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ZAČAL SA NOVÝ ROK 2014 - AKO INAK? KONCERTOM
Novoročným koncertom CANTUS znovu dokázal zaplniť kostol sv.Vincenta de Paul. Bol to zážitok pre
spevákov, pre Slovenský komorný orchester B. Warchala, pre preplnený kostol a aj pre pána farára
Augustína Slaninku, ktorý je nadšený vždy, keď je kostol plný muziky a Božej bázne. A teraz bol
preplnený.

V týchto prvých dňoch nového roka 2014 upozorňujem na sviatočný koncert dňa 12. 01. 2014, v nedeľu,
v rámci cyklu S2 SLOVENSKEJ FILHARMÓNIE v Kostole sv. Vincenta de Paul - Ružinov, 18.00 hod,
Tomášikova 8, v podaní: Slovenský komorný orchester B. Warchala - Ewald Danel, umelecký vedúci a
Spevácky zbor CANTUS – Juraj Jartim, dirigent
Wolfgang Amadeus Mozart - Korunovačná omša C dur KV 317
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DOTÁCIE, DOTÁCIE A EŠTE DOTÁCIE
Aby sme tento rok mohli fungovať, bolo treba zabojovať o dotácie. Úlohy sme si strategicky podelili:
sledovali sme ponuky nadácií, fondov, zháňali známosti, chodili na školenia, pripravili mustre na
písomnú žiadosť, sformulovali žiadosti, jedni podávali, jeden zháňal potvrdenia, nakupovali, zúčtovávali.
A podarilo sa. Získali sme niekoľko grantov. Absolútny úspech.

CANTUS A MAGAZÍN ARS MUSICA
Účinkovanie o CANTUS-e v RTVS v magazíne Ars musica pripravili Vlado a Danka Hlaváčovci. Všetci
sme s pýchou počúvali múdre a umelecké reči Juraja Jartima a Štefana Hrabovca o CANTUSE.

A z archívu zaznela v éteri hudba, na ktorú sme aj pomaly zabudli.
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CANTUS A 20-TE A 30-TE ROKY
Novoročná pohoda pokračovala fašiangom. Zameraný bol na 20. a 30. roky. Nemá význam písať treba si
pozrieť fotky a video.

Na svoje si prišli všetci, omladina, starina, Kráľ je jeho poddanstvo...

Z BUDÚCNOSTI CANTUSU ROK 2044 - POKUS O FIKCIU
CANTUS sa narodil 1984 ešte za komunizmu ako vytúžené dieťa štyroch chlapov, boli to Jozef Darmo,
Stanislav Fides, Anton Kováč, Ján Jankovič. V minulom tisícročí v roku 2014 oslávil CANTUS 30.
výročie a tento rok, teda v roku 2044, oslavujeme 60. výročie. Po reštartovaní zboru na 25. výročí nastala
nová doba. Už v roku 2044 sme nastolili v CANTUSE nové poriadky:
Po turné u krajanov na planéte MARS sa začali diať hrozné veci! Ženám, čo sa vrátili z Marsu,
začali rásť prsia na chrbte. Aké príjemné pri tancovaní! Odvtedy máme fašiang každý mesiac.
Koncerty sa spievajú dovtedy, pokiaľ stačia batérie v načúvacích prístrojoch, kardiostimulátoroch,
akumulátory v invalidných vozíkoch. Dirigent urobí dostatočne dlhú pauzu.
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Svetová finančná kríza sa skončila. PRO CANTUS sa realizuje ako investičná príležitosť, vstúpil
na newyorskú burzu. Investori z amerických dôchodcovských nadácií a fondov vycítili investičný
potenciál CANTUSU. Agentúra Bloomberg zvýšila rating zboru CANTUS až na AAA+.
Postupne pomenovala a objavovala nové vzácnosti: zlatú žilu priznalo 16 členov CANTUSU,
objavil sa zlatý stafylofok, zlaté hrdlo, zlaté zuby, zlaté ručičky. Prosto zlatý CANTUS.
Aj členovia sa reštartovali a našli nové smerovanie s CANTUSOM:
Tibor sa vrátil k svojej práci. Je letovým dispečerom malého letiska v Ružinove.
Maja Š. sa nezapája do ničoho. Po raňajkách si obuje korčule, odfrčí smerom na Gabčíkovo,
vracia sa až podvečer. Ak si nezlomí ruku na hrádzi, zlomí si ju, keď z kostola.
Pali G. má problém.
Blažka dala výpoveď, už nie je sestrička. Slúži každému z nás a za každej situácie ako sestra.
Danka Stanka dostala výpoveď z práce. Vírus HIV bol celosvetovo úplne zlikvidovaný a ona
teraz pracuje ako záhradníčka na rozptylovej lúke.
Pedro sa prepracoval. V roku 2040 mu zázračne narástli prvé vlasy. A dnes – čuduj sa svete – má
na hlave poriadnu hrivu!
Robo Janega sa živí rukami. Vyrába svoje klasické „Robove gule“. Najnovšie ich aj
modernizoval: odľahčil, po novom aj štrngajú, cengajú a hrajú tibetské melódie. Jeho gule získali
prestížne ocenenie „Tradičný slovenský výrobok“.
Adrika zvaná Szabcovka si po rokoch zarobila na novučičkú motorku Harley Davidson, na
motorke obchádza hotel BALADI-SKON.
Staška ako bývalá prokurátorka Hečková sa vrátila do služby a riadi Odbor kriminality
dôchodcov. Nahlásila na polícii, že domov sa nevrátil jej manžel. Má podozrenie, že spoza múrov
súkromného hotela započula jeho charakteristické dolné basové kontra E. Hečková nepopiera, že
manžel strávil v base desiatky rokov ale odmietla hypotézu vyšetrovateľov že Hečko sa
dobrovoľne pripojil k problémovej tenoristickej skupine, pôsobiacej za múrmi súkromného hotela
BALADI – SKON.
Juraj Jartim, aj keď na to nevyzerá, má síce 74 rokov, ale je to stále také mladé ucho. Začal s
podporou EÚ podnikať. V tzv. zlatom trojuholníku, t.j. medzi Petržalkou, Rajkou a Heinburgom
zriadil súkromný hotel BALADI-SKON. Súčasťou hotela je:
súkromné konzervatórium MORATÓRIUM, konzervatórium by však bez sponzorov, bez
výskumu a ďalších podnikateľských aktivít samozrejme skrachovalo. Patrí sem aj:
Výskumné geriatrické centrum,
Geriatrická dôchodcovská škôlka,
Geriatrický komorný zbor ANGELI ARCHANGELI,
Výročná správa za rok 2014, s. 6/28

Divízia a výrobňa plastikových plienok veľkosť XXL,
Divízia invalidných vozíkov,
a Súkromná rozptylová lúka.

Juraj J. sa však venuje najmä duchovnej činnosti: napísal a zhudobnil niekoľko omší, vždy v
decembri na každý rok napíše nové Požehnanie s CANTUSOM, posledné požehnanie, ktoré sa
ujalo, je Trojslovná óda: Vstaň, zaspievaj a zaľahni, s nekonečným refrénom.
Jeho najnovšie dielo je však reedícia jeho cyklu štyroch balád Baladikon na texty slovenských
klasikov pre miešaný zbor a komorný orchester Op. 19 z minulého storočia. Tento cyklus má
názov: Baladi-skon. Časti sú: Intro, Cantus, Firmus, Interruptus, Orbis, Pictus, Amen. Túto
skladbu si tak skoro nevypočujeme, pretože autor čelí anonymnej sťažnosti šoférov z okolitých
ciest Zlatého trojuholníka. Za vysokými múrmi počuť príšerné kvílenie a zavýjanie mužských
hlasov. Nemenovaný zdroj informácií priamo z prostredia tohto hotela hovorí dokonca o škrípaní
zlatých zubov a o potlačovaní osobnej slobody a zatváraní nemenovanej hlasovej skupiny v
hlbokých a prázdnych pivniciach. Juraj J. v priamom prenose TV JUCH komentoval, že ide o
pravidelný nácvik, a hlasovú rozcvičku každý pondelok a v stredu. Okrem toho vyvrátil
podozrenie, že ide o zlé zaobchádzanie s tenoristami, a príšerné kvílenie mužských hlasov
klasifikoval ako nácvik najnovších muzikálnych postupov pre jeho profesorskú prácu. Vec
vyšetruje polícia.
O tom, ako Juraj J. zneužil európske fondy, a že na rozptylovej lúke vysiatej z peňazí EU
nacvičuje bojové tcha-chi, ešte budeme počuť.
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30. VÝROČIE SME PORIADNE OSLÁVILI
Pri príležitosti 30. výročia vzniku zboru sme si uctili našich priaznivcov slávnostným koncertom, zdravicami,
darčekmi, recepciou, publikáciu a vernisážou výstavy.
CANTUSU v rozlete nestačilo len Slovensko a vybral sa preto do sveta. Počas svojej existencie účinkoval v
Grécku, Bulharsku, Taliansku, Francúzsku, Nemecku, Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Švajčiarsku,
Chorvátsku, Dánsku. Jeho koncerty sa vždy stretli s veľmi priaznivou odozvou publika a tieto vystúpenia
často znamenali nadviazanie priateľských vzťahov a pre zbor prinášajú ďalšie pozvania na spoluprácu.
Veľké priateľstvá nadviazal so zahraničnými zbormi z Francúzska, Nemecka, Čiech, Maďarska a Dánska,
s ktorými už uskutočnil niekoľko výmenných koncertných zájazdov. Pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a
Metoda sme pripravili medzinárodný festival spriatelených zborov z krajín, ktoré sú na území bývalej Veľkej
Moravy – z Čiech, Maďarska a Slovenska.

„Počas môjho pôsobenia v Obvodnom kultúrnom a spoločenskom stredisku Bratislava II a neskôr v
CULTUSE Ružinov, a.s. sa zrealizovalo množstvo kultúrno-spoločenských podujatí, vzniklo veľa
speváckych, tanečných či divadelných súborov. Jedným z nich bol i Miešaný spevácky zbor CANTUS.
Mala som možnosť byť pri úplnom zrode tohto výnimočného zoskupenia ľudí, ktorých spájala láska k
spevu. Od úplného začiatku si veľmi vysoko postavili latku kvality a tá pribúdajúcimi rokmi stúpala vyššie a
vyššie. Koncerty CANTUSU boli a sú jedinečným umeleckým zážitkom. Vianočné koncerty v DK Ružinov
sa stali krásnou tradíciou a navodili vždy všetkým slávnostné pocity a radosť. Za roky spolupráce vznikli
medzi členmi zboru a pracovníkmi CULTUS vrelé priateľské vzťahy. Milí Cantusáci, dvíham čašu vína a
volám ŽIVIO!“ Mgr. Eva Filanová, Riaditeľka CULTUS Ružinov, a.s. s kolektívom
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30 ROKOV S CANTUS-OM - KNIŽNE
Kráľ rozhodol, že urobíme knihu o Cantuse. Podelil nám obdobia, vytiahli sme kroniky, rozposlali
žiadosti po bývalých členoch a dirigentoch, obnažili spomienky, vytiahli archiválie, naskenovali stovky
dokumentov a pustili sme sa do textov, kompozície. A výsledkom je úžasná publikácia.

DIPLOMOVÝ KONCERT MAREKA ŠTRBÁKA
– 7 POSLEDNÝCH SLOV NÁŠHO
SPASITEĽA NA KRÍŽI
Perfektnú prácu CANTUS odviedol na diplomovom koncerte Mareka
Štrbáka. Marek Štrbák je síce organový virtuóz, ale prípravou na svoj
koncert si podmanil väčšinu členov zboru. Danke.
Haydn, Joseph: Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am
Kreuze
Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze entstand als
Auftragskomposition für die Domherren von Cádiz. Deren Auftrag
lautete, sieben langsame meditative Sätze für jedes der letzten Worte
Jesu zu komponieren. Der Bischof sollte auf die Kanzel steigen, ein
Wort vorlesen, es auslegen und dann vor dem Altar zum Gebet
niederknien, während ein meditatives Musikstück erklingen sollte.
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AKCIA V PEČEŇADOCH
Zaburácal Štefanov kráľovský hlas: Ahojte všetci, pripomínam účastníkom sobotňajšej akcie v
Pečeňadoch, že odchod je o 9:00 zo zástavky pod stanicou na začiatku Šancovej a o 9:15 od KD Ružinov.
Kto mohol, pribehol.

DOKTORANDSKÝ KONCERT J. JARTIMA
Podarilo sa.

SPIEVANIE PRE BRATISLAVU S EWALDOM DANELOM
Spievanie pre Bratislavu je nový fenomén v ére zborového spevu v Bratislave. Aj v CANTUSE sme si ho
užili. Kto by neodolal výzve Ewalda Danela.
„Milí priatelia spevu – spevácke zbory i jednotlivci, už niekoľko rokov sa mi v hlave aj v srdci „prechádza“ myšlienka
spoločných projektov v zmysle „speváci a muzikanti ... spojte sa“. Nie s cieľom, že nás príde niekto počúvať alebo nám aj
zatlieskať, ale s tým, že v ideálnom prípade budeme spievať všetci zúčastnení. „Koncert pre Bratislavu“ sa uskutoční v rámci
akcie Milujem svoje mesto (20.–22. 6. 2014) v piatok 20. 6. 2014 o 19.30 hod. v Dóme sv. Martina v Bratislave. Generálka
Dvořáka bude pred koncertom o 17.00 hod. Stačí prísť na generálku a koncert. Pre tých, ktorí majú záujem o skúšku spoločne s
ďalšími, budem k dispozícii na skúškach v pondelok 16. 6. 2014 o 18.30 hod. a vo štvrtok 19. 6. 2014 o 18.30 hod. v kostole
Cirkvi bratskej na Cukrovej ul. 4 v Bratislave. Tešíme sa na stretnutie, Ewald Danel, Marek Krajčí, Ján Buc.

V NÁMESTOVE...
Štefan vybavil, tak sme cestovali do Námestova. V Námestove sme si zaspievali pod vedením Pavla
Tužinského.
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OTÁZKY Z HLBÍN AUTOBUSU
V temných hlbinách autobusu je časť tzv.„rekta“, kde vznikajú nielen nové výzvy, ale aj otázky, napr.:
Prečo je Eva Ščastná šťastná? Aké palivo žerie autobus Martina Karosa? Čo vyvádzala česká mucha na
Tončiho plešine? Prečo sa v Čechách odtrhla Evka Molotka? Prečo sa Svätopluk odviazal až po polnoci?
Ktoré hrobové miesto sa ti páčilo na Žďárskom cintoríne a prečo? Prečo sa CANTUS nevie hlboko, naraz
a presne pokloniť? Majú cantusáčky prostatu? Prečo sa Pavlínka Guldanová tlačí a chce prestúpiť do 1.
sopránu? Prečo náš Tiborko odmieta ponuky filmových producentov do Hollywoodu? (Vysvetlenie:
Skúšal som to v Hollywoode, ale Miloš Forman mi povedal: Jsi Stááár a ne Star.) Koľko máš doma
vláčikov – motoráčikov? Odpovede na všetko sú v autobuse Karosa plnom cantusákov.

CYKLISTIKA, HAINBURG A ÓÓÓ WIENER SCHNITZEL
Veličenstvo opäť dostalo chuť na Wienerschnitzel. Tento krát bol óóóbrovský, cez celý tanier.
Niektorí sa ani neunúvali vytiahnuť bicykel, ale prišli MHD linkou Most SNP – Hainburg.

TAJNÉ ROZHOVORY NA G-MAILI:
Napríklad rýchly rozhovor s Majkou Štefánkovou 2. mája:
 ja: Ahoj Majka, bola si pobozkaná na 1. mája pod rozkvitnutou čerešňou?
 Majka: Čiastočne.
 ja: ????
 Majka: Nebola to čerešňa, ale slivka. Nebola rozkvitnutá, ale odkvitnutá. A nebol to bozk, ale oblízal ma pes.
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Iný útržok úsporného rozhovoru s Adrikou Szabovou:
 ja: Dnes neprídem do CANTUSU, vyberaj po 50 EUR.
 Adrika: Oki.
 ja: Ideme na operu Barbier zo Sevilly, Rossini ju zložil 24 ročný za týždeň. A ja som
obdivovala Juraja, že za prázdniny zložil omšu. Náš Juraj je omeškaný o celú generáciu. Ale
máme ho radi.
 Adrika: Jojo, a hlavne je náš.
 ja: Mám rozbabraného Štefana Hrabovca (t.č. v USA), svieti zeleným svetielkom (pozn.
SKYPE).
 Adrika: Jojo, svieti, idem ho rozbabrať aj ja.
Evička Molotová má veľký problém, šéf ju nechce pustiť do Dánska, lebo v tom čase sú v škole štátnice.
Korešpondencia:
 KF: Ukecaj Tvojho šéfa, že keď si poradí tých pár dní sám, narastie v Tvojich očiach do
nebeských výšok. A ešte mu povedz, že Ty si žiariaca hviezda nočných spevov a že bez Teba
stratí dánsky výlet 50 % svojej duchovnej hodnoty.
 EM: Musím sa priznať, že na radostné spevácky výkony potrebujem pol litra vína.
 KF: Každá žiarivá hviezda potrebuje nejakú energiu.
 EM: Akú energiu potrebuješ Ty?
 KF: Ja frčím na slnečnú energiu, na mesačný svit, na biele víno a občas na slivovicu,
malinovicu a rum.

BUDAPEŠŤ
Tak, a znova do Budapešti. Druhým najagilnejším zborom v strednej Európe je Ozvena, zbor krajanov
v Budapešti. Sme na festivale v Budapešti 31. 5 – 1. 6. 2014. Program v kultúrnom stredisku:
Franz Liszt: Na slávu Sv. ap. Cyrila a Metoda, Jozef Strečanský: Slovensko moje, Viliam Figuš Bystrý:
Trávička zelená, Alfréd Zemanovský: Trávnice z Terchovej, Juraj Jartim: Červenô jabĺčko.

KDE JE ZAKOPANÝ POKLAD ŽIVEJ VIERY?
Juraj Jartim síce napísal celú omšu, aby sme pochopili, kde zakopal poklad, ale poklad živej viery je
predsa v nás, v srdci každého cantusáka. A cantusákov je už toľko, že neprijímame nových členov,
pretože po piatich minútach rozcvičky nezostáva v miestnosti ani molekula kyslíka a do konca nácviku
ideme všetci na kyslíkový dlh (Hela nedovolí vetrať!).
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DEVÍN
V rámci Kultúrneho leta 2014 pod záštitou starostu MČ Bratislava Ružinov Dušana Pekára organizujeme
Medzinárodné stretnutie speváckych zborov. Všetci sú pozvaní.

Zaznie SLÁVNOSTNÝ TROJKONCERT A RECITÁCIE. SPIEVAJÚ:
 Spevácky zbor Svatopluk zo Žďáru nad Sázavou z Českej republiky
 Spevácky zbor Ozvena z Maďarska (spevácky zbor Slovákov žijúcich v Maďarsku)
 Miešaný spevácky zbor CANTUS z Bratislavy-Ružinov
Zažiaril Štefan Hrabovec. Takto:

CANTUSOVE NOVÉ ŠATY
Rok 2014 bol pre CANTUS rokom veľkej slávy. Mnohé aktivity boli viazané na 30. výročie založenia
zboru. Mestskú časť Ružinov sme požiadali o príspevok na zborové ošatenie a na veľkú našu radosť nám
bol príspevok schválený. Hotový majetok – 1500 eur !!! Prvé v poradí naliehavosti boli mužské košele s
vysokým podielom bavlny, aby sa naši chlapi cítili komfortne. Jeden kus dostal na otestovanie Milo
Hečko. Po celodennom pobyte v novej košeli v horúcom počasí sa vyjadril stručne a výstižne: „Móže
byt!". Nové košele so starocantusákmi mali premiéru na hornom nádvorí hradu Devín. Konalo sa tu
Medzinárodné stretnutie speváckych zborov pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, ktoré pre zmenu
podporilo Ministerstvo kultúry SR. Na návrh tvorivých elementov mužskej časti zboru boli zakúpené pre
chlapov zoštíhľujúce čierne tričká, ktoré po doplnení čierno-bielymi šálikmi budú použité na spievanie v
letných časoch v odľahčenej atmosfére.
Na použitie zvyšných peňazí bol vyzvaný celý zbor – zbiehali sa rôzne návrhy.
Výročná správa za rok 2014, s. 13/28

Prvotné nadšenie pre tyrkysové blúzy bol zavrhnutý po Apalkinom tvrdení, že pri umelom osvetlení
budeme vyzerať ako mŕtvoly. Ďalšie boli veselšie návrhy na blúzy v broskyňovom farebnom ladení, biele
a pod. Dodávatelia však neboli pripravení na takú veľkú objednávku.
Čas utekal a povážlivo sa blížil čas, keď bolo potrebné peniaze použiť a vyúčtovať. Keď je núdza
najvyššia, pomoc Božia najbližšia. Z básnickej duše blízkej módnej návrhárskej dielni sa zrodil
jednoduchý nápad, použiteľný pre všetky postavy (výšky, váhy, objemy bokov). Štvorec látky s otvorom
uprostred na pretiahnutie cez hlavu. Keď budú použité dve látky, bude možné „pončo“ použiť
obojstranne. Prototyp ušitý v Kvetinkinej krajčírskej dielni bol predstavený na prázdninovom nácviku
Dvořákovej omše D-dur a skladby Česká píseň od B. Smetanu. Blížil sa sviatok sv. Václava, keď sme
mali vystúpiť v chráme sv.Víta v Prahe (na tento projekt nám mimochodom tiež prispelo Ministerstvo
kultúry SR). Prototyp bol odsúhlasený všetkými zúčastnenými osobami ženskej časti zboru, vďaka čomu
sa mohol nakúpiť materiál a zadať objednávka na šitie. Pre krajčíra, ktorý väčšinou vymieňa pokazené
zipsy, skracuje nohavice a sukne, bola táto objednávka prestížnou záležitosťou. Vedel, že svetová
premiéra jeho diela sa očakáva v chráme sv. Víta, a tak meral, strihal a šil vo dne v noci...

Práca s ľuďmi je jednou z najradostnejších... Nové pončá predstavila Majka Štefánková v rôznych
kombináciách so sukňou, s nohavicami, s rôznymi doplnkami. Červený kožušinový doplnok bol
menšinou radostne prijatý, väčšinou s opovrhnutím odmietnutý. Strieborný „nákrčník“ v pôvodnej verzii
bol označený za „hodný do truhly“, ďalší návrh pochádzajúci z tvorivej dielne našej Kulky bol prijatý a
zrealizovaný. Podľa Danky Hlaváčovej v novom oblečení budeme vyzerať ako „čierne netopiere“.
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Paradoxne, práve Danka vyzerá v tomto oblečení najlepšie z celého zboru. Zaznamenaný bol aj názor, že
budeme vyzerať ako „pinguíni“.... Práca s ľuďmi je jednou z najradostnejších.

NOČNÉ PYRAMÍDOVÉ DISKUSIE SLOBODNÍKOVSKÉ
Prídeš unavený z CANTUSU a čo ťa doma čaká? Ilúzia... Ilúzia je prijatá predstava o veciach, ktoré sa
majú inakšie. Je to hoci predstava klamná, našťastie postihuje predovšetkým toho, kto jej podlieha. Ilúzie
bývajú príjemné, ale aj nepríjemné, až burcujúce, a nezriedka vyvolávajú nezmyselný hnev alebo
zmyselný úsmev. Iluzionistami nazývame kúzelníkov, ktorí vytvárajú ilúzie, akoby to bolo naozaj.
Prerežú krásnu asistentku a krvi sa nedorežú... Ponúkajú ilúzie za peniaze. Máme ilúzie radi.

Nemusíme totiž uveriť, čomu uveriť nechceme, a radi môžeme uveriť niečomu, čomu sa nám uveriť chce.
Potom nanešťastie nastáva dezilúzia a veci sa majú zase inakšie. A tak dokola, až kým sa začneme
poriadne tešiť z krásneho života v tomto nádhernom svete. Vlado S.
... Vladko uz avizoval, ze ma temu prichystanu :-) krasne jarne to napisal, a Kvetinka mu uzasne "sekundovala" Horsie je, ked mame/su iluzie o
ludoch... tam n a n e s t a s t i e postihuje toho, kto tejto iluzii podlieha, kruta realitka !!! Kedze akosi chceme/tuzime podvedome vsetko/vsetkych
vidiet v lepsom svetle, nez ako to je / oni su ... A ked nie .... Nuz to prebudenie ja volam stav "po kopnuti do clenka" . A nie je to celkom "deziluzia"
.... zeby to bolo sklamanie ? Fialka
Dňa 4. marca 2014 6:06, Kvetoslava Fedorová napísal(-a): Doteraz som trpela ilúziou, že v noci všetko spí. Výnimkou sú iba
milenci, opilci a iná háveď. Ale vidím, že v noci sa rodia aj úvahy nesmrteľnej hodnoty. Aj deti sa rodia v noci, aj motýle sa
kuklia z kukly. A Vladkove ušľachtilé myšlienky sa rodia jedna za druhou. Pekná predjarná téma. V nedeľu som počúvala
rozprávanie o tom, ako sa dvaja myslitelia filozofujúci o Kantovi navzájom vyzvali na súboj šabľami. V niektorých prípadoch vraj
pri dišputách o Kantovi lietajú aj sekery. Vladkova predjarná úvaha o ilúzii je tichučká, prevoňaná jarnými kvietkami. Kvetinka
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Svetov je toľko, koľko je na svete ľudí.
Vyzerá to na neuverenie, ale dá sa tomu uveriť. Môj svet je z nich ten, čo prežívam od rána
do noci. Pravdaže v ňom aj spávam, ibaže vtedy v ňom nie som celkom prítomný. Dva svety
ako jeden bývajú vtedy, keď od rána do noci sú si dvaja nablízku. Ich svety spája cit.
Vtedy bývajú v nich prítomní aj v noci. Síce veľa toho nenaspia, ale zdieľanie radosti zo
šťastím naplnenej chvíle je úžasnou odmenou. Naše svety sa veru navzájom prelínajú.
Býva to vtedy, keď otvárame svoj svet svetu inému a oba svety zdieľame. Zdieľať túžime.
Vtedy spoznávame láskavé porozumenie, radosť z prítomnej chvíle, prosté vzájomné bytie...
Tak znenazdajky obohacujeme stvorenie. Stáva sa, že dva svety sa oddelia a jeden v druhom
prestanú existovať; môj svet je veď môj a žijem si v ňom po svojom... Akurát, že zdieľanie s
iným svetom náš svet robieva plnším a krajším, otvoreným prijať radosť z blízkosti.
Keď sa to podarí, niet väčšieho šťastia na tejto Zemi.
A toto je už iný level filozofa. Nerozumiete? Trochu (úplne) sa v texte strácate? Nič to. Chybu nehľadajte v sebe.

Dňa 3. apríla 2014 23:22, Daniel Valentovic <daniel@valentovic.com> napísal(-a):
Makrosvet je len jeden v Stvorení, v ktorom žijeme práve my a má 7 svetových častí . My
žijeme v svetovej časti zvanej Ephesus. Pritom Makrosvet je len malou časťou nášho
Stvorenia, lebo nie je večný v svojich jednotlivostiach, na rozdiel od úrovní nad ním, alebo
úrovní, ktoré sa nachádzajú bližšie k Stvoriteľovi (napríklad tzv. Raj) . Makrosvet, to sú
hmotné časopriestory, obsahujúce mnohé miliardy galaxií, časopriestory podliehajúce tzv.
Veľkému kolobehu Hmotností , ktorý podlieha nekonečnému zákonu periodického vývoja a
zánikov obrovských častí vesmíru, tých zánikov, ktoré vytvárajú zárodky nových – novo
obohatených plodivých síl Vesmíru. Predtým, ako nastane zánik pôdy, v ktorej sa vyvinuli
bytosti , treba, aby vyvinutí odišli na také miesta, ktoré zániku nepodliehajú. Napríklad my
ľudia do večného Raja, kam sa nedostanú všetci, ale len tí, ktorí tam ísť chcú a ktorí tam aj
dôjdu. Šancu má každý človek rovnakú, záleží len na tom, ako sa rozhodne. Má slobodnú
vôľu a rozhodnúť sa môže, ako len chce.
Na rozdiel od Makrosveta, subjektívnych Mikrosvetov je toľko, koľko je ľudí. A že sa
prelínajú, to je veľmi dobre, lebo keby sa neprelínali, každý z nás by bol smutne osamelým
tvorom a nemohol by vidieť krásu, lebo skutočnú krásu vidíme predovšetkým na iných. Na
iných preto, lebo vtedy nie je krása iba ničivou pýchou samochvály.
Veď najkrajšie sú len tie bytosti alebo aj nám veľmi blízki ľudia, ktoré máme veľmi, veľmi
radi. A najmúdrejšie je aspoň trošku mať rád všetky bytosti v prírode , lebo ony spolu
vytvárajú užitočnú krásu, ktorej je v prírode aj medzi ľuďmi tak veľa, že sa dá všade vidieť,
dokonca sa nedá pred ňou ani utiecť. Možné je tiež nasilu zažmúriť si oči a nasilu zapchať si
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uši, ako to robia tí, ktorí nechcú zmúdrieť a nechcú vidieť ani počuť užitočnú krásu, ktorou
sú nepretržite obklopení, či už sa jedná napríklad o mikrosvety, alebo makrosvety, o umenie,
alebo nadšene tvorivé využívanie prírodných zákonov pre vytvárania dobra ...
Či snáď neprebleskne v okamihu krásneho pohľadu zo strany milovaného človeka celý
vesmír... Veď nie nadarmo sú oči zrkadlom duše človeka. Darmo by som o tom ďalej básnil,
keď to aspoň raz zažil každý človek, každý človek, ktorý to nevie žiadnymi slovami popísať
tak, aby to aj iní videli podobne ako on sám... Daniel

DVE DÁNSKE SRDCIA DOSTALI ZABRAŤ NA SLOVENSKU
Dňa 6. júla 2014 17:02, Mária Štefánková <mariastefank@gmail.com> napísal(-a):
Kamarátky, kamaráti!
Ešte v diaľke doznievajú posledné tóny skladby Aká si mi krásna a prázdniny sa sotva začali, a ja už zasa
čosi organizujem! Mňa sa tak ľahko nezbavíte! Ako som vám už spomínala, chystala sa sem Inger s
manželom Perom. Vďačíme jej za veľa, je predovšetkým jej zásluha, že ten vlaňajší zájazd do Dánska
dopadol tak skvele. A Inger je už tu, práve som s ňou volala!!! Chcela by som pre ňu zorganizovať
neformálne letné pivné stretnutie s Cantusom v tej našej zvyčajnej krčme pri Draždiaku na stredu večer,
kým ešte máme pod kožou ten stredajší zvyk odísť z domu na nácvik. Príďte, kto môžete, Inger sa iste
poteší. Maja Štefánková

Ahojte všetci, tak to máme rezervované – reštaurácia OÁZA pri Veľkom Draždiaku v Petržalke, na
18,30. Budeme jesť, piť – čo nám hrdlo ráči. Teším sa na vás spolu s Inger a Perom. Pre peších – chodí
tam autobus 95, zastávka Strečnianska. Maja
V ten večer dve dánske srdcia dostali na Slovensku zabrať... a zabrali aj naše žalúdky.

SPIEVANIE MIMO CANTUSU
Nie je nič nové, že niekomu nestačí muzicírovanie a spievanie v CANTUSE. Viacerí členovia sa etablujú
v najrozličnejších speváckych formáciách, spievajú v Adoremuse, v Bystričanovi, v Slováckom krúžku,
v Techniku, v Technik-Akademiku, niekto si sóluje v ZUŠ-ke, iné spievajú po kostoloch, v Dóme sv.
Martina, na Legionárskej, na Cukrovej, ďalší chodí súkromnému učiteľovi...
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APARATÚRA A KLAVÍR PRE CANTUS
Pre šírenie hudby sme zakúpili aj aparatúru a klavír YAMAHA DGX 650b piano

1x digitálne piano, 88 kláves, odstupňovaná GHS hammer mechanika, 64 hlasov, 500 zvukov, 195 doprovodov, 35
typov reverbu + 44 chorus efektov + 26 ďalších efektov, 6-stopý recorder, 30 skladieb, grafický displej so
zobrazením textov a partitúry, USB Audio Recorder, prehrávanie WAV, 2 sluchátkové výstupy, rozmery so stojanom
1399 x 761 x 445 mm, hmotnosť vrátane stojanu 29.5 kg, farba čierna,
• 1x stojan na noty
• 1x sieťový zdroj 220V
• 1x nožný pedál
• 1x slúchadlá HD681 s ochranným obalom, vhodné na interný odposluch, fy Superlux, 10 Hz-30 kHz, 2x 32
OHM
• 1x ochranné puzdro na YAMAHA DGX 650B
A k tomu aj tzv. YAMAHA príslušenstvo
• 2x stereo reproduktory TH – 12A Active Speaker, aktívna reprobedňa Mackie s 1x 12" reproduktorom,1x 1"
compression Driver, reprobedňa má výkon 400W, vstup na mikrofón (XLR), line in, trojpásmový ekvalizér,
tvarovaná na vertikálne alebo horizontálne pokladanie
• 1x MIX XENYX 1202FX 4x XENYX MIC predzosilňovače, porovnateľné s externými, Neo-klasický "Britský 3
pásmový EQ" pre vrelý a hudobný zvuk, 1 x post FX Send na každý kanál pre externé efektory, hlavný výstup,
výstup pre štúdio miestnosť, slúchadlový a stereo CD/Tape výstupy, CD/Tape vstup smerovateľný na hlavný
mix, štúdio a slúchadlový výstup, Efektory, na monitorovanie cez štúdiový a slúchadlový výstup, 60mm
logaritmické fadery a kvalitné otočné potenciometre, Konektory vstup: 4 x XLR, 12 x mono + 1 x stereo (FX)
Jack 6.3, 1 x Phono, Konektory výstup: 4 x mono + 1 x stereo (slúchadlá) Jack 6.3, 1 x Phono, Napájanie
220V: Priame
•
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TUČEPI
Odchádzame v piatok večer, o 22. h bude pristavený autobus pred Domom kultúry Ružinov, odchod je po
22.30, pre Petržalčanov bude možnosť nastúpiť o 22.45 h na Nám. hraničiarov pri zastávke MHD smer do
mesta, odchod je o 23:00 hod. Prve cikanie už 23:03 po 3 km v Rajke, divá nočná jazda, V buse sa dá
kúpiť káva, pivo, minerálka, asi aj čaj. Plánovaný príchod do Tučepov je okolo 12. hodiny. Ubytovaní
budeme v apartmánoch Delič, Grubišič a Brbič. Každý apartmán má podľa mne poskytnutých informácií
kuchynku s možnosťou variť. Koncerty diriguje princezná, more je slané. Výlet do starej Tučepi, Zákusok
v akcii, Na Rybárska bárke pre 3 osoby sa zviezlo 14 ľudí, Tréning Karate s Grmanom, Divoký západ
v Tučepoch, šnorchle, plutvy, ponorka papučky na plávanie.

V našich spomienkach znie ozvena koncertov z pôvabných miest Jadranského pobrežia a tak sme sa
rozhodli aj v roku 2014 usporiadať koncertný zájazd do Chorvátska spojený s relaxáciou pri mori. Stala
sa nemilá vec, mnohé majiteľky sopránového hlasu mali iné letné povinnosti a tak bolo zborové spievanie
ohrozené do tej miery, že dirigent Juraj Jartim to vzdal. Na spievanie pri omši v miestnom kostolíku v
Tučepoch "vyškolil" Janku Hrabovcovú. V roku 2014 bolo atypické leto, počasie búrilo aj pri Jadrane,
vyhliadky na zájazd neboli bohvieaké. Ale všetko dopadlo nad očakávanie skvele!!
Jankina dirigentská premiéra mala veľký úspech, v kostole boli veriaci z celého sveta, čo zistil pán farár
veselým spôsobom a všetkých tým spojil jedným putom. Aj maličké bábätko menom Rozália sme
pomohli pokrstiť. Po spievaní v kostole bola milá veselá recepcia, svet bol zaliaty slnečným svetlom a
božou láskou.

Vďaka majiteľovi cestovnej kancelárie MORE sme zažili kadečo veselé a hodnotné. Stanko Delič
(majiteľ apartmánových domov Brbič, Grubišič a Delič) nám ponúkol dopravu na večerné jazzové
koncerty v Makarskej, obstaral nám loď na pobrežnú vyhliadkovú plavbu, pozval nás na výlet do starej
dediny Tučepi pod horským masívom Biokovo. Cestou rozprával o tom, ako sa v dávnych aj nedávnych
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dobách žilo v horách, ako spolunažívali ľudia z opačnej strany horského masívu. Na jednom svahu,
smerom od mora, na neúrodných kamenistých políčkach sa darilo olivám, figám, chovali tu ovce a kozy.
Na opačnej strane bola obilnica. Usilovní synovia dostávali od otca pozemky v horách, leniví neužitočné
pozemky pri mori. S rozvojom turistiky sa ukázalo, že spravodlivosť nie je z tohto sveta....
V starej dedinke Tučepi sme navštívili aj etnografické múzeum spojené s výkladom a s ochutnávkami
miestnych koncentrovaných nápojov s poetickými názvami vinovica, travarica, orahovica, figovica.... V
horúcom dni sa z tejto kombinácie rýchlo zrodila opica. Aj ďalšie hodnotné zážitky sa vyskytli: karneval
na tému Divoký západ, spojený so spevom a pochodom po miestnej promenáde. Ranné cvičenie s
prvkami karate pod vedením skúseného cvičiteľa Juraja Grmana. Búrka na mori sprevádzaná hrou na
Bobyho gitare, so spevom a hulákaním rozblázneného CANTUSu. Bicyklové výlety po blízkom okolí,
spojené napríklad aj s výhľadom na nudapláž v blízkej Podgore. Zaujímavé je, že vážny bicyklový úraz sa
stal nášmu čestnému hosťovi Peťovi Lobotkovi úplne banálne. Popruhy z ruksaku sa mu zaplietli do
kolesa. Pikantné by bolo, keby mu vypadli oči pri pohľade na čarovný záliv s nudistickou plážou.
Ako vedúci zájazdu sa osvedčil Stanko Fides. Získal tým šancu viesť a organizovať ďalšie a ďalšie
zájazdy.

LETNÉ OPEKAČKY
Opekačky sú vlastne krycí názov na úplne iné veci....

SPIEVANIE V NR SR K 150. NARODENINÁM A. HLINKU
Predsa len spievanie v Národnej rade SR nie je bežné, a tak pri príležitosti narodenín Andreja Hlinku sme
si zasa vychutnali historickú budovu. Zaspievali sme pred nabitou sálou a do kroniky zboru pribudlo
zopár zápisov.
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ROZLÚČKA S PÁTROM SLANINKOM
Jednu najváženejších celebrít posledných rokov, nášho milovaného pátra Slaninku, rád prevelil do
zahraničia. Pripravili sme teda rozlúčku.

CANTUS V PRAHE
Vrcholom sezóny bol zájazd Cantus-u do Prahy. To Štefan sa stretol s kamošom z Prahy a kráľovské
slovo dalo slovo a bájny zájazd sa začal... samozrejme nácvikmi

Vážení a milí zpěváci z Cantusu. Už je to skoro měsíc, co jsme se sešli na krajanském festivalu v Budapešti.
Seděl jsem s Vámi u večeře a pak jsme se ještě viděli v neděli kolem oběda. Slíbil jsem Vám, že budu
informovat vedení našeho sboru, že jsem objevil skvělý smíšený sbor z Bratislavy. Jak jsem slíbil, tak plním, i
když mi to trvalo skoro celý měsíc. Omlouvám se, byli jsme na týdenním zájezdu v Srbsku a pak zase nebyl náš
dirigent, s nímž jsem to všechno chtěl probrat. Pražský smíšený sbor, jehož jsem členem, mě pověřil, abych
s Vámi začal jednání o možné spolupráci. http://www.psschoir.cz/
Naším sbormistrem je Jiří Petrdlík a ten mi řekl, že uvítá spolupráci s Cantusem a hned mi nabídl, že bychom
mohli spolu vystoupit příští rok, 25.září v kostele sv. Václava v Praze 10 – čtvrtek – to by pro Vás nebylo
povinné, ale zase by to byla dobrá generálka 27.září v chrámu sv. Víta na Hradčanech – sobota Při obou
koncertech nás bude doprovázet Hudba hradní stráže.

Ubytovanie: Hostel Kolbenka, Kolbenova 159/5, 190 00 Praha 9 A Hostel Libeň, U Meteoru 29/37, Praha
8 – Libeň 180 00
Koncerty:
Štvrtok: 25. septembra  Kostel sv. Václava, nám. Sv. Čecha, Praha 10 – Vršovice, koncert od 19:00
hodin v působivém prostoru funkcionalistického kostela sv. Václava, generálka 16:30 – 18:30
Piatok: 26. Septembra  Zkouška – provozní budova Státní opery Praha Legerova 75, Praha 1 - 110 00
– od 20 do 22 hodin
Sobota, 27. septembra  chrám sv. Víta, Pražský hrad, koncert od 18 hodin, generálka 16 –17.30,
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Svatováclavský koncert – Program: Václav Nelhýbel – Ritual, Joan DeVee Dixon - Prayer
(pro Hudbu Hradní stráže a Policie ČR), Bedřich Smetana - Česká píseň, Antonín Dvořák Mše D dur, Pokud si chcete užít hudbu českých mistrů ve spojení s jedním z nejkrásnějších
sakrálních prostorů v českých zemích, přijďte si poslechnout koncert v předvečer svátku
sv. Václava do katedrály sv. Víta na Pražském hradě. Zaspívá Pražský smíšený sbor
(http://www.psschoir.cz/), bratislavský sbor CANTUS (www.cantus.tym.sk) a Pěvecký
sbor AMOC Olomouc a provede Mši D dur Antonína Dvořáka a kantátu Česká píseň
Bedřicha Smetany. Doprovod: Hudba Hradní stráže a Policie ČR, plk. Václav Blahunek, plk.
Jiří Kubík – dirigenti.

A dali sme si koncert aj v Kostele u Sv. Jana pod Skálou. Zaujímavé miestečko kúsok za
Prahou nás uchvátilo. (http://www.svatyjan.cz ) Kostol je baroková stavba s bohatou
vnútornou výzdobou. Uprostred kostola stojí náhrobok sv. Ivana, kde je umiestnená
schránka so svätcovými ostatkami. Kostol je prepojený so starým skalným kostolom –
jaskyňou sv. Ivana. V časti skalného kostola je zachovaná prirodzená travertínová
jaskyňa, zdobená pôvodnou kvapľovou výzdobou. Hneď vedľa kostola, pod oknom
Ivanovej jaskyne, vyviera silný prameň liečivej vody, Prameň svätého Ivana. Iné benefity
boli: štyria fandovia, skvelý obed, pivko, historická jaskyňa, výklad histórie.
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CANTUS A DEDKO LUMÍR
V októbri k nám dokvitol dedko Lumír. Spevácky zbor Lumír síce mal 150 rokov, no ich dirigent bol
„klučina na spapanie“. A CANTUS so svojimi 30 rokmi pôsobil ako nerozvážny mladík. Ale spoločný
koncert sme dali exkluzívny.

Spoločný SLÁVNOSTNÝ KONCERT K VÝROČIU VZNIKU ČSR je jedinečný koncert dvoch
jubilujúcich zborov: LUMIR BRNO - www.lumir1864.cz a CANTUS BRATISLAVA –
www.cantus.tym.sk
Odzneli diela Smetanu, Janáčka, Martinů, Jartima, Šmída, Dvořáka, Hroněka, Adama Václava Michnu a
Suchoňa. Dirigent: Josef Javora a Juraj Jartim, Recitácia: Ulrich Ulmann.

ZASPIEVALI SME V KATEDRÁLE SV. ŠEBASTIÁNA
Koncert bol venovaný obetiam dopravných nehôd na Slovensku.
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VIANOCE S CANTUSOM NA 5X
Toto predvianočné obdobie nemá konca, pripravili sme 5 koncertov, nedeľu čo v nedeľu koncert:
pomáhame zapaľovať 1 sviecu na Adventnom venci v Ružinove,
absolvujeme Adventný koncert vo farskom kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch,

Dňa 4. decembra 2014, 13:15, Mária Štefánková <mariastefank@gmail.com> napísal(-a):
Milí všetci!
V nedeľu 7. decembra sa stretneme 10 minút pred pol šiestou, teda o 17,20, pri Kostole
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch, Rozvodná ulica.
Oblečenie
Ženy: peleríny, strieborné obojky, ruže, čierne nohavice, čierna spodná bielizeň.
Muži: koncertná úprava, červené motýliky
Teším sa na vás, buďte presní! Maja Š.
Mám otázku - tá čierna spodná bielizeň sa bude kontrolovať???? Ja len aby som vedela a nemala
zlé body... Adrika.
pokračujeme koncertom v Evanjelickom kostole a. v. Svätej trojice na Strečnianskej ulici č.15.

pomáhame zapaľovať 4 sviecu na adventnom venci v Ružinove
Prekvapivým „vrcholom sezóny“ je pozvanie CANTUSU do relácie Farma v TV Markíza. Boli sme tam
a zaspievali sme. No a čo???
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DIRIGENTI ROKA 2014
Tak tento rok sme si výnimočne užili aj dirigentské osobnosti, do armádnej elity až po roztomilé...

Plk. Mgr.Art. Václav Blahunek, PhD. je současný český dirigent, hudebník a hudební teoretik. Od roku 2009 je šéfdirigentem a ředitelem Hudby
Hradní stráže a Policie České republiky.

plk. Jiří Kubík
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Mgr.Art. Marek Štrbák, PhD., vyštudoval Konzervatórium v Košiciach, Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni
(organ - Michael Radulescu), vyznamenaný Cenou univerzity pre najlepšieho absolventa svojho odboru, absolvoval aj štúdium na
Conservatoire National de Région Strasbourg (Christophe Mantoux), zároveň v sólistickej triede na Hochschule für Musik und
darstellende Kunst v Štutgarte pôsobil aj ako organista a zbormajster v Martinskirche vo Filderstadte (Nemecko) od roku 2009
pôsobí ako pedagóg. V súčasnosti aj ako zbormajster Akademického zboru PF UKF a pedagógom Tralaškoly v Nitre.

Ewald Danel (1956) vyštudoval v rokoch 1977 – 1982 VŠMU (husle – Tibor Gašparek), 1986 dirigentský kurz vo Varne (Karl
Österreicher), 1986 – 1989 VŠMU (doktorandské štúdium, umelecká ašpirantúra – Bohdan Warchal) od 2001 umelecký vedúci
Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala. „V osobnosti Ewalda Danela sa spojili danosti pre sólistickú, komornú aj
orchestrálnu hru a dirigentské schopnosti. Na všetkých postoch, ktoré Danel zastával, sa jeho interpretačné majstrovstvo ďalej
rozvinulo a stalo podnetom pre jeho umeleckých partnerov. Na poste umeleckého vedúceho SKO
spojil svoj
talent a sily s náročným umením hrať sóla, viesť orchester, tvoriť koncepcie, byť ľudským a
umeleckým
partnerom v zložitom organizme orchestrálneho telesa.“
Dirigent Lumiru - Josef JAVORA (1993) Od dětství se učil hře na klavír, navštěvoval základní
školu v Brně-Líšni, později ZUŠ. Od 14 let působí jako varhaník ve farnosti sv. Jiljí v Líšni, kde také
vedením chrámového sboru. V roce 2009 nastoupil na konzervatoř do kompoziční třídy Pavla Zemka
přijat na Janáčkovu akademii múzických umění, kde studuje dirigování orchestru u prof. Emila
Sbor Lumír vede od ledna 2014.

Dirigent Jiří Petrdlík (1977) náleží k nejvýraznějším dirigentským osobnostem
své generace. Kromě klavíru a trombónu vystudoval dirigování (1995-2000
Pražská konzervatoř, 2000-2005 Hudební fakulta AMU Praha) Své vzdělání si
doplnil na mistrovském kurzu šéfdirigenta Newyorské filharmonie prof.
Kurta Masura ve Wroclawi. V letech 2002-2009 byl postupně angažován
jako dirigent Národního divadla v Brně a šéfdirigent Městského divadla v
Brně, od roku 2005 je dirigentem divadla J. K. Tyla v Plzni. Jako host je
pravidelně zván ke spolupráci s významnými operními scénami v Evropě i
USA (např. Teatro di Messina, Theatre du Capitol de Toulouse, Mazowiecki
Teatr Muzyczny Warszawa, North Texas University Opera, Národní divadlo v
Praze, Pražská komorní opera ad.) Jiří Petrdlík se také angažuje v oblasti
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uměleckou
vypomáhá s
Nováka. Byl
Skotáka.

sbormistrovské (v letech 2002-2010 působil jako sbormistr VUS UK, od roku 2009 je uměleckým šéfem Pražského
smíšeného sboru), muzikologické (Univerzita Karlova), publikační a pedagogické (Konzervatoř J. Ježka v Praze). S
úspěchem se zúčastnil několika soutěží (např. Praga Cantat, American Opera Competition, D. Flick Conductor
Competition London).

Pavel Tužinsky

Dirigent sboru Svatopluk: Jan Lán, Žďár nad Sázavou

ŠTEFAN - PREČO?
Na vianočnom večierku podal abdikáciu nás dlhoročný panovník Jeho Veličenstvo kráľ Štefan I. Láskavý.
Právne oddelenie kráľovstva CANTUS prijalo podnet od poddaných, v ktorom sa spochybňuje legitimita
a právna platnosť tohto rozhodnutia. Na rozhodnutie kráľovských právnikov netrpezlivo čakáme.
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ROK SA KONČÍ V JANUÁRI 2015
CANTUS a Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala (umelecký vedúci Ewald Danel) a MSZ
CANTUS pripravili pre náročné obecenstvo v Ružinove vianočno-novoročný koncert – Slávne sakrálne
zbory a vianočné koledy.
http://www.filharmonia.sk/events/event/slavne-sakralne-zbory-a-vianocne-koledy-s1/

QR KÓD CANTUS-U
Využívanie QR kódov je v zahraničí veľmi rozšírené v rôznych oblastiach spoločenského života, preto aj
my v CANTUSE sme si vygenerovali CANTUS-ácky QR kód. Princíp použitia QR kódu spočíva v tom,
že QR kód, ktorý je vytlačený na papieri alebo akomkoľvek predmete, sa zosníma kamerou alebo
fotoaparátom (prípadne fotoaparátom v mobile), a softvér dekóduje textovú informáciu obsiahnutú v
kóde. QR Kód má v sebe zabudovanú ochranu proti poškodeniu, a tak čiastočné znehodnotenie QR kódu
nemusí znamenať, že sa kód nebude dať prečítať (QRCode redundacy).
http://www.cantus.tym.sk

Spracoval
Peter, barón Peteržalský, za panovania Kráľa Štefana I. Dobrotivého a Prevelikého,
roku Pána 2015, v piatok, pred inváziou do vazalského mesta UNIČOV, BUDAPEŠŤ a
LAMAČA
pre OZ proCANTUS, občianske združenie priateľov zborového spevu
Súmračná 26, 821 02 BRATISLAVA
Kontakt číslo účtu: 2623740928/1100
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