Skladatelia dychovej hudby
16. Antonín Borovička (1895-1968)
a
Josef Poncar (1902-1986)
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 hneď dvom významným českým
hudobným skladateľom – Antonínovi Borovičkovi a Josefovi Poncarovi.
Antonín Borovička sa narodil 4.11.1895 v Davli neďaleko Prahy. V roku
1915 narukoval k plukovnej hudbe v Terezíne. O dva roky neskôr pri
talianskom Terste mu zasiahli nohu, ktorú mu museli amputovať. Po
vojne založil dychový a aj sláčikový orchester v rodnej Davli, ktorý
viedol od roku 1918 až do roku 1958, teda 40 rokov ! Skomponoval veľa
skladieb, ktoré postupne zľudoveli, napr. polka Vyhrávala kapela, valčík
Nejhezčí koutek, Sázavská či Davelská polka, no najmä jeho
najznámejšia skladba Až budou trumpety. Známa popová skupina Boney
M so svojim veľkým hitom - By the River of Babylon zrejme veľa
počúvala Borovičkovu polku Až budou trumpety, pretože úvod ich
piesne je presne taký, ako napísal Antonín Borovička.
Druhým významným českým skladateľom, ktorého si dnes predstavíme
je Josef Poncar. Narodil sa v roku 1902, kedy sa narodili aj dvaja ďalší
velikáni českej tzv. lidovky – Jaromír Vejvoda a Karel Vacek. Josef
Poncar sa narodil v Chodouni na Berounsku. Napísal okolo 150
skladieb. Jeho jednou z najznámejších skladieb je Chodouňská polka,
ku ktorej si pospolitý ľud prirobil známy text – Já ti ho tam.... atď. Ďalšie
jeho známe skladby, hrávané najmä v Nemecku sú Karlíčku múj, Za
potočinou, Cecilka polka, valčíky Vy zvonky v Loretě, Ten Večer májový,
Počápelská polka, Modrá kukadla, Já nemám nic a ďalšie. Josef Poncar
zomrel v roku 1986.
My si dnes vypočujeme v interpretácii dychových hudieb Krajanka
Václava Hlavačka, Veselky Ladislava Kubeše, DH Moravěnka a nemeckej
kapely Wilfrieda Rôscha niekoľko
-2skladieb. Najprv to budú piesne Antonína Borovičku Vyhrávala kapela,
valčík Milé vzpomínky a polky Nejhezčí koutek a Radostné mládí. Potom

to budú skladby Josefa Poncara Chodouňská polka, známa Karlíčku
múj, valčík Mein Heimatland a na záver Cecilka polka.
Príjemnú polhodinku so skladbami Antonína Borovičku a Josefa
Poncara vám želá autor dnešnej relácie Adam Hudec.
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Úvodná zvučka
Vyhrávala kapela
A.Borovička
3,51
Milé vzpomínky
-„4,33
Nejhezčí koutek
-„3,50
Radostné mládí (Frôhliche Jugend) - „ 4,08
Chodouňská polka
J.Poncar
3,29
Karlíčku múj
-„3,45
Mein Heimatland
-„3,29
Cecilka-polka
-„3,32
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