
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...   
                         

II.– DH Dunajská kapela  
 
0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
     Do nej hlas:  
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu Dunajská kapela.       Hudba dohrá zvučku.    
 
A.H.: Príjemný deň všetkým poslucháčom internetového Rádia 
dychovka želá Adam Hudec. Ak zostanete pripojení a urobíte si 
pohodu na najbližšiu hodinku, tak v čase, ktorý strávime spolu, 
sa veľa dozviete o jednej z najlepších slovenských dychových 
hudieb súčasnosti – dychovej hudbe Dunajská kapela. Sú to 
majstri Európy z roku 2004 v profesionálnej triede, takže kvalita 
skladieb v ich prevedení je zaručená.  
Hrá vám Dunajská kapela a ja vám želám - príjemné počúvanie.   
                                                                                    0,35 
1. Donau – Polka              A.Hudec               2.54´     CD-1 
 
A.H.: Dunajská kapela z Bratislavy vznikla na jar v roku 2004 na 
pôde Vojenskej hudby OSSR, teda len niekoľko týždňov pred 5. 
ME dychových hudieb, ktoré sa konali v Bojniciach v septembri. 
Vznikla na podnet trubkára Františka Bečku a viacerých hráčov 
reprezentačného vojenského orchestra a vojenskej hudby 
prezidenta Slovenskej republiky.  
 Po niekoľkých mesiacoch skúšania sa v septembri 2004 
zúčastnila súťaže – 5. Majstrovstiev Európy dychových hudieb, 
ktoré sme organizovali u nás – v prekrásnom prostredí pod 
Bojnickým zámkom. S kľudným svedomím môžem o tejto kapele 
povedať – že prišla, videla a zvíťazila ! Dunajská kapela 
z Bratislavy sa stala absolútnym víťazom súťaže, získala 
v profesionálnej kategórii zo sto možných 94 bodov a môže sa 
hrdiť titulom Majster Európy !                                           1,05 
 
2. Für Alenka       polka  L.Zálesňák       3,03´            CD -1 
3. Ten.- Bar. Galopp III.   A.Hudec          2.58             CD -1  
                          
A.H.: Dunajská kapela vám zahrala polku Libora Zálesňáka Pre 
Alenku a môj Ten.-Bar.kvapík III. Sóla na tenor a barytón hrali 
Tomáš Wesselý a Rastislav Pavúček. 
Dôvody vzniku Dunajskej kapely dobre vyjadril v jednom 
rozhovore kapelník tejto super kapely Fero Bečka. Citujem z jeho 
vyjadrenia:  
„Po ukončení činnosti profesionálnej Malokarpatskej kapely 
v roku 1995, vzniklo v tejto oblasti na Slovensku akési vákuum. 
Hoci je u nás dosť veľa kvalitných amatérskych kapiel,  
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profesionálna kapela malého obsadenia 10 rokov nebola žiadna. 
A mal som taký pocit, že je potrebné, aby na Slovensku bola aj 
kvalitná profesionálna kapela, ktorá by mohla konkurovať 
výborným moravským kapelám. Keďže som mal skúsenosti 
s účinkovaním vo viacerých moravských kapelách, povedal som si 
– veď aj u nás máme veľa dobrých muzikantov, prečo neskúsiť 
dať ich dokopy a vytvoriť niečo v Bratislave. Myslím, že sa to 
podarilo. A taktiež musím prezradiť, že odborným poradcom našej 
kapely je Adam Hudec, ktorý nám v mnohom pomohol a aj teraz 
pomáha, aby Dunajská kapela dobre reprezentovala slovenskú 
dychovú hudbu.“ 
Toľko citácia z rozhovoru kapelníka Dunajskej kapely Františka 
Bečku. 
Fero Bečka vám teraz zahrá sólo v skladbe Plachtnica a potom to 
bude Petrovická Polka Romana Mikláša .                   1,35 
 
4. Segelboot        Slowrock   A.Hudec       4,15´            CD -1 
5. Petrovická polka                R.Mikláš      3,14´           CD –1 
 
A.H.: Umeleckým vedúcim Dunajskej kapely je trubkár a krídlovák 
František Bečka, organizačným vedúcim kapely je krídlovák 
Marián Vlado.   
Kapela interpretuje poväčšine virtuózne skladby orchestrálneho 
charakteru, pretože svoje CD nosiče  nahráva pre rakúske 
a nemecké vydavateľstvá, kde sú žiadané skladby bez spevu, 
v orchestrálnom prevedení. Spolupracuje s viacerými mladými 
slovenskými hudobnými skladateľmi tohto žánru, ako sú napr. 
Peter Burica, Roman Mikláš, Pavel Smolár, Jozef Baláž, Libor 
Zálesňák, viaceré úpravy pre kapelu urobil Marián Vlado a niečo 
som im napísal aj ja. Avšak hráči kapely tiež komponujú. Môžete 
sa o tom presvedčiť v nasledujúcich dvoch skladbách. Prvú 
napísal tenorista kapely Tomáš Wessely a je to valčík s názvom 
Pro tebe a druhú tubista kapely Luboš Řehánek. Svojej 
orchestrálnej polke dal názov Srpnová polka.                1,05 
 
6.  Pro tebe – orch. valčík               T.Wessely      3.15´    CD 1 
7.  Srpnová polka  - orch. polka       L. Řehánek    3.11´   CD 1 
 
A.H.: Isto ste si všimli, vážení poslucháči, že názvy predošlých 
skladieb boli v češtine. Má to svoj dôvod, ktorý hneď vysvetlím. 
V ostatných rokoch vznikla akási tradícia, že najlepší orchestrálni 
hráči zo Slovenska chodia hrávať do moravských kapiel a často sú 
tam vedúce osobnosti známych moravských dychoviek. Stačí 
spomenúť niekoľko mien – slávna moravská kapela Vlada 
Kumpana má vo svojom strede až šiestich hráčov zo Záhoria – 
vrátane kapelníka Vlada Kumpana i bratov Smolárovcov. 
V Moravanke hrá slovenský trubkár Fero Miko, v známej dychovej 
hudbe Gloria hrá prvú trúbku Stano Dávid, z Trenčína a okolia  
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hrajú taktiež výborní hráči v  Stříbrňanke, Vacenovjákoch 
a najmä v DH Stráňanka. 
Jedinou kapelou, kde je to naopak, je Dunajská kapela. Základ 
tvoria hráči VH Ozbrojených síl SR, viacerí pochádzajú zo 
Záhoria, niektorí sú študentmi  konzervatória a štyria dochádzajú 
na Slovensko z južnej Moravy – tenorista Tomáš Wessely, tubista 
Luboš Řehánek, ale aj trubkár Lukáš Weiss a hráč na bicie 
nástroje. Dochádzajú na skúšky do Bratislavy a spoločne 
vytvárajú dobrý kolektív. V dnešnej dobe to nie je až tak 
samozrejmé...  
A že táto slovenko-moravská spolupráca dobre funguje sa budete 
môcť presvedčiť v nasledujúcej skladbe, ktorú som skomponoval 
špeciálne pre nich. Fero Bečka na krídlovke a Tomáš Wessely na 
tenor vám spoločne zahrajú pomalú skladbu, kde sa jeden 
druhému líškajú a láskajú ako dve hrdličky. Preto má aj skladba 
názov Dve hrdličky.                                              1,50 
 
8. Zwei Turteltauben        Slow   A.Hudec       3,14´            CD –2 
 
A.H.: Čo poviete, vážení poslucháči, tá medzištátna spolupráca 
v hudbe im ide celkom dobre.... Táto skladba sa vďaka skvelej 
interpretácii sólistov Dunajskej kapely stala v ostatných rokoch 
veľmi žiadaná, nahrala ju napr. aj rakúska špičková kapela  
Blaskapelle Makos, ale aj viacero nemeckých či holandských 
kapiel.  
Dunajská kapela za krátky čas svojho trvania účinkovala už 
v mnohých štátoch Európy. Absolvovala koncerty Holandsku, 
účinkovala na rôznych medzinárodných festivaloch v Belgicku, 
Rakúsku, Nemecku, Francúzsku, v Českej republike a samozrejme 
aj na Slovensku. Hneď na jeseň v roku 2004 nahrala svoje prvé 
CD-čko pre rakúske vydavateľstvo Adler Musikverlag, potom 
nahrala v roku 2006 CD s názvom Dunajská kapela 2, v roku 2009 
3. CD s názvom Ako v rozprávke a vlani vzniklo 4. CD kapely. 
Na svojich CD nosičoch sa predstavujú hráči aj ako autori 
skladieb a taktiež zaraďujú na ne skladby súčasným autorov 
dychovej hudby.  Teraz zaznejú skladby tenoristu kapely Stana 
Orechovského Funny Walzer a  Petra Skalu Taram polka. 
Príjemnú pohodu s Dunajskou kapelou.                 1,20 
 
9. Funny        valčík        St.Orechovský              4,29´  CD- 3 
10. Taram      polka         Peter Skala                   3,28´  CD- 3 
 
A.H.: O prvých zahraničných úspechoch sa v jednom rozhovore 
vyjadril organizačný vedúci kapely, člen Predstavenstva ZDHS, 
trubkár a aranžér kapely Majky Vlado nasledovne: „Bolo to v máji 
roku 2005 v meste Beringe v Holandsku, kde sme mali prvé dva 
koncerty v zahraničí na veľkom medzinárodnom festivale 
dychových hudieb.  Keďže 13 rokov predtým tam účinkovala  
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Malokarpatská kapela,  ktorej stabilným členom bol strýko môjho 
otca Valér Vlado a Adama Hudeca tam veľmi dobre poznajú z čias 
Malokarpatskej, požiadali nás, aby sme spoločne s kapelníkom 
Malokarpatskej kapely urobili ako čerství  Majstri Európy 2 
koncerty. Adam Hudec nás dirigoval a aj koncerty moderoval 
a naše účinkovanie sa stretlo s veľkým ohlasom.“ Toľko citát 
Mariána Vlada. Môžem to potvrdiť, veď po týchto koncertoch 
prišli ďalšie pozvania – a kapela, už aj bezo mňa -  dokáže 
perfektne predviesť svoj program v mnohých štátoch Európy. 
Teraz vám Dunajská kapela zahrá dve skladby citovaného Mariána 
Vlada – Slowrock s názvom Ako v rozprávke a skladbu s názvom 
Polečka.                                                                       1,20 
 
11.  Ako v rozprávke    slowrock     M.Vlado        2,55´  CD- 3 
12.  Polečka                                    M.Vlado        2,56´  CD- 4 
 
A.H.: Dunajskú kapelu tohto roku čakajú vystúpenia na 
medzinárodných festivaloch dychových hudieb v Holandsku, 
Belgicku, Nemecku i Rakúsku. Kapela hrá v súčasnosti 
v obsadení: Klarinety Patrik Kronauer a Dušan Zelenák, krídlovky 
kapelník František Bečka, Marián Vlado, Lukáš Weiss, trúbka 
Roman Hudec, tenory Tomáš Weselý a Stanislav Orechovský, 
sprievodné nástroje Juraj Kováč, Rasťo Kalenský a Peter Dolný, 
tuba Luboš Řehánek a bicie nástroje Jan Grmolec. 
Všetci sa vám teraz predstavia v skladbe s názvom Predstavovací 
kvapík, potom v Kamarátskej polke  a na záver  to bude ešte 
Zmes slovenských čardášov v orchestrálnej úprave.  
   Zaželajme Dunajskej kapele, Majstrovi Európy z roku 2004, aby 
svoje majstrovstvo ďalej prinášali medzi poslucháčov u nás na 
Slovensku, ale aj v celej Európe, kam so svojou hudbou zavítajú. 
Veď dobrej dychovej hudby nikdy nie je dosť... 
To pred záverečnými skladbami v podaní Dunajskej kapely 
všetkým poslucháčom Rádia dychovka želá autor relácie Adam 
Hudec.  Dopočutia, priatelia.                        1,20 
 
13.  Predstavovací kvapík        A.Hudec            2,11´  CD- 2 
14.  Kamarádska polka          M.Vlado            3,36´  CD- 2 
15.  Czardas Potpourri        úpr. A.Hudec       2,53´  CD- 2 
 
0 – Záverečná zvučka relácie s textom         0,21´ 
 
                                                                            durata:    59,24´ 


