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Dobrodružná noc s Andersenem a jezuity v Národní knihovně 
 
Praha, Klementinum: Noc s Andersenem nabízí dětem od roku 2000 pravidelně v den 
výročí narození slavného pohádkáře možnost zaposlouchat se do předčítání z knížek, 
užít si kouzelné soutěže a hry, přespat mimo domo a najít si nové kamarády. Třináctý 
ročník slavila už podruhé i Národní knihovna ČR, která pro malé návštěvníky kromě 
četby připravila setkání se zajímavými osobnostmi, dobrodružnou honbu za pokladem 
i promítání pohádky. 
 
V letošním roce probíhala akce o tři dny dříve než na samotné jubileum H. Ch. Andersena, 

který se narodil 2. dubna, aby její konání vyšlo příhodně na noc z pátku na sobotu. „Národní 

knihovna sice nedisponuje samostatným dětským oddělením, ale v našich archivech jsou 

všechny knížky, včetně těch pro malé čtenáře. I my tudíž máme snahu motivovat děti k četbě 

a vytvořit jim tak kladný vztah k literatuře do budoucna,“ vysvětluje zapojení Národní 

knihovny do projektu generální ředitel Tomáš Böhm. On sám se také ujal přivítání a 

předčítání v zahajovací části večera. Po něm se knih chopili členové sdružení dětských 

knihoven SKIP a dorazila i výtvarnice Lucie Lomová, která si s dětmi povídala o svých 

komiksech Anča a Pepík nebo Divoši. 

 

Po poklidném úvodu čekala na účastníky tajemné putování za jezuitským pokladem skrze 

areál setmělého Klementina, při němž jim jednotlivé indicie předávaly mlčenlivé jeptišky nebo 

záhadní mniši. Když se jejich cesta zdárně završila nalezením plných truhel, zjistili děti 

nakonec, že tím nejvzácnějším jsou v Národní knihovně krásné knížky. I z tohoto pokladu si 

však každý mohl uloupnout svůj díl, což umožnil dar od nakladatelství Argo, které věnovalo 

pro každé dítě jeden ze skvostů svého portfolia pro mladé čtenáře. Nechyběly takové 

lahůdky jako Zlatý kompas, Rubín v kouři či Stín na severu Philipa Pullmana, strašidelné 

vyprávěnky z řady Příšerné příběhy… Chrise Priestleyho, historické výlety z edice Tygří oko, 

napínavá fantasy Matthewa Nichollse Tajemství modrých třešní nebo nezapomenutelný Pan 

Tau a tisíc zázraků Oty Hoffmana. Poté na děti čekalo noční překvapení v podobě mladé 

herečky Veroniky Kubařové, která se zhostila předčítání ze zmíněných knížek i úvodu 
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ke sledování pohádky Nejkrásnější hádanka, v níž ztvárnila roli princezny. „Je to kouzelný 

zážitek. Bylo krásné vidět ty nadšené děti. Jen mě mrzí, že není něco takového pro dospělé, 

hned bych se přihlásila. Když jsem četla dětem pohádku, tak bylo vidět, že některé z nich si 

už listovaly v knížce, kterou dostaly. Z toho jsem měla radost. Podobné akce dokážou děti 

přitáhnout ke čtení,“ řekla Veronika Kubařová. Po pohádce na dobrou noc se už zavrtali do 

spacáků i ti největší nespavci, kteří si v sobotu ráno odnesou domů nejen příspěvky do své 

knihovničky, ale hlavně nezapomenutelný zážitek. 
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