
      XI.  Virtuózni sólisti – Tomáš Wessely 
 
A.H.:  V dnešnej relácii Rádia dychovka Virtuózni sólisti vám, 
vážení poslucháči, predstavíme jedného z najlepších tenoristov 
v oblasti dychovej hudby na Slovensku i na Morave. Je ním 
Tomáš Wessely, člen Dunajskej kapely, Majstrov Európy z roku 
2004 v Bojniciach.  
Tomáš Wessely sa narodil  7.9.1980 v Břeclave, pochádza však 
z obce Starovičky nedaleko Hustopeče. Je vyučený maliar, 
hudobne je teda muzikant - amatér, v súčasnosti pracuje vo firme 
ktorá vyrába trezory. Avšak ako hráč na tenor je medzi amatérmi 
extra trieda. Pred pôsobením v Dunajskej kapele hrával v DH 
Vacenovjáci i v Stříbrňanke, v súčasnosti je aj členom malej dych. 
hudby Vonička, no a samozrejme je zakladajúcim členom 
Dunajskej kapely. Hrá na tenor, pozaunu, akordeon a aj spieva. 
Okrem exelentnej hry na baskrídlovku je aj hudobný skladateľ, 
dnes si vypočujeme viacero jeho skladieb.  
Po muzikantskej stránke je to vynikajúci muzikant, naozaj 
prirodzený talent, ja o ňom hovorievam, že má železné pery. Keď 
sme v štúdiu nahrávali napr. skladby Ten.- Bar.kvapík 3 a Dve 
hrdličky, ktoré som v podstate komponoval jemu na telo, 
nevychádzal som z úžasu, s akou ľahkosťou hrá neuveriteľné 
výšky a ako – hoci amatér – perfektne zapadol medzi 
profesionálnych hudobníkov z Dunajskej kapely.  
Tomáš Wesselý je o.i. aj vášnivým poľovníkom i kuchárom, napr. 
dobrôt z diviny. 
My si dnes vypočujeme skladby v podaní Majstrov Európy z roku 
2004 – Dunajskej kapely z Bratislavy, kam z Moravy dochádza aj 
dnešný virtuózny sólista Tomáš Wessely. Predstaví sa nám 
v skladbách: Ten. -Bar. kvapík 3 spolu s Rasťom Pavúčkom, 
v poslednom čase veľmi hranej skladbe Dve hrdličky, ktorú som 
napísal pre Tomáša Wesseleho a kapelníka Dunajskej kapely Fera 
Bečku. Potom to bude jeho vlastná skladba, ktorú Tomáš nazval 
Normal Polka a kde sólovo exeluje. Nasledovať budú dve jeho 
kompozície s názvami Polka pre Henáčka a valčík Pre teba. No 
a potom vám ešte zahrá Dunajská kapela skladby, v ktorých hrá 
dôležitú úlohu aj Tomáš na svoj tenor – a to Predstavovací 
kvapík, valčík  V dáli a nakoniec Kamarádsku polku Mariána 
Vlada. 
Príjemnú pohodu s virtuóznym sólistom Tomášom Wesselým vám 
želá autor dnešnej relácie Adam Hudec.           3,06 
 
0.Zvučka relácie                                     0,21 
1. Ten.-Bar. kvapík 3              A.Hudec  3,00 ( Archív RD – Euro..) 
2. Dve hrdličky (Zwei Turteltauben) A.Hudec 3,14  (Dunaj.kap. 2)                  
3. Normal Polka                       T.Wessely   4,00 (Wie in einem Mä.) 
0. Jingle 
4. Polka pre Henáčka               T.Wessely   3,00 (Europ...) 
5. Pro tebe (Fur Dich)               T.Wessely   3,24    (Dunaj.kap. 2) 
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6. Predstavovací kvapík           A. Hudec     2,11     (Dunaj.kap. 2) 
7. V dáli (In die Ferne)              M.Prajka     5.14     (Dunaj.kap. 2) 
8. Kameraden Polka                 M.Vlado       3,36    (Dunaj.kap. 2)   
0. Záverečná zvučka     

                                                              ––––––– 
                                              durata cca 30,00 


