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Noc s Andersenem,  

30. - 31. 3. 2007
 

Podle předběžné statistiky nocovalo v knihovnách letos 19.518 

dětí. Ta poslední osmička na konci, to jsme my, nocující děti z Jinačovic. 

Že nevíte, o co se jedná? Rádi vás zasvětíme. Pojďte tedy s námi na 

začátek. 

 

Vše začalo v Hradišti  

Nocovali jsme v Obecní knihovně v Jinačovicích. Nocování se konalo 

v rámci akce „Noc s Andersenem“. První nápad na akci tohoto typu vzešel 

z iniciativy Knihovny Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti, 

kde v roce 2000 tamější knihovnice tímto způsobem netradičně oslavily 

"Mezinárodní den dětské knihy". Od té doby ale získalo nocování 

obrovskou popularitu a zájem nejen českých, ale i zahraničních knihoven. 

Pro srovnání: v roce 2000 nocovala asi dvacítka dětí poprvé v Uherském 

Hradišti. Letos, o sedm let později, se přespávalo v téměř 600 

knihovnách, školách, nemocnicích, domech dětí, družinách, hasičských a 

turistických oddílech, infocentrech,  a to zdaleka nejen v České republice! 

Do akce se zapojily i knihovny ze Slovenska, Polska, Slovinska a 

Rakouska. A jak jste se již mohli dočíst v úvodu, nocovalo přes 18 tisíc 

dětí i dospělých. 

Podle tradice nocování proběhlo z pátku 30. března na sobotu 31. 

března. Pátek nejblíže k druhému dubnu se dodržuje kvůli tomu, že 2. 

dubna 1805 se narodil známý dánský pohádkář Hans Christian Andersen, 

na jehož počest je akce pojmenována. 

 

Dámská jízda v Jinačovicích 

Stejně jako v předchozích dvou letech to i letos byla v Jinačovicích 

čistě dámská jízda. Zúčastnilo se osm děvčat, a čtyři organizátorky. Možná 
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to není mnoho, ale nám to vůbec nevadilo, alespoň vládla přátelská a 

rodinná atmosféra. Na malé slečny  čekalo během noci dobrodružství v 

podobě čtení pohádek, zpívání, soutěží, her, luštění, závodění, kreativního 

tvoření a mnohá překvapení.  

 
A kdo se vlastně NOCI zúčastnil? 

Děti: Dominička Dobiášová, Kristýnka Havelková, Terezka Kachlíková, 

Anička Kučerová, Natálka Kučerová, Verunka Kučerová, Ivanka Musilová, 

Hanička Slouková. 

Pořadatelé: Šárka Ondrušková, Lenka Kocourková, Jarka Tichá, Eva 

Pavlíčková,. 

 

Letos už potřetí – seznamte se s organizátorkami  

Já s Jarkou a Evou jsme Andersena v Jinačovicích dělaly již potřetí.  

Poprvé v  roce 2004, potom v roce 2005 (ale to byl posunutý o měsíc, 

protože v termínu Andersena jsem měla svatbu), v roce 2006 u nás 

Andersen neproběhl (mimčo – Erik – bylo ještě malé). Letos se k nám 

přidala jako organizátorka i moje skorošvagrová Lenka, a to byl naprosto 

perfektní tah. Jako budoucí učitelka v mateřské školce a maminka 

osmnáctiměsíčních  dvojčátek měla všechno, co musí taková 

organizátorka mít: nápady, kreativitu, trpělivost, talent, empatii. Prostě 

nejlepší volba.  Shodou okolností i moje druhá švagrová – Danka Bémová 

– dělala Noc také. Organizovala mega-nocování v kuřimské základní škole, 

kde měla dokonce 150 dětí, „živé“ indiány, Českou televizi a tak dále. 

Prostě to bylo jedno velké rodinné PoNocování :O) 

Jarka jako každoročně fotila a vše poctivě dokumentovala. A také 

byla jako zdravotní dozor, naštěstí po této stránce bylo vše v pořádku 

(jenom Verunce večer bolelo bříško a ráno nebylo úplně dobře. To asi byl 

ten nadbytek sladkostí). 
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Hurá, je to tu! 

Takže, po zhruba tříměsíční přípravě nastal den D. Od rána jsem 

v místnosti vedle knihovny připravovala dárečky, pomůcky a další věci, 

zhruba od tří hodin mi přijely pomoci i ostatní kamarádky. V pět hodin 

večer se otevřela nejen knihovna, ale i nocovací místnost a začaly chodit 

první nocležnice! Nejdříve nastalo přivítání dětí. V této souvislosti nemůžu 

nezmínit  Terezku, která donesla plnou krabici koláčků a perníku od 

maminky. To nemělo chybu!  

Následovalo  ubytování a pak čtení pravidel. Děvčata se podpisem 

zavázala k tomu, že budou všechna pravidla dodržovat – tj. poslouchat 

dospělé, hrát a soutěžit sportovně, snažit se, nezávidět, pomáhat, 

podporovat ostatní.  Musím říct, že s dodržováním pravidel nebyl 

sebemenší problém.   

 Potom jsme dívky rozdělily do dvou družstev, na Sluníčka a 

Hvězdičky. Zároveň všechny dívky dostaly samolepku na tričko s logem 

„VyVolených“, protože tím, že byly pečlivě na Nocování vybrány z řad 

zájemců, staly se VyVolenými. 

 Protože moje brněnské kamarádky nemohly znát dívky jmény, 

vytvořily si také jmenovky na trička – zatímco my, „vedoucí“, jsme měly 

náramky s našimi jmény na zápěstích. 

 

Pohádkovník andersenův aneb adopce obecního stromku 

 V letošním roce se u příležitosti Noci s Andersenem již potřetí sázely 

pohádkové stromy, nejen v České republice, ale i v ostatních státech, 

které nocování také převzaly. Záměrem je, aby vznikl světový 

andersenovský pohádkový les. Náš český strom se jmenuje Pohádkovník 

andersenův (latinsky Fabularius Anderseni, anglicky Andersen-tree, 

v dánštině Andersens Eventyrtrae).  V Jinačovicích jsme to letos vyřešily 

šalamounsky. Protože pro nový stromek není již před knihovnou místo, po 

domluvě s obecním úřadem jsme adoptovaly  již vzrostlý strom. Ten jsme 

si  překrásně nazdobily ozdobami s pohádkovými motivy. A vše bylo 

zakončeno třicetimetrovým papírovým řetězem, který v průběhu několika 
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pátků v knihovně vytvořilo sesterské duo - Verunka a Anička Kučerovy. 

Takto netradiční strom  občané Jinačovic ještě nezažili, proto není divu, že 

se u něj mnozí s údivem zastavovali a maminky vytahovaly svá 

nemluvňata z kočárků, aby se mohla také podívat.  

Během zdobení stromu přinesla paní Slouková (maminka Haničky) 

vynikající Honzovy buchty. A i když jsme byly najezené z domu, tak jsme 

se na ně vrhly.  

Hm, to byla dobrůtka!!!  

Škoda jen, že nestačily téměř ani vychladnout – při té rychlosti, s jakou 

jsme je konzumovaly, to ani nestihly…. 

Zhruba v této části se s námi rozloučila Eva, která si odskočila“ zahrát 

divadelní představení do Veverské Bítýšky a slíbila, že se nám zase brzo 

vrátí.  

 

Kreativní tvorba byla našim programem 

Následovala výroba lampiónů. Holkám se moc povedly, byly hezčí 

než ten, co jsem měla jako předlohu. Pokud budete mít zájem naučit 

se vyrobit svůj vlastní lampión (z tvrdého papíru, pečícího papíru a 

krabičky od sýrů), bude pro tento účel připravena další kreativní 

dílnička - zřejmě v říjnu 2007).  

  Po výrobě lampiónů následovaly různé hry a soutěže – pexesa 

družstev, skládání puzzle na čas, vystřihování hvězdy z papíru se 

zavřenýma očima, malování obrázku taktéž se zavřenýma očima, řešení 

pohádkového kvízu, luštění křížovek a tajného písma…. Pokud byste 

chtěli vyzkoušet některé ze soutěžních kvízů, rébusů a křížovek, 

můžete se inspirovat těmito třemi knihami, které jsou v knihovně 

k dispozici a z kterých jsem čerpala já.                

 Někde tady se odehrál zajímavý okamžik – Dominička se polila 

minerálkou a neměla nic na převlečení. Nu což, vzala jsem mobil a 

zavolala její mamce na číslo, které bylo na přihlášce. Mamka Katka to  ale 

nezvedala, neboť v tu chvíli byla cvičit a mobil měla vypnutý. Dominička 

číslo na tatínka či babičku neznala  - co teď? Nemohla přece zůstat po 
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zbytek noci v mokrém oblečení. A tady vidím ohromou výhodu nocování 

na vesnici – prostě jsem nechala děti Lence pod dozorem a vydala se 

pěšky za babičkou Domči, aby mi vydala suché oblečení. No mohla bych si 

tohle dovolit v Brně? :O) 

   Protože letošní Noc jsme pojaly více kreativněji, následovala opět 

další tvorba – tentokrát výroba rybiček z cédéček. (Potřebujete jen dvě 

nefunkční, leč neponičená CD, měkký zelený či žlutý papír, měkký 

červený papír na pusinku, dekorativní kamínky či mušličky na 

očička, šňůrku, lepidlo, lepící pásku. Pracovní postup rybičky si 

můžete najít v návodu u „Čtvrté kreativní dílničky“ na webové 

stránce knihovny, protože rybičky se v knihovně tvořily 13. 4. 

2007.  

    Pokud se nám holky příliš rozdivočily, zazvonily jsme na zvoneček 

– a to bylo znamení, že se musí zastavit a přestat s jakoukoliv činností – 

pokud by tak neudělaly, jejich družstvo by získalo trestné body. Nevěřili 

byste, jak to stoprocentně fungovalo. 

 

Oblíbené hry 

 Každé dítě mělo s sebou svého oblíbeného plyšáka. Já měla s sebou 

hadrového panáka Pepína, který se stal také VyVoleným a hlavně naším 

maskotem. Holky měly za úkol ho oblékat a svlékat na čas, postarat se o 

něj, brát ho do kolektivu :o)    

Velice oblíbenou hrou se stal „Boj o jídlo“ Tato hra se „v originále“ 

hraje s řízkem, bramborovým salátem a s příborem, v našem případě 

holky bojovaly o vynikající bonbóny. A jak se tato hra hraje? 

Všichni soutěžící si stoupnou kolem stolu. Na stole je čepice, velké 

tmavé brýle, ubrousek (šála, šátek – jako bryndáček), velké rukavice 

(nejlépe palčáky), hrací kostka. Soutěžící hází kostkou. Hází  se co 

nejrychleji, aby se vystřídalo co nejvíce lidí. Komu padne šestka, musí 

udělat následující: nejdříve si obléci rukavice, potom brýle, čepici, 

bryndáček –  a pouští se do jídla. V našem případě musela dotyčná 

doběhnout do jednoho rohu místnosti, vzít bonbón a přenést ho do 
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druhého rohu – teprve tehdy si mohla bonbón nechat. Ale mezitím 

samozřejmě ostatní pořád rychle hází  kostkou. Takže často se stalo, že 

ta, která si teprve oblékala čepici a rukavice, už musela zase všechno 

sundat, neboť šestka padla další soutěžící. U této hry si vždy užíváme 

hrozně moc legrace, když se podíváte na fotky, jistě si všimnete 

rozesmátých obličejů dívek. 

 Další hodně oblíbenou hrou je tvorba mumií. Za oběti byly 

vybrány  Natálka s Hankou.  Ostatní dívky z jejich družstva měly za úkol 

co nejrychleji, ale přesto nejdůkladněji a nejpečlivěji vytvořit z holek za 

použití dvou rolí toaletního papíru mumie. Obě družstva bojovala, ale 

výsledek byl nerozhodný. Následovalo probuzení mumie – obě holky 

musely vykročit a papír z nich po cárech jen lítal – to byl pohled! :o)  

Lenka měla pro děti připravenou řadu perfektních her. Ať už to byly 

hry pohybové, hudební, komunikativní, logické či kreativní. U všech jsme 

se báječně pobavily a hodně nasmály. Jedna z her pro vaši inspiraci: pod 

deku se ukrylo několik předmětů, které dívky předem neviděly (například 

štěrchátko, hlava panenky, plastový banán, hřebínek….).  

Děvčata musela pod dekou HMATEM poznat, o jaký předmět se 

jedná, a pak to ostatním předvést  pantomimou. No řeknu vám, když 

někdo pantomimou předvádí hlavičku od panenky, to bylo chvílemi až 

morbidní. Ale skvělá a zábavná hra, to se musí uznat.  

 Další z výtvarných her bylo vytvoření hvězdiček z rychleschnoucí 

hmoty – hvězdičky jsme si vykrojily formičkou na perníčky, potom 

hvězdičky pomalovaly žlutou barvou, provlékly stužku a nalepily na 

hvězdičky pohyblivé oči. A vznikl krásný přívěšek na památku. 

 

Noční dobrodružná stezka s plněním úkolů 

 S hotovými lampióny jsme se vydaly na dobrodružnou noční stezku. 

Jarka šla před námi a zapalovala po stranách cesty svíčky. Téměř u každé 

svíčky byl k plnění nějaký úkol, jednalo se o otázky ze všeobecných 

znalostí. Dívky vše zvládaly, jenom si nemohly vzpomenout, který stát má 
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nejvíce obyvatel a kdo to byl Pelé.  Dokonce s sebou nesly i Pepína, který 

pro tuto příležitost vyfasoval i teplý svetr a čepici.  

 Došly jsme až k paní starostce Dvořáčkové. Tu jsme vylákaly 

z domu písní „Černé oči jděte spát.“  Paní starostka skutečně vyšla ven a 

všechny pozvala domů na pohádkové občerstvení. Měla pro nás 

připraveno několik druhů vynikajících jednohubek,  zmrzlinové poháry, pro 

děti rozkošná velikonoční kuřátka a svítící tyčinky. Abychom nepřišly 

jenom tak s prázdnou, tak jsme paní starostce zarecitovaly básničku, 

která skončila slavnostním pasováním paní starostky za čestnou čtenářku 

jinačovské knihovny.  

   

 

Básnička pro paní starostku je zde: 

 

Dnes splnil se nám velký sen, 

zase je tu Andersen. 

A společné nocování, 

hry, soutěže, tancování. 

A tvoření společné, 

to je přece báječné. 

 

Vyrobíme si lampióny, 

na stezku odvahy se vydáme 

a svou dobrodružnou cestu 

u paní starostky zakončíme. 

 

Ona má děti ráda moc, 

proto tu strávíme dnešní noc .(následuje dramatická pauza :o) 

Ale ne celou, nemusíte se bát, 

jenom než vám popřejem to,  

co vám chceme společně přát. 
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Přejeme vám štěstí, zdraví, 

práce na úřadě ať vás baví. 

Občané ať poslouchají 

a problémy nedělají.  

Do knihovny zavítejte, 

spoustu knih si popůjčujte. 

Ať nám stoupá statistika, 

a Šárka tak nenaříká... 

 

Slavnostně vás tímto pasujeme na čestnou čtenářku obecní 

knihovny Jinačovice. 

 

    Od paní starostky se nám ani nechtělo, obzvlášť Dominičku jsme 

nějak nemohly vůbec dostat pryč, pořád se hihňala a byla nesmírně 

roztomilá. Ale ze skleničky vína, která stála před Lenkou, nějak 

dramaticky víno ubývalo, aniž by Lenka měla pocit, že se napila… tak 

nevím nevím jak to s tou Dominiččinou vysmátou náladou vlastně bylo 

:o). Pepíno byl chudák přecpaný, jak do něj holky poctivě ládovaly 

jednotlivé pokrmy a džusíky. 

 Cestou do knihovny jsme sice pořád měly zapálené lampióny, ale 

hlavně se svítilo svítícími tyčinkami.  

 

Společná četba Šarlotiny pavučinky 

V knihovně jsme společně přečetly první kapitolu z knížky „Šarlotina 

pavučinka“. Tato kniha byla totiž oficiálně vybrána jako kniha na noční 

čtení. Měl být vytvořen český rekord v počtu lidí, kteří ve stejný den čtou 

ze stejné knihy – nakonec se ale četlo „jen“ na 72 spacích místech. Četly 

jsme všechny na střídačku,ale když se knížka zastavila u Natálky, tak 

jsem nevěřila svým uším. To byl přednes jako z českého rozhlasu. 

Naprosto profesionální a čistý, příjemný hlas, no to bylo něco. Opravdu, 

nahrát na kazety a prodávat. (Kniha bude v brzké době v knihovně 

volně dostupná pro všechny čtenáře). 
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Volba Miss Pyžamko a Skřítka Knihovníčka 

 Potom se holky musely převléct do pyžamek (bylo to na čas, ale už 

nevím kdo vyhrál), a ještě v pyžamkách naše dovádění pokračovalo. Byla 

soutěž „Miss Pyžamko“ – slečny které se chtěly zúčastnit, musely předvést 

módní chůzi plus naprosto duchaplný rozhovor s Lenkou. Nakonec, po 

velké poradě odborné komise ve složení já a Lenka, jsme demokraticky 

vybraly, která se stala Miss Pyžamko a obdržela od nás čelenku, módní 

taštičku a především slavnostní šerpu.  

 Dále se volil Skřítek Knihovníček. To byl takový Skříteček, který 

všechno znal, všechno uměl, neřešil žádný problém, byl hodný, 

poslouchal, nezlobil, pomáhal, smál se, přesto jsme o jeho existenci 

neměly téměř ani potuchy a nebýt vzácně zachycen na fotografiích, ani 

bychom o jeho přítomnosti nevěděly – a tímto Skřítkem Knihovníčkem se 

naprosto po právu stala  Ivanka Musilová. Ta dostala také šerpu, ale 

navíc kouzelné brýle a kouzelnou hůlku. 

 Průběžně jsem holkám rozdávala dárečky, drobné sponzorské dárky 

– jejich seznam je na konci tohoto textu. 

Do spacáků se děti zakutaly až kolem jedné hodiny v noci. Zavíraly 

pomalu oči… ale  co to? Co se stalo?!  Náš strom Pohádkovník zázračně 

obrostl plody, které uzrály, popadaly na zem a teď již jen čekaly na děti, 

aby si je posbíraly.  Holčičky vyběhly před půl druhou v noci do 

černočerné tmy, jen v papučkách a pyžamkách, aby si posbíraly dárečky. 

A překvapení bylo velké a moc milé – každá z účastnic dostala 

nádherného plyšového tygříka, lva nebo leoparda (dárek od Obecního 

úřadu). To bylo radosti!!! Konečně si všechny holky i se svými roztomilými 

dárky mohly zalézt do spacáků a spát a spát…. 

Tak jak nemohly večer usnout, nemohly se ani ráno probudit… 

Nakonec se nám to podařilo, i s rozcvičkou, a kolem deváté hodiny jsme 

se všechny rozešly do svých domovů. Děti, aby se pochlubily dárečky a 

svými výtvory, dospělí, aby to konečně všechno dospali. Už teď se těšíme 

na příští rok, na další nocování. A přípravy pomalu začínají…. 
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Více informací o dění v jinačovské knihovně a fotografie z akce 

můžete najít na webové stránce knihovny  

www.jinacovice.cz/knihovna.  

Za Obecní knihovnu Jinačovice  Šárka Ondrušková  

 

 

Zde nabízím seznam sponzorů, kterým tímto velice děkuji za jejich 

podporu a dary: 

 Obecní úřad Jinačovice: plyšové taštičky ve tvaru zvířátek – lva, tygra 

nebo leoparda; barevné nafukovací balónky, svítící tyčinky, klíčenky, 

dřevěné přívěsky na krk, nálepky; pitný režim, fotografie, všechny 

výtvarné pomůcky, dekorace, tisk 

Knihovna BBB: tři druhy pohlednic s obrázky od Gabriela Filcíka 

Koudelkovi z Brna: 30 nafukovacích balónků 

Káťa Drábková z Brna: nálepky, pohlednice, gumy 

Gábina Obstová z Brna: plyšová zvířátka (nakonec ale budou použity 

jako odměny v soutěži „Malování na chodník“) 

Roman Ondruška: balíčky kuliček 

Jana Slouková: Honzovy koláče, tvarohové a ořechové 

Katka Dobiášová: spoustu Kinder-čokolád 

Paní Musilová: taška plná perníčků, sušenek, bonbónů 

Renáta Kachlíková: tvarohové buchty, perník 

Paní starostka ing. Libuše Dvořáčková: hostina pro děti (jednohubky, 

poháry), velikonoční kuřátka  pro děti 

Hnutí Svoboda volby:  šňůrky na krk (na klíče), náramky na ruce 

 

 

 

 

 

 

http://www.jinacovice.cz/knihovna

