Dychovka pre pamätníkov
X. DH Vajnoranka
A.Hudec – úvodný text:
Po dychových hudbách Unínčanka, Prievidžanka, Tatranka,
Malokarpatská kapela, Grobanka, Prešporská kapela, Radovanka
a Staroturanská kapela, Pezinčanka a Verešváranka, ktoré sme
vám predstavili v minulých reláciách, máme dnes pre vás, vážení
poslucháči - v relácii s názvom Dychovka pre pamätníkov
pripravené piesne DH Vajnoranka.
Vajnory, predtým samostatná obec, dnes súčasť veľkej Bratislavy,
je známa mnohými vecami. Okrem írečitej ľudovej hudby sú
Vajnory známe svojimi prekrásnymi vyšívanými krojmi, maľbami
na stenách starých vinární s ľudovou ornamentikou, samozrejme
dobrým vajnorským vínkom, prvou návštevou pápeža Jána Pavla
II. v roku 1990 a veľkolepým podujatím pri príležitosti tejto
návštevy na ich starom letisku. No a samozrejme aj dlhodobou
tradíciou dychovej hudby vo Vajnoroch. Veď už v roku 1866, keď
prišiel do obce učiteľ Václav Kubišta, hneď zakladá prvú
vajnorskú dychovku. Mala vtedy 7-8 muzikantov, no čoskoro sa
rozrástla až na 17 členov. Po úmrtí Václava Kubištu preberá
kapelu Martin Krištofič, rozširuje orchester už na 28 členov,
hrávali na zábavách, svadbách, na fašiangy, ale aj v Maďarsku
v Rajke, v Rábe a inde. Začiatkom 20.storočia vedie kapelu Ján
Matula, po vojne obnovuje svoju činnosť v roku 1920, často vtedy
chodili hrávať až do Prahy, hrávali na Devíne a pod. Po 2.svetovej
vojne preberá vedenie kapely František Fekete, kapela sa volá
Vajnorák a ako veľký dych. orchester získava mnoho ocenení na
festivaloch dych. hudieb, napr. 7 krát zvíťazila na krajskom
festivale DH, 3 x zvíťazila na celoštátnej súťaže ĽUT.
V roku 1970 vznikla z členov Vajnoráka malá dych. hudba
Vajnoranka, ktorú niekoľko desaťročí viedol trubkár a najmä
upravovateľ známych vajnorských ľudových piesní – Titus Pilný.
Vajnoranka nahrala viacero LP platní i televíznych relácií, ktoré
sú na STV 2 vysielané dodnes. Vajnoranka účinkoval v Rakúsku,
Nemecku alebo Taliansku.
Dnes si vypočujeme ľudové piesne z Vajnor v úpravách pre
Vajnoranku, ktoré urobil kapelník Titus Pilný. Budú to piesne
a zmesi : Čížiček, vtáčik maličký, Piesne z Vajnor, Ej volari,volari,
Pri Prešporku, veľmi známy valčík Mala som mala som, potom to
budú piesne Veselo si vyspevujú, Mamky, slovenské mamičky
a zmes ľudových piesní ktorej dal Titus Pilný názov Za našim
huménkem.
Príjemnú pohodu s DH Vajnoranka vám želá autor relácie Adam
Hudec.
3,11

-20. Zvučka relácie
1. Čížiček, vtáčik malučký ľud./úpr.T.Pilný 3,44(Zlatá dych. 1)
2. Piesne z Vajnor –zmes ľud./úpr.T.Pilný 3,14(Zlatá dych. 5)
3. Ej volari, volari
ľud./úpr.T.Pilný 2,54(Zlatá dych. 1)
0.Jingle
4. Pri Prešporku
ľud./úpr.T.Pilný 2,09(Zlatá dych. 6)
5. Mala som, mala som
ľud./úpr.T.Pilný 2,56(Zlatá dych. 3)
6. Veselo si vyspevujú
ľud./úpr.T.Pilný 3,05(Zlatá dych. 7)
7. Mamky, slovenské mamičky P.Čády
2,35 (MP3)
8. Za našim huménkem – zmes úpr. T.Pilný 5,05 (MP3)
0. Záverečná zvučka
––––––––––––durata: 29,56

