
          Skladatelia dychovej hudby
         14. Jaromír Vejvoda (1902-1988)

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 dnes 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 Jaromírovi Vejvodovi. Narodil sa 28.3.1902 v Zbraslavi pri Prahe.
Kapelníkom dych.hudby bol už jeho starý otec i otec. Naučil sa hrať na husle
i krídlovku.  Po  návrate  z vojenskej  služby,  kde  hral  na  krídlovku  v posádke
v Brne,  sa  v roku  1925  vrátil  domov a po  otcovi  prevzal  kapelnícku  paličku.
A začal  sa venovať aj skladaniu piesní.  V roku 1927 napísal jednu zo  svojich
prvých poliek – a hneď tú najznámejšiu. Dal jej názov Modřanská polka, avšak
svetoznámou  sa  stala  pod  názvom  Škoda  lásky  !  V Nemecku  sú  dodnes
presvedčení,  že  Rosamunde,  ako  ju  v Nemecku  volajú,  je  ich  ľudová  pieseň.
A americkí vojaci počas 2.svetovej vojny vyhrávali vojenské bitky, keď im znela
pieseň Beer Barrel Polka, ako ju premenovali v USA. Taktiež ju volali Roll out
the Barels – čiže Vyvalte sudy. Vejvodovu Škoda lásky vydali vo viac, ako 50
jazykoch po celom svete. 
Jaromír  Vejvoda  však  nenapísal  len  Škoda  lásky,  ale  veľa  ďalších  pekných
poliek,  valčíkov  či  pochodov,  ktoré  doslova  zľudoveli  a stali  sa  súčasťou
repertoáru českých, ale najmä v minulosti aj slovenských dych. hudieb. Jaromír
Vejvoda zomrel v roku 1988.

Z jeho bohatej tvorby si dnes vypočujeme tieto skladby:
Samozrejme,  začíname  polkou  Škoda  lásky  –  a hneď  v dvoch  úpravách
a interpretáciách. Najprv to bude klasické aranžmán J.Vejvodu v Interpretácii
DH Veselka Ladislava Kubeša. Potom to bude Rosamunde v aranžmáne Karla
Bělohoubka  v interpretácii  rakúskej  kapely  Blaskapelle  Makos.  Nasledovať
bude známy valčík Snubní prstýnek. Potom si vypočujeme Zbraslavskú polku
v podaní  DH  Krajanka  Václava  Hlavačka.  Muzikanti  ju  však  skôr  poznajú
podľa textu refrénu – Už kamarádi, pomalu stárnem...
A túto istú skladbu spievanú v nemčine pod názvom In deinen Armen si môžete
vypočuť v podaní známej nemeckej kapely Wilfrieda Rôscha. Potom vám DO
Vítkovák z Ostravy, vedený Jirkom Šindelom zahrá polku Ty to víš,  ďalej to
bude Vltavská polka a na záver známa Jednou,dvakrát v podaní DH Veselka.
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Príjemnú pohodu pri piesňach nestora českej dychovky Jaromíra Vejvodu vám
želá autor dnešnej relácie Adam Hudec.    3,35

1. Škoda lásky (Veselka)                J.Vejvoda/V.Zeman  2,37 
2. Rosamunde (Blaskapelle Makos)    J.Vejvoda             2,33
3. Snubní prstínek – val.                    J.Vejvoda            3,43



4. Zbraslavská polka  (Krajanka)            - „ -                  3,30
5. In deinen Armen (W.Rôsch)                                       2,49
6. Ty to víš    (DO Vítkovák)                                          3,22
7. Vltavská polka (Veselka)                                           3,50
8. Jednou, dvakrát (Veselka)                                         3,03
0. Záverečná zvučka                                                     0,21
                                                                               –––––––––––
                                                              durata:          29,44                                            


