
          Skladatelia dychovej hudby
         15. Karel Vacek (1902-1982)

0. Úvodná zvučka                                            0,21

A.H.: Príjemné popoludnie želá poslucháčom internetového rádia Oddychovka
Adam Hudec. V doterajších reláciách sme predstavovali skladateľov slovenskej
dychovej  hudby.  Avšak,  bez  vzorov,  ktorí  značne  ovplyvnili  aj  súčasných
slovenských  skladateľov,  by  to  nebolo  možné.  A väčšina  týchto  skladateľov
pochádza z Českej republiky. Preto začíname predstavovať aj skladateľov z ČR,
ktorí však 75 rokov boli  súčasťou Československej hudobnej kultúry. Dnešnú
reláciu z cyklu Skladatelia dychovej hudby venujeme hudobnému skladateľovi
Karlovi Vackovi. Narodil sa 21.3.1902 v Liberci. Keď mal 7 rokov, presťahovali
sa do Prahy. Učil sa hrať na husle, klarinet, hoboj, neskôr trúbku, skrátka bol
multiinštrumentalista.  V roku  1919  nastupuje  do  Posádkovej  hudby  vo
Vršoviciach, kde bol 5 rokov. Dokonca boli prevelení na Podkarpatskú Rus, kde
pôsobil  v meste  Chrust.  Potom  pokračoval  v hraní  v Posádkovej  hudbe
v Terezíne,  tam  začal  aj  komponovať.  Po  skončení  pôsobenia  na  vojne  hral
určitý čas dokonca v cirkuse vo Francúzsku, potom hral a aj spieval v známej
kapele  R.A.Dvorského.  V roku  1931  s týmto  orchestrom po  prvýkrát  nahrali
jeho  veľký  hit  –  tango  Cikánko  ty  krásná,  z ktorej  sa  predalo  na  tú  dobu
neuveriteľné množstvo platní i nôt. Potom nasledovali ďalšie jeho svetovo známe
skladby, ako napr. Panenko modrooká, Hů a hů, Štyři páry bílejch koní, Nikdy
se nevrátí, Šumařinka, Zústaň tu s námi a mnohé ďalšie. Za svoju celoživotnú
hudobnú činnosť získal v roku 1973 titul Zaslúžilý umelec. Karel Vacek napísal
dohromady 98 skladieb, z ktorých mnohé zľudoveli. Zomrel 18.augusta 1982. 
My si  dnes  vypočujem jeho skladby v podaní  Veselky  Ladislava Kubeše,  DH
Krajanka Václava Hlavačka, ale aj nemeckej kapely Wilfieda Rôscha, pretože
mnohé jeho piesne boli  preložené a aj dodnes hrávané v nemecky hovoriacich
krajinách. Spievať vám okrem iných bude najmä Josef Zíma. Vypočujeme si
skladby:  Šumařinka,  Až  se  jednou  potkáme,  Cikánko  ty  krásná,  Hů a hů
Panenko modrooká, v nemčine spievaná polka Du mein Liebling, tango Nikdy se
nevrátí a na záver pochodovú pieseň Zůstaň tu s námi, muziko česká. 
Príjemnú  pohodu  pri  počúvaní  piesní  Karla  Vacka  vám  želá  autor  dnešnej
relácie Adam Hudec.                                       3,03

1. Šumařinka           - polka               Karel Vacek         3,19
2. Až se jednou potkáme – valčík            - „ -                3,27
3. Cikánko ty krásná      - tango                                    3,40
4. Hů a hů – polka                                                         3,53
5. Panenko modrooká – valčík                                       2,49
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6. Du mein Liebling – polka                                         3,17
7. Nikdy se nevrátí  - tango                                          2,54
8. Zůstaň tu s námi – pochod                                       2,40
0. Záverečná zvučka                                                    0,21
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                                                                      durata:  26,41
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