
   Nielen dychovkou je človek živý...    
 
                XI. – Malokarpatský rok 
 
O. Zvučka 
A.Hudec – úvodný text: 
Nielen dychovkou je človek živý... Tak sme nazvali reláciu Rádia 
dychovka, v ktorej síce budú znieť aj dychové nástroje, ale 
nebude to dychovka v tom pravom slova zmysle. Pretože pomedzi 
skladby v podaní Malokarpatskej kapely bude znieť aj veršované 
hovorené slovo v podaní herečky Evy Večerovej. V roku 1986 sme 
s Malokarpatskou kapelou urobili koncertný program pre 
Slovkoncert s názvom Malokarpatský rok. Bolo to hudobno –
slovné pásmo o 12 mesiacoch v roku v pesničkách 
a veršovačkách, ktoré vytvárajú monotematický celok. 
Veršovačky o príslušných znakoch zverokruhu napísal výborný 
textár mnohých piesní Malokarpatskej kapely Tibor Grunner, 
hudobne som urobil tematické zmesi poväčšine ľudových piesní, 
ktoré sa viažu k tomu-ktorému mesiacu v roku. V roku 1988 sme 
tento projekt nahrali aj na LP platňu a v roku 2009 vyšiel tento 
projekt  na CD –čku  v sérii Opus 100. 
Takže, vážení poslucháči, je tu začiatok Nového roku a my sa 
započúvajme do 60 minútového pásma slova a hudby, ktoré nám 
možno napovie, ako bude tento Nový rok 2013 vyzerať. Príjemnú 
pohodu s Malokarpatským rokom vám želá Adam Hudec.    1,30 
 
Skladby a texty:                                                          57,47´ 
Zvučka,  E.Večerová – január 
Novoročné piesne – február 
Fašiangové piesne – marec 
Piesne o oraní a siatí – apríl 
Šibem,šibem, pošibávam  A.Hudec/T.Grunner  - máj 
Piesne o stavaní májov  - jún 
Piesne o kosení a hrabaní sena – júl 
Piesne žatevné a dožinkové – august 
Piesne o víne – september 
Piesne regrútske – október 
Piesne o horách, horároch a poľovačke – november 
Piesne svadobné – december                                     57,47 
A.H.: Vážení poslucháči, tak, ako sa spievalo v prvej piesni tohto 
pásma, že : Prišiel ku nám Nový rok, Nový rok, spravme šťastný 
prvý krok a radujme sa všetci vospolok. Toto vám pre celý rok 
2013 želá autor dnešnej relácie, ako aj autor všetkých relácií, 
ktoré odzneli v roku 2012 – a bolo ich spolu až 88 – Adam Hudec. 
Tak teda - všetko najlepšie v Novom roku, priatelia dobrej 
dychovky.  0,32  
 
O. Záverečná zvučka                         spolu:        60,31 ´  


