Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Slovenská literatúra a umenie bez hraníc
Čadca (16. jún 2018) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja pripravila pre členov krajanských združení na severnej Morave
podujatie organizované pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR. V klubovni Obce Slovákov
v Karvinej sa dňa 14. júna 2018 uskutočnil literárno-hudobný podvečer venovaný tvorbe
kysuckej autorky Sone Behúňovej. Literárne soirée obohatila virtuózna hra na akustickom
akordeóne prezentovaná mladým talentovaným hudobníkom Denisom Markom Dubjelom.
Návštevníkov z Kysúc srdečne privítala predsedníčka Obce Slovákov v Karvinej

pani Vilma

Krňávková. V úvode príjemného stretnutia sa prítomným Slovákom z Karvinej, ale i Obce
Slovákov z Třinca vedených predsedníčkou Máriou Rosolovou, prihovorila zástupkyňa riaditeľky
Kysuckej knižnice v Čadci pani Ľubica Lašová. Ocenila spoluprácu a úspešne sa rozvíjajúce vzťahy
s rodákmi, ktoré knižnica udržiava už od roku 1994. 100. výročie vzniku ČSR je príležitosťou, aby
sme si pripomenuli naše spoločné dejiny a kultúru. Slováci i rodáci z Kysúc žijúci na Morave
s radosťou uvítali možnosť oboznámiť sa so súčasnou slovenskou literárnou tvorbou a jej
predstaviteľmi. Podujatie moderovala pracovníčka knižnice Helena Pagáčová, ktorá uviedla
úspešnú kysuckú autorku Soňu Behúňovú z Čadce i hudobnú produkciu Denisa Marka Dubjela
z Kysuckého Nového Mesta. Verše a humorné poviedky autorky, ale aj famózne hudobné
vystúpenie prijalo publikum s veľkým záujmom, nešetrilo potleskom a slovami uznania. Hostitelia
v plnej miere prejavili slovanskú srdečnosť, pohostinnosť a spolupatričnosť, čím sa priebeh
literárno-hudobného večera vyvíjal v príjemnej priateľskej atmosfére. Soňa Behúňova na margo
stretnutia uviedla: „ Slováci sa nezaprú ani v cudzine. V Karvinej nás členovia slovenského spolku
prijali veľmi vrelo a s typickou slovenskou pohostinnosťou. Cítila som, ako moje básne i poviedky,
ktoré som prednášala, prijímali srdcom a sem tam sa zaleskla aj slza v oku. Boli vďační za každé
úprimné, vrelé a láskou pretkané ľudské slovo. Boli sme „doma, medzi svojimi“. Žiadne vekové ani
iné bariéry. Bolo nám medzi nimi dobre a príjemne. Ani sa nám nechcelo odísť domov“. Nuž
k tomu netreba veľa dodávať. V Karvinej znela slovenčina, poézia, hudba, priateľské rozhovory
a smiech. S rodákmi sme sa napokon lúčili s prísľubom ďalších spoločných stretnutí.

KK
Mgr. Helena Pagáčová
Kysucká knižnica v Čadci
Ul. 17. novembra 1258
02201 Čadca
LATITUDE 49°26'12,154"N
LONGITUDE 18°47'5,862"E

