
Noc s Andersenem 

Již potřetí jsme se sešli s dětmi v knihovně na NOCI S ANDERSENEM. Měli jsme 

připravený bohatý program. Ještě dopoledne zavolal redaktor Českého rozhlasu Ondřej 

Vaňura, zda by mohl z naší knihovny odvysílat živý vstup do rádia. Strávil mezi námi 

skoro dvě hodiny. Začali jsme jako každý rok seznámením s panem pohádkářem 

Andersenem. Pro děti, které pozorně poslouchaly, určitě nebyl problém vyplnit kvíz o 

tomto spisovateli .                                                                                                         

Ještě před tím, se děti rozdělily do týmů, které si pojmenovaly. Abychom je poznaly, tak 

se označily barevnými páskami z krepového papíru. Následovalo na střídačku malování 

triček a hraní různých her!  Po večeři k nám dorazila paní starostka s manželem.        

Pan Zlatohlávek dětem vyprávěl o znamení zvěrokruhu a každé dítě si vybralo právě ten 

svůj kámen. Ještě dostaly čínské penízky pro štěstí. Z obou si vyrobily přívěsky na krk. 

Všem se to moc líbilo.                                                                                                                  

To nejlepší na nás teprve čekalo - noční hra s hledáním otázek a vyplňováním tajenky. 

Taková procházka potmě okolo hřbitova, byla jenom pro odvážné. A to byly nakonec 

všichni. Menší děti byly docela unavené a tak si začaly chystat karimatky a spacáky. Ty 

větší si ještě hrály ping - pong, řádily a povídaly si strašidelné příběhy. Trochu nás mrzí, 

že nějak nevyšel čas na čtení knížek, které děti mají oblíbené a měly si je donést. Tak 

snad příště! Poslední děti usnuly ve 3:00  hod. ráno.                                                                      

V sedm hodin jsme vstávali unavení, ale spokojení.  Po snídani si děti vybraly odměny 

podle pořadí v bodování a rozdaly se pamětní listy. Odnesly si namalovaná trička a také 

dárky od letošního sponzora McDonald's, který části knihoven, které se do akce 

přihlásily, dodal mimo pitíček, mufinů, nafukovacích balónků i poukázku v hodnotě 50 Kč. 

Děkuji hlavně Obecnímu úřadu, Základní škole, manželům Zlatohlávkovým, rodičům za 

výborné buchty ke snídani a mým pomocnicím za to, že se noc s Andersenem mohla 

vůbec uskutečnit.  

 

Hurááá, příští rok na čtvrtou NSA.  

                                                                                     Hana Šanderová 

 

 

 


