
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...   
                         
              XVI.– DH Lieskované 
 
0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
     Do nej hlas:  
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu Lieskované.       Hudba dohrá zvučku.    
 
A.H.: Príjemný podvečer želá poslucháčom internetového Rádia 
dychovka  Adam Hudec. V dnešnej relácii vám predstavíme DH  
zo slovensko-moravského pomedzia a to DH Lieskované. Najlepšie 
však bude, keď sa  vám predstaví sama svojimi skladbami.  
DH Lieskované !                                 0,20  
 
1.  Z Lieskového                 M.Vlado           2,56 (CD Večerná láska)  
2.  Dedinka v údolí        ľud.úpr.A.Hudec   2,15          -„ –  
3.  Za kasárňou              M.Prôčka              2,58          - „ – 
 
A.H.: V dnešnej relácii vám bude hrať dychová hudba spod 
Javoriny. Podľa názvu kapely by sa dalo usudzovať, že sídlo má 
v Moravskom Lieskovom, avšak kapela vznikla v roku 1989 
v neďalekom Novom Meste nad Váhom z členov dychového 
orchestra Vzduchotechnik na pôde závodného klubu 
Vzduchotechniky. Založili ju Ing. Ján Hargaš, bývalý člen 
Staroturanskej kapely a krídlovák Milan Malíček, ktorý sa stal 
kapelníkom kapely Lieskované a je nim dodnes.  
Súčasná dych. hudba Lieskované nadviazala na vyše 90 ročnú 
tradíciu dychovej hudby v obci Moravské Lieskové. V minulých 
desaťročiach viedol dychový orchester Lieskovan Milan Žákovič, 
ktorý má veľkú zásluhu na rozvoji dych. hudby v tejto obci. Tento 
učiteľ miestnej školy nielenže ako kapelník viedol dychovú 
hudbu, komponoval a upravoval skladby, ale najmä vychoval 
desiatky nových hráčov na dychové nástroje. Aj mnohí členovia 
súčasnej kapely Lieskované začínali spoznávať tajomstvá hudby 
a získavať vzťah k dychovej hudbe práve uňho. 
Teraz vám DH Lieskované zahrá známu polku Javorinka šedivá, 
potom to bude skladba Pavla Pavlecha Lieskovské zvony a k tomu 
pribudne ešte Kačenko turanská. Príjemné počúvanie.   1,30 
 
4. Javorinka šedivá                    ľud.    2,47 (CD Javorinka šedivá) 
5. Lieskovskí zvony            P.Pavlech    3,49        - „ – 
6.  Kačenko turanská  ľud.úpr.A.Hudec  1,53        - „ –  
 
A.H.: DH Lieskované najprv nacvičovala v Novom Meste nad 
Váhom, vyhrávala na rôznych podujatiach, napr. na 
Novomestskom jarmoku, na plesoch, zábavách, dožinkách a pod.  
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Keďže od roku 1994 sa im vytvorili dobré podmienky na 
nacvičovanie v Osvetovej besede pri Obecnom úrade v Moravskom 
Lieskovom, presťahovali sa tam. 
Hovoril som už, že kapelníkom Lieskovanov je Milan Malíček, 
umeleckým vedúcim bol bývalý člen PH Trenčín, tenorista Karel 
Smitka. Organizačne pomáha kapele, ale taktiež aj upravuje 
piesne Es-klarinetista Ing. Peter Lacko, no a  kompozične 
a aranžérsky pôsobí  pre kapelu aj trubkár Voj. hudby OSSR 
z Bratislavy Marián Vlado, organizačný vedúci Majstrov Európy 
z roku 2004 - Dunajskej kapely.. Takže – vedúcich osobností  
v kapele  je dostatok. 
Posledne menovaní Peter Lacko a Marián Vlado sú autormi 
nasledujúcej skladby, ktorú skomponovali na text Pavla Pavlecha 
pod názvom Smutný na stráži. Táto pieseň je zo súťaže nových 
skladieb, ktorú vypísalo a spoluorganizovalo ZDHS v Novom Meste 
nad Váhom v roku 2001.                             1,20 
 
7. Smutný na stráži       M.Vlado      2,38     (CD Javorinka) 
8. Pod Javorinú             ľud.            2,11            - „ –  
9. Regrútske piesne   ľud.úpr. A.H.   5,15            - „ – 
 
A.H.: Na CD-čku s názvom Javorinka šedivá, z ktorého si dnes 
púšťame piesne Lieskovanov, sú aj orchestrálne skladby, ako 
napr. polka Alfova Zdenka Gurského – kapelníka dych. hudby 
Gloria, kde hrajú sóla na tenor Karel Smitka a na trúbku Marián 
Vlado. Potom to bude známa skladba pre sólovú trúbku Cherry  
Pink Ernesta Lecuona a nakoniec to bude skladba 
banskobystrického skladateľa Ludvika Wiesingera – Jaromočné 
klarinety. DH Lieskované, tentoraz orchestrálne.                      
0,40 
 
10. Alfova                       Z.Gurský         3,24 ( CD Javorinka) 
11.  Cherry Pink              E.Lecoun        2,32         - „ – 
12. Jarmočné klarinety    L.Wiesinger    2,04         - „ – 
 
A.H.:  Kapela Lieskované hrá samozrejme najčastejšie doma 
v Moravskom Lieskovom a v svojom okolí - v Novom Meste n/V., 
v Trenčíne, na blízkej Morave, napr. vo Veselí nad Moravou, 
v Brne na veľtrhu a pod. Účinkovali aj v Rakúsku, Belgicku či 
Holandsku. Vystupovali v reláciách Slov. televízie, napr. 
v Zahrajte nám takúto, Senzi Senzus, Anderov rebriňák, 
Záhorácka búda, ale aj v bývalej televízii VTV v programe 
Slovensko v notách. Koncertovali aj s hudobno-zábavným 
programom s humorným slovom , ktorý mal názov Cez lieskovskú 
dolinu Klanečnica tečie. 
Zúčastnili sa na festivaloch, prehliadkach a súťažiach dychových 
hudieb. Účinkovali v  medzinárodnej súťaži „Zlatá křídlovka  
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Hodonín 2000“, kde sa umiestnili v striebornom pásme. Doteraz 
natočili tri hudobné nosiče . V roku 1998 MC kazetu - Pesnička  
pekná Vás pohládzaj, v roku 2001 CD a MC s názvom Javorinka 
šedivá a v roku 2007 CD nosič - Večerná láska.  
Z posledne menovaného CD-čka vám teraz DH Lieskované zahrá 
skladby Kamarátska polka Mariána Vlada, potom to bude Cigáň 
z Javoriny a ešte k tomu zmes ľudových piesní s názvom Dobrý 
večer.                         1,30 
 
13. Kamarátska          M.Vlado            3,39 (CD Večerná láska) 
14. Cigáň z Javoriny   ľud.                  2,53            - „ – 
15. Dobrý večer          ľud.úpr. J.Baláž  6,12          - „ – 
 
A.H.:  S DH Lieskované spievajú Martina Vladová, Erika Pupáková 
a Silvia Pašková, mužskí spevácki sólisti sú Pavol Gašparík a 
Ľubomír Ferianec. Na klarinety hrajú Peter Lacko a Igor Bálent, 
na krídlovky kapelník Milan Malíček, Jozef Lahvička, Milan Búlik 
a Marián Vlado, na tenory Stanislav Tyzner a Dušan Teska, 
sprievodné nástroje Stanislav Sedlák, Milan Haruska, Ivan Vlado a 
Vlastimíl Bocora, tuba Jozef Zámečník a bicie Ľubomír Kusenda.  
Ako píšu členovia DH Lieskované na svojej webovej stránke : ich 
najväčším úspechom je,  že sú od  svojho vzniku až dodnes  
výbornou partiou , ktorú spája láska k dychovej hudbe a úžasné 
priateľské vzťahy. 
Nech im teda tieto dobré vzťahy a láska k dychovej hudbe vydrží 
čo najdlhšie. To im želá autor dnešnej relácie Adam Hudec. 
Dopočutia, priatelia.          1,00 
 
16.  Zmes slov.ľud.piesní(č.8)          ľud.   5,23 (CD – Javorinka) 
 
                                                 durata: 60,12 
 
 
 
 
 
 
 


