
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...   
                         
          XII.– DH Májovanka z Holíča 
 
0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
     Do nej hlas:  
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu Májovanka.       Hudba dohrá zvučku.    
 
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia 
dychovka  Adam Hudec. V dnešnej relácii vám predstavíme jednu 
z najlepších dychových hudieb západného Slovenska  a to DH 
Májovanka z Holíča. Kapela vznikla v roku 1977. Možno sa 
v duchu opýtate, prečo sa táto kapela volá Májovanka a nie 
trebárs Aprílanka alebo Júnovanka. Vysvetlenie je veľmi 
jednoduché. Kapela vznikla v malej záhoráckej obci Petrova Ves 
pri Jednotnom roľníckom družstve, ktoré malo názov JRD 
9.mája. Odtiaľ teda tá Májovanka.  
Na úvod dnešnej relácie Vám Májovanka z Holíča zahrá skladby: 
polku Petra Solárika z názvom Pro Májovanku, valčík Pod 
holíčskú vežú  a polku s názvom O vínečku. Príjemnú pohodu 
s Májovankou.                                                 0,50 
 
1. Pro Májovanku                            P.Solárik                  2,40 
2. Pod holíčskú vežú                       M.Irša/P.Solárik       4,03 
3. O vínečku                                   P.Solárik/I.Kars        3,29 
 
A.Hudec: Súčasná DH Májovanka mala teda svojho predchodcu 
v obci Petrova Nová Ves.  Kapelníkom bol Ján Pochylý, ktorý 
kapelu viedol 20 rokov, až do roku 1997. Vtedy sa pôsobisko 
kapely presúva do neďalekého záhoráckeho mestečka Holíč, a to 
najmä preto, lebo väčšina hudobníkov pochádza z tohto mesta 
a mesto Holíč mohlo poskytnúť lepšie ekonomické zázemie pre 
kapelu. Kapelníkom Májovanky sa stáva a je ním dodnes spevák, 
skladateľ i textár  Peter Solárik . 
Z jeho tvorby vám teraz zahráme polku Voňavá ružička, pieseň 
z názvom Pro strarenku a valčík Nevjerný šohaj. Príjemné 
počúvanie so skladbami Petra Solárika.                      0,50 
 
4. Voňavá ružička                     P.Solárik                   2,49 
5. Pro starenku                         P.Solárik                   4,51 
6. Nevjerný šohaj                      P.Solárik                   3,11 
 
A.H.:  V roku 1998 Májovanka zaznamenáva výrazný výkonnostný 
vzostup. Veľkou mierou k tomu  prispel vtedajší umelecký vedúci 
kapely Stano Dávid, ktorý je prvým trubkárom v známej 
moravskej kapele Gloria Zdenka Gurského.    To sa hneď prejavilo  
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v nasledujúcom roku na nahrávke ich prvého zvukového nosiča, 
ktorému dali názov „ Z oboch brehú Moravy „. Pri nahrávke tohto 
CD-čka im taktiež výrazne pomohol vtedajší predseda ZDHS Ján 
Jamriška. Názov Cd-čka „Z oboch brehú Moravy„ je veľmi 
výstižný, pretože Holíč leží – čo by kameňom dohodil - od 
Moravy, a tým je logicky ovplyvnený aj repertoár tejto kapely.  
Preto je táto oblasť často nazývaná aj „Slovenské pomoravie“. 
Všetci vieme, že južná Morava je v oblasti dychovej hudby veľmi 
silný región a Májovanka sa tejto tvrdej konkurencii v regióne 
musí prispôsobiť. Preto v ich repertoári sú piesne nielen 
slovenských skladateľov , ale aj známych moravských autorov, 
akým sú napr.  Zdeněk Gurský, Miroslav Kolstrunk či Miloš 
Procházka. 
Májovanka vám teraz zahrá skladby spomínaných moravských 
skladateľov – Gruského orchestrálnu polku Májovanka, 
Kolstrunkov valčík O našej lásce a Procházkovu polku Kde voní 
hrozénkú kvjet.                                            1,30 
 
7. Májovanka                                 Z.Gurský                 2,58 
8. O našej lásce                              M.Kolstrunk            2,17 
9. Kde voní hrozénkú kvjet            M.R.Procházka        3,08 
0. Jingle                                                                        0,21 
A.H.:  Repertoár DH Májovanka samozrejme tvoria najmä skladby 
záhoráckych autorov, ako sú M. Irša, vlastné  skladby kapelníka 
P. Solárika, alebo ďalších slovenských autorov Stanislava  Mášika, 
či niektoré moje skladby.  Májovanka sa zúčastnila veľkého 
množstva  koncertných  vystúpení, tanečných zábav, plesov či 
svadobných veselíc, ale hlavne festivalov dychových  hudieb. 
Poslucháči sa s touto kapelou mohli stretnúť na rozhlasových 
vlnách v rôznych  dychparádach, v roku 2006 na hodinovom 
živom koncerte v bratislavskom rozhlase v relácii „Kapela  hraj“, 
alebo v hudobno-zábavných televíznych reláciách „ Záhorácka 
búda“, či „Vtipkári“. Ako konferencier, ľudový rozprávač a 
moderátor dlhé roky spolupracuje s kapelou Ľudomil Kuba.  
Z repertoáru slovenských autorov vám teraz Májovanka zahrá 
polku Stana Mášika Rozdajte tatíčku, môj valčík Záhorskú 
dzedzinú a polku Miroslava Iršu - Šak si já koníčka.         1,10 
 
10. Rozdajte tatíčku                 S.Mášik                          3,26 
11. Záhorskú dzedzinú              A.Hudec                         2,30 
12. Šak si já koníčka                  M.Irša                            2,51 
 
A.H.: Májovanka účinkovala na rôznych podujatiach aj 
v zahraničí, napr. viackrát koncertovala  v Nemecku a Rakúsku, 
často účinkuje v Českej republike, najmä na blízkej Morave, 
účinkovala aj na folklórnom festivale v Srbsku a  zúčastnila sa 
hudobného festivalu vo Francúzsku. V marci roku 2001 pod 
umeleckou taktovkou Stana Dávida vydáva druhý CD  album  
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s názvom  „Lásko, moja lásko“ a v novembri 2005 vydáva svoje 
tretie CD s názvom  „Vianoce s Májovankou“.  V júni 2009 už pod 
umeleckým vedením Petra Solárika vydáva štvrté CD s názvom 
„Pro starenku“, ktoré je poskladané prevažne z vlastných 
skladieb. V roku 2006 vydáva svoj  prvý DVD nosič „Vianoce 
s Májovankou“, na ktorý nadväzuje  druhé DVD-čko s názvom Pro 
strarenku,  vydané v predvianočnom období 2009.  
Rok 2009 bol úspešný aj pre umeleckého vedúceho Májovanky 
Petra Solárika. Jeho skladba Náš rodný kraj, ku ktorej napísal 
hudbu i text a sám ju so svojimi spevákmi interpretoval na súťaži 
nových skladieb Novomestská nota v Novom Meste n/Váhom, 
zvíťazila v kategórii Skladby pre dychové hudby so spevom. My si 
ju teraz vypočujeme.                                   1,30 
 
13. Náš rodný kraj                  P.Solárik                    4,40 
 
A.H.: Peter Solárik, okrem toho, že vedie dychovú hudbu 
Májovanka, je aktívny  aj na organizátorskom poli vo svojom 
regióne.   Od roku 2002 sa mu darí organizovať festival 
dychových hudieb s názvom Z oboch brehú Moravy. 26.augusta 
tohto roku to už bude 10. ročník tohto festivalu, spojený 
s oslavami 35.výročia založenia DH Májovanka.  
Ako hovorí Peter Solárik - všetci pokukávajú za rieku Moravu a na 
slovenskej strane tejto rieky niečo zorganizovať je dosť ťažké. Ale 
predsa, podarilo sa mu založiť tento festival dychových hudieb 
a má značný ohlas u divákov Holíča i širokého okolia.  Veríme že 
sa Petrovi Solárikovi a jeho tímu ľudí bude dariť organizovať veľa 
pekných hudobných podujatí aj v budúcnosti.         0,55 
 
14. Tak jak teče...                  M.Irša                                 3,35 
15. Prez Kopčany                    P.Solárik                            3,03 
A.H.: Dychová hudba Májovanka hrá v súčasnosti v tomto 
obsadení: Kapelník -  spevák Peter Solárik, speváčky Henrieta 
Palkovičová, Janka Soláňová a Jarmila Soláriková, klarinety Viera 
Masaryková a Juraj Kollár, krídlovky a trúbky Jozef Hatala, Pavol 
Šedivý, Lukáš Solárik, Milan Valachovič a Igor Flajžík, tenory 
Rasťo Pavúček a Tomáš Obola, pozauna Jozef Vöröš, tuba Jozef 
Maceha a bicie nástroje Radoš Chudý.  
Májovanku v najbližšom čase  čakajú koncerty v Kunoviciach na 
Jazde králov, v Radošovciach, Vištuku, Skalici, Kútoch, 
v Hodoníne a samozrejme doma v Holíči. Želáme Májovanke veľa 
spokojných divákov na ich koncertoch a veľa dobrej dychovej 
hudby v ich podaní. To im želá autor dnešnej relácie Adam Hudec. 
Dopočutia priatelia.                                                    1,00 
16.  Víte, nevíte             M.Irša/A.Hudec                        2,03  
0. Záverečná zvučka                                                       0,21 
                                                                             ––––––––––- 
                                                                   durata        60,22´ 


