
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 

Pieseň o Magdalénke zložila mama 

Čadca (27. október 2018) – Poletujúce lístie, ktoré opadáva z farebných stromov je bezpochyby 

najkrajším znakom jesene. Farbami hýrila aj výzdoba v knižnici, a hoci za oknami bolo sychravo, 

vnútri hriala všetkých dobrá nálada. Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Žilinského samosprávneho kraja s finančnou podporou Mesta Čadca a v spolupráci s Centrom 

voľného času Čadca (ďalej len "CVČ") spestrili predpoludnie v stredu 24. októbra návštevníkom 

knižnice spevavým podujatím s názvom "O zlatý hrebienok Enrika Kokoríka".  

 Veselá súťaž, ktorej hlavnými aktérmi sú deti - škôlkari, sa predstavila vo svojom treťom 

ročníku. Zapojilo sa doň 14 spevavých hláskov z 10 materských škôl. Podujatie otvorila šikovná 

speváčka Dianka Taranová so známou piesňou "Hej, Sokoly!". V úvode, ako býva zvykom, sa publiku 

i účinkujúcim prívetivo prihovorila riaditeľka Kysuckej knižnice, Janka Bírová. Podujatie moderovala 

Petronela Gavenčiaková v rozprávkovom lienkovom kostýme, ktorá speváčikov povyzvŕtala 

zvedavými otázkami. Tí sa však nenechali zahanbiť a ich smelé odpovede vyvolali nejeden úsmev na 

tvári. Na otázku: "Deti, viete prečo ste dnes prišli do knižnice?" zaznela jasná odpoveď: "Aby sme sa 

fotili." Spev a rytmické podupkávanie nohou patrili samozrejme k hlavnému programu. Detičky svoj 

spevácky talent doplnili aj o krásne zladené kostýmy. O hudobný sprievod sa postarali pani učiteľky, 

palce držali rodičia i celé publikum. Tóny flauty, heligónky či klávesov zmiešané s jemnými detskými 

hláskami sa niesli celou knižnicou. 

 Porota, ktorej predsedom bol Radovan Nekoranec z CVČ, nakoniec rozhodla o víťazoch 

nasledovne: prvé miesto udelila Magdalénke Moravčíkovej /MŠ Klokočov/ s pesničkou o Magdalénke 

a Filipkovi, ktorú vymyslela a zhudobnila jej mama. Druhé miesto patrilo Barborke Hadrabovej /MŠ 

Turzovka/ a o tretie miesto sa podelili Danielka Urbánková /MŠ Skalité-Kudlov/ s Natáliou Gálovou 

/MŠ Raková/. Ostatní kamaráti však neostali smutní, každý jeden bol odmenený čarovným vrecúškom 

plným prekvapení. V závere si malí "slávici" ešte spolu zaspievali, a aby ich ani cestou domov nálada 

neopustila, pani riaditeľka sa so všetkými rozlúčila ľudovou piesňou a hrou na heligónke. Na ďalšie 

milé stretnutia Kysuckého rozprávkového kráľovstva sa už teraz tešíme.  

Viac o aktivitách a podujatiach Kysuckej knižnice v Čadci na www.kniznica-cadca.sk 
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