
10. DUBNA 2015 NOC S ANDERSENEM  

u nás na téma VZPURNÁ DOBA HUSITSKÁ 
 

Je to už tradice: vždy začátkem dubna vypukne tato celostátní  akce. V některých knihovnách se omezí 

na statické čtení a následné přespání v budově knihovny.  V Rajhradě je to dobrodružný adrenalinový 

zážitek, jehož atmosféru nejlépe přiblíží fejeton Báry Pospíšilové. 

Vzpurná doba husitská 
 
Sedím v badatelně místní knihovny. Závistivě hledím na plakát letošní akce Noc s Andersenem. 

Po pěti letech to bude poprvé, kdy se nezúčastním. Jsem prý už velká. V seriálu absolvovaných ročníků 
mi ale bude období vzpurné doby husitské chybět… Bádám. A co kdybych se registrovala za mladší 
sestru, která by mohla onemocnět a já pak za ní na akci zaskočila? Chci být mladší alespoň na tento den. 
Bádám dál. Při pokusu přemluvit paní knihovnicí musím improvizovat… Mám to. S věkem zřejmě 
přichází i moudrost. Děkuji paní knihovnici i všem múzám, které mě v badatelně provází.  Když jsem ta 
velká gymnazistka, smím se prý stát na jednu noc reportérkou gymnazijního časopisu. Jupí. Běžím domů 
hledat kostým na husitskou noc.  

Ani se nenaděju a den D je tu. Navlékám na sebe práče, do mošny balím prosté sedlácké zbraně 
a jdu na to. Z oken duní Kdož sú boží bojovníci, skoro mám strach. Ale jsem velká, takže jen skoro.        
Při vchodu do „tábora“ házím, stejně jako všichni malí účastníci, svůj majetek a potravu do společného 
sudu. Všichni všechno společně, to mě nezaskočí. Tábor se pomalu plní – knihovna praská ve švech.  

Hemží se to tu zemany a vévody, z kamarádů jsou bratři a sestry, spousta malých husitů. 
Odkládám své připravené zbraně – dneska se asi bojovat nebude. Připravuji si ležení ve své badatelně. 
Těším se na výrobu keramických misek, čtení zemana ,,Franzisca z Rajského Hradu" i historický film 
s výkladem bojové taktiky. Ve dveřích už stojí bratr Žižka. Tábor utichá a naslouchá svému vůdci. 
Historický kvíz ukazuje neznalost doby, přednáška se prodlužuje. Ještě si musíme hodně o husitech 
přečíst.  

Venku se smráká. Bratr Žižka šikuje vzpurný dav do útoku na místní klášter. Máváme prapory  
a notujeme naučené dobové písně. V jednotě je síla, cesty se nikdo malý nebojí. Za svitu mnoha malých 
světýlek, zkoušíme naučenou taktiku a klášter dobýváme. Expozice Památníku písemnictví je výborná    
i v noci. S odvážným průvodcem Ivanem se nebojíme ani děsivých postav a zvuků. V tajné klášterní 
knihovně se začínám těšit na své připravené ležení v badatelně. Naštěstí se všichni malí husité také těší, 
den byl vyčerpávající.  

Brzy se do mé badatelny vkrádají podivné zvuky. Že by se strašidelní průvodci z kláštera 
vloudili za námi do tábora? Takže i malí mohou spát tak hlasitě! Dnes asi už bádat nebudu.   
Nechám to na ráno, velké sestry Lada a Pavlína nebo bratr Jan jistě již vše na ráno připravili.      
Jsem sice velká, ale umím si to užít i s malými. Nebo že bych ještě vybádala, jak se stát malou i příští rok? 

B.P. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A na závěr poděkování: Petru Rajnochovi, který jako divoký Jan Žižka provedl děti neklidným 15. 

stoletím, Pavlíně Sedlákové a Monice Zezulové za nelehkou pořadatelskou práci, starostovi Fr. Ondráčkovi za 
četbu, Liborovi Kalinovi, Ivanovi Zálešákovi a bratru Heřmanovi za spolupráci v prostorách kláštera, Magdě a 
Veronice Mlejnkovým a manželům Pospíšilovým za sugestivní strašení, Janě Bartlové za výtvarné práce, Pavle 
Mandelíčkové za výborné perníčky a bábovku, paní Škardové za dokonalý štrůdl, zdobené perníčky dodala paní 
Smejkalová a super byla i půlnoční zásilka pěti pizz  z rakouského Eggenburger Pizzaservice  

Lada Hamerníková 



 


