


25. 10. 2014 (sobota)
14:00
STARÁ EVANJELICKÁ FARA

■ 1. predstavenie Ozveny, literárnej prílohy EPST
■ 2. predstavenie myšlienky založenia občianskeho združenia 

pri a. s. Tranosciu
■ 3. premietnutie predpremiéry filmu Ondrej Duda (námet a réžia:

Dušan Tóth, produkcia: Valéria Tóthová. Kamera a strih: Dušan Encinger)
■ 4. pozvanie na čašu vína

Portrét Ondreja Dudu je výraznou výpoveďou o ňom a jeho rodine, ktorá
svojou súdržnosťou, usilovnosťou a vytrvalosťou dosiahla naplnenie sna

jej zakladateľa. Rodákovi z Velčíc pri Trenčíne sa s Katarínou Zaťkovou na-
rodili na Slovensku štyri deti: Anna, Ján, Ondrej a Ferdinand. V roku 1909
odišiel Ondrej Duda do USA, kam po niekoľkých rokoch prišla aj jeho man-
želka s deťmi. Spolu s ďalšími Slovákmi sa usadili na Floride a kus zeme,
ktorú si mohli kúpiť, nazvali Slavia. Začali farmárčiť a dnes sú považovaní za
najväčších pestovateľov stopkového zeleru na svete.

Dokumentárny film zachytáva históriu a súčasný život potomkov Ondreja
Dudu. Upriamuje pozornosť na fakt, že ak si človek vybuduje dobré vzťahy
v rodine, ak má víziu do budúcnosti a je schopný ju svojou húževnatou prá-
cou napĺňať, môže dosiahnuť neuveriteľné úspechy. Fenomén viery v rodine
Dudovcov nechali autori filmu vyznieť spontánne a voľne, čím dosiahli o to
väčší účinok. Dali tak priestor Dudovcom na spontánnu pokornú prezentá-
ciu vzťahu k Bohu i k cirkvi. Všetko to, čo majú a čo vlastnia, vnímajú ako
Božie požehnanie, za ktoré sú vďační, o ktoré sa chcú podeliť a ktoré chcú
znásobiť. Pre budúce generácie rodiny, s myšlienkou na svojich predkov.

Ondrej Duda z Velčíc zostáva živý v hodnotách, ktoré zanechal už v piatej
generácii, v tom, čo vytvoril vo svojej novej krajine a čím prispel k dobrej po-
vesti jeho rodnej vlasti – Slovenska.

Program:

Vážení autori slovesného, výtvarného a hudobného umenia!

Vás, ktorí sa prihlasujete k evanjelickej cirkvi a. v., dovoľujeme si opäť srdečne
pozvať už na druhý ročník stretnutia umelcov. Myslíme, že každý z prítom-
ných si nadlho uchoval vo svojej pamäti spomienku na atmosféru toho mi-
nuloročného.

Vieme, že je šťastie stretnúť múdreho človeka, ak sa ten človek nenáhli,
ale rozdá zo svojich po dlhé roky hromadených a prísne triedených vedo-
mostí pri takýchto príležitostiach všetkým rovnako. Lebo múdrosť sa ne-
rozdáva bez lásky.

Domnievame sa, že práve Vy, slovenskí evanjelickí intelektuáli, ktorých
Boh obdaril nadaním a vzácnymi darmi, ktorí vždy mali čo ponúknuť ná-
rodu, napomôžete na stretnutí svojimi názormi, myšlienkami a podnetmi
v prospech a pozdvihnutie našej vyše storočnej významnej kultúrnej usta-
novizne – vydavateľstva Tranoscius. 

Radi by sme Vám na tomto neformálnom stretnutí opäť ponúkli priestor
na vzájomný tvorivý dialóg, praktickú konfrontáciu skúseností v slovesnej,
výtvarnej i hudobnej  tvorbe, ponúkli Vám priestor na publikovanie, pre-
zentáciu Vašej tvorby a na osobné vzájomné pobudnutie.

Prijmite naše pozvanie s dobrou vôľou, lebo práve  tak ho adresujeme
Vám.

■ tel.: 044/5523070
■ e-mail: sekretariat@tranoscius.sk
■ adresa: Tranoscius, a. s., Tranovského 1, 

031 01 Liptovský Mikuláš

Kontakty

Mgr. Ľubomír Turčan, riaditeľ
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