
              Súťaže dychovej hudby

    11 - Celoslovenská súťaž MDH Lednické Rovne 

00. Úvodná zvučka relácie                                         0,21
A.H.: Príjemný podvečer želá všetkých poslucháčom rádia Oddychovka Adam
Hudec.   V  reláciách  z cyklu  Súťaže  dychovej  hudby  Vás  dnes  oboznámime
o najvýznamnejšej súťaži v oblasti malých dychových hudieb na Slovensku – a to
o 18.  a 19.  ročníku Celoslovenskej  súťaži  MDH v Lednických Rovniach.  Tieto
relácie  budeme  vysielať  každý  druhý  týždeň  až  do  tohtoročnej  súťažnej
prehliadky, ktorá bude 22. a 23. júna tohto roku. Táto súťaž by sa dala nazvať
aj  ako  –  neoficiálne  Majstrovstvá  Slovenska  v tomto  žánri.  A keďže  je  to
najvýznamnejšia  súťaž,  tieto  relácie  budú  mať  60  minút,  aby  sme  si  mohli
pohovoriť a počúvať piesne všetkých doterajších víťazov Lednických Rovní od
roku 1986 až doteraz.
 

          XVIII. ročník - 2005    víťaz: DH Maguranka z Kanianky

V prvej časti  dnešnej  relácie  si  niečo povieme o súťaži  v roku 2005. Víťazom
XVIII. ročníka Celoslovenskej súťaže MDH v Lednických Rovniach sa stala DH
Maguranka  z Kanianky.  Súťaže  sa  zúčastnili  aj  dychové  hudby  Vištučanka,
Kodurka, Minciar, Lapášanka, Sitňanka a Vrbovanka. Maguranka získala zlaté
pásmo cum laude a 96 bodov.
DH Maguranka je  z obce Kanianka pri  Prievidzi.  Vznikla  v Kanianke v roku
1950. Založili ju kňaz Jozef Hanko a organista Juraj Kmeť z mladých chlapcov z
obce.  Od roku 1960 preberajú  vedenie Maguranky Viliam Baláž a Ing.  Jozef
Baláž st. Viedli ju až do roku 1990. Od tohto roku  je umeleckým vedúcim DH
Maguranka  Jozef  Baláž  ml.  Mgr.Art  Jozef  Baláž,  narodený  v roku  1968,  je
všestranná  osobnosť  súčasnej  hudobnej  kultúry  a jeden  z najpoprednejších
predstaviteľov  súčasnej  slovenskej  dych.  hudby.  Je  absolvent  Žilinského
konzervatória  v  hre  na  klarinet  a nedávno  aj  Akadémie  umení  v Banskej
Bystrici  v odbore kompozícia.  Bol  učiteľom na ZUŠ v Bojniciach,  dnes  je  jej
riaditeľom.  Jožko  Baláž  bol  okrem  toho  aj  predsedom krajského  Združenia
dych.  hudieb  trenčianskeho  kraja  a od  1.januára  tohto  roku  aj  predsedom
Celoslovenského  ZDHS.   Aktívne  sa  zapája  do  diania  dychovej  hudby  na
Slovensku ako dirigent, organizátor, riaditeľ ZUŠ, hudobný skladateľ, aranžér
ľudových  piesní  najmä  z Hornej  Nitry,  organizátor  a vedúci  Detského
dychového  orchestra  ZUŠ  Bojnice,  DO  Maguranček  junior,  ale  aj  VDO
Hornonitrie,  ktorý  vlani  získal  na  Celoslovenskej  súťaži  VDO  v Považskej
Bystrici 1.miesto cum laude  a stal sa absolútnym víťazom tejto súťaže. Jožko
Baláž je upravovateľom piesne Za 
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mňa i za teba, ktorá sa stala 11. krát po sebe najhranejšou skladbou v oblasti
dychovej hudby na Slovensku a Jožko získal za ňu Cenu SOZA.  Okrem toho má
aj predajňu hudobných nástrojov v Prievidzi, v Kanianke v ZUŠ aj nahrávacie
štúdio, kde už nahrávali ostatné 3 CD-nosiče. Takto by sme mohli pokračovať vo
výpočte aktivít Jozefa Baláža ešte dosť dlho.



Ďalšou výraznou osobnosťou DH Maguranka sa pomaly stáva tubista kapely, ale
už  aj  upravovateľ  či  skladateľ   Jozef  Hepner.  Je  odchovancom  ZUŠ
v Bojniciach, v súčasnosti je členom VH OSSR v Bratislave ako hráč na tubu, ale
aj poslucháčom VŠMU v Bratislave. Jožko Hepner sa v ostatnom čase venuje aj
úpravám rôznych skladieb i vlastnej kompozičnej práci. 
DH  Maguranka  v ostatných  rokoch  získala  mnohé  ocenenia.  Zúčastnila  sa
viacerých  súťažných  prehliadok  na  Slovensku,  ale  aj  v zahraničí.  Treba
spomenúť získanie Zlatého pásma na Celoslovenskej súťaži malých dych. hudieb
v Lednických Rovniach v rokoch 1999, 2003 a najmä umiestnenie na tejto súťaži
v roku 2005 – vtedy kapela získala Hlavnú cenu, umiestnila sa v Zlatom pásme
Cum  laude  a získala  i cenu  za  najlepšie  prevedenie  povinnej  skladby.  DH
Maguranka  nás  úspešne  reprezentuje  aj  v zahraničí.  Treba  spomenúť
umiestnenie sa v zlatom pásme na 1. Majstrovstvách Európy dychových hudieb
v nemeckom Maihingene  v roku  2000,  viacnásobnú účasť  na  ďalších  ME,  až
napokon sa v roku 2008 v holandskom Enschede  stala Vicemajstrom Európy
v profesionálnej triede.
Musím však spomenúť ešte jednu veľmi dôležitú aktivitu členov  Maguranky.
Boli  iniciátormi akcie,  ktorá mala európsky rozmer – a to 5.  ME dychových
hudieb,  ktoré  sa  uskutočnili  17.až  19.septembra  2004  v Bojniciach  a medzi
mnohými iným usporiadateľmi -  bola  aj  DH Maguranka.  Na tomto podujatí
skončila  táto  kapela  vo  svojej  kategórii  na  2.  mieste  a nechala  za  sebou  aj
výborné kapely z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska či Holandska.
Maguranka  v ostatnom  čase  čoraz  viac  účinkuje  v zahraničí,  stačí  spomenúť
zájazdy do Francúzska každý rok od roku 2001 až do  roku 2005, kde účinkovali
spolu s mažoretkami Trend z Prievidze. S týmito mažoretkami boli aj dvakrát
v Chorvátsku a v júni 2006 nás  reprezentovali na najväčšom rakúskom festivale
dych. hudieb vo Viedni.
Ďalej  účinkovali  v  Nemecku,  Rakúsku,  Holandsku,  Belgicku,  Poľsku
a samozrejme  v susednom  Česku.  Maguranka  bola  za  svoju  činnosť  ocenená
niekoľko krát významnými inštitúciami. 
DH Maguranka je jednou z najúspešnejších dychových hudieb Slovenska, čo sa
týka počtu nahraných a vydaných nosičov. Doteraz ich je 10. Okrem toho výber
tých najlepších a najznámejších piesní v podaní Maguranky nahrali v krásnom
prostredí Bojnického zámku aj na svoje reprezentačné DVD. 
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Želáme DH Maguranka z Kanianky a jej kapelníkovi Jožkovi Balážovi – aby sa
im  darilo  najmenej  tak,  ako  doteraz  a aby  našu  dychovú  hudbu  dobre
reprezentovali  na  ich  vystúpeniach  doma  i v zahraničí.
7,06

1. Pre teba                        H.: J.Baláž                     2,37
2. Uhorský tanec č. 5       J.Brahms /úpr.J.Hepner 2,19
3. Daj Boh šťastia             ľud./úpr. J.Baláž            3,32        
4. Schmucky polka           A.Hudec                         3,09
5. Na Kráľovej holi            ľud./úpr.J.Hepner         3,29
6. Sólista klarinetista        H.: Jozef Baláž              2,22 
7. Ej, zaleť biela holubienka ľud./úpr. J.Baláž        4,25  
8. Gonna Fly Now              C.Velazquez                   2,26    (24,16)



0. Zvučka relácie – ako predel
           
                  XIX. ročník - 2007    víťaz: DH Vištučanka

V druhej  časti  dnešnej  relácie  si  niečo  povieme  o 19.  ročníku  Celoslovenskej
súťaže MDH v Lednických Rovniach v roku 2007.
Súťaž sa konala 16. a 17. júna 2007, zúčastnili sa jej dych. hudby Baštovanka,
Drotári,  Hodrušanka,  Kodurka,  Nedanovčianka,  Sitňanka,  Skalanka  a DH
Vištučanka. Posledne menovaná sa stala absolútnym víťazom súťaže.
DH Vištučanka sú mladí, nadšení ľudia pre dychovú hudbu a sú to muzikanti
a speváci dobre vedení dirigentom a umeleckým vedúcim Ing. Pavlom Špačkom.
DH  Vištučanka  má  sídlo  v obci  Vištuk,  ktorá  leží  v blízkosti  Modry  alebo
Pezinka, neďaleko Malých Karpát. Prvá dychová hudba v tejto obci vznikla v
roku 1946. 
Základ dnešnej  Vištučanky vznikol  v roku 1990. Kapela mala 13 hudobníkov
a troch spevákov. Po Jozefovi Liškovi preberá vedenie kapely v r. 1995 Milan
Miškay z Trnavy a od roku 1997 vedie kapelu Anton Jendek zo Senca. 
Od roku 2003 je  dirigentom a umeleckým vedúcim Vištučanky Pavel  Špaček,
ktorý predtým viedol známu Prešporskú kapelu. Spolu s dlhoročným predsedom
spolku  Vištučanka,  klarinetistom  Andrejom  Kukumbergom,  dosiahli  úroveň
kapely, kedy ich pokojne môžeme zaradiť medzi 5 najlepších dychových hudieb
malého obsadenia na Slovensku. 
Pavel  Špaček je  okrem toho,  že  diriguje  -  v prípade potreby -  aj  hráčom na
baskrídlovku a tiež aj výborným bubeníkom.  No a je najmä dramaturgom ich
veľkým programov, ktoré majú často profesionálnu úroveň.
DH Vištučanka v ostatným desiatich rokoch získala viacero ocenení a úspechov.
V roku 2000 sa stala víťazom medzinárodnej                         
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súťaže  v Pezinku,  ktorá  mala  názov  Pezinský  škopek.  O  dva  roky  opäť  v
Pezinku vyhrala súťaž dych. hudieb - tentoraz už pod názvom Dychovky v preši
a túto súťaž vyhrala aj v roku 2005. Zvíťazila aj v krajskej súťažnej prehliadke
v Senci v roku 2003 a tiež aj v roku 2005 v Pezinku. Dosiahla dobré umiestnenia
na  Celoslovenskej  súťaži  DH v Lednických  Rovniach  v roku  2003  i  2005,  no
a v roku 2007 túto najvýznamnejšiu súťaž MDH na Slovensku vyhrala. Taktiež
treba  spomenúť  úspešné  účinkovanie  na  ME dychových  hudieb  v Bojniciach
v roku 2004, kde v svojej kategórii skončila na 3.mieste. Vištučanka nás kvalitne
reprezentovala  aj  v zahraničí,  napr.  v Rakúsku,  Chorvátsku,  Česku,
v Maďarsku a v rokoch 2004 a 2005 vo francúzskom meste Huguenau.
Táto  kapela  má zaujímavú periodicitu  nahrávania  a vydávania  CD-nosičov  –
robí  tak každé 4 roky. V roku 2003 nahrala svoje prvé CD s názvom Túlavá
láska, o 4 roky neskôr album pod názvom Jak veter,  no a 3.  CD v roku 2011
s názvom Vínny očenáš.
Na záver dnešnej relácie – zaželajme DH Vištučanka a jej priaznivcom kvalitné
skladby, veľa vystúpení a mnoho chuti do 
ďalšej  práce  .  Nech  stále  rozdáva  svojim poslucháčom dobrú  pohodu a veľa
radosti.  To  im  želá  autor  dnešnej  relácie  Adam  Hudec.
3,52

1. Hrajte, Vištučané                 I.Kopáčik                    2,25



2. Dokiaľ nám potečie vínko    V.Kukumberg              3,23  
3. Priatelia so Šakteda             A.Hudec                      3,01      
4. No, je ne regrette rien          E.Piaf                          2,23      
5. Vištucký vinohrad                E.Cingálek                  4,12
6. Vištucká polka                     I.Kopáčik                    2,08
6. Vínny otčenáš                      ľud./úpr.A.Hudec        2.23
8. Co je to za hora – zmes        ľud./úpr.P.Špaček       5.56( 26,03)
0.Záverečná zvučka relácie

                                                                           ––––––––––-
                                                                durata:  62,20 ´    
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