Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...

XV.– Hradištská kapela
0. Zvučka relácie – 0,21´
Do nej hlas:
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú
hudbu Hradištská kapela.
Hudba dohrá zvučku.
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia
dychovka Adam Hudec. V dnešnej relácii vám predstavíme jednu
z najlepších dychových hudieb západného Slovenska a to DH
Hradištská kapela.
Táto kapela vznikla v roku 1992 v obci
Hradište pri Partizánskom. Mne neostáva nič iné, len vám zaželať
príjemnú hodinku s Hradištskou kapelou.
0,25
1. Čierne očenká
2. Zelená lúka
3. Vy stromečky

I.Kopáčik
3,09 ( CD HK+J.Bartoš)
I.Kopáčik
2,25
-„–
ľud. úpr.I.Kopáčik 2,17
-„–

A.H.: Hradištská kapela je z obce Hradište, ktoré leží na ceste
z Trenčína do Prievidze, neďaleko okresného mesta Partizánske.
Kapela vznikla v roku 1992 z členov detského dychového
orchestra v Hradišti. Tento detský orchester dlhé roky umelecky
viedol hudobný skladateľ, dirigent a pedagóg Ikov Kopáčik.
12 hráčov z tohto orchestra – vtedy ešte veľmi mladých chlapcov
– si povedalo, že by chceli hrať tak dobre a takým štýlom, ako
vtedy najznámejšie profesionálne dychové hudby, ako napr.
Malokarpatská kapela, či moravské kapely Mistříňanka alebo
Moravanka.. Postupom času sa im to začalo dariť a dostavili sa aj
prvé úspechy. Musím ešte našim poslucháčom prezradiť, že obec
Hradište je v celoslovenskom merítku úplnou výnimkou, čo sa
týka dychovej hudby.
Má 1047 obyvateľov a fungujú v nej 3 dychové hudby –detská
dychová hudba Hradišťanka, ktorá má vyše 50 členov , dychový
orchester starších muzikantov, ktorý je vlastne ten prvý, a je
nositeľom tradície dychovej hudby v Hradišti, no a samozrejme
malá dychová hudba Hradištská kapela. A nedávno bolo obdobie,
kedy v Hradišti boli 4 dychové hudby ! To skutočne na Slovensku
nemá obdobu.
V obci Hradište má kultúra dlhú tradíciu. Od roku 1920 tu
pôsobilo ochotnícke divadlo, v roku 1927 tu vznikla dychová
kapela, v roku 1937 bola založená mládežnícka folklórna skupina.
Na jej tradície nadviazal detský orchester Hradišťanka. A práve v
Hradišti bola založená prvá Súkromná umelecká škola pre
dychové nástroje na Slovensku. SZUŠ Akord založil v roku 1992
dirigent a hudobný skladateľ Ikov Kopáčik a bol až do roku 1999

-2jej zriaďovateľ aj riaditeľ. Ikov Kopáčik viedol aj DDH
Hradišťanka od roku 1987 do roku 1999. Pod jeho vedením
dosiahla DDH najväčšiu umeleckú kvalitu a ktorú sa snaží
udržiavať a zlepšovať až do dnes.
O Ikovovi Kopáčikovi si povieme po skladbách, ktoré pre
Hradištskú kapelu sám skomponoval – bude to polka Kúpil Jano
koňa, valčík Preteká vodička a ešte polka Povedz láska, povedz.
Ikov k týmto skladbám napísal hudbu i text a tiež skladby
aranžoval.
2,50
4. Kúpil Jano koňa
5. Preteká vodička
6. Povedz láska, povedz

I.Kopáčik 3,04 ( CD HK + J.Bartoš)
I.Kopáčik 3,05
-„–
I.Kopáčik 2,30
-„–

A.H.: Hovorili sme o tom že tzv. dvorným skladateľom
Hradištskej kapely je dirigent, dlhoročný učiteľ hudby na ZUŠ v
Partizánskom a hudobný skladateľ – Ikov Kopáčik. Ikov je
vynikajúci pedagóg a aj veľmi dobrý skladateľ v oblasti
inštruktívnej literatúry pre hudobné školy, ale aj pre dychové
hudby. Ikov je v ostatných rokoch aj úspešný skladateľ piesní,
ktoré viackrát zvíťazili na celoslovenských súťažiach, ktoré
vypisuje a spoluorganizuje ZDHS. Na 1. ročníku súťaže
Novomestská nota v roku 2001 zvíťazil jeho pochod Veselý krok,
v roku 2003 zvíťazila jeho valčíková pieseň Pýtaj sa láska, o 2
roky neskôr to opäť bola valčíková pieseň Až sa láska vráti, ktorá
zvíťazila vo svojej kategórii. V roku 2007 opäť víťazstvo s polkou
Prišla k nám kapela, v roku 2009 jeho orchestrálna skladba
s názvom S tebou nielen zvíťazila v súťaži, ale stala sa aj
povinnou skladbou nasledujúcej súťaže v Lednických Rovniach.
Ikov Kopáčik odovzdal pomyselné vedenie SZUŠ v Hradišti v roku
1999 trubkárovi a hráčovi na krídlovku Vratislavovi Skaličanovi,
absolventovi konzervatória v Topoľčanoch. Vraťo Skaličan vedie
SZUŠ dodnes, taktiež je dirigentom DDH Hradišťanka
a Hradištskú kapelu viedol do 3.júla 2011.
1,45
7. Slobodienka
Z.Gurský
3,22 (CD HK+J.Bartoš)
8. Dolina,dolina – Lapašskí mládenci
ľud. úpr. A.Hudec 4,57
-„_
A.H.: Hradištská
kapela počas svojej existencie nahrala 5
nosičov. Prvý bol po názvom Hradištský kostolík, v roku 1997 to
bolo Cd-čko s názvom Daj boh šťastia, potom o dva roky neskôr
sme spoločne v Slovenskom rozhlase nahrali CD s názvom
Hradištská kapela a Juraj Bartoš. Hosť tejto nahrávky, vynikajúci
jazzový trubkár, ale aj interpret vážnej hudby, absolvent VŠMU
a kapelník známej swingovej kapely Hot Serenaders Mgr. Juraj
Bartoš bol na základnej vojenskej službe spolu s Vraťom
Skaličanom v PH v Bratislave a z tohto kamarátstva vznikla aj

-3spolupráca Ďuriho Bartoša s Hradišstskou kapelou. Vraťo Skaličan
ma oslovil, aby som pre túto príležitosť skomponoval niečo
exkluzívneho pre Juraja Bartoša a tak vznikla nezvyčajná skladba
v oblasti dychovej hudby – Swing Polka Balance. Snažil som sa
vystihnúť swingové skúsenosti Ďuriho Bartoša prepojené
s dychovou hudbou a nezvyčajné spojenie dvoch rytmov – swingu
a polky. Ďuriho vynikajúca interpretácia mala potom aj
nasledovníkov, ktorí interpretovali túto skladbu.
My si teraz vypočujeme Hradištskú kapelu s hosťom Jurajom
Bartošom v dvoch sólových skladbách. Prvú skomponoval talian
Nini Rosso a je známa pod názvom Il Silenzio, alebo Večierka
a potom to bude spomínaná skladba Swing Polka Balance. Sóla
hrá Juraj Bartoš.
1,40
9. Il Silenzio
10. Swing Polka Balance

N. Rosso 3,23
A.Hudec 3,34

(CD HK + J.Baroš)
-„-

A.H.: Po 3 CD-nosičoch nahrala ešte Hradištská kapela CD
s názvom Naživo, pretože sme to nahrávali live v MsKS
v Partizánskom v roku 2001. Ako hostia účinkovali s Hradištskou
kapelou vynikajúci speváci z DH Moravěnka – Jirko Helán a Jožka
Šmukař.
V roku 2003 nahrala kapela svoje 5. Cd-čko
s jednoduchým názvom Hradištská kapela 5. Na týchto Cd-čkách,
ale aj na živých koncertoch v tom období spievali s kapelou
speváčky Monika Škrabanová, Soňa Skaličanová, Darina Batunová
a mužskí
sólisti,
predtým
známi
aj
s DH
Zedeanka
z Partizánskeho – Ing.Ladislav Jurík a Vlado Toma. Najmä Lacko
Jurík bol neoddeliteľnou súčasťou úspechov Hradištskej kapely,
nielen vynikajúcim spevom, ale aj jeho skvelým moderovaním ich
koncertných vystúpení.
Lacko Jurík vám teraz zaspieva a zajódluje polku V tých
tirolských Alpách, potom vám štvorhlasne zaspievajú krásnu
pomalú pieseň Daj boh šťastia tejto zemi a traja sólisti na trúbky
vám zahrajú môj Makos Galopp. Príjemné počúvanie.
1,20
11. V tých tirolských Alpách
12. Daj boh šťastia
13. Makos Galopp

ľud.úpr. I.Kopáčik 2,50 (MP 3)
ľud.úpr. A.Hudec 4,00 (MP 3)
A.Hudec
3,14 (MP 3)

A.H.: Hradištská kapela bola úspešná aj na súťažiach dychových
hudieb. V roku 2001 v Lednických Rovniach na Celoslovenskej
súťaži malých dychových hudieb skončila v zlatom pásme Cum
Laude a zvíťazila v súťaži. Okrem celkového víťazstva získala aj
cena za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby, ako aj cenu za
najlepší sólový výkon . V roku 2002 na medzinárodnej súťaži
malých dychových hudieb Zlatá krídlovka v Hodoníne
obsadila pekné 2. miesto v zlatom pásme a taktiež získala cena za

-4najlepšiu interpretáciu povinnej skladby i cenu primátora mesta
Hodonín.
V Hradištskej
kapele
účinkovalo
viacero
absolventov
konzervatórií a vysokých škôl. Niektorí sú pedagógmi na
základných umeleckých školách a ďalší sú profesionálni
hudobníci vo vojenských orchestroch. Umeleckým vedúcim bol
Laco Podkamenský, absolvent konzervatória v Bratislave, odbor
hra na klarinet a operný spev, VŠMU v Bratislave – operný spev.
Ako vojak hrával vo vojenskej hudbe Trenčín, účinkoval aj s
inými dychovými hudbami. Dnes je členom zboru Slovenskej
filharmónie a pedagóg za ZUŠ v Bratislave. Laco Podkamenský
aranžoval pre kapelu viacero skladieb z oblasti operety, opery či
tanečnej hudby. Spolu s kapelníkom Vraťom Skaličanom ťahali 20
rokov spolu Hradištskú kapelu, ktorá sa rozhodla usporiadať
derniéru 3.júla 2011. Mal som možnosť sa zúčastniť tohto
veľkolepého koncertu, na ktorom v Hradišti ako hostia účinkovali
aj operní speváci bratia Babjakovci, Mrchane z Bánova, DH
Nadličanka a ja som dirigoval svoju Polku pre trúbku, kde sólo
zahral ďalších hosť – trubkár Fero Miko. V svojom príhovore som
povedal, že neverím, že toto dnešné predstavenie je posledné
vystúpenie Hradištskej kapely.
A tak sa aj stalo. Po tomto vystúpení, sa opäť skupinka mladých
hráčov z DDH Hradišťanka rozhodla, že sa pokúsia o zachovanie
Hradištskej kapely a budú pokračovať v šlapajach svojich
predchodcov. Nasledovala prvá skúška a prvé vystúpenie na
Vianočnom koncerte v Hradišti, kde mladým hráčom schválila
bývalá zostava Hradištskej kapely pokračovanie v ich mene.
A mladí 15-17 roční chlapci pokračujú ďalej na koncertoch
v Hradišti, Partizánskom i v širokom okolí svojho bydliska. 2,45
14. Mám ja tragač starý

ľud.úpr.L.Podkamenský 1,48 (MP3)

A.H.: Čo dodať na záver relácie o Hradištskej kapele? Iba to, že
Vraťo Skaličan a jeho kolektív robí v Hradišti a okolí veľmi dobré
služby pre rozvoj dychovej hudby na Slovensku. Veď vychovávajú
nových mladých hráčov pre tento žáner. A nielen to. Svoju
činnosť od roku 2004 SZUŠ v Hradišti rozšírila aj o tanečný odbor
so špecializáciou na mažoretkový súbor. Okrem pôsobenia v
sídelnej obci má SZUŠ AKORD aj pobočku v Skačanoch a od
školského roku 2008/2009 aj v Ostraticiach a vysunuté
pracovisko vo Veľkých Bieliciach. Školu v Hradišti navštevujú aj
deti z Dolných a Horných Vesteníc a z Nitrice, v súčasnosti spolu
115 detí.
Takže – noví hráči pre novú Hradištskú kapelu majú kde vyrastať
a všetci veríme, že nové obsadenie Hradištskej
kapely bude
pokračovať v kvalitnej práci, ktorú 20 rokov prevádzali ich starší
kolegovia. Poďakovanie bývalým hráčom a želanie veľa úspechov

-5novému obsadeniu Hradištskej kapely praje autor dnešnej relácie
Adam Hudec. Dopočutia, priatelia.
1,15
15. Slovenský čardáš
0- Záverečná zvučka

A.Hudec

3,20 (MP3)
0,21
––––––––––––––
durata
60,01

