
          Skladatelia dychovej hudby
         
              18. Zdeněk Gurský (1954)
               

0. Úvodná zvučka                                            0,21

A.H.:  Príjemné  popoludnie  želá  poslucháčom  internetového  rádia
Oddychovka  Adam  Hudec.  V doterajších  reláciách  sme  predstavovali
skladateľov slovenskej dychovej hudby. Avšak, bez vzorov, ktorí značne
ovplyvnili  aj súčasných slovenských skladateľov, by to nebolo možné.
A väčšina  týchto  skladateľov  pochádza  z Českej  republiky.  Preto
začíname predstavovať  aj  skladateľov  z ČR,  ktorí  však  75  rokov  boli
súčasťou  Československej  hudobnej  kultúry.  Dnešnú  reláciu  z cyklu
Skladatelia  dychovej  hudby  venujeme  významnému  súčasnému
skladateľovi z južnej Moravy – a to Zdenkovi Gurskému.
Zdeněk Gurský sa narodil 6. októbra 1954 v Kyjově, dnes býva v meste
Vracov. Po základnej škole a gymnáziu študoval ekonómiu v Hodoníne.
Od  svojich  12  rokov  hral  pod  vedením  známeho  juhomoravského
kapelníka a učiteľa Jozefa Frýborta. Od roku 1973 hral 20 rokov 1.trubku
v známej kapele Mistříňanka. No spolu s Milošom Procházkom tam bol
činný najmä ako skladateľ a aranžér. V roku 1993 založil a dodnes vedie
jednu z najlepších dychových hudieb malého obsadenia v Európe – DH
Gloria.  Kapela  dostala  meno  po  známej  skladbe  Zdena  Gurského
s názvom  Gloria,  ktorú  Zdeno  sám  sólovo  nahral  a dnes  si  ju  tiež
vypočujeme. S DH Gloria, kde väčšina skladieb pochádza z pera Zdenka
Gurkského  „prerajzovali“  celú  Európu  krížom-krážom.  Veľakrát
účinkovali  v Nemecku,  Rakúsku,  Holandsku,  Belgicku,  Luxembursku,
Švajčiarsku, no a samozrejme i na Slovensku či v ČR. Taktiež založil aj
hudobné vydavateľstvo Gloria, ktoré vydáva jeho skladby, ale aj skladby
iných  autorov  pre  malé  obsadenie  dychových  hudieb.  Je  členom
medzinárodných porôt na súťažiach a festivaloch, v roku 2004 sme boli
spolu  v porote  5.ME  dychových  hudieb  u nás  v Bojniciach.  Jeho
manželka Miluška je  textárka a spoločne s ňou napísal  veľa  známych
skladieb.  A ich dcéra Sylvia  je  výbornou moderátorkou koncertov DH
Gloria doma i v zahraničí. Zdenek Gurský skomponoval doteraz už vyše
700 skladieb, ktoré sú hrané mnohými kapelami v celej Európe. Za 19
rokov existencie  táto kapela  vydala  neuveriteľných  28 Cd-čiek,  kaziet
a DVD nosičov. Má priaznivcov po celej Európe, ktorí dokonca chodia na
ich vystúpenia za nimi po celej Európe. Ich najväčší  oficiálny úspech
bolo  získanie  titulu  Majster  Európy  v profesionálnej  kategórii  v roku
2000 na prvých Majstrovstvách Európy v nemeckom Maihingene. Vtedy
s Gloriou ešte hrali napr. Vlado Kumpan, Robo Kozánek a ďalší, ktorí si
v roku 2001 založili novú 
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super kapelu – Kumpanovi muzikanti. Tieto dve kapely najmä v zahraničí
sú stálicami na nebi dychovej hudby tohto štýlu a sú finálne kapely na
všetkých festivaloch dych. hudieb, na ktorých sa zúčastnia. S kapelou



Zdenka Gurského Gloria hrajú vynikajúci hudobníci, napr. Stano Dávid
z Holíča, Jirka Kadlec, Pavel Skopal, Lojzo Barotek, Pavel Bureš a ďalší.
S Gloriou  už  roky  spieva  Ľubka  Špačková  z Modry,  Jana  Kadlecová
a Věra Hlavičková spolu s Vašekom Štěrbom.
My si dnes vypočujeme spievané i orchestrálne skladby z pera Zdenka
Gurského.  Začíname polkou pre 2 sólové  klarinety s názvom Tic-Tac,
pokračujeme známym slow-rockom pre sólové trúbky s názvom Gloria.
Potom  to  budú  spievané  piesne  s textami  Milušky  Gurskej  –  polka
Neveríš,  uveríš,  valčík  Navždy  v srdci  a polka  V sobotu,  či  v nedeľu.
Nasledujú opäť Zdenove virtuózne orchestrálne skladby Toreador pre
trúbku sólo a valčík pre 2 tenory s názvom Alpská ruža. Potom to budú
opäť spievané piesne Já su cérka malučka a Stále mi scházíš a na záver
to bude polka pre 2 tenory s názvom Tequila. 
Príjemnú  pohodu  pri  počúvaní  skladieb  môjho  priateľa  Zdenka
Gurského vám želá autor dnešnej relácie Adam Hudec.    4,57

1. Tic-Tac  - sólo 2 kl.     Zdeňek Gurský                           3,29
2. Gloria    - solo Trp.            – „ -                                      4,09
3. Nevěříš, uvěříš            Z.Gurský/M.Gurská                    2,37
4. Navždy v srdci                      - „ -                                   3,30
5. V sobotu či v nedělu             - „ -                                   2,52
6. Toreador – sólo Trp.         Z.Gurský                                2,25
7. Alpská ruža – sólo 2 Ten.        – „ -                                 3,46
8. Ja su cérka malučká   Z.Gurský/M.Gurská                     2,55
9. Stále mi scházíš                  - „ -                                     3,18
10. Tequila – sólo 2 Ten.        Z.Gurský                              3,46
0.  Záverečná zvučka                                                          0,21
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                                                                               ––––––––––––––
                                                                                         38,26  


