My z hor
Aneb jak jsme křtili naše první CD
Dechová hudba „Miklovci“ si letos připomíná šestileté výročí založení. Z této informace se dá soudit,
že se jedná o mladou muziku. Ovšem není tomu tak, jelikož muzikanti, kteří tvoří soubor, jsou již více
méně ostřílení hudebníci, kteří se etablovali anebo etablují i v jiných kapelách našeho regionu. Ke
vzniku souboru došlo především z potřeby vytáhnout ze šuplíku na světlo nové skladby, které mi
ležely ladem. Jsem tomu velmi vděčen, že se našla parta muzikantů, kteří byli a jsou ochotni mimo
jiné i tyto skladby interpretovat. A nejen to.
V letošním roce se nám podařilo vydat své první CD. Je to téměř autorské CD nových skladeb, i když
jsou tam také díla V. Maňase ml a A. Ryzy. Skladby se orientují na region, který je naším domovem.
Tedy Fryštácká brázda, Vizovické a Hostýnské vrchy a Valašsko jako takové.
Slova a básně psali např. Ladislav Salčák, František Třetina anebo učitelé, faráři a obroditelé na
Valašsku žijící na přelomu 19. a 20. století. A ještě jeden „bonbónek“ lze na našem CD najít.
Netradiční doprovod k polce V. Maňase s názvem „Pětadvacítka“.
Ale dost již k novému CD s názvem „My z hor“ a přejdu plynule k samotnému křtu nového nosiče.
Akce proběhla 20.4.2018 v kulturním domě ZDV ve Fryštáku v 19.00 za významného přispění města
Fryštáku a obcí Držková, Kašava, Lukov a Lukoveček a také Zemědělského družstva vlastníků Fryšták.
Celým pořadem provázela nestorka dech. hudby paní Ivana Slabáková. Na koncertě, kde zpívali
Maruška Trčková, Mirka Chovancová, Jan Esterka a Martin Křižka a který trval 90.minut, Miklovci
představili všechny skladby na novém CD a přidali tři koncertní kusy. Jako sólisté a hosté se
představili pánové Pavel Skopal, Miloslav Žváček, Svetoslav Točev a Roman Kolařík ve skladbách:
Ústřední melodie z filmu Tenkrát na západě Ennia Moriconeho v úpravě Zd.Gurského, Gryzly a včely
Jozefa Baláže pro tubu a dva klarinety a Snění z domácí dílny, kde sólo na trubku hrál Pavel Skopal a
doprovázeli ho trumpetisté Miklovců. Pánové: Jančík, Slezák, Staněk ml. a Kozubík.
Tak jak to bývá i CD Miklovců s názvem „My z hor“ má svého kmotra. A ne jednoho.
Pozvání ke křtu přijali takové osobnosti jako Václav Maňas ml., František Maňas, Jozef Baláž, Josef
Mikel a nakonec zvukový mistr pan Pavel Křemének, kterému upřímně děkuji za vznik CD.
Nesmírně si také vážíme bohaté účasti našich příznivců, rodinných příslušníků, kamarádů a kolegů či
milovníků dech. hudby. Věřte, že se nám 20.dubna za takovéto podpory hrálo velmi dobře a do
budoucna naplnilo nadějí, že naše práce nebyla a není zbytečná.
Miklovce dále můžete slyšet 5.7. ve Velíkové, 5. 8. na Hostýně, 18.5. na setkání muzikantů v Bílých
Karpatech - Val. Klobouky, 1.9. ve Zlíně v rámci festivalu dechových hudeb, 2.9. na svěcení zvonů
v Držkové, 8.9. v Rožnově ve skanzenu a hlavně 15.9. v rámci Dne hudby ve Fryštáku na náměstí od
19.00 s Dechovou hudbou Veselkou Ladislava Kubeše.
Pro informaci: CD si můžete koupit ve fryštácké knihovně anebo objednat na adrese: Trčková Marie,
Lačnov 24, 756 12 Horní Lideč, tel. +420 604 338 408 či e- mailem : miklovci@email.cz. Také si
můžete prohlédnout naše webové stránky www.miklovci.cz. CD stojí stovku + balné.
S úctou a pozdravem Libor Mikl
21.5.2018

