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Víkend s Andersenem v Podbřezí

Ester Horáková

Ani nevím, jak bych slovy shrnula akci Noc s Andersenem. Akce se u nás zúčastnilo 
33 dětí a z toho jich skutečně v tělocvičně spalo 17. Jsme malá knihovna v obci, která má 
malou školu s prvním stupněm. Obec leží v okrese Rychnov nad Kněžnou. Trochu i na 
popud paní ředitelky ZŠ jsme se registrovali jako knihovna na Noc s Andersenem. Je to 
letos poprvé, co jsme NsA pořádali, a proto jsem byla vděčná za velkou pomoc učitelek, 
personálu školy a některých rodičů. Akci jsme rozdělili na dvě setkání.

Nejprve na 17. hodinu dorazily děti-předškoláčci, 1. a 2. třída. Celkem jich bylo 16. 
Po krátkém úvodu děti objevily školou bloudícího Křemílka, který byl hodně zmatený; aby 
ne, když měl na hlavě velikou bouli a nevěděl, kdo je ani kde je. Děti se ho ujaly a 
odpovídaly na jeho všetečné otázky a nakonec ho vyprovodily ke vchodu, kde se s ním 
rozloučily. Potom čekalo na děti vytváření poznámkovníčku, který, jak jinak, nemohl být 
usazen nikde jinde než v pařezové chaloupce. Děti se ukázaly jako velice šikovné a po 
sportovní hře, samozřejmě na téma pohádek, a malé svačince si odnášely pěkně vyrobené 
chaloupky domů.                                                                                                            

To již v šatně netrpělivě čekalo 17 starších děti, aby se vrhly do víru připravených 
aktivit. Nejprve, dokud byli ještě jakžtakž klidní, jsem jim představila akci Noc 
s Andersenem a seznámila s přibližnými čísly dětí, které s nimi v tu chvíli na různých 
místech nocovaly. Vypadalo to, že najednou se cítili důležití i oni. Potom jsme si povídali o 
Dánsku, jak je s akcí spojené, kde leží a jak žijí dánské děti, a najednou se otevřely dveře a 
vstoupil muž. Začal mluvit a nikdo mu nerozuměl, nakonec se umoudřil a děti odhalily 
Hanse Ch. Andersena. Úžasným vyprávěním o jeho životě jsme se přenesli do vzdálené 
země dávné doby. Bylo úžasné sledovat děti, jak bez hnutí poslouchaly a ani nedýchaly: 
kéž by takové charisma měl každý dnešní učitel.

Po rozloučení s pohádkářem byla pro děti připravena literární soutěž, při níž plnily 
různé úkoly na základě přečteného textu, který musely pochopit. Bylo vidět, že každá 
skupinka vzala soutěž vážně a naplno, protože přece vyhrát může jen jeden. Po krátkém 
občerstvení děti opět objevily Křemílka, který dokonce omylem spustil alarm školy, byl stále 
zmatený a blekotal něco o tom, že už byl ve sklepě, na půdě a dokonce i na holčičích 
záchodcích a stále nemůže zpět do pohádky. Děti svým hlasitým zavoláním do otevřeného 
okna přivolaly pohádkovou vílu, která si Křemílka vzala s sebou zpět do pohádky.

Děti měly přichystanou noční svačinku a potom, již trochu unavené, hrály 
připravenou hru Knihostop (podle námětu Videostop). U přečteného textu měly rozpoznat 
název, autora a ilustrátora knížky. Potom přišly na řadu doplňkové otázky, které jim 
zodpovídali poradci, kteří samozřejmě mohli blafovat. Unavené děti si přibližně kolem 23. 
hodiny připravily ležení v tělocvičně, byla jim přečtena kapitola z knihy „O chlapci, který 
spadl z nebe“ a po chvíli již celá škola ztichla. 
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Ráno se děti nasnídaly a s batůžky nás opouštěly, ale ne na dlouho. Obdrželi jsme 
totiž pozvání na polsko-českou Noc s Andersenem, kterou pořádali polští pracovníci 
knihovny v Oldrzychowicích poblíž Klodska ze soboty 31. 3. 2012 na neděli 1. 4. 2012. Vše 
hradila polská strana, a tak 15 našich dětí, já jako knihovnice a rodič v jedné osobě a paní 
ředitelka ZŠ jsme se hned v sobotu odpoledne vydaly autobusem do Polska. Naštěstí to od 
nás není daleko, a tak po hodině a půl jsme tam v pořádku dorazily. Celý program pro naše 
české děti byl náročný, protože nerozuměly jazyku, ale některé věci v programu byly 
srozumitelné i nám. Hudební divadélko sehrané polskými dětmi na motivy H. Ch. 
Andersena a posléze i beseda se známým polským spisovatelem humorných knížek 
panem Marcinem Palaszem. Tuto besedu nám již překládala překladatelka, a proto se i 
naše děti zapojily do debaty svými všetečnými otázkami. Kolem 23. hodiny šly děti spát. 
Ráno po bohaté snídani jsme se rozloučili a odjeli zpět domů, kde jsme asi v 10.30 
odevzdali unavené, ale šťastné ratolesti rodičům. Tak takový byl víkend s Andersenem u 
nás v Podbřezí. 
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