Dychovka pre pamätníkov
VII. Staroturanská kapela a Radovanka
A.Hudec – úvodný text:
Po dychových hudbách Unínčanka, Prievidžanka, Tatranka,
Malokarpatská kapela, Grobanka a Prešporská kapela, ktoré sme
vám predstavili v minulých reláciách, máme dnes pre vás, vážení
poslucháči - v relácii s názvom Dychovka pre pamätníkov
pripravené piesne hneď dvoch dychových hudieb, ktoré už dnes
neexistujú. Budú to Staroturanská kapela a DH Radovanka.
Staroturanská kapela vznikla z veľkého dych. orchestra Chirana
Stará Turá, ktorý existoval od roku 1949. Tento 40 členný
orchester
dlhé roky viedol Rudolf Schindler, neskôr Anton
Bálent. Z neho najlepší hráči založili v roku 1968 kapelu malého
obsadenia a dali si názov Staroturanská kapela. S kapelou spievali
Jarka Čaňová a Anna Vintrová, ktoré dochádzali do St.Turej zo
Strání na Morave a mužskú spevácku zložku tvorili Ján Brnčal,
Pavol Galbavý a riaditeľ Domu kultúry Javorina, konferencier
a režisér mnohých programov Staroturanskej kapely Ján Mikláš.
Umeleckým vedúcim kapely bol absolvent Konzervatória a VŠMU,
výborný klarinetista Anton Bálent. Spoločne sme nahrali v roku
1988 LP platňu v Opuse, ktorá bola tzv. účelový náklad, ktorý si
objednal ich mecenáš – koncernový podnik Chirana Stará Turá.
Druhou kapelou, ktorej piesne budeme môcť počúvať je
poloprofesionálna kapela z Bratislavy, ktorú viedol dirigent Anton
Rada – preto sa volala Radovanka. Kapela vznikla v roku 1959.
Hrali v nej hudobníci zo Slovenskej filharmónie a SND. Už v roku
1964 účinkovala vo Viedni na Deň tlače na Volkstimme feste
a neskôr sa presadila aj v iných západných krajinách, čo sa
dovtedy
nepodarilo
žiadnej
slovenskej
dychovej
hudbe.
Radovanka často účinkovala vo Švajčiarsku, v NDR, dlhodobo
v NSR a dokonca i za morom – v Kanade. V roku 1984 nahrala
Radovanka LP platňu v Opuse s názvom Ružičky červené.
S kapelou spievali známi speváci tej doby, ako napr. Jozef
Kuchár, Miroslav Ličko, Gizela Oňová, Zdenek Sychra a ďalší.
My si teraz vypočujem 4 piesne Staroturanskej kapely a 4 piesne
v podaní DH Radovanka. Začneme Myjavskými čardášmi, potom
to bude polka Andreja Lieskovského Múdrejší ustúpi, ďalej
pokračujeme skladbou Čo totam šuchorí a nakoniec to bude
známy čardáš Kačenko turanská. Nasledovať budú skladby
v podaní DH Radovanka a to: valčík Gejzu Dusíka Ružičky
červené, moja polka s názvom Letné ráno, valčík Až v chotári
a nakoniec to bude polka Vladimíra Machka - Záhorácka pesnička.
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