
Majstrovstvá Európy dychových hudieb       
                                Veenendal - Holandsko 

II. ME 2001 – DH De Waalkantmusikanten (NL) a 
                         DH Skaličané     

 
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 II.ME v roku 2001. 
Konali sa v holandskom meste Veenedal od 7.októbra do 
14.októbra 2001. Tieto ME ako jediné boli roztiahnuté až do 
dvoch víkendov po sebe. Pre nás, porotcov, to bolo dosť nezvyklé, 
lebo kvôli veľkej vzdialenosti Holandska od Slovenska sme museli 
zostať celý týždeň v Holandsku. Tento model sa neosvedčil, tak 
nasledujúce ME boli vždy už len jeden víkend.  
Na II. ročníku ME DH súťažilo v štyroch kategóriách 34 
dychových kapiel zo 7 štátov Európy. Poväčšine to boli domáce – 
holandské kapely, ale bolo tam aj dosť kapiel z Nemecka, 
Belgicka, Rakúska či Dánska. Z Českej republiky súťažili kapely 
Šohajka z Bojanovíc, DH Věrovanka, Borovanka a Přespolanka. 
Tieto kapely skončili v prvej desiatke súťažiacich.  
Zo Slovenska bola vo Veenedale jediná kapela a to DH Skaličané 
zo Skalice, vtedy vedená kapelníkom Jožkom Zimkom. Skaličané 
predviedli veľmi dobrý výkon a v porote sme sa zhodli, že získali 
93,04 bodov a tým sa  stali Druhí vicemajstri Európy. DH 
Skaličané v súčasnosti vedie trubkár Robo Kucharič, kapela 
nahrala 5 CD nosičov s názvami – Od Bratislavy až po Skalicu, Tá 
skalická brána, Ty kátovské lúky, Znám jeden kraj a najnovšie CD 
s názvom Ked sa večer smívává. 
Na druhom mieste vo Veenendale ziskom 94,00 bodov skončila 
holandská kapela z mesta Bergeijk s názvom Die Edelweis-
kapelle. No a najvyšší počet bodov – 94,29 - získala holandská 
kapela De Waalkantmuzikanten. Táto holandská kapela vznikla 
v roku 1992, má 18 hudobníkov, ktorí hrajú orchestrálnu hudbu 
v egerlandskom štýle, ktorý zaviedol v nemecky hovoriacich 
krajinách legendárny Ernst Mosch. Táto kapela zvíťazila 
v Majstrovstvách Holandska v rokoch 2003 i 2004 v najvyššej 
triede Holandských majstrovstiev DH, 5 krát sa už stala Majstrom 
Holandska v tzv. Top klase, naposledy v roku 2001. Účinkovali 
v Nemecku i Poľsku, kapelu diriguje Henk Vink. Nahrala 2 CD-čka 
s názvami Pre našich kamarátov a So srdcom a švungom.  
V dnešnej relácii si vypočujeme 4 skladby v podaní Druhého 
vicemajstra Európy – DH Skaličané a 4 skladby víťaza druhých 
ME DH z roku 2001. 
 
 



                                                - 2 -  
Začíname Skaličanmi so skladbami – Od Bratislavy až po Skalicu, 
pokračujeme známym valčíkom Tá skalická brána, potom to bude 
Moja šenkérečka a Ty kátovské lúky. 
Potom vám zahrá víťaz ME 2001 holandská DH De 
Waalkantmuzikanten skladby – Pozdravy sólistov, Alpská  ruža, 
Kanárik a Pražské uličky.  
Príjemné počúvanie pri skladbách úspešných kapiel z II.ME DH 
vám želá Adam Hudec.                                              4,00 
      

0. Zvučka relácie                                                  0,21 
-   Úvodný text A.H.                                               4,00   
1. Od Bratislavy až po Sklalicu     A.Hudec            3,15 
2. Tá skalická brána            M.Tesařík/M.Irša        3,37 
3. Moja šenkérečka              P.Skopal                     2,57 
4. Ty kátovské lúky             M.Irša                         2,56 
0. Jingel                                                                0,21 
5.  Solisten Grüsse (Pozdravy sólistov)                    3,26 
6.  Alpenrosen ( Alpské ruže)                                   2,51 
7.  Kanarik                                                              2,45 
8.  Prager Gassen (Pražské uličky)                            3,54 
O.  Záverečná zvučka                                               0,21                                 
                                                                      ––––––––––––––- 
                                              durata:                     30,44´ 
 
Skladba č. 1 je v databáze – Zlatý poklad DH č.4 
Skladby 2.,3,4 sú v databáze – Dychovka krásná, dychovka má                 
 
Skladby 5. až 8. posielam ako MP3 


