
TLAČOVÁ SPRÁVA KYSUCKEJ KNIŽNICE V ČADCI 

Knihuľkovia spoznali poklady v knihách ukryté 

Čadca (august 2022) – Každé školopovinné dieťa sa teší na letné prázdniny - na čas 

leňošenia, výletov a dni plné dobrodružstiev. Pekné spomienky a nevšedné zážitky majú aj 

deti z letného tábora malých knihovníkov – Knihuľko 2022, organizovaný Kysuckou 

knižnicou v Čadci. 9. ročník celotýždňového programu, ktorý sa konal v prvý augustový 

týždeň, z verejných finančných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a 

spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj. 

V prvý deň sa knihuľkovia spolu zoznámili, čo to o sebe prezradili a v predpoludňajších hodinách 

sa vychystali na prvý táborový výlet. Vlakom sa dopravili do Kysuckého Nového Mesta a potom 

ich cesta viedla do obe Radoľa. Náučný chodník v malebnej dedinke ich potrápil a stihli  objaviť 

len malú časť jeho krásy. V renesančnej stavbe Kaštieľa Radoľa si so sprievodným výkladom 

prezreli výstavu keramiky a dievčatá zaujali najmä starodávne pokrývky na hlavách žien. Taktiež 

sa dozvedeli, že táto prekrásna stavba je zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok. 

V záhrade kaštieľa prišiel čas vytiahnuť z batoha knižku a spoločne si prečítali povesť „Detrikova 

nevesta“ od kysuckého spisovateľa Jána Podmanického. Ako správni bádatelia naši knihuľkovia 

našli aj Mestskú knižnicu v Kysuckom Novom Meste. S pracovníčkami knižnice deti zažili 

zábavné popoludnie s rôznymi hrami a súťažami, ktoré boli pre nich pripravené. Celý deň ubehol 

ako voda a vlak odviezol výletníkov späť domov. 

Druhý deň začal rannou cestou autobusom do Mesta Martin. Kedy vzniklo písmo, aké sú 

počiatky literatúry na území Slovenska a kto sa zaslúžili o spisovný jazyk, to všetko sa deti 

dozvedeli v Literárnom múzeu Slovenskej národnej knižnice v Martine. Na Národnom cintoríne 

vypátrali kde sú pochovaní významní slovenskí spisovatelia, či maliari o ktorých už čo to počuli. 

Národný cintorín bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku a je miestom posledného 

odpočinku napríklad Martina Kukučína, Jozefa Cígera Hronského, Martina Benku a mnohých 

ďalších osobností. Ďalšia cesta viedla malých knihuľkov do Turčianskej knižnice v Martine, kde 

objavili detský raj plný kníh. V letnej čitárni prečítali povesť z oblasti Turca „Katova skala“ 

a ďalším ich cieľom bolo spoznať život na dedine v Múzeu slovenskej dediny v Martine. Tu sa 

naši kamaráti dozvedeli o tom ako fungovala škola v minulosti, dokonca si vyskúšali ako deti 



kľačali na polienku. Pani lektorka v dobových chalúpkach, kostolíku či koniarni priblížila deťom 

život našich predkov. 

V stredu si kamaráti v knižnici vytiahli svoje denníčky a pustili sa do zapisovania zážitkov 

z predchádzajúcich dní. Do knižnice za nimi zavítala i kysucká spisovateľka Marta Harajdová 

a porozprávala malým čitateľom o jej psíkovi Bakovi, o ktorom píše vo svojej knižke. Spolu si 

prečítali úsmevné zážitky s huncútskym psíkom a prezradila im, že už čoskoro pribudne nová 

knižka o Bakovom priateľovi kocúrovi, ktorý sa volá Muroš. Decká si vytiahli farbičky 

a nakreslili prekrásne obrázky nielen Baka, ale dokonca aj kocúra. Po výdatnom obede kamaráti 

spoznali tajomstvá Kysuckej knižnice v Čadci. V tvorivej dielni nakreslili pestré obrázky zo 

zaujímavých miest, ktoré navštívili a dokonca o nich aj niečo napísali.  

Štvrtok sa niesol v znamení skorého ranného vstávania. Veď do Banskej Štiavnice je cesta dlhá 

a plná zákrut a stúpaní. Autobus doviezol výletníkov priamo do srdca Banskej Štiavnice na 

Námestie svätej trojice. Prvou zastávkou v meste bola návšteva Mestskej knižnice, kde deti 

privítali usmievavé pani knihovníčky. Tie im porozprávali o aktivitách pre deti a mládež, ktoré 

pripravujú pre detských čitateľov. Ďalšou zastávkou bola prehliadka Starého zámku, ktorý sa 

nachádza v centre mesta na úpätí vrchu Paradajs. Vznikol na prelome 15. a 16. storočia a je 

národnou kultúrnou pamiatkou. Tu naši knihuľkovia spoznávali tajomstvá zámku za pomoci 

hádaniek, indícií, tajničiek a symbolov. Zábavné, pátracie a hravé úlohy všetci splnili a len ťažko 

sa im lúčilo s historickými zákutiami zámku. Ďalšou zastávkou bol pohyblivý drevený 

Banskoštiavnický betlehem. Deťúrence boli očarené novou atrakciou, spoznali históriu, remeslá 

a tradície mesta, ktoré sa pokladá za jedno z najkrajších miest na Slovensku. Okrem historických 

budov mali deti možnosť spoznať aj málo známe remeslá. Zaujalo ich ryžovanie zlata, ťažba 

rudy, banský gápeľ poháňaný konskou silou a mnoho iných netradičných remesiel. Detské 

unavené nôžky si oddýchli až na Námestí svätej trojice. Vytiahli knižku z batoha a v zážitkovom 

čítaní regionálnej povesti „Prečudesné nástrahy v hlbokom podzemí“ ožili nielen permoníci, ale 

diali sa v nej aj rôzne tajomné strašidelné veci. Tradičný vláčik „Štiavnická Anča“ prechádzajúci 

rôznymi zákutiami mesta povozil našich knihuľkov k najznámejším a najnavštevovanejším 

pamätihodnostiam Banskej Štiavnice. Naplánované aktivity v meste boli naplnené a unavení 

kamaráti obohatení novými zážitkami, ale aj darčekovými a spomienkovými suvenírmi, nasadli 

do autobusu na spiatočnú cestu domov. 



Ráno v posledný deň tábora si kamaráti vytiahli perá a do denníčkov zapísali zážitky 

z predchádzajúcich dní. Ďalšou cestou bola návšteva Kysuckého múzea v Čadci. Tu si prezreli 

výstavu ornamentov, ktoré v minulosti zdobili nielen odevy ale i príbytky. V tvorivej dielni si 

vyskúšali urobiť vlastné návrhy ľudových ornamentov. Po dobrom obede si deťúrence v knižnici 

vyhrnuli rukávy, vytiahli farbičky, fixky, farby, lepidlá a pustili sa do práce. Spoločne nakreslili 

erb mesta Banská Štiavnica, starodávne budovy, kostol, fontánu, lavičku zaľúbencov i vláčik 

a vyrobili tak maľovanú papierovú maketu mesta. Ani sa nenazdali a čas sa naplnil. Každý 

knihuľko dostal Certifikát účastníka tábora a posledná spoločná fotografia ostane pamiatkou na 

spoločne strávené chvíle v literárno-poznávacom tábore. 

Na záver patrí poďakovanie všetkým pani kuchárkam za výborný obed, pani knihovníčkam 

a pracovníkom kultúrnych zariadení, ktoré knihuľkovia navštívili a taktiež pánovi šoférovi 

autobusu za bezpečné dopravenie detí domov. V Kysuckej knižnici v Čadci si môžu návštevníci 

a čitatelia knižnice prezrieť výstavu, ktorá je dôkazom toho, že naši kamaráti dobre spoznali malú 

časť Slovenska. Pestrofarebné dielka plné detskej fantázie, fotografií a zápiskov z denníčkov 

budú vystavené do konca septembra 2022. 
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