
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...   
                         
            XXIII.– DH Nedanovčianka 
 
0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
     Do nej hlas:  
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu Nedanovčianka.       Hudba dohrá zvučku.    
 
A.H.: Príjemný podvečer želá poslucháčom internetového Rádia 
dychovka  Adam Hudec. V dnešnej relácii vám predstavíme DH  
z obce Nedanovce, ktorá leží medzi Topoľčanmi a Partizánskym.  
Najlepšie však bude, keď sa  vám predstaví sama svojimi 
skladbami. Tak teda - Nedanovčianka, hraj !      0,20                          
 
1.  Barborka                M.R.Procházka        3,30 ( MP 3 ) 
2.  Každému                M.Trautenberger     3,20   - „ – 
3.  Vy stromečky         ľud./upr. I.Kopáčik 2,10 
 
A.H.: Prvá dychová hudba v obci Nedanovce vznikla v roku 1926.  
Vznikla z iniciatívy Teodora Turčeka, v roku 1936 tu založili 
ďalšiu kapelu, ktoré sa v roku 1938 spojili opäť do jednej. 
Po druhej svetovej vojne prechádzala kapela viacerými 
generačnými zmenami. Tá posledná bola v roku 1999, keď do už 
rozbehnutej kapely prišla nová, mladá krv. Popri starších, už 
skúsených muzikantoch vyrástli noví mladí hráči, ktorí sú 
základom obsadenia dnešnej Nedanovčianky.  
Tá vám teraz zahrá víťaznú polku zo súťaže Novomestská nota 
2001 ktorú napísali Peter Burica a Pavol Pavlech a dali jej názov 
Zavolaj ty šuhajko. Potom to bude ľudový valčík v úprave Jozefa 
Dedíka a Jána Jamrišku Cigáň z Javoriny a k tomu pribudne ešte 
známa ľudová pieseň v úprave Láďu Pfeffra z DH Moravěnka 
Tancuj, tancuj. Príjemnú pohodu s DH Nedanovčianka.         1,10 
 
4. Zavolaj ty šuhajko          P.Burica                  3,00 
5. Cigáň z Javoriny            ľud./úpr.J.Dedík,J.Jamriška   3,30 
6. Tancuj, tancuj                ľud.L.Pfeffer             2,40 
 
A.H.: Pre kapelu Nedanovčianka je charakteristický elán a 
oduševnenie, s ktorým účinkuje na javiskách a pódiách v širokom 
okolí.. Radosť a muzikantské srdce rozdáva na festivaloch 
dychových hudieb, tanečných zábavách, plesoch, kultúrnych 
podujatiach či ľudových veseliciach.  
Najväčším úspechom Nedanovčianky je víťazstvo na 
medzinárodnej súťaži Dychovky v Preši v roku 2006 v Pezinku, 
kde som ako predseda poroty skonštatoval, že podala výborný 
výkon a víťazstvo si plne zaslúžila. 
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Aj rok 2007 bol pre Nedanovčianku mimoriadne úspešný. Na 
Celoslovenskej súťaži malých dychových hudieb v Lednických 
Rovniach sa umiestnila v Zlatom pásme na 3. mieste. V tom 
istom roku nahrala svoj prvý CD nosič s názvom Každému. 
Väčšinu piesní v dnešnej relácii počúvame práve z tohto CD-čka. 
Teraz však urobíme výnimku a nasledujúce 3 skladby budú z jej 
hrania naživo na súťaži v Lednických Rovniach. Bude to moja 
Polka pre trúbku v podaní sólistu Marcela Flóra, potom to bude 
známa ľudová pieseň Zaleť sokol a k tomu vám Nedanovčianka 
zahrá ešte povinnú skladbu z toho ročníka súťaže s názvom 
Kanianska polka od Jozefa Baláža. Nedanovčianka naživo.   1,20 
 
7. Polka pre trúbku               A.Hudec            3,33 
8. Zaleť sokol                        ľud.                  3,02 
9. Kanianska polka               J.Baláž              3,01 
 
A.H.: V roku 2008 sa Nedanovčianka zúčastnila medzinárodnej 
súťaže "Zlatá křídlovka" v Hodoníne. V roku 2010 účinkovali na 
Krajskej súťaži malých dychových hudieb v Hornom Lieskove, 
kde obsadili 2. miesto a zlaté pásmo cum laude, na 
medzinárodnej súťaži v Pezinku to bolo tak isto druhé miesto a 
zlaté pásmo s pochvalou.  
Repertoár dychovky je široký, tvoria ho skladby súčasných 
slovenských, moravských i zahraničných skladateľov. Hrá polky, 
valčíky, ľudové piesne i moderné skladby. 
Organizačným vedúcim Nedanovčianky je Vladimír Turček, ktorý 
je zároveň aj zvukárom kapely. 
S Nedanovčiankou na nahrávke CD nosiča spievali Gabriela 
Dvončová, Magdaléna Hamadová a Milan Turek, v súčasnosti 
s kapelou spievajú Martina Horňaková, Gabriela Dvončová a 
Michal Sobota.  
Teraz si v ich podaní vypočujeme piesne I don´t know to love him 
od Andrewa Lloid Webbera, známu ľudovú pieseň Láska, bože 
láska v úprave Tondu Pauluša – kapelníka Mistříňanky a potom to 
bude ešte polka V tej starej forote.                            1,10 
 
10. I don´t know to love him    A.L.Webber               3,30 
11. Láska, bože láska                ľud./A.Pauluš          3,15 
12. V tej starej forote                J.Uher                     3,30 
 
A.H.:  V súčasnosti hrá DH Nedanovčianka v tomto obsadení: 
krídlovky - Miroslav Turček, Marek Turček a Ľubor Palák,  trúbky 
Adam Dodok a Marcel Flóro, tenor - Peter Vaško, barytón - Viliam 
Pecia, klarinety Dominik Turček a Peter Palák, sprievodné 
nástroje Lubo Ďurina, Jozef Bakyta, Vladimír Gombár a Ondrej 
Turček,  tuba - Pavol Hoos a na bicích sa striedajú Marcel Bulík, 
Miroslav Beňačka a Andrej Beňačka.  Všetci spolu vám teraz 
zahrajú skladby : polku Ikova Kopáčika Zapadá slniečko, známy  
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slowrock v úprave pre sólovú trúbku Zdenkom Gurským House of 
the rising sun a valčík Zakukala kukulienka tiež od Ikova 
Kopáčika.                 0,50 
 
13. Zapadá slniečko                 I.Kopáčik                  2,50 
14. House of the rising sun      úpr. Z.Gurský            2,10 
15. Zakukala kukulienka          I.Kopáčik                  2,45 
 
A.H.:   DH Nedanovčianka má tento rok bohatý koncertný 
program. V apríli účinkovali na Veľkonočných obradoch v Krásne, 
deň pred prvým májom hrali v Nedanovciach pri stavaní mája, 
potom na koncerte ku Dňu matiek, v júni účinkovali na 
festivaloch dychových hudiev v Chynoranoch, v Žarnovici a aj 
doma v Nedanovciach 24. júna. Bol to už 9.ročník festivalu DH 
v Nedanovciach, kde okrem domácej kapely vystupovali aj DH 
Chynorianka, Hodrušanka i hosť z Českej republiky DH 
Kobeřanka. 5. júla účinkovali na Cyrilo-Metódskej púti a svätej 
omši v Nitre. Ďalšie koncerty ich tohoto roku čakajú 
v Piešťanoch, Nemšovej, v Kobeřiciach v ČR, v Malých Uherciach 
či Veľkých Kostolanoch.  
Takže Nedanovčianka má bohatý koncertný život a mladí 
muzikanti nechávajú na pódiu okrem dobrej nálady i kúsok zo 
svojho muzikantského srdca. Veríme, že tak budú činiť i naďalej, 
to im želá autor dnešnej relácie Adam Hudec. Dopočutia priatelia. 
                                                                           1,15 
 
16. Romanca pre Máriu                  T.Vaňo               2,20 
17. Uvila som veniec                       I.Kopáčik          2,30  
O. Záverečná zvučka                                                0,21 
                                                                         ––––––––––––- 
                                                          durata:        57,44 
 
 
 
 
 


