
              Dychovka pre pamätníkov  
                              
                  XI. DH  Záhorácki strýci 
  
A.Hudec – úvodný text: 
 
Po dychových hudbách Unínčanka, Prievidžanka,  Tatranka, 
Malokarpatská kapela, Grobanka, Prešporská kapela, Radovanka 
a Staroturanská kapela, Pezinčanka, Verešváranka a Vajnoranka, 
ktoré sme vám predstavili v minulých reláciách, máme dnes pre 
vás, vážení poslucháči - v relácii s názvom Dychovka pre 
pamätníkov  - pripravené piesne malej dychovej hudby, ktorí si 
dali názov Záhorácki strýci. Kapelu založil a viedol Ján Jamriška. 
Táto kapela vznikla v roku 1990, hneď po revolučných 
udalostiach. Vznikla fúziou malej DH Vitolka, ktorá fungovala pri 
podniku Palma a viedol ju Ján Jamriška s tzv. Záhoráckou 
kvartou – teda štyrmi hráčmi z bývalých členov DH Unínčanka 
a po prijatí viacerých hráčov z bratislavských profesionálnych 
orchestrov vznikla DH Záhoráci, v tradičnom obsadení dychových 
kapiel so spevom. Zároveň však vo vnútri kapely Záhoráci vzniká 
aj kapela menšieho obsadenia, tzv. Záhorácki strýci. V prvých 
rokoch striedavo koncertovali i robili nahrávky v obidvoch 
obsadeniach, postupne život ukázal, že životaschopnejší sú 
v menšom obsadení, preto postupne DH Záhoráci zanikla a ostali 
len Záhorácki strýci. Táto malá dychová hudba hrávala poväčšine 
v obsadení: na trúbke hral kapelník Ján Jamriška, na klarinete 
Ľuboš Baranec, tenor a pozaunu hral Vilo Ričovský, akordeón hral 
Jozef Vagvôlgyi, tubu hral Juraj Blaha a bicie nástroje 
obhospodaroval Fero Grebeči. K šiestim muzikantom samozrejme 
patrili aj kvalitní speváci, napr. Ľudmila Ondrušová-Hercegová, 
Anna Kováčová, Pavol Kmeť, v skoršom období to boli Marta 
Komarová, Ľuboš Novotný či Izidor Vanek z Unínčanky.  
Záhorácki strýci účinkovali po celom Slovensku na rôznych 
spoločenských akciách, napr. na promenádnych koncertoch 
bratislavského kultúrneho leta, ale aj v kúpeľoch v Piešťanoch, 
Trenčianskych Tepliciach, Bojniciach, Bardejove, na Sliači a inde, 
často účinkovali vo Vysokých Tatrách pred hotelom Grand 
v Starom Smokovci, alebo v Tatranskej Lomnici.  
Kapela účinkovala  aj v zahraničí, často v ČR, ale aj v Rakúsku, 
Nemecku, Južnom Tirolsku – čiže v Taliansku a pod. Záhorácki 
strýci (predtým aj s kapelou Záhoráci) – nahrali spolu 10 nosičov, 
LP platní, magnetofónových kaziet  či neskôr CD nosiče 
s názvami: Pri prešporskej bráne, Napi sa vínečka, Pivu chvála, 
pivu zdar spolu aj s Malokarpatskou kapelou, kazetu vianočných 
kolied s názvom Detské Vianoce, či CD nosič s názvom Na 
Furmanském dvori. Tak isto vystupovali aj v televíznych 
programoch, kde sme ich vídali napr. v relácii Zahrajte mi takúto, 
alebo v Záhoráckej búde, v Záhoráckom kabarete a pod.  
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Kapelník Záhoráckych strýcov Jano Jamriška, ktorý bol aj 
hlavným aranžérom a skladateľom všetkých piesní, ktoré táto 
kapela hrala – sa stal v roku 1999 predsedom ZDHS a takže už 
mal menej času na účinkovanie s touto kapelou, taktiež určité 
zdravotné potiaže spôsobili, že kapela sa postupne odmlčala.  
Zostali však po nich nahrávky, ktoré vám spríjemnia nasledujúcu 
polhodinu. Príjemné počúvanie želá autor relácie Adam Hudec. 
 
O. Zvučka relácie 
1. Na fumanském dvori               J.Jamriška          3,03 (MP3) 
2. Povjezte mamičko                        - „ -                3,09 
3. To Uhrovské pole                         - „ -                 2,54 
0.Jingle 
4. Ej, srdénko moje                          - „ -                 4,40 
5. Išeu Macek                             ľud./úpr.J.Jamriška    3,04 
6. Takú ste mja mamičenko               - „ -                 3,04 
7. Ležaua sem v sene                         - „ -                  1.58 
8. Na ulici                                      J.Jamriška           3,20 
0. Záverečná zvučka                                                ––––––––– 
                                                                  durata:     30,11   

 


