
Predstavujeme účastníkov 7. ročníka Festivalu dychových 

orchestrov a mažoretiek v Novej Dubnici  

                                                                                                                                

Městský dechový orchestr Cheb (ČR) 

Mládežnícky dychový orchester pri ĽŠU Jindřicha Jindřicha  v Chebe bol založený v 

roku 1958 dirigentom Václavom Kučerom. Z pôvodných 12 členov sa súbor postupne 

rozrástol až na 80 členný dychový orchester. V celoštátnych súťažiach dychových 

orchestrov ĽŠU získal niekoľkokrát prvé miesto. Od roku 2014 začal  používať nové 

meno Mestský dychový orchester Cheb. Medzi krajiny, v ktorých  vystupoval patrí 

napr. Rakúsko, Maďarsko, krajiny bývalej ZSSR, Nemecko ale aj Dánsko, Belgicko, 

Holandsko, Kanada, či Malajzia a Čína. Dirigentom orchestra je Jiří Smitek. 

Orchester je ako jediný v ČR členom  World Asociation of Marching and Show 

Bands. Spolu s orchestrom vystupujú od roku 1970 mažoretky.    

+ foto   

 

Dychový orchester a mažoretky Nová Dubnica (SR) 

Dychový orchester a mažoretky pôsobí  ako  amatérske hudobno-tanečné teleso. Bol 

založený v roku 1975 vtedajším riaditeľom  Ľudovej školy umenia pánom Štefanom 

Balážom.  Orchester a mažoretky za svojej činnosti dosiahli veľa úspechov na 

domácich aj zahraničných pódiách. Zúčastnili sa a zúčastňujú na významných 

festivaloch  ako Podtatranský festival, Pádivého Trenčín, FIJO Cheb, Kmochův Kolín, 

Hlučínske jaro, Festival kvetín San Remo, Festival Verona a iné. Účinkovali v Českej 

republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Francúzsku. 

V súčasnosti sú členmi súboru žiaci základných škôl, študenti stredných a vysokých 

škôl, a tiež pracujúci, ktorí v tomto súbore vyrástli. Vedúcim súboru je Pavol ŠVEDA. 

Umeleckým vedúcim  Antonín MADĚRA. Tanečnú choreografiu mažoretiek vedie 

Zuzana BALÁŽOVÁ a Zuzana PLŠKOVÁ. 

+ foto  

 

http://www.wamsb.org/
http://www.wamsb.org/


                                                                                                                                                                                     

Dychový orchester mladých mesta Košice (SR) 

Dychový orchester mladých mesta Košice aktívne pôsobí od roku 1970. V súčasnosti 

má približne  65  hráčov, pričom ich vekový priemer je 16 rokov. Orchester vystupuje 

samostatne, ako aj v programoch s mažoretkami. Pravidelne sa  zúčastnňuje na 

mnohých medzinárodných súťažných festivaloch v rámci Európy. Najvyššie ocenenia 

získal napríklad  na Medzinárodnom festivale FIJO v Chebe, Festivale severských 

štátov OSTSEE v Rostocku (Nemecko), na Európskom hudobnom festivale 

NEERPELT (Belgicko). Úspešne reprezentuje mesto Košice a Slovensko na 

mnohých medzinárodných súťažiach a prehliadkach. Dirigentom a umeleckým  

vedúcim bol od jeho založenia Jiří Novotný, v súčasnosti  je dirigentom  Peter 

Schűrger, organizačnou vedúcou a manažérkou je Anna Hrehová. S orchestrom 

spolupracuje mažoretková skupina RAGTIME, ktorej vedúcou je Katarína Plichtová. 

 

 

+ foto 

Dechový orchestr mladých Krnov (ČR) 

Dychový orchester pôsobí od roku  1961  pri Základnej umeleckej škole v Krnove . 

Patrí medzi najlepšie hudobné telesá v Čechách. Bol a je účastníkom významných 

festivalov ako Kmochúv Kolín, FEDO Štětí, FIJO CHeb, v zahraničí bol vo Veľkej 

Británii, Holandsku, Francúzsku, Španielsku, Nemecku.  

 Medzi najvýznamnejšie  vystúpenia  orchestra patril koncert v londýnskom Royal 

Albert Hall v, koncertné turné po Spojených štátoch amerických  a veľmi úspešná 

účasť na festivale „Beijing International Band Festival“   v čínskom Pekingu. 

Koncertné aj  pochodové vystúpenia mali v Číne obrovský úspech,a preto sa boli 

pozvaní aj na prestížny festival do čínskej Šanghaje.  Umeleckým vedúcim 

a hlavným dirigentom orchestra je Luděk Tlach. 

+ foto  

                                                                                                                                  



Dychový orchester Štós (SR) 

Dychový orchester Štós bol založený v r. 1925  Gustávom Wlaslovitsom. Má veľmi 

bohatú históriu a dosiahol aj značné úspechy na rôznych podujatiach a súťažiach. 

Okrem domácich vystúpení má za sebou aj rad vystúpení v zahraničí napr. 

reprezentáciu Slovenska na stretnutí karpatských Nemcov Karlsruhe či v Maďarsku 

a Francúzsku.  V súčasnosti má dychový súbor v plnom obsadení 25 členov. Veľká 

väčšina sú žiakmi a odchovancami bývalého kapelníka Petra Hartmanna, ktorý viedol 

súbor od roku 1976.V súčasnosti je umeleckým vedúcim súboru  Mgr. Martin Müller, 

organizačným vedúcim je Gabriel Müller.  

+ foto  

Dychový orchester Mór  (Maďarsko)  

 Vznikol v roku 1981 z iniciatívy učiteľov a žiakov   miestnej hudobnej školy a 

nemeckého menšinového združenia. Svoje umenie odprezentoval aj na 9 hudobných 

nosičoch. Od roku 1996 každý druhý rok usporadúva spolu s mestom Mór 

Medzinárodný dychový festival. V repertoári orchestra je viac ako 100 skladieb 

a dokonca uviedli aj  tri muzikály (Freunde, Franziskus a Kniha džungle). Majú za 

sebou 41 zahraničných vystúpení. Vystúpili napríklad  v Chorvátsku,  Čechách,  

Slovensku,  Rumunsku,   Poľsku,  Grécku,  Slovinsku, Fínsku.V orchestri  je veľa 

mladých ľudí, ktorí prichádzajú ako absolventi  mestskej hudobnej školy. Dirigentom 

orchestra je Sándor Acsai, vedúcim orchestra je Norbert Grell. 

+ foto  

Orkiestra Deta OSP Konopiska (Poľsko)  

Orchester vznikol v roku 1927. Patrí k najstarším dychovým orchestrom v Poľsku. 

Najväčším úspechom orchestra bolo víťazstvo na XIV. Celoštátnom Festivale 

hasičských zborov, účasť na Musikparade v Hannoveri  a pravidelné víťazstvá 

v celoštátnych súťažiach hasičských zborov. Orchester reprezentoval svoju krajinu  

v Anglicku, Škótsku, Nemecku, Švajčiarsku, Chorvátsku, Čechách, Slovensku 

a Nepále. V súčasnosti má orchester 45 členov a ako jeden z najlepších 

v Poľsku. 



Spestrením vystúpení je skupina mažoretiek „Szyk“ pod choreografickým vedením 

Magdaleny Chetkowskej.  Od 1. marca 2017  je umeleckým vedúcim orchestra 

Roman Pelka a v edúcou mažoretkovej skupiny  Magdaléna Biskupska. 

Organizačným vedúcim a  dirigentom  orchestra je od r. 2007 Jacek Walentek 

 

+ foto  

 

Městský orchestr mladých Dolní Benešov 
 
Dychový orchester z Dolního  Benešova vznikol v roku 1975. V súčasnej dobe má  

60 členov. Pôsobí pod  Domom kultúry  pri Mestskom úrade v  Dolním Benešove.   

Dirigentom a umeleckým vedúcim v jednej osobe je pán Bohumír Stoklasa. Od roku 

1994 vystupuje orchester spolu s mažoretkovou skupinou "Variace" z  Havířova pod 

vedením pani Edity Chwistkové. Táto skupina funguje od roku 1970 a je vôbec prvou 

mažoretkovou skupinou založenou vo vtedajšom Československu.  Repertoár 

orchestra tvorí  symfonická, tanečná , populárna hudba a filmové skladby. 

+ foto  

 

 

 

 


