V roku 2011 zažíva naše Kráľovstvo
Cantus a jeho spevácky zbor
mimoriadne úspechy a to všetko
v časoch panovania najvíťaznejšieho
Kráľa Štefana I, Dobrotivého a
Prevelikého. Cantus zahájil
nový rok koncertom, úspešne
okupoval chorvátsku Riviéru
v dŕžave Zaborič. Definitívne sme
zriadili Honorárny konzulát
v Kráľovskom meste Uničov. Zlatá
Kráľovstva Cantus
bula Bratislavská zabezpečuje
zmluvne plynulú dodávku čerstvých
moravských koláčikov do Kráľovstva Cantus. Do mužskej časti zboru Cantus sú uničovskí povinní
dodať aj dostatok pálenky. Alokovali sme aj zeme v okolí Budapešti. Ďalšia zmluva Zlatá bula Lamačská
mačská
nám garantuje dlhodobo dobré vzťahy so zborom Petra Fajkusa v Lamači.
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POÉZIA - EŠTE SA SNEH NEROZTOPIL...
Ešte sa sneh neroztopil, už je oheň na streche.
V cantusárni zrichtovali cantusácke mecheche.

Kalorická bomba vari umelcovi neublíži!
Očný kontakt porieši kráľ ďalšou stuhou na garniži.

Dohodli sa poza bučky kráľovský dvor s obormi
nosiť na stôl koláč, víno - nech je maestro
povoľný.

Ešte sa sneh neroztopil, už je oheň v stodole.
Gazdinky do medovníkov dali um aj mozole.

Na koncertoch nedarí sa k dirigentu dvíhať
zrak,
nuž ho načim zákuskami, alkoholom obabrať.
Ťažko-preťažko nám - pevcom od pŕs trhať
ťažké brady;
po prvé - sme amatéri; a po druhé - treťoradí!
Nech strapatý toten odroň nás gestami
nezaklína!
Grimasy má furt tie isté, ale nota každá iná!
Nech sa Ďurko nadžgá mäska, nadroguje
sladkých dobrôt
a my s skromnej počestnosti môžme ďalej zízať
do nôt.

Ich zloženie - štátna tajnosť. Aj samotná výroba.
(vajcia, múka, sóda, tráva, med a ginko biloba)
Po schrúmaní medovníka bude každý mobilný,
zlepší sa mu sluch, čuch, kukuč, aj pamäť sa posilní.
V novom roku predklon šije koncert sotva znesvätí,
Cantus vrhne oči napred koncertujúc spamäti.
Pozorne a nástojčivo na zbormajstra uprie zrak,
až toho od prekvapenia zaleje hlien, trafí šľak!
Ešte sa sneh neroztopil, a už pero - šibiribi...
A básnické črevo? Zjedlo halucinogénne hríby.
Na čase je sa nám stíšiť, súc len hriešne nádoby.
Čakajme až sa Pán Ježiš čím prv zdravý narodí.

VIANOČNÝ VINŠ 2010
Vinšovanie v Cantus-e je veľmi obľúbené, vinšujeme si po poslednom vianočnom koncerte,
vinšujeme si cez vianočný večierok, vinšujeme si cez internet, vinšujeme si na Facebooku
a vinšujeme si aj po novoročnom koncerte a vinšujeme si na prvej skúške v novom roku.
A výsledok? V novom roku sa objavujeme ešte krajší, ešte silnejší, ešte pedagogicky vzdelanejší,
hlasovo vyzretejší a múdrejší. Ako ilustrácia je tohtoročný vinš dirigenta Juraja Jartima.
Kým čas Zvesti v závejoch dohorí,
pri krbe lásky a pokory
prosíme, nech srdcia zahreje
sneh Vianoc s vetvičkou nádeje.
Požehnané Vianoce praje Juraj J.

FARBY NAŠEJ WEBKY AND ENGLISH VERSION
Tandem Pedro a DankaStanka sa postarali aj o nový design a kompozíciu – (prekopanie) a tiež
o anglickú verziu – ENGLISH (DankaStanka) našej webky: www.cantus.tym.sk
Stránka v súčasnej dobe objemovo nepostačuje a preto sme boli nútení zriadiť pre multimediálne
súbory (MP3) nový server. To však nie je všetko. Množstvo fotografií (JPG) máme v galériách na
tzv. Picasse a videá zasa na serveroch amerického YOUTUBE www.youtube.com či fínskeho
http://lataayoutube.org/Jartim.html. Návštevnosť dosahuje stovky divákov. Svoj FAN-CLUB máme
na FACEBOOKU.
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NOVOROČNÝ KONCERT
Novoročný koncert Miešaného speváckeho zboru Cantus a jeho hostí sa uskutočnil 2.1.2011 o
17:00 hod v kostole sv.Vincenta de Paul. A oslávil starý rok 2010 a príchod nového roka 2011
novoročným koncertom v Kostole sv. Vicenta de Paul v Ružinove. Odzneli aj skladby: Trnavský Jubilate Deo, Tovačovský - Otčenáš, Lukáš - Pater Noster, Prášil - Koledy, Schifauer - Vianočná
omša. Nechýbal farár Augustín Slaninka, anjelik a slávnostná novoročná nálada. Dobrým zvykom
je po koncerte sa zhromaždiť a osláviť tento sviatok v priestoroch pod kostolom. Áno pod
kostolom. Tu sa nachádza ohromný priestor a ak príde pozvánka pána farára do tohto priestoru –
všetci v Cantuse sme oprávnene vo vytržení.
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FAŠIANGOVÝ VEČIEROK A AKCIA 7.60
Fašiangový večierok musí byť, aj keby trpaslíci padali. Inšpiráciou programu s názvom Akcia 7,60
bolo sedem oslávencov, ktorí v roku 2011 mali dovŕšiť 60 rokov (dnes už možno s úľavou
konštatovať, že tento vek aj všetci v zdraví akom-takom dovŕšili). Číslo 7 je priam magické a po
nápady na spracovanie nebolo treba chodiť ďaleko. Núkalo sa 7 trpaslíkov, 7 kozliatok a 7
zhavranelých bratov, poslední menovaní boli zo zoznamu vylúčení vzhľadom na priveľký počet
zhavranelých sestier v tíme. K trpaslíkom nebolo treba nikoho a nič pridávať, len vymyslieť
každému na mieru básničku, na telo trpasličie šatôčky a čiapočky a do rúk lampášiky. S kozliatkami
to už bolo trochu komplikovanejšie – k siedmim kusom sa žiadala aspoň mamička a vlk, čiže
najmenej deväť oslávencov. Pri dôkladnejšom pátraní v zoznamoch vyplávalo viacero oslávencov s
číslom 5 na konci. Aby sme nikoho nediskriminovali, prijali sme medzi seba všetkých a stádo sa
nám nečakane rozrástlo, našťastie do zvládnuteľných rozmerov. Objavili sa nové vizitky a oslávenci
dostali Dobré rady. Herecké výkony možno posúdiť na videu, ktoré obetavo nahrala a podľa
možnosti aj rozmnožila Mirka Bednárová.
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PODPORA NVR V OD TESCO
Podporili sme Nadáciu pre výskum rakoviny a stretli sme sa v OD TESCO Lamač. Na „plac“ nás
dohodil Janko Juráš. Zaspievali si aj Janko Kuric, Paľo Hammel, nevidiaci ale spievajúci Maroš
Bango. Utkvela nám v hlavách najmä Štefanova výzva: „Stretneme sa pri mrazáku“. Ako to
vyzeralo naživo vidno na videu: http://www.youtube.com/watch?v=0ig-vJAxPH0&feature=related
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MINISTERKA FINANCIÍ A JEJ KVETINKOVÉ KRESLO
Oslavu Kvetky sme si pripomenuli poéziou. Kvetku teraz ctíme ako vynikajúcu ministerku našich
financií.
Kvetinkové kreslo (JJ)
Padla vláda. Prostred zmätku,
osláviť si načim Kvetku.
Našu Kvetku všetvorivú –
oddanú piesni aj pivu,
v krčme ako v sakristii –
ministerku financií
Štefanovej monarchie.
Tú, čo z vlastných zdrojov kryje
zborkasu a s bohom Šiva
vlastnou ihlou podošíva
doma ako v zámorí
Cantusácke mundúry.
Chceli by ju – trúby trúbia –
ustanoviť istí ľudia
(poväčšinou mdlého citu)

ministerkou deficitu.
Natruc vlastnej nadutosti
to však Cantus nedopustí.
Aj keď hojno v kase kleslo,
má pre ňu dôstojné kreslo:
naše Kvieťa ozdobí
ministerstvom POHODY.
Tak nech žije spev a cit.
A Kvetinka? Kvitom v kvit!
P.S.
A keďže sme si už kvit,
daj pusu a niečo piť...

CÉSAR FRANCK A JEHO MESSE À TROIS VOIX, OP. 12
Len blázon čas alebo Cantus sa dá nahovoriť na tak časovo a interpretačne náročnú kompozíciu
Messe à trois voix, op. 12 od Césara Francka. Čo by sme však v Cantuse neurobili pre kus umenia.
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Veselá chasa v útrobách kapucínskeho kostola. V strede vidieť vysmiatu a spokojnú Máriu „pacalajku“
Pacalajovú. Pacalajka dostala aj unikátne „Platinové DVD“. Pri tejto príležitosti sme odviedli ozaj
hrdinný výkon. Pomohli aj externisti AJ internista (v tenore vypomohol Juraj Jartim). Tento pôvodne
absolventský a bakalársky koncert bol dielkom Márii Pacalajovej „spáchaným“ nad zborom CANTUS.
Následne sa predviedol zbor TECHNIK pod taktovkou Ladislava Kaprinaya. Obaja menovaní sú nové
nádeje dirigentsva pre Slovensko z triedy Blanky Juhaňákovej.

SVETOVÁ MIRKA
Miriam Bednárová je svetová. Len takto možno ohodnotiť jej zapojenie sa
do projektu medzinárodného virtuálneho zboru v skladbe Sleep skladateľa a
dirigenta Erica Whitacrea.
Skladbu si pusti: http://www.youtube.com/watch?v=qhCS7etNEbU
Export na YOUTUBE realizovala naša Mirka a pozri aj bonus - Miriam
Bednárová a jej interpretácia Soprano Sleep for his Virtual Choir v priamom
prenose: http://www.youtube.com/watch?v=KXqRIo59tN4

UNIČOVSKÍ KONEČNE DOPLATILI STATKY
Málokto vie, že povinnosťou členov spriateleného zboru z Uničova dodávať
na skúšky CANTUS-u moravské koláčiky a slivovicu.
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PRÍLIŠ DLHÉ LETO
Uf príliš dlhé leto. Niektorí členovia ťažko znášajú letnú prestávku. Sú dôchodci a nevedia čo s načatým
dňom. A preto. Dobrý teplušký deň, prajem všetkým infikovaných "vírusom" CANTUS. Hoci CANTUS
momentálne "akože" oddychuje do 5.septembra, má množstvo fanúšikov aj na internete. Aj keď kvalita
záznamu je niekedy poslabšia, niektoré naše dielka videli stovky či tisíce nadšencov zborovej tvorby. A
tak som pripravil aspoň krátky zoznam.
Česnokov: Blažen Muž - http://www.youtube.com/watch?v=dTrAfz9oOBg
J.H.Gallus: Ecce quo modo - http://www.youtube.com/watch?v=E4pHA4uQjKo
Cajkovskij: Cheruvimskaja - http://www.youtube.com/watch?v=-SvsNqyfeYE
Swing Low Sweet Chariot - http://www.youtube.com/watch?v=c89xLGq6LIE
Soon Ah Will Be Done - http://www.youtube.com/watch?v=xevdT4JOdqg
Sometimes I Feel Like a Motherless Child - http://www.youtube.com/watch?v=2omKjOiZJiM
Keep Your Lamps - http://www.youtube.com/watch?v=qGrkIMZOMbE
Hush, somebody´s calling my name - http://www.youtube.com/watch?v=rdCSbSQj1gw
Juraj Jartim: Baladikon, Ranená breza - http://www.youtube.com/watch?v=HrvyccgtR6Q
Juraj Jartim: Baladikon, Umrelec - http://www.youtube.com/watch?v=TZB3wgwfVgM
Juraj Jartim: Baladikon, Dlhoprstý Janko - http://www.youtube.com/watch?v=mjBQ3G0LHlw
Juraj Jartim: Baladikon, Dzimi, dzimi - http://www.youtube.com/watch?v=XIXRVVwZhK0
F. Tovačovský: Otče náš - http://www.youtube.com/watch?v=XxP6ZJRtRHk
F.Liszt: Slavimo slavno Slaveni - http://www.youtube.com/watch?v=q_wH_tAKruU
Bruckner: Locus iste - http://www.youtube.com/watch?v=vBf9gyLGRX8
arr.Juraj Jartim: Spoj nás - http://www.youtube.com/watch?v=Gr66RLNp4cQ
Z. Lukáš: Pater noster - http://www.youtube.com/watch?v=hLPuuMXenCY
G.F.Handel: Tochter Zion - http://www.youtube.com/watch?v=5fWfqSbOFjI
A. Part: Bogoroditse djevo - http://www.youtube.com/watch?v=Pwca6mHPBMI

GITAROVÁ SHOW NA DRAŽDIAKU
Prišli letné dni roku 2011 a tak sme rozmýšľali ako ten naštartovaný mechanizmus rozhýbeme. Myšlienka
bola dostať cantusákov do scenérie, kde sú viacerí vlastne domáci. Aj keď sa množstvo ľudí
ospravedlnilo, účasť bola nad očakávanie bohatá. Samozrejme všetko sme to zakryli tzv. gitarovou show.
Podstatné bolo, že zasa sme sa vyobjímali, vybozkávali, pokecali, zaspievali ale aj pojedli špeciality
v zariadení na brehu jazera Draždiak. Sami sme však užasli, že v zbore sú ďlší aj gitaroví virtuózi –
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DankaStanka a Juraj. Famózne. Vieme, že výborne hrajú na gitare Jožko, Pali, Alica, Tiborko, Daniel
a ešte bohviekto.

UPRATOVANIE V DETSKOM DOMOVE
Pol roka sa avizovalo, že zbor sponzorsky podporí detský domov. To by ste nepovedali, čo roboty sme
odviedli v tomto zariadení. Irenka triumfovala, visiac na okenných rámoch. Tóno makal ako o dušu
a vôbec spravilo sa množstvo roboty. Pripravili sa aj klasické jedlá, tlačenka s cibuľou, pitivo, slané,
kofola, a Pedro doniesol zákusky zo svadby svojho syna. Tak sme sa na to aj s deťmi vrhli.
Nakoniec sme si dali futbalový zápas. CANTUS verzus Detský domov. Prehrali sme 7:1. Deti nám potom
povedali, že tam majú reprezentantov za miestny futbalový klub. Vtedy nám svitlo, že prehra mohla byť
ďaleko krutejšia. Pedro ešte povozil po dvore deti autom a to bola lahôdka. Koľko že sa ich to naraz
vošlo? Nuž minimálne 8....
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ČERVENÉ BUNDY PO FUNUSE
To bolo frfľania, skúšania, pochybností pri vyberaní, skúšaní, probovaní, navliekaní, vyzliekaní
červených búnd. Tieto sme si zaumienili teda obstarať. Červené bundy neboli bohužiaľ obstarané na
základe výsledkov verejnej súťaže tzv. verejným obstarávaním, takže neboli ani najkvalitnejšie ani
najlacnejšie. Zakázku zadala Mirka Bednárová overenej reklamnej agentúre priamo. Bundy už poslúžili
na množstvo účelov - od práce v záhrade až po spevy pri
zapaľovaní adventných sviec v exteriéri Domu kultúry v
Ružinove. Napriek tomu, že väčšina zboru bundy s nápisom
CANTUS predbežne ofrfľala, vizionárka Terka Vozárová
vedela, že ak sa jej podarí donútiť zbor obliecť si ich na
adventné spevy, výsledok sa dostaví. Terka mala pravdu!
Na pozadí romantického obrazu zimnej zasneženej krajiny
pred Domom kultúry v Ružinove bol CANTUS v bieločerveno-čiernom prevedení veľmi pôsobivý a
fotogenetický.
Grafiku názvu CANTUS spracovala v niekoľkých návrhoch
zborová výtvarníčka Eva Kulka Majerová, nápis vyšila
reklamná agentúra INA so sídlom v Trenčíne. Bundy ako
také pochádzajú z Bangladéša a keby ľudia z krajčírskej
dielne v Bangladéši tušili, že šijú bundy pre slávny
CANTUS do vzdialenej krajiny Slovensko, iste by si dali
viac záležať. Bohužiaľ v dvoch prípadoch boli bundy
absolútnym krajčírskym nepodarkom. Reklamácia bola dodávateľom uznaná, v rekordnom čase 2
mesiace aj vybavená. Náhradné nové bundy doručila pošta 2 dni po poslednom adventnom koncerte.
Tomu sa hovorí správne načasovanie! Kto je nazúrený na náš nový kapitalizmus, môže ho šľak trafiť. Kto
má pohodu v duši, usmeje sa....

SLOVENKA ROKA NA SKÚŠKE CANTUS-U
FIKCIA: Pri školských, študijných, rodinných povinnostiach aj vedeckých experimentoch si našla
chvíľku času a zavítala na skúšku CANTUS-u aj SLOVENKA ROKA 2011 v kategórii Veda
a vzdelávanie – Danica Staneková. Každý kto mohol, zahlasoval, kto mohol poslal SMS v tejto súťaži.
Ukázali sme jej našu „kantusáreň“, našu zázračnú jaskyňu. Pani docentka hlboko v jaskyni ocenila
všetky, najmä zakázané, zákutia našej jaskynky a na oplátku nám ponúkla pravidelné, anonymné
a bezplatné testovanie anti-HIV protilátok, aby sme aj naďalej bezpečne šírili krásy nášho spevu doma
aj v zahraničí.
A REALITA? Tá je taká, že Danica sedí zatiaľ v druhom sopráne poctivo na každej skúške a snaží sa
dosiahnuť najvyššie méty aj v zborovom svete. Až dosiaľ sme netušili čo vlastne DankaStanka vlastne
robí.
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PLAGÁTOVÁ TVORBA V NAŠEJ RÉŽII
Aj plagáty sme sa rozhodli robiť vo vlastnej réžii...
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MÁME SAMKA !!!!! (TEDA MIRKA...)
Mirka porodila o pol deviatej večer. Už je pri zmysloch, obaja sú
v poriadku, majú sa dobre. Zodpovedné chlapčiatko sa narodilo
presne na termín... Včera zmerané, odvážené a napapané malo 3,68
kg a 50 cm. Musíme to osláviť!

Takto radostne mejlovala Alenka cez internet. Rozpútali sa nespútané gratulácie
a samozrejme aj poetické variácie na Samka v podaní Juraja Jartima.
My máme Samka. Samko má mamku. Mamka sa má. Máme sa radi. Máme radi oslavy. Len
tá mamka bude oslavovať samučičká samka, lebo má zbor rada, ale Samka ešte radšej.
Takže najsamprv gratulujeme Samkovej mamke a potom usporiadame samit. Tam sa sami
ožerieme. Ej veru sami - bez Samka a bez mamky.
Variácie a óda je dielom JurajaJartima.

FOTOGRAFOVANIE BOLÍ VIAC AKO SPIEVANIE
V Cantuse sme tak slávni, že potrebujeme poriadne fotky...
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MEDZINÁRODNÝ KONGRES V NR SR
privítal spevom účastníkov z celého sveta pri príležitosti zahájenia Medzinárodného endokrinologického
sympózia v Bratislave. Úsmevné bolo, že sme prešli cez prísnu ochranu pracovníkov NR SR so železnou
pilkou. Členom Speváckeho zboru Cantus nezabránila ani osobná prehliadka, ani bezpečnostná služba
Národnej rady SR, aby sa prebili do priestorov Župného domu. Taktickým a utajeným presunom sme sa
ocitli v konferenčnej sále, kde sme svojím krátkym vystúpením zaujali účastníkov medzinárodného
endokrinologického sympózia, ktorí prišli do Bratislavy z celého sveta. Priaznivý ohlas renomovaných
endokrinológov sa prejavil po vystúpení zboru ponukou niektorých z nich v budúcnosti riešiť prednostne
zdravotné ťažkosti členov zboru, hlavne maestra, predovšetkým z oblasti tohto medicínskeho odboru.
Vraj im v tom môžeme zabrániť, len keď budeme všetci zdraví a spevaví. Tomu sa vraví ponuka v čase
dlhodobého nedofinancovania slovenského zdravotníctva!
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ZABORIČČČČČ NO TAK SA UTÍÍÍÍŠ
Aj my potrebujeme si poriadne oddýchnuť, čo sme však v Žaboriči vyvádzali nikto neuverí... najprv dlhá
cesta, ubytovanie, koncert v mori, koncert v kostole, koncert,... nákupy. A čo sa dialo cestou naspäť?
Horrrror.
Žaborič však nebol v cantusáckom itinerári nová destinácia. V lete sme tam zavítali už druhý raz. Jediné,
čoho sme sa trochu obávali, bolo, že si nás budú pamätať z minulého roku... Ako nevyliečiteľní
puberťáci, ubytovaní v nečakaných a prekvapujúcich vzájomných kombináciách, sme si užívali nádherné
kúpanie, slnenie, plávanie, ale aj spievanie. Dva koncerty sa konali v kostole, kde sa dá prežiť aj
najvražednejšia chorvátska letná horúčava, tretí improvizovaný koncert bol priamo v mori, po krk vo
vode. Ten sme si užívali hádam najviac. A keď sme sa v sprievode vybrali „dolu dzedzinú“ v morskom,
prímorskom a podmorskom ošatení, celkom isto sme zanechali v divákoch nezmazateľný dojem...
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V Zaboriči sme ako doma a teda tak to aj vyzerá... Nemôžeme publikovať všetky fotografie. Niečo ale
môžeme. Napríklad láska k prírode. Cantusáci sú aj fajnšmekri na kvetinky, kvety, flóru a faunu...

V objatí mora, je jednoaktovka hraničiaca s poéziou, je však aj záverečnou prácou, poďakovaním
a dokladom o čerpaní stredoeurópskeho fondu pre rekreáciu.
Vlna za vlnou sa valí a valí,
obmýva mliečne aj sedacie svaly,
a tiež, čo každučký pohľad si všimne:
svaliská rozľahlé, huňaté, pivné...
Opreté vedome o riť a o bránicu
páčia sa vozvisok celému Žaboriču.
Opreté s dôverou chladivú o stenu,
(v zajatí rytmu vejárov z Primoštenu)
a trasúc podchvíľou – jak grofka Marica –
ťažkými vreckami Ivana Bajiča,
zmohli sa na vec, oj, vskutku nevídanú:
dobyli pupkami počestnú VILU ANU.
Vlna za vlnou sa valí. Horúca!
Chladí sa dievčenský o krk a o pľúca.
Rekreant slovenský zrak sotva odvráti..
(Práve tak Poliaci, Nemci a Chorváti...)
S uznaním veštili samotní Maďari,

čo sa im v Zadare zadarmo zadarí...
Vlna za vlnou sa prevalí cez ústa,
grimasu vyškerí strúhaná kapusta.
Dankino čela sa orosí potom,
čo tanier zažmurká rybacím okom.
Výletník zbohdarma podrastie na cene,
keď príde na platbu za veľké točené.
Chorvátske povesti do ucha húdli mi,
do zubov pricvrkli jadranskej zmrzliny...
Vlny za vlnami ovalia more...
Ako ich zúročiť v tom našom zbore?
Hľa, CANTUS, hoj, zázrak! Nech divák
pováži:
aj plávať v notách vie, aj nôtiť na pláži,
prehýriť noc, ustáť slnko bez oleja,
odspievať koncert aj pod omšou zvoleja,
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Bravo-bravissimo vytasiť z rukáva,
bár sadá na soprán predsmrtná únava...
Vlna za vlnou sa do súše prepadla...
Chrbtica naberá defekty sedadla.
Zásluhou „bustušky“, Mirka a Ludviga,
strach z kolies je, zdá sa, už mimo obliga.
Vtom dráma. Boží prst! Modli sa, srdcom ver!
Dík, Pali, Blaženka, Helenkin glukomer...

Fakt, že duch neklesá pod prah večného
ženstva,
je dané Terezou z milosti Veličenstva.
Vlna za vlnou sa valí a valí..
Dosť som už napínal pero a svaly.
Ono sa poľahky nadchne a napne,
po istom čase však začne byť trápne.
Preto sa s flotilou prímorských bárok
na vlne pohodlia prevalím nabok.

17.07.2011 – JJ
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OPEKAČKA A BÁBKOVÉ DIVADLO V LESE
V máji Roku Pána 1620 bola pred Michalskou bránou upálená nevinná Agáta obvinená zo spolku s
čertom. Túto udalosť spracovala pre deti Mária Ďuríčková v Povesti o Čiernej panej na Michalskej veži.
Divadelné spracovanie tohto čarodejníckeho procesu, prvého na území Horného Uhorska, sa zrodilo na
počesť augustových narodenín nášho Veličenstva. Lebo všetci dobre vieme, že Veličenstvo je fanatik na
dejiny. Do projektu boli zapojené herecké osobnosti Majka Šefánková, Vlado Slobodník, Stano Fides a
Kvetka Fedorová, ktorá je súčasne autorkou kulís a kostýmov pre maňušky. Svetovej premiére na Kačíne
predbiehalo jedno prípravné stretnutie. Počas degustácie francúzskeho tzv. pieskového vína,
pochádzajúceho z oblasti detstva Chantal Poulain, sa zrodil neopakovateľný projekt. Vlado Slobodník
alias mladý pekár zaľúbený do nešťastnej Agáty recitoval jej Sládkovičove verše, Majka Štefánková v
roli Márie Ďuríčkovej čítala povesť a predstavila všetky účinkujúce postavy podrobnou charakteristikou a
výpočtom činností, ktoré robia vo voľnom čase. Divadelné spracovanie Povesti o Čiernej panej na
Michalskej veži malo veľký úspech. Dožilo sa mnohých repríz v prírode aj v domácom prostredí, kde sa
hralo ako darček k narodeninám pre jedného diváka. Účinkujúcimi boli všetci ostatní. V
dramaturgickom pláne našej divadelnej spoločnosti je spracovanie Povesti o veži klariského kostola.
Premiéra sa pripravuje na počesť návštevy Uničovského zboru. Mníšky z Uničova budú v tomto projekte
sestrami klariskami, pričom ctihodnú matku predstavenú Máriu Emerenciu bude stvárňovať Jiřina
Hubáčková.

Výročná správa za rok 2011, s. 17/26

OPEKAČKA A DVAJA PSI – NERO A ROBIN
Opekačka je príležitosť pozvať všetkých dobrých ľudí okolo zboru. A tak sa tam ocitli nielen priatelia
z Kanady ale aj havkovia. Nero je havko v starostlivosti DankyStanky a Robin je sučka u Pedra. Zdalo by
sa že tieto psi predsa len uťaháme. Nie. Nepodarilo sa. Psi uťahali nás a z opekačky sme odchádzali
poriadne uťahaní. Náladu opekačky vystihujú následné výroky, vzlyky, pokriky:
Konečne 13. august. Konečne opekačka !!!
Hakimu žrať nedávajte, Gazdovi môžete.
Haki si môže iba čuchnúť.
Gruziňáčik (a nie jeden), malinovica, Bošácka slivovica, vínko, pivko atď. atď.
Ďalší autobus, ďalšia várka hladných krkov.
Hrozne dávno sme sa nevideli...
Cmuky cmuk

Sa ozýva lesom
Niekto pod rozkvitnutou čerešňou, niekto pod kráľovskou insígniou.
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HUSLE AKO DAR
Niečo tak bláznivé ale aj nežné, pohotové a múdre môže vzniknúť len v CANTUS-e. To sme objavili
jedni postaršie husle. Ľubo sa hlboko zamyslel. Skúseností má dosť. Pozná slušných primášov i husliarov.
Do jmesuiaca boli husle skompletované, naladené a slávnostne odovzdané – našej Evke. Bravo,
bravissimo.

ZLATÁ BULA BRATISLAVSKÁ A OZVENA Z BUDAPEŠTI
22.10. 2011sme privítali spevácky zbor OZVENA z Budapešti, dlho finanční žraloci zo skupiny
CANTUS očakávali z Budapešti obojstranne výhodnú zmluvu. Najprv naše Veličenstvo po starostlivom
zvážení menovalo honorárnu konzulku kráľovstva CANTUS a bol udelený titul honorárna konzulka
Kráľovstva Cantus Zuzane Hollósy Tiborné, S právom zastupovať záujmy nášho kráľovstva na Dolnej
zemi, hlavne v okolí Budapešti.
Zbor OZVENA z Budapešti si vytýčil za svoj cieľ zachovanie slovenských ľudových piesní v Maďarsku v ich originálnej i spracovanej forme pre zborovú spev. Ďalšou úlohou zboru je služba na evanjelických
Službách Božích a katolíckych Svätých omšiach v Budapešti pravidelne, a taktiež na pozvanie vidieckych
kostolov, zborov, náboženských podujatí, alebo stretnutí chrámovej hudby. Tento repertoár sa skladá z
latinských, talianskych, staroslovienských hymien, žalmov, zborových skladieb, liturgií, omší. Svetskými
dielami vystupujú na festivaloch, a diplomatických podujatiach maďarských verejných inštitúcií, ako aj
na podujatiach inštitúcií Slovenskej republiky v Maďarsku, resp. na verejných podujatiach so slovenským
pozadím.
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Na našu ponuku, hrmelo internetom: Vážený pán Hrabovec, z ponúknutých programov by sme si vybrali
variant č. 2- Červený kameň. A tak sme milých slovákov z Maďarska povodili po krásach Červeného
kameňa. A tak sme strávili prekrásny deň. Pripravili sme aj unikátny dokument o priateľstve Zlatá Bula
Bratislavská.
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NOVÉ DEKRÉTY V NAŠOM KRÁĽOVSTVE
Už na fašiangovej zábave 18.2.2011 boli udelené
 RáD Fľašky ČíreJ Mirke od Bednárov, Za produkciu a dodávky koncentrovaných prírodných
produktov na spoločenské akcie Nášho kráľovského dvora
 RáD Gule ZlaTeJ Robovi z Janega, Za produkciu stále kvalitnejších sladkých gulí rôzneho druhu,
zároveň mu udeľujeme výsadné právo dodávať tieto gule pre kráľovské podujatia a na všetky
ostatné gule (napr. Mozartove, Ferrero Rocherove a iné) je uvalené embargo, kto bude prichytený
pri konzumovaní takýchto gúľ, zaplatí pokutu 10 Eur do kráľovskej pokladnice za každú zjedenú
alebo zhabanú guľu.
 RaD Márie a Terézie Ulrichovi z Ulmanna, Za poskytovanie dychového oddychu, hlasového
kľudu a duševného pookriatia počas koncertov Cantus-u
 RaD Márie a Terézie Jozefovi z Darma, Za láskavé poskytovanie nevšedných umeleckých
zážitkov pri slávnostných príležitostiach Nášho kráľovského dvora
 RaD Márie a Terézie Milanovi z Balúcha, Za pravidelnú účasť na kráľovských slávnostiach,
 návštevy koncertov Cantusu a za stále udržiavanie mladého ducha medzi cantusáckou ostarinou
 RaD Márie a Terézie Ľubke Bezákovej Za udržiavanie archívu notového aj tekutého v neustále
pripravenom stave
 RaD Márie a Terézie Zdenke Gerekovej, Za perfektné udržiavanie evidencie našich poddaných
tak, že na rozdiel od Slovenskej republiky nie je v mojom kráľovstve potrebné robiť pravidelné
sčítania ľudu
 RaD Márie a Terézie Evke Sčasnej Presčasnej, Za starostlivosť, ochotu a trpezlivosť, s ktorou nás
neustále osviežuje, hlavne počas dlhých ciest
 RaD Márie a Terézie Stanovi od Fidesov, Za neuveriteľnú encyklopedickú studnicu vedomostí
 a hlavne za vzácnu ochotu podeliť sa s nimi so svojim nevedomým okolím
 RaD Márie a Terézie Antonovi od Kováčov, Za dlhoročné dodávanie kvalitných bielych aj
červených vín na spoločenské príležitosti nášho kráľovstva
 RáD Flašky ČíreJ Anke od Karelov, Za produkciu a dodávky koncentrovaných prírodných
produktov na spoločenské akcie Nášho kráľovského dvora.
Ako taký Dekrét asi vypadá ilustruje nasledujúci obrázok.
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Pri príležitosti návštevy OZVENY z Budapešti sme udelili niekoľko významných dekrétov, teda dňa
22.10.2011 bol z rozhodnutia Nášho Veličenstva udelený,
 Rad Márie a Terézie, Františkovi Benczemu, Za trpezlivé a úžasné sprevádzanie členov zboru
Cantus po Budapešti
 RaD Márie a Terézie Pálmainé Pápay Márta, Za preukázanú odvahu a statočnosť pri realizácii
spoločného projektu s Cantusom
 RaD Márie a Terézie Blaženej Blažke Tublerovej, od GulDanov, Za obetavé a záchranné činy v
prospech zboru Cantus pri dramatickom návrate z Chorvátska
 RaD Márie a Terézie Palimu, Rytierovi od Guldanov Za obetavé a záchranné činy v prospech
zboru Cantus pri dramatickom návrate z Chorvátska
 RaD Márie a Terézie Jankovi Banásovi, Za obetavé dočasné opustenie manželky a za udržiavanie
spevákov v zdravom stave dodávkami vlastných produktov.

DVA KONCERTY V LAMAČI
Cantus si trúfol na totálnu hudobnú inváziu do mestskej časti Lamač. Ako to bolo a kto stál v pozadí
týchto dvoch prekrásnych koncertov? Miestni poslanec a náš člen Daniel a samozrejme Alica. A úplne
nanovo sme odprezentovali vlajku CANTUS-u. Dovliekol ju Pedro Peteržalskí. Družobnému zboru sme
odovzdali významný dokument o priateľstve. Už dávnejšie sme sa snažili upozorniť na Lamač a jeho
akustiku , ale , môžeme so slzou šťastia v oku poveda&ť, že Cantus nemal čas kvôli záujmu verejnosti i
iné koncerty, ktoré boli avizované buď skôr, alebo sa konali pravidelne. Zlatý klinec do organizovania
Lamačského koncertu priniesol nový organ a tiež skutočnosť, že Lamač oslavoval 720. výročie prvej
písomnej zmienky o Lamači a pani Mária Šimončičová , zodpovedná za kultúru v Miestnom úrade
Lamač za podpory starostu Petra Šramka oslovila nášho cteného a ľudom Cantusáckym vyvoleného
kráľa Pištu I. Ja som iba trochu trochu robil reklamu ale nie až tak, že by som si celú papuľu zodral, a to
úplne zištne , lebo so zodratou papuľou by som v Cantuse nôtievať viac nemohol. Načím zdôrazniť že bez
kráľovskej kancelárie a kráľovského aktívneho interesu a rokovaní by veru moja poslanecká túžba
vychutnávania slávnej a povestnej akustiky Margitinho chrámu zostala v rovine prázdnej snahy nechať
sa odfotiť spolu s Vami do Lamačskej kroniky.
Slávny Cantus, ľud lamačský ma ešte dlho po pleci potľapkával a ďakoval nášmu dirigentovi a spevákom
slovom všemožnej úcty k duchovnej piesni. Nuž ale potľapkávanie po pleci rekord má v Studienke. Lebo
ľudu našej krajiny k srdcu modlitba sa spevom prirastie skôr ako panstvu modernému , ktoré na koncerty
chodí skôr kvôli novinkám dennotlačovým a pozitívnym masmediálnym klebietkam , a túžba po spevoch
napodobujúcich z celej sily anjelské chóry s výsledkom je v prioritách na mieste nie významnom .
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ZLATÁ BULA LAMAČSKÁ
Obľúbenou činnosťou Nášho veličenstva je vydávanie všeobecno záväzných zmlúv. A tak sme sa
rozhodli aj vydať Zlatú * Bulu * Lamačskú.
My Štefan I. Dobrotivý a Preveliký, udeľujeme túto zlatú bulu ctihodnému Petrovi Fajkusovi,
chórovodovi slávneho zboru lamačského ku cti Stvoriteľovej, muzicírujvšieho a chrámy ľubozvučnosťou
hudby spevavej od nepamäti zaplavujúcejšieho. No nielen chrámy ale aj chatrče ľudu pospolitého
hudcovstvom cimbálovým krášliaceho. Tak nech je zapísané a stane sa tak na slávu stretnutia zboru
Cantus a zboru Lamačsko - Dúbravského. My Štefan I. Dobrotivý a Preveliký, si vážime, ctíme
priateľstvom s velikým muzikusom Fajkusom, poctivo na muzike a ľúbosti odkojeného. Ďalší text nájdete
v tejto zmluve.
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Čo má spoločné kosa a veniec? Samozrejme, čo by CANTUS neurobil pre svojho generálneho sponzora a
pána domáceho, resp. pani domácu? Zaspievali sme dva koncerty pre DK Ružinov pri vzniku novej
tradície MČ Ružinov – zapaľovanie adventného venca. Teplota bola 3 stupne nad nulou a zapálený
plamienok na venci nestačil rozohriať naše skrehnuté telá. Kosa-nekosa, spievať sa musí. Zababušili sme
sa všetci do nových flísiek, až na jediného jemne dezorientovaného motýľkového elegána s miernym
fázovým posunom informácie o koncertnom oblečení. Veľmi nám to seklo, čomu nasvedčujú aj
fotografie.
Na záver roka a nakoniec sme si dali Vianočný koncert v Dvorane VŠMU, Zochova 1 a to v Bratislave v
piatok 16.12.2011 od 19:00 hod.

VIANOČNÝ VEČIEROK
Brčko – to je geniálny výmysel Kvetky. Rozdali sme si desiatky brčiek. Brčko za udalosť – Jankovi za
Ľubovi za dochádzku, atď.
„Centrom, živlom, nebom, jednotou“ našich vianočných večierkov je Kvetinka Voňavá Obetavá
Fedorová. Vlastnými rukami a vo vlastnom voľnom čase vyrobila krásne ocenenia, ktorými mohol
ktokoľvek oceniť kohokoľvek za čokoľvek. A to sme aj urobili. Ťažko už teraz rekonštruovať, kto od
koho a za čo dostal červené pierko, ale v zásade každý a v zásade preto, lebo je medzi nami a máme ho
radi. Alebo inak: lebo sme spolu a máme sa radi. Tak.
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