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Andersenovská noc: Jak jsme 
spali v knihovně           

Alena Erbanová           
 

     Víte, co dělají knížky v noci? A jaké to je, spát v knihovně? Tak na tyto otázky vám již 
může odpovědět 11 dětí, které se sešly v pátek 1.4. 2005 v miletínské knihovně, 
vybaveny spacáky, karimatkami a hlavně dobrou náladou. 
Letošní „Noc s Andersenem“, jak se celostátní akce nazývá, byla ve znamení 200. výročí 
narození dánského pohádkáře. A proto jsme se i my s Hansem Christianem seznámili a 
jednoduchým kvízem zjistili znalost jeho pohádek.  
Dále vše běželo dle programu. Děti namalovaly svoje oblíbené pohádkové postavičky, 
kterými jsme si pak ozdobili náš „pohádkovník“; ten nám nahradila suchá větev zasazená 
do květináče. (Ten pravý „pohádkovník“ - sakuru - jsme slavnostně zasadili do parčíku u 
knihovny až 23.4. 2005 při příležitosti Miletínského divadelního jara, za účasti 
představitelů obce a hostů.) Pohádkové soutěžení děti nadchlo a rozdávaly se první 
drobné odměny. Zdobení již předem připravených lucerniček nám šlo dobře od ruky a již 
jsme se těšili na slíbenou návštěvu.  
Nejprve mezi nás přišla paní Hellingerová, která nás seznámila s historií Miletína. Dále 
mezi nás zavítal starosta pan Lánský, kterému jsme společně několikrát zapózovali pro 
fotodokumentaci. V rychlosti jsme se občerstvili protistrašidlovým čajem a mohli jsme 
vyrazit s rozsvícenými lucerničkami na procházku nočním Miletínem. Procházku jsme 
zakončili v tajemném sklepení ze 13. století, kde nám trochu tuhl úsměv na rtech a 
naskakovala nám husí kůže. Odměnou nám bylo náhodné objevení pokladu, který 
sestával z 33 zlatých mincí, jejichž pravost jsme hned na místě vyzkoušeli.  
Po návratu do knihovny následovalo volno spojené s občerstvením. Dalším programem 
bylo psaní pohlednic, které byly k této příležitosti vydány. Psali jsem na připravené adresy 
představitelů státu, ale třeba i samotné dánské královny. Celkem jsme odeslali 12 
pohlednic a děti byly skvělé. Takový pozdrav pro pana prezidenta Klause zněl: „Jak se 
máte, pane prezidente, my se máme dobře“. K tomu není myslím co dodávat.  
Když jedenáctá odbila, nebyl nikdo, kdo by už nebyl v nočním úboru, začala totiž 
pyžamová diskotéka. Knihovna se otřásala v základech, ale děti byly nadšené. I při 
diskotéce se soutěžilo, skládaly se puzzle. Původní plán uštvat děti tancem sice nevyšel, 
ale takové předpůlnoční vystoupení mažoretek v nočních košilích nemělo chybu. Hygienu 
jsme potom už nepřeháněli a o to více jsme se věnovali správné poloze ve spacáku a 
netrpělivě čekali na „pohádkovou babičku“, která nás měla doprovodit do říše 
Andersenových pohádkových snů.  
Čtení pohádek mělo blahodárný účinek na několik jedinců, kteří usnuli spokojeným 
spánkem. Ten zbytek si chtěl zřejmě noční knihovny do sytosti užít, protože ještě ve 2 
hodiny byli tací, kterým se nechtělo spát.  
Ráno bylo poněkud kruté, ale do 8 hodin, než přišli rodiče, jsme stihli nejen sbalit spacáky 
a nasnídat se, ale ještě si na závěr zasoutěžit a rozdat zbývající ceny. Podle ohlasů si 
myslím, že se spaní v knihovně vydařilo a že už víme, co dělají knížky v noci, ale 
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necháme si to pro sebe; můžete to zjistit sami zase příští rok. 
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