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Na trón zasadli opäť dve kráľovné 

Čadca (19. september 2018) – Hoci sa nám leto neodvratne nachýlilo k svojmu koncu, 

knižnicou poletuje stále dobrá nálada. Utorok, 18. septembra, bolo slnečné popoludnie navyše 

spríjemnené stretnutím s najaktívnejšími detskými čitateľmi a slávnostnou korunováciou 

Kráľa čítaného slova 2018. A kto získal vytúžený titul za najväčší počet prečítaných kníh 

z fondu knižnice v období marec až august? Na trón zasadli spolu tento rok opäť dve 

kráľovné – Lia Potanková a Markétka Ondrúšková. 

 Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 

kraja s finančnou podporou Mesta Čadca nezabudli ani tento rok oceniť a motivovať svojich 

najšikovnejších knihomoľov peknou vecnou odmenou. Na podujatí sa objavili i nové tváre, 

čitateľské stálice si však odhodlane strážili svoje miesta. V prvej kategórii detí vo veku od 7 

do 10 rokov potvrdila svoj minuloročný úspech čitateľka Lia s počtom prečítaných kníh 186. 

Svoj predchádzajúci rekord - 70 kníh - preskočila míľovými krokmi. Na druhom mieste sa 

umiestnila Claudia Prencipeová (52 kníh), tretie miesto obsadil chlapčenský zástupca, Denis 

Nezval (45 kníh). Pri vyhlásení druhej kategórie, deti vo veku od 11 do 15 rokov, zavládla 

i chvíľka napätia. Očakávanie, či si trojnásobná kráľovná Paťka Larišová odnesie naposledy 

titul koruny sa však nenaplnilo. Vybojovala si krásne druhé miesto s počtom prečítaných kníh 

82, jej nástupkyňou sa stala Markétka Ondrúšková, ktorá za šesť mesiacov prelúskala 93 kníh. 

Tretiemu miestu sa určite potešil Nikolas Nezval (59 kníh) zo súrodeneckej dvojice.  

 Tradičnou súčasťou podujatia sa stalo aj odovzdávanie ceny najaktívnejšiemu 

predškolákovi, ktorú si odniesol Markétkin brat – Michal Ondrúšek. Za 63 prečítaných kníh si 

zaslúžil nielen pochvalu, ale aj veľký potlesk. Šikovných kamarátov prišli do knižnice 

podporiť aj ich rodinný príslušníci. O príjemnú komornú atmosféru sa postarali i tety 

knihovníčky, Petronela Gavenčiaková a Ľubka Lašová. Tie nezabudli za účasť všetkým 

v mene organizácie poďakovať a samozrejme spomenúť, koľko skvelých podujatí má 

v školskom roku 2018/2019 knižnica ešte pre svojich čitateľov i nových návštevníkov 

pripravených. Tešíme sa na ďalšie tvorivé stretnutia Kysuckého rozprávkového kráľovstva.  
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