15. března 2018

V Dětském domově v Ledcích oslaví děti svou první Noc s Andersenem. Číst jim přijede dánský
velvyslanec
V pátek 23. března čeká desetitisíce dětí v knihovnách a školách po celé České republice noc plná příběhů
a dobrodružství. Pohádkovou Nocí s Andersenem se snaží knihovny a školy v dětech probudit zájem o knihy
a ukázat jim, že i v dnešním technologickém světě může být čtení zábavné.
Letos se Noc s Andersenem bude poprvé konat také v dětském domově v Ledcích.
„Na Noc s Andersenem jsme pozvali i děti ze širokého okolí. Páteční setkání dětí s nařízenou ústavní
výchovou a dětí z běžných funkčních rodin přesně vystihuje dlouhodobý koncept a práci dětského domova
v Ledcích. Jde o nenásilné zcela přirozené propojování životů nejen dětí, ale i dospělých. Pro děti chystáme
čtení pohádek, hry a speciální program si připravili také dobrovolníci ze společnosti LEGO, kteří celou akci
u nás společně s dánskou ambasádou iniciovali,“ říká ředitel Dětského domova Ledce Roman Pejša.
Společnost LEGO Production, která má svůj výrobní závod v Kladně, dlouhodobě dětský domov v Ledcích
podporuje.
„Noc s Andersenem je krásná akce, která rozvíjí vztah dětí k četbě a zároveň je příležitostí k setkávání. Je to
jen jiná cesta ke stejnému cíli, který má i LEGO Group. Inspirovat a rozvíjet stavitele zítřka. Jsme rádi, že se
nám letos podařilo posunout akci ještě o kousek dále a přenést ji z knihoven a škol také k dětem z dětského
domova. LEGO® dobrovolníci se letos zúčastní poprvé, ale věříme, že se z toho stane pěkná tradice,“ uvedla
ředitelka LEGO Production ČR Janet Kroes.
Na Noc s Andersenem jezdí dětem každoročně číst také zástupci dánského velvyslanectví v Praze. Děti tak
mají příležitost poslechnout si pohádku v Andersenově rodném jazyce – dánštině.
„Čtení otevírá dveře do světa a je důležité, aby si k němu děti našly vztah již od útlého věku. Díky Noci
s Andersenem se také dozvědí něco o slavném dánském pohádkáři i o zemi, z níž pocházel, což mě
samozřejmě velmi těší,“ říká velvyslanec Dánského království Ole Frijs-Madsen, který přečte dětem v Ledcích
pohádku Princezna na hrášku.
První Noc s Andersenem proběhla v roce 2000 v knihovně v Uherském Hradišti při příležitosti Mezinárodního
dne dětské knihy, který připadá na 2. dubna, den narození známého dánského pohádkáře. Od té doby se Noc
s Andersenem znatelně rozrostla – loni se četlo již na 1660 místech, a to nejen v České republice, ale i v řadě
dalších zemí. Hlavní organizátorky Hana Hanáčková a Miroslava Čápová obdržely v roce 2013 za své aktivity
prestižní cenu Hanse Christiana Andersena.
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