
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 
 

Noc svätojánskych mušiek a zábavy vo Vychylovke  
 

Čadca (6. júl 2016) - Kysucká knižnica v Čadci a Kysucké múzeum v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja opäť spolu čarovali. Tajomná tradícia svätojánskej 
noci zaviedla detských čitateľov 24. – 25. júna 2016 už po štvrtýkrát do malebnej prírody 
Skanzenu Vychylovka. Na netradičné večerné čítanie s názvom „Jánska noc má čarovnú moc..." 
pri pálení vatry prijali opäť pozvanie aj Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom 
Kubíne a Kultúrne a spoločenské stredisko a Mestská knižnica v Turzovke. Počas dvojdňového 
programu zažili všetci účastníci mnoho zábavných a zaujímavých dobrodružstiev. 
 
 Kysucké rozprávkové kráľovstvo chcelo i tento rok odmeniť svojich verných malých čitateľov 
krásnym a zároveň trocha tajomným výletom, ktorý sa spája s jánskymi tradíciami. A kde inde sa o ich 
čare na Kysuciach dozvieme viac ako v skanzene Vychylovka? Na miesto podujatia prišli všetci 
účastníci v piatok 24. júna krátko pred piatou hodinou. Čadčianske deti pozdravili svojich kamarátov z 
Oravy a Turzovky, a po radostnom zvítaní medzi deťmi i pracovníkmi jednotlivých knižníc a múzea 
sa jedinečná noc plná dobrodružstiev mohla začať. A veruže jedinečná naozaj bola, pretože po 
prvýkrát v priebehu štyroch rokov, sa toto podujatie konalo presne na sviatok svätého Jána. 
 Pracovníci Skanzenu-Vychylovka sa k svojim návštevníkom zachovali opäť veľmi láskavo a 
prívetivo. Po úvodnom ubytovaní detí vo výstavnej miestnosti Stanice Skanzen, nasledovala 
prehliadka areálu starobylých domčekov a ľudových tradícií, ktorou výletníkov prevádzali 
pracovníčky Kysuckého múzea Janka Berešová a Darinka Hnidková. Deti sa dozvedeli veľa 
podnetných informácií nielen o kysuckom ľude, ale i o zvieratách, ktoré obývajú naše lesy. A keďže 
pranostika hovorí „Na svätého Jána jahody do džbána!", uličkami lesných cestičiek si všetci 
pochutnali aj na prvých šťavnatých lesných jahôdkach. Deti sa samozrejme dočkali aj inej chutnej 
dobroty. Za pozorné počúvanie odborného výkladu počas náučného programu bol každý hladoš 
odmenený chutnou gazdovskou šošovicovou polievkou s chlebíkom.  
 Po výdatnej večeri býva dobrým zvykom oddýchnuť si. A oddych pri čítaní pekných 
rozprávkových príbehov je predsa tým najlepším relaxom. Podvečerného čítania sa  zhostili energickí 
Oravci na čele s knihovníčkou Alenkou, ktorí predstavili kysuckému obecenstvu „Najkrajšie oravské 
povesti" od Antona Habovštiaka. Okrem čítania si deti vyplnili čas i rozprávaním vtipov, hádaním 
hádaniek, či loptovými hrami. Pracovníčky Skanzenu mali však pripravené ešte jedno milé 
prekvapenie v podobe Stromu snov. Deti si mohli na lístky napísať svoje veľké želania a pripnúť ich 
na konáriky farebného maľovaného stromu. Dúfame, že sa im všetky naozaj splnia.  
 S pribúdaním hodín sa slniečko začalo ukladať na spánok, čo bolo jasným signálom toho, že 
sa blíži večerná „opekačka“. Hurá! Pri večernom ohníku, kde „špekáčky“ a čerstvý chlieb voňali z 
každej strany, nechýbala dobrá zábava, smiech i spev sprevádzaný heligónkou. Posilnení chutným 
jedlom a skvelou náladou, vydali sa výletníci na neďaleký kopec, kde bol pripravený vrchol 
piatkového večera - svätojánska vatra.  I horel ohník, horel a pri ňom sa zabávali všetci tak, ako sa im 
najviac páčilo. Niektoré dievčatá a chlapci tancovali, iní spievali ľudové piesne, poniektorí len stáli a 
tešili sa z čara tejto krásnej noci. A noc to bola skutočne krásna, pretože cestou od vatry sprevádzali 
deti do postieľok i čarovné svetielka svätojánskych mušiek.  
 Na druhý deň, keď slnko vykuklo spoza kopca, lenivca by ste v posteli už nenašli. Deti sa 
hneď zrána pekne poumývali, pobalili si svoje batohy a po krátkej rannej rozcvičke si posadali, aby sa 
raňajkami posilnili na ďalšie veselé zážitky. Náladu na skvelý deň opäť navodila chvíľa s peknou 
knihou. Tentoraz dostali slovo kysucké deti, ktoré Oravcom čítali „Rozprávky Javorníckeho 
chodníka“ od kysuckého autora a prekladateľa Petra Kubicu. A viete čo nasledovalo potom? No 
predsa nezabudnuteľná cesta vláčikom Historickej lesnej úvraťovej železnice s dvomi milými 
sprievodcami, ktorí sa obaja volali Jankovia. Tejto náhode sa veru všetci s chuťou zasmiali. S 
nádychom čerstvého lesného vzduchu počas výletu, privial k tetám knihovníčkam i skvelý nápad. Čo 
tak si vyrobiť niečo mňamkové - „Najlepší oravský syrový korbáčik"? Všetci sa zalizovali až za 
ušami, ale hlavne sa našli aj odvážlivci, ktorí si výrobu tejto dobroty chceli odskúšať vlastnými 
rukami. Súčasťou sobotného programu bolo i viazanie kožených náramkov a talentová súťaž, kde 



každý mohol ukázať v čom je najlepší, takže sa opäť spievalo, tancovalo, rýmovalo, nohami dupotalo 
a veselilo.  
„Som rada, že sa nám podarilo opakovane zorganizovať akciu, z ktorej sa tešia nielen deti, ale aj my 

dospelí. Decká sú šikovné, majú fantáziu aj talent, len ich občas treba postrčiť. Ale koniec koncov, 

takto v prírode má všetko krajšiu atmosféru“,  reaguje veselá knihovníčka z Oravy, Alenka. Nakoniec 
výletníkov čakala na pamiatku Svätojánskej noci strávenej v Múzeu kysuckej dediny spoločná 
fotografia a nákup originálnych suvenírov ľudových remesiel. Rozlúčka prebehla bez smútku, veď 
každý si odniesol kúsok veselej spomienky či vtipného zážitku. A čo zaznelo nakoniec? Zvonček síce 
nezazvonil, ale zato bolo počuť nadšený pokrik: „Dovidenia, Vychylovka, tešíme sa zase o rok na 
krásu tvojej prírody." 
 Kysucká knižnica v Čadci ďakuje všetkým účastníkom a spoluorganizátorom, ktorí sa na 
tomto projekte podieľali. Netradičné čítanie svojím ústretovým prístupom podporil riaditeľ Kysuckého 
múzea v Čadci MVDr. Miloš Jesenský, PhD. Veľká vďaka patrí i pracovníkom Kysuckého múzea: 
Janke Berešovej, Darinke Hnidkovej, Slávkovi Kolenovi, riaditeľke Mestskej knižnice v Turzovke 
Darinke Bajákovej, knihovníčkam z Kysúc a Oravy – Peťke, Mirke, Martuške a Alenke, ako i deťom, 
ktoré vyjadrili svoju radosť i vďaku za vydarené podujatie . 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu a vzájomnú podporu pri netradičných a tvorivých podujatiach 
Kysuckého rozprávkového kráľovstva. 
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