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                        Dolná Súča –  22.5.2010

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 2010 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. 
Celoštátna  súťažná  prehliadka  DDH a MLDH sa  uskutočnila  22.  mája
2010 v DK a na námestí pred DK v Dolnej Súči. V kategórii Detských DH
súťažilo 5 dychových hudieb a v kategórii Mládežníckych DH súťažili 4
dychové orchestre.

V kategórii  Detských dychových  hudieb v striebornom pásme skončili
dychové hudby FOR Bratislava, DH Hradišťanka a DH Maguranka-junior
z Kanianky.  V zlatom  pásme  skončila  domáca  kapela  –  DDH  Rudolfa
Hečka  z Dolnej  Súče  a najviac  bodov  získala  DDH  Morava  zo  ZUŠ
v Hulíne z ČR. Okrem zadelenia do pásiem získali viaceré orchestre aj
osobitné ceny – napr. DH Hradišťanka diplom za najlepšiu dramaturgiu
súťažného programu,  DH z Dolnej  Súče za najlepší  dirigentský výkon
a speváčky DDH Maguranka junior za najlepší spevácky výkon.

V kategórii  Mládežníckych dych.  hudieb v striebornom pásme skončili
DH Prakovčanka a DH Topoľanček z Topoľčiannok. V zlatom pásme sa
umiestnila MLDH Drotári z Dolnej Súče a palmu víťazstva si suverénne
odniesla MLDH Bánovčanka za zisk 92,66 bodu a umiestnila sa v zlatom
pásme Cum laude (teda z pochvalou). Okrem hlavnej ceny  Bánovčanka
získala  aj  Cenu  za  zanietenú  prácu  a rozvoj  mládežníckych  dych.
orchestrov  na  Slovensku  a taktiež  aj  cenu  za  najlepšiu  interpretáciu
povinnej skladby.
V dnešnej relácii si vypočujeme skladby absolútneho víťaza tejto súťaže
z roku 2010 – teda MLDH Bánovčanka. Patrí sa o nich povedať aspoň
zopár viet, hoci by sa dalo o nich rozprávať veľmi dlho.
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Táto mladá kapela vnikla v roku 1995 na návrh členov dospelej malej
kapely Kesanka z Bánova pri Nových Zámkoch. Vedúci tejto kapely sa
rozhodli, že je treba vychovávať mladých hudobníkov, aby mali svojich



nasledovníkov. Pomocnú ruku im podala ZUŠ v Nových Zámkoch a v r.
1995  v Bánove   otvorila  svoju  pobočku  pre  dychové oddelenie.  Pod
vedením učiteľov  –  členov Kesanky  Jozefa  Kozára,  Dušana Palacku
a Štefana Petráša začali tak asi 10 ročné deti robiť prvé krôčky smerom
k dychovej  hudbe.  Orchester  dlhé  roky  viedol  Jozef  Kozár,  ktorý  po
nahrávke ich druhého CD nosiča, z ktorého budeme dnes počúvať ich
skladby, sa rozhodol ukončiť funkciu dirigenta v tomto orchestri a chce
sa venovať - a aj sa venuje - opäť deťom. Založil ďalší detský dychový
orchester  Rosička,  v  ktorom  chce  vychovať  ďalších  výborných
muzikantov, takých, akí  teraz pôsobia v Bánovčanke. 
Súčasný umelecký vedúci Bánovčanky MUDr. Martin Melíšek sa začal
učiť  v hre  na  klarinete  práve  v Bánovčanke  a je  jej  členom  od  jej
založenia v roku 1995.  Po absolvovaní gymnázia v Šuranoch študoval
na  Lekárskej  fakulte  UK  v Bratislave,  štúdium  ukončil  v roku  2007
a odvtedy  pracuje  ako  špecialista  lekár  na  Neurologickej  klinike
Fakultnej  nemocnice  s poliklinikou  v Nových  Zámkoch.  A hoci  ešte
nemá  ani  30  rokov,  je  v svojom  obore  jeden  z najuznávanejších
odborníkov pri problémoch s chrbticou na Slovensku.
Martin okrem toho absolvoval  obidva stupne ZUŠ v Nových Zámkoch,
individuálne  študoval  aj  na  Konzervatóriu  v Bratislave.  Hrá  na  B
klarinete,  soprán saxofóne i na zvláštnom nástroji  s názvom tárogató.
Dnes si vypočujeme jeho virtuozitu v hre na klarinete i tárogató.
Doteraz najväčší úspech dosiahla Bánovčanka v septembri 2004, keď na
5.  Majstrovstvách  Európy  dychových  hudieb  v Bojniciach  sa  v III.
kategórii stali nositeľmi titulu – Majster Európy 2004.  
No a jeden z ich najväčších triumfov je aj prevedenie skladby Svet lásku
má. Vedenie Bánovčanky ma požiadalo,  aby som túto známu skladbu
Paľa Haberu a Daniela Heviera zaranžoval pre nich. Stalo sa a spevácke
party, ktoré v originály spievali Peter Dvorský, Karel Gott a Paľo Habera
–  naštudovali  tri  učiteľky  spevu  zo  ZUŠ  v Nových  Zámkoch  –  Zoja
Balková,  Hildegarda  Palacková  a Blanka  Mellenová.  Spolu
s Bánovčankou  získali  zvláštnu  cenu  za  prevedenie  tejto  skladby  na
festivale  Pádivého  Trenčín  a tiež  aj  zvláštnu  cenu  poroty  na
medzinárodnom festivale v meste Rybnik v Poľsku.
Takže dnes vám bude hrať víťaz Celoštátnej súťaže MLDH v Dolnej Súči
z roku  2010  –  Dychový  orchester  Bánovčanka.  Príjemnú  pohodu
s vynikajúcim  mládežníckym  orchestrom  z Bánova  vám  želá  autor
dnešnej relácie Adam Hudec.      6,45´
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  1. Zvučka Bánovčanky   - A.Hudec                                   1.28
  2. Gladioly -                   J.Vomáčka/arr.J.Jamriška         2,02 
  3. Virtuózna polka            A.Hudec                                   3,05
  4. Svet lásku má      P.Habera/D.Hevier,arr.A.Hudec         5.28
  5. Just a gigolo               L.Casucci                                   2.45 
  6. Kukuričky -                A.Hudec                                     2,36  
  7. Medvedí valčík            A.Hudec                                    3.58
  8. Nevydávaj sa ty           ľud./úpr.A.Hudec                      2.02



  9. Trúbkové mambo        A.Hudec                                     2.47
  10. Záverečná zvučka                                                       0,21
                                                                                      ––––––––-
                                                                           durata:  26,53
                                                                                          6,45
                                                                                        –––––––-
                                                                                        33,38 


