
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...   
                         
              IV.– MDO Bánovčanka 
 
0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
     Do nej hlas:  
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu Bánovčanka.       Hudba dohrá zvučku.    
 
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia 
dychovka  Adam Hudec. Dnes vám predstavíme jeden z najlepších 
mládežníckych dychových orchestrov Slovenska a to dychovú 
hudbu Bánovčanka.  Tak teda  – Bánovčanka hraj !        0,15´ 
 
1. Zvučka Bánovčanky   - A.Hudec    1.28    CD-Rozprávkový dom 
 
A.H. : Svojou Zvučkou Bánovčanky sa vám predstavil  
Mládežnícky dychový orchester Bánovčanka, z obce Bánov pri 
Nových Zámkoch. 
Táto mladá kapela vnikla v roku 1995 na návrh členov dospelej 
malej kapely Kesanka z Bánova. 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.   
Môžem prezradiť moju zaujímavú skúsenosť s týmito deckami. 
V roku 1996 ma požiadala DH Kesanka, aby som ich prišiel trochu 
pripraviť na nahrávku CD-čka, ktoré sme potom spolu nahrávali. 
Keď som však prišiel do ich kultúrneho domu v Bánove, myslel 
som si, že som si pomýlil kulturák..... pretože okrem 7-ich 
hudobníkov Kesanky, ktorí sedeli na pódiu, bolo v sále ešte aspoň 
30 detí, ktoré mali nástroje. Pýtam sa ich, či som tu správne, 
šéfovia Kesanky vravia, že áno, že založili detský orchester a že 
decká už vedia 3 skladbičky a že by mi ich veľmi chceli zahrať. 
Tak som si ich vypočul, niečo im poradil  a decká boli veľmi 
spokojné. Spomínam to preto, lebo odvtedy tieto decká vyrástli, 
dnes sú to statní mladíci a švárne devy, ale vtedy to bol 
vystrašený drobizg. A z toho drobizgu, dobrým vedením ich 
vedúcich, postupne vyrástol jeden z najlepších slovenských, 
predtým detských a dnes mládežníckych dychových orchestrov. 
O tom však viacej po dvoch skladbách, ktoré vám teraz zahrajú. 
Budú z ich prvého CD-čka, ktoré nahrali v roku 2003 Pod názvom 
– Mladí odkazujú mladým. Najskôr to bude polka pre sólovú tubu 
od Jána Jamrišku s názvom Pre Ondreja. Sólo na tube zahrá 
Ondrej Melíšek. Potom to bude moja Piccolo samba, kde sólo na  
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flaute zahrá Monika Vaneková. Detský dychový orchester 
Bánovčanka diriguje Jozef Kozár.          1.45 
 
2. Pre Ondreja                 J.Jamriška       1,51    MP3 v prílohe 
3. Piccolo Samba             A. Hudec          2.11     MP3 v prílohe 
 
A.H.: Názov orchestra Bánovčanka evokuje, že by to mal byť 
orchester z Bánoviec nad Bebravou. Nie je tomu tak, sú z obce 
Bánov, ktorá leží medzi Novými Zámkami a Šuranmi. Obec má 
4000 obyvateľov, bohatú históriu, veď písomné zmienky o obci 
sú už z roku 1113 ! Predtým sa táto obec volala Kesa – preto aj 
malá dychová hudba dospelých z tejto obce má názov Kesanka. 
Tú vedie baskrídlovák a dirigent, ktorý bol dirigentom 
Mládežníckeho dychového orchestra od jeho vzniku až do 
vlaňajšieho leta – a je to Jozef Kozár. Jožko Kozár študoval na 
Dopravnej priemyslovke v Trnave, pracuje v Železničných 
telekomunikáciách v Nových Zámkoch. Hrával v dychovkách 
Elektrosvit a Železničiar v Nových Zámkoch, v rokoch 1986 až 88 
absolvoval dirigentský kurz v Bratislave, ktorý sme poriadali 
s Krajským osvetovým strediskom. Od roku 1995 externe učí na 
ZUŠ Nové zámky a od roku 2006 študuje Mimoriadnou formou 
štúdia hru na pozaune na Konzervatóriu v Bratislave. Manželka 
Jožka Kozára Mirka je speváčkou v Kesanke, ale najmä je šéfkou 
známej  ženskej vokálnej skupiny , ktoré si dali poetické meno – 
Mrchane. Je autorkou mnohých textov, paródií, scénok s ktorými 
Mrachane vystupujú po celom Slovensku. Ich syn Andrej hrá 
1.krídlovku a ich dcéra Zuzka saxofón v Bánovčanke. Takže, dalo 
by sa povedať – muzicíruje celá rodina. A to je dobre, pretože 
v obci Bánov prakticky na všetkých kultúrno-spoločenských 
akciách sa niekto z rodiny Kozárovcov aktívne zúčastňuje. Bodaj 
by sme mali takýchto „kozárovcov“ v každej obci na Slovensku, 
potom by sme nemuseli mať obavy o prežitie folklórnych tradícií 
či dychovej hudby na Slovensku. A keďže Jožko Kozár je 
neúnavný nezmar – asi sa mu málilo, čo robí – tak vlani založil 
ďalší detský dychový orchester, v ktorom hrajú decká z Bánova 
a zo Šurian. Takže situácia z pred 17 –tich rokov, keď založil prvý 
detský orchester sa znova opakuje.  
Teraz vám súčasná Bánovčanka zahrá swingovú skladbu s názvom 
Kukuričky, kde sólo na flaute hrá Michal Dibus. Nasleduje známy 
valčík z filmu Otec ma zderie tak či tak, ktorý má názov 
Prázdniny so strýcom Rafaelom. Sólo na krídlovke hrá Andrej 
Kozár a potom to bude skladba Just a gigolo. Bánovčanku diriguje 
Jozef Kozár.                                                          2,00 
                                                                                  
4. Kukuričky -                A.Hudec          2,35  CD –Mám rozpráv.... 
5. Prázdniny so strýcom Rafaelom   A.Brezovský/A.Hudec      4.07 
6. Just a gigolo               L.Casucci       2.44 (až do konca toto CD) 
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A.H.: 30 detí Detského dych. orchestra z Bánova po úvodných 
rokoch učenia sa, mali prvé vystúpenie vo februári 1998 
v televíznej relácii s názvom Kamera M. Zahrali tam dve 
skladbičky. Potom začína orchester vystupovať doma i v širokom 
okolí - v  Nových Zámkoch, Veľkom Lapáši, v Bratislave a inde, 
zúčastňujú  sa súťaží a festivalov dychových hudieb, kde 
v kategórii detských dychových orchestrov získavajú prvé 
ocenenia. V roku 2000 vo Svite to bolo získanie strieborného 
pásma, o dva roky neskôr v Levoči to už bolo zlaté pásmo 
a v roku 2004 v Trenčíne – už v kategórii mládežníckych dych. 
orchestrov -  to už bolo zlaté pásmo cum laude .  Mal som česť byť 
predsedom porôt všetkých týchto súťaží a môže potvrdiť, že 
orchester robil značné pokroky v kvalite a predviedol veľmi dobré 
výkony. Bánovčanka ďalej účinkovala na rôznych nesúťažných 
festivaloch, napr. na Dychfeste v Dolnej Krupej i v Močenku, vo 
Veľkom  Lapáši a pod. 
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.   
My si teraz vypočujeme v podaní Bánovčanky skladbu Gladioly od 
Jaromíra Vomáčku v úprave Jána Jamrišku. Sóla na trúbky hrajú 
Andrej Kozár a František Moravčík. Potom to bude Medvedí 
valčík, kde sólo na tube zahrá Ondrej Melíšek a nakoniec to bude 
zmes latino rytmov s názvom Brasil Tropical. Príjemné 
počúvanie.     1,50 
 
7. Gladioly -      J.Vomáčka/arr.J.Jamriška         2,02 
8. Medvedí valčík               A.Hudec                    3.57  
9. Brasil Tropical               arr. H.E.Häusser         5,36 
 
A.H.: MDO Bánovčanka nás úspešne reprezentoval veľakrát aj 
v zahraničí. Tých účinkovaní bolo už hodne a vždy boli úspešné, 
či už to bolo v Maďarsku v Törökbálinte, na festivale v Srbsku 
a Čiernej Hore v meste Zrenjamin, v českom meste Zdounky, 
v talianskom meste Mosciano Sant Angelo, dvakrát vo 
Francúzsku,  alebo v rakúskom meste Villach. A taktiež už 
účinkovali v netypickej krajine pre dychovú hudbu – v Turecku, 
úspešní boli aj na medzinárodnom festivale v poľskom Rybniku 
v roku 2009, či na najväčšom festivale DH vo Viedni aj s peknými 
mažoretkami z Bratislavy v roku 2010. 
Spomínam si aj na jedno veľmi úspešné vystúpenie v roku 2003, 
kde sme boli spolu. Združenie dychových hudieb Slovenska 
vyslalo Bánovčanku ako reprezentanta Slovenska na 
medzinárodné sympózium s názvom Mládež v srdci Európy, ktoré 
sa konalo v Eisenstadte. Podujatie malo veľmi dobrú úroveň, na  
galakoncerte mala Bánovčanka veľký úspech a v konkurencii 
veľkých orchestrov zo Slovinska, Maďarska i Rakúska zožala 
najväčší potlesk zo všetkých.  
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No a jeden z ich najväčších triumfov je 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. 
Teraz si pieseň Svet lásku má vypočujeme.               2.05 
 
10. Svet lásku má      P.Habera/D.Hevier,arr.A.Hudec        5.27´ 
 
A.H.: No čo poviete, vážení poslucháči internetového rádia? Je to 
skutočne nevídaný výkon jednej v podstate dedinskej kapely 
spolu s učiteľkami v tak náročnej skladbe. Preto aj na svojom 
druhom CD nosiči, ktorý sme spoločne nahrávali vlani – túto 
pieseň zaradili na koniec CD-čka – ako bonus. Len pre úplnosť – 
slávnostný krst tohto nového CD-čka bude v Bánove 28.apríla.  
Po nahrávke tohto CD nosiča, z ktorého dnes počúvame väčšinu 
skladieb sa rozhodol Jozef Kozár ukončiť funkciu dirigenta 
v tomto orchestri a chce sa venovať - a aj sa venuje opäť deťom, 
z ktorých chce vychovať ďalších výborných muzikantov, takých, 
akí  teraz pôsobia v Bánovčanke.  
Jedným z nich je aj súčasný umelecký vedúci Bánovčanky MUDr. 
Martin Melíšek. Začal sa 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. 
Sólistu Martina Melíška si teraz budete môcť  vypočuť 
v skladbách Viruózna polka pre Klarinet, vo víťaznej piesni 
Bratislavskej lýry v interpretácii Karla Gotta, ktorej autor 
Vieroslav Matušík dal názov Mám rozprávkový dom. Martin 
Melíšek túto pieseň aranžoval pre soprán saxofón a sám na ňom 
zahrá aj sólo a potom to bude ešte pieseň Nevydávaj sa ty dievča 
ešte, kde hrá sólo na tárogató. Martin Melíšek.   2,15 
 
11. Virtuózna polka                A.Hudec                               3,04 
12. Mám rozprávkový dom   V.Matušík/arr.Melíšek            2.55  
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13. Nevydávaj sa ty              ľud./úpr.A.Hudec                  2.01 
 
A.H.:  Pred záverečnými skladbami v podaní MDO Bánovčanka 
treba spomenúť ostatný úspech tohto telesa. Na Celoslovenskej 
súťaži MDO v Dolnej Súči, ktoré usporiada NOC a ZDHS – získal 
MDO  Bánovčanka suverénne víťazstvo, skončil v zlatom pásme 
Cum laude – teda s pochvalou, takže v súčasnosti je to najlepší 
MDO na Slovensku.  
Skrátka - tento kolektív z netradičnej oblasti Slovenska pre 
dychovú hudbu, vďaka svojmu entuziazmu, chceniu ale aj kvalite, 
dobre reprezentuje svoju obec Bánov a v zahraničí aj celú 
slovenskú dychovú hudbu. Bodaj by sme takýchto obcí mali na 
Slovensku oveľa viac... 
Na ďalšie stretnutie s vami – vážení poslucháči, sa o týždeň opäť 
teší autor relácie Adam Hudec. Dopočutia priatelia.         1.05 
 
14. Trúbkové mambo        -A.Hudec                                  2.43 
15. Pozaunový slowrock    A.Hudec                                   3.15 
16. Dievčatko z cukrárne   L.Godiška/arr.J.Jamriška        2.18 
 
O. Zvučka relácie                                                               0,21   
                                                                                   –––––––––––– 
                                                            Durata spolu     60,01min.    
 
 
P.S.  Skladby č. 2 a 3 sú z CD – Bánovčanka – Mladí odkazujú 
mladým . Vydavateľ Kesanka QI 00001 2431 v roku 2003 


