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                  Dychovky v Preši – 13.ročník

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 minulo týždňovej relácii som pozval všetkých priaznivcov nášho žánru, aby si
prišli vypočuť dobrú dychovú hudbu na Medzinárodný súťažný festival MDH
Dychovky v Preši v dňoch 9. až 11.augusta 2013. A milovníci dychovky poslúchli
a prišli. 
V sobotu  10.augusta  sa  mohli  diváci  zabaviť  pri  dych.hudbách  Grinavanka,
Senčanka a Cajlané v Krušičovej kúrii v Pezinku.
V nedeľu  11.8.  sa  na  rôznych  miestach  Pezinka  v dopoludňajších  hodinách
rozozvučala  dychová  hudba  –  na  Radničnom námestí,  pred  Domom kultúry,
pred vinárňou Matyšák a inde.  Po 13.hod.  sa vydal  sprievod vedení  peknými
mažoretkami  Tina  z Bratislavy  do  priestoru  Zámockého  parku,  kde  sa
uskutočnila hlavná časť súťaže medzinárodného festivalu. 
Treba úvodom 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. 
V tohtoročnom  13.  ročníku  súťaže  Dychovky  v Preši  súťažili  dych.  hudby
Sobotienka z Rimavskej Soboty, Grinavanka, Karpatská kapela z Dolnej Krupej
a Považská  Veselka  z Plevníka-Drienového  pri  Pov.Bystrici.  Zo  zahraničia  to
boli kapely Horavanka z Rakúska a Cyrilka z Podivína na Morave. 
Po prvýkrát sa táto súťaž konala v prekrásnom Zámockom parku a diváci, či už
mnohí seniori, alebo mamičky s deťmi, mali krásny zážitok pri jazierku v parku,
medzi  stromami  poskytujúcimi  príjemný  tieň  a mohli  sa  celé  popoludnie
oddávať pekným tónom dychových hudieb.
V odbornej  porote,  ktorej  som mal česť predsedať, bol  aj zakladateľ  známej
Mistříňanky, hudobný skladateľ Anton Pauluš z ČR a tajomník ZDHS, hudobný
skladateľ Janko Jamriška.
V porote sme sa zhodli na udelení rôznych ocenení, ako napr. Ceny za najlepší
spevácky  či  inštrumentálny  výkon,  diváci  mali  možnosť  hlasovať  za
najobľúbenejšiu  skladbu  festivalu  a najlepšiu  kapelu  festivalu  a pod.
V bronzovom pásme skončila DH Sobotienka, v striebornom pásme rakúska DH
Horavanka 
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a Cyrilka  z ČR,  v zlatom  pásme  a teda  na  3.mieste  DH  Karpatská  kapela
z Dolnej Krupej, ktorá získala aj Cenu  predsedu festivalu. Na druhom mieste
v zlatom pásme skončila skoro domáca kapela,t.j. DH Grinavanka, ktorá získala



aj  cenu  Predsedu  poroty  a jej  speváčky  ocenenie  za  pozoruhodný  spevácky
výkon.
No a na najvyššom stupni skončila DH Považská Veselka z Plevníka-Drienového,
ktorá skončila v zlatom pásme Cum laude-teda s pochvalou za zisk 93,66 bodu.
Táto kapela obdržala aj veľa ďalších ocenení – Cenu za najlepší mužský spev
speváci  Ľubo  Kľúčik  a Ján  Chúpek,  Cenu  za  pozoruhodný  inštrumentálny
výkon –  trubkári  Jozef  Kučera ml.  a Adam Lagíň,  Cenu za  najobľúbenejšiu
skladbu – valčík speváka Ľuba Kľúčika s názvom Milovaná frajárenko si určili
diváci sami i Cenu divákov za najlepšiu kapelu. Takže rozhodovanie poroty sa
vzácne zhodlo s hodnotením divákov.
My si  dnes vypočujeme piesne v podaní víťaznej  kapely 13.ročníka Dychovky
v Preši.  Považskú  Veselku  vedie  Peter  Juris,  s kapelou  spievajú  Klaudia
Adamíková,  Patrícia  Kušanová,  Ján  Chúpek  a Ľubo  Kľúčik.  Príjemné
počúvanie piesní  z prvého CD-čka Považskej  Veselky vám želá  autor dnešnej
relácie Adam Hudec.                                                                              5,04

1. V tom plevnickom dvore              J.Baláž/G.Kubáňová   2,56
2. Milovaná frajárenko                     Ľ.Kľúčik/arr.A.Hudec 3,26
3. Zahraj nám muzika vesele            ľud./arr.A.Hudec        2,25
4. Nad našu zahrádku                      J.Chúpek/arr.P.Juris   2,37
5. Za maměnku                                Ľ.Kľúčik/arr.A.Hudec  4,21
6. Ty si múj šuhajku                     M.Záhorský/arr.A.Hudec 3,13
7. Kedy že to žitko vzíde                 ľud./úpr.J.Múdry         2,38
8. Záhorskú dzedzinú                       A.Hudec/M.Irša           2,31
9. Zakázali mamička                        Ľ.Kľúčik/P.Juris/A.H. 2,50
0. Záverečná zvučka                                                            0,21
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