Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...
XXX.– DH Skaličané
0. Zvučka relácie – 0,21´
Do nej hlas:
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú
hudbu Skaličané.
Hudba dohrá zvučku.
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia
dychovka
Adam Hudec. Dnes Vám budeme hrať skladby
záhoráckej dychovej hudby z mesta Skalica, tým pádom sa
samozrejme nemôžu volať inak, ako Skaličané. Tak teda,
Skaličané spuste !
0,18
1. Skaličané, Skaličané
2. Skalická kaplička
3. Od Bratislavy až po Skalicu

V.Szarka
I.Zimková
A.Hudec

3,06 (Archív RD)
2,41 - „ –
3,15

A.H.: Tromi skladbami, v ktorých kapela Skaličané ospievala svoje
hrdé kráľovské mesto
Skalicu, sa vám predstavila jedna
z najlepších dychových hudieb na Záhorí, DH Skaličané. Táto
kapela vznikla v roku 1989, pri jej zrode stálo viacero
hudobníkov, ktorí dovtedy pôsobili v rôznych záhoráckych či
moravských dychovkách. Za 23 Rokov existencie súboru sa
v kapele vystriedalo veľa hudobníkov a viacero kapelníkov. V 90.tych rokoch dirigoval kapelu František Zemánek, kapelníkom bol
trubkár Jozef Zimka. V súčasnosti je kapelníkom trubkár Robo
Kucharič, ktorý hrával aj v známej moravskej kapele Túfaranka
a inde. Od roku 2007 je umeleckým vedúcim Lukáš Prajka.
Teraz si vypočujem 3 piesne Skaličanov – a to polku Milana
Čechovského Pri járečku, valčík Už tá stará jabloň a potom to
bude ešte polka Zdenka Gurského s názvom Jarní písnička.
Príjemné počúvanie.
1,09
4. Pri járečku
5. Už tá stará jabloň
6. Jarní písnička

M.Čechovský
-„Z.Gurský

2,39 (Archív)
3,15
3,34

A.H.: Piesne DH Skaličané, ktoré dnes počúvame sú z dvoch CD
nosičov s názvami Tá skalická brána z roku 1998 a Ty kátovské
lúky z roku 2001. Na týchto CD-čka spievali s kapelou Lea
Zimková, Jarmila Slobodová, Juraj Pollák a ako hosť Miroslav
Mordych. Okrem týchto dvoch CD Skaličané nahrali ako prvé CD
s názvom Od Bratislavy až po Skalicu. V ostatných rokoch nahrali
nové CD-čka s názvami Znám jeden kraj a Keď sa večer smívává.

-2Na CD nosiči Ty kátovské lúky ako hosť nahral so Skaličanmi
vynikajúci sólista na trúbku Vlado Kumpan moju Venovanú polku,
ktorú si teraz vypočujeme. Po nej vám ešte zahrajú známu
orchestrálnu skladbu Zdenka Gurského s názvom Alfova. Príjemný
umelecký zážitok.
1,00
7. Venovaná
8. Alfova

A.Hudec
Z.Gurský

(MP 3)
(MP 3)

A.H.: DH Skaličané svojim hudobným prejavom a tiež
interpretáciou pekných slovenských, moravských, ale aj českých
piesní potvrdzuje to staré známe, že hudba nepozná hraníc. Veď
mesto Skalica ležiace 5 km od hranice s Českou republikou, musí
byť ovplyvnené životom a aj hudbou z južnej Moravy. Preto aj
v repertoári DH Skaličané je viacero skladieb moravských
autorov, či už sú to autori z minulosti ako napr. Metodej Prajka či
Antonín Žváček, alebo súčasnosti napr. Zdenek Gurský či Miloš
Procházka. Veľa piesní je z pera záhoráckeho „pjesničkára“
Miroslava Iršu. Také sú aj nasledujúce skladby: Ty kátovské lúky,
Na tem našem dvore a Kolem nás.
0,53
9. Ty kátovské lúky
10. Na tem našem dvore
11. Kolem nás

M.Irša
-„-„-

2,56 (Archív RD)
2,31
3,38

A.H.: V súčasnosti hrá DH Skaličané v tomto obsadení: speváčky
Jarka Svobodová a Lucie Maršálková, speváci Miroslav Bernát
a Jan Sedláček. Kapelníkom je krídlovák Robo Kucharič, spolu
s ním hrajú Richard Pavlík a Stano Masaryk, na klarinety hrajú
Michal Brkal a Jozef Nejedlík, tenory Lukáš Prajka a Miroslav
Veselý, sprievodné nástroje Pavol Bačinský, Miroslav Duffek
a Ladislav Spěvák, na tubu hrá Peter Daniel ml. a na bicie Pavel
Tomaško. Na koncertoch o jednotlivých skladbách informuje
a divákov zabáva moderátor Ľudovít Kuba. Ďalší blok piesní DH
Skaličané začneme s možno ich najznámejšou piesňou z dielne
Jiřího Tesaříka a Miroslava Iršu – Tá skalická brána. Potom to
budú ešte polka Moja šenkérečka a valčík Klekání.
1,02
12. Tá skalická brána
13. Moja šenkérečka
14. Klekání

J.Tesařík
3,37 (Archív TD)
P.Skopal
2,57
V.Maňas ml. 2,43

A.H.: Jeden z najväčších úspechov DH Skaličané sa viaže k roku
2001, kde na 2. ME dychových hudieb v holandskom Veenendaale
získali titul 2. vicemajster Európy. Ako jeden z porotcov tejto
súťaže môžem konštatovať, že Skaličané prekvapili svojim
perfektným výkonom, hrali veľmi precízne, s patričnou šťavou

-3i muzikalitou, v ten deň keď hrali, sa stali zaslúžene víťazom dňa
a porotcovia a aj holandskí diváci uznali kvality našej kapely.
V súčasnosti Skaličané najčastejšie hrávajú na Záhorí, na južnej
Morave, ale aj v Prahe či Kladne v ČR a taktiež v Rakúsku.
Pred posledným blokom piesní zaželajme DH Skaličané, aby im to
stále hralo tak dobre, ako sa predviedli na ME dychových hudieb
a aby mali veľa spokojných poslucháčov z obidvoch brehov rieky
Morava. To im želá autor dnešnej relácie Adam Hudec. Dopočutia,
priatelia.
1,08
15. Stála kdysi lípa stará
16. Lásku neuhlídáš
17. Dívám sa dívám
O. Záverečná zvučka

J.Konečný
Z.Gurský
P.Zemánek

2,15
2,49
3,59
0,21
–––––––––––durata:
57,31

z vydali 5 CD. Počas svojho pôsobenia sa kapela preslávila nielen na Slovensku, ale aj
v krajinách Európy.

