
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Dračie pestvá a iné čarodejstvá v knižnici 

 Čadca (7. máj 2018) – Kysuckú knižnicu v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a jej Kysucké rozprávkové kráľovstvo 

oživili vo štvrtok 3. mája 2018 veselé dráčiky. Nezbedné dráčiky prileteli do knižnice 

z vydavateľstva Vzlet  a autorského kolektívu rodiny Holeštiakovej.  Krásne ilustrovaná 

knižka deväťročnej výtvarníčky  Ľubany Holeštiakovej, zapísaná v knihe rekordov 

Slovenska, je výnimočným prírastkom do fondu  knižnice. „Dračie pestvá a iné 

čarodejstvá“ boli slávnostne uvedené do literárneho života a potešia všetky deti. 

 Prezentácia knižnej novinky začala privítaním hostí zástupkyňou knižnice, pani Ľubicou 

Lašovou a pokračovalo sa, ako inak – rozprávkou. Z nej sa prítomné deti a hostia dozvedeli, 

že malá Ľubana, ktorá žije v Čadci, sa so sestrou - dvojičkou Ninkou narodila pred deviatimi 

rokmi v Martine. Jej najlepšími kamarátmi sa už od troch rokov stali farbičky – čarbičky 

a svoj talent začala rozvíjať v Základnej umeleckej škole v Žiline. Jej svetom je maľovanie, 

a zaujíma ju všetko tajuplné, nadprirodzené a strašidelné. Svoje práce vystavovala v rámci 

kolektívnych výstav v Žiline a Bratislave. Najmladšiu autorku na Slovensku prišla podporiť 

jej dvojičková setra Ninka a celá rodina Holeštiakovcov. Mama Janka, speváčka ľudových 

piesní zaspievala krásnu trávnicu a všetci boli zvedaví, čo ukrýva truhlica, ktorú stráži malý 

dráčik a rytierky Kysuckého rozprávkového kráľovstva. Sestra Ninka, ktorá je talentovanou 

šachistkou zarecitovala pár dračích básničiek a zahrala na gitare. Truhlica napokon vydala 

svoj poklad a knižka pod názvom bola slávnostné uvedená do literárneho života posypaním 

pestrými sladkými lentilkami. V krásne ilustrovanej knižke objavíte draka lesného, ľadového, 

dyňového, či zaľúbeného, ale aj drakočervy, dračie morské koníky a dračiu bitku o zmrzlinu.  

Každý dráčik má svoj príbeh, ktorý je vtipne zakomponovaný do krátkej básničky. Ľubanka 

prezradila, že si jedného dráčika sama zhotovila z papiera a jeho obrázok nájdete spolu s 

 autorkou na obálke knižky. Otec Pavol Holeštiak sa o vzniku knižky vyjadril nasledovne: 

„Knižka vznikala tri roky a obrázky dráčikov postupne pribúdali a ožívali svojimi príbehmi vo 

fantázií Ľubanky i Ninky. Dozvedel som sa, že je zaznamenaný rekord najmladšieho detského 

autora, ktorý má 11rokov. Prečo by sme teda tento rekord neprekonali? A tak nám z 

vydavateľstva Vzlet vyšli v ústrety a knižka je na svete. Je zaevidovaná v archíve Múzea 

rekordov a kuriozít v Pelhřimove a v knihe rekordov Slovenska, kde je Ľubana zapísaná ako 

najmladšia výtvarníčka a najmladšia autorka knihy. Vydanie knižky je zaujímavé i tým, že 

vyšlo 23.4.2018, keď si pripomíname Svetový deň knihy a autorských práv.“ 



 

Na podujatí sa zúčastnila i riaditeľka Turčianskej galérie Alexandra Rybárová s rodinou 

a člen výboru MO MS v Čadci Pavol Skalka. Malá slávnosť ďalej pokračovala autogramiádou 

a občerstvením. Veríme, že knižka si nájde svojich čitateľov a autorka bude i naďalej  úspešne 

rozvíjať svoj talent. Urobí tak veľkú radosť nielen svojim rodičom, ale i všetkým deťom, 

ktoré v jej tvorbe objavia čarovný svet fantázie a rozprávok. 
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