Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú...
XIIL.– DH Záhorienka
0. Zvučka relácie – 0,21´
Do nej hlas:
Rádio dychovka a Adam Hudec predstavujú. Dnes – dychovú
hudbu Záhorienka.
Hudba dohrá zvučku.
A.H.: Príjemný deň želá poslucháčom internetového Rádia
dychovka Adam Hudec. Dnes vám predstavíme malú dychovú
z regiónu Záhorie s názvom Záhorienka. Funguje už 25 rokov a jej
kapelníkom je Jaroslav Fišer zo Stupavy. Na úvod dnešnej relácie
vám zahrá titulnú pieseň ich druhej nahrávky – CD nosiča
s názvom Záhorienka – Slavíčka hlas. Príjemnú pohodu so
Záhorienkou.
0,29
1. Slavíčka hlas

V.Pffefer

3.18 (MP3)

A.H.: Skladbou Láďu Pffefra z DH Moravienka Slavíčka hlas sa
vám predstavila DH Záhorienka. Kapela vznikla v roku 1987, jej
zakladateľom a dodnes kapelníkom je hráč na bicie nástroje
Jaroslav Fišer zo Stupavy. Kapela vznikla v snahe zachovať a
pokračovať v tradícii dychoviek na Záhorí. Za uplynulé roky sa
v kapele vystriedalo veľa muzikantov z takmer celého Záhoria. I
súčasnú podobu tvoria hudobníci od Pezinka až po Skalicu.
Repertoár Záhorienky je pomerne pestrý a bohatý. Chlapci hrajú
prevažne skladby zo Záhoria, blízkej Moravy, nechýba ani česká
klasika a radi si odskočia aj do iného repertoáru okrem
tradičných poliek a valčíkov. Záhorienka účinkuje na rôznych
podujatiach, koncertoch, estrádnych programoch, posedeniach
pri dychovke, zábavách, cirkevných slávnostiach atď., v rámci
regiónu i celého Slovenska.
Kapela vám teraz zahrá piesne Spánem bohem dedinečko, polku
Zdena Gurského Naša dzedina a valčík Miloša Procházku U téj
boží muky. Príjemné počúvanie.
1,22
2. S pánem bohem dedinečko
3. Naša dzedzina
4. U téj boží muky

ľud./úpr. J.Tesařík 3,19 (MP3)
Z.Gurský
2,46
M.Procházka
1,57

A.H.: V minulých rokoch prezentovala táto kapela viacero
hudobno-zábavných programov. Jeden z nich mal názov Chyťte sa
šohaji, bol to spoločný estrádny program dychoviek Záhorienky
a DH Šohaji z Moravy. Ďalej to bol program, ktorý sa volal Tri
srdéčka od Záhorienky, bol to estrádny program Záhorienky s
ľudovým rozprávačom. Ďalší úspešný program mal názov

- 2Vinohrady moje, bol to koncertný program Záhorienky a
populárneho speváka a vinára Jožku Šmukařa , známeho z DH
Brněnská Moravěnka.
S týmto známym moravským súborom
spoločne účinkovali v programoch Hudba bez hraníc a Pozdravy
z Moravy. No a taktiež mali program s kráľom českej dychovky,
spevákom Josefom Zímom a nazvali ho Kdyby ty muziky nebyly.
Kapela
spolupracuje
s viacerými
ľudovými
rozprávačmi,
imitátormi i folklórnymi skupinami. Záhorienka sa pravidelne
zúčastňuje aj rôznych festivalov a prehliadok dychových hudieb
na Slovensku a v Českej republike.
Teraz si vypočujeme piesne Mamičko, tatíčku, orchestrálnu polku
s názvom Alois a valčík Ked sa mamko vydám.
1,22
5. Mamičko, tatíčku
6. Alois
7. Ked sa mamko vydám

ľud./úpr.J.Konečný
neznámy autor
V.Pffefer

2,19
3,04
3.18

A.H.: V tejto kapele vyrastali aj dvaja vynikajúci muzikanti –
dvojičky Peter a Pavol Smolárovci. Obaja dnes hrajú vo VH OSSR,
Peťo Smolár hrá na tube stále v super kapele Vlada Kumpana,
nedávno som o ňom hovoril v relácii Virtuózni sólisti. Jeho brat
Pavol Smolár, hráč na B klarinete hral taktiež veľa rokov v kapele
Vlada Kumpana a taktiež aj skomponoval pre kumpanovcov
viacero skladieb, ktoré nahrali na svojich CD-čkach. Pre DH
Záhorienka skomponoval 2 piesne, ktoré si teraz vypočujeme –
valčík Šuhajek a frajárenka a polku Gajarský kostelík. Palo
k obidvom piesňam napísal aj text. Pavol Smolár a DH
Záhorienka.
0,56
8. Šuhajek a frajárenka
9. Gajarský kostelík

P.Smolár
P.Smolár

3.44
2.57

A.H.: DH Záhorienka urobila doteraz nahrávky s názvami:
Záhorienka 1, Záhorienka-Slavíčka hlas – z tohto CD-čka dnes
počúvame ich piesne, ďalej je to CD s nzvom Záhorienka - Nad
Záhorím a taktiež majú DVD Záhorienky.
Na CD nosiči Záhorienka-Slavíčka hlas účinkovali speváci:
Margita Benkovičová a Miroslav Minarovič. Hudbu nahrávali
viacerí hráči VH OSSR, ako napr. klarinetisti Dušan Zelenák
a Pavol Smolár, trubkári Peter Remeš, Braňo Tomášek, Marek
Hučík na pozaunu a Peter Smolár na tubu. Doplnili ich tenoristi
Pavol Slezák a Michal Ščepánek, ktorý bol predtým členom SF
ako hráč na pozaunu. No a samozrejme všetko zjednocuje ich
kapelník, hráč na bicie nástroje Jaroslav Fišer. Túto nahrávku im
po umeleckej stránke pomohol zrealizovať Láďa Pfeffer
z Brněnkej Moravěnky.

-3My si teraz z tohto CD-čka vypočujeme skladby – Kouzelné
klarinety Zdenka Gurského, kde sóla hrajú Dušan Zelenák a Palo
Smolár, potom to bude pekný valčík Láďu Pfeffra a Mira Iršu
Zatmnelo sa, zahrmjelo a treťou skladbou bude známa polka
Stana Mášika Mamičkina polka.
1,30
10. Kouzelné klarinety
11. Zatmnelo sa, zahrmjelo
12. Mamičkina polka

Z.Gurský
V.Pfeffer
S.Mašik

2,33
3,29
3,13

A.H.: V súčasnosti, v roku 25.výročia vzniku kapely, hrá
Záhorienka v tomto zložení: Kapelníkom je Vladimír Fišer,
s kapelou spievajú Margita Benkovičová, Alena Rapáčová a Libor
Cupal, klarinety hrajú Zuzana Dinková a Pavol Smolár, krídlovky
Roman Hudec, Adam Dodok a Jozef Hatala, trúbka Martin
Mlynek, tenory Rasťo Pavúček a Peter Dolný, sprievodné nástroje
Magdaléna Plháková, Marek Mader a Marián Mader a na tubu
Pavel Poliak. DH Záhorienka vám teraz zahrá valčík Mira Iršu
Pjesnička lúbezná a polku Zdenka Gurského Ej,šenku, šenku. 0,46
13. Pjesnika lúbezná
14. Ej,šenku, šenku

M.Irša
Z.Gurský

3,24
2,49

A.H. DH Záhorienka je o.i. aj iniciátorom a organizátorom veľkej
muzikantskej akcie v Stupave a v okolí pod názvom Muzikantský
ples. Konal sa 20. januára 2012 v kultúrnom dome v Stupave
a okrem Záhorienky sa tam predstavili aj dych. hudby
Križovianka, Legrúti a známa Mistříňanka z Moravy. Podobný
Muzikantský ples sa uskutoční aj DK v Zohore 18. januára 2013.
Účinkovať tam budú DH Boršičanka Antonína Koníčka,
Stříbrňanka, Hradištská kapela a samozrejme Záhorienka.
Zaspievať si príde aj legendárny spevák z Moravy Jirka Helán.
Takže, vážení poslucháči, už dnes si naplánujte čas na 18.
januára, aby ste sa na plese v Zohore mohli dobre vytancovať.
Veríme, že sme vám dnešnou predvianočnou reláciou s DH
Záhorienka urobili dobrú pohodu pri počúvaní ich skladieb.
Príjemné predsviatočné i sviatočné dni vám želá autor dnešnej
relácie Adam Hudec. Dopočutia, priatelia.
1,17
15. Smutný večer
0. Záverečná zvučka

ľud./úpr.L.Hrdlička 3,30
–––––––durata:

54,15

