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 KNIHOVNY DOLANSKA 

pořádají 

v rámci mezinárodní akce 

 

16. ročník pohádkové Noci s Andersenem 

 

 

 

knihovna.malechov@seznam.cz 

 

 Partneři projektu 
SKIP ČR 

SSKK 

Ministerstvo kultury ČR  

Royal Danish Embassy 

Velvyslanectví České republiky v Kodani 

Český rozhlas Dvojka + Rádio Junior  

Národní pedagogická knihovna Komenského  

Nakladatelství Albatros 

Národní centrum bezpečnějšího internetu 

Čtení pomáhá  

 
... a stovky lokálních partnerů i regionálních       

     sponzorů 
Program dolanské Noci s Andersenem 

 18.00—18.30 příchod malého čtenáře 

 18.30-19.30  sázení „Pohádkovníku“ 

 19.30-20.00  večeře  

 20.00-21.00 hry 

 21.00-22.00  pohádka Malá mořská víla 

 22.00 hygiena, večerka 

 22.00-07.00    spánek :-) 

 07.00-08.00    snídaně 

 08.00-10.00 volná zábava, odchod čtenářů  

 

Změna programu vyhrazena dle aktuálních podmínek a 
požadavků.  

 

Místní lidová knihovna Dolany  

Místní lidová knihovna Malechov a Výrov 

Místní lidová knihovna Svrčovec 

Místní lidová knihovna Řakom 

 

 

KNIHOVNY DOLANSKA 

 

mailto:knihovna.malechov@seznam.cz
http://www.knih-kt.cz/index.php


Začátek: v pátek 1. dubna 2016 v 18.00 hod 

Konec:   v sobotu 2. dubna 2016 v 10.00 hod 

         (děti možno vyzvednout již v 8.00 hod) 

 

Místo:    knihovna v budově Obecního úřadu  

              v Dolanech, Dolany 188 

 

Pořádá:  Knihovny Dolanska 

Kontaktní telefon: 721 941 424 

                             Šťastná Pavla  

 

Děti budou potřebovat:  

 spací pytel nebo deku na zakrytí,         
polštářek,  

 karimatku či nafukovací lehátko,  

 ručník, pyžamo, přezůvky 

 pastelky, nůžky  

 čtenářské deníky 

 pokud možno vše podepsané 

Nezapomeňte na kartu zdravotní pojišťovny. 

K večeři připravte dětem studené jídlo (např. 
chléb s máslem a šunkou). Ke snídani uvítáme 
pekařské výtvory maminek (prosíme bez šle-
hačky), čaj a šťáva zajištěny.  

 

  

 

 

 

V našem „nultém“ ročníku nocování je připraveno 
místo pro 20 nocležníků, děti budou zapisovány 
podle doručených přihlášek.  

Přihlášku     prosím   předejte   do   19.  3.  2016 
p.     Rohrbacherové    Haně   na   Obecní    úřad 
v Dolanech.  

 

 

valná  hromada  Klubu dětských knihoven SKIP 

ČR ve Dvoře Králové nad Labem 3.listopadu 

2015 rozhodla, že tématem 16. ročníku pohád-

kové noci s Andersenem bude  

180. výročí napsání pohádky Malá mořská víla.  

16. ročník pohádkové noci Noc s Andersenem 

   

 
  

Přihlašuji svou dceru / svého syna 

         ___________________________________  

            

                     věk dítěte________________________let ;  

                   tel.č.rodičů__________________________ 

  

                    adresa_____________________________ 

                    Další sdělení:________________________ 

                    ___________________________________ 

                    ___________________________________ 

                    ___________________________________ 

 

                      podpis rodičů_______________________ 

                _____________________________________  
                                  Zde odstřihněte 


