Svätojánska noc má čarovnú moc...
Netradičné čítanie v duchu jánskych tradícií zorganizovala pre svojich najmladších
čitateľov Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci
v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK počas víkendu 20. a 21. júna 2014.
Podujatie, ktoré sa už minulý rok stretlo s veľkým ohlasom, deti opäť s nadšením
uvítali. V piatok 20. júna 2014 sa zišlo v Kysuckej knižnici 25 detí z celého Kysuckého
rozprávkového kráľovstva, ktorého hranice siahajú od Korne cez Čadcu, Krásno nad Kysucou
až po Starú Bystricu a s knihou v ruke sa spoločne vydali objavovať čaro svätojánskej noci.
Celý popoludňajší piatkový program sa niesol v rozprávkovej atmosfére a v dobrej nálade,
ktorú si deti vychutnávali v čarovnej prírode v Skanzene Nová Bystrica – Vychylovka.
Po prekročení brány skanzenu deti privítala vedúca správy Janka Berešová a správca areálu
Slávko Koleno, ktorí sa po celý čas starali o celkovú pohodu pobytu. Po ubytovaní v Stanici
Skanzen absolvovali pásmo rozprávkových príbehov pod názvom „Pásli ovce valasi,
O chudobnom mlynárovi“. Rozprávky si deti postupne čítali počas zastavení na oddych v
rámci prehliadky novovybudovaného náučného chodníka. Skanzenom ich sprevádzala
absolventská praktikantka Benedikta Bajáková. Previedla ich po celom areáli, v ktorom sa
nachádza aj detské ihrisko, kde sa deti rozšantili. Najviac ich zaujala zvuková tabuľa hlasov
zvierat, tú si museli vyskúšať úplne všetci. Očarení, ale aj statočne unavení, si všetci
pochutnali na výbornej „Janíčkovej polievočke“ - fazuľovej polievke, ktorú pripravili
pracovníčky skanzenu. Chutná večera deti posilnila a tak sa mohli venovať dramatizácii
rozprávkových príbehov a navzájom sa povzbudzovať pri svojich výkonoch. Po súťaži
a odovzdaní netradičných cien sa deti s elánom pustili do práce. Slávko pristavil traktor
a vlečku, na ktorej deti zaviezol k lesu. Tam nachystali plnú vlečku dreva na rozloženie ohňa,
aby si všetci mohli pochutnať na skvelej opekačke. „Po potulkách po lese“ a tvrdej práci
všetkým prišla vhod ďalšia chvíľka s rozprávkou. Koniec rozprávky pripomenul, aby sa všetci
pomaly presunuli na čerstvo pokosenú lúku pod cholvárkom. Tu, pri základnom kameni,
prichystali deťom pracovníci skanzenu obrovskú „vojanu“. Pri pohľade na ňu sa všetkým
prítomným od nedočkavosti zatajil dych, pretože nastal čas na vytúžený „Rozprávkový
plamienok“ a opekanie chutných voňavých klobás.
Na zapálenie „vojany“ museli čakať až do neskorej nočnej hodiny, keď tma začala
dýchať zo všetkých strán. Potom sa rozhorel jánsky oheň, z ktorého odskakovali magické
iskry. Vtedy deti z Rozprávkového kráľovstva v úžase prežívali neopakovateľné okamihy
svätojánskej noci. Chvíle pri jánskom ohni si spestrili spevom a tancom a nakoniec skonaní
únavou sa pobrali do sveta sníčkov. Skorý raný budíček a svieža rozcvička v prírode s pánom
učiteľom „Jožkom“ deti rýchlo prebrala do druhého dňa. Po „Raňajkách v tráve“ zvuk parnej
lokomotívy upozornil, že je najvyšší čas na prvú sobotňajšiu jazdu „Ide, ide vláčik, ide, ide
vlak...“ vo vláčiku Historickej lesnej úvraťovej železnice. Počas jazdy nám robila spoločnosť
PhDr. Janka Bírová, poverená vedením Kysuckej knižnice v Čadci, ktorá prečítala rozprávku
kysuckého spisovateľa Mgr. Petra Kubicu O dažďovom kráľovstve. Nakoniec už nasledovalo
len chystanie na návrat domov - zbalenie spacích vakov, upratovanie a nákup suvenírov, ktoré
budú pripomínať krásne chvíle pri jánskom ohni, prežité v skanzene. Slovami vďaky
a pozdravom „Dovidenia Vychylovka“ sa deti rozlúčili.

Kysucká knižnica ďakuje všetkým za pomoc pri príprave podujatia, ktoré deťom
zanechá v srdci veľa krásnych spomienok. Netradičné čítanie bolo zorganizované vďaka
spolupráci a ústretovosti riaditeľa Kysuckého múzea v Čadci MVDr. Miloša Jesenského, PhD.
Ďakujeme pracovníkom Kysuckého múzea: Darine Hnidkovej, Janke Berešovej, Slávkovi
Kolenovi a všetkým ostatným za ochotu a ústretovosť pri realizácii podujatia. Osobitná vďaka
patrí primátorovi Mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozefovi Grapovi, ktorý poskytol autobus
na bezpečnú prepravu našich detí. Tešíme sa na tvorivú spoluprácu pri ďalších podujatiach
Kysuckého rozprávkového kráľovstva.
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