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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 12 ročníkov Majstrovstiev Európy 
dychových hudieb a dnes sa budeme venovať V. ME v roku 2004. 
Predtým boli prvé ročníky v Nemecku, Holandsku, Rakúsku 
a Švajčiarsku. Piate ME sa nám podarilo dotiahnuť na Slovensko 
a bez akejkoľvek namyslenosti alebo prehnaného patriotizmu 
môžem pokojne konštatovať, že to boli ME organizačne 
i spoločensky doteraz na najvyššej úrovni. Kto prišiel do Bojníc 
a videl ten trojdňový vodopád dychovej hudby, isto mi dá za 
pravdu. A najúspešnejšie preto, lebo na týchto ME sa zo štyroch 
kategórií, v ktorých sa súťažilo, stali 3 slovenské kapely Majstri 
Európy na rok 2004. To tu ešte nebolo a zrejme ani dlho nebude. 
A aj v tej štvrtej kategórii, kde podľa počtu získaných bodov 
nebol vyhlásený Majster Európy, boli 3 slovenské kapely na 
prvých miestach – Prievidžanka, Maguranka a Vištučanka. 
Majstrom Európy v najnižšej 3. triede sa stala Mládežnícka kapela 
Bánovčanka z Bánova pri Nových Zámkoch. Je to  kolektív 
nadšených muzikantov z juhoslovenskej obce Bánov vedený 
dirigentom Jozefom Kozárom. Ešte nedávno súťažili títo mladí 
hudobníci na celoslovenských súťažiach v kategórii detských 
dychových orchestrov, teraz súťažia v mládežníckej kategórii, 
vekový priemer kapely je 16 rokov. V Bojniciach zahrali tak 
výborne, že získali potrebný počet bodov na to, aby im bol 
udelený titul Majstra Európy 2004 v 3. kategórii. 
V Bojniciach súťažilo spolu 24 dychových hudieb z Nemecka, 
Holandska, Rakúska, Švajčiarska, Česka a samozrejme najviac 
kapiel bolo zo Slovenska – až 13. Porota bola zložená 
s naslovovzatých odborníkov v tomto žánri. Už tradične  bol 
predsedom poroty Freek Mestrini a ďalší členovia boli: hudobný 
skladateľ a kapelník DH Gloria - prvých Majstrov Európy z roku 
2000 – Zdeněk Gurský, hudobný skladateľ, trubkár a kapelník 
najznámejšej rakúskej kapely Blaskapelle Makos – Johann Makos 
a moja maličkosť. Aj keď to podľa výsledkov vyzerá, že sme až 
protekčne uprednostňovali naše – domáce kapely, nie je tomu 
tak. Slovenské kapely skutočne zahrali výborne, perfekte sa na 
túto akciu pripravili a výsledky sa potom dostavili. V 1.triede, 
tzv. Oberstufe, dobre zahrala aj naša DH Drietomanka, ktorá 
skončila na 3. mieste. Absolútnym víťazom v tejto triede sa stala 
DH Križovianka z Križovian nad Dudváhom. Získala 93,48 stotín 
bodu, podala veľmi dobré sólistické inštrumentálne výkony. 
V najvyššej – profesionálnej triede súťažili 4 kapely. Okrem  
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švajčiarskej a rakúskej kapely aj dve slovenské – Hradištská 
kapela vedená Vraťom Skaličanom a nová slovenská dych. hudba, 
ktorá si dala názov Dunajská kapela. Túto kapelu tvoria  síce 
vekom mladí, ale už skúsení hudobníci poväčšine z Vojenskej 
hudby 0SSR v Bratislave, doplnení niekoľkými kamarátmi 
z Moravy. Týchto 13 výborných muzikantov si povedalo, že 
založia v Bratislave dobrú kapelu, ktorá by bola schopná 
reprezentovať Slovensko na najvyšších fórach. Inšpiráciou im boli 
blížiace sa ME u nás na Slovensku a budete sa diviť, vznikli len 
niekoľko týždňov pred Majstrovstvami Európy. Nacvičili ťažký 
program a suverénne túto súťaž vyhrali, zo 100 možných získali 
najviac– 94 bodov a stali sa Majstrom Európy na rok 2004 
v profesionálnej triede.Kapelu vedie František Bečka, organizačný 
vedúci je Marián Vlado, nahrali už 4 veľmi dobré CD -nosiče. 
V. ME v Bojniciach boli úspešné nielen víťazstvami slovenských 
kapiel, ale aj sprievodnými hudobno-spoločenskými akciami. 
Všetko sa odohrávalo pod krásnym bojnickým zámkom, 
Majstrovstvami Európy žili nielen Bojnice, ale celé okolie – 
Prievidza a mnohé obce tohto regiónu. Úvodný a záverečný 
ceremoniál sa konal v sálach bojnického zámku, sobotný 
galakoncert, na ktorom účinkovalo 6 najlepších kapiel zo 6-tich 
štátov Európy bol večer v osvetlenej hradnej priekope tesne pod 
zámkom. Atmosféra galakoncertu bola jedinečná a záver obstarali 
Majstri Európy z predošlého roku – Vlado Kumpan a jeho 
muzikanti. Bol to fantastický koncert, stačí spomenúť, že 
Kumpanovci museli na záver stále pridávať - až 45 minút, ľudia 
ich nechceli pustiť z pódia. Ešte aj nasledujúci rok mi hudobníci 
i návštevníci zo zahraničia hovorili, že to bol najlepší ročník 
Majstrovstiev Európy. 
My si teraz vypočujeme Majstrov Európy 2004 – v 3.triede to bola 
Bánovčanka, ktorá vám teraz zahrá skladbu Trompeten mambo, 
potom to bude víťaz 1.triedy –DH Križovianka so skladbou 
Horenka, hora. A nasledovať budú skladby v podaní víťaza profi 
triedy–Dunajskej kapely a to: Predstavovací kvapík, Dve hrdličky, 
Ten.-Bar.kvapík III., Virtuose Trompete a polka Pod hradom. 
Príjemnú pohodu pri skladbách Majstrov Európy 2004 vám želá 
Adam Hudec.                                                             6,43                                    
1. Trompeten mambo ,DH Bánovčanka (CD Mám rozpráv... 2,43 
2. Horenka, hora    DH Križovianka (CD Dych.krásna) 3,44  
0. Jingel                                                                    0,21 
3. Predstavovací kvapík   Dunajská kapela (CD 2)      2,11 
4. Dve hrdličky                         - „ -        (CD 2)         3,14 
5. Ten.-Bar.kvapík III.              – „ -        (CD 1)          2,58 
6. Virtuose Trompete               -  „ -        (CD 3)         4,42              
6. Pod hradom                        - „ -          (CD 2)          3,22 
0. Záverečná zvučka                                                  0,21 
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                                                     durata:               30,40´  


