
Majstrovstvá Európy dychových hudieb       
                                Sonthofen - Nemecko 

         VI. ME 2005 – DH Túfaranka 
                            

A.Hudec – úvodný text:  
Príjemný podvečer všetkým poslucháčom Rádia dychovka. V 
dnešnej  relácii vám priblížime najvýznamnejšie podujatie v  
Európe v oblasti malých dychových hudieb a to Majstrovstvá 
Európy. Doteraz sa uskutočnilo 13 ročníkov Majstrovstiev Európy 
dychových hudieb a dnes sa budeme venovať VI. ME v roku 2005. 
Predtým boli prvé ročníky v Nemecku, Holandsku, Rakúsku 
a Švajčiarsku a u nás na Slovensku.  
6. ME dychových hudieb sa uskutočnili 6. až 8.mája 2005 
v juhonemeckom meste Sonthofen. Súťažilo 31 dychových kapiel 
a víťazom v profesionálnej triede sa stala moravská dychová 
hudba Túfaranka. 
Musím konštatovať, že umelecká úroveň 6. ME nebola najvyššia. 
Mnohí fanúšikovia tohto žánru napr. z Holandska, Švajčiarska, 
Nemecka a pod. , ktorí boli aj na predošlých ME mi hovorili, že 
predošlé 5. ME v Bojniciach boli organizačne, spoločensky 
i umelecky na zatiaľ najvyššej úrovni zo všetkých doterajších ME. 
Nemci síce pripravili 6. ME zodpovedne a všetko prebiehalo podľa 
nemeckej presnosti, avšak boli dosť strohé, bez nápadu a espritu. 
Je to typické pre Nemcov. 
Najvyššiu – profesionálnu kategóriu vyhrala moravská dychová 
hudba Túfaranka.  Z piatich súťažných skladieb hrala 3 moje 
kompozície. A bol to výkon hodný Majstrov Európy.  
Ako vždy, súťažilo sa v štyroch kategóriách. V najnižšej – 3.triede 
súťažilo 7 kapiel z Nemecka, Francúzska a Rakúska. V 2. triede 
súťažilo až 15 kapiel, no v porote sme sa zhodli, že v tejto 
kategórii titul Majstra Európy neudelíme - boli to 2 švajčiarske 
kapely , jedna rakúska až 12 dosť slabých nemeckých kapiel. 
V 1. triede, tzv. Oberstufe, súťažilo 7 kapiel z Holandska, 
Švajčiarska a Nemecka. Majstrom Európy sa stala holandská 
kapela Die Original Fenntaler Musikanten. No a ako som už 
spomínal – v triede profesionálnych kapiel zo ziskom 92,79 stotín 
bodu získala titul Majster Európy 2005 – kapela z Českej 
republiky – DH Túfaranka. 
Vždy musí každá kapela hrať 5 skladieb – jednu dopredu určenú 
povinnú skladbu – v tomto ročníku v profesionálnej triede to bola 
moja skladba Náš čierny drozd, ďalej musí zahrať 2 skladby 
povinne voliteľné a dve skladby podľa vlastného výberu. 
Predsedom poroty bol už tradične Freek Mestrini, holanďan žijúci 
v Nemecku. Freek bol iniciátorom vzniku týchto ME dychových 
hudieb, je hudobným skladateľom, majiteľom vydavateľstva 
Wertach Musikverlag a dlhé roky bol 1. krídlovákom slávnej 
kapely Ernsta Moscha. Ďalšími členmi poroty bol Ivo Huonder – 
trubkár  a kapelník zo Švajčiarska , nemecký hudobný skladateľ  
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Franz Watz a ja. Po ideových nezhodách s nemeckými členmi 
poroty, najmä s Franzom Watzom, som sa rozhodol, že do ďalších 
ročníkov ME nebudem chodiť do poroty. Išlo najmä o odveký spor 
medzi nami, keďže oni obhajovali nemecký, tzv. Egerlender štýl 
DH, ako voľakedy hral Ernst Mosch, no a ja som obhajoval náš – 
český, moravský a slovenský štýl súčasnej interpretácie DH – ako 
napr. predviedla v Sonthofene DH Túfaranka z Moravy. 
V tomto ročníku tam nesúťažila ani jedna slovenská kapela. Je to 
pochopiteľné, pretože rok predtým u nás v Bojniciach súťažilo zo 
Slovenska 13 kapiel, a predsa len do južného Nemecka je to napr. 
z Bratislavy 700 km, kapely si musia dopravu platiť sami, plus 
rôzne ďalšie výdavky, takže je to pre naše kapely dosť finančne 
náročné. 
Víťaz profi triedy - dychová kapela Túfaranka má sídlo na južnej 
Morave v obci Šakvice. Už viac, ako 10  rokov patrí k najlepším 
dychovým kapelám na južnej Morave alebo aj v bývalom 
Československu. Kapelníkom je tenorista Jan Bílek a umeleckým 
vedúcim vtedy bol vynikajúci krídlovák a trubkár Bohumír 
Kameník. Výborných inštrumentálnych sólistov perfektne 
dopĺňajú 2 speváčky a dvaja speváci. Hrali v nej aj dvaja Slováci  - 
Pavel Hoďa zo Senice a Róbert Kucharič z Kútov. Túfaranka 
zvíťazila v Hodoníne v prestížnej súťaži Zlatá krídlovka v roku 
1996, získala viacero ocenení aj v zahraničí, napr. v holandskom 
Kerkarade v roku 1998 a inde. Často vystupuje v zahraničí 
v Nemecku, Rakúsku, Holandsku, Švajčiarsku atď. Nahrala 11 CD-
čiek a v súčasnosti ju pokojne možno zaradiť medzi 5 najlepších 
kapiel v Českej republike. 
O svojich kvalitách vás presvedčí aj v dnešnej relácii. Vypočujeme 
si skladby: Jany polka Jiřího Tesaříka, môj kvapík pre 2 klarinety 
Franz und Mathias, sousedskú Metoděja Prajky s názvom Jediná. 
Potom to bude Ten.bar.- kvapík v podaní kapelníka Túfaranky 
Jana Bílka a Jaroslava Polominiho, nasledovať bude skladba 
vtedajšieho umeleckého vedúceho kapely a sólistu Bohumíra 
Kameníka – Líšeňská variace, vystrieda ju známa skladba 
Poljakina - Kanárik a na koniec to bude skladba, s ktorou 
Túfaranka vyhrala túto súťaž, a to Išiel jáger cez horu. Sóla hrajú 
Bohumír Kameník a Zdeněk Bílek. 
Príjemnú polhodinku s DH Túfaranka zo Šakvíc vám želá Adam 
Hudec.                                            6,39 
0.Úvodná zvučka 
1. Jany polka               J.Tesařík              3,26 (MP3) 
2. Franz und Mathias    A.Hudec               3,12    - „ – 
3. Jediná                       M.Prajka              5,08 
4. Ten.-bar. kvapík         A.Hudec              2,33 
5. Líšeňská variace         B.Kameník          3,55 
6. Kanárik                      V.M.Poljakin        2,59 
7. Išiel jáger cez horu     A.Hudec               3,00 
0. Záverečná zvučka                                           durata: 31,56´ 


