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Po úspěšném vystoupení vloni na jaře přijíždí do Vsetína znovu, tentokrát s novoročním koncertem tamburášský soubor ze slovenských 

Tekovských Lužian. Tekovsko-lužianský tamburáš působí nepřetržitě od roku 1951, vystupuje při nejrůznějších příležitostech po celém 

Slovensku, účastní se i tamburášských festivalů v zahraničí. Současný dirigent Pavel Tóth vede soubor od roku 1971.   Originální zvuk souboru 

tvoří strunné nástroje neméně originálních názvů: brač, bisarnice, kontrašice, bugarie, berde . Tamburašská hudba pochází z chorvatské Slavonie, 

kde v roce 1847 vznikl první tamburašský orchestr. Výuka tamburašské hudby začala na univerzitě v Záhřebu oficiálně  roku 1882.    Originální 

hudba brzy pronikla - často díky  těm, kteří odcházeli za prací nebo studiem - za hranice Chorvatska: do Bosny, Dalmácie, Slovinska, Vojvodiny, 

Srbska, ale i do Českých zemí, na Slovensko , do Rakouska, Německa a až do Ameriky a Austrálie. K rozšíření této hudby u nás přispěli i naši vojáci 

bývalé rakousko-uherské armády, kteří sloužili na Balkáně.  Odtud přiváželi domů  hudební nástroje - brače, bugarie, bizarnice a zakládali u nás 

tamburašské soubory. Tamburašské spolky  vznikaly asi od roku 1896. Brzy jich bylo kolem stovky a 17.5.1903 byl ustaven „Svaz tamburašských 

spolků československých“ Tamburášská hudba se poměrně brzy dostala i do Vsetína.  Ve Vsetíně tvořili většinu členů souboru tamburašů 

Sokolové. Soubor vystoupil  např. v r.1904 při lidové veselici pořádané po skončení sokolských a národních slavností 7. srpna. Obnovu a rozmach 

Tamburašů přinesl rok 1913 pod vedením bratra Dufky, který pro věc nadchl dorostence a naučil je hrát na jednotlivé nástroje. Také ve 

vsetínském sboru BJB působil tamburášský kroužek asi ve třech obdobích, naposledy kolem r.1978. V Čechách a na Moravě dnes působí jen 

několik tamburašských souborů – Pražští tamburaši, Tambrášský orchestr BRAČ ve Studénce, soubor v Plzni,  a nedávno obnovený soubor 

Poděbradští tamburaši).   Ukázky na http://www.tamburas.wbl.sk/Nahravky.html   
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