
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 

Tento rok sa čarovalo inak 

Čadca (24. jún 2019) – Tajomná a jedinečná atmosféra jánskych tradícií každoročne otvára 

leto. A čo je na lete najlepšie? Slnečné dni, voňavý svieži vzduch a samozrejme teplé večery 

plné šibalstiev a dobrej nálady. Kysucká knižnica v Čadci a Oravská knižnica Antona 

Habovštiaka v Dolnom Kubíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 

zorganizovali 21. – 22. júna 2019 pre svojich snaživých detských čitateľov obľúbené 

podujatie "Jánska noc má čarovnú moc...". I tohtoročný 7. ročník niesol v sebe niečo 

netradičné. Na dvojdňové dobrodružstvo pozvali kysucké deti svojich oravských rovesníkov 

priamo do Kysuckej knižnice v Čadci.  

Už úvodné piatkové stretnutie navodilo skvelú atmosféru. Pracovníčky Kysuckej 

knižnice privítali svojich návštevníkov veľmi vrúcne a priateľsky. Deti si porozkladali svoje 

batôžky a v krátkosti sa zoznámili so svojimi novými kamarátmi. Po zasadnutí 

do kráľovského kresla Kysuckého rozprávkového kráľovstva každý prezradil zopár 

zaujímavých informácií nielen o sebe, ale aj o knižnici, ktorú vo svojom meste navštevujú. 

Bohatý program však nenechal na seba dlho čakať a prvé kroky výletníkov viedli naprieč 

mestom do Galérie Čadca na podnetnú výstavu s názvom „Zmysel to má aj bez zmyslov“. 

Prostredníctvom interaktívnej výstavy sa detskí návštevníci mohli dozvedieť o živote svojich 

vrstovníkov so špeciálnymi potrebami. Hrou, pri ktorej plnia úlohy v koži dieťaťa s 

postihnutím, spoznávajú hrdinov výnimočných kníh. Motivujúci zážitok primäl zamyslieť sa 

azda každého.  

Napriek vážnejšej téme dobrá nálada deti neopúšťala a po malom občerstvení čakala 

na ne veľká výzva – súťaženie. Decká, rozdelení do 4 tímov, si pomerali svoje vedomosti 

a rýchle reakcie v náučno-zábavnej hre „Dobre vedieť“. Zaujímavosti ukryté v témach ako 

Ľudské telo, Šport, Iný kraj – iný mrav, Fauna a flóra a Koľko, boli neraz len o správnom 

tipovaní, či o tom, kto silnejšie roztočí farebné koleso šťastia. Víťazný tím si právom zaslúžil 

veľký potlesk, ale ako býva dobrým zvykom, bez odmeny neostal nik. 

Po náročnej úlohe bolo treba dopriať prehriatym hlavičkám trocha oddychu. A keďže 

sa po toľkých aktivitách prihlásili o slovo i hladné brušká, nadišiel čas očakávaného opekania 

chutných špekačiek, ale aj deťmi obľúbená ukážka výroby syrových korbáčikov, ktorú 

s láskou každoročne pripravuje usmievavá oravská knihovníčka Alenka.  

Posedenie pri svätojánskom ohni si kamaráti spríjemnili rozprávaním vtipov, hádaním 

hádaniek, spevom, ale hlavne pohybovými hrami a vystrájaním v letnej čitárni knižnice. Celý 



večer bol popretkávaný rôznymi aktivitami, pri ktorých si malí šibali mohli precvičiť svoju 

kreativitu, fantáziu, rečové schopnosti i vzájomnú empatiu. Nechýbali hry ako pantomíma, 

nemé kreslenie, vysvetľovanie slov či skladanie origami. O zábavu a dobrú náladu veru núdza 

nebola, a keďže to najlepšie nakoniec, vrcholom večera bola dramatizácia klasických 

rozprávok s modernými prvkami, pri ktorej sa všetci chytali od smiechu za bruchá. Každý deň 

však končí, a takmer polnočná hodina ohlasovala čas rozprávky na dobrú noc. Ševeliace 

detské hlasy utíchli na vankúšoch veľmi rýchlo.  

Sobotné ráno privítalo nocľažníkov cez okná presvitajúcimi slnečnými lúčmi. Deti, 

naplnení energiou nového dňa a chutnými raňajkami, mali pred sebou ešte krátky program. 

Veselí Oravci sa zhostili ranného čítania a kysuckému obecenstvu predstavili „Najkrajšie 

oravské povesti" od Antona Habovštiaka. Z pokladnice rozprávok a povestí od regionálnych 

autorov, prečítali deti z Čadce oravským kamarátom „Kysucké rozprávky“ od Antona 

Pajonka. V nasledujúcej aktivite si malí poslucháči mohli ešte krátkou hrou precvičiť ako 

dobre poznajú slovenské príslovia a porekadlá. A keďže sa ručičky posúvali na hodinách 

čoraz rýchlejšie, záverečné minúty si kysucko-oravskí kamaráti spestrili spoločnou 

fotografiou a veľký potleskom. Nezabudli sme ešte na niečo? A veru, áno...„Dovidenia o rok 

na Orave!“ 

   Kysucká knižnica v Čadci ďakuje všetkým účastníkom a spoluorganizátorom, ktorí 

sa na podujatí podieľali. Veľká vďaka patrí pracovníčke Galérie Čadca, Katke Šulganovej, 

taktiež knihovníčkam a pracovníkom z Kysúc a Oravy – Peťke, Mirke, Martuške, Alenke, 

Janke ako i deťom, ktoré vyjadrili svoju radosť i vďaku za pekné zážitky. Tešíme sa na ďalšiu 

spoluprácu a vzájomnú podporu pri netradičných a tvorivých podujatiach Kysuckého 

rozprávkového kráľovstva.  
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