
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Týždeň čítania deti zaujal, zabavil a inšpiroval 
 

Čadca (júl 2022) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho sa aktívne zapojila do celoslovenskej kampane na podporu čítania „Celé 

Slovensko číta deťom – Týždeň čítania deťom“ v dňoch 22. a 23. júna 2022. Žiaci 3. a 4. 

ročníkov Základnej školy Rázusova a deti navštevujúce Školský klub mali možnosť stretnúť 

sa v knižnici so zaujímavými osobnosťami nášho mesta a regiónu. Započúvali sa do hlasného 

čítania a živo besedovali s kysuckou autorkou a ilustrátorkou Janou Belkovou 

a viacnásobným majstrom Slovenska v Street Workout, mladým športovcom Dominikom 

Klimekom. 

Prvé čítanie deťom v knižnici sa uskutočnilo v stredu 22. júna 2022 v dopoludňajších hodinách. Malí 

čitatelia sa zoznámili s kysuckou autorkou Janou Belkovou a jej literárnou a ilustračnou tvorbou. Rodáčka 

z Krásna nad Kysucou je autorkou troch rozprávkových kníh pre deti, ktoré sama ilustrovala a vydala 

vlastným nákladom. Jej knihy sú inšpirované klasickými ľudovými rozprávkami, ale prevažuje v nich 

filozofický pohľad na konanie hlavných hrdinov. Núti deti zamyslieť sa nad základnými princípmi dobra 

a zla, ktoré v rozprávkových príbehoch medzi sebou súperia, ale napokon dobro vždy zvíťazí. K zamysleniu 

a besede viedla aj rozprávka „Neľahká otázka“, ktorú pani Belková prečítala deťom. Príbeh troch kamarátov, 

ktorí si zaumienili dokázať svoju pravdu rôznymi, niekedy nie práve šťastnými prostriedkami, ich napokon 

priviedol k poznaniu pravdy a uzmiereniu. Rozprávku čítala deťom zo svojej najnovšej knižky, ktorú vydala 

pod názvom „Kde sa voda sypala a piesok sa lial“. Veríme, že aj ďalšie príbehy ako napríklad „Príbeh 

o lipe“, „Ako našiel čertík svedomie“, „Dievčina s najdlhšími vlasmi na svete“ a iné, ktoré sa v nej ukrývajú, 

zaujmú detských čitateľov. Druhý deň venovaný „Týždňu čítania deťom“ sa niesol v dobrodružno-

športovom duchu. Deti očaril svojim milým a skromným vystupovaním, zaujímavým rozprávaním o knihách 

a športe úspešný mladý Čadčan Dominik Klimek. V úvode stretnutia si pospomínal na svoje detské časy 

a knihy, ktoré rád čítal. Pre deti vybral ukážku zo svojho obľúbeného dobrodružného žánru a prečítal úryvok 

z knihy „Ostrov pokladov“. Následná beseda sa však zamerala aj na jeho športové úspechy a predviedol 

deťom pár ukážok z novej športovej disciplíny. Deti okamžite reagovali a chceli vyskúšať svoju obratnosť 

a schopnosť zvládnuť jednoduchšie cviky Street Workoutu. Ihneď však pochopili, že nestačí len chuť 

a odvaha, ale je potrebná určitá telesná zdatnosť, trpezlivosť a predovšetkým dlhodobý tréning. Potešilo nás 

vyjadrenie mladého športovca na sociálnej sieti z ktorého citujeme: „Srdečne ďakujem Kysuckej knižnici 

v Čadci za pozvanie v rámci akcie - Týždeň čítania deťom. Som rád, že som sa mohol s deťmi 

podeliť o rôzne moje myšlienky, názory a taktiež o môj príbeh športovca. Takisto som veľmi rád, že 

som si zaspomínal na krásne detské časy a na všetky tie úžasné dobrodružstvá, ktoré som prežil 

s knihou v ruke“. 

Veríme, že tieto podujatia podnietili deti k čítaniu, inšpirovali k športu a plnohodnotnému tráveniu voľného 

času, ktorý ich čaká najmä počas letných prázdnin. Tešíme sa na ich návštevu v knižnici, kde sme pre 

prázdninujúce deti pripravili ďalšie zaujímavé podujatia, tvorivé dielne a súťaže. Zároveň ich tu čaká bohatá 

ponuka nových krásnych a zaujímavých kníh. Leto v knižnici je fajn, určite sa tu nebudete nudiť, príďte 

a uvidíte. 

 



Mgr. Helena Pagáčová 

Kysucká knižnica v Čadci 

Ul. 17. novembra 1258 

022 01 Čadca 

LATITUDE       49°26'12,154"N 

LONGITUDE     18°47'5,862"E 

 
 

 
 



 
 
 
 
 



 


