
             Dychovka pre pamätníkov  
                              
                  VIII. DH  Pezinčanka 
 
A.Hudec – úvodný text: 
 
Po dychových hudbách Unínčanka, Prievidžanka,  Tatranka, 
Malokarpatská kapela, Grobanka, Prešporská kapela, Radovanka 
a Staroturanská kapela, ktoré sme vám predstavili v minulých 
reláciách, máme dnes pre vás, vážení poslucháči - v relácii 
s názvom Dychovka pre pamätníkov  - pripravené piesne DH 
Pezinčanka. Dychová hudba v tomto úrodnom vinárskom kraji má 
už skoro 170 ročnú tradíciu. Veď v meste vedľa Pezinka – 
v Modre, vznikla prvá dychová hudba už v roku 1843 ! Aj 
v neďalekých Vajnoroch, či v Svätom Jure existovali dychové 
hudby už v 19.storočí. Teda tradícia DH v celom Malokarpatskom 
kraji je bohatá. Aj v Pezinku existujú dych. hudby už veľa 
desaťročí. DH Pezinčanka vznikla v roku 1983, ako 
pokračovateľka dlhoročných tradícií dych. hudby pod Malými 
Karpatami. Vznikla z Mestského dych. orchestra, ktorý viedol 
Ľudovít Hanúsek. Vyčlenila sa skupina muzikantov a založili DH 
Pezinčanka. Postupne viedli Pezinčanku Peter Tavaly, Jozef 
Sedláček a Pavol Machajdík, potom bol kapelníkom Peter Feder 
a umeleckým vedúcim Denis Trávniček, trubkár zo SOČR 
v Bratislave. V tejto dych. hudbe môžeme zaznamenať aj jednu 
raritu.  Hrali v nej piati bratia Federovci ! Ich otec Jozef Feder 
hrával na krídlovku a od malička viedol svojich synov k láske 
k dych. hudbe. Ing. Peter Feder bol kapelníkom, jeho brat 
František Feder po účinkovaní v Pezinčanke založil a dodnes 
vedie DH Cajlané v Pezinku – a taktiež je aj riaditeľom a hlavným 
organizátorom dnes už medzinárodného festivalu DH Dychovky 
v preši. Ďalej hrali v Pezinčanke aj ich bratia Ján, Vladimír 
a Medard. Pezinčanka viackrát vyhrala okresné či krajské 
prehliadky dych. hudieb, viackrát účinkovala na Bratislavských 
slávnostiach dych. hudieb, v televíznej relácii 15 rokov 
Malokarpatskej kapely, ktorú sme nakrúcali práve u nich 
v Pezinku. V Opuse nahrala EP platňu s názvom Hraj, Pezinčanka, 
hraj a potom vo vydavateľstve ZDHS realizovala nahrávku MC 
s názvom To pezinské vínečko v roku 1992. Z tejto kazety 
budeme dnes počúvať piesne Pezinčanky, v ktorých ospevujú 
krásy prírody a miest pod Malými Karpatami.  
Bude to v piesňach: Hraj, Pezinčanka, hraj, ktorú som 
skomponoval pre nich, ako zvučku, potom to bude valčík 
Vladimíra Fialu Z južnej strany Malých Karpát, polka Miroslava 
Pisárika To pezinské vínečko, valčík K pezinským horám 
a žartovná polka, kde sa spieva -  Z Pezinka cez Babu, išiel som za 
babú (s veľkým B i s malým b). Potom to budú ešte piesne V tem 
jurskem chotári, polka Tri mestá – v ktorej ospievajú 3 kráľovské  
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mestá – Modru, Pezinok a Svätý Jur a na záver to bude zmes               
známych a ich kraju prislúchajúcich Piesní o víne. Všetky tieto 
piesne vám zaspievajú Emília Sprušanská, Mária Lipárová, 
František Stehlík a autor viacerých skladieb Vladimír Fiala. 
Dychovú hudbu Pezinčanka vedie Peter Feder a autor dnešnej 
relácie Adam Hudec môže vyzvať DH Pezinčanka so slovami: Hraj, 
Pezinčanka, hraj !                                                              4,03 
 
O. Úvodná zvučka 
1. Hraj, Pezinčanka,hraj           A.Hudec              2,01  (archív RD) 
2. Z južnej strany Malých Karpát    Vl.Fiala         3,47   
3. To pezinské vínečko                   M.Pisárik       2,08 
4. K pezinským horám                    A.Hudec         3,03 
O. Jingle 
5.  Z Pezinka cez Babu                     A.Hudec         2,13 
6.  V tem jurskem chotári                V.Fiala           4,12 
7.  Tri mestá                                   I.Vašica            2,38 
8.  Piesne o víne                            ľud./A.Hudec  4,45 
O.  Záverečná zvučka 
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                                                    durata:          25,50 
                                                     spolu:           29,53  

 


