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 Ivan Schwarz, Karol Mihok, Jozef Weber, Pavel Král a Milan Vároš Ivan Schwarz, Karol Mihok, Jozef Weber, Pavel Král a Milan Vároš.

To sú Bytčania, ktorých vo svojej novej knihe, Bytčianske rozhovory,

vyspovedal Bytčan, šéfredaktor Žilinského večerníka a kandidát na poslanca,

Michal Filek. My sme sa s ním pozhovárali o jeho knihe.

• Čo sú to Bytčianske rozhovory? Čo sú to Bytčianske rozhovory?

Je to útla knižka novinárskych rozhovorov s piatimi našimi známymi, aj

slávnymi rodákmi.

• Prečo ste sa rozhodli ju napísať? Prečo ste sa rozhodli ju napísať?

Som Bytčan, celý život žijem v našom meste, ktoré má neuveriteľne bohatú históriu. Rozhodol som sa, že

sa pokúsim ľuďom pripomenúť, že v Bytči máme byť na koho hrdí. Že sa tu narodili, a stále žijú osobnosti,

ktoré v živote dokázali strašne veľa. Nebáli sa nasadiť aj vlastný život, nemlčali, keď bolo treba hovoriť a

konali, keď bolo treba konať. Išli za svojím cieľom a snom a za to, čo dokázali, ich uznávalo veľké množstvo

ľudí nielen doma, ale aj vo svete. Cez nich môžeme byť hrdí na naše mesto a ešte viac sa môžeme pokúsiť

pre naše mesto urobiť.

• Ako sa rozhovory rodili? Ako sa rozhovory rodili?

Som novinár, a preto v knihe nájdete novinárske interview. Vznikali od

mája do septembra 2014 v Londýne, Prahe, Bratislave, Karvinej a Bytči.

Stretnutia s týmito výnimočnými Bytčanmi, s pohnutými osudmi, ma

mimoriadne obohatili a inšpirovali. Preto verím, že sa Bytčanom budú

páčiť. Doplnil som ich o množstvo dobových, ale aj súčasných fotografií, a

pripájam aj niekoľko umeleckých záberov nádvoria Bytčianskeho zámku

od môjho dobrého priateľa, umeleckého fotografa Ladislava Čierneho.

• Takže ste za nimi vycestovali aj do zahraničia? Takže ste za nimi vycestovali aj do zahraničia?

Áno, vycestoval som za nimi. Zväčša inej cesty nebolo. Veď napríklad

generál Schwarz má 92 rokov, boľavé nohy a žije v Londýne. Rovnako tak

Pavel Král v Prahe. Ale neľutujem to! Videl som týchto inšpiratívnych ľudí

v ich domácom prostredí, kde som ich aj nafotil. Ako som spomenul,

veľmi ma to obohatilo. Verím, že ich spomienky sa budú páčiť aj všetkým, ktorí si ich prečítajú. V

rozhovoroch opisujú nielen svoje osudy, ale spomínajú aj na Bytču v časoch ich mladosti, aj na ľudí, svojich

priateľov, Bytčanov.

• Ako môžu Bytčania knihu získať? Ako môžu Bytčania knihu získať?

Keďže jej vydanie podporil aj Grantový systém mesta Bytča, ale tiež Žilinský samosprávny kraj, Restaurant

Gallery Bytča a niekoľko ďalších partnerov, podarilo sa mi vytlačiť asi 2-tisíc publikácií, ktoré budem na

stretnutiach s Bytčanmi rozdávať. Ak máte o knihu záujem, napíšte mi e-mail:

michal.filek@gmail.commichal.filek@gmail.com alebo zatelefonujte na číslo 0903884651 a dohodneme

sa, ako si ju vyzdvihnete. Ak sa, samozrejme, neminie. Ale niekoľko kusov pôjde aj do predaja v

kníhkupectvách.

• Ste novinár, prečo ste sa rozhodli vstúpiť  aj do sveta kníh? Ste novinár, prečo ste sa rozhodli vstúpiť  aj do sveta kníh?

Som hrdý Bytčan. Som hrdý na históriu nášho mesta. Myslím si, že by sme mali o nej viac hovoriť, viac si ju

pripomínať. Práve hrdosť na našich rodákov v nás totiž môže rozdúchať spolupatričnosť, lásku k svojmu

mestu, životnému prostrediu. Mojim snom je v Bytči obnoviť občiansku spoločnosť tak, aby nám nebolo

ľahostajné, čo sa v meste deje, aby sme všetci vedeli priložiť ruku k dielu, pomôcť si navzájom, ale pomôcť

aj svojmu mestu. Chcem, aby bola Bytča opäť mestom pre všetkých. Preto aj v blížiacich sa voľbách

opätovne kandidujem do mestského zastupiteľstva. Veľmi rád by som spoluobčanom ponúkol svoju víziu

mesta, ktoré slúži všetkým občanom a občianskej spoločnosti, ktorá je hrdá na svoje mesto a je ochotná

preň niečo urobiť. Bytča si to zaslúži.
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