Časopis Pezinčan - 2004
V osobe päťdesiatnika Františka Fédera (na snímke hore, dnes práve 55) sa skrýva nadšený
hudobník - dychovkár a organizátor. Má veľkú zásluhu na tom, že sa tomuto hudobnému žánru v našom
meste darí. Nečudo, že jeho záslužnú prácu pri nedávnych oslavách 130. výročia dychovej hudby v Pezinku
odmenili dvoma oceneniami, ktoré si veľmi váži.
K hudbe sa dostal ešte ako žiak základnej školy. Spolu s piatimi súrodencami navštevoval hudobný
kurz pri Dome osvety a neskôr v Hudobnej škole. Tu sa im venoval bývalý riaditeľ školy pán Bartovič, ktorý s
nimi nacvičil viaceré hudobné povedať, že súrodenci Féderovci mali hudbu v krvi, strýkovia Viktor a Anton
boli hudobníkmi, a aj otec s nimi v začiatkoch bubnoval v jednej kapele. S vlastnou kapelou hrávali na
svadbách a rôznych zábavách. Všimol si ich i vtedajší kapelník veľkej mestskej dychovky Ľudovít Hanúsek,
ktorý ich prizval k spolupráci.
V roku 1983 vznikla známa Pezinčanka, v ktorej začali hrať piati Féderovci. V roku 1991 František
Féder túto kapelu opustil a spolu s ďalšími kamarátmi - muzikantmi, založili dychovú hudbu Cajlané. Od
začiatku je jej kapelníkom. Po transformácii dychovky na Spolok dychovej hudby v roku 2000 sa stal tiež
jeho predsedom.
František Féder je aj dlhoročným nadšeným organizátorom. Najskôr začal s organizovaním
Futbalového festivalu dychovej hudby, potom „Pezinského škopku“ a teraz už štvrtý rok medzinárodného
festivalu „Dychovky v Preši“. Okrem toho už jedenásť rokov pripravuje Ples farnosti Pezinok, na ktorom
samozrejme vždy účinkujú i Cajlané.
Svoje dlhoročné skúsenosti uplatňuje aj v Združení dychových hudieb Slovenska, kde pôsobí ako
člen revíznej komisie. V bratislavskom združení dychových hudieb, kde šéfuje jeho brat Peter, pôsobí ako
tajomník. Činný je i v mestskej samospráve, od roku 1992 je poslancom mestského zastupiteľstva. V
ostatnom funkčnom období je členom komisie kultúry a školstva.

Od tejto doby prešlo 5. rokov a niektoré okolnosti sa trochu zmenili, ale diapazón jeho organizačnej
činnosti sa neustále zväčšuje a zdokonaľuje. Najvýznamnejším, stále sa rozvíjajúcim podujatím, ktoré
organizuje sa stal jedinečný a v Bratislavskom kraji najväčší festival:
DYCHOVKY V PREŠI
Festival je ďalší krásny počin, ktorý dáva do budúcnosti nádej, že dychová hudba prečká časy. Za to
patrí celému organizačnému štábu veľký obdiv.
(Mgr. Vladimír Pfeffer hudobný skladateľ a muzikant dychovej hudby Moravěnka)
Medzinárodný festival malých dychových hudieb. Festival má súťažnú a nesúťažnú časť. V rámci nesúťažnej
časti pozvané súbory hrajú obyvateľom a návštevníkom Pezinka na rôznych verejných priestranstvách (napr.
trhovisko na Kupeckého ulici, na Radničnom námestí), aby vytvorili príjemnú atmosféru a spopularizovali
tento druh hudby.
História podujatia
Festival mal premiéru v roku 2001. Je najväčším svojho druhu v okolí Bratislavy.
Miesto:
Nádvorie pezinského Zámku
Termín:
Každoročne, tretí víkend v auguste
Usporiadateľ:
Spolok dychovej hudby Cajlané
František Féder, tel.: 0905 342 261

