
    15 – 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 relácii  Súťaže  dychovej  hudby dnes pokračujeme 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 5. až 8. ročníku  festivalu Dychovky v Preši. 
5.ročník  sa  uskutočnil  19.  až  21.8.2005 v centre  mesta  Pezinok,  na  trhovisku
a záverečný deň na nádvorí Pezinského zámku. Na súťaži v nedeľu účinkovali
slovenské  dych.  hudby  Kolárovičanka,  Textilanka  z Trenčína,  Vištučanka
a mimo súťaž  aj  Vinosadka,  Grinavanka,  Cajlané.  V súťaži  hrali  ešte  jeden
poľský  orchester   a mali  prísť  aj  Rakúšania,  ktorí  sa  nakoniec  odhlásili
a neprišli.
Víťazom  súťaže  sa  stala  tak,  ako aj  v roku 2002-  DH Višučanka  z Vištuka.
Kapela vedená dirigentom Pavlom Špačkom predviedla výborný výkon a za zisk
93,6  bodu  sa  umiestnila  v zlatom  pásme Cum laude.  Okrem  toho  získala  aj
ocenenia  za  pozoruhodný  inštrumentálny  výkon,  cenu  divákov  i cenu  za
najobľúbenejšiu  pieseň.  Hosťom  záverečného  galavečera  bola  známa  DH
z Moravy – DH Misříňanka vedená Tondom Paulušom.
6.  ročník  súťaže  v Pezinku  sa  konal  18.až  20.augusta  2006.  Okrem  rôznych
sprievodných  akcií  po  celom  meste,  hlavným  podujatím  bola  súťaž  opäť  na
nádvorí Pezinského zámku v nedeľu popoludní. Tentoraz súťažili dych. hudby
Nedanovčianka, Bojnická kapela, Gemerčanka, Svätojurská kapela, Vinosadka
a rakúska  kapela  Musikverein  Sarasdorf.  Hlavnú  cenu  získala  DH
Nedanovčianka z Nedanoviec pri Partizánskom. Skončila v zlatom pásme, kde
skončili aj dych. hudby Vinosadka i Bojnická kapela.                     
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Kapelník posledne menovanej Marek Flimel získal  aj cenu za inštrumentálny
výkon, speváčky DH Vinosadka získali  cenu za pozoruhodný spevácky výkon.
Večer na záver súťaže ako hosť vystúpila moravská DH Vracovjáci.
A už sa dostávame k 7.ročníku súťaže Dychovky v Preši v roku 2007. Tento rok
súťažili  dych.hudby: Svätojurská kapela,  Gemerčanka, Grinavanka, Skalanka
z Trenčína,  Bojnická  kapela,  Štefanovjanka  a opäť  rakúska  kapela  zo



Sarasdorfu. Palmu víťazstva si odniesla Bojnická kapela vedená klarinetistom
Marekom Flimelom za  zisk  93 bodov a teda získala  zlaté  pásmo Cum laude.
Hosťom podujatia bola výborná moravská kapela Stříbrňanka, vedená Vojtom
Horkým, ktorý bol aj s nami v porote.
Na  záver  dnešnej  relácie  vás  oboznámime ešte  o 8.ročníku  súťaže  Dychovky
v Preši,  ktorý  sa konal  15.až  17.augusta  2008.  Rôzne  kapely  z okolia  Pezinka
hrali  v Kručišovej  kúrii,  v centre  Pezinka  a súťaž  prebiehala  na  nádvorí
Pezinského  zámku.  V súťaži  sa  predstavili  dych.  hudby  Veselá  kapela
z Komárna,  DH Cementon  z B.Bystrice,  Textilanka,  Hodrušanka,  Šidleňanka
z Čes.republiky  a Weidener  Dorfmusikanten  z Rakúska.  Hlavnú  cenu  na
8.ročníku získala DH Hodrušanka za 92,7 bodu a taktiež zlaté pásmo Cum laude.
Na záver podujatia vystúpila moravská dych. hudba Večerka. 
V dnešnej relácii Vám zahrajú dvaja víťazi tejto súťaže – nositeľ Hlavnej ceny
6.ročníka DH Nedanovčianka a nositeľ Hlavnej ceny 7.ročníka – DH Bojnická
kapela.
Príjemnú pohodu pri  piesňach víťazov  súťažného  festivalu  Dychovky  v Preši
vám želá autor dnešnej relácie Adam Hudec.
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1.  Barborka                M.R.Procházka        3,36 ( MP 3 )
2.  Každému                M.Trautenberger     3,22   - „ – 
3.  Polka pre trúbku     A.Hudec                 3,33
4.  Uvila som veniec     I.Kopáčik               2,34
5.  Láska nám kvitne                                  3,22
6.  Mamko vám             A.Pauluš                 4,31    
7.  Na bojnickom zámku  ľud./arr.R.Mikláš 3,06
8.  Keď sa žitko zelenalo   L.Kubeš              3,43 
0.  Záverečná zvučka                                   0,21
                                                               –––––––––-
                                                      durata:  33,14
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