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Andersenovská noc: Zprávy z 
konference a tisku           

Oddělení služeb knihovnám           
 

     Celkem 32 dětí ze čtvrtých a pátých tříd ZŠ ze Rtyně a z Velkých Svatoňovic se sešlo 
1. dubna v 18 hodin v knihovně ve Rtyni v Podkrkonoší. Byl pro ně připraven bohatý 
program až do půlnoci. Nejprve jsme vyrazili soutěžit ven. Cestou kolem „Žabárny“ jsme 
došli až k muzeu, kde nás čekal H.CH.Andersen. Děti se divily, že na 200 let vypadá 
velmi zachovale, zahrál ho totiž pan Jaroslav Poláček, vedoucí muzea. Po poutavém 
vyprávění o spisovatelově životě a díle jsme si prohlédli muzeum a se dvěma hornickými 
kahany jsme prolezli sklepení staré rychty. Děti z toho měly obrovský zážitek. Po návratu 
do knihovny jsme se všichni občerstvili domácími buchtami s čajem. Soutěže pokračovaly 
do pozdních nočních hodin.Všichni soutěžící získali drobné odměny od místních 
sponzorů. Kolem půlnoci mohly děti ještě chvilku na internet a pak už hajdy do spacáků. 
Ráno jako vždy bylo velmi náročné, ale podle odezvy účastníků - příští rok určitě zase 
přijdeme!!! 
 
      Noc s Andersenem jsme opět pojali pohádkově. Děti nejdříve zasadily kouzelný 
smrček, bohužel pouze do pucláku, jelikož na dvorku jsou pozůstatky rekonstrukce 
knihovny, a poté jsme jim sehráli dvě loutkové pohádky, samozřejmě od H.Ch.A. Pak nás 
navštívil "pan Andersen", vyprávěl dětem o svém životě a děti se ho ptaly na vše, co je 
napadlo. Padla dokonce otázka: "Měl jste někdy aft?" ˘ Teď je dětem právě čtena další 
pohádka.  
Zdraví Náchod 
 
      Milé kolegyně, vážení přátelé a příznivci Noci s Andersenem, dovolujeme si Vás co 
nejsrdečněji pozdravit z pohádkového města Jičína. Odpoledne jsme zasadili za účasti 
dětí i dospělých, paní spisovatelky Ivy Procházkové, Hajaji a po telefonu i samotného 
Andersena pohádkovou jablůňku. Plodit má svoje jablíčka vždy v září, možná si jednou 
naši potomci o festivalu Jičín - město pohádky rádi na jablkách pochutnají. Přejeme Vám 
všem krásné zážitky a hodně radosti z této pozoruhodné akce. Za jičínské knihovnice Vás 
zdraví Alena  
 
      Zdravice z Jičína 
 
      Poslechněte, přátelé,  
jak dnes bylo v Jičíně.  
První duben k šprýmu láká,  
postavíme sněhuláka! 
 
      Kdepak, žádné stavění,  
čeká nás přec sázení!  
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Pohádkový strom zde máme,  
fabularius Anderseni jej nazýváme. 
 
      Oslavenci zavoláme,  
rozhovor si vychutnáme:  
Jak se kdysi v Dánsku žilo,  
co Honzíka ovlivnilo. 
 
      V celém světě je dnes známý,  
jubileum všichni slaví.  
Také u nás, v Českém ráji,  
Andersena lidé znají. 
 
      V hlavním městě pohádky 
máme smysl pro hrátky.  
Erben, Čtvrtek, Němcová 
nejen u nás jsou doma. 
 
      Pozdrav Vám všem posíláme,  
radost ze spojení máme.  
Přejeme Vám krásnou noc,  
zdravíme Vás moc a moc!!! 
 
      Posíláme pozdrav z Trutnova: je nás tu 45 dětí a 6 knihovnic s 1 Andersenem. 
 
      Nocležníci z Knihovny města Hradce Králové - pobočka NHK zdraví také všechny 
ostatní spáče-nespáče!!! Je nás tu 18 dětí a s nimi Eva, Simona, Vlasta, Dáša, Hela a 
Jitka. Hrajeme si s pohádkou Divoké labutě, nálada je skvělá. Odpoledne jsme též 
zasadili pohádkovník na zahrádce naší knihovny. 
 
      Z Hradce Králové-Kuklen se připojujeme k všeobecnému dětskému veselí, u nás 
máme momentálně malou posilňovací přestávku před dalšími soutěžemi a hrami. Krásný 
zbytek večera všem přejí Markéta, Zdena, Naďa, Anička a Helena 
 
      Zdravím všechny se zpožděním jednoho dne, v sobotu dopoledne nastal výpadek 
internetu. Statistika z naší Noci je následující: V Knihovně města Hradce Králové na 
pobočce Nový Hradec Králové spalo 19 dětí z druhé a třetí třídy a čtyři knihovnice. Jedna 
paní učitelka a kolegyně knihovnice odešly před půlnocí. Na programu byla Andersenova 
pohádka Divoké labutě, která nám posloužila jako zdroj inspirace k nejrůznějším hrám a 
soutěžím s využitím tvořivé dramatiky a tvůrčího čtení. Největší úspěch měla cesta na 
"hřbitov" (potemnělou knihovnickou zahradu), odkud měl každý jednotlivě přinést "kopřivu" 
pro Elišku, která z nich v pohádce tká košile pro své bratry, aby je vysvobodila ze zakletí v 
labutě. Pohádkovník - ořešák- jsme sázeli už odpoledne a vyhodnocovali při něm i vítěze 
etapové pohádkové hry Strom pohádek, která trvala od prosince do Velikonoc. Na 
chatování vůbec nebyl čas, anebo spíš zájem ze strany dětí. Usínaly zmožené kolem 
druhé hodiny po půlnoci a všechny rázem. Ani se moc nebreptalo. Pozdrav všem za naše 
spáče posílá Eva Komínová  
 
      V Novém Bydžově spalo 22 dětí, 2 knihovnice. Sázeli jsme pohádkovník za účasti 
paní tajemnice, hrálo se na kytary, banjo, flétnu. Malovaly se pohlednice, hrála pohádka 
Princezna se zlatou hvězdou a jak to bylo dál, večeře, diskotéka, půlnoční stezka odvahy 
na půdu knihovny, pohádky čtené na dobrou noc. Ráno si děti odnesly domů maličké 
pohádkovníčky-kaktusky, které nám pro ně věnoval člen svazu kaktusářů. Bylo to prima. 
Dobra a Blanka 
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      Hlásíme se z Týniště nad Orlicí - pohádkovník je zasazen, ujal se toho pan starosta s 
místostarostou a pan Andersen to bedlivě sledoval. Po soutěži s popletenými pohádkami 
si čteme Křesadlo a čekáme, až se připraví dramatický kroužek místní ZUŠ a zahraje nám 
pohádku. Zdravíme ostatní a prosíme, ať se nám přihlásí nějaká nám blízká knihovna… 
 
      Ve Staré Pace nocovalo 10 dětí z MŠ a 4 dospělí. Sázeli jsme "malý pohádkovník" - 
každý si zasadil macešku.Vzhledem k věku dětí jsme pojali Andersena jako pohádkovou 
féerii, kterou jsme zaštítili pohádkou O neposlušných kůzlátkách. Soutěžilo se, strašilo a 
hledal se poklad ve vlkově břiše. S baterkami jsme zkoumali noční hvězdy a díky 
maminkám jsme si pochutnávali na výborných pohádkových buchtách a koláčích. Děti 
usnuly kolem půlnoci, bylo to vše prima a za rok určitě zase.  
knihovnice Hylmarová 
 
      Informace o článcích v tisku získáte v rubrice Knihovny v tisku na adrese: 
http://www.svkhk.cz/regfunkce/tisk.asp . 
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