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Noc s Andersenem proběhla v Knihovně města Plzně v duchu Čtyřlístku 

 

 

Desítky tisíc dětí i dospělých letos nocovaly v knihovnách v rámci Noci 
s Andersenem. Celosvětová akce se koná vždy na přelomu března a dubna 
u  příležitosti výročí narození slavného dánského spisovatele Hanse Christiana 
Andersena a Mezinárodního dne dětské knihy, který připadá na ten samý den, 
tedy 2. dubna. Sedmnáctého ročníku se v pátek 31. března opět účastnila 
i  Knihovna města Plzně, která ve třech svých provozech – Doubravce, 
Lochotíně a v hlavní budově v ulici B. Smetany, nabídla pohádkové zastavení 
svým dětským čtenářům. Malí milovníci knih a četby zde strávili celý večer 
nebo i noc, a přitom četli, soutěžili, besedovali se zastupiteli městské čtvrti, 
chatovali s dětskými spáči po celém světě, kreslili, luštili tajenky, atd. 
V bohatém programu nechyběla ani divadelní vystoupení, pohoštění, hezké 
odměny. Jednou z nich bylo i speciální číslo tradičního českého komiksu 
Čtyřlístek, ten byl totiž kromě Andersenových pohádek dalším hlavním 
tématem letošního ročníku.  

Březen – měsíc čtenářů byl letos jako obvykle uzavřen Nocí s Andersenem. Na více 
než 1620 registrovaných čtecích místech nocovaly desítky malých čtenářů, aby se 
zde účastnily celosvětové akce na podporu dětského čtení. Ta se koná vždy na 
přelomu března a dubna u příležitosti výročí narození dánského pohádkáře Hanse 
Christiana Andersena a Mezinárodního dne dětské knihy, který se slaví ten samý 
den, tedy 2. dubna. Oblíbená akce letos jako první v pořadí začala v Austrálii, pak se 
přidali nocležníci v Chorvatsku, Srbsku, Makedonii, Slovinsku, Polsku, Řecku, 
Bulharsku a Slovensku. Děti zde strávily celý večer nebo i noc a přitom četly, 
soutěžily, besedovaly se zastupiteli městské čtvrti, herci a spisovateli, chatovaly 
s dětskými spáči po celém světě, kreslily, luštily tajenky, atd. „V naší knihovně děti 



přivítal v 18 : 00 sám Hans Christian Andersen (převlečený knihovnický praktikant), 
který vyprávěl dětem o svém životě. Z jeho pohádek jsme si připomněli hlavně 
Císařovy nové šaty, neboť od vydání této pohádky uplyne letos 180 let. Celý další 
program se pak už nesl ve znamení hlavního tématu, což byl český komiks 
Čtyřlístek, který vychází nepřetržitě již 48 let. K letošní Noci s Andersenem vyšlo 
i  jeho speciální 623. číslo, kde se hlavní příběh odehrává v tajemné knihovně. 
Fifinka, Bobík, Myšpulín a Pinďa stráví pohádkovou noc nejen s dětmi, ale také 
s  Andersenovými pohádkovými postavami. Čtyřlístkového motivu se držely všechny 
tři naše provozy (Lochotín, Doubravka a Ústřední knihovna pro děti a mládež v ulici 
B. Smetany), které Noc s Andersenem pořádaly. V ulici B. Smetany to byla 
pohádková hra se soutěžními stanovišti po celé budově, kterou zakončilo dobytí 
pokladu v knihařské dílně. Pohádkový večer dále pokračoval návštěvou Muzea 
loutek. Tam děti čekalo vtipné a veselé představení, ve kterém si zahrál kolega 
knihovník se třemi dobrovolníky v rolích Fifinky, Myšpulína, Bobíka a Pinďy," 
komentuje akci vedoucí dětské knihovny Petra Pekárková. Lochotínská knihovna 
nabídla tradičně hudebně-divadelní pásmo, oživené povídáním, tajenkami a 
soutěžemi. O  úspěšnosti akce a spokojenosti dětí nejlépe vypověděl zcela zaplněný 
L-klub. „Otevřená brána knihovny zůstala přes noc na Doubravce, kam se děti 
vybaveny dekami a spacáky vypravily na noční čtenářské dobrodružství. Celovečerní 
hru plnou soutěží a výtvarného tvoření zde zahájil pan starosta ÚMO Plzeň 4, Michal 
Chalupný, jak jinak než čtením z pohádkové knihy. Před usnutím na všechny čekaly 
nejen tradiční sladké odměny, ale v duchu večera také speciální čtyřlístkové," říká 
vedoucí doubravecké knihovny Lenka Kotroušová. 

 

 

Kontakt pro média: 

 

Mgr. Petra Pekárková, vedoucí Ústřední knihovny pro děti a mládež, 

Plzně, B. Smetany 13, 305 94 Plzeň, 

tel. 378 038 221, e-mail: pekarkova@plzen.eu 

 

Mgr. Lenka Kotroušová, vedoucí Obvodní knihovny Doubravka, 

Obvodní knihovna Doubravka, Masarykova 75, 312 00 Plzeň 

tel. 378 038 256, e-mail: kotrousova@plzen.eu 

 

BBus(Hons) Dana Brychová, vedoucí L-klubu 

Obvodní knihovna Lochotín, Studentská 22, 323 00 Plzeň 

tel. 378 038 230, 378 038 231, e-mail: lochotin@plzen.eu 
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Záznam celého divadelního představení naleznete na: https://youtu.be/Cd95aOp_HnQ 

 

https://youtu.be/Cd95aOp_HnQ


 

 

  



 


