
               Dychovka pre pamätníkov  
                              
                 IV. Malokarpatská kapela 
 
A.Hudec – úvodný text: 
 
Po dychových hudbách Unínčanka, Prievidžanka a Tatranka, 
ktoré sme vám predstavili v minulých reláciách, máme dnes pre 
vás, vážení poslucháči - v relácii s názvom Dychovka pre 
pamätníkov  - pripravené piesne Malokarpatskej kapely. 
Je to tak trochu zvláštne, že práve ja budem hovoriť o tejto 
kapele. No je to zhoda okolností, že teraz robím relácie pre 
internetové rádio dychovka a predtým som bol 20 rokov 
umeleckým vedúcim tohto súboru. Budem sa snažiť byť len 
stroho konkrétny, hovoriť len neodškriepiteľné fakty o tomto 
súbore a vyhnem sa akémukoľvek narcisizmu  či chválenkárstvu. 
Fakty však nepustia a tie fakty sú nasledovné: 
Malokarpatská kapela vznikla na jeseň v roku 1975 z členov 
SOČR-u v Bratislave a Slovenskej filharmónie. Vynikajúci 
profesionálni hudobníci týchto orchestrov, doplnení niekoľkými 
spevákmi, sa postupne vypracovali na najznámejšiu dychovú 
hudbu na Slovensku, a spolu s Moravankou aj v celom 
Československu. Za 20 rokov existencie tohto súboru do roku 
1995, kedy Malokarpatská zámerne ukončila svoju činnosť, 
realizovala táto kapela toľko projektov, ako žiadna iná dychová 
hudba dovtedy.  
Nahrala spolu 45 nosičov – najskôr LP, MC, neskôr CD i video 
kaziet. Boli to najmä nahrávky pre vydavateľstvo OPUS 
v Bratislave, ale aj pre rakúske vydavateľstvá, české 
vydavateľstvá a niekoľko MC vyšlo aj v New Yourku.  S počtom 
predaných platní bola Malokarpatská hneď za Warchalovcami, 
predčila aj slovenské skupiny populárnej hudby. 
V Slovenskej televízii urobila viac, ako 100 televíznych relácií, 
avšak nie takých, kde by odohrala jednu-dve piesne, ale nahrala 
30 alebo 40 minútové relácie, kde účinkovala len táto kapela. 
Okrem toho sme účinkovali vo viacerých programoch televízie 
NDR, po zjednotení Nemecka aj v celonemeckých televíziách, 
účinkovali sme ako dosiaľ jediní zo Slovenska v najsledovanejšej 
relácii v Európe z oblasti folklórnej a dychovej hudby – 
v Musikantenstad s Karlom Moikom. 
Malokarpatská uskutočnila niekoľko tisíc verejných koncertov vo 
všetkých okresoch Slovenska, ale aj v ČR. Väčšina koncertov bola 
vypredaná, či už v kultúrnych domoch, amfiteátroch alebo 
športových halách. Taktiež sme mali koncerty v mnohých štátoch 
Európy, napr. v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Belgicku, 
v Sovietskom zväze, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a inde. 
Malokarpatská kapela robila cez Slovkoncert hudobno-zábavné 
programy, nielen bežné estrády, kde kapely niečo zahrajú  
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a nejaký zabávač niečo povie, ako to bolo bežné u iných súborov. 
Ale sme robili komponované programy s kostýmami, rekvizitami, 
s choreografiou, s dramaturgiou i réžiou ako v divadelných 
predstaveniach. Hudobníci kapely nielen hrali na nástroje, ale 
často museli aj hovoriť texty, robiť komické výstupy a pod. 
V programoch Malokarpatskej účinkovali napr. legendárny 
športový komentátor Gabo Zelenay so Strýcom Marcinom 
v komponovanom programe s názvom Malokarpatský gól, alebo 
herečka Eva Večerová v komponovaných programoch 
Malokarpatský rok, alebo Malokarpatská na trhu.  
Táto kapela pravidelne nahrávala aj pre Slovenský rozhlas, mnohé 
jej piesne sa stali hitmi, niektoré doslova zľudoveli (napr. 
Kúty,Kúty, Záhorskú dzedzinú a ďalšie).  
Že programy Malokarpatskej – či už televízne, alebo koncertné – 
boli nadčasové, svedčia aj mnohé reprízy v Slovenskej televízii aj 
po 20-30 rokoch od ich nahrania.  Zhodou okolností práve tento 
týždeň na STV 2 vysielali tri 40 minútové relácie 
s Malokarpatskou kapelou z roku 1984.  
Ešte by som mohol veľa rozprávať, čo sa nám za tých 20 rokov 
existencie podarilo urobiť. Kto má však záujem sa dozvedieť 
o tomto súbore viac, má možnosť si to prečítať v knihe, ktorá mi 
vyšla v Opuse pod názvom – To bola Malokarpatská kapela. Teraz 
vám Malokarpatská zahrá niekoľko najznámejších piesní z jej 
repertoáru. Príjemné počúvanie vám želá Adam Hudec.                            
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0. Úvodná zvučka                                      0,21 
1. Victoria             ľud.úpr.A.Hudec           3,15  CD To bola MK 2 
2. Kúty, Kúty        A.Hudec/A.Škoviera      4,07 Zlatý poklad 2 
3. Polka pre trúbku    A.Hudec                    3,38  CD To bola MK 2 
0. Jingle                                                     0,21 
4. Okolo Trnavy      A.Hudec/T.Grunner      2,26 Zlatý poklad 4 
5. Kebych byua ...    ľud. úpr. A.H.              2,23  CD To bola MK 2  
6. Jednej dcéry mamka  ľud.úpr.A.H.          2,46 Zlatý poklad 2 
7. Ľúbi sa mi            ľud.úpr. A.H.               3,15 Zlatý poklad 3 
8. Zahraj nám muzika   ľud. úpr. A.H.          2,03 CD To bola MK 2 
0. Záverečná zvučka                                     0,21 
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                                                   durata:     30,01´ 


