
Noc � s A n d e r s e n o m  2015 v našej knižnici 
Ahojte kamaráti!  
Chceme vám opísať ako sme sa dobre mali u nám v našej knižnici v Gemerskej Polome v piatok 
27. marca 2015, keď nás navštívil sám pán Andersen. Dlho sme sa na ňu tešili a pripravovali. 
Tvorili sme básničky, vymýšľali texty, dohadovali sa, veľa nasmiali, ale hlavne sme sa nakoniec 
aj konečne dohodli. Je to nezabudnuteľný zážitok. 

 
Každý piatok sme nacvičovali. Vždy niekto ochorel, niekto mal nové nápady a  občas sme sa „aj 
pohádali“. Výsledok bol perfektný. Spoločne sme zostavili program, myslím, že pekný a pútavý. 

 
Medzi nás prišli tety aj ujovia, pán starosta i deti zo škôlky. Spoločne sme si zaspievali s pánom 
Šafárom aj s jeho manželkou pani Darinkou, ktorí rozospievali všetkých vrátane pána starostu. 
Pridali sa aj ženy s Matice slovenskej, ktoré okrem spevu nám ukázali ako spoznať liečivé bylinky.  

 



Veľmi milou návštevou bola pani Mária Hráneková, ktorá prišla ako babka bylinkárka s košíkom 
sušených bylín. Z mäty piepornej, ktorú nám priniesla sme si navarili chutný čaj, vypočuli si veľmi 
starú rozprávku, o ktorú sa s nami podelila a ktorá nebola napísaná v našej spisovnej slovenčine. 
Tajomstvo druhého košíka odhalilo fánky – i to priniesla pani Hráneková. Všetci sme si na nich 
pochutnali a zamlsali, preto úprimne ďakujeme.  

 
Boli sme pozrieť nového pána starostu, ktorý nám porozprával o svojej práci a o práci poslancov. 
Vyskúšali sme si ako poslanci rokujú a hlasujú. Trocha sme pána starostu povyzvedali, ale aj on 
nás. Spoločne sme sa poďakovali, odovzdali darčeky a na pamiatku  zapózovali pred fotoaparátom.  

     
Potom naše kroky viedli do telocvične, kde nás privítal ujo Juraj. Pripravil stoly, loptičky, raketky  
a pustili sme sa do hry zv. stolný tenis. Menšie deti sa aj ponaháňali, a tak nám ujo Juraj pripravil 
malé občerstvenie. Všetkým rozdal účastnícke listy a šibalsky sa pousmial, keď nám pripomenul, 
ako sme neustále odbiehali od stolov, aj to len preto lebo si loptička robila čo chcela.  

     
 



Na ceste späť do knižnice nás ovial silný vietor, ale do knižnice sme sa predsa len dostali. Tu sme  
si trocha oddýchli a deti zo škôlky nás pobavili divadielkom o rukavičke. Veľkým prekvapením 
bol pán Andersen, ktorý pri svetle sviečky rozprával o jeho živote a premietol nám rozprávku na 
starej premietačke. Ako prekvapenie nám priniesol rozprávkovú tortu. S deťmi sme odhalili, že 
pán Andersen bol náš Michal, ktorý si ho zahral. Ešte sme si pozreli krátke videá 
z predchádzajúcich našich Nocí s milým pánom rozprávkarom, kde sme sa veľmi nasmiali, pretože 
vidieť sa po niekoľkých rokoch – to je bomba! 

           
Keďže bol už pokročilí čas, sobota a my sme pomaly pomýšľali na spánok, teta Danka nám pustila 
pesničky. „Ukecali“ sme ju nech pridá zvuk, a tak sme ešte trocha roztancovali naše telá. Potom, 
už konečne, sme sa pripravili na nočnú hygienu a nocľah. Išlo to pomaly, ako vždy. Všetci sme 
síce presne vedeli kde sa zložíme, ale ako to už býva takéto sťahovanie sprevádza smiech, 
pokrikovanie ale aj malá únava. Nezabudli sme na nočno-rannú rozprávku od pani učiteľky Evky. 

 
Všetci sme sa tešili, že sa ešte porozprávame, rozbalíme posledné zásoby, zasmejeme a dlho 
nezatvoríme oči, veď takú noc je potrebné rozprávkovo krásne prežiť. Ráno nie a nie sa prebudiť, 
asi cez noc pracovali usilovné včielky, pretože ráno nás už čakal teplý čaj, džús, voňavé rožky a 
veľa chutných dobrôt, aj od našich mamičiek, sponzorov a našich zásob. 

 
 
Nakoniec sme sa pobalili, porozprávali zážitky, boli sme obdarení množstvom sponzorských 
darov, ale hlavne sme sa chceli preniesť v čase  o rok dopredu a užívať si pána Andersena už v roku 
2016. A h o j t e  z Gemerskej Polomy!                                             napísala Maťka Tomášiková 


