
Andersenova noc 2015 
Dne 2. dubna si připomínáme výročí narození dánského pohádkáře Hanse Christiana 

Andersena (*2.4.1805). V letošním roce se Česká republika zaměří na pohádky 

slavného spisovatele Jana Drdy. Jedinečné, skutečně české pohádky, vyprávěné 

osobitým jazykem, patří bezesporu do zlatého fondu literatury pro děti. Autor v nich 

navazuje na moudrost našich lidových vypravěčů a jeho laskavě humorný pohled na 

člověka s jeho slabostmi činí tyto příběhy výjimečnými. I my v Církvici se 

připojujeme k celosvětové oslavě Andersenovy noci a to již po jedenácté. Aby se vše 

vydařilo, dohlížet bude čert Trepifajksl. Protože je to však občas pěkný popleta, radit a 

pomáhat mu bude jeho životní družka Plajznerka. Těšíme se na úžasnou noc soutěží, 

pohádek, her a mlsnot. Plajznerka totiž hrozně ráda vaří a peče a Trepifajksl si to moc 

pochvaluje. Oba jsou srdeční a pracovití, pokud by však něco nestíhali, mají v pekle 

spoustu známostí a pomocníků. Ničeho se proto nebojme a s chutí do toho! Naše heslo 

tedy zní: 

„PEKLA SE NEBOJÍME, V PEKLE SI HRAJEME“. 

 

  



Zprávy z našeho pekla 

Bylo – nebylo jedno netradiční, ale útulné peklo. V něm se 27. března 2015 

sešlo 41 malých dovádivých čertíků, aby si užili noc plnou her, dovádění a 

pohádek.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hned po příchodu si všichni připravili svá pekelná lože, i když čert prý nikdy 

nespí. No, uvidíme ……. 

 

 

  



A jelikož čerti neposedí ani chviličku, vyrazili jsme do prostoru zahrady místní 

základní školy zasadit pořádný čertovský pohádkovník. K jeho kořenům si 

všichni čertíci uložili svá tajná přání. Kdo ví, co všechno se jim splní …. 

 



Při dovádění venku všem notně vytrávilo. Pekelné topinky a tousty připravené 

vyhlášenou kuchařkou Plajznerkou včetně buchet, které nám napekly čertí 

maminky a babičky, mizely pod rukama.  

 

  



Nasyceni a plni nových sil se čertíci pustili do soutěžení a plnění různých úkolů.   

 

  



 Ať už peklo bylo nebo nebylo, nám se v tom našem vymyšleném moc líbilo.  

 


