
              Súťaže dychovej hudby

    14 – Medzinárodný súťažný festival MDH

                  Dychovky v Preši v Pezinku

0. Úvodná zvučka relácie                                         0,21

A.H.: Príjemný podvečer želá všetkých poslucháčom rádia Oddychovka Adam
Hudec.   V  reláciách  z cyklu  Súťaže  dychovej  hudby  sme  Vás  doteraz
oboznamovali o najvýznamnejšej súťaži v oblasti dychovej hudby na Slovensku,
a to o Celoslovenskej súťažnej prehliadke MDH v Lednických Rovniach. 
Dnes  začíname  relácie  o ďalšej  významnej  akcii  nášho  žánru  –  a to
o Medzinárodnom  súťažnom  festivale  MDH,  ktorý  sa  každoročne  koná
v Pezinku  od  roku  2001.  V tomto  roku  to  už  bude  13.  ročník  festivalu
a priaznivci  tohto  žánru  sa  môžu  tešiť  na  jeho  usporiadanie  v dňoch  9.  až
11.augusta 2013. 
Dalo  by  sa  povedať,  že  „otcom“ tohto  dnes  už  uznávaného  medzinárodného
súťažného  festivalu  v Pezinku  je  hudobník,  dramaturg,  donor  festivalu
a predseda spolku DH Cajlané – František Féder. Fero Féder je telom i dušou
tejto  kvalitnej  akcie,  ktorá  by  nemohla  vzniknúť  bez  aktívnej  podpory
primátora mesta Pezinok, riaditeľky PKC a odborného gestora akcie, ktorým je
ZDHS. Keďže som už bol 8 krát predsedom odbornej poroty festivalu Dychovky
v Preši, môžem porovnávať tento festival aj s ostatnými festivalmi na Slovensku,
alebo  v okolitých  štátoch.  A vôbec  nevychádza  v porovnávaní  tento  festival
horšie, ako porovnateľné festivaly napr. v ČR, Poľsku alebo Rakúsku.

V dnešnej relácii si povieme niečo o prvých štyroch festivaloch Dychovky v Preši.
Ako som už spomínal,  prvý ročník sa uskutočnil  26.augusta 2001 na nádvorí
Pezinského zámku. Účinkovali na ňom slovenské kapely Textilanka z Trenčína,
DH Dubovanka, Májovanka z Holíča a domáca DH Cajlané. Z Rakúska tu hrala
DH Engelharstetten a z ČR DH Stříbrňanka. Víťazom súťaže sa stala moravská
kapela Stříbrňanka, na 2.mieste skončila domáca DH Cajlané, ktorá získala aj
cenu primátora.

Druhý  ročník  sa  konal  25.augusta  2002  opäť  na  nádvorí  Pezinského  zámku.
Zúčastnili  sa  na  ňom  DH  Minciar  z Kremnice,  Maguranka  z Kanianky,  DH
Cajlané a DH Vištučanka, z Maďarska tu bol zástupca z Mosonmagyarorváru
a z ČR DH Kotáranka.  Hlavnú  cenu  získala  DH Vištučanka,  vedená  Pavlom
Špačkom,  na  2.mieste  sa  opäť  umiestnila  DH  Cajlané.  Ako  hosť  festivalu
vystúpila na záver vynikajúca DH z Moravy – DH Túfaranka.
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Tretí  ročník Dychovky v Preši sa už konal dva dni – 23. a 24.8.2003, v centre
Pazinka, na trhovisku a najmä na nádvorí Pezinského zámku. Súťažili na ňom
DH Križovianka,  Nadličanka,  Skačianka,  Minciar  z Kremnice  a DH Cajlané,
z Rakúska to bola kapela Weidener Dorfmusik. Víťazom a nositeľom Hlavnej



ceny  sa  stala  DH  Križovianka  z Križovian  n/Dudváhom,  vedená  Milošom
Viselkom. Ako hosť sa na záver predstavila moravská DH Žadováci.

4.ročník Dychovky v Preši sa uskutočnil 20. a 21. augusta 2004, opäť v centre
mesta,  na trhovisku a hlavná súťaž sa konala na nádvorí  Pezinského zámku.
Súťažili  na ňom DH Textilanka, Skačianka, Cajlané, Cementón a Svätojúrska
kapela.  Bol  to  jediný  ročník,  v ktorom nesúťažila  žiadna  zahraničná  kapela.
Víťazom a držiteľom hlavnej ceny sa stala DH Skačianka z obce Skačany pri
Partizánskom.  Okrem  toho  boli  odovzdané  aj  ďalšie  ocenenia,  napr.  Cena
primátora, Cena divákov, Cena za spev, Cena za pozoruhodný inštrumentálny
výkon i Cena za najobľúbenejšiu pieseň. Hosťom festivalu bola kapela z Moravy
DH Vacenovjáci.

Prvé 3. ročníky bol predsedom odbornej poroty Ján Nemeček, kapelník UHMV
SR z Bratislavy, na 4. ročníku predsedal porote prof. Konzervatória v Bratislave
a dlhoročný dirigent mnohých orchestrov - Michal Galovec. 

V dnešnej relácii Vám zahrajú dvaja víťazi tejto súťaže – nositeľ Hlavnej ceny
2.ročníka DH Vištučanka a nositeľ Hlavnej ceny 4.ročníka – DH Križovianka. 
Vištučanka  vám zahrá  piesne  Vištucká  polka  a Vištucký  vinohrad,  potom to
bude orchestrálna skladba Priatelia  so Šakteda a k tomu ešte valčík s názvom
Dokiaľ nám potečie vínko. Potom vám DH Križovianka zahrá polku Križovany,
Križovany, valčík V Kerestúre kraj dediny, nasledovať bude orchestrálna polka
Kouzelné klarinety a na záver to bude zmes piesní rodáka z Križovian – Gejzu
Dusíka pod názvom Rodný môj kraj.

Príjemnú pohodu pri  piesňach víťazov  súťažného  festivalu  Dychovky  v Preši
vám želá autor dnešnej relácie Adam Hudec.
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1. Vištucká polka                      I.Kopáčik                    2,08
2. Vištucký vinohrad                E.Cingálek                   4,12
3. Priatelia so Šakteda              A.Hudec                      3,03
4. Dokiaľ nám potečie vínko     V.Kukumberg              3,23
5. Križovany, Križovany            J.Jamriška                  2,54
6. V Kerestúre kraj dzedziny     ľud./úpr.A.Hudec         3,02
7. Kouzelné klarinety                Z.Gurský                      2,49
8. Zmes Gejzu Dusíka                G.Dusík/arr.A.Hudec    5,07
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0. Záverečná zvučka               A.Hudec                             0,21
                                                                                     –––––––––
                                                                        durata:   33,13


