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Slovo predsedu

Tento úvodník píšem približne rok  

po tom, čo vojská Vladimíra Putina 

bezdôvodne zaútočili na našich ukra-

jinských susedov. To, čo sme poznali 

len z historických vojnových veľkofil- 

mov, sa aktuálne deje priamo za na- 

šimi hranicami.

Mnohí analytici, reportéri a komentá- 

tori už roky upozorňovali na nebezpeč- 

né tendencie prichádzajúce z Kremľa. 

Jedným z nich bol aj historik Timothy 

Snyder, ktorého knižočku O tyranii 

považujem za to najlepšie, čo som na 

tému demokracie, slobody a celkovej 

príčetnosti v 21. storočí čítal. Pôvodne 

vznikla ako dlhý facebookový status; 

nájdete v nej praktické rady, ako si vší-

mať totalitarizmus už v jeho zárodku. 

Snyder píše napríklad o tom, že skepsa 

rozkladá demokraciu, sloboda závisí 

od schopnosti ľudí rozlišovať medzi 

pravdou a tým, čo chcú počuť, alebo  

aj o tom, že integrácia, spolupráca  

a medziľudská dôvera zabraňujú  

nástupu tyranie.

Prečo o tom všetkom píšem v úvode 

našej výročnej správy? Pretože práve 

o dialóg, porozumenie a prepájanie 

názorovo rôznorodých skupín ide aj  

v našich podujatiach a aktivitách. 

Snáď sa nám to darilo aj v búrlivom 

roku 2022.

Jakub Lenart

predseda a introvertný moderátor

↑ 

Fotka 

Karol Lenart

↑ 

Fotka 

Karol Lenart

↑ 

Fotka 

Karol Lenart

↑ 

Archív 

Egid Haluška

Reflektor 

V rámci našej tradičnej diskusnej série 

sme v máji debatovali so sociológom 

Michalom Vašečkom a politológom  

Tomášom Koziakom o tom, ako nás 

zmenil covid, dva roky izolácie a vojna 

na Ukrajine. V júni sme sa zas rozprá- 

vali v príjemných exteriérových priesto- 

roch pred Baštou s bardejovskými 

podnikateľmi Tomášom Dzurušom, 

Františkom Hvizdom, Janou Kováčiko-

vou Klárovou a Martinom Voľanským.  

Hudobným selektorom večera bol aj  

so svojim gramofónom a platňami 

Matúš Popečka Roman.

PechaKucha Night Bardejov  

Presne po troch rokoch nedobrovoľnej 

pauzy sme mohli konečne pripraviť aj 

obľúbenú vianočnú PechaKucha Night. 

Našimi rečníkmi tentokrát boli 

Edita Maxinová, Tomáš Čorej, 

Benjamín Vajda, Katarína Rybárová, 

Alexander Schneider, Ján Škriab, 

Mária Kostolníková & Patrik Šalata, 

Terezka Kravcová, Mariana Berec 

a Janko Račko. Všetci odprezentovali 

svoju srdcovú tému celosvetovo zná-

mym dynamickým spôsobom dvadsať 

obrázkov × dvadsať sekúnd.

Monografia o Bardejovskej Novej Vsi

V roku 2022 sme sa zapojili do projek-

tu, ktorého úlohou je plnohodnotne 

zmapovať dejiny jednej z bardejovských 

mestských častí. Vďaka iniciatíve 

miestneho rodáka Egida Halušku tak 

vzniká publikácia, do ktorej už svoji-

mi textami prispeli Ľuboslav Šmajda, 

Martin Garek, Jana Blažková, Peter 

Roháč a Klub vojenskej histórie Beskydy. 

V nasledujúcom roku je v pláne knihu 

dokončiť, dať jej reprezentatívnu formu 

(o to sa postará náš dvorný grafik 

Peter Javorík) a snáď aj vydať. Držte 

nám prsty.



Festival slobody

V opätovnej spolupráci s Ústavom 

pamäti národa, Komunitnou nadáciou 

Bardejov, OZ Different a OI Fortis sme 

v Bardejove už po šiesty krát pripravili 

festival, ktorého úlohou je pripomínať 

obdobia totalitných režimov na Sloven- 

sku a byť tak mementom pre budúce 

generácie. Podujatie malo tentokrát 

podobu filmovej prehliadky, koncertov 

a diskusie s autorom novej knihy  

o Jánovi Langošovi a pracovníkom 

ÚPN Patrikom Dubovským a char- 

tistom Tiborom Novotkom.

Výstavy

Nový koncept malých opakovaných 

výstav tvorených súborom dvadsiatich 

zaujímavých plagátov sme vo februári 

otvorili výberom diel významného 

poľského grafika Leszka Zebrowského, 

ktorého následne v  auguste vystrie-

dali práce Nikodema Pręgowského. 

V rámci festivalu Ružový Bicykel sme 

pripravili výstavu fotografií a plagátov 

sumarizujúcich desať ročníkov tohto 

nášho najstaršieho podujatia.

Podcasty

Okrem záznamov z našich živých podu- 

jatí sme aj v uplynulom roku pokračo-

vali v nahrávaní originálnych podcas- 

tov. V Ľuďoch Bardejova a Reflektore 

špeciál si tak môžete vypočuť rozhovo-

ry s ľuďmi z rôznych kútov Slovenska, 

v Ad hoc podcaste sa Alenka a Peťo  

(ne)pravidelne rozprávajú o novinkách 

zo sveta vedy a vesmíru a v Čitateľskom 

denníku mudrujú o svojich čerstvých 

čitateľských zážitkoch Jakub  

so Šimonom. Našim najnovším poči-

nom je podcast Vtáčí zob, v ktorom sa 

spoločne s amatérskym ornitológom 

Samuelom venujeme našim opereným 

susedom. Počúvať nás môžete na Spotify, 

SoundCloude, Apple a Google Podcasts. 

Hľadajte jednoducho: Kandelaber.

Ružový Bicykel  

Počas desiateho ročníka nášho multi- 

žánrového festivalu plného výtvar-

ného umenia, hudby, diskusií, work-

shopov a neobyčajných ľudí zblízka  

aj zďaleka ste si mohli vypočuť hudbu 

Meowlau x Val, The Wilderness,  

Christiny Mantis či  •)£.p(•; filmovú 

prednášku Jána Bidovského; diskusie 

so spisovateľmi Lukášom Onderčaninom, 

Richardom Pupalom a Marekom 

↑ 

Fotka 

Zuzana Podlesná

Vadasom či so zakladateľmi Ružového 

Bicykla Milanom Škorupom a Petrom 

Javoríkom. Zapojiť ste sa mohli aj do 

vedomostného kvízu alebo kreatívne- 

ho workshopu Alenky Petejovej  

a Tomáša Kravca. Po dvoch rokoch 

sme hostili aj divadelné predstave-

nia — Cult Creative s hrou Vikingovia 

zaujali malých, Divadlo Kontra hrou 

Nenávidím zas veľkých návštevníkov.

↑ 

Fotka 

Samuel Sabol

↑ 

Fotka 

Peter Javorík

↑ 

Fotka 

Zuzana Lenartová
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Bardejov  

2023

Rok 2022 v číslach

 1 príprava monografie 

 2 multižánrové festivaly

 3 príbehy Ľudí Bardejova 

 3 podnetné výstavy 

 3 živé podujatia 

18 originálnych podcastov

 33 hostí

 520 + divákov

6 990 + podcastových vypočutí

Zostatok (2021): 757,90 € 

Výdavky: 5 202,09 € 

Príjmy — 2%: 1 359,29 €

Príjmy — granty: 2 415,00 €

Príjmy — iné: 3 286,48 €

Príjmy — spolu: 7 060,77 €

Zostatok (2022): 2 616,58 € 

 

Chcete nás podporiť?

Ak sa vám naše aktivity páčia, veľmi 

nám pomôže vaša podpora formou  

poukázania 2 % z daní, nákupu v na-

šom e-shope, finančného daru priamo 

na účet alebo prostredníctvom portálu 

darujme.sk. Všetky financie budú  

použité na vytváranie kultúry  

v meste Bardejov. 

 

Podporiť nás môžete aj tu: 

Ďakujeme

OI Fortis 

Rádio_FM 

Šimon Evin

OZ Different 

Karol Lenart

Anasoft Litera

Samuel Sabol

Libresso Löwy

Mesto Bardejov

Alenka Petejová

Ústav pamäti národa

Komunitná nadácia Bardejov 

Bašta — kultúrno-komunitné centrum

Osobitne chceme poďakovať  

všetkým našim dobrovoľníkom,  

podporovateľom a divákom.  

Bez vás by to nemalo zmysel. 

 

Kandelaber, to sú:

Aktívni členovia: 

Monika Geci 

Róbert Geci

Peter Javorík

Jakub Lenart

Zuzana Lenartová

Peter Sivanič

Erik Ždiľa

Asistenti:

Lenka Sisak

Aktívni dobrovoľníci: 

Dorota Porubská

← 

Fotka 

Zuzana Podlesná
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