Skladatelia dychovej hudby
19. Ladislav Kubeš (1924-1998)
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A.H.: Príjemné popoludnie želá poslucháčom internetového rádia
Oddychovka Adam Hudec. V doterajších reláciách sme predstavovali
skladateľov slovenskej dychovej hudby. Avšak, bez vzorov, ktorí značne
ovplyvnili aj súčasných slovenských skladateľov, by to nebolo možné.
A väčšina týchto skladateľov pochádza z Českej republiky. Preto
začíname predstavovať aj skladateľov z ČR, ktorí však 75 rokov boli
súčasťou Československej hudobnej kultúry. Dnešnú reláciu z cyklu
Skladatelia dychovej hudby venujeme hudobnému skladateľovi
Ladislavovi Kubešovi. Narodil sa 23.2.1924 v Borkoviciach, neďaleko
Veselí nad Lužnicí v južných Čechách. Jeho otec bol kapelník miestnej
dychovej hudby a naučil syna Ladislava hrať na pozaunu, barytón
i tubu. Komponovať začal počas vojenskej služby v Jindřichovom
Hradci. Tu skomponoval aj svoju najznámejšiu skladbu – Juhočeskú
polku. Skladba sa stala veľmi populárnou, keď vyšla v notách v Kliment
Verlagu vo Viedni, ale najmä keď ju v Nemecku nahral populárny Erns
Mosch. Z tejto nahrávky sa predalo viac ako milión kusov. Ladislav
Kubeš skomponoval viac ako 300 skladieb, z ktorých sa dodnes, najmä
v nemecky hovoriacich krajinách hrajú viaceré. Kubeš komponoval
zámerne jednoduché skladby, aby boli hrateľné čo najväčším okruhom
kapiel v Čechách i v zahraničí. Dostalo sa mu aj nezvyklej pocty, v roku
1975 bol pozvaný k rakúskemu prezidentovi Kirchschlägerovi. V jeho
skladbách sa odráža atmosféra krásnej prírody Južných Čiech,
množstva rybníkov a hlbokej láske k vlasti. Ladislav Kubeš starší zomrel
28.8.1998. Jeho syn Ladislav Kubeš mladší pokračuje ako tubista
a kapelník Veselky Ladislava Kubeše v diele svojho otca. Jedna
z najpopulárnejších dychových hudieb Českej republiky je veľmi často
pozývaná aj na koncerty v nemecky hovoriacich krajinách, kde prevažne
interpretujú diela Ladislava Kubeša staršieho, a to najmä Juhočeskú
polku, Nad Lužnicí svítá, Od Tábora až k nám, alebo populárnu polku
Přerovanka. Od roku 1995 sa každý rok koná festival Kubešova
Soběslav.
My si dnes vypočujem skladby Ladislava Kubeša staršieho v podaní
Veselky Ladislava Kubeše, DH Krajanka, ale aj rakúskych či nemeckých
orchestrov. Zahrajú vám skladby : Juhočeská polka, Keď sa žitko
zelenalo, Tichá noc, Přerovanka, Nad Lužnicí svítá, Veselí bratia,
Borkovická polka, Mamin ländler, Na přivítanou, Netolická polka
a posledná s názvom – Víc už nic.
Príjemnú pohodu pri počúvaní skladieb Ladislava Kubeša vám želá
autor dnešnej relácie Adam Hudec.
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