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0. Zvučka relácie 
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 jubilejným - X. ME 
v roku 2009 v Prahe. Predtým boli prvé ročníky v Nemecku, 
Holandsku, Rakúsku, Švajčiarsku, na Slovensku, opäť v Nemecku, 
Južnom Tirolsku, Nemecku a Holandsku. 10. ME dychových 
hudieb sa uskutočnili 26. až 28.júna 2009 na Výstavisku Incheba 
Expo pri známej Křižíkovej fontáne. Majstrovstiev Európy sa 
zúčastnilo 25 kapiel z piatich štátov Európy, z toho 9 kapiel bolo 
z Nemecka, 3 zo Švajčiarska, 2 z Holandska, jedna z Talianska 
a najviac – 10 z Českej republiky. Ako vždy – súťažilo sa v 4 
kategóriách. V najnižšej triede bola najúspešnejšia kapela 
z Nemecka Waldzeller Musikanten, v strednej triede česká kapela 
Hulíňané, vo vyššej triede holandská kapela Die Original 
Fenntaler Musikanten. No a v najvyššej – profi triede zvíťazila 
a Majstrom Európy na rok 2009 sa stala česká kapela Straňanka 
so ziskom 92,62 bodu. 
Dychová hudba Straňanka z obce Strání na moravsko-slovenskom 
pomedzí bola založená v roku 1926 miestnym kaplánom  Jánom 
Novotným, ktorý z vlastných prostriedkov zakúpil hudobné 
nástroje a dal tak podnet k založeniu kapely. Súčasnú Straňanku 
tvoria vynikajúci muzikanti, prevažne absolventi hudobných 
konzervatórií a vysokých škôl. Kapela je známa z mnohých 
televíznych programov a svojich priaznivcov si získala bohatým a 
pestrým repertoárom v spojení s vysoko kvalitným prevedením a 
muzikantskou zrelosťou. Kapelníkom Straňanky je od roku 1991 
spevák Petr Houšť. Pod jeho vedením získala kapela svoje 
najväčšie úspechy. Okrem titulu Majster Európy v roku 2009, rok 
predtým zvíťazila na najprestížnejšej súťaži MDH v Českej 
republike – na Zlatej krídlovke v Hodoníne. Predtým získala aj 
viacro iných ocenení, napr. 1. miesto v súťaži Polka Fest až 
dvakrát – v rokoch 1996 a 2003, 1. miesto v súťaži Zlatý hrozen 
Južnej Moravy v roku 2005 a viacero iných ocenení v Zlínskom 
kraji či v ČR. Okrem Straňanky sa doteraz žiadnej  kapele  
v Európe nepodarilo získať dve najprestížnejšie ocenenia, a to - 
titul absolútneho Majstra Európy a Zlatú krídlovku, čiže Majstra 
ČR. 
DH Staňanka doteraz nahrala 11 CD nosičov, posledné má názov 
Jen pro tebe.  Keďže obec Strání leží prakticky na hranici medzi 
Moravou a Slovenskom, do Trenčína to nie je ďaleko. Preto v DH  
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Straňanka účinkovali aj viacerí členovia bývalej  Vojenskej hudby 
v Trenčíne. V súčasnosti je v Straňanke 6 Slovákov – Es 
klarinetista Stano Mokrý, prvý krídlovák Fero Bečka, na tenory 
hrajú Peter Krpelan a Martin Píka, pozaunu Martin Žídek a na 
bicie nástroje Marek Skaličan. Predtým, napr. na Zlatej krídlovke 
hral s kapelou aj Peter Burica, ktorý spolu s Ferom Bečkom 
získali ocenenie za predvedenie mojej skladby Išiel jáger cez 
horu. Okrem spomínaných hráčov zo Slovenska, ostatní sú 
Moraváci – na B Klarinet hrá Jiří Rybák, krídlovky a trúbky Jiří 
Hradečný, Pavel Tomeček a umelecký vedúci kapely Lukáš 
Kmenta. Sprievodné nástroje hrajú Petr Jankú a Miroslav 
Končitík a na tube Milan Barta. Spevácku zložku vedie kapelník 
Petr Houšť a spolu sním spievajú Dana Hniličková, Romana 
Bírešová a Jiří Gavenda. DH Straňanka sme mali možnosť počuť 
na mnohých festivaloch v ČR i na Slovensku, napr. v Kanianke na 
festivale Dni majstrov, tohto roku v Pezinku na festivale 
Dychovky v preši a inde. 
Zaželajme – zložením doslova Česko-Slovenskej kapele Straňanka 
– aby ich úspechy ostatných rokov pokračovali aj v budúcnosti 
a aby dobre reprezentovali obidve krajiny doma i v zahraničí. To 
im želá autor dnešnej relácie Adam Hudec.              5,05´ 
 

0. Zvučka relácie                               A.Hudec     0,21  
1. Darmo ma mamko                        A.Koníček    2,24 
2. Išiel jáger cez horu                       A.Hudec       4,08 
3.  Ej, kdeže sú                                 ľud.              4,45 
4.  Lúčka lúčina                                J.Slabák        2,33 
5.  Dvaja supermani                           Z.Gurský      3,20 
6.  Směs o víne                                   ľud.             7,03 
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                                                                 durata:   30,21 

 
 


