
       VI. Virtuózni sólisti – Ján Múdry 
 
A.H.:  V dnešnej relácii Rádia dychovka Virtuózni sólisti vám, 
vážení poslucháči, predstavíme jedného z najlepších hráčov na 
tenor a pozaunu na Slovensku a tým je Ján Múdry.  
Narodil sa 7. Januára 1984 v Trenčíne. Od narodenia až po rok 
2011 žil v obci Drietoma. Teraz žije v obci Moravské Lieskové, 
odkiaľ pochádza jeho manželka Monika, ktorá je speváčkou v DH 
Bučkovanka a taktiež aj DH Drietomanka.  Za svoje základné 
hudobné vzdelanie vďačí otcovi Jaroslavovi Múdremu, 
dlhoročnému úspešnému kapelníkovi DH Drietomanka a tiež 
svojmu bratovi Jaroslavovi Múdremu mladšiemu, ktorý po ich 
otcovi prebral kapelnícke žezlo a naďalej šíri dobré meno DH 
Drietomanka.   Hudobné vzdelanie získal na konzervatóriu 
v Žiline v rokoch 2003 až 2008 u pána profesora Jiřího Bukača - 
odbor hra na pozaunu. V r. 2009 ukončil svoje štúdium 
absolutóriom na konzervatóriu v Bratislave, keďže mu pracovné 
povinnosti nedovolili byť študentom na žilinskom konzervatóriu 
až do samého konca štúdia. V hre na pozaunu je Ján Múdry 
dvojnásobný absolútny víťaz v súťaži slovenských konzervatórií (v 
rokoch 2005 a 2007).  Od roku 2008 je Ján Múdry zamestnaný vo 
Vojenskej hudbe ozbrojených síl Slovenskej republiky ako hráč na 
tenor. Okrem toho je členom dychovej hudby Drietomanka, kde 
hrá na tenor a pozaunu od roku 1998 až po súčasnosť. Ako 
stabilne hosťujúci hráč taktiež účinkuje v známej moravskej 
dychovej hudbe GLORIA Zdeňka Gurského. V minulosti hrával aj v 
DH Stříbrňanka, či v iných slovenských a moravských dychových 
hudbách.  
V decembri 2009 nahral svoje prvé sólové CD-čko, ktorému dal 
príznačný názov PREMIERA. CD obsahuje 13 svetovo známych i 
vlastných skladieb. 10 skladieb z tohto CD je nahraných s DH 
Drietomanka, ďalšie tri s dychovými hudbami Dunajská kapela, 
Stříbrňanka a Gloria. Ján Múdry  sa venuje aj skladateľskej a 
aranžérskej činnosti, väčšinou pre DH Drietomanka. Doteraz 
zložil, alebo aranžoval viac ako 20 skladieb a jeho tvorba sa stále 
rozširuje. 
My si dnes vypočujeme v relácii Virtuózni sólisti skladby v podaní 
sólistu Jána Múdreho. Budú to skladby: Diabolská polka od 
Fr.Kastnera, Kubešova skladba Veselí bratia, kde sóla zahrajú so 
svojim bratom Jarom Múdrym mladším, potom to bude Ave Maria 
J.S.Bacha a CH.Gounoda v mojej úprave, nasledovať bude kvapík 
Tance z Banátu, v celom svete známa pieseň Wonderful Word, 
ďalej to bude moja virtuózna polka  pre tenor s názvom 
Drietomský šuhaj, ktorú som skomponoval priamo preňho. Potom 
vám Ján Múdry zahrá známu pieseň Karla Svobodu Včielka Maja, 
ktorú mu aranžoval jeho kolega tenorista Stano Orechovský, ďalej 
skladbu s názvom Premiéra, ktorú mu aranžoval Zdenek Gurský 
a nakoniec to bude známa skladba N.R.Korzakova – Let čmeliaka 
v úprave Pala Zajáčka.  
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Príjemnú pohodu s virtuóznym sólistom na tenor a pozaunu 
Jánom Múdrym vám želá Adam Hudec.                3,50 
                                                                          
0. Zvučka relácie                                              0,21 
1. Teufels polka (Diabolská polka) F. Kastner   2,27 ( CD -J.Múdry) 
2. Veselí bratři                              L.Kubeš       3,07           - „ –  
3. Ave Maria                        J.S.Bach,Ch.Gounot 2,23  
4. Tance z Banátu                rum.ľud.                  2,58 
0.Jingel 
5. Wonderful Word              B.Thiele                   3,36 
6. Drietomský šuhaj           A.Hudec                    3,10 
7. Včielka Maja                   K.Svoboda                 2,46 
8. Premiera                         G.Savio                     2,40 
9. Let čmeliaka                   N.R.Korzakov            2,29 
0.Zvučka                    
                                                     + text              3,50                                         
                                                                    ––––––––––––––- 
                                                                           30,29´ 


