
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Kysuce sú priateľské deťom 

 

Čadca (10. august 2015) – Kysucká knižnica v Čadci (ďalej len knižnica) v spolupráci 

s Mestom Čadca, zorganizovala pre veľký záujem detí už v poradí tretí ročník denného 

Literárneho tábora Knihuľko. Určený je pre deti vo veku 6 až 12 rokov, ktoré sú aktívnymi 

členmi knižnice, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.  

Literárny tábor Knihuľko je zameraný na poznávanie regiónu Kysúc nielen prostredníctvom 

kníh, rozprávok a osobného stretnutia detí s regionálnymi autormi, ale i poznávaním 

kultúrnych, historických a turistických osobitostí nášho regiónu. Organizátorom tábora sa 

podarilo zostaviť program, ktorý si vyslúžil u detí niekoľko prvenstiev. Jedno z nich priniesol 

deň s názvom Najkrajšie výhľady z farmy. Malých knihuľkov privítali na Farme UNI – CON 

Raková dva priateľské psíky. Tie ich sprevádzali obydlím hydiny, husičiek a kravičiek a 

mnohé z detí ich videli na živo po prvýkrát. Udial sa tam aj pokus nájsť fialovú kravičku 

Milku, ktorú so sklamaním nenašli. Ďalšie prvenstvá si odniesol deň s názvom Rozprávková 

cesta. Niektoré z detí cestovali vláčikom prvýkrát. Cesta viedla do krajského Mesta Žilina. 

Historickú časť mesta si prehliadli v pôvabnom sprievode pani Klementínky, ktorá im 

prezradila množstvo tajomstiev a povestí z histórie tohto mesta. A ako to už na výletoch býva, 

najkrajšou hodinkou je nákup suvenírov. V tejto disciplíne si vyslúžila prvenstvo knihuľka 

Timea, ktorej sa podarilo v rekordnom čase kúpiť najviac darčekov. Okrem nich si odniesla 

titul „Nákupná maniačka“ udelený užasnutým kolektívom detí. Aby Rozprávková cesta bola 

naplnená vrchovato, deti si po návšteve Krajskej knižnice v Žiline  pozreli 3D rozprávkový 

film v známom obchodnom centre. I v tomto prípade mnohé po prvýkrát. Ako napovedá 

názov ďalšieho prázdninového dňa Prechádzky našim mestom, neboli kroky táborníkov až tak 

vychádzkové. Museli toho stihnúť naozaj dosť. Deťmi obľúbený deň, v ktorom im boli 

ukázané výrobné tajomstvá čadčianskych výrobných podnikov, výletníkov fascinoval. 

Zručnosť remeselníčok vo výrobnom družstve Okrasa Čadca okúzlila nielen deti ale i celý 

svet, do ktorého vyvážajú už roky sklenené vianočné ozdoby. Okrem množstva strojov, 

z ktorých vyliezajú chlebíky a rožky, deti s úžasom sledovali, ako sa pletú vianočky a vinú 

makovníky v Kysuckých pekárňach Vilija Čadca. I vďaka tejto prehliadke si deti uvedomili, 

že na chlebík sa pracuje naozaj ťažko. Putovanie mestom zavŕšili výletníci návštevou 

Kysuckého múzea v Čadci, kde sa zabavili ukážkami vedeckej hračky.  



Literárny tábor Knihuľko bol nabitý zaujímavosťami, atrakciami nášho regiónu a každý deň 

mal ľadové osvieženie. Nechýbala adrenalínová jazda na autíčkach v Areáli športu a oddychu 

v Turzovke a prehliadka tohto malebného mesta, umeleckých diel rodáka Ondreja IV. a 

Mestskej knižnice. Deti sa stretli aj s výtvarníčkou Zuzanou Jesenskou Kubicovou 

a absolvovali spoločný výstup na kalváriu v Očšadnici, kde si spoločne vyniesli a vytvorili 

rozprávkové kamene. Táborový týždeň zavŕšili knihuľkovia tvorivými dielňami. V nich si 

navrhli a namaľovali vlastný slogan na predný diel trička a na zadný diel si vzájomne 

venovali podpisy. Slogany hýrili nápadmi a prezrádzali, čo to o našich deťoch. Tak napríklad: 

„milujem nakupovanie“, „neznášam paradajkovú polievku“, „milujem knihy“, „milujem 

peniaze“, „nie som ideálna“, „milujem mačky“ a podobne. A ako zhodnotila Petronela 

Gavenčiaková  - organizátorka tretieho ročníka tábora Knihuľko: „Tak ako každý rok sme sa 

stretli i tento rok s ústretovosťou majiteľov, prevádzkárov podnikov, organizácií a inštitúcií, 

ktoré nám boli nápomocné pri príprave tohto projektu. Touto cestou sa chceme poďakovať 

všetkým, ktorí nám pomáhali a veríme, že i budúci rok pri príprave štvrtého ročníka 

Literárneho tábora Knihuľko sa stretneme s ochotou a ústretovosťou. O tábor je veľký záujem 

i vďaka takejto spolupráci. Zistili sme, že Kysuce sú priateľské deťom. Všade, kde sme boli, 

našli sme detské ihriská so šmýkačkami, hojdačkami, preliezkami, kolotočmi. Zabavili sa 

všetci od najmladších po najstaršie.“ 
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