
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Večerný letný koncert babieho leta 

Čadca (23. október 2018) – Večerný letný koncert je názov najnovšej knihy Ladislava 

Hrubého, ktorá bola slávnostne uvedená do literárneho života v Kysuckej knižnici 

v Čadci dňa 19.11.2018. Priestory knižnice, ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja, v piatkový podvečer rezonovali príjemnými tónmi 

hudby, umeleckým prednesom literárnych textov a živými priateľskými rozhovormi. 

Slávnostnú prezentáciu knihy otvorila svojim príhovorom a privítaním hostí riaditeľka 

knižnice pani Janka Bírová. Spisovateľ a publicista Ladislav Hrubý má na svojom konte už 11 

knižných titulov a literárna kritika sa o jeho tvorbe vyjadruje veľmi pochvalne. Prezentáciou 

knihy si organizátori zároveň uctili osobnosť človeka, uznávaného a renomovaného prozaika, 

ktorý Kysuciam robí dobré meno v literárnom a knižnom svete. Narodil v Žiline a možno 

preto si ho privlastňujú aj Žilinčania, no srdcom je pravý Kysučan. Pokorný, tichý, ale 

nesmierne vnímavý k okolitému svetu, húževnatý i pracovitý, poctivý učiteľ, milujúci otec 

rodiny, ale predovšetkým vynikajúci spisovateľ a prozaik. Ako odborný poradca už niekoľko 

rokov usmerňuje a motivuje aj začínajúcich kysuckých autorov v Literárnom klube Oáza pri 

Kysuckej knižnici v Čadci. V Kysuckom večerníku prezentoval ich tvorbu v pravidelnej 

rubrike „Literárne okienko s Oázou“. Najnovší titul Ladislava Hrubého – Večerný letný 

koncert čerpá námet z magického prostredia kysuckých osád, kde sa odvíjajú príbehy 

obyčajných kysuckých ľudí s ich radosťami, starosťami a samozrejme i slabosťami. Uvedenia 

knihy do literárneho života sa ujal básnik a publicista Jozef Čertík, ktorý vodou z kysuckých 

prameňov a smrekovou vetvičkou pokropil nový knižný prírastok s prianím úspešnej cesty 

k čitateľovi. Slávnostný podvečer oživilo čítanie úryvkov z novej knihy, podfarbené zvučným 

hlasom a hereckým prejavom Petra Kozáka. Literárny večer hudobne podčiarkol svojim 

gitarovým vystúpením hudobník a pedagóg Marián Lehotský. Celé podujatie spojené 

s autogramiádou sa nieslo v príjemnej atmosfére končiaceho babieho leta za prítomnosti 

spisovateľov, členov literárneho klubu Oáza, priateľov a rodinných príslušníkov autora. 

Riaditeľ vydavateľstva Matice slovenskej Stanislav Muntág sa na margo prezentovanej knihy 

a jej autora vyjadril: „Je pre mňa cťou, že naše vydavateľstvo mohlo vydať ďalší knižný titul 

Ladislava Hrubého, rovnako ako predchádzajúce štyri úspešné tituly. O kvalite jeho tvorby 

svedčí i prestížne ocenenie za prózu Cesty na vrch Sad, ktorá získala prémiu Literárneho 

fondu za pôvodnú literárnu tvorbu v roku 2010. Prajem autorovi a jeho tvorbe veľa ďalších 

úspešných rokov na slovenskej literárnej scéne.“ 
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