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My, ZOMBÍCI z druhého poschodia 
 

Čadca (12. november 2018) – "Du-du duchovia. Čierna tma a biela tvár..." Či veríte, či neveríte, 

titulná pieseň kedysi veľmi populárneho detského slovenského seriálu "Duch rodiny Pačmagovcov" 

nevyvolával v deťoch ani strach, ani zdesenie. Práve naopak, duchovia tu boli kamaráti a rodina, v 

ktorej žili, s nimi zažívala bláznivé a bizarné dobrodružstvá. Kto by sa netešil na takú zábavu? 

S príchodom skorých večerov a studeného novembrového počasia pripravili Kysucká knižnica v 

Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Centrom 

voľného času Čadca (ďalej len „CVČ“) obľúbené večerné netradičné čítanie so zábavno-

strašidelným programom. I tento rok sa detskí kamaráti predviedli v neskutočne premyslených 

hrôzostrašných kostýmoch. Podujatie nieslo názov "My, Zombíci z druhého poschodia". 

 O bláznivé a bizarné dobrodružstvá nebola veru núdza počas celého večera. Čarodejníc, 

strašidiel, bubákov i zombíkov sa zbehlo neúrekom, a aby mala aj zábava svoje pravidlá, tety 

knihovníčky rozdelili "roztomilé šeredky" na 4 súťažné skupiny – Dead people, Krvavci, Čierny 

panter a Halloween. Jednotlivé tímy sa medzi sebou popasovali v skutočne netradičných úlohách. 

Prvá bola inšpirovaná názvom podujatia a tak museli kreatívne skupinky nakresliť podľa vlastnej 

fantázie desivé Mesto Zombíkov. Projekt mali tvorivo domaľovať strašidelnými motívmi a následne 

pred všetkými v krátkosti prezentovať. Nasledujúce úlohy sa niesli v duchu smiechu a 

povzbudzovania. Patrilo k nim obhrýzanie gumového cukríka zo šnúrky, v hrnci sa povarili i 

hádanky Babky Ježibabky, deťmi obľúbené obaľovanie múmie do toaletného papiera ostalo 

nakoniec ako muška na žabkinom koláči, teda vlastne čerešnička na torte. Počty bodov po 

jednotlivých kategóriách neboli vždy zrejmé. Svoju úlohu zohralo i hádzanie "neprajnej kocky". Tá 

body raz prirátala, a inokedy zase odpočítala. A keďže to bola noc netradičná, plná kúziel a mágie, 

kto bol skutočným víťazom zakryjeme závojom tajomstva - veď ako ináč. Ale nebojte sa, bez sladkej 

odmeny neodišiel nik. 

 A žeby to bol už koniec? Ani zďaleka. Kamarát Shrek alias Radko Nekoranec z CVČ a 

čarodejnica Simonka povzbudili ostatných bubákov do tanca. Najskôr im predviedli vo svojom 

podaní rytmický tanec Cha-cha, a potom už dunela hudbou naozaj celá knižnica. Na decká čakala di-

di diskotéka. Do tanečnej zábavy sa pripojili nielen deti vo svojich originálnych maskách, ale aj tety 

knihovníčky a sympatická bosorka z CVČ, Hanka, ktorá celý večer súťažiace strašidlá 

povzbudzovala a držala im palce. Za skvelé podujatie a kreatívnu spoluprácu ďakujeme a pozývame 

na ďalšie netradičné čítania v našej Kysuckej knižnici v Čadci. Do-do dovidenia...  
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