
    16 – Medzinárodný súťažný festival MDH

                  Dychovky v Preši v Pezinku III.

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 9. až 12. ročníku  festivalu Dychovky v Preši.

9.  ročník  súťaže  sa konal  14.až  16.  8.2009 v Kručišovej  kúrii,  v centre  mesta
Pezinok a na nádvorí Pezinského zámku. V tomto ročníku súťažili  kapely DH
Handlová, DH Mostárenka Brezno, DH Grinavanka, Minciar z Kremnice a dve
dych.  hudby  z Českej  republiky  –  Blatnička  z Hodonína  a Dubňanka
z Moravského  Krumlova.  Hlavnú  cenu  i cenu  primátora  mesta  Pezinok  si
odniesla kapela z Moravského Krumlova – DH Dubňanka. Získala zlaté pásmo
Cum laude. Boli udelené aj ďalšie ocenenia, napr. za ženský spev sólistky DH
Blatnička,  za  mužský  spev  speváci  DH  Grinavanka,  za  pozoruhodný
inštrumentálny výkon získal ocenenie klarinetista Jakub Žufka z DH Minciar.
Na  záver  dňa  sa  ako  hosť  predstavila  Dunajská  kapela  z Bratislavy,  vedená
Ferom Bečkom, Majstri Európy z roku 2004 v Bojniciach.

10. ročník sa opäť konal na tých istých miestach, ako rok predtým. Tentoraz to
bolo  13.  až  15.augusta  2010.  V súťaži  vystúpili  –DH  Dolančanka,  DH
Nedanovčianka, DH Vinosadka a DH Drotári, z Rakúska súťažili 2 kapely – DH
Blecharanka a Weidener Dorfmusik. Hlavnú cenu si po prvýkrát z Pezinka 
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odniesla rakúska kapela Blecharanka, ktorá má sídlo neďaleko Neusiedlerského
jazera.  Opäť bolo  odovzdaných aj  veľa ďalších  cien  za  spev,  inštrumentálny
výkon a pod. 

V roku 2011 sa od 11. do 13. 8. konal už 11.ročník tejto súťaže. 



Tentoraz  nebol  hlavný  program  na  nádvorí  Pezinského  zámku  pre
rekonštrukciu, ale v prírodnom kine v Amfiteátri. 
Súťažili  na ňom DH Sebedražská kapela, DH Mladík zo Súče, DH Karpatská
kapela,  DH Cementom z B.Bystrice  a DH Grinavanka.  Z Českej  republiky  to
boli kapely Estradaci z Bysřice nad Perštejnom, DH Vlčnovjané a DH Fialenka
z Lanžhota.  Hlavnú  cenu  si  odniesla  Sebedražská  kapela  a jej  spevák  Lacko
Jurík  získal  ocenenie  za  najlepší  mužský  spev.  Na  záver  účinkovali  Majstri
Európy  z roku  2009  –  DH  Stáňanka  z Moravy,  vedená  kapelníkom  Petrom
Houšťom.

No a to sa už dostávame k dosiaľ poslednému – 12. ročníku súťaže Dychovky
v Preši.  Uskutočnili  sa  vlani  17.  až  19.  augusta  opäť  v Amfiteátri  v Pezinku.
Súťažili  slovenské  kapely  Šarfianka  a Krásinka,  české  kapely  Veselá  muzika
a Svatobořáci a rakúska kapela Horavanka. Hlavnú cenu dostala za zisk 93,33
bodu DH Svatobořáci zo Svatobořic-Mistřína. Táto mladá kapela z obce, odkiaľ
je  aj  známa  Misříňanka  Tondu  Pauluša,  predviedla  pozoruhodný  výkon
a získala aj cenu divákov i cenu za ženský spev. Na záver programu vystúpila
DH Maguranka z Kanianky – vicemajstri Európy z roku 2008 v Holandsku. 

Takže, máme zmapovaných 12. ročníkov súťažného festivalu Dychovky v Preši.
Všetkých samozrejme pozývame 9. až 11.augusta tohto roku do Pezinka, kde je
pripravený opäť bohatý trojdňový program. V nedeľu popoludní v Zámockom
parku sa predstavia slovenské i zahraničné dych. hudby. 
V dnešnej relácii si vypočujete piesne víťaza 11.ročníka súťaže Dychovky v Preši
–  dych.  hudby  Sebedražská  kapela,  vedenú  Michalom  Štrbom  a Patrikom
Ďurinom.  Spievajú  Renáta  Repková,  Simona  Janovičová  a Ladislav  Jurík.
Príjemné počúvanie vám želá autor dnešnej relácie Adam Hudec.         6,10´

1. Sebedražský kostolíček             Z.Gurský  ( archív Rádia dych.)
2. Není nám súdzené                     A.Hudec/M.Irša                - „ - 
3. Naša dedina                               Z. Gurský
4. Slovenské pomoraví                  M.Irša/A.Hudec
5. Zavolaj ty môj šuhajko               P.Burica                 
5. Čo láska není                             P.Vido
7. Polka pre trúbku                        A.Hudec
8. V sebedražskom veľkom dvore   J.Baláž
0.  Záverečná zvučka


