
   Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...   
                         

                        XXVIII.– DH Bošáčanka 

 
0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
     Do nej hlas:  
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu Bošáčanka.       Hudba dohrá zvučku.    
 
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia 
dychovka  Adam Hudec. Na úvod dnešnej relácie treba povedať, že 
sa dnes vyberieme do okolia Trenčína, do doliny, ktorá sa 
preslávila výbornou slivovicou. Je to samozrejme Bošácka dolina, 
v ktorej má sídlo aj dychová hudba už viacej, ako 90 rokov. Dnes 
vám teda bude vyhrávať DH Bošáčanka. Príjemné počúvanie. 0,25 
 
1. Nad Bošácu                        ľud./úpr.M.Žákovic   2,47 (MP3) 
2. Šípová ružička                              - „ -                 2,33   - „ – 
3. Bodaj by vás                                 - „ -                 2,36 
 
A.H.: V úvode dnešnej relácie sme si vypočuli 3 ľudové piesne 
v úprave kapelníka Bošáčanky Miroslava Žákovica. Dychová 
hudba v Bošáckej doline má viac ako 90-ročnú tradíciu. Veľkým 
prínosom budovania kapiel bola skutočnosť, že rady dedinských 
muzikantov rozširovali hráči z vojenských dychoviek. V 
dvadsiatych rokoch mala Bošáca až dve kapely. Jednu tvorili 
prevažne bývalí vojenskí muzikanti, preto jej úroveň bola značne 
vysoká. Dôkazom o jej kvalite je rok 1933, kedy účinkovala 
bošácka kapela v Slovenskom rozhlase v Bratislave. Po II. 
svetovej vojne hrávali v doline dve muziky: v Bošáci a v 
Zemianskom Podhradí. V šesťdesiatych rokoch začala pôsobiť pod 
vedením Miroslava Rýdzeho dychovka i v Novej Bošáci.  
Pokračovať v rozprávaní o DH Bošáčanka budeme po troch 
skladbách, ktoré vám teraz táto kapela zahrá. Bude to 
orchestrálna polka Jozefa Štróbla s názvom Parádnica a potom to 
budú 2 ľudové piesne v úprave Miroslava Žákovica Červená 
ružička a verbunk s názvom Kdo by sa mi.       1,15 
 
4. Parádnica                                 J. Štróbl                  3,43 
5. Červená ružička                      ľud./úpr.M.Žákovic   3,20 
6. Kdo by sa mi                                     - „ -                  3,40 
 
A.H.: Súčasnú Bošáčanku vedie od roku 1978 Mgr. Miroslav 
Žákovic. Pod jeho vedením sa kapela vypracovala na jednu 
z najlepších v okrese Trenčín. Za toto obdobie hudba účinkovala 
na viac, ako 1800 podujatiach. Hrala na folklórnych festivaloch  



                                              - 2 - 
na Mníchovej Lehote, Myjave, v Strážnici, ďalej účinkovali napr. 
na AGROKOMPLEXE v Nitre, v PKO Bratislava, na 700-ročnici 
Važca, v Rožnove pod Radhoštěm, v Červeníku, Krakovanoch, 
atď. Bošáčanka vyhrávala na 450 zábavách a 270 koncertoch, 
prevažne v okolí Trenčína. Pre zriaďovateľa - MKS Bošáca - 
odohrala všetky potrebné akcie, rôzne oslavy či výročia.  
Teraz si vypočujeme dve skladby, ku ktorým napísal hudbu 
kapelník Miroslav Žákovič na texty Márie Klinčúchovej. Budú to 
polky s názvami Tečie voda a Sadila som. Medzi ne sa vsunula 
ešte známa pieseň Gejzu Dusíka a Pavla Braxatorisa Dve oči 
neverné. Príjemnú pohodu s Bošáčankou.    1,15 
 
7. Tečie voda              M.Žákovic/M.Klinčúchová   2,51 
8. Dve oči neverné       G.Dusík/P. Braxatoris         2,50 
9. Sadila som              M.Žákovic/M.Klinčúchová   4,15 
 
 
A.H.: DH Bošáčanka účinkovala v roku 1996 v televíznom 
programe Naša naj...,v priamom prenose. Zo zahraničných 
koncertov treba spomenúť účasť na festivale v poľskom Štetíne 
a aj koncerty v Rakúsku. V roku 2003 vydala Bošáčanka svoju 
prvú MG a CD nosič s názvom Nad Bošácu, z ktorého dnes 
počúvame ich piesne. Vlani nahrali svoje druhé CD-čko s názvom 
Počúvaj Anička. Na CD nosičoch i naživo na koncertoch s kapelou 
spievajú Ľubica Pažitná, Monika Michálková a Ján Boleček. 
Títo vám teraz zaspievajú ľudový valčík v úprave Miroslava 
Žákovica s názvom Kade chodím, potom to bude slowrock Dva 
prúdy sĺz a nakoniec polka, ku ktorej kapelník napísal hudbu 
i text a dal jej názov Tam za vodou.             0,55 
 
10. Kade chodím                ľud./úpr. M.Žákovic       2,20 
11. Dva prúdy sĺz                ľud./úpr M.Žákovic       3,54 
12. Tam za vodou               M.Žákovic/M.Žákovic     3,21 
 
A.H.: Repertoár kapely sa v minulosti orientoval na produkciu 
vhodnú na tancovanie, dnešná doba si však už vyžaduje podstatne 
viac skladieb koncertného charakteru, čomu sa prispôsobuje aj  
repertoár . V programe Bošáčanky sú prevažne  ľudové piesne z  
kraja pod Javorinou a Lopeníkom v úprave kapelníka Miroslava 
Žákovica. Sám je však aj autorom viacerých skladieb, ktoré hrá a 
spieva Bošáčanka. Teraz to budú dve piesne v úprave kapelníka 
a to slowrock Dávno tak dávno a valčík Zapadá slniečko.   0,35 
 
13. Dávno tak dávno               úpr.M.Žákovič            3,37 
14. Zapadá slniečko                ľud./úpr. M.Žákovic    3,23 
 
A.H.: Dychová hudba Bošáčanka hrá v súčasnosti v tomto 
obsadení: kapelníkom je trubkár Miroslav Žákovic, trúbky ešte  
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hrajú Vladimír Helík, Ján Jurech a Vladimír Žákovic, klarinety 
Vojtech Melicher a Ján Podhradský, tenory Pavol Kusenda a Peter 
Sedlák, sprievodné nástroje Ján Václav, Pavol Sýkora, Jaroslav 
Hrevuš a Vladimír Breznický, na tube hrá Stanislav Popovič, bicie 
nástroje obsluhuje Pavol Machajdík. S kapelou spievajú Ľubica 
Pažitná, Monika Michálková a Ján Boleček. 
Pred záverom dnešnej relácie zaznie ešte polka s názvom Jamky 
na líčkach, s hudbou Miroslava Žákovica a textom Eleny Drobnej. 
Touto piesňou sa lúči DH Bošáčanka a aj autor dnešnej relácie 
Adam Hudec. Dopočutia priatelia.            0,55 
 
15. Jamky na líčkach          M.Žákovic/ E.Drobná       3,19 
0. Záverečná zvučka                                                    0,21 
                                                                  ––––––––––––––––––––- 
                                                          durata:           53,48        
 
  
  
 
  
  
 
 
 
 


