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Rudolf Gerát vydal svoje spomienky 
pod názvom Kto sadil, kto sial 

Medzinárodný projekt sa realizuje 
aj v zmenených podmienkach 

Pozývame vás na jedinečný organový 
koncert s medzinárodným obsadením
Gustáv Beláček (spev, Slovensko), Waclaw Golonka (organ, Poľsko) a Tereza Přidalová (husle, Česko)

MSZ Kysuca poteší 15. augusta svojich 
priaznivcov koncertným vystúpením 

„Kto sadí, myslí na budúcnosť,“ 
píše v  úvode svojej najnovšej knihy 
spomienok nestor kysuckej kultúry 
Rudolf Gerát. A v  tejto myšlienke je 
hlboký zmysel. 

Veď každý, kto sial semienka kultúry 
pred viac než 50-timi rokmi na Kysu-
ciach, každý, kto sadil stromy múdrosti 
a  umeleckého rozkvetu, každý, kto 
vštepoval do sŕdc ľudí lásku ku kultúre 
a umeniu, každý, kto neúnavne zalieval 
tieto vzácne semienka a sadenice, kto tr-
pezlivo delil zrno od pliev, kto ich chránil 
pred zlými vetrami a škodcami, každý, 
kto naďalej zúrodňoval a  zveľaďoval 
tieto žírne lány a úrodu s láskou ponú-
kal všetkým ľuďom, každý si zaslúži náš 
obdiv, úctu a poďakovanie. A tých, ktorí 
tak konali, nebolo málo. A práve o nich a 
ich skutkoch píše na takmer 110 stranách 
autor. Dozviete sa ako vznikalo Kysucké 
múzeum, ako sa budovala moderná 
Kysucká knižnica, na akých základoch 
vyrástla Kysucká galéria, kto budoval 
kysucký skanzen vo Vychylovke, ako 
postupne vznikali festivaly Palárikova 
Raková, Beskydské slávnosti, Jašíkove 
Kysuce či ďalšie aktivity, ktoré dodnes 
reprezentujú Kysuce doma i v zahrani-

čí a  zachovávajú si vysokú umeleckú 
úroveň. Vážne udalosti i veselé príbehy, 
dávno zabudnuté reálie i desiatky foto-
gra� í, na ktorých sú, žiaľ, aj tí, ktorí už 
navždy odišli. 

Prezentácia publikácie, o ktorej je reč, 
sa uskutočnila 24. júna 2020 v Kysuckej 
knižnici v Čadci za prítomnosti autoro-
vých bývalých kolegov, súputnikov, zá-
stupcov kultúrnych inštitúcií a spolkov, 
priateľov a priaznivcov kultúry. 

Kto sadil, kto sial patrí medzi knihy, 
ktoré by rozhodne nemali chýbať v našej 
knižnici. V prípade záujmu si ju môžete 
kúpiť alebo objednať vo Vydavateľstve 
Magma, ktoré publikáciu priviedlo na 
svet.  Pánu Rudolfovi Gerátovi patrí naše 
poďakovanie nielen za to, že svedomito 
a zanietene sial a  sadil na poli kultúry 
a umenia Kysúc, ale aj za to, že kultúrne 
dianie už niekoľko desaťročí cieľavedome 
zaznamenáva pre ďalšie generácie. (aš)
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Československý kreatívny inkubá-
tor miest Valašské Meziříčí a Čadca 
je názov projektu, ktorý realizuje 
Dom kultúry v Čadci v spolupráci 
s Kultúrnym zariadením Valašské-
ho Meziříčí so zámerom kvalita-
tívne prehĺbiť spoluprácu v oblasti 
kultúry a kultúrneho života. 

Prostredníctvom tejto platformy do-
chádza k výmene skúseností  v oblasti 
prípravy kultúrnych akcií zameraných 
na podporu kreativity občanov oboch 
miest s cieľom oživiť verejný priestor. 
Cieľom prebiehajúceho projektu je tak-
tiež vzbudiť u verejnosti záujem o alter-
natívnu kultúru. Pre dosiahnutie tohoto 
cieľa sa postupne vytvorí sieť miestnych 
umelcov, realizujú sa výmenné pobyty, 
kde sa priebežne pripravuje drama-
turgia plánovaných podujatí. V rámci 
projektu bude realizovaných niekoľko 
zaujímavých kultúrnych aktivít, ktoré 
umožnia dosiahnutie vyššie uvedených 
cieľov. Do projektu sú zapojené spolky, 
remeselníci, umelci a umelecké súbory 
oboch štátov.

Celosvetová epidemiologická situácia 
s COVID – 19 do značnej miery ovplyv-
nila aj práve prebiehajúci projekt. Podu-
jatie vo Valašskom Meziřičí pod názvom 
Múzejná noc bolo presunuté na budúci 
rok. Sme radi, že plánované podujatie  

Na sv. Bartolomeja (plánované v rámci 
programu Bartolomejského hodového 
jarmoku) je možné realizovať, samozrej-
me za prísnych hygienických podmie-
nok a s obmedzeným počtom divákov. 
Pristúpili sme k dramaturgii podujatia 
s vedomím, že sa jedná o  jedno z pr-
vých kultúrnych podujatí po uvoľnení 
hygienických pravidiel v Dome kultúry 
v Čadci i v našom meste. 

V rámci tematického podujatia na-
zvaného Na sv. Bartolomeja, ktoré sa 
uskutoční 23. augusta 2020 v  Dome 
kultúry v Čadci, sa predstaví domáci 
Detský folklórny súbor Kelčovan, 
miestny Ľudový orchester a Valašská 
ľudová muzika Polajka. Svoje zručnosti 
a talent  predvedú počas tvorivých dielní 
umeleckí remeselníci z oboch krajín. 
Účastníci dielní sa dozvedia a vyskúšajú 
si aj osobne, ako sa kedysi priadlo, ako sa 
vyrábali varešky, šili kroje  i zaujímavos-
ti o mede a včelách.  Celým podujatím 
bude sprevádzať ľudová rozprávačka 
v kysuckom nárečí.  V rámci podujatia 
sa otvoria aj tradičné výtvarno-rezbár-
ske dielne. 

Veríme, že sa kultúrny život opäť po-
stupne obnovovať, zaplní sa divadelná 
sála, kino, galéria, či  iné verejné pries-
tory umením, ktoré vám roky s láskou 
prinášame a budeme prinášať.

 V. Strýčková

Mesto Čadca pripravilo pre milovní-
kov krásnej hudby skutočnú hudobnú 
lahôdku – organový koncert s medzi-
národným obsadením umelcov. 

V nedeľu 23. augusta 2020 o 19.15 
hod. sa v kostole sv. Bartolomeja v Čad-
ci predstaví popredný poľský organista 
Waclaw Golonka, laureát mnohých 
významných ocenení, pedagóg hry na 
organ na Hudobnej akadémii v Kra-
kove. Spoločne s ním vystúpi kysucký 
rodák, nášmu publiku dobre známy 
operný spevák Gustáv Beláček, ktorý 
sa predstavil na mnohých popredných 
koncertných scénach a operných sálach 
a mladučká talentovaná česká huslistka 
Tereza Přidalová. V  rámci koncertu, 
ktorý bude nepochybne výnimočným 
zážitkom, zaznejú svetoznáme organo-
vé, husľové i vokálne skladby veľkých 
hudobných majstrov – J. S. Bacha, G. 
Verdiho, W. A. Mozarta, Ch. Gounoda, 
A. Dvořáka, M. S. Trnavského a ďalších. 

Garantom koncertu je Mesto Čadca, 
spoluorganizátormi Dom kultúry 
v  Čadci a  Rímsko-katolícka farnosť 
Čadca – mesto. Poďakovanie za spo-
luprácu pri realizácii koncertu patrí aj 
spevákovi Gustávovi Beláčkovi. 

Veríme, že v čase, kedy sme už po-
merne dlho ochudobnení o  častejšie 
kultúrne a umelecké zážitky, prijmete 
toto pozvanie s nadšením a nenecháte si 
ujsť tento výnimočný kultúrny a ume-
lecký zážitok. 

Srdečne vás pozývame. Vstup je voľný.
 (aš)

Miešaný spevácky zbor Kysuca sa aj 
počas prázdninových dní stretáva na 
pravidelných skúškach pod vedením 
svojho dirigenta Tomáša Vrškového. 
Členovia zboru privítali možnosť 
opätovného stretávania sa s nadšením, 
veď niekoľko mesiacov nemohli skúšať 
a taktiež museli zrušiť všetky plánované 
koncerty. 

Svojim priaznivcom chcú aspoň čias-
točne nahradiť stratené zážitky a aj pre-
to sa rozhodli, že zrealizujú koncertné 
vystúpenie 15. augusta 2020 v kostole 
sv. Bartolomeja v Čadci. V tento deň si 
veriaci pripomínajú mariánsky sviatok 
Nanebovzatia Panny Márie. Vystúpenie 
zboru bude nepochybne aj vhodným 
obohatením tohto dňa. Zbor vystúpi 
najskôr niekoľkokrát počas slávnostnej 
sv. omše, ktorá sa uskutoční o 18.00 

hod. a  následne, po skončení omše, 
si ešte vypočujeme zopár krásnych 
skladieb z jeho súčasného repertoáru.

Garantmi koncertu sú Mesto Čadca, 
Dom kultúry v  Čadci a  Rímsko-kat. 
farnosť Čadca – mesto. Srdečne vás 
pozývame. Vstup je voľný. (at)

MESTO ČADCA
DOM KULTÚRY v ČADCI

RÍMSKO-KAT. FARNOSŤ ČADCA - MESTO
Vás srdečne pozývajú na

ORGANOVÝ
KONCERT

23. AUGUST 2020 o 19.15 h
KOSTOL SV. BARTOLOMEJA v ČADCI

Účinkujú

GUSTÁV BELÁČEK (SR) SPEV
TEREZA PŘIDALOVÁ (ČR) HUSLE
WACLAW GOLONKA (PL) ORGAN

VSTUP JE VOĽNÝ

Vás srdečne pozývajú na

ORGANOVÝ
KONCERT

23. AUGUST 2020 o 19.15 h
KOSTOL SV. BARTOLOMEJA v ČADCI

Účinkujú

GUSTÁV BELÁČEK (SR) SPEV
TEREZA PŘIDALOVÁ (ČR) HUSLE
WACLAW GOLONKA (PL) ORGAN

GUSTÁV BELÁČEK (SR) SPEV
TEREZA PŘIDALOVÁ (ČR) HUSLE
WACLAW GOLONKA (PL) ORGANWACLAW GOLONKA (PL) ORGAN

GUSTÁV BELÁČEK (SR) SPEV
TEREZA PŘIDALOVÁ (ČR) HUSLE
WACLAW GOLONKA (PL) ORGAN
TEREZA PŘIDALOVÁ (ČR) HUSLE
WACLAW GOLONKA (PL) ORGAN

VSTUP JE VOĽNÝ

ORGANOVÝ

Účinkujú

RÍMSKO-KAT. FARNOSŤ ČADCA - MESTO
DOM KULTÚRY v ČADCI

RÍMSKO-KAT. FARNOSŤ ČADCA - MESTO
Vás srdečne pozývajú na

ORGANOVÝORGANOVÝ
Vás srdečne pozývajú na

ORGANOVÝ
RÍMSKO-KAT. FARNOSŤ ČADCA - MESTO

Vás srdečne pozývajú na

23. AUGUST 2020 o 19.15 h

KONCERT

RÍMSKO-KAT. FARNOSŤ ČADCA - MESTO
Vás srdečne pozývajú na

ORGANOVÝ

MESTO ČADCA
DOM KULTÚRY v ČADCI

RÍMSKO-KAT. FARNOSŤ ČADCA - MESTORÍMSKO-KAT. FARNOSŤ ČADCA - MESTO
Vás srdečne pozývajú na

RÍMSKO-KAT. FARNOSŤ ČADCA - MESTO
Vás srdečne pozývajú na

DOM KULTÚRY v ČADCI
RÍMSKO-KAT. FARNOSŤ ČADCA - MESTO

ORGANOVÝ
Vás srdečne pozývajú naVás srdečne pozývajú na

ORGANOVÝ
Vás srdečne pozývajú na

ORGANOVÝORGANOVÝORGANOVÝORGANOVÝORGANOVÝ

23. AUGUST 2020 o 19.15 h
KOSTOL SV. BARTOLOMEJA v ČADCI

ORGANOVÝ

ÚčinkujúÚčinkujú

Rudolf Gerát s manželkou Máriou počas prezentácie knihy v Kysucekj knižnici v Čadci.


