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V rozprávkovom svete aj vlk môže byť kamarát 
 

Čadca (26. apríl 2018) – Túžiť maľovať znamená túžiť objať svet farieb, ktorý dýcha 

nekonečnými možnosťami stvárnenia iného, fantastického sveta. A čo ak sa táto túžba týka 

detskej kresby? Ľudské srdce neodolá, veď detské maľbičky sú fantastické všetky. Kysucká 

knižnica v Čadci (ďalej len „knižnica“) v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja usporiadala v poradí 15. ročník obľúbenej výtvarnej súťaže detí 

materských škôl Môj rozprávkový svet. 

 Čarovné rozprávkové výkresy pokreslené smelou rúčkou tých najmenších rozžiarili 

priestory knižnice slávnostným otvorením výstavy v stredu 25. apríla 2018. A hoci má toto 

krásne podujatie v názve prívlastok "môj", deti sa o svoj talent chceli podeliť aj s inými. 

Dôkazom je počet zaslaných výtvarných prác, ktorý opäť potešil nemalým číslom.  Do súťaže 

sa v aktuálnom roku zapojilo 16 materských škôl a zaslalo 128 kresieb, z ktorých bolo 

ocenených 40 najkrajších. Z pomaľovaných papierov na nás požmurkávajú postavičky zo 

známych ľudových, či kreslených rozprávok - Kocúr v čižmách, Danka a Janka, Šípková 

Ruženka, Tri prasiatka. Svoj priestor dostali ale i modernejšie či menej známe rozprávkové 

bytosti a príbehy - Na vlásku, Ľadové kráľovstvo, Sova Julinka, Máša a medveď, Žabka 

Žblnka a Rosnička. 

 Priebeh vernisáže sa niesol v uvoľnenej atmosfére a štebotavej nálade, ktorú tak ako 

každý rok usmerňovala organizátorka podujatia a pracovníčka Úseku literatúry pre deti a 

mládež, Petronela Gavenčiaková. Po srdečnom privítaní pedagógov, rodičov a starých rodičov 

sa deti prihlásili o svoje slovo. Nielenže prezradili tajomstvo, ktorú postavičku kreslia 

najradšej, ale nebáli sa odhaliť aj to, že doma veru občas neposlúchajú, začo si od rodičov 

vysluhujú trest. Šikovní škôlkari ale vedia, že dobro víťazí nad zlom a všetkým prítomným 

pre istotu zopakovali, ktoré postavičky sú v rozprávkach za svoju pýchu potrestané. Teta 

Peťka však s jedným rozprávkovým nepodarkom súcitila a prečítaním príbehu o Smutnom 

vlkovi malých poslucháčov presvedčila, že aj tento chlpáč si zaslúži mať kamarátov. V 

nasledujúcej časti nemohla byť o smútku už ani reč, pretože deti postupne menovite dostávali 

vytúžený balíček s odmenou a pamätným listom. Na odovzdávaní ocenení sa spolupodieľala 

aj zástupkyňa riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci, pani Ľubka Lašová. 

 „Radosť detí bola určite veľká, o čom svedčila veselá vrava a šušťanie vrecúšok pri 

ich otváraní. Museli sme zazvoniť veľkým rozprávkovým zvoncom, aby sme deti utíšili. Avšak, 



zas len nachvíľku. Ale tak to má byť, radosť treba počuť. Už teraz sa tešíme na ďalšie tvorivé 

podujatia“, dodáva teta knihovníčka Peťka. 

 Farebné predpoludnie bolo zakončené veľkým potleskom a chutným pohostením v 

priestoroch detského úseku. Podujatie finančne podporilo Mesto Čadca, ktorému patrí veľká 

vďaka. Rovnako ďakujeme aj všetkým návštevníkom podujatia za ich účasť a podporu aktivít 

Kysuckej knižnice. Výstava originálnych kresbičiek od talentovaných detských "maliarikov a 

farbulienok" z regiónu Kysúc bude sprístupnená v priestoroch knižnice do konca mesiaca jún.  
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