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PŘEDNESENO NA VALNÉM SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉHO SPOLKU V KOŠICÍCH

DNE 19 .3. 2016

Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové!

V  souladu  se  stanovami  našeho  sdružení  Vám,  jako  nejvyššímu  jeho  orgánu,
předkládám ke schválení  zprávu o činnosti  v  roce 2015.  Zpráva je  provázena promítáním
obrazové dokumentace z části digitalizované spolkové kroniky.

Na předcházejícím Valném shromáždění jsme se sešli v sobotu, 21. března 2015 a mezi
jinými dokumenty jsme schválili návrh činnosti pro rok 2015. Jednotlivé programy byly pak
realizovány  převážně  na  základě  projektů finančně  podpořených  Úřadem  vlády  SR  v
programu  Kultura  národnostních  menšin  2015,  dále  na  základě  projektů podpořených
finančním darem Ministerstva zahraničních věcí České republiky a třetím zdrojem financování
byl  vlastní  rozpočet  organizace,  tvořený  příjmy  z  členského  příspěvku.  Vlastní  zdroje  se
podílely  na  financování  všech  programů bez  výjimky a  byly  z  nich  hrazeny  také režijní  a
administrativní náklady sdružení. Z finančního daru České republiky byl hrazen Český ples a
doplnění knižního fondu spolkové české knihovny a zajištěno spolufinancování projektu Dny
české kultury 2015, Ženský sbor Českého spolku v Košicích, měsíčník Stříbrný vítr, webová
stránka, a víkendové programy pro děti.

Samostatnou částí zprávy o činnosti Spolku za rok 2015 je také zpráva o činnosti našeho
Místního klubu v Michalovcích, kterou po skončení mojí zprávy přednese jeho předsedkyně,
Vlasta Vojníková.

V následující zprávě jsou pro větší přehlednost programy, jako vždy, rozděleny do 
několika oblastí.

Kulturní a společenské programy

Jako  každým  rokem,  tak  i  v  roce  2015  tvořily  tyto  programy  největší  část  činnosti
Spolku.

Prvním z velkých programů byl  22. ročník Českého plesu v Domě umění 24. ledna, s
krásným  koncertem  Báry  Basikové.  Dalším  programem  byl  oblíbený  a  jako  vždy  hojně
navštívený Zahradní koncert v Botanické zahradě 4. června, se svou hudební i společenskou
částí. Ekumenickou  slavnost  k  uctění  památky  600.  výročí  smrti  Mistra  Jana  Husa  jsme
uspořádali 28. 6. a spojili jsme ji s následným koncertem projektu  Česká hudba v průběhu
století. Skvělou uměleckou úroveň koncertu, v němž účinkoval Ženský sbor Českého spolku v
Košicích, košický orchestr Musica Iuvenalis, sólista Opery SD v Košicích Marián Lukáč, a jako
host sbor z Filipín Manila Chorale a který dirigoval  náš krajan,  sbormistr Opery SD Lukáš
Kozubík, ocenilo početné publikum úplně zaplněného historického reformovaného kostela ve
Svinici.  Místo  bylo  vybráno  pro  svůj  historický  význam  –  kostel  užívali  Bratříci  při  svém
působení na Slovensku. Početná výprava Českého spolku v Košicích se v září opět zúčastnila
setkání  Českého  spolku  na  Slovensku  v  Žiarské  dolině,  na  kterém  se  zúčastnila  také
velvyslankyně České republiky na Slovensku Livie Klausová s manželem.



Místní klub v Michalovcích uspořádal 12. září hudební program s názvem 57 let svingu
na Zemplíně.

V  neděli  27.  září  jsme  se  bavili  na  Svatováclavském  posvícení v  hotelu  Centrum.
Samozřejmě ani v roce 2015 jsme neopomněli uctít památku patrona košických Čechů, sv.
Václava, slavnostní bohoslužbou.

22. ročník festivalu Dny české kultury 2015 jsme realizovali  ve dnech 27. září – 29.
října, s přesahem několika výstav až do 22. listopadu a to v Košicích, Staré Ľubovni, Prešově,
Trebišově a Michalovcích. Bylo uspořádáno 9 koncertů, 7 výstav, 1 scénické čtení pro dospělé,
5 scénických čtení pro děti a 2 přednášky. O všech programech jste se podrobněji dočetli na
naší webové stránce a v časopise. Při slavnostním setkání u pomníku T. G. Masaryka a M. R.
Štefánika jsme si připomenuli 97. výročí založení ČSR.

Ke kulturním programům patřil  v  roce 2015 také cyklus minivýstav s názvem  Česká
kultura  v  malém,  který  ve  Společenském  klubu  uvedl  postupně  výstavy  Čeští  malíři  na
pohlednicích, Výtvarná pocta Jiřímu Trnkovi, Masaryk a Slovensko, Velikán secese (o Alfonzu
Muchovi) a Člověk a příroda čarují (o historických zámeckých parcích a zahradách v České
republice).

K velmi úspěšným programům opět patřil tradiční hudebně – literární program České
Vánoce 2015, který v téměř vyprodaném koncertním sálu košického Domu umění v neděli
13. prosince s velkým uspokojením shlédlo 540 diváků. O to víc organizátory mrzelo chování
některých  z  nich,  kteří  zneužili  pohostinnost  Českého  spolku  a  neúměrně  konzumovali
nabídnuté občerstvení. Kvalitní DVD záznam z tohoto dvouhodinového vánočního programu
je možné si zakoupit.

České Vánoce 2015 jako společenské posezení prezentující vánoční tradice uspořádal
pro své členy i náš Místní klub v Michalovcích a to 16. prosince.

Významnou  složkou  naší  kulturní  činnosti,  která  účinně  prezentuje  českou  hudební
kulturu, českou menšinu a Český spolek v Košicích je činnost Ženského sboru Českého spolku
v  Košicích. Projekt  byl  realizován  během celého roku  2015.  Sbor  je  jediným uměleckým
souborem české národnostní menšiny v SR a reprezentoval menšinu doma i v zahraničí. V
roce 2015 to bylo 7 samostatných koncertů, z toho 4 zahraniční a 4 další vystoupení. Sbor se
zúčastnil obnovených Slavností sborového zpěvu Vojtecha Adamce v Košicích, uspořádal letní
zahradní koncert pro obyvatele penzionu Arcus, vystoupil v programu zmíněného koncertu ve
Svinici,  3  koncerty  absolvoval  ve  Švýcarsku,  kam již  podruhé zavítal  na  pozvání  ženevské
krajanské Besedy Slovan. 8. listopadu zahájil provedením Pergolesiho oratoria Stabat Mater
Festival sakrálního umění v Košicích, 5.12. vystoupil v programu ekumenického Adventního
večera v Margecanech, 17.12. provedl vánoční koncert v Budapešti na pozvání Přátelského
kruhu Bohemia a vystoupil při vánoční liturgii ve farním kostele farností Košice-Juh a Košice-
Poľov,  kde  kromě  jiného  provedl  2.  českou  mši  vánoční  Eduarda  Marhuly.  Scházel  se  k
pravidelným zkouškám každý týden s výjimkou letních prázdnin. Absolvoval také 2 víkendová
pracovní  soustředění  –  v  květnu  a  listopadu.  Během  nich  kompletizoval  program
významnějších koncertů, hlavně koncertního zájezdu do Švýcarska, adventních a vánočních
koncertů.

Vzdělávací programy



Do  oblasti  vzdělávání  patřily  především  programy  Společenského  klubu  v  projektu
Poznávej klenoty své domoviny.  V roce 2015 to bylo celkem 23 programů v oblasti české
literatury, historie, umění, vědy, divadla, hudby i turistické poznávací aktivity. O všech jste se
dočetli na naší webové stránce a v časopisu Stříbrný vítr. Projekt patřil jako vždy k nejlepším,
návštěvnost se pohybuje obvykle okolo 20 - 25 účastníků a jeho tradice sahá až k začátkům
naší činnosti, proto je nepochopitelné rozhodnutí Úřadu vlády SR nepřidělit tomuto projektu
dotaci  z  programu Kultura národnostních menšin pro rok 2016,  jak  již  většina z  vás  byla
informována.

2. ročník hudebně - literárního cyklu s názvem Už vím, co číst a poslouchat, navazující
na čtyřletou tradici programu Už vím, co budu číst,  ve svých 3 částech uvedl vyprávění a
hudební ukázky na téma Jaroslav Ježek, Hana Zagorová a Oskar Nedbal.

Podzimní vzdělávací akademie se v roce 2015 konala v termínu od 6. do 12. září a byla
za účasti 48 osob věnována Jižní Moravě.

Do oblasti vzdělávání patřil také cyklus přednášek z české historie – Osoby a události v
Místním klubu v Michalovcích, který v 4 částech uvedl téma Jan Hus a husitská revoluce.

Vzdělávací  funkci  plní  také  knihovna  Spolku,  do  níž  i  v  roce  2015  bylo  zakoupeno
několik nových českých titulů. Do registru byl zařazen i další notový materiál pro ženský sbor.

Programy pro děti a mládež

V roce 2015 jsme realizovali pro děti předškolního a mladšího školního věku vzdělávání
v českém jazyku ve čtyřech prodloužených víkendech hravou formou v programu Čtyři roční
období. Obou částí se zúčastnili spolu s dětmi jejich rodiče nebo prarodiče, účastníků bylo v
první, třetí a čtvrté části 22, v druhé části 17.

Vzdělávací  tábor  pro  mládež  se  v  roce  2015  pro  malý  zájem  mládeže  nekonal  a
přidělenou dotaci jsme vrátili.

Soutěžní programy

Soutěž Regionální české spolky ve fotografii byla vypsána také pro rok 2015 a byl to její
6. ročník. Exponáty soutěže byly vystaveny od 11. června ve společenském klubu, vítězové ve 
3 kategoriích obdrželi věcné ceny. 

Informační a dokumentační činnost

Webová stránka

Webstránky  Českého  spolku  v  Košicích  v  roce  2015  navštívilo  12  289  unikátních
návštěvníků celkem v 21 356 návštěvách, v průběhu kterých shlédli 81 601 stránek. Články
byly žánrově rozdělené od pozvánek přes krátké zprávy z akcí, reportáže z výletů a návštěv
nejrůznějších míst na Slovensku i  v Čechách až po fotoreportáže z nejvýznamnějších akcí,
které naše spolky pořádaly a pravidelné zprávy o dění v krajanských spolcích v dalších zemích.
Vzhledem ke zvyšujícímu se věku uživatelů a návštěvníků našich webstránek se nám stále
nedaří  rozšířit  komunikaci  prostřednictvím komentářů i  když pozitivních reakcí  na aktivity



spolků máme hodně. Vybrané články byly i v roce 2015 přetištěny v dvouměsíčníku Stříbrný
vítr.

Stříbrný vítr

Spolkový časopis Stříbrný vítr v roce 2015 vycházel na 16 stránkách v plnobarevné verzi.
V roce 2015 bylo vydáno 6 čísel časopisu v celkovém rozsahu 96 stránek v nákladu 400 kusů
jednotlivě, celkem v nákladu 2.400 kusů. Časopis má, díky práci korektorky a šéfredaktora
dobrou úroveň jazykovou, obsahovou i grafickou.

Obsah a tematické zaměření časopisu v roce 2015 zajišťovala redakční rada. Časopis byl
distribuován členům Českého spolku v Košicích, do regionálních Českých spolků na Slovensku,
do vybraných knihoven a dalších kulturních institucí, do ostatních krajanských spolků jiných
národnostních menšin,  žijících na Slovensku a také na spolupracující  samosprávy.  Časopis
jsme používali i jako propagační materiál, svědčící o naší práci na mezinárodních setkáních (v
Praze, Ženevě, Budapešti) a na dalších akcích Českého spolku, určených pro širokou veřejnost.
Elektronická verze časopisu je k dispozici na webových stránkách Českého spolku v Košicích
(cske.sk).

Kronika a spolková kancelář

Všechna spolková činnost je na vysoké výtvarné a faktografické úrovni dokumentována
ve  spolkové kronice, jejíž část je digitalizovaná. Zájemci si ji mohou prohlédnout v Českém
spolku v Košicích v otvíracích hodinách.

Spolková  kancelář obstarává  veškerý  osobní,  písemný,  telefonický  a  mailový  styk  s
členskou  základnou  a  zevními  subjekty,  stará  se  o  administrativní  přípravu  a  koordinaci
projektů a vede hospodářskou agendu.

Duchovní život, spolupráce s jinými subjekty

V roce 2015 se nadále udržoval řádný běžný stav  kapličky sv. Jana Nepomuckého na
Dolním Bankově. Protože kaple patří do nově zřízené farnosti Košice – Podhradová, péče o její
stavební  stav  se  od  roku  2015  měla  ujmout  tato  farnost.  Potřebné  opravy  se  zatím
nerealizovaly.  Každou sobotu  se  v  kapli  Geriatrického ústavu  sv.  Lukáše sloužila  katolická
bohoslužba  v  českém  jazyku,  k  svátku  sv.  Jana  Nepomuckého  a  sv.  Václava  se  sloužila
slavnostní liturgie a to na Horním Bankově a v kapli sv. Michala. Pokračovala také spolupráce
s Církví československou husitskou, jejíž košickou obec vede dále Mgr. Bohumil Kaman, člen
našeho předsednictva.

Z regionálních Českých spolků jsme spolupracovali hlavně s Českým spolkem ve Staré
Ľubovni a to ve Dnech české kultury, kde jsme realizovali několik programů.

Předsedkyně  Českého  spolku  v  Košicích  zastupuje  českou  menšinu  ve  Výboru  pro
národnostní menšiny a etnické skupiny, který je poradním orgánem Rady vlády pro lidská
práva, národnostní menšiny a rodovou rovnost. Druhou zástupkyní menšiny je PhDr. Hana
Zelinová, ředitelka Muzea české kultury v Martině. Pokračovala spolupráce s Kruhem přátel
české kultury Bohemia v Budapešti  a Československým ústavem zahraničním. Při  realizaci
Dnů české kultury s námi dále v roce 2015 spolupracovala Konzervatoř a Státní filharmonie v
Košicích,  Slovenské  technické  muzeum,  Štátna  vedecká  knižnica,  Knižnica  pre  mládež  v



Košicích,  Detská  knižnica  Slniečko  v  Prešově,  Ľubovnianska  knižnica  ve  Staré  Ľubovni,
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovcích, PKO Prešov, Zemplínska knižnica v
Trebišově a České centrum Bratislava. Všem těmto patří náš dík za spolupráci.

Děkuji  všem  členům  předsednictva,  jehož  funkční  období  dnešním  dnem  končí,  za
svědomitou a poctivou práci v prospěch české menšiny, jak garantům projektů, tak službě v
kanceláři,  manželům  Sedlatým,  kteří  pomáhali  s  projektovou  agendou  a  pozvánkami  a
tajemníkovi  Spolku Ing. Doležalovi  za vedení administrativní agendy. Děkuji revizní  komisi,
redakční radě a korektorce časopisu, dirigentce sboru Olze Varínské, korepetitorce Zuzaně
Žegleňové a poradci sboru Karolovi Petróczimu.

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích


