
    Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...   
                         
          XXVII.– DH Kodurka z Košíc 
 
0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
     Do nej hlas:  
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu Kodurka.       Hudba dohrá zvučku.    
 
A.H.: Príjemný podvečer želá poslucháčom internetového Rádia 
dychovka  Adam Hudec. V dnešnej relácii vám predstavíme DH 
Kodurka z Košíc. Tak teda – Kodurka spusti ! 
 
1. Festivalový pochod         P. Zelenay   3,12 (MP3) 
  
A.H. :  Festivalovým pochodom Pavla Zelenaya sa vám predstavila 
dychová hudba Kodurka z Košíc. Isto sa aj vy, vážení poslucháči, 
pozastavujete nad zvláštnych názvom kapely. Prečo sa kapela 
volá Kodurka ? Pretože tento názov je odvodený od kovu, ktorý 
sa volá Kodur a vyrábal sa vo Východoslovenských železiarňach 
Košice. Táto kapela vznikla v roku 1972 z veľkého dychového 
orchestra VSŽ Košice. Dodnes Kodurka balansuje medzi 
obsadením veľkého dychového orchestra a kapely s malým 
obsadením. Je to počuť aj na repertoári Kodurky, ktorý je často 
zmiešaním skladieb pre veľký orchester, či malú kapelu. 
Potvrdením mojich slov budú aj nasledujúce skladby v podaní  
Kodurky. Bude to zmes Brasil tropical, polka Mal som sedem 
grajciarov a potom Saint Luis Blues. Príjemné počúvanie. 1,00 
 
2. Brasil tropical                     H.Häusser         5,44 (MP3) 
3. Mal som sedem grajciarov   ľud./A.Hudec    2,25  - „ – 
4. Saint Luis Blues                  W.C.Handy        2,55  
 
A.H.: Aj keď kapela Kodurka vznikla v roku 1972, dychová hudba 
v Košiciach má dlhoročnú tradíciu. Podľa rôznych vedeckých 
bádaní prvé záznamy o vojenskej dych. hudbe v Košiciach sú už z 
roku 1770 ! kedy tu už existovala vojenská hudba 34. Infanterie 
regimentu k.u.k. armády, kapelníkom bol Johann Novák. Teda 
tradícia bohatá, je na čo nadväzovať. Vojenské orchestre v 2. 
polovici 19. storočia a v prvých rokoch 20.stor. suplovali úlohu 
ešte neexistujúcich symfonických orchestrov a plnili funkciu 
základného hudobného telesa v hudobnom živote Košíc a celého 
širokého okolia. Medzi dvoma svetovými vojnami vzniklo viacero 
dych. orchestrov, napr. hudba RKS /1920/, požiarnická dych. 
hudba a pod. Významnou osobnosťou toho obdobia bol kapelník 
Ignác Gôbel, ktorý za 40 rokov činnosti v košických dychových 
hudbách vychoval stovky hudobníkov. 
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Teraz vám Kodurka zahrá hudbu z medzivojnového obdobia 
a bude to zmes skladieb s názvom Spomienka na Cole Portera. 
                                                                               1,20 
5. Memories of Cole Porter        C.Porter   6,00 
 
A.H. : Po druhej svetovej vojne nastáva v Košiciach najväčší 
rozmach tohto žánru. Súvisí to s veľkým rozvojom priemyslu 
v Košiciach, výstavbou veľkých závodov, ako napr. VSŽ Košice – 
a tým aj vznikom nových dychových orchestrov. Vznikli nové 
dych. orchestre, ako napr. DO VSŽ Košice, DO železničiarov, DO 
strojárov, DO požiarnikov, DO spojov, DO pivovarov, ale aj DO 
Konzervatória v Košiciach, Posádkovej hudby Košice a neskôr aj 
vynikajúceho DOM mesta Košice. DO VSŽ Košice, dychovú hudbu 
Kodurka i DOM mesta Košice dlhé roky viedol dirigent Jirko 
Novotný. 
Kodurka pod jeho vedením vám teraz zahrá skladby Májová lúka, 
Trúbkový beguine a polku Veď som sa vydala.            1,00 
 
6. Májová lúka                       I.Kopáčik           2,35 
7. Trúbkový beguine             A.Hudec              3,20 
8. Veď som sa vydala            J.Baláž                2,40 
 
A.H.: DH Kodurka vznikla pre potreby účinkovania menšieho 
zoskupenia na posedeniach pre kolektívy závodu a na 
účinkovanie pri rôznych kultúrnych programoch VSŽ i mesta 
Košíc. Súbor má v repetoári skladby rôzneho zamerania, od úprav 
východoslovenských ľudových piesní, cez umelé skladby 
východoslovenských autorov ako napr. skladateľov Antona 
Petríka, Jána Seriša, Ľuda Beleša, Imricha Šugára, Dušana 
Iľanovského a ďalších, až po skladby modernejšieho charakteru. 
Samozrejme, že Kodurka má v repertoári skladby aj iných 
slovenských skladateľov, napr. Ikova Kopáčika, Jozefa Baláža, 
alebo niektoré moje kompozície či úpravy ľud. piesní.  
Teraz vám Kodurka zahrá moju skladbu pre dva tenory s názvom 
Tenorový flirt, potom to bude valčík Ikova Kopáčika Zakukala 
kukulienka a napokon to bude Zmes známych ľudových piesní. 
Dobrú pohodu s Kodurkou...                             1,00 
 
9. Tenorový flirt                      A.Hudec                    3,18 
10. Zakukala kukulienka         I.Kopáčik                   2,25 
11. Zmes známych ľud.piesní   úpr. A.Hudec            4,37 
 
A.H.: Kto sú vedúce osobnosti Kodurky, som už naznačil 
v predošlom vstupe. DH Kodurka vedie od roku 1987 dirigent 
Jirko Novotný, ktorý je absolventom vojenskej hudobnej školy a 
Konzervatória, bol dlhoročným pedagógom dychových plechových 
nástrojov na ZUŠ v Košiciach, bol aj dirigentom už spomínaného 
skvelého mládežníckeho orchestra DOM Košice a okrem toho bol  
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aj podpredsedom ZDHS a predsedom košicko-zemplínskej oblasti 
ZDHS. Je to človek telom i dušou zapálený pre vec dychovej 
hudby. 
Sólistami Kodurky sú speváčky Gita Markotánová a Mária 
Hrehová, obe absolventky Konzervatória a učiteľky na ZUŠ 
v Košiciach, mužská spevácka dvojica sú Ing. Andrej Jurko a 
Ľudo Veréb.   
A úspechy Kodurky ? Je ich mnoho, takže aspoň stručne: 
Veľakrát získal súbor l. miesto v rámci východoslovenského kraja 
na rôznych festivaloch a súťažiach. V roku 1986 si odniesol z 
Celoslovenského festivalu v Lednických Rovniach hlavnú cenu, 
úspešne viackrát účinkoval na BSDH, získal viacero cien na 
zahraničných festivaloch, napr. v nemeckom Marburgu, 
francúzkom Agno a po 2. mieste v  roku 1989 získal v nemeckom 
Bôseli opäť v roku 1992 svoj dosiaľ najväčší úspech - Hlavnú cenu 
medzinárodného festivalu Musiktage Bôsel. Kodurka úspešne 
reprezentovala slovenskú dychovú hudbu aj v bývalých štátoch 
východnej Európy, ako boli ZSSR, NDR, Juhoslávii a inde. 
Teraz vám Kodurka zahrá zmes známych árií z muzikálu 
Frederika Loeweho My fair lady.             2,00 
 
12. My fair lady                  F. Loewe                               7,45 
 
A.H.: Po nesmrteľných melódiách z muzikálu My fair lady 
v podaní DH Kodurka mne nezostáva nič iné, vážení poslucháči, 
ako sa s vami rozlúčiť, pretože čas je neúprosný. Na ďalšie 
stretnutie s vami sa teší autor dnešnej relácie Adam Hudec. 
Dopočutia, priatelia.                                              0,15 
 
13. Už som doma nebol                      ľud./I.Kopáčik    4,30 
0. Záverečná zvučka                                                     0,21 
                                                                               –––––––––– 
                                                              durata:         59,19 

 


