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Andersenovská noc: Noc s 
Andersenem v Červeném 

Kostelci           
Marcela Fraňková           

 
     Letošní andersenská noc byla mimořádná nejen proto, že připomínala 200. výročí 
narození významného pohádkáře Hanse Christiana Andersena, ale také významné výročí 
v české literární tvorbě, 150. výročí prvního vydání Babičky Boženy Němcové. A tak měly 
svátek nejen pohádky známé celému světu, ale i pohádkový svět, který mají rády děti i 
dospělí, kteří se do něho utíkají v dobách štěstí i bolesti.  
Kostelecká noc byla pohádková už od svého začátku. Slavnostní náladu přinesl sám velký 
pohádkář, který přijel do kostelecké knihovny v doprovodu Sněhové královny. Uvítala ho 
paní Božena Němcová s manželem, její babička přijela z ratibořické chaloupky a i sám 
Krakonoš, který ponechal své panství na chvíli nespolehlivému Trautenberkovi, se té 
slávy zúčastnil. Doprovázel ho hostinský, a než se kdo nadál, už tu byli další zástupci 
pohádkové říše – princezny domácí i cizí, víly, čarodějnice, a dokonce i vodník Brodík se 
na chvíli vzdálil ze svého rybího království. Na všechny dohlížela paní Etiketa, to aby vše 
bylo v souladu s dnešními zvyklostmi.  
Potom už se všichni vydali přímo na radnici, kde je přijali pan starosta Petr Mědílek se 
svým zástupcem panem Cejnarem. Pan Andersen rozmlouval s paní Boženou o svých 
pohádkách i o svém životě, přítomní poslouchali, potom došlo i na hru na kytaru a hezkou 
písničku. Pan starosta pozval pohádkové hosty zase napřesrok a celá pohádková 
delegace se vrátila do knihovny. Práce tam byla ještě spousta a také zábava až do 
půlnoci.  
Sázel se pohádkovník, vyráběly se krásné textilní koule, zdobily se kalíšky, aby se mohla 
zasít řeřicha, hrálo se a zpívalo, podnikalo v cestovním ruchu i na počítače zbyla chvíle 
času. Také se rozdaly ceny za soutěže vyhlášené knihovnou – „Zajdi na náš web“ a „O 
střípky Sněhové královny“. Ceny věnovali sponzoři Retip Stolín, Ambra Červený Kostelec 
a Skip Trutnov.  
Bylo toho tolik, že pohádková noc utekla jako voda. Zbyly fotografie, vzpomínky a také 
dobrý pocit z toho, že literatura a pohádky jsou stále aktuální a do knihovny chodí báječní 
mladí, kteří dokážou tvořivě myslet, mají fantazii a umí se také dobře společně bavit.  
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