Dychovka pre pamätníkov
VI. Prešporská kapela
A.Hudec – úvodný text:
Po dychových hudbách Unínčanka, Prievidžanka, Tatranka,
Malokarpatská kapela a Grobanka, ktoré sme vám predstavili
v minulých reláciách, máme dnes pre vás, vážení poslucháči v relácii s názvom Dychovka pre pamätníkov - pripravené piesne
Prešporskej kapely.
Táto kapela z Bratislavy fungovala na prelome 80. a 90. rokov. Jej
predchodcom bola DH Dimitrovanka pri chemických závodoch
Dimitrovka
v Bratislave.
Kapelníkom
bol
Pavel
Špaček,
všestranný hudobník, dnes kapelník úspešnej DH Vištučanka.
Prešporská kapela bola zložená s profesionálnych hráčov
bratislavských orchestrov, ale aj amatérskych hráčov. Viacerí boli
z UHMV napr. trubkár Pavol Vido, z PH Bratislava tubista Libor
Zálesňák, ktorý aj aranžoval viacero piesní na ich CD nosič.
V roku 1993 toto CD-čko s názvom Na tej našej rovinečke nahrala
Prešporská kapela vo vydavateľstve OPUS. Pri nahrávke im
odbornou spoluprácou pomohli Zdeněk Gurský, vtedy ešte člen
Mistříňanky, dnes kapelník DH Gloria a taktiež Ján Jamriška,
vtedy kapelník Záhoráckych strýcov. Na CD-čku Prešporskej
kapely sú skladby poväčšine slovenských autorov napr. Miroslava
Iršu, Libora Zálesňáka, Antona Gajdoša či Stanislava Mášika, ale
aj skladby Zdena Gurského. S kapelou vtedy spievali Daniela
Koňková, Jana Juríková a manželka kapelníka Ľubka Špačková,
ktorá je dnes hlavou speváckou hviezdou vynikajúcej moravskej
kapely Gloria Zdenka Gurského. Mužskí sólisti na tomto CD-čku
boli Anton Križan, Ján Hnát a Ľuboš Novotný.
Titulná pieseň tohto CD nosiča – Na tej našej rovinečke sa v tom
čase stala veľkým hitom v oblasti dychovej hudby. Po rôznych
turbulenciách v porevolučnom období prestala v 90.-tych rokoch
táto kapela fungovať a kapelník Ing. Pavel Špaček sa plným
nasadením začal venovať dychovej hudba Vištučanka, s ktorou
dosiahol mnohé úspechy a s Vištučankou sa stal Majstrom
Slovenska na festivale v Lednických Rovniach v roku 2007.
Prešporská kapela vám dnes zahrá skladby: Na tej našej
rovinečke, ľudový valčík v úprave Libora Zálesňáka, polku Zdenka
Gurského Ej orali šuhaji, ľudovú pieseň Lábe, Lábe, potom to
bude moja orchestrálna Swing polka, pieseň Jána Jamrišku
s názvom Spýtaj sa trávičky, Lamačská polka Stana Mášika,
Pieseň do dlaní Mira Iršu a nakoniec to bude ľudová pieseň
v úprave Libora Zálesňáka Stokrát sem sa.
Príjemnú pohodu s Prešporskou kapelou vám želá Adam Hudec.
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