Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci

Kysucké talenty zabodovali – 50. ročník Jašíkových Kysúc
Čadca (3. december 2018) – Posledné novembrové dni sa na Kysuciach niesli v znamení
literatúry a jej talentovaných predstaviteľov. Literatúra a knižná kultúra i umenie bolo
prezentované predovšetkým v Kysuckej knižnici v Čadci, ale i v školách a knižniciach
v Kysuckom Novom Meste, v Krásne nad Kysucou, v Turzovke a Rakovej. Kysucká knižnica
v Čadci, Žilinský samosprávny kraj a spoluorganizátori s finančnou podporou Fondu na
podporu umenia pripravili pre širokú čitateľskú verejnosť jubilejný 50. ročník Celoslovenskej
literárnej súťaže mladých prozaikov - Jašíkove Kysuce a jeho bohatý sprievodný program.
Na jubilejnom ročníku bodovali Kysučania. Hlavnú cenu Rudolfa Jašíka získala Zuzana
Lipková z Turzovky, prémiu Jozefa Hnitku v kategórií do 18 rokov si odniesla Kristína
Kobolková z Klokočova a čestné uznania boli odovzdané i štyrom talentovaným mladým
prozaikom z Kysúc. Do celoslovenskej literárnej súťaže sa zapojilo spolu 71 mladých autorov
s takmer 100 literárnymi prozaickými textami. Bohatý program literárneho „trojdnia“ od
28.11.2018 do 30.11.2018 vyvrcholil literárnym galavečerom, na ktorom boli udelené hlavné
ceny, prémie a čestné uznania víťazom súťaže. Okrem hlavných cien boli udelené i prémie
Literárneho fondu, ktoré získali: Ľubomír Šotník, Daniel Bandurčin (pseudonym Dada)
a Dominika Moravčíková. Čestné uznania získali: Matej Fridecký, Daniela Lysá, Adela
Vojtušová, Alžbet (pseudonym), Nikoleta Kraščeničová, Roman Poliak, Dominika
Gavláková, Natália Gajdošíková, Simona Sádecká, Daniela Romanová, Daniel Kupka,
Martina Mareková a Ema Kračanská.
Spoluorganizátormi súťaže boli i v tomto jubilejnom ročníku významné stavovské
organizácie: Spolok slovenských spisovateľov, Literárny fond Slovenska, Asociácia
organizácií spisovateľov Slovenska a Kysucká kultúrna nadácia. Odborná porota literárnej
súťaže pracovala v tomto roku v zložení: Alexander Halvoník, predseda poroty; profesorka
Mária Bátorová a Ladislav Hrubý - členovia poroty.
Súťažné poviedky boli od vyhlásenia súťaže postupne zverejňované na stránke
www.jasikovekysuce.sk a vybrané prozaické texty laureátov vydala Kysucká knižnica
v Čadci formou zborníka. Okrem zborníka bola pri príležitosti jubilejného ročníka vydaná
i Pamätnica 50. ročníka Jašíkových Kysúc. Vyhláseniu výsledkov predchádzalo premietanie
krátkeho filmu, ktorý bol súčasťou bakalárskej práce študentky Žilinskej univerzity Kristíny
Husákovej a bol venovaný histórii súťaže a jej vybraným protagonistom. Veľký úspech malo
vystúpenie multižánrovej speváčky a šansonierky Andrey Zimányiovej, ktorá sa radí medzi

top interprétky tohto žánru na domácej i zahraničnej hudobnej scéne. Slávnostné
vyhodnotenie celoslovenskej literárnej súťaže moderoval herec Peter Kočan a úryvky
víťazných literárnych textov interpretovali herečky Nadežda Vladařová a Andrea Kulasová.
Jubilejný ročník zaznamenal veľmi priaznivé ohlasy zo strany čitateľskej verejnosti i hojného
počtu zúčastnených hostí. Zo zdravotných dôvodov žiaľ ospravedlnili svoju účasť osobnosti,
ktoré sú s Jašíkovými Kysucami úzko späté: pani Mária Bátorová, Peter Holka i Ľuboš Jurík.
Napriek tomu sa však nám podarilo privítať na Kysuciach mnohé významné osobnosti a na
autorských besedách, seminároch a literárnych dialógoch sa s čitateľmi stretli spisovatelia,
literárni vedci, publicisti a prekladatelia: Alexander Halvoník, Ladislav Hrubý, Marián
Grupač, Ľubo Olach, Dušan Mikolaj, Jozef Čertík, Ondrej Kalamár, Jaroslav Klus
a spisovateľky: Jana Pronská, Silvia Bystričanová, Zuzana Kuglerová, Ľuba Suballyová
i ilustrátorka a výtvarníčka Sabína Liptáková. Semináre, autorské besedy a výstavy, ale aj
spomienková slávnosť pri pamätnej tabuli Rudolfa Jašíka v Turzovke, či návšteva rodného
domu Jozefa Krónera v Staškove sprevádzali i tento mimoriadne vydarený ročník literárnej
súťaže. Jubilejný ročník poctil svojou návštevou i riaditeľ odboru kultúry žilinského
samosprávneho kraja Mgr. Martin Hromada, PhD., ktorý v závere slávnostného večera
odovzdal riaditeľke Kysuckej knižnice v Čadci PhDr. Janke Bírovej „Čestné uznanie
Žilinského samosprávneho kraja“ pri príležitosti 50. ročníka Jašíkových Kysúc. Riaditeľka
knižnice sa na margo podujatia vyjadrila: „Je pre mňa i moje kolegyne veľkou cťou, že nám
náš zriaďovateľ vyjadril svoju podporu udelením Čestného uznania. Všetky podujatia, ktoré
sprevádzali tento jubilejný ročník, ale i tie predchádzajúce, sa mohli úspešne realizovať
vďaka príspevku Fondu na podporu umenia z verejných finančných zdrojov, ale i vďaka
spolufinancovaniu Žilinským samosprávnym

krajom,

príspevkov

spoluorganizátorov,

Literárneho fondu, Kysuckej kultúrnej nadácie a sponzorov, za čo im patrí naša úprimná
vďaka. Chcem poďakovať i všetkým mediálnym partnerom, ktorí celoslovenskú literárnu
súťaž od jej vyhlásenia priebežne propagovali a budú o nej i naďalej informovať širokú
kultúrnu a čitateľskú verejnosť. Polstoročie celoslovenskej literárnej súťaže mladých
prozaikov bolo úspešne zavŕšené a pred nami sú ďalšie, verím že rovnako úspešné ročníky.
Dovidenia v roku 2019 priatelia.“
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