
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 

Valentínsky rodinný karneval sa vydaril. 

Čadca (23. február 2020) – Fašiangové obdobie býva tradične spojené so zábavou, 

plesmi a veselými spoločenskými udalosťami. Kysucká knižnica v Čadci 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravila v piatok 14. 

februára 2020 pre svojich najmenších čitateľov rozprávkový rodinný karneval. Rodičia 

i starí rodičia priviedli do knižnice svoje milované ratolesti v rozmanitých 

rozprávkových kostýmoch. O zábavu sa postaral dídžej Radko z Centra voľného času 

Čadca v kostýme veselého Šaša, ktorý roztancoval princezné, piráta, superhrdinu 

Avengersa, jednorožca, ľadového medveďa, krokodíla i červenú čiapočku s vlkom 

a všetky rozprávkové postavičky. 

Karneval však nebol len o tancovaní, ale v knižnici sa všetci zapojili do súťaží a hier, 

aby sa preverila ich šikovnosť, zručnosť, znalosť rozprávok, básničiek i piesní. Pani 

knihovníčka Petronelka spolu s pomocníčkami a rytiermi z Kysuckého rozprávkového 

kráľovstva pripravili súťaže v kreslení, spoznávaní rozprávok podľa ilustrácií, ale preverili i 

pohybovú zručnosť, ktorú si deti ako zvieratká na štyroch odskákali v Hop-hop súťaži, 

objavovali obsah čarovného vrecúška a spolu s rodičmi pretancovali otvorenú Zlatú bránu. 

Veselé šantenie a hry boli na chvíľu prerušené odovzdávaním ocenení za najkrajší 

rozprávkový kostým. Knižničná porota však mala veľmi ťažkú úlohu, pretože určiť, či bol 

krajší pirát, malá lienka, Macko Pú, Elza, Ferdo Mravec, krokodíl, mačička, cestovateľ alebo 

kominárik, bolo veľmi ťažké. Napokon sa spoločne zhodli na prvom mieste, na ktorom sa 

spolu umiestnili Perinbaba a Zubatá. Perinbabka sa tento rok akosi málo snažila, preto 

dúfame, že ocenenie ju povzbudí, aby deťom tohto roku ešte zasnežilo. Zubatá, tá by sa však 

snažiť veľmi nemusela, ale veríme, že jej úsmev bez zúbkov snáď nikomu neublíži. Aby však 

z veselého karnevalu neodchádzal nikto smutný, ceny sa ušli každej rozprávkovej postavičke 

a vďaka podpore občianskeho združenia Literárny kompas bolo v knižnici pripravené i malé 

občerstvenie. Rodinný karneval sa naozaj vydaril a spokojné rodinky odchádzali z knižnice 

v dobrej nálade. Veríme, že i toto podujatie prispeje k tomu, aby rodiny s deťmi navštevovali 

knižnicu častejšie, veď ponúka všetkým čarovný svet detstva a rozprávok, ktorý robí náš svet 

a život krajším. Dovidenia v knižnici, malí i veľkí priatelia! 

                                                                                                                                     KK 
Mgr. Helena Pagáčová 

Kysucká knižnica v Čadci  
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