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- Svätojánska poetická noc v Kysuckej knižnici v Čadci oslávila svoj 10. ročník. 

 
Čadca (29.6.2017) – Úspešné a mladými umelcami vysoko hodnotené podujatie Svätojánska 

poetická noc, ktoré sa konalo v dňoch 23.-24. júna 2017, oslávilo svoj jubilejný 10. ročník. 

Organizuje ho Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja s podporou občianskeho združenia Literárny kompas a sponzorov. 

Celonočné podujatie naplnené bohatým kultúrnym programom a zapálením svätojánskeho 

ohňa mohlo vo svojom jubilejnom ročníku naplno využiť nové priestory letnej čitárne 

knižnice. 

Veršami básnika Milana Rúfusaotvorila podujatie pracovníčka Kysuckej knižnice v Čadci (ďalej 

len knižnica) Helena Pagáčová. V úvode zhodnotila predchádzajúce desaťročie úspešných 

interaktívnych stretnutí mladých začínajúcich umelcov, výtvarné, literárne i hudobné prezentácie 

ich tvorby, multimediálne a medzigeneračné prepojenia začínajúcich a renomovaných spisovateľov, 

básnikov, hercov, výtvarníkov a hudobníkov.Slávnosti letného slnovratu priviedli i tento rok do 

knižnice známe osobnosti kysuckej literatúry, hudby, výtvarného a dramatického umenia. 

V programe vystúpil profesor Katedry kulturológie FF UKF v Nitre, experimentálny skladateľ a 

hudobný estetik Július Fujak, básnik, dramatik a spisovateľ Jaroslav Klus, úspešná členka 

literárneho klubu Oáza a autorka dvoch básnických zbierok Marta Harajdová, talentovaný gitarista, 

hudobný skladateľ a aranžér Ondrej Veselý, speváčka Silvia Martikánová, divadelný súbor Hijó, 

výtvarníčka, grafička, scénografka a ilustrátorka Sabína Liptáková i talentovaný heligonkár Peter 

Prívara. 

Mladí umelci, študenti výtvarných škôl a akadémií, členovia literárneho klubu Oáza a pozvaní 

hostia sa oboznámili s obsahom a umeleckým zameraním časopisu VLNA a zhliadli dokument 

Arnolda Koinoka o živote a tvorbe Milana Adamčiaka, popredného slovenského intermediálneho 

tvorcu. Film a umelecký časopis predstavil vo svojom vstupe Julo Fujak, ktorý sa počas večera  

prezentoval aj ako hudobník. Súčasťou programu bola i vernisáž výstavy výtvarných prác, 

fotografií a umeleckého dekoratívneho skla. Kurátorkou výstavy bola pracovníčka knižnice Zuzana 

Hrdková, ktorá postupne predstavila mladých výtvarníkov a ich umeleckú tvorbu. Julo Fujak na 

margo podujatia uviedol: „Teší ma, že som sa viackrát mohol zúčastniť na tomto príťažlivom 

podujatí a veľmi oceňujem, že organizátori podujatia udržujú tradíciu udeľovania Ceny Ruda Dičku 

za výnimočný umelecký prejav mladým začínajúcim umelcom.“ Rudo Dička, neobyčajný výtvarný 

samorast Kysúc, by sa budúci rok dožil šesťdesiatky.“ Diplom a finančnú cenu za výtvarnú tvorbu 

si tento rok odniesla mladá výtvarníčka Natália Martykánová.Veľký úspech zaznamenala i premiéra 



krátkej divadelnej hry a vystúpenie nového neprofesionálneho divadelného zoskupenia Hijó. 

Umeleckým vedúcim, režisérom, autorom scenára i hercom nového divadelného súboru na 

Kysuciach je Stanislav Čarnecký. Veríme, že v budúcnosti bude ešte kultúrna verejnosť v Čadci 

o novom súbore počuť a pripraví pre publikum ďalšie zaujímavé predstavenie. 

K svätojánskej noci patrí žiara ohňa, svetlo svätojánskych mušiek a magická atmosféra hviezdnej 

oblohy. To všetko ponúkala terasa letnej čitárne v areáli knižnice. Pri ohni nechýbali ani piesne 

a pri podmanivých tónoch heligónky sa i tancovalo. Vôňa rozkvitnutých líp a ranné brieždenie 

ukončilo ďalšiu úspešnú svätojánsku noc, ktorá bude inšpirovať mladých umelcov k tvorbe 

a novým umeleckým projektom. 
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