
V knihovně v Bohdanči přespávali malí rytíři
a bílé paní, veliký úspěch mělo karaoke

Bohdaneč – Noc s Anderse-
nem jsme letos v obecní
knihovně v Bohdanči posu-
nuli, ale program byl stejně lá-
kavý jako v předchozích le-
tech. Letošní téma pro tuto ak-
ci bylo vybráno v Knihovně v
Uherské Hradišti – Noc s An-
dersenem, s knížkou na hradě
Bradě a tomu jsme také při-
způsobili zrenovované pro-
story nad knihovnou, nama-
lovali jsme dvě brány s lome-
ným obloukem, hradní ochoz,
místnost jsme poněkud zútul-
nili obrázky, květinami a
hlavně nápisem Noc s Ander-
senem.

Do místnosti se dostavilo
18 malých spáčů od 6 do 12 let.
Úvodem se všechny děti před-
stavily, protože navštěvují
různé základní školy v okolí,
řekly něco o sobě, pak se do-
zvěděly, co je během nocování
čeká a poté již běžel anderse-
ňácký program.

Nejprve jsme šly na chvil-
ku ven, abychom si stačily za
světla nalézt vhodné kamín-
ky, ze kterých jsme potom vy-
ráběly pomocí barev a tavné
pistole různé ozdoby, pak ná-
sledovaly hry, představení ob-
líbené knížky.

Kolem 21. hodiny nás na-
vštívil host – Marie Milichov-
ská, která dětem vyprávěla o
ledečském hradě, kde prová-
děla turisty a o nedaleké sklár-
ně, skanzenu Huť v Tasicích,
která je rovněž národní kul-
turní památkou. Za poutavé
vyprávění jí tři zástupci ma-
lých čtenářů předali pamětní
listy, záložku z nakladatelství
Albatros a kytici růží. Paní
Milichovská pak všem malým
anderseňákům předala také
pamětní listy a záložky.

Potom opět pokračovaly
různé hry, oslava dětským
šampaňským a opravdovým
dortem. Poté si malé hradní
dámy vyráběly špičaté klo-
bouky pro bílé paní a kluci –
rytíři si vyrobili z papíru ry-
tířskou přilbu. V plánu byla
také kratší bojovka – starší an-
derseňačky Péťa, Natálka, a
Deniska se zhostily její orga-
nizace – připravily svíčky,
které roznesly venku, kolem
kostela a vymyslely program
během procházení. Všichni
účastníci trasou prošli a šťast-
ně se vrátili do vyhřátých pro-
stor nad knihovnou.

Překvapením večera bylo
karaoke – zpívání do mikrofo-
nů s hudbou, které vytváří do-
jem velkého sálu. Někteří spá-
či, kteří v sobě objevili talent,
byli tak nadšení, že se od mik-
rofonu pak již téměř neodtrh-
li. Nejoblíbenějšími hity byly
Když se zamiluje kůň a snaži-
ly jsme se nacvičit píseň Vos-
kovce a Wericha,V domě stra-
ší duch, jejíž slova o tom, že na

hradě není dobré být sám, pro-
tože tam straší duch, zapadala
do letošního tématu na hradě
Bradě skvěle. Hvězdami byli
zejména Vojta a Šimon, kte-
rým to spolu velmi dobře la-
dilo a určitě by se měli ještě ně-
kdy sejít a zkusit něco secvi-
čit.

Noc opět pokračovala hra-
mi, povídáním, mlsáním, jed-
na skupinka dětí se pomalu
ubírala ke spánku, ale nako-
nec se přidala k těm vytrval-
cům, kteří si usmysleli nespat
vůbec a vydržet až do rána.

Letošní program Noci s
Andersenem byl docela nabi-
tý a tak svítání, první sluneč-
ní paprsky a zpěv ptáčků z
venku děti spíše překvapily.
Po snídani si pomalu sbalily
spacáky, karimatky a odebra-
ly se domů, nebo je vyzvedli
rodiče.

Snad si Noc s Andersenem
užily a odpočinuly si od škol-
ních povinností. Doufejme, že
příště se k této celostátní a nej-

větší knihovnické akci na
podporu dětského čtení opět
připojíme a vymyslíme zase
jiný program.

Závěrem se sluší poděko-
vat: dětem a jejich rodičům,
kteří se zúčastnili. Bez nich by
se akce asi neuskutečnila. Dá-
le Obecnímu úřadu Bohda-
neč, jako zřizovateli knihov-
ny, který přispěl nejen na ob-
čerstvení, nápoje, cukrovin-
ky, ale také na karaoke set,
který se určitě využije i pro
další podobné dětské akce.
Knihovnice Anna Holubová
poskytla svůj notebook, kte-
rého by nešlo ani promítat ani
zpívat. Martin Píbil poskytl
dataprojektor k promítání,
který také spolu s další tech-
nikou před akcí zapojil. Dále
patří poděkování Marii Mili-
chovské, která si na akci udě-
lala čas a přišla nám povědět
něco o sklárně a ledečském
hradě a poté s námi zůstala ví-
ce jak dvě hodiny během noč-
ní zábavy. Poděkování patří
také paní Černé, která po-
skytla některé své fotky z čás-
ti akce.

Bez podpory, nadšení a
sympatií by nebylo možné po-
dobnou akci pro děti zorgani-
zovat. Noc s Andersenem se
vydařila, ať žije další Noc s An-
dersenem 2016.
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Hostem noci byla
Marie Milichovská,
která dětem vyprávěla
o ledečském hradě,
kde prováděla turisty
a o nedaleké sklárně.

NOCSANDERSENEMVBOHDANČI byla velkolepá. Foto: archiv knihovny
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