
ČADCAPOP 2019  rozospieval Dom kultúry v Čadci 

Vo štvrtok 25. apríla 2019 sa v Dome kultúry v Čadci uskutočnil nultý nesúťažný 

ročník Medzinárodného festivalu populárnej hudby ČADCAPOP 2019. 

Organizátorom tohto podujatia bola Základná umelecká škola  na Ul. M. R. Štefánika 

v Čadci pod záštitou Mesta Čadce  a v spolupráci s Domom kultúry v Čadci. 

Festival bol zameraný na interpretáciu populárnych piesní našich i zahraničných 

autorov. Predstavili sa na ňom sóloví speváci, spevácke komorné zoskupenia, ale 

nezabudli sme ani na inštrumentalistov, ktorí piesne zahrali na  hudobných 

nástrojoch a predstavili svoje kapely. 

 Dovedna sa predstavilo 103 žiakov a študentov zo 14 ZUŠ a 1 CVČ zo Žilinského 

kraja a teší nás, že  na festival prišli aj účastníci z Českej republiky. V 62 hudobných 

výstupoch vo všetkých piatich kategóriách zaznelo celkom 124 populárnych piesní. 

Je potešiteľné, že polovicu z tohto počtu tvorili slovenské alebo české piesne.  

Ako hosť a členka poroty sa festivalu zúčastnila Tereza Mašková, víťazka talentovej 

súťaže SUPERSTAR za rok  2018, ktorá môže byť  inšpiráciou pre našich mladých 

spevákov a hudobníkov. 

Doslova maratón festivalovej prehliadky sa začal krátko po 9.00 hod. v estrádnej sále 

DK v Čadci. Vyvrcholením festivalu bol záverečný galakoncert, ktorý sa uskutočnil 

v divadelnej sále  DK v Čadci . Predstavili sa na ňom ocenení laureáti tohto 

podujatia. Jeho vyvrcholením bolo spevácke vystúpenie Terezy Maškovej . Piesňou 

Jednoho dne se vrátiš vzdala hold  legendárnej českej popovej speváčke Věre 

Špinarovej. 

Dovoľte, aby som sa v mene organizačného tímu poďakoval účastníkom za ich 

skvelé výkony, za  veľmi pekný a rôznorodý repertoár, za vytrvalosť. Ďakujem aj  

vyše tridsiatke vedúcich pedagógov, ktorí svojich žiakov pripravili na vzornú 

reprezentáciu svojich škôl. Myslím si, že môžu byť na svojich žiakov právom hrdí. 

Verím, že sa žiaci a ich pedagógovia v takom istom hojnom počte / tento rok bolo 

prítomných spolu 143 aktívnych účastníkov/ zúčastnia aj budúceho ročníka. 

Chcem sa poďakovať Oddeleniu školstva,  kultúry, mládeže a športu MsÚ v Čadci 

za vrelú morálnu i finančnú podporu nášho podujatia. 

Do videnia o rok, priatelia! 

                                              Mgr. Viliam Cabuk, DiS.art  - ZUŠ  M. R. Štefánika v Čadci 

 

 


