
Děti pro Žijí kou zeInou noc
Ma|í čtenáři z Olomouc|<ého |<raje se mohou těšit na snění mezi kníŽ|<ami

ZPRAVODAJOVE DENIKU

olomaucký kraj _ Pohoďlí
svých postelí za spacák a ka.
rimatku ve Školnich třídách
a knihovnách vyměni uŽ zÍtra
desítky tisíc dětípo celé České
republice. Z pátku na sobotu
tottž nastane Noc
s Andersenem, díky nÍŽ mo.
hou malÍ čtenáři strávit noc
plnou her, čtení a dobrodruŽ-
stvímeziregályknih.

Do Noci s Andersenem se le-
tos v olomouckém kraji zapo-
jilo 56 institucí. Kromě pobo.
ček knihoven děti přespi na.
příklad i v základních ško.
lách' v obecních úřadech,
v druŽině nebo v domech dětí
amláďeŽe.
V Prostějově přenocují čte.

náři také v budově Cyrilome.
todějského gymnázia.',Při.
pravili jsme si program pro
děti do dvanácti let. Mohou se
těšit na večer pbrý her' čteni z
knÍŽek a na setkání s Benem a
Umutem, dobrovolníky z Ně.
mecka a Turecka...zmÍnila se
pořadatelka Kateřina opatr.
ná. Prostějovští připraví i in.
ternetový chat, na kterém
mohou malÍ čtenáři komuni-
kovat s dětmi z ostatních ''spí-cÍchknihoven...
V Přerově stráví v Klubu

DlaŽka malí čtenáři dokonce
dvě noci. ''Půjdeme i ven do
přírody' ale budeme hrát
i stolní hry'.. přibliŽil pro.
gram Jaroslav Biolek zD|až-
ky.

Naopak hranická knihovna
se Noci s Andersenem nezú.
častní. ,,Máme akcÍ v březnu
tolik' Že další už bychom ne-
zvládli'.' zdůvodnila rozhod.
nutÍ ředitelka Marie Jemel-
ková.

Do zmÍněného projektu se tu
naopak tradičně zapojuje Zá-
kladní škola Struhlovsko. Le.
tos noc věnuje Karlu Jaromí.

DoBRoDRUŽswÍ MEZI REGÁLY. I letos vymění desítky tisíc dětí pohod|í svých poste!í za karinratku a spa-
cák na zemi knihoven po celé repubIicc. Noc s Andersenem totiž patříjim ajejich fantazii. Fofo: Deník/Karel Pech
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ročnÍků budou v pátek večer
chodit po Škole, česat Zlato-
vlásku nebo hledat Živou
a mrtvou vodu' Pak přespí ve
spacácich ve třidách,.. nasti.
nila třÍdní učitelka třeťáků
Renata Skácelová. Stejně tak
se akce uskuteční i v Bělotíně'
na Potštátě a dalších obcÍch na
Hranicku.

organizátoři akce se snaŽi
dětem připravit zajimavý
program, kterýje zabaví na ce-
lý večer a nespavce také po
velkou část noci. Děti' které si
zítra večer ustelou v prostě-

můŽou těšit na divadelni
představení na motivy Miku-
lášových patálií, které si pro
ně připravil místni dramatic-
ký krouŽek základní umělec-
kéŠkoly.

Také v Šumperku si nocleŽ-
níci mohou uŽÍt divadla. ..Děti
ze vŠech čtyř mÍst v Šuňper-
ku' kde se tato akce koná, se
sejdou v divadle. Po předsta.
venÍ máme domluvenou pro-
hlidku budovy. KaŽdá skupi
na si navic pŤipravi krátkou
básničku nebo pohádku na
motivy Františka Hrubína'

řekla ředitelka šumperské
knihovny Zdeňka Daňková.

Program letoŠnÍho ročniku
Noci s Andersenem se nese
právě v duchu Františka Hru-
bÍna, od jehož narozeni v záŤi
uplyne sto let. Také olomouc.
ká pobočka se rozhodla oslavy
výročí tematizovat.,,Budeme
číst Hrubinovy pohádky
averŠe' program inspirovaly
jeho Pohádky tisice a jedné
noci, v orientálním stylu
chystáme i občerstvenÍ,.. na-
lákala Ivana Chorá z olo.
moucké Knihovny Antonína


