tradíciu. Veď prvá súťaž tohto druhu sa uskutočnila už v roku 1971, ako
Podtatranský  festival  detských  a mládežníckych  orchestrov.  Do  roku
1976  sa  konal  každoročne,  potom  v dvojročnej  periodicite  sa
uskutočňuje  do  roku  1990  stále  v Poprade.  Od  roku  2000  sa  táto
celoštátna  súťaž  konala  na  rôznych  miestach,  vo  Svite,  v Levoči,
v Trenčíne a posledné roky v Dolnej  Súči. 
Celoštátna  súťažná  prehliadka  DDH  a MLDH  sa  uskutočnila  13.
a 14.septembra  v Kultúrnom  a metodickom  centre  OSSR  v Trenčíne.
V kategórii  Detských  DHH  a  MLDH  súťažilo  7  orchestrov.  Súčasne
prebiehalo  aj  podujatie  Pádivého  Trenčín  so  seminárom,  s  gala
koncertom a v nedeľu aj s monstre koncertom na námestí v Trenčíne. 
Viaceré z mládežníckych orchestrov podali  veľmi pekné výkony,  napr.
Veľký – až 90 členný mládežnícky orchester Hornonitrie, zložený z DO
ZUŠ  v Bojniciach  a orchestra  súkromnej  ZUŠ  v Hradišti,  alebo  tiež
Mládežnícky DO Bánovčanka v Bánova. Dobré výkony podali aj dychové
orchestre Mládežnícka dych.hudba Rudolfa Hečka z Dolnej Súče, MLDH
Topoľanček z Topoľčianok a Dychová hudba Prakovčanka z Prakoviec.
Na tejto súťažnej prehliadke v Trenčíne najviac ocenení získal Dychový
orchester mladých mesta Košice. Založil ho už v roku 1970 dirigent Jirka
Novotný,  ktorý ho dlhé roky úspešne viedol a vynikajúco nás s týmto
orchestrom reprezentoval  po celej Európe. V súčasnosti je dirigentom
jeho žiak – Peter Schürger. Tento mládežnícky dych. orchester z Košíc
získal  v Trenčíne  cenu  za  najlepšiu  dramaturgiu  prehliadky,  cenu  za
najlepšie prevedenie skladby Karola Pádivého i cenu primátora mesta
Trenčín.
Hlavnú cenu prehliadky i ocenenie poroty za najlepší dirigentský výkon
obdržal  dirigent  maďarského  dych.  orchestra  z Tótkomlóšu  Jánoš
Krčméry. Táto mládežnícka dychová hudba zo Slovenského Komlóšu na
juhu Maďarska vznikla v roku 1987. Od začiatku je 
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dirigentom  orchestra  riaditeľ  Hudobnej  školy  v Tótkomlóši  János
Krčméry.  Za  dobu  svojej  existencie  získal  tento  orchester  viaceré
ocenenia doma v Maďarsku, viackrát ako víťaz celoštátnych súťaží, ako



aj  v zahraničí,  napr.  v Holandsku,  Nemecku,  Poľsku  a pod.  V 90.-tych
rokoch som u nich v Slovenskom Komlóši  nahral s nimi ako hudobný
režisér  ich  prvú  magnetofónovú  kazetu,  kde  nahrali  skladby  aj
slovenských  autorov,  pretože stále  sa v Tótkomlóši  stretnete  aj  dnes
s peknou  slovenčinou  aj  u  členov  orchestra.  Nahrali  napr.  Sedliacku
Karola  Pádivého,  viacero  mojich  skladieb  a tiež  aj  naspievali  po
slovensky Piesne o víne a Zmes slovenských ľud.  piesní.  V roku 2009
nahrali CD-čko, z ktorého budeme dnes počúvať ich skladby. 
Na úvod vám tento orchester zahrá typický maďarský pochod, úvodná
časť  v molovej  tónine,  trio  v durovej  tónine  s čardášovými  prvkami.
Pochod  Istvána  Pécsiho  má  názov  Szombathejský  Matiášov  pochod.
Potom to bude skladba pre sólovú pozaunu Škótske variácie. Nasleduje
veľmi známa hudba z filmu Piráti z Karibiku, moja Polka pre trúbku so
sólistom Markom Poljakom.
Vystrieda  ju  skladba  významného  maďarského  skladateľa  Zoltána
Kodálya - Kállai kettôš. Potom to bude Dixielendové Jambore a na záver
to bude maďarský pochod Vítajte doma.
Príjemnú  pohodu  pri  počúvaní  skladieb  víťaza  Celoštátnej  súťaže
mládežníckych dychových hudieb v roku 2008 – dychového orchestra
z maďarského  Slovenského  Komlóšu  vám  želá  autor  dnešnej  relácie
Adam Hudec.                                5,17

1. Matyás Szombathelyi pochod          I.Pécsi                  2,17
2. Škótske variácie pre pozaunu         A.Pryor                 5,44
3. Piráti z Karibiku                             K.Badelt               4,57
4. Polka pre trúbku                             A.Hudec               3,44
5. Kállai kettôš                                   Z.Kodaly               3,30
6. Dixieland Jambore                          J.Warrington        4,30
7. Vítajte doma – pochod                    A.Faulwetter         2,10
0. Záverečná zvučka
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                                                                  durata:         27,53
                                                                  + text             5,17
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