
     24– Celoštátna súťažná prehliadka DDH a MLDH

                            Levoča–  22.-23.6.2002

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  –  Celoštátnej  súťažnej  prehliadke  Detských
a Mládežníckych  dychových  hudieb.  Dnes  budeme  hovoriť  o  súťaži,
ktorá sa uskutočnila v roku 2002 v Levoči. Avšak táto súťaž pre detské
a mládežnícke dychové hudby má na Slovensku dlhoročnú tradíciu. Veď
prvá súťaž tohto druhu sa uskutočnila už v roku 1971, ako Podtatranský
festival  detských a mládežníckych orchestrov.  Do roku 1976 sa konal
každoročne,  potom  v dvojročnej  periodicite  sa  uskutočňuje  do  roku
1990 stále v Poprade. Od roku 2000 sa táto celoštátna súťaž konala na
rôznych miestach, vo Svite, v Trenčíne a posledné roky v Dolnej  Súči. 
Celoštátna súťažná prehliadka sa uskutočnila 22. a 23.júna 2002 v átriu
Mestského  divadla  v Levoči,  len  niekoľko  metrov  od  celosvetovo
známeho najvyššieho gotického oltára z dielne Majstra Pavla z Levoče.
V kategórii  Detských  dychových  hudieb  súťažili  3  orchestre.  DDH
Obyčanka získala diplom za účasť, DDH R.Hečka z Dolnej Súče skončila
v striebornom pásme a palmu víťazstva  si  po  prvý  raz  odniesla  DDH
Bánovčanka z obce Bánov pri Nových Zámkoch. Získala zlaté pásmo za
87,1  bodu.  Bánovčanku  viedol  jej  zakladateľ  Jožko  Kozár  a druhý
dirigent a trubkár Dušan Palacka.
Bánovčanke  okrem  víťazstva  v svojej  kategórii  sme  v porote  priznali
ešte  aj  ďalšie  ocenenia  –  Cenu  za  najlepšiu  interpretáciu  povinnej
skladby,  tubista  Ondrej  Melíšek  dostal  ocenenie  za  pozoruhodný
inštrumentálny výkon a Jožko Kozár získal cenu za najlepší dirigentský
výkon. Dnes si vypočujeme v podaní Bánovčanky povinnú skladbu Jána
Jamrišku  Danube  rock  a Ondreja  Melíška  v skladbe  s názvom  Pre
Ondreja.

V kategórii Mládežníckych dychových hudieb súťažili 4 orchestre.
MLDH Chabovienka z Hornej Súče skončila v striebornom pásme, MLDH
Baštovanka  z Prešova  získala  zlaté  pásmo.  Na  druhom  mieste  sa
umiestnil  a zlaté  pásmo  Cum  laude  získal  Dychový  orchester  ZUŠ
Považská Bystrica vedený Michalom Bróskom a Mariánom Belobradom.
Tento orchester získal  aj  špeciálne ocenenie – Cenu primátora mesta
Levoča  a sólistka  tohto  orchestra  Monika  Maková  dostala  od  poroty
Cenu  za  vynikajúci  výkon  v hre  na  flautu,  keď  bravúrne  zvládla  môj
ťažký Koncert pre flautu a orchester. Prvú časť tohto koncertu si dnes
vypočujeme. 
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Ako už veľakrát predtým a tiež veľakrát potom - prvé miesto v kategórii
MLDH si odniesol  vynikajúci  DOM mesta Košice.  Skončil  samozrejme
v zlatom pásme Cum laude, získal 99,4 bodu a vedúci tohto orchestra –



hlavný  dirigent  Jirko  Novotný,  druhý  dirigent  Peter  Schurger
i manažérka  orchestra  Anička  Hrehová  –  mohli  byť  spokojní
s predvedeným výkonom mládežníkov z Košíc i zo získania ocenenia za
Najlepšiu  dramaturgiu  súťažného programu.  Hrali  také  ťažké  skladby
ako  je  Sedliacka  Karola  Pádivého,  moju  Slovenskú  rapsódiu,  Mini
Ouverturu Miloša Machka a ďalšie skladby.

V dnešnom  programe  Rádia  oddychovka  vám  zahrajú  3  ocenené
orchestre z tejto súťaže v roku 2002. Ako som už spomínal, začne DDH
Bánovčanka skladbami Danube Rock a Pre Ondreja.  Potom vám  DO
ZUŠ Považská Bystriva zahrá 3 skladby – známy Bugatti step Jaroslava
Ježka,  prvú  časť môjho Koncertu pre  flautu a skladbu Georga Bizeta
Farandol. Ako tretí orchester sa vám predstaví víťaz tejto súťaže DOM
mesta  Košice  so  skladbami  –  Tiger  Rag,  zmes  piesní  z repertoáru
švédskej  skupiny  ABBA,  potom to  bude skladba Holiday in  Rio  a na
záver zmes s názvom Mixed Pickles.
Príjemné  počúvanie  všetkým  poslucháčom  Rádia  Oddychovka  želá
autor dnešnej relácie Adam Hudec.                            5.18

1. Danube Rock                           J.Jamriška                     3,48
2. Pre Ondreja –solo tuba                  - „ -                           1,52
3. Bugatti step                            J.Ježek                           2,15
4. 1.časť Koncert pre flautu        A.Hudec                          5,03
5. Farandol                                 G.Bizet                            3,25
6. Tiger Rag                          tradicionál  (live)                   2,05  
7. ABBA                                      ABBA       -„-                    6,28
8. Holiday in Rio                                        -„                      2,54
9. Mixed Pickles                     M.Leemann –„-                     5.57
                                                                                  –––––––––––– 
                                                                      durata:         33,47
                                                                       + text:           5.18 
                                                                                 ––––––––––––-
                                                                        spolu:        39. 05


