
Zpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2012
(předneseno na Valném shromáždění Českého spolku v Košicích dne 16. 3. 2013)

Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové,

v souladu se stanovami předkládám nejvyššímu orgánu našeho národnostního sdružení, Valnému 
shromáždění ke schválení zprávu o naší činnosti v uplynulém roce. Měla by vám poskytnout 
ucelený obraz o všem, co se během roku 2012 ve Spolku událo, co se nám podařilo i kde nás tlačí 
pata. Zpráva bude, jako po několik předcházejících let, doprovázena promítáním obrazové 
dokumentace z jednotlivých programů a pro větší přehlednost jsou programy rozděleny do několika 
oblastí.

Kulturně – společenské programy

Tvoří největší část naší činnosti, velká většina z nich má svou dlouholetou tradici. Jako obvykle byl 
prvním takovým programem roku 19. ročník Českého plesu, pořádaný v Domě umění 28. ledna, 
v jehož úvodní koncertní části vystoupil mladý rockový zpěvák a košický rodák s českými kořeny 
Miroslav Šmajda. Český ples si stále udržuje vysokou společenskou prestiž, fakt, že country styl už 
neměl samostatný prostor na 2. poschodí, jeho úroveň nepoškodil, naopak program plesu byl 
konsolidovanější.
Při příležitosti výstavy české spisovatelky a výtvarnice Vítězslavy Klimtové jsme uspořádali 24. 
května v Botanické zahradě autorské vystoupení s vyprávěním a živým kreslením autorky a 
hudebním programem kytaristy Pavla Puty. Z předvedených černobílých kreseb jsme sestavili 
omalovánky, které jsme rozdali dětem a vnoučatům členů Spolku k vybarvení a následně jsme 
z nich na podzim připravili v spolkovém klubu výstavu 42 kreseb. Motivy z programu jsme ještě 
použili ve výtvarné dětské dílničce 26. listopadu, kde vzniklo 24 moduritových figurek 
pohádkových bytostí, vystavených poté v programu Českých Vánoc 2012. Garantem programu byl 
Jiří Gregorek.
7. června se členové Spolku sešli rovněž v Botanické zahradě na zahradním koncertu. Kralovali 
mu  české country písničky, provázené i výukou country tance a velmi živou a příjemnou 
společenskou zábavou. Garantem programu byla Alena Királyová.
V neděli 1. července jsme si v prostorách Husitského kostelíka v obci Lúčka u Rožňavy
nejprve bohoslužbou Církve československé husitské s ekumenickou účastí připomenuli výročí 
smrti M. Jana Husa a poté jsme si mohli v tomto nádherném prostoru uprostřed přírody vyslechnout 
komorní koncert, v němž zazněla i díla české hudby. Garantem programu byl Bohumil Kaman.
Svatováclavské posvícení v neděli 30. září úplně zaplnilo dvoranu restaurace Grand a kromě 
kulturního a tanečního programu a tradiční soutěže o nejlepší posvícenský koláč přineslo také 
novinku – „Rozhovory v křesle“ pro hosta, lépe řečeno pro 2 hosty, Čeňka Čermáka a Milana 
Santovjaka, členy Spolku, kteří v roce 2012 oslavili významné životní jubileum. Pro návštěvníky 
byl také připraven zpěvníček českých písniček a soutěž ve zpěvu. Garantem programu byla Marie 
Harmatová.
Posvícení bylo již součástí programu 19. ročníku Dní české kultury, které zahájila 28. září 
Svatováclavská bohoslužba v košické Michalské kapli. V programu celý měsíc trvajícího festivalu 
jsme představili výstavy, koncerty, literární programy pro děti, divadelní představení a české filmy., 
celkem 38 programů, z toho 15 jsme uvedli mimo Košic a to ve Staré Ľubovni, Prešově, Kežmarku, 
Popradě, Trebišově a Michalovcích.
Fotodokumentace nám připomene jednotlivé programy festivalu: Zahajovací koncert Virtuosi di 
Praga, výstava fotografií Stanislava Tůmy s názvem Architectura poetica, cyklus stejného 
fotografa s názvem Zátiší jsme uvedli v Prešově. Dále promítání dokumentu České kořeny ve 
Švédsku, výstava o tvorbě Jiřího Trnky Ve službách imaginace, koncert dua Jaroslav Šonský a 



Sylvaine Wiartová. Pro děti byla určená výstava o známém Krtečkovi Zdeňka Milera, spojená s 
několika dětskými workshopy, prvního- v rámci vernisáže se zúčastnila nejmenší spolková 
generace, ostatní jsme připravili pro košické základní školy. Dny českého filmu uvedly 3 české 
filmy, bohužel s minimální návštěvností. Literárně scénický program pro děti Listování, který 
představil české spisovatelky Alenu Ježkovou a Olgu Černou se konal v několika knihovnách 
v Košicích i mimo. Dále jsme uvedli výstavu fotografií Petra Našice o tom, jak vznikal Formanův 
oskarový film Amadeus a výstavu fotografií předsedy budapešťského klubu Bohemia Ottó Zachára 
o Pražských domovních znameních. Velkou kulturní událostí byly 3 koncerty Kvarteta Martinů, 
velmi zajímavý byl společný program posluchačů Karlovy univerzity a Prešovské univerzity 
Česko-slovenské hudební dialogy, realizovaný v Košicích a Prešově, který obnovil tradici tohoto 
programu založenou před léty generálním konzulem ČR Josefem Byrtusem. Zcela zvláštní byla 
výstava kolektivu mladých výtvarníků z Brna Jiný papír, jiná kniha. Do programu festivalu byla 
zařazena i jedna část literárního cyklu Už vím, co budu číst, o kterém ještě bude řeč v další části 
zprávy. O vysoké úrovni českých dětských pěveckých sborů svědčily 3 koncerty brněnského sboru 
Primavera – 2 v Košicích, třetí ve Staré Ľubovni. Málo známé období českého architektonického 
kubismu představila stejnojmenná výstava z Galerie Jaroslava Frágnera. A to už se blížíme 
k závěru festivalu, který přinesl divadelní představení Cyrana z Bergeracu v úpravě pro jednoho 
herce, autorské čtení české spisovatelky pro děti Ivony Březinové  z její knížky Začarovaná třída a 
závěrečný koncert Státní filharmonie Košice s vynikajícím českým violončelistou Jiřím Bártou. 
Festival jsme ukončili setkáním u pomníku zakladatelů Československa, T. G. Masaryka a M. R. 
Štefánika. Garantem projektu Dni české kultury 2012 byla předsedkyně Spolku.
Velmi vydařený vánoční program slova a hudby České Vánoce 2012 v neděli 16. prosince do 
posledního místa zaplnil Velký sál KSC Južan. Už léta se daří do programu zařazovat vždy nová a 
nová hudební i literární díla a zapojit do jeho tvorby i děti. Velmi oceňovaná je i jeho společenská 
část po skončení koncertu. Garantem projektu byla Eva Balušíková.
Významnou složkou naší kulturní činnosti je účinkování vlastního pěveckého souboru – Ženského 
sboru Českého spolku v Košicích. Významnou nejen proto, že je to vlastní tvořivá umělecká 
činnost, ale také proto, že jeho úroveň umožňuje koncertování doma i v zahraničí a tím reprezentaci 
naší organizace i české menšiny žijící na Slovensku. Sbor zastupoval Slovensko v programu 
festivalu vánoční písně v polském Krosnu 15. a 16. ledna, kam byl vyslán Košickým 
samosprávným krajem. 25. března provedl v obnovené premiéře a za spoluúčinkování orchestru 
Musica Iuvenalis a sólistek Opery ŠD v Košicích Pergolesiho oratorium Stabat Mater ve Vranově 
nad Topľou. Koncem září se vydal na koncertní zájezd do České republiky. Zde koncertoval 25. 
září v Karviné na pozvání tamní slovenské krajanské organizace - Obce Slovákov, následující den 
v Praze v Domě národnostních menšin a 27. září slavnostním koncertem ukončil v Nové budově 
Národního muzea krajanskou konferenci Krajané a problém generací, na níž se sešlo přes dvě 
stovky krajanů z celého světa. V ten den ráno také svým vystoupením otevřel 4. mezinárodní 
krajanský festival v sídle Senátu Parlamentu ČR v Rytířském sále Valdštejnského paláce. 
V programu koncertního zájezdu zazněly Dvořákova a Janáčkova tvorba, lidové písně i písně 
Jaroslava Ježka a také kantáta Otvírání studánek.
V roce 2012 nastudoval početné nové skladby z oblasti české vánoční tvorby, které potom úspěšně 
uvedl na koncertech a vystoupeních v adventním a předvánočním období a to v Margecanech, 
Gelnici, Martině, v Košicích pak v programu České Vánoce 2012 a také na koncertech pro MČ 
Košice – Západ v klubu Atrium a pro pracovníky UPJŠ v Košicích.
Z těchto i dalších vánočních skladeb připravil ve studiu Slovenského rozhlasu v Košicích nahrávku 
pro připravované vydání nového CD v roce 2013. Na realizaci vánočních koncertů a nahrávky 
spolupracoval s komorními orchestry Camerata Letitiae a Musica Iuvenalis a sólisty i dirigentem 
Opery ŠD v Košicích.
V roce 2012 jsme také vydali novou prezentační tiskovinu sboru a pro Mezinárodní český klub a 
redakci časopisu Český dialog jsme připravili prezentační kopii dvou sborových CD – Krajino 
vzdálená a Otvírání studánek, jako přílohu pro vydaný Český kalendář 2013. 700 ks tohoto CD 
dostali tak čeští krajané v celém světě, bylo dokonce prezentováno i ve vysílání rozhlasu až 



v daleké Austrálii.
Aby sbor mohl podávat adekvátní výkon, cvičí jednou týdně a absolvoval také 3 víkendová 
soustředění. Garantem projektu zajišťujícího celoroční činnost sboru je předsedkyně Spolku.
Do oblasti kulturní činnosti patří také vydání CD s názvem Česká hudba pro klavírní duo. Tím 
klavírním duem jsou naši členové Ludmila Kojanová a Pavel Novotný, které mnozí znáte z jejich 
účinkování v programech ČSvK a ostatních regionálních  Českých spolků. CD jsme vydali jako 
prezentaci české hudby a kulturní činnosti Spolku a bude slavnostně uvedeno 21. března letošního 
roku v programu Už vím, co budu číst / pozvánky jste již dostali /. Garantem projektu byla 
předsedkyně Spolku.
Do kulturních a společenských programů přispěl v roce 2012 také náš Místní klub v Michalovcích a 
to uvedením dvoudílného programu Divadlo Semafor – jeho význam v česko-slovenském 
povědomí 7. června a 28. září v Zemplínském osvětovém středisku Michalovcích a programem 
České Vánoce v Michalovcích 14. prosince.

Vzdělávací programy

Do této činnosti patří především programy Společenského klubu Českého spolku v Košicích 
v projektu Poznávej klenoty své domoviny. V roce 2012 to bylo 23 vzdělávacích programů 
v oblasti české literatury, hudby, umění, architektury a historie, které každé 2 týdny prostřednictvím 
přednášek a besed, promítáním filmů nebo DVD, prezentací minivýstav a dvěma malými zájezdy 
vzdělávaly rostoucí počet návštěvníků těchto programů. Součástí byly také výtvarné dílničky. 
Velkou předností klubových programů je soustavné procvičování mluvené češtiny. Počet 
pravidelných návštěvníků má stoupající tendenci. Garantem projektu je Miluše Babjaková.
Dalším významným projektem v této oblasti byl i v roce 2012 literární cyklus Už vím, co budu 
číst, který ve svých 3 dílech, realizovaných v termínech 8. 3., 7. 6. a 18. 10. představil dalších 6 
českých spisovatelů. Garantem projektu je Eva Balušíková.
Velmi zdařilým vzdělávacím projektem byla Podzimní akademie po stopách kulturně-
historických pamětihodností a významných osobností Jižní Moravy v termínu 9. – 15. září, 
velmi detailně a dobře připravená garantem projektu Jiřím Gregorkem.
Posledním ze vzdělávacích programů byl program Místního klubu Michalovce Cyklus přednášek 
z české historie – osoby a události, který od února do června představil 4 témata – Sv. Vojtěch, Jan 
Hus, Husitské hnutí a Podkarpatská Rus v 1. ČSR.

Programy pro děti a mládež

V roce 2012 jsme poprvé po mnoha letech nerealizovali letní tábor pro děti, protože se přihlásilo 
pouze 18 dětí. Tábor pro mládež se ale setkal s velkým zájmem, byl koncipován jako poznávací a 
sportovní pobytová aktivita v Českém ráji v termínu 30. června – 9. července. Zúčastnilo se ho 18 
mládežníků ve věku 12 – 17 let. Podrobnější prezentaci vám později představí garant projektu, Jitka 
Smrigová. Pro dětskou kategorii jsme ale jako malou náhradu tábora připravili kromě výtvarných 
aktivit zmíněných v části Kulturně-společenská činnost, také 2 jednodenní výlety s poznávacím a 
soutěžním programem v českém jazyku a to do Šugovské doliny v červnu a na Jahodnou 25. 
srpna. Garantem v prvním případě byla Ludmila Trojčáková, v druhém případě Jitka Smrigová.

Soutěžní programy

Soutěž Regionální České spolky ve fotografii vstoupila v roce 2012 do svého 3. ročníku. Pomáhá 
úspěšně dokumentovat činnost Českého spolku v Košicích a několika dalších regionálních Českých 
spolků – Martina, Žiliny, Trnavy – Piešťan, Zvolena a Liptovského Hrádku. Výstava soutěžních 
snímků byla precizně připravena a zpřístupněna veřejnosti, která také rozhodla o vítězích 
jednotlivých kategorií. Vítězové obdrželi hezké ceny. Garantem projektu je Jiří Gregorek.



Informační a dokumentační činnost, knižní fond, spolková kancelář

V roce 2012 jsme vydali 6 čísel dvouměsíčníku Stříbrný vítr, v rozsahu 6 x 12 stran, s barevnou 
obálkou a v nákladu 350 ks na číslo. Uveřejněno bylo 66 článků a 146 fotografií našich autorů. 
K výraznému zkvalitnění v roce 2012 přispěla pravidelná a důsledná práce redakční rady. Časopis 
se členům částečně zasílá poštou a je k dispozici pro vytištění také na webové stránce.
Webová stránka www.cske.sk prošla v roce 2012 prospěšnou změnou vzhledu a funkčnosti. Bylo 
na ní uveřejněno za rok 2012 130 příspěvků ze Slovenska, také z Německa a Švédska, denní 
návštěvnost má stoupající tendenci, cca nejméně 200 návštěvníků. Problémem zůstává nedostatečné 
zastoupení ostatních regionálních Českých spolků, způsobené jejich malým zájmem a zdá se, že i 
neodůvodněnou žárlivostí. Rezervy jsou i v precizní aktuálnosti. Šéfredaktorem a garantem 
časopisu i webu je Jiří Zaťovič.
Veškerá činnost Českého spolku v Košicích je dokumentována nejen na webové stránce a na 
stránkách časopisu, ale také v spolkové kronice, vedené Jiřím Gregorkem na vysoké výtvarné a 
faktografické úrovni. V roce 2012 se podařilo první část kroniky převést do digitalizované formy a 
postupně bude přístupná na webu.
V spolkové knihovně je v současnosti členům k dispozici 1.700 svazků českých knih, průměrná 
návštěvnost je 10 návštěvníků týdně. Fonotéka má víc než 60 evidovaných nosičů, slouží pouze pro 
činnost společenského klubu, ženského sboru a jiných spolkových programů, nikoliv pro zapůjčení. 
O knižní fond a fonotéku se stará Alena Királyová.
Kancelář Spolku se stará o koordinaci a administrativní zpracování projektů, o vedení hospodářské 
agendy, vyřizování pošty včetně mailové, tvorbu a zasílání pozvánek, informování členů poštou a e-
mailem, členské příspěvky a ostatní kontakt s členy a archiv.

Duchovní život, spolupráce s regionálními Českými spolky a Českým spolkem na Slovensku, 
spolupráce s jinými subjekty

V roce 2012 se nadále pravidelně udržoval řádný stav kapličky sv. Jana Nepomuckého na 
Dolním Bankově, každý týden se sloužila katolická mše v českém jazyku, k svátku sv. Jana 
Nepomuckého a sv. Václava se konala slavnostní liturgie. Pokračovala spolupráce s Církví 
československou husitskou na realizaci programu v Lúčce.
Z regionálních spolků spolupracujeme hlavně se spolkem ve Staré Ľubovni a Martině. Český 
spolek ve Staré Ľubovni pomohl uspořádat 4 programy Dní české kultury 2012, v Martině jsme 
realizovali předvánoční koncert Ženského sboru Českého spolku v Košicích. Pravidelná informační 
a koordinační spolupráce pokračovala s Českým spolkem na Slovensku, předsedou Pavlem 
Doležalem a tajemnicí Miluší Babjakovou.
Město Košice se staralo kontinuálně o pomník TGM a MRŠ a přispělo finančně na program Dní 
české kultury 2012. České centrum v Bratislavě nám pomohlo realizovat Dni české kultury a to 
hlavně dramaturgicky, částečně též finančně a organizačně, s realizací účinně pomáhalo i několik 
kulturních institucí v Košicích – Verejná knižnica J. Bocatia, Štátna vedecká knižnica, 
Konzervatórium, Štátna filharmónia, MČ Košice Západ.
Ze zahraničních organizací jsme i v uplynulém roce spolupracovali se spolkem Bohemia 
v Budapešti (výstava Pražská domovní znamení v programu Dní české kultury 2012), 
s Mezinárodním českým klubem v Praze (CD příloha časopisu Český dialog) a Československým 
ústavem zahraničním (výměna informací). Naše delegace se zúčastnila konference Krajané a 
problém generací v Praze v září 2012, kde jsme přednesli také přednášku a kde, jak již bylo 
uvedeno, koncertoval náš ženský sbor. Předsedkyně Českého spolku v Košicích obdržela na této 
konferenci čestné uznání Mezinárodního koordinačního výboru zahraničních Čechů.
Všem spolupracujícím subjektům a jejich představitelům patří naše poděkování.

Vážení členové Českého spolku v Košicích, dovolte, abych i vaším jménem poděkovala členům 
předsednictva Českého spolku v Košicích, garantům  projektů, jak byli jmenováni u jednotlivých 

http://www.cske.sk/


projektů, tajemníkovi pro koordinaci spolkové práce Václavu Sedlatému a jeho manželce Blance, 
hospodářce Spolku Jiřině Tóthové, dirigentce sboru Olze Varínské, členkám, které zajišťují služby 
v spolkové kanceláři – Aleně Šiklové, Marii Koscelanské, Marii Harmatové, Evě Tymczákové, Olze 
Budovské  a dále Zdeňce Hlouškové, která se obětavě a soustavně starala o kapličku sv. Jana 
Nepomuckého a české bohoslužby. Děkuji také členům redakční rady časopisu Stříbrný vítr i 
revizní komisi Spolku. Vám pak děkuji za pozornost, s kterou jste vyslechli moji zprávu.

V Košicích 11. 3. 2013

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích


