18 – Celoštátna súťažná prehliadka DDH a MLDH

Dolná Súča – 2.6.2012
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 ostatnej súťaži, ktorá sa uskutočnila
v roku 2012 v Dolnej Súči. 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.
Zatiaľ posledná Celoštátna súťažná prehliadka DDH a MLDH sa uskutočnila 2.
júna 2012 v DK a na námestí pred DK v Dolnej Súči. V kategórii Detských DH
súťažilo 7 dychových hudieb a v kategórii Mládežníckych DH súťažili 4 dychové
orchestre.
V kategórii Detských dych. hudieb bola najúspešnejšia DH Maguranka junior
z Kanianky, vedená riaditeľom ZUŠ v Bojniciach Mgr. Jozefom Balážom.
Skončili v zlatom pásme Cum laude(teda s pochvalou) za zisk 94 bodov.
V zlatom pásme Cum laude skončila na 2. mieste DDH Hradišťanka, vedená
Vraťom Skaličanom. V zlatom pásme skončili – domáca DDH Rudolfa Hečka
a DDH z Hulína v ČR. V striebornom pásme skončili novozaložené Detské dych.
hudby z Brodzian, Rosička z Bánova a DDH z Novej Bane.
V kategórii Mládežníckych dych.hudieb si palmu víťazstva – ako už veľakrát
predtým – odniesol Dychový orchester mladých mesta Košice. Skončil v zlatom
pásme Cum laude so ziskom 96,25 bodu. Okrem toho si tento orchester za
vynikajúci výkon odniesol aj ďalšie ocenenia – Cenu za najlepšiu interpretáciu
povinnej skladby, súčasný dirigent orchestra Peter Schürger cenu za najlepší
dirigentský výkon a mladí pozaunisti orchestra Stanislav Hreha mladší a Martin
Bučko za predvedenie mojej skladby Pozaunisti na cestách cenu za najlepší
inštrumentálny výkon. A aby toho nebolo málo pre tento super orchester, tak
zakladateľ orchestra a dlhoročný dirigent tohto telesa, ktoré nás už 43.rokov
vynikajúco reprezentuje po celej Európe Jirko Novotný – obdržal zvláštne
ocenenie Národného osvetového centra – citujem - „za tvorivú a zanietenú prácu
pre rozvoj
-2dychových orchestrov mladých na Slovensku“. Plne si to Jirko i celý MDO
Košice zaslúžia.
Na druhom mieste skončila MLDH Bánovčanka z obce Bánov pri Nových
Zámkoch. Taktiež skončili v zlatom pásme cum laude. Donedávna viedol túto
výbornú mládežnícku hudbu Jožko Kozár, teraz, keď Jožko založil ďalšiu

detskú DH Rosička a s ňou aj súťažil, viedol MLDH Bánovčanka vynikajúci
klarinetista kapely Martin Melíšek. Jeho brat – tubista Ondrej Melíšek – získal
cenu za najlepší inštrumentálny výkon a DH Bánovčanka získala cenu za
najlepšiu dramaturgiu súťažného programu. Keďže táto súťaž mala vynikajúcu
úroveň, tak aj ďalšie dva súťažné orchestre FOR Bratislava a Topoľanček –
skončili v zlatom pásme.
Táto súťaž v Dolnej Súči totálne vyvrátila názor, ktorý hovoril, že či dychová
hudba prežije rok 2000... Prežila a na súťaži v roku 2012 sa tu zúčastnilo v 11
orchestroch niekoľko sto hráčov týchto detských a mládežníckych hudieb. Aj
vďaka zanietenosti dirigentov a učiteľov ZUŠ, ktorí vychovávajú stále nových
a nových hráčov, ktorí potom postupne prechádzajú do dychových hudieb
dospelých. Takže – o budúcnosť tohto žánru na Slovensku sa nemusíme obávať
– a to je dobre!
V dnešnej relácii sa vám predstaví DOM mesta Košice, absolútny víťaz tejto
súťaže v roku 2012 v Dolnej Súči. Dirigovať ho budú Jirko Novotný a Peter
Schürger a vypočujeme si náročné skladby, dokazujúce ich majstrovstvo.
Niektoré z nich sú zo živého koncertu hraného v sieni Košickej filharmónie.
Budú to pochod Ikova Kopáčika Musicus, Veselica veselá Jána Pöschla, moja
Dunajská predohra, Májová serenáda Vlada Kadlečíka, kvapík pre 2 trúbky
a Pádivého Slovenský tanec č.1.
Príjemnú pohodu s DOM mesta Košice vám želá autor dnešnej relácie Adam
Hudec.
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1. Musicus – pochod
2. Veselica veselá
3. Dunajská predohra
4. Májová serenáda
5. Búrlivé trúbky
6. Slovenský tanec č.1
0. Záverečná zvučka
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