
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...                 

                       XL.– DH Sebedražská kapela 

 
        0. Zvučka  relácie – 0,21´ 
       Do nej hlas:  

Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú 
hudbu Sebedražská kapela.             Hudba dohrá zvučku.    

 
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia 
dychovka  Adam   Hudec. Dnes vám predstavíme malú dychovú 
hudbu ktorá sa volá Sebedražská kapela. Nadväzuje svojou 
činnosťou na dlhoročnú tradíciu dychovej hudby v obci 
Sebedražie pri Prievidzi. Najlepšie však bude, keď sa vám na úvod 
dnešnej relácie predstaví sama svojimi piesňami. Tak teda 
príjemnú pohodu so Sebedražskou kapelou.              0,29 
 
1. Ozvena                      F.Kotásek           ?  (Archív RD) 
2. Není nám súzené       A.Hudec  
3. Naša dedina               Z. Gurský 
 
A.H.: DH Sebedražská kapela sa vám predstavila polkou Františka 
Kotáska s názvom Ozvena, potom to bol môj valčík Neni nám 
súdzené a tretia skladba bola od Zdenka Gurského s názvom Naša 
dedina.  
Tradícia dychovej hudby v Sebedraží siaha až do roku 1898, keď v 
obci Sebedražie pri Prievidzi vznikla prvá hasičská dychovka. 
Takže Sebedražská kapela oslávila už svoje 114. výročie svojej 
existencie, čo ju radí medzi najstaršie dychové hudby na 
Slovensku. Počas dlhej histórie sa v kapele vystriedalo viac 
generácií muzikantov a kapelníkov, ktorým patrí úcta 
a poďakovanie za uchovanie krásy a potešenia z hudby.  
Na túto dlhoročnú tradíciu nadväzuje i súčasné zloženie 
dychovky dvanástich muzikantov a dvoch speváčok, ktorých 
spája nadšenie a veľká chuť, robiť dobrú muziku. 
O tom sa môžete hneď presvedčiť v skladbách Zavolaj ty šuhajko 
od Peťa Buricu, Čo láska není Pavla Vida a v ľudovej piesni 
v úprave Antona Martináka s názvom V medňanskej kaplnke. 
                                                                      1,19 
4. Zavolaj ty môj šuhajko           P.Burica                  - „ - 
5. Čo láska není                         P.Vido 
6. V medňanskej kaplnke           ľud./úpr. A.Martinák 
 
A.H.: Kapelníkom Sebedražskej kapely je klarinetista Vladimír 
Hromada a organizačný vedúci hráč na bastrúbku Jozef Florovič.  
V súčasnosti s kapelou spievajú Monika Jašová a Katarína 
Šaalová. Na nahrávke CD nosiča, z ktorého dnes počúvame ich  
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piesne spievali ešte Renáta Repková, Soňa Kolářová a Gabriela 
Mikulášová. Tie vám teraz zaspievajú piesne Orali dva šuhajci, Už 
sa reči nesú a pieseň Mira Iršu, ktorú sme pôvodne robili pre DH 
Unínčanka s názvom Slovenské Pomoraví. Príjemné počúvanie. 
                                                                       0,42 
7. Orali dva šuhajci                        Z.Gurský 
 8. Už sa reči nesú                          B.Číž  
 9. Slovenské pomoraví                   M.Irša/A.Hudec 
 
A.H.: Repertoár DH Sebedražská kapela je pomerne pestrý 
a bohatý. Tvoria ho klasické úpravy ľudových piesní, ako aj 
modernejšie úpravy tanečnej hudby. V súčasnosti dychová hudba 
pôsobí pri Obecnom úrade v Sebedraží. Kapela má za sebou 
mnoho vystúpení a to nielen v obci Sebedražie, ale napr. v roku 
2010 sa predstavila aj v Nemecku, v bavorskom Herschingu. 
Odohral koncerty v Trenčíne, Novom Meste nad Váhom, Prievidzi, 
Bojniciach, a tiež v obciach Šútovce, Nitrianske Pravno či Lehota 
pod Vtáčnikom. No a už tradične sa kapela zúčastnila na festivale 
"Hudba bez hranic" v partnerskej obci Dolní Studánky v ČR. 
Okrem koncertov hrajú samozrejme aj do tanca a majú tiež 
pripravený tematický program, napr. ku Dňu matiek, pre 
poľovníkov, pre vinárov a pod. Súčasťou programu môže byť 
moderovanie aj v nemeckom jazyku.  
Teraz vám Sebedražská kapela zahrá moju Polku pre trúbku, 
potom to bude ľudová pieseň Slovenské mamičky a nakoniec to 
bude skladba Jožka Baláža s názvom  Šuhaj čo ľúbi.      1,20 
 
10. Polka pre trúbku                      A.Hudec 
11. Slovenské mamičky                  ľud./úpr. R. Mikláš 
12. Šuhaj čo ľúbi                            J.Baláž 
 
 
A.H. : V roku 2010 nahrala Sebedražská kapela svoje prvé CD-čko 
s názvom Sebedražský kostolíček. CD obsahuje 16 skladieb. 
Nahrávali ho v Bojniciach s otcom a synom Mariánom a Jozefom 
Mikulecovcami s Bošáce. Hudobnú réžiu mal tubista kapely Libor 
Plevka. Sebedražská kapela úspešne účinkovala v ostatnom čase 
aj na rôznych festivaloch dychovej hudby, napr. v Žarnovici, na 
Orave, v Handlovej no a najväčší úspech získala na 
Medzinárodnom festivale Dychovky v preši v Pezinku v roku 
2011, kde získala Zlaté pásmo CUM LAUDE za 92,25 bodov. 
A okrem toho ich spevák a konferensier  Lacko Jurík získal cenu 
za pozoruhodný spevácky výkon.  Dňa 16.06.2012 sa v športovom 
areáli v Sebedraží uskutočnil 2. ročník Festivalu dychovej hudby. 
Úvod patril mažoretkám z Prievidzkého klubu, prítomných 
privítal a festival zahájil starosta obce Ing. Peter Juríček. 
Pozvanie prijali dychové kapely Popradčanka, Žiaranka zo Žiaru   
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nad Hronom, Minciar z Kremnice, Tvrdošanka a na festivale 
samozrejme účinkovala aj domáca Sebedražská kapela.  
Teraz vám táto kapela zahrá dve piesne, ktoré majú v svojich 
názvoch názov ich obce. Bude to pieseň Zdenka Gurského 
Sebedražský kostolíček a polka Jozefa Baláža z neďalekej 
Kanianky. Polka má názov V sebedražskom veľkom dvore.  1,47 
 
13. Sebedražský kostolíček             Z.Gurský 
14. V sebedražskom veľkom dvore   J.Baláž 
 
A.H.: DH Sebedražská kapela je jednou z mnohých dobrých kapiel 
z Hornej Nitry. Veď celý tento región od Partizánskeho, cez 
Hradište, Prievidzu, Bojnice, Kanianku a ďalšie obce a mestá je 
dnes - dalo by sa povedať – centrom najkvalitnejšej dychovej 
hudby na Slovensku. Bodaj by sme takýchto regiónov mali na 
Slovensku viacej, potom by situácia v našom žánri bola oveľa 
kvalitnejšia a perspektívnejšia.  
Pred záverom relácie zaželajme Sebedražskej kapele veľa dobrých 
piesní a veľa kvalitných vystúpení. To im želá autor dnešnej 
relácie Adam Hudec. Dopočutia, priatelia.         0.44 
 
15. Riders In the Sky                     S.Jones 
O. Záverečná zvučka 
  
 
 
 
 
 
 
 


