Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Na svätého Jána otvára sa k letu brána
Čadca (4. júl 2017) - Teplé slnečné lúče, azúrovo modrá obloha, opojná svieža vôňa trávy vo
vzduchu a z rozkvitnutých lúk rozliehajúci sa zvuk cengajúcich zvončekov pasúcich sa ovečiek.
Skanzen Vychylovka má obrovskú čarovnú moc, ktorá sa okamžite zmocní všetkých zmyslov
človeka. Kysucká knižnica v Čadci, Kysucké múzeum v Čadci, Oravská knižnica Antona
Habovštiaka v Dolnom Kubíne, ktorých zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, Kultúrne
a spoločenské stredisko a Mestská knižnica v Turzovke, pripravili pre svojich kamarátov,
aktívnych detských čitateľov, opäť odmenu v podobe dvojdňového dobrodružstva v lone
novobystrickej prírody. Výročný 5. ročník podujatia „Jánska noc má čarovnú moc...", ktorý sa
konal v dňoch 23.-24. júna bol nezabudnuteľný.
Netradičné nočné čítanie pri jánskych ohňoch v Múzeu kysuckej dediny vo Vychylovke bolo
úžasným zážitkom nielen pre deti, ale aj pre dospelákov. Výlet plný rozličných aktivít - hier, spevu,
tanca, čítania, ako i spoznávania ľudových tradícií a zvykov – zanechal azda v každom srdiečku
neopísateľný pocit radosti.
Už úvodné stretnutie všetkých kamarátov navodilo skvelú atmosféru. Deti sa ubytovali vo
výstavných priestoroch Stanice Skanzen a pod vedením veselých a kreatívnych pracovníčok knižníc
absolvovali prvú rozcvičku na povzbudenie dobrej nálady, ktorá im však našťastie vôbec nechýbala.
Pracovníci Kysuckého múzea privítali svojich návštevníkov opäť veľmi vrúcne a priateľsky.
Prehliadky areálu starobylých domčekov a ľudových tradícií sa zhostila, tak ako minulý rok, "Babka
Darinka", ktorú si deti svojimizvonivými hlasmi osobne privolali. Pri potulkách po náučných
chodníčkoch sa všetci dozvedeli mnoho podnetných informácií o kysuckej histórii, ale ajo živote
zvierat v našich lesoch. Putovný program bol doplnený hraním sa v zábavnom parku. V prírodnom
amfiteátri počas hry "Kto je kto?" každý o sebe prezradil nejakú zaujímavosť,aby sa všetci aspoň
trocha medzi sebou spoznali. Najväčšie tajomstvá si deti ponechali pre seba, nikto sa však netajil tým,
že v bruškách im už počuť cigánov vyhrávať, a to bol jasný signál, že treba ísť načerpať silu dobrým
jedlom.
Podvečerné posedenie pri opekaní špekačiek spestrila hra na heligónke a kto chcel, pridal sa i
do spevu. Všetci si pochutili i na výbornej šošovicovej polievke s chlebíkom. Skvelá nálada nikoho
neopúšťala, a to decká motivovalo k ďalším šibalstvám. Aktivitou sršala aj veselá žienka z Oravy,
animátorka Veronika, ktorá deťom okrem rôznych súčasných hier, pripomenula počas večera i hry
našich materí: Kráľu, kráľu, daj vojáčka, Ide Pešek okolo, Telefón či hra Vidličky, lyžičky, nože.
Tieto hry už síce nie sú medzi dnešnými deťmi natoľko známe, ale možno práve preto sa do nich s
nadšením zapojil každý účastník svätojánskej noci.Stmievajúca sa obloha s posýpkou žiariacich
hviezd ponúkla výborné pozadie na nočnú diskotéku a samozrejme i na dlho očakávané pálenie vatry.
Detská zvedavosť vyhnala všetkých, aj kocúra Mura, na kopec, kde sa krátko po pol jedenástej
rozhorel svätojánsky oheň. Spev známych ľudových piesní a hopsanie okolo tancujúcich plameňov
zakončil prvú polovicu skvelého výletu.
Na druhý deň so vstávajúcim slnkom vykukli spod spacích vakov aj zvedavé hlavy detí, ktoré
sa tešili na ďalšie zážitky. Po chutných raňajkách a krátkej rozcvičke absolvovali malí nadšenci ďalšiu
reťaz rôznych zaujímavých aktivít.Darinka Hnidková, odborná pracovníčka Kysuckého múzea
v Čadci,previedla skupinu priestormi, v ktorých odpočívali historické úvraťové vláčiky. Deti mohli
hlasovať i za najkrajší obrázok výstavy výkresov Skanzenu Vychylovka a zároveň prispieť
k výstavesvojimi novými umeleckými výtvormi. Do kolektívu výletníkov sa neskôr pridala aj
riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci pani Janka Bírová, ktorá výtvarníkov za ich usilovnosť odmenila

sladkou cukrovinkou a počas cesty vláčikom Historickejlesnej úvraťovej železniceim čítala rýdzo
slovenské príhody dvoch popletených valachovz knižky Márie Grznárovej Kubko a Maťko.
Po takomto zážitku zachcelo sa i tetám knihovníčkam a oravským spoluúčastníkom vymyslieť
pre deti niečo typicky slovenské. Výroba "Najlepšieho oravského syrového korbáčika" bola tento rok
doplnená aj ochutnávkou výbornej oravskej kapustnice. Kto by sa netešil, že je Slovák, keď tu máme
takéto dobroty? S chutným obedom sa však blížil i koniec čarovného dobrodružstva. Malí nadšenci si
ešte pred odchodom kúpili na pamiatku zopár pekných suvenírov, k nim sa pridala i spoločná
fotografia a deti boli odmenené i darčekovými taškami, ktoré im s úsmevom rozdala vedúca
Kysuckého múzea Janka Berešová. Záverečný potlesk a víťazný pokrik "Hip, hip, hurááá." ukončili
toto nezabudnuteľné predprázdninové dobrodružstvo. Brána do leta sa otvorila dokorán.
Kysucká knižnica v Čadci ďakuje všetkým účastníkom a spoluorganizátorom, ktorí sa na
tomto projektepodieľali. Netradičné čítanie svojím ústretovým prístupom podporil riaditeľ Kysuckého
múzea v Čadci pán Miloš Jesenský. Veľká vďaka patrí i pracovníkom Kysuckého múzea:
JankeBerešovej, Darinke Hnidkovej, Slávkovi Kolenovi, riaditeľke Mestskej knižnice v Turzovke
Darinke Bajákovej,knihovníčkam z Kysúc a Oravy – Peťke, Mirke, Martuške, Janke a Alenke,
spolupracovníkom - rodičom Veronike, Jurajovi a Jankovi ako i deťom, ktoré vyjadrili svoju radosť i
vďaku za vydarené podujatie .
Tešíme sa na ústretovú, tvorivú spoluprácu i vzájomnú podporu kultúrnych organizácií pri ďalších
čarovných podujatiach Kysuckého rozprávkového kráľovstva.
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