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Letošní (v pořadí již sedmé) Noci s Andersenem [9] v Knihovně Jinočany [10] se zúčastnilo 54 dětí –
29 dívek a 25 chlapců. Pro děti to bylo velké dobrodružství, jelikož jsme poprvé nocovali v nově
postavené základní škole. Knihovna nedisponuje tak velkými prostory a se školou velice úzce
spolupracuje; není tedy problém kdykoliv po domluvě s paní ředitelkou uspořádat v prostorách školy
jakoukoliv akci.
Sraz všech účastníků byl v 17 hodin před budovou školy, kde si je postupně přebíraly Štěpánka
a Markétka, které pomohly dětem v šatně. Následně putovaly za Lenkou a Kristýnkou, které
pomáhaly v družině rozbalit spacáky a připravit vše na večer.

© Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2017–2023
ISSN 1213-5828

Strana 1 z 5

Noc s Andersenem 2019 v Knihovně Jinočany
Bulletin SKIP (https://bulletinskip.skipcr.cz)

[11]
Příprava na noc
Pak děti posílaly do jídelny, kde jsem už čekala já – Gábina – s Hankou a Terezkou. U nás jsme děti
dělily do šesti družstev, vázaly jsme na ruku barevné stužky a všichni se podepisovali do kroniky.
Po všech těchto úkonech kouzelná noc mohla začít.
Hned na začátku jsme se s dětmi přivítali, stručně je seznámili s celým programem a následně jsem
předala slovo paní starostce Miluši Čančíkové. Ta rovněž pronesla krátkou řeč a hned poté
následoval přípitek dětským šampaňským. Všichni už seděli na svých místech (byli rozděleni do
skupin) a začali poslouchat první pohádku, kterou četla paní starostka. V polovině čtení paní
starostka postupně z každého družstva požádala jednoho zástupce a ve čtení pokračovaly po
odstavcích děti. Po pohádce začala zábava. Jelikož naše téma bylo Letem světem, každá z nás
dospělých byla oblečená tak, aby dětem trochu napověděla, odkud vlastně pochází. Markétka byla
Eskymák, Štěpánka Turkyně, Terezka Japonka, Lenka Afričanka, Kristýnka Havajka a já Polka. Po
těchto státech jsme cestovali, děti dostávaly různé hádanky, kvízy, dokonce se učily dvě věty
v polštině a tanec hula hula, který se jim náramně líbil. Po vyčerpávající cestě po všech kontinentech
si děti snědly svou malou večeři, kterou jim rodiče zabalili do batůžku. Pak bylo pro ně připravené
velké překvapení. Přijel za námi pilot airbusu ČSA Míra s letuškou Zuzkou. Jejich hodinu a půl dlouhé
povídání, promítání krátkých videí o létání a letadlech bylo pro děti i pro nás dospělé tak fascinující,
že nikdo ani nedutal. Děti se postupně během vyprávění ptaly na věci, které je zajímaly, a pilot
s letuškou nestíhali ani odpovídat. Po skončení besedy se polovina kluků i holek rozhodli, že chtějí
být v budoucnu piloty a letuškami.
Po zajímavostech ze světa létání proběhlo focení a druhá večeře, kterou děti dostaly od našeho
sponzora Mlýnský domov. Byly to vynikající šunkové pizzy, po kterých se velmi rychle zaprášilo. Pak
© Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, 2017–2023
ISSN 1213-5828

Strana 2 z 5

Noc s Andersenem 2019 v Knihovně Jinočany
Bulletin SKIP (https://bulletinskip.skipcr.cz)
ještě všichni dostali ovoce od dalšího sponzora Sklizeno, s.r.o. Poté začaly další soutěže a nakonec
sčítání bodů. Některé děti – většinou prvňáčci – už byly unaveny a chtěly si jít lehnout, ale většina
z nich ještě zůstala a začala další hra – slovní kopaná. Po této poslední hře všichni postupně
odcházeli do svých pelíšků a četli si ze svých oblíbených knih, které si přinesli z domova. První, kdo
usnul, byl ve 22:50 Vojta Friedrich a poslední David Bečvář v 1:20. Ten byl i největším „kecalem“
spolu s Anthonym Klarem a Honzou Sýkorou.
Budíček byl v 6:10, kdy se vzbudilo prvních šest dětí. Ty následně během deseti minut svým
„breptáním“ probudily i zbytek nocležníků. Na všechny čekala ranní hygiena, balení spacáků
a výborná snídaně. Děti měly na výběr koláče – jablečné, tvarohové, ořechové nebo makové. Kdo
nechtěl, dostal vanilkovo-čokoládový pudink nebo bagetu od dalšího sponzora Lahůdky Cajthaml,
s.r.o. Na závěr byly rozdány vynikající dorty od Ovocného Světozoru. Po všech těch dobrotách se
vyhodnotila celá Noc s Andersenem, každý obdržel účastnický list, diplom a velkou tašku s dárky od
našich sponzorů. V úplném závěru proběhla tombola a každý mohl říct, co se mu na tomto nocování
líbilo a co ne.
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[12]
Všichni účastníci
Pak už nastala chvíle, kdy si děti zabalily zbytek svých věcí a začali pomalu přicházet rodiče.
Fotografie pocházejí z archivu Knihovny Jinočany.
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