
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Rozprávková noc plná zážitkov a zábavy. 

Čadca (3. apríl 2019) – Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom sa okrem Európy 

a mnohých krajín sveta konalo v dňoch 29.3. – 30.3. 2019 i v Kysuckej knižnici v Čadci 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Na organizačnom 

zabezpečení pestrého programu celonočného podujatia sa aktívne podieľalo i Mesto 

Čadca. Malých Adersenovníkov a pracovníčky knižnice s pani riaditeľkou Jankou 

Bírovou, oblečených v rozprávkových kostýmoch, srdečne privítal v Mestskej galérií 

primátor Milan Gura spolu s ďalšími zástupcami mesta -  viceprimátorom Petrom 

Strapáčom, Katarínou Šulganovou, Ľubicou Kullovou a Veronikou Jurgovou. Deti 

priniesli pozdravný list, drobné darčeky i maľované srdce najznámejších rozprávok 

Hansa Christiána Andersena a od zástupcov nášho mesta dostali krásne rozprávkové 

knižky a záložky. Po prehliadke nádhernej výstavy akademického maliara Ondreja 

Zimku pod názvom FAFA sa deti vrátili do knižnice, kde na nich čakali ďalší hostia, 

besedy, súťaže. hry i skúška odvahy.  

Program v knižnici pokračoval ocenením najkrajších rozprávkových kostýmov a besedou 

s poetkou Martou Harajdovou. Marta deťom čítala ukážky z pripravovanej detskej knižky 

o psíkovi Bakovi a jeho šibalstvách. Beseda bola veľmi živá a zvedavé otázky nemali konca-

kraja. Napokon deti prispeli i do autorskej dielne a spolu vymysleli meno ježkovi, ktorý sa 

podľa ich návrhu bude v knižke volať Edo. Po besede nasledovala vedomostná súťaž „Dobre 

vedieť,“ v ktorej súťažili deti rozdelené do štyroch tímov a mali možnosť získať nové 

informácie, prejaviť svoju zručnosť, vedomosti, postreh, ale i trošku potrápiť svoje hlavičky. 

Koleso šťastia, ktoré im rozdeľovalo súťažné témy, ale i šťastné body naviac, precízne 

spočítavala pani riaditeľka. Súťaž končila ocenením všetkých detí sladkými odmenami a tí 

najodvážnejší sa rozhodli absolvovať skúšku odvahy – nočnú návštevu cintorína. Zapálením 

sviečok a modlitbou pri kríži sme si uctili pamiatku svetového rozprávkára Hansa Christiána 

Andersena, ale i nášho kysuckého – Antóna Pajonka. Po návrate do knižnice čakalo na deti 

ďalšie milé prekvapenie – návšteva stredovekých rytierov v dobových kostýmoch. Návšteva 

z minulosti - členovia historickej skupiny sv. Šebastiána vedená Ľubkou Podolákovou, 

priblížila deťom život na stredovekých hradoch a poslanie rytierov, ich zbrane, odev, jedlo, či 

ochranné brnenie. Zároveň si vypočuli rozprávku a ďalšie zaujímavé kapitoly z obsahu 

knižnej publikácie „Príručka mladého rytiera“, ktorú po zvedavých otázkach, poťažkaní 

rytierskeho meča a pohladkaní líščej kožušiny získal každý účastník rozprávkovej noci. 

Blížila sa polnoc a rozlúčka s rytiermi, ale malí andersenovníci sa dožadovali pyžamovej 



párty. Prezlečení v nočných úboroch sa pustili do veselého tanca, pri ktorom poskakovali aj 

knižky v regáloch. Na záver si ešte pozreli rozprávku na dobrú noc a konečne rozbalili svoje 

spacie vaky a ponorili sa do ríše rozprávkových snov. Štrnásta Noc s Andersenom na 

Slovensku potešila mnoho detí v knižniciach i školách a pripomenula i rodičom, že čítanie, 

rozprávka a kniha je to najlepšie, čo môžeme našim deťom ponúknuť. V budúcom roku si 

pripomenieme už 215. výročie narodenia svetového rozprávkára a veríme, že i nasledujúca 

Noc s Andersenom bude rovnako čarovná a nezabudnuteľná. 
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