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Letošní – mimochodem již sedmnáctá – Noc s Andersenem [8], tedy akce k podpoře dětského
čtenářství, kterou pořádá Klub dětských knihoven [9] SKIP, proběhla v 1 695 místech. Registrovali
jsme čtecí a spací místa v různých zemích světa: na Slovensku, v Polsku, Dánsku, Slovinsku, Řecku,
Itálii, na Novém Zélandě, v Saúdské Arábii, Austrálii, USA, Kanadě, Portugalsku, Finsku, Švýcarsku,
Rakousku, Velké Británii, Francii, Španělsku, Banátu, na Ukrajině, v Makedonii, Srbsku, Bulharsku
i Chorvatsku – tam všude působí krajanské spolky, Česká škola bez hranic [10] a nechybějí tam ani
milovníci literatury.
Mezi organizátory se v průběhu let kromě knihovnic a knihovníků zařadili také učitelé a ředitelé škol
(mateřských, základních, speciálních, středních i vysokých), dále pak skauti, pionýři, hasiči,
zapomenout nesmíme na kluby a střediska volného času, informační centra, domy dětí, nemocnice,
nízkoprahová centra, dětské domovy, muzea, divadla i zoo. V průběhu sedmnácti ročníků tak vzniklo
velké společenství, kde – jak napsali z Makedonie – „jazyk ani náboženství nebyly překážkou,
abychom společně strávili nezapomenutelný večer plný her a zábavy!“
Pohádkovou Noc s Andersenem 2017 zažilo v pátek 31. března 2017 98 655 dětí i dospělých, kteří
v jednom jediném kouzelném večeru prožili úžasná dobrodružství i pocit sounáležitosti mezi sebou
a všechny na dálku spojilo přátelství s knížkami. „Noc s námi strávil i autistický chlapeček
s tatínkem. Všichni jsme byli v modrém na podporu autistů. Program Čtyřlístek na hasičské stanici.
To se nedá popsat, to se musí zažít. Každé dítě si v noční hře u pravěkých lidí našlo svůj plamínek, ve
spacáku pak měli teplo a bezpečí. Ráno domů odcházela spousta zapálených čtenářů,“ píší ze
Šumperka.
Velvyslanectví Dánského království v Praze [11] za nocujícími spáči vyslalo dvě delegace, které četly
pohádky. Velvyslanec Christian Hoppe navštívil ZŠ pro zrakově postižené děti v Praze 2, další tým se
zástupcem velvyslance Perem Brixenem vyrazil do Kostomlat pod Milešovkou.
Z Lovosic hlásí: „Bylo na čase setkat se s panem Andersenem. Ten náš byl věru pohádkový a tak
věrohodný, že jedna dívenka byla přesvědčena o tom, že jsme právě mluvili s jeho duchem.“
Z Plzně píší: „V 18.00 začal rozhovor s panem Andersenem. Součástí rozhovoru byla i věštba vědmy
Edny, která malému Hansovi stejně jako kdysi vyvěštila osud ze skleněné koule.“
Mnohde, například ve Vamberku, předcházel pohádkovému nocování Andersenův týden, během
kterého se děti dovídaly mnoho zajímavého o autorovi. V Makedonii byl projekt dokonce půlroční, jak
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se dovídáme z jejich zpráv, a vyvrcholil právě Nocí s Andersenem. 180. výročí od napsání pohádky
Císařovy nové šaty také inspirovalo řadu programů, například v polském Reszelu se díky kostýmům
do pohádky přímo přenesli. Na toto výročí nezapomněla ani Audiotéka.cz [12], která poskytla všem
dětem nahrávku pohádky v podání Martiny a Martina Preissových.

[13]
Z Miesjkej biblioteky Publicznej v polském Reszelu
Až do půlnoci vysílal Český rozhlas Dvojka a Rádio Junior pro děti, které se nocování nemohly
zúčastnit, dokonce se podařilo i spojení se Slovenským rozhlasem, a tak v tuto kouzelnou noc
vysílalo rádio dokonce dvojjazyčně. O našem pohádkovém nočním čtení informovaly také reportáže
v České televizi.
Patrony letošní Noci s Andersenem se stali časopis a vydavatelství Čtyřlístek [14] a jeho autor
Jaroslav Němeček. Čtyřlístkové dobrodružství inspirované nejen četbou knih a časopisů umocnila
přítomnost dětem dobře známých hrdinů – Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa byli hlavními hrdiny
letošního pohádkového ponocování. „Fifinčiny úkoly zvládli hravě holky i kluci, přestože to bylo
přišívání knoflíků na čas, ale i na preciznost, věděli si rady s poznáváním dobrůtek poslepu.
Myšpulínovy hrátky prověřily jejich znalosti, s Bobíkem zase pojídali párečky a cvičili držení činky na
čas. Vyrobili si prostírání se čtyřlístkem… Noc se velmi vydařila a někteří už si rezervovali místa pro
příští rok,“ píší z Ostravy, pobočky Knihovny města Ostravy Výškovice. Vyšlo speciální číslo časopisu
Čtyřlístek s názvem Noc v knihovně [15]. Hlavní příběh se odehrává v tajemné knihovně, bude totiž
Noc s Andersenem. Časopis také vyhlásil výtvarnou soutěž – vítězný komiks bude otištěn právě ve
Čtyřlístku.
Od roku 2005, kdy celý svět si připomněl 200. výročí narození dánského pohádkáře, v mnoha
knihovnách i školách účastníci Noci s Andersenem sází pohádkové stromy – Fabularius Anderseni.
Virtuální pohádkový les se každým rokem rozrůstá a košatí, čítá tisícovky stromků, u kterých se
odehrávají různá slavnostní setkání. YMCA Praha píše, že „děti ozdobily pohádkový strom pozdravy
pro děti, které si přijdou hrát na dětské hřiště. Budou tam mít od nás obálku s pozdravem z Noci
s Andersenem a pohádkou.“
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[16]
Z knihovny v Bolaticích
Z Noci s Andersenem se na řadě míst stala tradice: „Noc s Andersenem je v Novém Sedle již tradicí.
Ani letos to nebylo jiné. Mnoho, mnoho příprav a pak to začalo. Vždycky je to stejné – dvakrát se
otočíte a je po všem. Zůstává únava, ale cennější jsou šťastné dětské oči. Proto to všichni děláme,
že? Po nocování v knihovně už není ani památky, ale čas neúprosně běží a děti se již teď těší na příští
nocování. A my také.“
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[17]
Z knihovny v Nové Pace
V pátek 31. března 2017 ukončila Noc s Andersenem národní kampaň Březen měsíc čtenářů [18].
Knihovny a školy otevřely i v noci své brány, a pozvaly děti vybavené polštářky a spacáky na noční
čtení pohádek, na které v dnešní uspěchané době není doma tolik času...
„Byla to moje poslední Noc s Andersenem na této škole a chtěla jsem si ji moc užít. A povedlo se!
Byla to super noc a zážitek na celý život. DĚKUJI!“ Katka, 5. třída, ZŠ Hostouň
Nezbývá než dodat, že ta příští Noc s Andersenem bude v pátek 23. března 2018.
Fotografie pocházejí z archivů jednotlivých knihoven.
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