
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 
 

„Noc s Andersenom" a knižné  maškrtenie 
 

Čadca (26. marec 2018) - Medzinárodné podujatie Noc s Andersenom si každoročne získava 

nových detských nadšencov, pre ktorých koordinátori, učitelia, knihovníci či animátori 

pripravujú originálny zábavno-náučný celovečerný program. Na Slovensku je od roku 2006 

toto podujatie koordinované Spolkom slovenských knihovníkov a knižníc v spolupráci s 

generálnym partnerom Vydavateľstvom Slovart a mediálnym partnerom RTVS – Rádiom 

Regina. V poradí 18. ročník podujatia sa tento rok konal 23. - 24. marca 2018. V 

celosvetovom meradle zaznamenal viac ako 1600 zapojených knižníc a škôl s počtom 

približne 95 000 detí. Na Slovensku sa zapojilo 214 spacích miest. Kysucká knižnica v Čadci, 

ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa čarovnej noci s obľúbeným dánskym 

autorom zúčastnila už po štrnásty raz. Do spolupráce prijalo pozvanie aj Centrum voľného 

času Čadca (ďalej len „CVČ“) a Mesto Čadca.  

Brány do Kysuckej knižnice boli deťom a pozvaným hosťom otvorené rytiermi 

Kysuckého rozprávkového kráľovstva, ktorí boli oblečení vo farebných rozprávkových 

kostýmoch. Úvodného slova sa ujala vždy originálna a milo spontánna pracovníčka detského 

úseku v knižnici, Petronela Gavenčiaková. Po privítaní predstavila všetkým zúčastneným 

hostí, ktorí prijali na dlho očakávanú Noc s Andersenom pozvanie: pána primátora mesta 

Čadca - Milana Guru, riaditeľa CVČ Čadca - Petra Jurgu, pracovníkov CVČ Čadca - Radka 

a Hanku a zástupkyňu riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci - Ľubku Lašovú. Toto stretnutie 

však nebolo náhodné. Prečo? Nuž preto, lebo pozvaní hostia mali uviesť do literárneho života 

a na kuchárske poličky chutnú knižku „Maškrty pre papkáčikov. Nenáročné recepty pre 

šikovné deti.“ z dielne záujmového krúžku CVČ Čadca pod vedením Hanky Labajovej. Tá 

deťom v krátkej prezentácii prezradila, že varenia sa netreba báť, a že hladné bruško si dokáže 

sám a jednoducho naplniť každý malý kamarát. Program bol spestrený hudobným 

sprievodom, a keď už boli aj hostia dostatočne vyčerpaní rôznymi otázkami, hlavne o jedle, 

pristúpili k slávnostnému posypaniu knižky sladkým grankom. Pri tejto príležitosti zaželali 

všetci knižke veľa chutných úspechov a na jej počesť si pripili voňavým kakaom. Mňam! 

V závere tejto udalosti primátor mesta Čadca každému kamarátovi podaroval odmenu 

v podobe rozprávkovej knižky. K nemu sa pripojil aj riaditeľ CVČ a všetky deti dostali od 

neho čerstvo uvedenú knihu "Maškrty pre papkáčikov" ako darček. Nielen knižniční rytieri 

hýrili farbami, rozprávkovými kostýmami sa chcelo pochváliť aj dvadsať sedem nedočkavých 

nocľažníkov. Pána Petra Jurgu, ktorý bol poverený určiť víťaza masky, oslovili najviac víla 



Amálka, princezná v ružovom a pán doktor. Ceny boli odovzdané aj za úsmev na tvári. Ten 

deťom vyčarovala bezpochyby aj šantivá diskotéka, ktorá k Noci s Andersenom 

neodmysliteľne patrí. 

V nasledujúcom programe zaujala tvorivá dielňa, veselá zábava, skúška vedomosti, ale 

aj trocha vzájomnej rivality. Účastníci boli rozdelení do štyroch farebných tímov a v súťaži 

"Tajomstvá prírody" si mohli zmerať svoje sily v znalostiach o zvieratách, rastlinách, či 

rekordoch zo slovenských lesov. O úspechoch súťažiacich mnohokrát rozhodovalo Koleso 

šťastia. A hoci sa víťazného lana zmocnil modrý tím "Avatari", bez odmeny neostal nik.  

Krátko pred polnocou sa vybral tichý sprievod detí s baterkami v ruke na 

spomienkovú cestu na cintorín. Zapálením sviečky a spoločnou modlitbou si všetci prítomní 

uctili pamiatku Hansa Christiana Andersena i všetkých zosnulých. Nakoniec chytili ešte malú 

modlitbičku do dlaní a odfúkli ju do neba. To, pre koho bola určená, si ponechal každý vo 

svojom srdiečku. Na Andersena sa však nezabudlo ani po návrate z cintorína. Po krátkom 

predstavení jeho života a tvorby, sa súťažné skupiny s nadšením pustili do dramatizácie 

obľúbených klasických rozprávok. V uvoľnenej atmosfére sa v deťoch prejavili skutočné 

herecké talenty a v samotnej realizácií vzniklo mnoho vtipných momentov. Ich snaha bola 

odmenená nadšeným potleskom. A nakoniec "...pán Andersen, skončil sa deň, dýchnite život 

do vašich viet, ste múdry pán, čítajte nahlas, pán, Andersen...", známa pieseň od Darinky 

Rolincovej bola bodkou za celovečerným programom. Potom nočných výmyselníkov čakala 

už len rozprávka na dobrú noc a ich zívajúce spacie vaky na koberci medzi knižnými regálmi.  

"Tradičné ráno po takmer prebdenej noci sprevádza budíček s pesničkou, upratovanie 

spacích vakov a čakanie na rodičov. Na tvárach detí badať únavu, ale aj pretrvávajúce 

nadšenie a dojmy z vydareného podujatia. A to je pre každého organizátora Noci s 

Andersenom najväčšou odmenou." dodáva Marta Kučerová, spoluorganizátorka podujatia a 

pracovníčka Kysuckej knižnice v Čadci.  

Na ďalšiu podnetnú spoluprácu a spoločné stretnutia v Kysuckom rozprávkovom 

kráľovstve sa veľmi tešíme a pozývame ako malých, tak i veľkých čitateľov a nadšencov 

dobrej knihy. Dovidenia, kamaráti! 
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