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(v Plzni 31. 3. 2016) 
 
 

O páteční Noci s Andersenem Knihovna města Plzně uvede slavného 
pohádkáře, Malou mořskou vílu i opravdové hasiče 

 
 

     Knihovna města Plzně se v pátek 1. dubna zapojí do populární Noci s Andersenem, 
během níž ve stovkách knihoven po celé republice i po světě nocují malí čtenáři. 
Vybraným dětem se v podvečer mimořádně otevřou Ústřední knihovna pro děti 
a mládež, obvodní knihovny Doubravka a Lochotín. Zatímco v Doubravce společně 
setrvají až do rána a číst jim přijde i starosta, v ústřední budově knihovny čeká na děti 
atraktivní večerní program s panem Andersenem, čtením a hasiči, na Lochotíně dvě 
divadelní pohádky a drobné dárky. 

     „Tématem letošního ročníku pohádkové Noci s Andersenem bude 180. výročí vzniku 
pohádky Malá mořská víla. Současně oslaví 40. výročí i její česká filmová verze s Miroslavou 
Šafránkovou v hlavní roli,“ vysvětluje Lenka Kotroušová, vedoucí Obvodní knihovny 
Doubravka, kde letos budou opět spát s dětmi celou Andersenovu noc. V pestrém nočním 
programu nebudou chybět pohádkové úkoly a soutěže v družstvech, hledání pokladu a hra 
na Malou mořskou vílu, pro všechny jsou připraveny drobné hezké ceny. Ráno budou mít děti 
možnost elektronicky hlasovat v Anketě SUK (Cena nočních spáčů) či chatovat s účastníky 
Noci s Andersenem z celé republiky. Na organizaci akce  se podílí všech pět pracovnic 
doubravecké knihovny a jedna dobrovolnice. Na malé nocležníky se přijde podívat i starosta 
ÚMO 4, pan Michal Chalupný. „Noc mezi knížkami je odměnou pro pilné dětské čtenáře 
od šesti do dvanácti let, přihlášeni musí být předem. Začínáme večer v 19.00 a končíme ráno 
2. dubna kolem deváté, kdy na děti čeká teplý čaj a sladká snídaně,“ doplňuje Kotroušová.  

     V Ústřední knihovně pro děti a mládež se akce v podobě podvečerního a večerního 
programu koná již popáté. Knihovnu tentokrát zaplní žáci ze ZŠ Chotíkov, pro něž bude Noc 
s Andersenem odměnou za 3. místo v soutěži o „Nejlepší čtenářskou třídu“. „V knihovně děti 
čeká povídání s Hansem Christianem Andersenem, kterého v klobouku a plášti ztělesní 
plzeňský hudebník Karel Engelmeier, setkání se ,skutečnouʻ vědmou (paní knihařkou Janou 
Berkovou), četba pohádky Malá mořská víla, křížovky, ukázka z knížky Vratislava Maňáka 
Expedice z pohlednice, na kterou naváže soutěžní hra. Součástí programu bude pak 
v Polanově síni beseda s hasiči, protože mají letos také výročí1,“ vypočítává vedoucí dětského 
oddělení Petra Pekárková.  

     Program Obvodní knihovny Lochotín proběhne od 17.00 hodin v L-klubu. „Děti se mohou 
těšit na divadelní představení Výlet do Indie. Po přestávce s občerstvením a malými dárky 

                                                            
1 160. výročí vzniku Hasičského sboru profesionálního (1856) 

 



jsou pro ně připraveny Čertovské pohádky na motivy pohádek Boženy Němcové,“ zve 
knihovnice Dana Brychová.   

     Noc s Andersenem je projektem Klubu dětských knihoven Svazu knihovníků 
a informačních pracovníků České republiky na podporu dětského čtenářství, letos se koná její 
16. ročník. Do akce se zapojují knihovny, školy a další instituce nejen v ČR, ale i za 
hranicemi, například na Slovensku, v Polsku, Slovinsku, na Ukrajině, v Austrálii či v USA. 
Společné nocování v knihovnách se koná vždy kolem 2. dubna, výročí narození dánského 
pohádkáře Hanse Christiana Andersena. Počet míst, v nichž se během Noci s Andersenem spí, 
letos pravděpodobně přesáhne loňskou hranici 1 522. V Plzeňském kraji je přihlášeno 69 míst. 
Událost se postupně dostala do veřejného povědomí. O Noci s Andersenem už také vypráví 
jeden díl večerníčku O Kanafáskovi od výtvarnice animovaných filmů a ilustrátorky Galiny 
Miklínové, dokonce je i námětem příběhu legendárního Čtyřlístku.  
 

 

KONTAKT:  

Knihovna města Plzně, příspěvková organizace, B. Smetany 13, 301 00 Plzeň, 
www.knihovna.plzen.eu 
 
Mgr. Petra Pekárková, vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež KMP, 
tel.: 378 038 221, 378 038 207, e-mail: pekarkova@plzen.eu; 
http://naseknihovna.rajce.idnes.cz. 
 
Mgr. Lenka Kotroušová, vedoucí Obvodní knihovny Doubravka KMP, tel.: 378 038 256,  
e-mail: kotrousova@plzen.eu 
 
Dana Brychová, BBus (Hons), Obvodní knihovna Lochotín, tel.: 378 038 230, 378 038 231, 
725 959 423, e-mail: lochotin@plzen.eu  
 
Mgr. Helena Šlesingerová, MBA, ředitelka KMP a předsedkyně Klubu dětských knihoven SKIP ČR, 
tel.: 378 038 200, 724 253 627, e-mail: slesingerova@plzen.eu 
      

 

 

Fotografie z minulého ročníku: 

http://naseknihovna.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem_27._3._2015/ 

http://knihovnadoubravka.rajce.idnes.cz/Noc_s_Andersenem_2015/ 

 

 

 

 


