
NOC S ANDERSENEM 2020 aneb O tom, jak nocování mělo být a nakonec
nebylo, a pak zase mělo být a nebylo, ale nakonec přeci jen bylo...

Noc s Andersenem pořádal jako každoročně Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a jeho
Klub dětských knihoven. 20. pohádková Noc s Andersenem byla plánována na  pátek 27. března
na téměř  1700  místech.  Nocovat  mělo  na  95.000 malých  i  velkých  účastníků,  a  to nejen
v Čechách,  na  Moravě,  ve  Slezsku,  ale  také  na  Slovensku  či  v  Polsku,  ve  Slovinsku,  v  USA,
Chorvatsku, Dánsku, Německu, Saúdské Arábii, Turecku, Řecku, Švýcarsku, Itálii, Velké Británii,
na Novém  Zélandu,  v Kanadě  či  na  Maltě,  v  Austrálii,  Francii,  Bulharsku,  ve  Španělsku
a Portugalsku, v Litvě i Singapuru - tedy celkem v 24 zemích světa!

Záštitu  nad  letošní  pohádkovou  nocí  převzal  ministr  kultury  České  republiky  pan  Lubomír
Zaorálek, který ve své zdravici napsal: „…čtení probouzí fantazii a posiluje paměť. A v neposlední
řadě vychovává člověka ke kritickému myšlení,  k odpovědnosti,  ke svobodě. Přeji  letošní Noci
s Andersenem to nejlepší: ať je dobrodružná, bohatá a dlouhá. Ať splní svůj účel: posílí,  anebo
rovnou probudí zájem o knihy a čtení.“

„Čítať sa má aj  v dobe všetkých elektronických vymožeností  a dostupných aplikácií.  Kniha mi
príde stále najzmysluplnejšou formou zábavy. A pretože mám doma 11 ročnú slečnu, ktorá rada číta,
chceme spolu apelovať na rodičov a ich deti, aby čítali viac,“ napsala zase ambasadorka slovenské
Noci s Andersenem, zpěvačka Dara Rolins. 

V předstihu,  už 11.  března,  dorazil  „noční“ pozdrav od ilustrátora Tomáše Řízka z  Tchajwanu:
„Nerad bych zapomněl popřát hodně čtenářských zážitků a úspěšný průběh celé akce, moc zdravím
a držím palce velkým i malým čtenářům!“

Velkolepou  oslavu  výročí  narození  Hanse  Christiana  Andersena  připravovali  v  knihovnách,
školách, v klubech dětí, divadlech a dalších komunitních místech, kde všude měly děti po celou noc
trávit báječný program spojený se čtením pohádek nejrůznějšího druhu a připomenout si, jak prima
je číst, a to nejen pohádky!

Bohužel, okolnosti nebyly pohádkám nakloněny, díky koronavirové pandemii muselo být pohádkové
nocování přesunuto. Přesto se však mnozí nevzdali a „nečekaje“ náhradního termínu nocování „po
svém“ uspořádali. S velkou radostí se s Vámi chceme podělit o "noční" zprávičky - o čtení, které
sice většinou neproběhlo v knihovnách, školách či jiných zařízeních, ale přesto potěšilo.
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VYZÝVÁ K DOMÁCÍMU NOCOVÁNÍ

• Mimořádné  události  si  vyžádaly  mimořádné  činy.  Protože  nemůžeme  být  ve  škole,
navrhujeme,  abyste  si  s  námi  udělali  POHÁDKOVOU  NOC  doma.  Čtěte  si  pohádky,
zahrajte  si  na  rytíře,  připravte  si  královskou  hostinu,  učešte  si  vlasy  jako  princezna,
vystřihněte si  královskou korunu, zkuste chvíli  mlčet jako princ BAJAJA. Co vymyslíte
dalšího? Buďme alespoň takto zase chvilku spolu. Petra, Školní družina Liptál.

• Ahoj Tygříci a Bobříci, kamarádi, rodiče! Zdravím všechny, kteří mají rádi pohádky. Zvu
vás  na  naši  1.  společnou  Noc  s  Andersenem.  Mimořádné  okolnosti  nám nedovolí  akci
zorganizovat ve školce. Pojďme si tuto pohádkovou noc prožít se svou rodinou doma. Těšili
jsme se  na  spaní  ve  spacáku,  poslech  pohádek  H.  Ch.  Andersena,  hry,  hostinu,  tvořivé
aktivity,  převleky  do  kostýmů,  ilustrace  k  pohádce,  tancování  s  písničkou  z  pohádek,
posílání vzkazů, foto, video, stopovačku a další zajímavé aktivity, které nás napadnou - to
vše  můžeme dělat  i  doma a bude nás  to  bavit!  Pojďme si  to  užít!  Těším se na krásný
pohádkový den, večer a noc. Ti dříve narození mohou pokračovat až do rána (dospěláci).
Ale pozor! Jen ve dvou. Mám Vás ráda, Věrka, Plzeň.

• Srdečne Vás zdravíme zo Slovenska. Som učiteľkou ZŠ Jana Amosa Komenského v Seredi
a Noci s Andersenom sa zúčastňujem so svojimi žiakmi už niekoľko rokov. Deti majú veľmi
radi  túto  skvelú  akciu.  Preto,  keď  bola  v dôsledku  koronavírusu  zrušená,  zostali  veľmi
smutné. A tak  som  pre  deti  pripravila  netradičnú  Noc  s Andersenom,  ktorú  mohli
 absolvovať doma. Mali ste vidieť tú radosť. Pripravila som im aktivity: 1.Bobrík vedomostí
– hádali názvy rozprávok; 2. Bobrík rýchlosti – podľa indícií mali určiť predmet a nájsť ho
doma,  merali  si  aj  čas;  3.  Bobrík  šikovnosti  –  lúštili  krížovku  s tajničkou  „Andersen“;
4. Bobrík odvahy – po tme s baterkami hľadali kamienky, vetvičky, lístočky; 5. S rodičmi sa
zabavili pri kvíze zo sereďského nárečia. A na záver som im pripravila prezentáciu fotiek
z akcií, ktoré sme tento rok spolu zažili. Ešte počas noci som dostala od detí a rodičov fotky,
videá ako sa zabávajú. Veľmi ma to potešilo. S pozdravom Zuzana a štvrtáci zo Serede.

• Jako každý rok, ani letos nezapomněli Hanka a Mirek z MLK Kostomlaty potěšit všechny
svou písničkou: „Milí nocležníci (asi notně zklamaní)! I naše knihovna se chystala tento
pátek na tradiční nocování, letos dokonce poprvé v nových, krásných prostorách. Přípravy
byly vyladěné do posledního detailu, ale zasáhla vyšší moc. Ale i tak se s vámi chceme
podělit - jelikož jsme motto letošního nocování měli - Z pohádek kytku složenou, užijem si
s Boženou,  o tradiční písničku k tomuto tématu.  Přejeme vám trpělivost a  hlavně,  ať se
v dohledném termínu sejdeme na společné vlně.“

• Tak právě nám náš princ a princezna odpadli do královských duchen. Zjistili jsme, že máme
doma knihožrouta a sežral nám pohádky od Boženy Němcové, tak jsme zaimprovizovali
a četli  Pohádky  H.  Ch.  Andersena.  Vybrali  jsme  pohádku  Uspávač,  který  pod  každým
ramenem drží deštník. Deštníky jsme si pomalovali, protože Uspávač rozvírá pomalovaný
deštník nad hodnými dětmi, kterým se pak zdají nejkrásnější pohádky. Malování jsme si
zpříjemnili posloucháním písničky Vzpomínka na Boženu Němcovou od lidiček z knihovny
Kostomlaty. Písnička se moc líbila a doplnili jsme ji o omalovánky od Jiřího Fixla. Četli
jsme si u stolu i  v postýlce.  Uspávač vypráví pohádky od Pondělí  do Neděle.  My jsme
dočetli do Soboty, Neděli si necháme na zítra. Byl to krásný pátek. Děkujeme, s pozdravem
Tereza, koordinátorka Klub Quiq.

• ...zorganizovali sme cez obecný web "Domácu Noc s Andersenom,“ upravili kvíz o Harry



Potterovi  do  slovenskej  verzie  a  veríme,  že  deti  z  obce  Vlkovce  sa  určite  zapoja.
S pozdravom Ľudmila, Obecná knižnica Vlkovce.

• Dobrý večer, na dnešní Noc s Andersenem jsme se těšili a prostě jsme si ji nechtěli nechat
ujít. Uspořádali jsme alespoň krátké on-line čtení. Zdraví RC Zajíček.

• Jarmila  ze  Střediska  volného  času  TYMY  Holešov  píše:  „Společně  to  zvládneme!
Nezahálíme!  Zapojili  jsme se do  akce  Týden čtení  dětem,  na  našem FB jsou nahrávky
s četbou pohádek a příběhů, které jsme natočili  s osobnostmi našeho města pod názvem
Babičko, dědečku vyprávěj. Přejeme, ať se akce, i když v jiném formátu, vydaří.“

• A četlo  se  na  mnoha  místech,  za  všechny  zmínka  v  Hodonínském  deníku,  kde  píší,
že blatnická starostka četla svým vnučkám, aby o NsA nepřišly.

VYZÝVÁ K TVOŘENÍ

• „Naše děti se moc těšily, ale víme, jak to dopadlo. Jako jejich učitelka VV jsem jim dala
za úkol namalovat, jak Harry bojuje s koronavirem  a dostala jsem od jedné slečny foto,
které  přikládám.  Tu  roušku  sama  šila  a  naaplikovala  ji  na  Harryho,“  píší  ze  ZŠ  Nad
Přehradou v Praze 15.

• Dnes jsem měla sedět úplně vyčerpaná, ale jako každý rok šťastná. Den po Noci byl vždy
euforický. Účastníme se, mimo prvního ročníku, vždy a posledních pár let je nás kolem 70
účastníků. Nejprve starší děti dělají program pro mladší a stávají se jejich anděly ochránci.
Letos jsme měli mít noc s dětmi z Austrálie on-line. Ale i tam bylo vše zrušené. Mají pouze
naše malované pohledy. Nevadí. Těšíme se na noc, která bude... Vrchoviňáci.

VYZÝVÁ KE SPOLEČNÉMU TRÁVENÍ ČASU!

• Ještě  v  červnu  proběhlo  Andersenovské  odpoledne  v  Obecní  knihovně  Křečkov
na Nymbursku: „Vymyslely jsme s paní  učitelkou Andersena výtvarného. Děti  v družině
luštily různé kvízy a namalovaly kouzelné klobouky, v MŠ malovaly na téma Pohádkový
dům. Kdo byl v karanténě, poslal obrázky e-mailem. Obrázky zdobí chodbu na obecním
úřadě. Celkem se Andersena u nás zúčastnilo 39 dětí.“

• Opravdická  noc  proběhla  jako  rozloučení  s  prázdninami  v  uherskohradišťské  knihovně.
Proběhla historicky první pátračka - únikovka v knihovně a na noční dobrodružství dorazili
také hosté z knihovny ve Studené Loučce.

• „Odpoledne s Andersenem u nás  proběhlo v pátek
18.  září,  Noc  s Andersenem  jsme  kvůli  rouškám
přesunuli  na  odpoledne  (spát  se  v nich  nedá).
Z původních 21 nahlášených dětí jich nakonec přišlo
jen  9,“  píší  z  Jablonného  nad  Orlicí.  „Celá  akce
proběhla venku před budovou knihovny. Nechyběly
tradiční soutěže, kvízy a úkoly – tentokrát na téma
Harry Potter. Děti si opekly uzeniny na čarodějném
ohýnku  v Ohnivém  poháru,  poslechly  ukázku
z knihy Harry Potter a kámen mudrců v podání pánů
Andersenů  a  nakonec  jim  kouzelný  klobouk
prozradil,  kde  na  ně  čeká  jejich  kouzelná
hůlka. Místní  ochotníci,  kteří  nám  každoročně  při



NsA čtou z pohádek, tentokrát pro nejbystřejšího malého kouzelníka připravili opravdický
Nimbus 2000.“

CHALLENGE ACCEPTED TAKÉ V ZAHRANIČÍ

• Slovinská Knjižnica v Radovljici píše: „This year we as well as all have to cancelled Night
with Andersen... But not all – this to gays organised their own night at home with pizza
(usually we eat pizza during the Night with Andersen in library), books, reading... „Slišala
sem,  da  sbirate  dogodke  za  zgotovino.  Ta  se  mi  zdi  inovativen.  Učenca  Aljaž  in  Filip
z Dobravice sta Noč z Andersenom organizirala kar doma! Lep pozdrav! Vilma.“

• „Bylo nám moc líto, že naše oblíbená akce neproběhla, a tak jsme vymysleli náhradní plán.
… Jeden středeční večer jsme pro děti vytvořili kouzelnou virtuální místnost plnou pohádek,
kam jsme je všechny pozvali a tam jim naživo obě pohádky přečetli. Určitě to nebyl ten
nejlepší herecký výkon, byli jsme pěkně nervózní, ale děti byly nadšené. Vyzvali jsme je
pak, ať doma pokračují a čtou s rodiči dál, třeba ve spacáčcích. Jedna rodinka se dokonce
vypravila  strávit  noc ve spacácích na půdu! … Vypadá to,  že čtení  budeme muset  ještě
jednou zopakovat. Líbilo se to i nám, učitelkám.“ Za tým ČŠBH v Ženevě Jana.

• Noc s Andersenem proběhla v České škole Milán i přes nepříznivou situaci: a to online, přes
skype. První skupinka mladších žáků se sešla od 17 hodin, druhá starších od 21. hodiny.
Tématem byly veselé  verše  a  básničky (například  Jiřího Žáčka a  dalších),  zazpívaly si,
zarýmovaly i  samy děti  a dostaly básnický úkol!  Děkujeme našim zlatým vychovatelům
za nápad a realizaci i za přání: "Mějte se krásně a pište básně!"



NOC S ANDERSENEM ŘÍJEN 2020

A když už nám bylo jasné, že ani květnový termín nevyjde, bylo stanoveno nové oficiální datum –
den ukončující Týden knihoven, pátek 9. října. Původní optimistické vize s plánem na společné
celonoční dobrodružství v knihovnách a školách však i v říjnu vzaly za své. Příznivci nočního
čtení to však tak lehce nevzdali!

Milé děti, milí rodiče! Uspořádejte si svou vlastní noc! Zkuste věnovat páteční večer společnému
čtení,  rodinnému divadélku s literárními předlohami, společnému povídání o tom, co rádi čtete,
malování obrázků inspirovaných četbou, připravte si čtecí doupata či polštářky, napište společný
příběh či  natočte  video,  jak si  společně čtete!  Najděte  si  pohádkový recept  a  společně si  něco
upečte... Můžete si také noc rozdělit - do půlnoci si číst s dětmi, po půlnoci pak bez dětí :-)

A my máme ohromnou radost, že malé i velké čtenáře karanténní stav neodradil a v pátek 9. října
2020 SE OPRAVDU POHÁDKY ČETLY!!!  Krásná  slova poslal  dětem pan Ole  Frijs-Madsen,
dánský velvyslanec:  „Doufám, že si užijete příjemný večer s  knihami plnými úžasných příběhů v
kruhu vaší rodiny. A vlastně budu moc rád, když si takovýto večer zopakujete častěji, až do doby,
než se opět společně potkáme na Noci s Andersenem ve vašich knihovnách a školách, jak jsme
zvyklí.“

VZNIKLO NĚKOLIK ON-LINE PŘENOSŮ

• „Covid 19 nás v devatenáctém ročníku donutil zcela změnit podobu oblíbené akce. Čtecí
pelíšky  si  děti  připravily  doma  a  ve  stanovený  čas  se  elektronicky  připojily
k videokonferenci  s knihovnou,“  napsali  z  MěK Valašské  Meziříčí.  Knihovnice  přečetly
několik  Andersenových  pohádek  a  ke  každé  připravily  několik  úkolů.  Děti  počítaly,  na
kolika matracích spala princezna na hrášku, či tancovaly jako papírová baletka z cínového
vojáčka. Pohádku o Císařových nových šatech dokázaly seřadit z rozházených vět i předvést
pomocí pantomimy. Ke každé pohádce měly knihovnice spoustu neodbytných otázek a ty,
které  děti  večer  nestihly  zodpovědět  nebo  vyluštit,  jim  zůstaly  na  víkend.  Nocovalo  -
nenocovalo 13 dětí.  A co na to rodiče? „Bylo to super! Velké poděkování za celou akci,
celou přípravu a všechny materiály. Některé pohádky jsme tak měli díky vám i 3x - čtenou,
nahranou čtenou i natočenou. A pořád to bylo zajímavé. Téma bylo taky více než výzva...
tolik dotazů u nás ještě dneska... ty zapeklité konce... moc děkujeme. Těšíme se opět!!!“
„... bylo to netradiční, ale super...  Děkuji za ochotu, kterou věnujete dětem. Jste úžasní!“
„Byl to krásně strávený čas a moc se nám to líbilo!!!“

• S vizí „Když nemůžou děti na Andersena do knihovny, dostaneme atmosféru tradiční akce
k nim domů“ se rozhodli  uspořádat Noc s Andersenem třinečtí  knihovníci  a knihovnice.
Tentokrát tedy jinak, speciálně, on-line, živě. A povedlo se! V čase od 18.00 do 22.00 bylo
připraveno živé  vysílání,  čtení,  kvízy,  hádanky,  soutěže,  speciální  čtecí  balíčky,  počítání
oveček,  dokonce  vyzvali  děti  doma,  aby  blikáním  označily,  kde  společně  tráví  Noc
s Andersenem  doma  :-)  Kromě  dětí  z  Třince  a  okolí  se  zapojili  malí  i  velcí  čtenáři
z Příbrami, Znojma, Velké nad Veličkou. Do společné NsA se zapojilo 40 rodin, což bylo asi
60 dětí.

• Městská  knihovna  Louny  připravila  speciální  vysílání  svého  pořadu  Knihovna  dětem.
V pátek 9.  října dorazil  ve 20:00 do studia a  živého vysílání  s  knihovnicí  Bibi  inženýr,
detektiv a odborník z EU v jedné osobě profesor Chnipeerdo (čti Hnipírdo), aby odstartoval
pátrání po zmizelém pejskovi Brunovi. Profesor dětem poskytl indicie a Bruna se nakonec
podařilo nalézt pod kloboukem pana Andersena.  Všichni úspěšní luštitelé byli  odměněni
malým plyšovým Brunem.



• „Z dôvodu nepriaznivej situácie s ochorením Covid-19 v našom meste krízový štáb mesta
vydal nariadenie o zrušení všetkých podujatí na území mesta. Preto sme zrealizovali Noc
s Andersenom on-line  formou.  Tematicky sme podujatie  mali  zamerané na 215.  výročie
narodenia  H.  Ch.  Andersena.  Pre  deti  sme  mali  pripravené  informácie  o  živote  H.  Ch.
Andersena, rôzne hádanky, doplňovačky či tajničky z jeho rozprávok. Keďže sme všetky
pripravené aktivity nestihli s deťmi počas noci zrealizovať, pokračujeme on-line aktivitami
aj naďalej. Snáď na budúci rok sa všetko uskutoční priamo v knižniciach,“ píší z Mestskej
knižnice ve slovenském Svite.

PROBĚHLO MNOŽSTVÍ DOPOLEDNĚ-ODPOLEDNĚ-PODVEČERNÍCH PROGRAMŮ

• V turnovské Knihovně A. Marka v 17.00 symbolicky prošel od knihovny v Jeronýmově
ulici  do  městského  parku  průvod  dvaceti  zástupců  dětí,  rodičů  a  pořadatelů.  Tam
u posledního Pohádkovníku zasazeného v termínu březnové Noci s Andersenem vyslovili
společné přání, aby se zde sešli všichni ve zdraví za rok, v pátek 26. března 2021.
 

• Ze znojemské knihovny napsali: „Nebudeme nocovat v knihovně, ale pro spáče - nespáče
jsme si připravili večerní procházku Znojmem s hledáním pokladu.“

• „Kam se poděl žabák? Už jste někdy viděli protahující se žábu? Tahle se o to pokoušela.
Tedy pokoušel. Byl to žabák jménem Trevor, povoláním domácí mazlíček, povahou útěkář
a dobrodruh. Zrovna se po zimě, strávené v pohodlí nebelvírské kolejní ložnice, chystal opět
vyrazit  na cesty.  Jeho dočasným ubytovatelem – rozhodně ne majitelem či pánem – byl
Neville  Longbottom,  chlapec  zapomnětlivý  a  nejistý.  Trevorovy  nároky  na  vlastníka
nesplňoval ani v nejmenším. Nebylo to s ním však úplně beznadějné, třeba do hledání věčně
mizejícího žabáka vkládal značné úsilí. A tak se Trevor rozhodl stát se opravdovou výzvou.
Pro Nevilla i pro vás. Hop! A je pryč.“ Šifrovací hru připravili v MěK Blansko, 5 dětí, které
měly  spát,  šlo  v  pátek  šifrovací  hru  na  motivy  Harry  Pottera  s  knihovnicí.  V  sobotu
a v neděli  byla  hra  zanechána  v  ulicích  města  pro  veřejnost,  podle  podpisů  v  deníčku
ji prošlo 129 osob. 



• „Témou našej  noci boli  pôvodne rozprávky o zvieratkách a  so zvieratkami.  Polhorským
rodičom, ktorí nemajú čas, ponúkam možnosť, že môžu deti na čítanie zvieratkám priviesť
ku mne. Nie naraz :) Fotogenických zvierat mám dosť, foťák mám, s čítaním pomôžem:)“
Gabriela Futová, jedna z nejoblíbenějších slovenských autorek.

• „Také jsme se nechtěli této akce úplně vzdát a tak jsme pro 14 dětí, které se nám přihlásily
a moc se na akci  těšily,  vymysleli  takovou skoro  Polonoc s Andersenem.  S dětmi jsme,
kromě večeře v blízké restauraci, byli celou dobu venku. Povídali jsme si o vzniku akce
NsA, četli o Andersenovi a jeden z chlapců hrál samotného H. Ch. Andersena. Následovala
série soutěží,  her,  kvízů,  vyrobili  jsme si z rákosek čarodějnické hůlky Harryho Pottera.
Rozdělali jsme si oheň a četli u něj knihy. Nakonec děti objevily truhlu s pokladem,“ píše
Dagmar z MVK Kamenice.

• Celý týden se věnujeme knihám, ve čtvrtek máme tzv. Čtení do ouška jako přednoc vaší
noci,  ale  budeme  si  číst  a  pak  děti  půjdou  domů!  Těšíme  se  na  příští  rok  a  doufám,
že to dobře dopadne, Hanka z Mš Ovčí Hájek.

• „Chtěla  bych se s  vámi podělit  o  dnešní  zážitek.  Sice je  8.  října,  ale  třída 2.  A prožila
dopoledne s Andersenem. I když celostátní Noc s Andersenem připadá až na zítřejší den,
děti v naší škole mají zítra ředitelské volno a situace ještě bohužel nepřeje shromažďování.
Proto  jsme  pojali  dnešní  vyučování  poněkud  netradičně.  Od  rána  jsme  celá  třída  byli
v pyžamech  a  ve  spacácích  či  na  dekách.  Výuka  byla  zaměřená  na  osobnosti  H.  Ch.
Andersena a B. Němcovou. Při světle svíček jsme si o nich povídali, četli jsme si ukázky
z knížek, maminky nám upekly bábovky a dortíčky, já s paní asistentkou jsme dětem uvařily
ovocný čaj. Při tomto netradičním vyučování panovala naprostá pohoda a dobrá nálada,“
napsala nám paní učitelka Klára ze ZŠ Stochov.

• V ZŠ a MŠ Starý Plzenec-Sedlec letos noc  přejmenovali na den s Andersenem a hlavním
tématem byli čeští ilustrátoři dětských knih. Žáci 4. a 5. ročníku připravovali ve dvojicích
plakáty o jednotlivých ilustrátorech nebo ilustrátorkách. Všichni potom během celého dne
plnili  různé úkoly,  např.  zjišťovali  informace,  zhlédli  prezentaci  a  odpovídali  na otázky,
plnili večerníčkový kvíz, skládali puzzle, přiřazovali název knihy k autorovi, ilustrátorovi,
obrázku  a  skutečné  knize  a  spoustu  dalších  úkolů.  Součástí  projektu  byla  i  beseda  se
skutečným současným ilustrátorem Vhrsti. Po všech aktivitách bylo i mnoho těch, kteří se
uvelebili do čtecího koutku a s knihou v ruce relaxovali.

• V  Mestskej  knižnici  Mikuláša  Mišíka  v  KaSSv  Prievidzi  sa  nám  podarilo,  napriek
okolnostiam, 9.10.2020 zorganizovať Večer s Andersenom. Poduajtie sa konalo v príjemnej
atmosfére a s deťmi sme si to užili. Spravili sme skúšku odvahy a aj sme slávnostne sľúbili,
že budeme vzornými čitateľmi. Stretli sme sa s pani Andersenovou. Napísali na gombíky
z plášťa pána Andersena priania. Spoločne sme sa pomodlili za všetky detia a aj nastávajúce
Noci s Andesenom, pohľadali  poklad a spokojní odchádzali.  Verím, že všetci  nocľažníci
virtuálni a aj  skutoční si nocovanie a rozprávky H.Ch. Andersena užili rovnako ako my.
Tešíme sa dovidenia v lepších časoch a NECH ŽIJE NOC S ANDERSENOM 2021.

PROGRAMY HLÁSÍ TAKÉ ČESKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC

• T. G. Masaryk Czech School Chicago, USA hlásí: Ilustrátorka Galina Miklínová měla být
jedním z hostů jarní Noci s Andersenem, ale Koroňák nám umožnil setkání až v náhradním
termínu a pouze virtuálně.  Mluvilo se hlavně o knize H2O, kterou teď společně čteme hned
ve čtyřech třídách. Děkujeme Galině, že si pro naši školu vyhradila sobotní večer!



• V české a slovenské škole Okénko CIC v Londýně jsme během našeho vyučování v sobotu
10. října 2020 také oslavili Noc s Andersenem. Ve všech třídách si děti povídaly o svých
nejoblíbenějších knížkách, a to jak českých či slovenských, tak i anglických. Páťáci, šesťáci
a sedmáci si zahráli na překladatele a zkusili si přeložit několik krátkých vtipných básniček
od Shela Silversteina. A pár z nich se opravdu hodně povedlo.

NOCOVALO SE TAKÉ „SKUTEČNĚ“

• Opravdickou Noc prožila děťátka z MŠ Holedeč, a jak napsala paní učitelka: „Noc proběhla
v klidném duchu. Děti vyprávěly pohádky podle obrázků, které skládaly za sebe podle děje.
Hádaly názvy dalších pohádek  podle  indicií,  absolvovaly test  znalostí  z Pohádkové říše.
Zakončením  večera  bylo  promítání  příběhu  „Jak  pejska  bolel  zoubek"  ze  stařičké
promítačky. Ráno byly děti odměněny pestrou snídaní, diplomem a památeční kartou.“

• Povedlo se nám včera nocovat v knihovně! U nás to byla noc -  Andersen VS Harry Potter,
píší z Knihovny Novosedlice.

• V Postřelmově  proběhla  stezka  odvahy a  peklo  se  dánské  pečivo  wienerbrodsdej.  „Byl
to příjemný Andersenův víkend (Vše jsme v pátek nestihli, pokračovali jsme i v sobotu).“

ALE HLAVNĚ! NOC S ANDERSENEM SE DOSTALA K RODINÁM,
NOCOVALO SE TOTIŽ DOMA!

• Hezký den všem! Kdyby chtěl někdo inspiraci na rodinnou Noc s Andersenem, tak posílám
své  úkoly,  které  předávám  rodinám,  které  se  chtějí  zapojit,  píše  Dana  z  Jablonného
v Podještědí. Musíme přiznat, že její pravidla inspirovala!

Informace a pravidla k nocování:
– nic z níže uvedeného není povinné, ale řídit se tím můžete
– jediné nutné pravidlo je dobrá nálada mezi všemi členy rodiny
– spát se může jít nejdříve ve 23.00
– připravte si zásoby laskomin, pořádnou večeři, dětské šampáňo (dospělí mohou jinou verzi)
– pro lepší pocit z domácího nocování a pro větší sepjetí s akcí Noc s Andersenem doporučuji

spát ve spacáku (můžete spát klidně na postelích, ale borci budou spát na karimatce na zemi)
– na úkolech spolupracuje celá rodina

Připravte si k     ponocování předem:
– jeden  stůl  obložte  dobrotami  a  jídlem,  ze  kterého  budete  postupně  ujídat  a  upíjet  (na

přípravu jídla během nocování není čas)
– připravte si knihu, ze které budete po chvílích během večera a noci číst (na knížce se musí

shodnout všichni účastníci nocování)

• Ke  čtení  doma  inspirovala  své  malé  čtenáře  také  knihovnice
Monika.  „Noc  s Andersenem  je  noc,  kdy  se  otevřou  knihovny
dětem,  aby  si  tu  mohly  číst,  povídat  a  hrát.  Letos  je  bohužel
všechno  jinak,  ale  přece  nebudeme  čekat,  než  všechny  nemoci
světa zmizí. Co když děti mezitím vyrostou bez pohádek?“ A tak v
MK Veletiny dostaly děti ke čtení i čtecí polštářek, který jim bude
připomínat,  jak hezké je si  chvilku před spaním číst.  „Polštářků
jsme rozdali 10, ještě zůstalo i na příští ročníky. A možná budeme
rozdávat ještě i po termínu, vždyť pohádky se mají číst cely rok.“



• „Hezký večer a krásnou pohádkovou noc! Tak i u nás v Lukách nad Jihlavou je to letošní
nocování  totálně  jiné!  Moc  a  moc  děkujeme  za  přeposlanou  inspiraci  z  Jablonného
v Podještědí a úžasný "manuál" od paní Zpěvákové. Dovolila jsem si oslovit rodiče svých
dětí  a přeposlala  jsem jim tento návod. Již  mi začínají  chodit  první fotografie  a  zprávy
na WhatsApp. Těší mne, že se děti o tuto úžasnou akci zajímají, a že jim rodiče pomáhají si
NsA zorganizovat. Všichni si společně budeme držet palce, ať se nám pohádková NsA 2021
již opět vydaří v naší místní knihovně v Lukách nad Jihlavou,“ píše Lenka a čtenářský klub
při ZŠ a MŠ Luka nad Jihlavou.

• Posílám Vám fotku z  našeho  prvního  nocování  s  Andersenem.  I  když  plány byly  jiné,
nocování  jen se synem jsme si  užili.  Postavili  jsme si  bunkr,  upekli  si  dobrotu na ráno
a poctivě četli až do usnutí. Jitka R.

• Posílám fotografii z naší "noci". Byla krátká, přečetly jsme dvě pohádky a usnuly. Ale doma
to prostě není ono! Tak příští rok snad v plné parádě!  Elenka, 2.B a Alena H.

• Dobrý  deň,  keďže  nám momentálna  situácia  (núdzový  stav  pre  COVID-19)  nedovolila
stráviť rozprávkovú noc s Andersenom v našej knižnici, urobili sme si ju v pohodlí domova
spolu  s  dievčatami.  Teplo  sálajúce  z  piecky,  lampáš,  vankúše  a  rodinná  pohoda  nám
spríjemnili  rozprávkovú  noc.  Spoločné  čítanie  a  počúvanie  rozprávok od blízkych je  tá
najkrajšia  chvíľa,  ktorá  spája  rodičov  s  deťmi.  Bol  to  krásny  rozprávkový  večer.
S pozdravom Jarka M.

• Naše šestiletá Sofinka nemluví celý týden o ničem jiném, než o Noci s Andersenem. Četli
jsme Malou mořskou vílu, pak jsem stáhl pohádku na IPad a teď posloucháme Rádio Junior.
Doufám, že přání dcery jsem splnil. Tyhle akce se mi moc líbí a doufám, že příští rok bude
v knihovně. Sofie Č. a tatínek.

• Moc zdravíme nocležníky za mou rodinu i za naše čtenáře z obce Petřvald a Petřvaldík okr.
Nový Jičín. Moc si to užíváme. Jíme samé dobroty. Po večerníčku, který byl dnes netradičně
čtený,  jsme  se  přesunuli  do  spacáků  a  každovečerní  čtení  v  posteli  vystřídalo  povídání
a listování v knihách. Budeme usínat obklopeni knihami a s dobrou náladou. Musím říct,
holky, skvělý nápad tato netradiční noc ;-) Petra H.

• Zdravím Vás a přeji hezký večer. Děkujeme za inspiraci. Dnes jako každý den jsme opět
uléhali s knihou. Tentokrát však syn (5) poprosil o vyvěšení vlajky a dcera (3) souhlasila
s focením :D Vzhledem k věku jsme sice zalomili dřív, než někteří vůbec začali, ale jako
premiéra andersenovské noci to myslím bylo fajn :) Zdravíme a děkujeme! Pavlína a Tereza.



• Děkujeme moc za týdenní sdílení a motivaci na FB. Původně jsme měli v plánu uspořádat
Noc s Andersenem jako zakončení týdenního čtení dětem v naší dětské skupině Klub Quiq,
ale nějak už jsme to nestačili zrealizovat. Udělali jsme si tedy noc rodinnou. Za zvuků Rádia
Junior jsme s dětmi pekli perníčky. Čtecí doupě jsme si udělali v obýváku na zemi, na dece
s polštáři  a  stanem. Četli  jsme H.  Ch.  Andersena -  Malá  mořská víla.  Nejdéle  vydrželo
nejmladší dítě, nejstarší usnul jako první. Večer jsme si parádně užili. Díky!

• Naša Noc s Andersenom v domácom prostredí, so synom Lukášom sme tvorili. Na počesť
výročia  narodenia  p.  Andersena  sme vyrobili  aj  maketu  jeho knihy a  samozrejme  čítali
a čítali až do noci. Nezabudnuteľný zážitok! Ľudmila P.

• Keďže sme nemohli nocovať v Podduklianskej knižnici vo Svidníku, urobili sme si Noc
s Andersenom doma. Prišli aj susedia a bolo nám rozprávkovo. Tatiana.

• Děkujeme  za  další  Noc  s  Andersenem,  držíme  ji  téměř  denně,  za  což  jsem moc  ráda.
S pozdravem Jiřina Č.

• Dobrý den, zdravíme Noc s Andersenem, účastníme se již několik let. Večerní čtení bylo
z knihy Dobrodruh (mimochodem krásná knížka). Děkuji za moc hezkou akci! Ladislava M.

• Dobrý den, my jsme prožili  noc s Andersenem na chalupě na horách u babičky a dědy.
U krbu jsme si na střídačku četli. Elli říkala, že to nebylo špatné, ale že doufá, že další noc
už bude zase ve škole. S pozdravem, Michaela a dcera Ella, 3. třída ZŠ Žernosecká.



TÉMATA, SOUTĚŽE, CENY, MÉDIA...

Chystaly  se  velké  oslavy  výročí  narození Boženy Němcové,  v  nakladatelství  Albatros  připravil
Ondřej Müller zapeklité otázky k 20. výročí českého překladu knihy Harry Potter a pohádkové
pohlednice s Harrym Potterem byly už od března rozeslány. V Knihovně města Ostravy připravili
pro všechny plakáty, šablony k vlaječkám, butonům i pamětní průkazky. Oblíbenou soutěž pro děti
připravil  na  svém  webu  elektronický  časopis  veverusak.cz,  časopis  Mateřídouška nabídl
v březnovém čísle celostránkový kvíz Jak dobře znáš Andersenovy pohádky? a až z daleké ciziny
do Čech dorazilo už v březnu speciální číslo  Krajánka, elektronického časopisu pro multilingvní
děti. 24. 9. 2020 byla v Pedagogickém muzeu předána také  Cena nočních spáčů. Nejvíce hlasů
získala  kniha Vojtěcha Matochy Prašina,  pro kterou hlasovalo  na 160 "nocujících"  knihovníků
z celé ČR. Den i podvečer s Andersenem v živém vysílání připravilo také Rádio Junior, a jak napsal
šéfredaktor  Tomáš  Vacek:  "Noc  s  Andersenem  byla  jako  téma  dne,  knížky  a  podvečerní  čtení
provázely  vysílání od rána až do 19.00 hodin." …  Jméno má jako motýl, ale motýl není. Jeho
sestřička má jméno jako rostlina, ale rostlina není. Problémy jim dvěma pomáhají řešit africká
zvířata. Ale ten, kdo o nich napsal, je z Česka. O jakou knížku jde a kdo ji napsal? No, je to přece
Paví  Očko (a  jeho sestřička  Lianka)!  A cyklus  knížek  o  něm napsala  Bohumila  Sílová,  zněla
odpověď na každoročně zapeklitou otázku Čtisibrýla Ušatého a jeho asistentky Zlaty H. Děkujeme
také za knihy, které poskytlo  nakladatelství Argo a CD z  vydavatelství Tympanum, kterými jsme
odměnili ty, kteří zaslali fotografii či videa ze svých „domácích“ nocování,

V České televizi  byla  Noc s Andersenem zmíněna dokonce několikrát,  Jolka Krásná v přímém
vstupu  v  ČT24  telefonovala  do  Knihovny  města  Plzně,  následně  s  Ondřejem  Müllerem
z nakladatelství Albatros připomínali 20. výročí českého vydání Harryho Pottera a také 200. výročí
narození Boženy Němcové. A Saskia Burešová v nedělním Kalendáriu vzpomínala na Pavla Šruta,
kromě  jeho  písní  došlo  i  na  dětské  knížky  a  večerníčky.  Když  mluvila  o  Kanafáskovi,  bylo
to podmalováno úvodní písničkou a titulkem Jak nespali v knihovně, jak zaznamenala kolegyně
Mirka ve vysílání ČT.

Na tisk  speciálně  vydaných  pohlednic  přispělo  Ministerstvo  kultury  ČR,  distribuci  pohlednic
zajistilo nakladatelství Albatros.

VŠEM ORGANIZÁTORŮM, ÚČASTNÍKŮM,
SPONZORŮM A PŘÁTELŮM NsA 

MOC A MOC DĚKUJEME! 
BYLI JSTE BÁJEČNÍ! 

TĚŠÍME SE V PÁTEK 26. BŘEZNA 2021 PŘI
21. ROČNÍKU NOCI S ANDERSENEM.


