
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

V skanzene Vychylovka bolo opäť čarovne

Čadca (30. jún 2015) - Kysucká knižnica v Čadci v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovali 19. – 20. júna 2015 pre svojich snaživých detských 
čitateľov už 3. ročník netradičného čítania s názvom „Svätojánska noc má čarovnú moc...“. Tento raz však bolo 
skutočne netradičné. K účasti sa pripojili aj Kultúrne a spoločenské stredisko a Mestská knižnica v Turzovke 
a Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne. Vo Vychylovke bolo teda nielen čarovne, ale i veselo. 
 

Krásna a jedinečná atmosféra jánskych tradícií prilákala aj tento rok deti Kysuckého rozprávkového kráľovstva do 
Kysuckej knižnice v Čadci bez omeškania. V piatok 19. júna 2015 sa deti z Čadce a Turzovky s nadšením poschádzali o 15. 
hodine pred budovou knižnice a za pomoci tiet knihovníčok naskladali svoje batôžky do áut, ktoré na toto podujatie s veľkou 
ochotou poskytlo Kysucké múzeum v Čadci. Hlasné zatrúbenie odštartovalo jedinečný zážitok. Hurá na výlet!  

Aj keď sa zdalo, že po daždivom ráne sa počasie už príliš neumúdri, radosť detí a ich nadšenie prinútilo vykuknúť 
slniečko spoza mračnej periny. Oravskí priatelia sa k skupine pripojili priamo na mieste, a tak ako po minulé roky, príchod 
výletníkov spríjemnili svojím milým privítaním pracovníci Skanzenu - Vychylovka JankaBerešová, vedúca správy a správca 
areálu Slávko Koleno. Ten deťom i neskôr vyčaril nejeden úsmev na tvári. Ubytovanie detí, rozloženie spacích vakov 
i čarovného koberca, ktorý priletel až z Oravy, vo výstavnej miestnosti Stanice Skanzen prebehol bez najmenších problémov. 
Samozrejme ku každému netradičnému čítaniu patrí aj hŕstka skvelých rozprávkových príbehov. Tento raz boli hrste dve – 
kysucká ponúkla zábavné a poučné „Kysucké rozprávky“ svojho rodáka Antona Pajonka, oravská zasa predstavila tajomné 
„Povesti spod Rozsutca“. O tie sa deti vzájomne podelili v rámci zastávok pri prehliadke historických domčekov a pamiatok, 
ktoré sa v Skanzene Nová Bystrica – Vychylovka zachovali. Areálom sprevádzala zvedavých návštevníkov pracovníčka 
Kysuckého múzea v Čadci Benedikta Bajáková, ktorá mala vo vrecúšku pripravených mnoho zaujímavých informácií 
a príbehov zo života kysuckého ľudu. Po náučnej prechádzke a nasávaní vedomostí prišla zaslúžená odmena v podobe 
chutnej „Janíčkovej“ šošovicovej polievky s chlebíkom, ktorú pre malých hladošov s láskou pripravili pracovníčky skanzenu. 
Na ďalší program ju deti naozaj potrebovali, lebo len ten, kto je posilnený dobrým jedlom, môže zdatne pracovať. Po 
tradičnej dramatizácii klasických rozprávok, kde boli víťazi odmenení krásnou drevenou medailou gigantických rozmerov, 
naštartoval Slávko traktor, deti si posadali na vlečku a hor sa do lesa na zber dreva. Veď akoby mohla vatra horieť bez 
čarovných polienok?!  

Odmenou za veľkú snahu šikovných lesných zberačov bola nielen rozprávka pred zotmením, ale predovšetkým 
fantastická opekačka sprevádzaná spevom, rozprávaním vtipov a skvelou náladou. Deti, tety knihovníčky i pracovníci 
skanzenu si posadali okolo tancujúceho ohňa a pochutnávali si v príjemnej atmosfére na opekaných klobáskach s takou 
chuťou, až sa im hrčky za ušami tvorili. Najväčšie dobrodružstvo však na všetkých len čakalo. Svätojánsky oheň sa na kopci 
rozhorel  v neskorú nočnú hodinu, a hoci sa z blízkeho lesa ozývali podivné zvuky, deti sa nedali zastrašiť a túto čarovnú 
chvíľu si spestrili nácvikom belgického tanca. Pomaly dohárajúca vatra naznačila, že prichádza čas spánku. Džavot detí 
utíchol na vankúšoch veľmi rýchlo.  

Kikiríkanie kohúta ráno nikto nepotreboval. Plní sily sa všetci tešili na ďalšie dobrodružstvá. Po rannej rozcvičke 
hrou „Trpaslík, obor“ a chutných raňajkách nemohlo nastať nič iné, ako dlho očakávaná cesta parnou lokomotívou. Vo 
vláčiku Historickej lesnej úvraťovej železnice, ktorý cestujúcim odkryl kúzlo novobystrickej dediny z iného pohľadu, 
doplnili veselú spoločnosť PhDr. Janka Bírová, riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci a MUDr. VieraBelková, zástupkyňa 
primátora Mesta Turzovka, ktoré počas jazdy lesnou nádherou pokračovali v reťazi čítania „Kysuckých rozprávok“. Za 
Oravu prečítala napínavú povesť „Tri názvy Babej hory“ sympatická knihovníčka Andrejka. Záverečnou bodkou na zjedenie 
bola výroba „Najlepšieho syrového korbáčika“. Oravci odkryli všetkým zvedavcom tajomstvo prípravy tejto obľúbenej 
mliečnej dobroty. Syrové fúzy voňali popod nosom každému.    

Nakoniec výletníkov čakalo už len balenie a nákup suvenírov, aby nezabudli na čarokrásnu prírodu a zážitky, ktoré 
im Svätojánska noc v Múzeu kysuckej dediny darovala. Jánsky oheň v ich srdci rozohrial veľký pocit vďaky. Po záverečnej 
spoločnej fotografii všetkých účastníkov a vrúcnej rozlúčke nasledoval slávnostný pokrik: „Dovidenia, Vychylovka“, 
uvidíme sa o rok.  

Kysucká knižnica v Čadci srdečne ďakuje všetkým organizáciám a účastníkom, ktorí sa na tomto projekte 
spolupodieľali. Netradičné čítanie bolo podporované spoluprácou a ústretovým prístupom riaditeľa Kysuckého múzea 
v Čadci MVDr. Miloša Jesenského, PhD. Osobná vďaka patrí pracovníkom Kysuckého múzea: Darinke Hnidkovej, Janke 
Berešovej, Slávkovi Kolenovi a BenedikteBajákovej, riaditeľke Mestskej knižnice v Turzovke Darinke Bajákovej, 
zástupkyni primátora mesta Turzovka MUDr. Vierke Belkovej, riaditeľke Kysuckej knižnice v Čadci PhDr. Janke Bírovej, 
knihovníčkam z Kysúc a Oravy – Peťke, Mirke, Alenke a Andrejke, ako i deťom, ktoré sú dôvodom tejto vydarenej akcie. 



Tešíme sa na tvorivú spoluprácu a vzájomnú podporu pri ďalších čarovných podujatiach Kysuckého rozprávkového 
kráľovstva.   
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