
Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové,
naše národnostní sdružení pokračovalo v ro-ce 2010 v aktivitách, z nichž většina má jistou tradici a 
patří k životu české komunity v Košicích a na východě Slovenska už dlouhou dobu.
Takovým programem je bezesporu Český ples v Košicích. Jeho úspěšný 17. ročník zahájil naši 
celoroční činnost 30. ledna.
V březnu jsme jako obvykle měli výroční Valné shromáždění (20. 3.), které zvolilo nové orgány 
spolku – předsedkyni, předsednictvo, revizní komisi a delegáty Valné-ho shromáždění ČSnS.
V krásném letním počasí jsme strávili podvečer 10. června v zahradě Českého centra na zahradní 
slavnosti, bohužel, už v této zahradě naposledy, jak je vám všem dobře známo. Garantce tohto 
projektu Aleně Királyové se opět podařilo uspořádat velmi příjemné kulturně-společenské setkání. 
Výsledkem námi vypsané soutěže o nejlepší fotodokumentaci činnosti regionálních Českých spolků 
v roce 2009 byla zajímavá výstava, otevřená v tentýž den a uvádějící vítězné záběry ve všech 
kategoriích této soutěže. Autoři soutěžních snímků byli převážně naši členové, několik autorů bylo 
také z ostatních regionálních Českých spolků. Kvalitní dokumentaci činnosti ve všech našich 
spolcích chceme podpořit založe-ním tradice této soutěže. V našem spolku jsme dosavadní 
dokumentaci vedenou ve fotoarchivu a archivu písemností rozšířili v roce 2010 i o vedení velmi 
kvalitní kroniky, která je členům k dispozici vždy ve čtvrtek ve společenském klubu a nutno říci, že 
skutečně stojí za zhlédnutí. Poděkování za organizaci soutěže, výstavy i vedení kroniky patří Jiřímu 
Gregorkovi. Činnost i v uplynulém roce dále dokumentovala webová stránka, která dosáhla velmi 
dobrou úroveň grafickou, aktualizační i věcnou. Tiště-ná podoba výběru z této stránky, 
dvojměsíčník Stříbrný e-vítr, jeho 6 čísel, z toho 1 dvojčíslo už vycházely v minulém roce pravidelně. 
Díky Jiřímu Zaťovičovi a kolektivu jeho spolupracovníků, hlavně Blance Sedlaté, Ivanu Žežulovi a 
všem, kdo píší články a dodávají fotografie. Články o realizovaných akcích jsme uveřejnili také na 
krajanském webu www.krajane.net, šoty z akcí jsou v STV.
Setkání v Lúčce u Rožňavy jako vzpo-mínka na mistra Jana Husa je další tradicí a velmi oblíbeným 
programem, setkávajícím se i s velkým zájmem míst-ního publika. Také v minulém roce, 4. 
července, byla jeho součástí jak eku-menická bohoslužba tak komorní koncert s názvem Česká 
hudba v průběhu století. Děkujeme garantce projektu Miluši Babjákové a církvi československé 
husitské – p. vikáři Laukovi a Bohumilovi Kamanovi i obci Lúčka za spolupráci.
Mladá generace už léta ráda využívá naše letní vzdělávací tábory, v srpnu minulého roku jsme 
pořádali jak tábor pro děti (31. 7. - 8. 8.) tak tábor pro mládež (15. - 24. 8.), spokojenost účastníků i 
rodičů byla velká. Děkujeme Jitce Smrigové, Milošovi Takáčovi, Ludmile Trojčákové a jejich kolektivu 
spolupracovníků.
Také poznávací podzimní akademie pro účastníky zájezdu za krásami jižní Moravy se těšila velkému 
zájmu a uznání účastníků. Za vzornou přípravu a realizaci musíme poděkovat Jiřímu Gregorkovi.
Tradičně vydařené Svatováclavské posvícení 26. září bylo prvním programem Dnů české kultury, 
které potom trvaly celý měsíc, do 28. října. Program tohoto jediného festivalu české kultury na 
Slovensku jsme prezentovali v spolupráci s Českým centrem Košice a za spoluúčasti několika 
košických i mimokošických kulturních institucí divá-kům jak v Košicích tak v několika jiných městech 
východního Slovenska. V programu bylo uvedeno 12 koncertů, 2 divadelní představení, 3 
vystoupení dětského folklorního souboru, 11 výstav a Dny českého filmu. Festival jsme zahájili 
svatováclavskou bohoslužbou a ukončili vzpomínkovým setkáním u pomníku T. G. Masaryka a M. R. 
Štefánika před závěrečným koncertem. Garantem projektu Dnů české kultury 2010 byla 
předsedkyně spolku, která tímto děkuje celému velkému týmu spolupracovníků.
Velké oblibě se těšily literární programy – v Košicích cyklus Už vím, co budu číst – garant projektu 
Eva Balušíková, v Místním klubu Michalovce cyklus Čtení z babiččiny knihovny.
Blížící se Vánoce byly znovu příležitostí pro setkání – V Košicích 19. 12. krásný program slova a 
hudby České Vánoce 2010, v Michalovcích 20. 12. vánoční odpolední společenské setkání.
Celý rok kromě prázdnin se ve spole-čenském klubu Českého spolku v Košicích setkávali návštěvníci 



programu Poznávej klenoty své domoviny, který jim představil 25 jednotlivých klubových programů 
literárních, hudebních, vzdělávacích, 2 dílničky a 3 zájezdy díky zcela mimořádnému úsilí garantky 
projektu Miluše Babjákové.
Celý rok se také scházel Ženský sbor Českého spolku v Košicích a jeho trio k nácvikům skladeb i ke 
koncertům. Samostatné koncerty prezentoval 3, z toho 1 zahraniční v Rakousku, dále 3 vystoupení 
při bohoslužbách, z toho 2 zahraniční. Koncert sboru byl také stěžejním programem Českých Vánoc 
2010. Sbor byl pozván jako host koncertu k 25. výročí sboru Karpaty i vánočního koncertu tohoto 
sboru. K výročí tohoto sboru ukrajinské národnostní menšiny jsme pro vydaný sborník připravili 
obsáhlý referát o celé dosavadní činnosti našeho sboru, který je také zveřejněn na našem webu. 
Sbor také připravil nahrávku kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek pro vydání CD v roce 
2011. Díky patří členkám sboru i tria, dirigentce Olze Varínské, korepetorce Alžbětě Džurňákové, 
Zuzaně Žegleňové a Vlastimilovi Tichému, dokumentaristkám Olze Longauerové, Anně Karafové, 
Darině Petrušové a menežerce Ivetě Kurčákové. Garantkou projektu byla předsedkyně spolku.
Administrativní přípravu projektů MK SR a pomoc při realizaci těchto projektů včetně hodnocení a 
styku s MK SR, propagaci a jiné činnosti spojené s projekty, jakož i realizaci velké části 
administrativní činnosti měl také v roce 2010 na starosti Václav Ondřej Sedlatý za účinné pomoci 
své manželky Blanky. Velmi děkujeme. Skutečně mimořádný dík patří za celoroční soustavnou a 
spolehlivou práci hospodářce Spolku, paní Jiřině Tóthové.
O provoz kanceláře a styk s členy se staraly E. Timcsáková, M. Harmatová, A. Šiklová, V. Kisucká a 
M. Koscelanská, která také pečuje o evidenci členstva, o úklid kanceláře a klubu pečuje A. 
Királyová. O kapličku sv. Jana Nepomuc-kého a bohoslužby v českém jazyku se celý rok obětavě 
starala Zdenka Hloušková. Všem těmto dámám děkujeme.
Hlavním naším spolupracovníkem při prezentaci české kultury pro veřejnost bylo v roce 2010 už 
naposledy České centrum Košice a to zejména ve společně realizovaných Dnech české kultury. Na 
programu tohoto festivalu spolupracovaly také další subjekty, již jmenovaný Český spolek na 
Slovensku, Verejná knižnica J. Bocatia, Štátna filharmónia, Štátna vedecká knižnica, 
Východoslovenské múzeum, kulturní instituce v Michalovcích, Kežmarku, Bardějově, Staré Ľubovni, 
Prešově, Humenném, Levoči.
Jsme poněkud zklamáni tím, že zájem Velvyslanectví ČR o naše problémy je v současnosti 
minimální.
Dobrou spolupráci, za kterou děkujeme, jsme v roce 2010 měli  s církví československou husitskou 
a jejím duchovním, p. vikářem Laukem, děkujeme také katolické církvi za ochotu sloužit jednou 
týdně české bohoslužby.
V neposlední řadě patří poděkování také všem členům, kteří podporují činnost Spolku svou účastí 
na programech a drobnou pomocí i těm, kdo podpořili spolek mimořádným členským nebo 2% 
daně.
Vážení členové Českého spolku v Košicích, děkuji vám také za pozornost, s kterou jste vyslechli moji 
zprávu a kolegovi Sedlatému za přípravu obrazové dokumentace.

V Košicích 12. 3. 2011

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně


