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Knihuľkovské zážitky 
 

Čadca (10. august 2021) – Prázdniny sa prehupli do druhej polovice a školopovinné deti sa 
tešia z každého dobrodružstva. K letu patria detské aktivity, ktoré im môžu priniesť množstvo 
nevšedných zážitkov, nových objavov, spoznanie nových miest, kamarátov a získať rad 
pekných spomienok. Letný tábor malých knihovníkov Knihuľko 2021, organizovaný 
Kysuckou knižnicou v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, 
takýmto zážitkom zaiste je. Jeho už 8. ročník s bohatým celotýždňovým programom sa konal 
v dňoch 2.8. – 6.8.2021 a bol podporený z verejných finančných zdrojov Fondom na podporu 
umenia. Spolufinancovanie zabezpečil Žilinský samosprávny kraj. 
Prvý deň sa rozbiehal pozvoľne vzájomným spoznávaním, ale rozpačité pohľady netrvali 
dlho. Kamaráti prezradili čo-to o svojich záľubách, obľúbených zmrzlinách či zaujímavých 
knižkách, ktoré prečítali. Výlet na Makov odkryl tajomstvo Obecnej knižnice, kde nás 
privítala usmievavá teta knihovníčka Helka Pajerová a prezradila aké knihy obľubujú 
makovské deti. V čarovnej detskej časti knižnice sme objavili Osmijanka a čakala nás tu 
i makovská spisovateľka Marta Harajdová so svojou knižkou venovanou deťom, ktorá vyšla 
pod názvom „Ahoj, ja som Bak“. Čítanie a rozprávanie o Bakovi veľmi zaujalo našich 
výletníkov a zvedavé otázky nemali konca kraja. Kamaráti z klubu Makovičky práve 
prázdninovali v jazdeckom klube Makov, kde nám sympatická Katka predstavila nielen kone, 
ktoré sa u nich nachádzajú, ale porozprávala aj o starostlivosti o ne a ich konské príbehy. 
Makov sa pýši aj prekrásnymi lipami u Beloni na ktoré sme sa boli pozrieť a pod nimi sme 
prečítali kysuckú rozprávku. 
Druhý deň sa niesol v znamení odkrývania tajomstiev Medzinárodného domu umenia 
v Bratislave. Tu sa knihuľkovia vyšantili, objavili mnoho nepoznaného, hľadali odpovede na 
rôzne úlohy a spoznali výnimočných spisovateľov a ilustrátorov. Po dobrom obede nás čakala 
teta knihovníčka Ivana z Mestskej knižnice Bratislava, ktorá nám porozprávala o knižničných 
aktivitách pre bratislavské deti. Prekrásnu výstavu ilustrátorky Adely Režnej si deti prezreli so 
záujmom a dokonca jej ilustrovanú knižku o Strakáčovi dobre poznali. V letnej čitárni 
U červeného raka sme z batohu vytiahli knižku Prešporských rozprávok od Igora Janotu 
a bratislavským knihovníčkam i návštevníkom čitárne sme prečítali peknú rozprávku. Aký by 
to bol výlet bez darčeka pre mamičku? Aj tu si splnili svoje sny kamaráti a do každej 
domácnosti pribudla magnetka z Bratislavy. Bodkou za výletom bola poriadne veľká zmrzlina 
zo zmrzlinárne Andersen a rozprávkový predavač obšťastnil všetkých sladkou dobrotou. 
Streda sa niesla v znamení tvorivej práce. Knihuľkovia vytiahli svoje denníčky a zapisovali 
svoje najkrajšie zážitky z výletov. Napísať o tom najväčšom zážitku a taktiež nakresliť 
ilustráciu nebolo pre deti vôbec ťažké. Neskôr sme v poličke našli Kysucké povesti 
a porozprávali sme o tom, čo všetko môžeme nájsť v našej knižnici. Pomocou kníh deti 
spoznali rôzne remeslá, ktoré boli súčasťou života našich predkov. Niektoré remeslá 
knihuľkovia ani nepoznali, ale postupne sa s nimi zoznámili. Popoludní táborníci vytiahli 
pastelky, fixky, lepidlá, farebné papiere i drevené paličky a na papier opísali remeselníka, 
ktorý vyrábal rôzne výrobky. Zároveň vznikli prekrásne obrázky remesiel ako sú košikárstvo, 
výroba modrotlače, kováčstvo, krajčírstvo, pekárstvo, kolársto a iné. 
Štvrtý deň bol upršaný ale ani dážď nám nepokazil naše plány. Naša cesta viedla do Múzea 
liptovskej dediny v Pribyline. V prekrásnom prostredí sa aj počasie umúdrilo a z neba nepadla 
ani jedna kvapka. Tu kamaráti okrem čarokrásnych učupených domčekov našli aj goticko-
renesančný kaštieľ z Parížoviec, ktorý je spájaný s kráľom Matejom Korvínom a jeho synom 
Jánom Korvínom, kniežaťom liptovským. Zaujímavý bol aj kostol Panny Márie zo 



zatopenej obce Liptovská Mara s jedinečnými pôvodnými nástennými maľbami zo 
14. a 15. storočia. Deti tu objavili školu z minulosti, dom richtára, remeselníka, pastiera či 
sýpku. Príjemná bola aj prechádzka po náučnom prírodnom a zážitkovom chodníku. A práve 
tu v lone prekrásnej prírody malí knihuľkovia prečítali liptovskú povesť „Čarovná píšťala“. 
Dobrý obed bol zárukou energie, ktorú sme veľmi potrebovali. Len na skok od múzea sa 
nachádza očarujúca Demänovská dolina so svojimi podzemnými krásami. Táborníci navštívili 
Demänovskú ľadovú jaskyňu, ktorá im učarovala svojou krásou a jedinečnosťou. I napriek 
premočeným topánkam a vytrvalému dažďu si deti odniesli jedinečné zážitky. 
Posledný deň čakal na knihuľkov denníček, kde zapísali svoje nové zážitky. V Kysuckom 
múzeu deti zaujala výstava čepčekov, čepcov, šatiek i klobúkov, ktoré nosili deti a dospeláci 
v minulosti. Po dobrom obede sa lepšie pracuje a v tvorivej výtvarnej dielni to bolo aj vidieť. 
Deťúrence farbami namaľovali výrobky rôznych remeselníkov. Táborové tričko na pamiatku 
si vyzdobili peknými obrázkami a nechýbali na ňom aj podpisy všetkých kamarátov. Ešte 
posledný úsmev spod rúška na táborových kamarátov, posledná spoločná fotografia, diplom 
na pamiatku so sladkou odmenou a takto rýchlo ubehol náš prázdninový týždeň. 
Čo povedať na záver? Ďakujeme všetkým tetám knihovníčkam z knižníc ktoré sme navštívili, 
pracovníkom múzeí, kuchárom za skvelý obed, milému a ústretovému šoférovi autobusu 
Jankovi Chmurčiakovi a samozrejme úžasným deťom, s ktorými sme my, tety knihovníčky 
prežili naozaj zážitkový tábor. 
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