
Anička ve světě hraček (společná pohádka dětí 

z Rarachu a Eriky) 

Fialovým: napsala Erika 

Červeným: otázky pro děti 

Černým: děti odpověděly nebo napsaly 

 

Anička se objevila na místě, kde všechny hadrové či plastové panenky, autíčka, hrdí vojáčci, 

éterické víly a elfky, roztomilí medvídci, žirafy či plyšové slony, žili ve společném světě 

starých dřevěných regálů, plechové nevzhledné pokladny a velkého křišťálového lustru. 

Vypadalo to jako za starých časů, kdy dámy nosily dlouhé úzké sukně a klobouky s květy a 

páni elegantní obleky s voňavými kapesníčky.  

Jak vypadá moje hračkářství? 

MOJE HRAČKÁŘSTVÍ Klárka 

V mém hračkářství je hodně poliček, na kterých jsou různí plyšáci a zvířata. Na zemi je 

červenohnědý koberec a žluté zdi. Podlaha je černá a pod podlahou jsou tajné schody, které 

vedou do sklepa. Na stropě hračkářství je pověšených 100 loutek. 1 loutka se jmenuje 

Martina. Má hnědé oči, kudrnaté černé vlasy a zkažené zuby. Má na sobě černé šaty. Další 

loutka se jmenuje Marie. Má malé ruce, tmavě-modré oči a krátké fialové vlasy. Oblečené má 

oranžové šaty.  

Jaká loutka v hračkářství jsem já? 

LOUTKA V HRAČKÁŘSTVÍ Klárka 

Jmenuji se Vendy. Mám náušnice ve tvaru morčete. Mám kulatou hlavu, dlouhé černé vlasy. 

Mám modré oči.  Oblečená jsem v žlutých šatech s červenýma puntíkama a s modrýma 

diamantama a modré kalhoty. Do hračkářství jsem se dostala tak, že mě tam odnesl drak 

z loutkového muzea. Jednou v noci mě vzal a vzal mě do sklepa, kde jsou ostatní loutky. Vyrobil 

mě Josef Lada. 



LOUTKA V HRAČKÁŘSTVÍ Kristýnka 

Jmenuji se Monika. Mám dlouhé hnědé vlasy spletené do copánku, v kterém mám květiny. 

Mám modré oči, modrobílé šaty. Já jsem se vytvořila tady v hračkářství. Vyrobil mě Lilek loutka, 

pán, který tady vyrábí loutky.  

LOUTKA V HRAČKÁŘSTVÍ Míša 

Jmenuji se Theo, Theodor. Mám na sobě džíny a tmavě-modré sako a černou košili. Mám krátké 

černé vlasy. V kapse mám schovaný smyčec od houslí a v druhé kapse mám schované housle a 

vyrobila mě elegantní rodina, která vytváří loutky a prodaly mě sem do hračkářství a dostal 

jsem Nobelovu cenu za vědu, že jsem vymyslel Stroj času, a získal jsem tři Oscary. 

Kam jsem se Strojem času jako loutka dostal/a? 

STROJ ČASU Klárka (loutka Vendy) 

Přenesla jsem se do příštího léta a tam jsem se válela na zemi, až mě jednou vzal jeden pán 

domů a dal mě dítěti, které si se mnou pořád hrálo. Hrálo se mnou divadlo. Byla to holčička 

jménem Maruška. Bydleli na venkově v oranžovém domě s červenou střechou 

STROJ ČASU Kristýnka (loutka Monika) 

Já jsem se přenesla do minulosti do období dinosaurů. Objevila jsem se před mládětem 

dinosaura a ono si mě odneslo do jejich hnízda a ostatní malá dinosauřátka se moc divily co 

to je za hračku, co si to dinosauřík přinesl domů. A strašně se o mě bily, až přišla jejich 

maminka a sebrala mě jim a odhodila mě daleko. A ti malí dinosauři mě strašně moc hledali, 

ale nenašli mě. Já jsem byla u jiných dinosaurů až strašně daleko. 

STROJ ČASU Míša (loutka Theodor)  

Dostal jsem se do budoucnosti za deset let později na mé houslové představení, kde jsem hrál 

na housle, kde byl kouzelník, který mi dal jiný smyčec. A když jsem začal hrát, lidi se vznesli a 

začali létat, levitovat. Potom byla přestávka a já jsem šel na toaletu a když jsem vyšel 

z toalety, lidi tam pořád létali. Někteří lidi potřebovali taky na toaletu, ale nemohli jít, protože 

pořád létali. A když jsem začal hrát, lidi přestali létat, protože jsem je odkouzlil, spadli na zem 

a celá hala se vyprázdnila, protože běželi všichni na toaletu. Potom mě to hrozně naštvalo, 

protože tam byl uklízeč, který napsal na všechny toalety v budově: Mimo provoz. Jediný 



záchod, který byl v provozu byl úplně nahoře, na posledním patře. Všichni běželi nahoru, ale 

někteří to nestihli a počůrali se. Někteří tam ale doběhli.  

MOJE HRAČKÁŘSTVÍ Míša 

Uprostřed mého hračkářství je bazén plný plyšových medvídků. Vepředu v levém rohu stojí 

černomodré piano. Na pravém boku je regál, v kterém jsou autíčka, plyšoví medvídci a jiní 

plyšáci a loutky z různých pohádek. Například je tam loutka Pinocchia. V horních regálech 

jsou velké hračky, medvěd, pták a obrovský plyšový dinosaurus. Plechová pokladna, která je 

modrá, stojí na rohu na zemi a před ní je umístěna kuchyňka, kde je medvídek oblečený jako 

kuchař. V ruce má vařečku a sedí na talíři. Na stropě vidí velký skleněný lustr a na lustru jsou 

sklíčka obalená v papírcích.  Na celém stropě je pověšená síťka, po které děti mohou vylézt 

nahoru, kde je klouzačka, po které se mohu sklouznout zpátky dolů.  Z tajné místnosti, která 

je nahoře na poschodí vede do hračkářství hasičská tyč. Na pravém rohu je pískoviště a kolem 

něj jsou hračky.  

MOJE HRAČKÁŘSTVÍ Kristýnka 

Napravo od dveří, kdy se vstupuje do mého hračkářství je město s malými domečky, kde bydlí 

různé hračky. Nalevo stojí velká otevřená skříň s autíčky, vláčky a letadly. Místo lustru jsou 

hračky, v kterých je žárovka, která svítí. Na zdích jsou nalepené obrázky z různých pohádek a 

také jsou tam namalovaná autíčka, která jezdí na drahách, a taky medvídci. Vzadu jsou 

loutky, které jsou natažené a dělají tam představení loutkového divadla.  Zdi jsou 

pomalované jako autíčka. Ve sklepě je plyšáččí poklad, který chrání drak.  

Jak vypadá drak, který hlídá poklad? 

DRAK podle Kristýnky 

Drak vypadá hrozivě a má sto hlav. Je zelený a chrlí oheň. 

DRAK podle Míši 

Drak je červenočerný s bílým břichem, se žlutýma očima a čtyřmi hlavy, které chrlí oheň. Má 

modré uši a na zádech a ocasu žluté ostny. 

DRAK podle Klárky 



Můj drak má červené břicho a jinak je celý šedý. Má dvě hlavy, černé oči, čtyři nohy, jeden 

ocas a křídla. Umí létat a chrlit oheň. Je to noční drak. 

Anička vstupuje dolů do sklepa k drakovi. O čem si povídají? 

Drak (Míša) a Anička (Kristýnka) 

Drak by Aničku chtěl sežrat.  

Drak: Ahoj. Kdo jsi? Jak se jmenuješ? Co tady děláš? Nesahej na můj poklad! 

Anička: Já jsem Anička. Nejsem zloděj. Žádný poklad jsem nechtěla ukrást.  

Drak: Věřím ti tak 50 na 50. 

Anička: Cože? 50 na 50? 

Drak: Buď sežeru jednu půlku a druhá půlka může odejít, nebo sežeru tu druhou půlku, a tak 

první půlka může odejít.  

Drak: Nebo odejdi celá! 

Anička: Děkuju. Tak už jdu.  

Drak: Kuš! Kuš! Kuš! 

Drak (Klárka) a Jeník (Míša) 

Drak: Co tady děláš! Zmiz! 

Jeník: Já nic nechci ukrást. Jen mě zajímalo, co tady je.  

Drak: No to ti já nepovím, co tu je. 

Jeník: No tak, prosím, řekni mi to. Já to nikomu neřeknu.  

Drak: Dobře. Je tu poklad, ale nikdo ho nesmí mít.  

Jeník: A proč ho nikdo nesmí mít? 

Drak: To já nevím.  

Jeník: Tak proč ho hlídáš? 

Drak: Řekly mi to hračky, že to mám hlídat. 



Jeník: Aha. A odkud jsi? 

Drak: Ze světa draků. 

Jeník: Tam jsem ještě nebyl, a to jsem byl v hodně světech. Tak já už jdu.  

Drak (Kristýnka) a Anička (Klárka) 

Drak: Co tu chceš? Jak se jmenuješ? 

Anička: Já jsem Anička 

Drak: A co tu chceš? 

Anička: Jenom jsem šla kolem a viděla jsem tě tu. Jinak tu nic nechci. 

Drak: Aha. Tak odejdi hned! 

Ančka: A proč tu jsi? 

Drak: Protože hlídám. 

Anička: A co hlídáš? 

Drak: To neřeknu.  

Ančka: Prosím, já to nikomu neřeknu.  

Drak: Hlídám poklad.  

Anička: A koho je ten poklad? 

Drak: Hraček. Ale tobě ho nedaruji. 

Anička: Já ho nechci. 

Drak: Tak proč tu jsi? 

Anička: To já nevím. Jenom jsem se tu ocitla.  

Drak: Tak běž pryč! 

Anička: Ale jak?  

Drak: Nahoru po schodech! 



Anička: Tak jo 

Drak: Tak konečně! 

Jaký poklad drak hlídá? 

POKLAD, KTERÝ DRAK HLÍDÁ podle Kristýnky: 

V pokladu jsou mince. A jak my máme koně, tak tam jsou medvídci ze zlata velké asi jako 

větší hrnečky. A diamanty. Je to plyšáččí poklad. Ve velikánské truhle. Kromě truhly ve sklepě 

je jenom místo pro draka, kam si chodí odpočinout.  

POKLAD, KTERÝ DRAK HLÍDÁ podle Klárky 

V truhle jsou drakovy fotky, když byl malý a jeho zoubky, když mu vypadaly. Ve sklepě jsou 

bílé zdi. Jinak je tam prázdno. 

POKLAD, KTERÝ DRAK HLÍDÁ podle Míši 

Ve sklepě je obrovská dřevěná truhla, kde jsou plechové mince a je jich tam hrozně moc, 

stovky, milióny. A jsou tam diamanty z plyšu, plyšové rubíny, kousek plyšového smaragdu. 

Jsou tam i plyšové prsteny a plyšové zlaté knížky, stříbrné mince a plyšové bankovky a jeden 

zlatý skleněný plyšák a jeden skleněný medvídek.  

Zrovna byla polední přestávka a hračky si užívaly zaslouženého odpočinku. Ticho polední 

hodiny přerušilo cinkání plechové pokladny: 

„To jednou, když jsem přišla taková tlustá paní, říkala mi, abych jí vrátila peníze, že jsem to 

špatně spočetla. Já na to, že vůbec ne, že ona neumí počítat. Ale ta tlustá nakadeřená paní se 

nedala a mermomocí chtěla peníze zpátky. Až jsme se zhádaly do krve a…“ 

„Buďte už konečně zticha! Kdo to má pořád poslouchat?“ osopil se na plechovou pokladnu 

majestátně vyhlížející křišťálový lustr. 

 „Ó, ale bylo to strašné,“ nedala se pokladna. „Víte, jakými depresemi od té doby trpím?“ 

„Vy si nedáte pokoje, že?“ povzdechl si porcelánový myslivec, který stál na podstavci s nohou 

hrdě položenou na zastřeleném jelenovi. 

Pokladna uraženě otočila plechovou ozdobnou hlavou a její pohled spočinul na Aničce. „Kdo 

to je? Kde se tady vzala?“ divila se pokladna. 



„Kdo si holčičko?“, uslyšela jemný a něžný hlas Anička.  Byl to hlas překrásné víly s dlouhými 

stříbrnými vlasy a věncem utkaným z malých drobných kvítků. Víla se zahleděla Aničce do očí 

a řekla. „Máš je krásné a upřímné. Jako můj vojáček. Kde jsi se tady vzala? Odkud pocházíš?“ 

„Já…já, jsem Anička. Četla jsem knihu o kouzelných světech a bylo tam napsané, že o jakém 

světě sníš, do takového se dostaneš. Přála jsem si být v hračkářství. Ale jinak jsem z Prahy, 

z Rybalkovy ulice. Hračky mám moc ráda,“ vyprávěla s bázní v srdci Anička. 

„A která z nás hraček se ti nejvíc líbí? Doufám, že si dobře rozmyslíš svoji odpověď“, ozval se 

autoritativním hlasem velký plyšový medvěd sedící na nejvyšším dřevěném regálu. Medvěd 

byl nekorunovaným vládcem hračkářství, protože měl z nejvyšší police nejlepší výhled a 

nikdo a nic neuniklo jeho vyvýšenému pohledu. 

„No…,“ nejistě hledala slova Anička tak, aby někoho neurazila. 

„Dávej pozor, co řekneš. Která z nás je nejkrásnější?“ upozornila tichým hlasem čarodějka, 

která byla malinká jako dětská dlaň.  

„Neboj, Aničko, řekni popravdě, co si myslíš. Říkat pravdu, i když se někomu znelíbíš, je 

důležitější než lhát, aby tě měli rádi,“ řekla víla, usmála se, chytla vojáčka a roztančila se 

s ním jako na zámeckém bálu. 

„Můžeš nám zahrát?“ lehce se dotkla piana a obdařila ho svým zářivým úsměvem. Piano, 

které vznešeně stálo na rohu ukryté pod schody vedoucí do horního patra, zvedlo obočí a 

celou svojí velikánskou a srdečnou klavírní duší se rozeznělo do nejkrásnějších milostných 

melodií. Byl to dárek pro vílu, kterou piano tajně a vřele milovalo. Víla s vojáčkem se objali a 

tančili uprostřed přihlížejícího davu dojatých hraček. 

Co se dělo v horním patře? (Tajemná místnost) 

Tajemná místnost (Alfi): 

Anička najednou uviděla schody, které vedly do prvního patra. Okamžitě zatoužila podívat se 

nahoru. Vyběhla po schodech do 1. patra a hnala se ke dveřím. Byly sice zamčené, ale 

v zámku byl zlatý klíč. Anička rychle odemkla zámek. Dveře otevřela vší silou a vešla dovnitř. 

To, co pak viděla, bylo ohromující. Ančka se objevila v ohromné místnosti, která se podobala 

Vladislavskému sálu pražského hradu. Sál byl úchvatný a jeho strop. Byla to složitá gotická 



klenba.  Všechny čtyři zdi měly velikánská okna. Ta místnost byla temná, protože už se blížil 

večer. Uprostřed sálu stála královská postel s baldachýnem. Vedle postele sametový červený 

gauč. A v jednom rohu sálu byla postavena nádherná rudá královna. Žádný nábytek tam už 

nebyl. Místnost byla ale byla tak přitopena, že bylo Aničce hned horko. Najednou jí vyděsil 

hlas, který zazněl z postele. Hlas ale působil sympaticky. Uviděla na posteli malého plyšáka, 

který jako by odpočíval. A přitom držel ve svých rukách velikou knihu. Plyšák řekl: „Vítám tě 

Aničko na mém hradě. Jsem čertík plyšák I. A mám rád děti. Sedni si sem na gauč, já ti přečtu 

pohádku z mé oblíbené knížky „Kouzelný svět“.“ 

Tajemná místnost (Míša) 

Byla tam zlomená zrezivělá zničená panenka, zlomená fujara a kytara, která levitovala ve 

vzduchu a jen tak sama hrála Piráty z Karibiku. Také tam byly roztrhané knížky a zaprášené 

obrazy.  

Tajemná místnost (Klárka) 

V tajemné místnosti na půdě byly zrezlé hudební nástroje: xylofon, trombón, harfa, bubínek. 

Ty nástroje samy pro radost hrály hudbu z Jacka Sparrowa. 

Tajemná místnost (Kristýnka) 

Je potřeba do tajemné místnosti zrezivělý klíč. Dveře do komnaty jsou zamčené.  V místnosti 

jsou staré různé věci, roztrhané hračky a věci z minulosti jako starý gramofon, rádio nebo 

televize.  

Tajemná místnost (Anja) 

V tajemné místnosti je velký počítač, na kterém se zmáčkne jeden čudlík a otevřou se dveře 

do vesmíru. Jsou tam věci z budoucnosti jako hodiny, obrazovka, létající neviditelná auta.  

Tajemná místnost (Leila) 

Jsou tam hračky, které děti nechtějí. V rohu sedí roztrhaný méďa. U okna sedí oškrábaná 

panenka. V druhým rohu stojí rozbitý robot a u té panenky je kačenka, z který padá vata. 

 

 



„Oni se budou brát,“ řeklo velké plastové batole s našpulenou pusou. „A adoptují si mě. Řekli 

mi to. Svatbu mají příští týden. Zavolají orchestr až z daleké země. A hostinu se všemi 

dobrůtky nám uvaří a upeče tady kuchtík“. 

Jak vypadá svatba vojáčka a víly? 

SVATBA podle Anji 

Je ráno a jsou v lese. Je to svatba lesní podzimní. Je to celé bílé a elegantní s dlouhými 

velkými stoly, s velkými nádhernými židlemi pro hračky. Na stolech jsou sladkosti, které uvařil 

a upekl kuchtík a ovoce. Je to velká oslava. 

Jak by vypadala oslava 

OSLAVA podle Klárky 

Je tam hudba, taková, jaká vždycky bývá na svatbách. Svatební pochod. Pak je tam velký stůl 

se sladkostmi a hodně židlí a jsou venku v lese. 

Jaké různé hračky tam jako hosté jsou? 

HOSTÉ podle Klárky 

Jsou tam morčíci, panenky, plyšové vosy, pejsci, nějaké loutky a veverky 

HOSTÉ podle Alfiho 

Voják, kněz jako host a třeba nějaký nepřítel. 

Jaký je tam nepřítel? Kdo to je? 

NEPŘÍTEL podle Alfiho  

Magický nepřítel, který chce svatbu zrušit, aby se víla vdala za něj, a ne za vojáčka.  

NEPŘÍTEL podle Klárky 

Nepřítel je divná loutka převlečená za Černou královnu. 

NEPŘÍTEL podle Kristýnky 

Černá královna slyšela o svatbě a převlékla se za dobrého hosta a svatbu se jim snaží 

překazit.  



NEPŘÍTEL podle Leily 

Černá královna se převlékne za magického nepřítele, aby překazila svatbu víly a vojáčka a 

ona si vzala vílu, aby pak z ní udělala svoji služku. 

Co se dá udělat, aby se překazil plán Černé královny?  

Leila 

Přijde nějaký tajemný host, který to vše pozoruje a řekne si, že musí najít kouzelnou hůlku a 

překonat Černou královnu.  

Jaký je tajemný host na svatbě? 

TAJEMNÝ HOST podle Klárky 

Má na sobě černý dlouhý plášť, má šedé vlasy a šedé vousy a na zádech má hrb. To je 

dědeček vojáčka a potřebuje na záchod, ale nemůže.  

TAJEMNÝ HOST podle Leily  

Magický host umí předvídat kouzla Černé královny a chce vojáčkovi a víle pomoct. Chodí na 

svatby a umí předvídat co se stane a poradí těm lidem, aby to dopadlo dobře. Aby mohl 

napravit věci ještě před svatbou.  

TAJEMNÝ HOST podle Kristýnky 

Magický host je celý v černém, má černý plášť a nejde mu vidět do obličeje. On zajišťuje 

svatby, dohlíží, jestli je tam všechno v pořádku, jestli se něco nestalo. 

Kdo jste vy jako host na svatbě? 

Host na svatbě (Leila) 

Jsem loutka Elizabeta, víly sestra. Mám namalovanou červenou pusu, ale ne moc, modré oči, 

blonďatou barvu vlasů, vlnité rozpuštěné, na ramena. Červené botičky a růžové vlnité lehké 

šatičky a jsou na nich bílo-žluté kytičky. Bydlím v chaloupce u lesa s velkou zahrádkou. 

Host na svatbě (Klárka) 



Já se jmenuji Markéta a mám černé vlasy, modré oči, malé uši a modročerné šaty a fialovo-

červené motýly na šatech. Jsem sestra vojáčka a bydlím v paneláku a hraje si se mnou jedno 

dítě.  Jsem panenka.  

Báseň pro vojáčka a vílu 

Klárka 

Kos chodí bos po palubě. 

Kristýnka 

Víla krásná jak květ. 

Uvidíš jí hned. 

Malý vojáček menší než nejmenší pták, 

Hodí se k sobě oba dva.  

Drží k sobě jako lepidlo. 

Dala jsem jim na svatbu čínskou vázu s ubrusem. 

Vždy je čerstvý jak med. 

Jaký svatební dar jste jim dali? 

DAR od Leily 

Lahvičku, dudlíky, holčičí i klučičí, pro miminko a mámin náhrdelník, protože máma je už 

nahoře v nebíčku. Aby se jí nestýskalo. A ještě jsem jim dala zajíčka šedého. 

DAR od Klárky 

Dala jsem jim živé morče. 

DAR od Kristýnky 

Dala jsem jim čínskou vázu a ubrus 

Anička se otočila směrem, kterým ukazovalo batole. Na zemi pod nejnižší policí uviděla sedět 

na kuchyňském štokrli dobrácky vyhlížejícího obtloustlého kuchtíka s velikánskou bílou čepicí 

a zástěrou, který koštoval z dřevěné mísy citrónový krém, 



„Právě šlehám na svatební hostinu citrónovo-vanilkový krém do unikátního franse gato, 

který nakonec posypu čokoládovými hoblinami, přidám špetku tymiánu a lesního ovoce. 

Každý kousíček porce se bude podávat se šlehačkou a zmrzlinou. Zmrzlinu nám dovezou 

přímo z Říma. Bude jí dělat mistr Marioletti, nejlepší zmrzlinář nejen v Římě, ale i v celé Itálii, 

a protože Itálie dělá nejlepší zmrzlinu na světě, tak mistr Marioletti je i nejlepším 

zmrzlinářem na světě,“ ukončil své vyprávění kuchtík pozvednutím vařečky a zvoláním „Ať 

žijou kuchaři a franse gato!“ 

Recepty kuchtíka: 

RECEPT podle Leily 

Maršmelounový pudink sypaný kostičky čokolády, na něm mandarinka a vanilková zmrzlina. 

RECEPT podle Anji 

Karamelový dort a na něm maršmelounová poleva a na něm barevné maršmelouny. Pak u 

toho je vanilková zmrzlina a na ní posypané maršmelouny a šlehačka s karamelem a s jahody 

a palačinkou. 

RECEPT podle Klárky 

Vanilkovo-čokoládové muffinky a obří dort s rybízovou chutí a pomerančovou polevou.  

RECEPT podle Kristýnky 

Muffinky s maršmelounovou příchutí a na nich cukrové srdíčko.  Obří dort s růžovou polevou 

a nahoře jsou cukrové postavy jako víla a vojáček. 

DALŠÍ RECEPT podle Leily 

Taky ještě třípatrový obří dort. Nahoře je vojáček s vílou a je to maršmelounové polité 

karamelem a ozdobené marcipánovými srdíčky a motýlky.  

DALŠÍ RECEPT podle Klárky 

Zmrzlinové poháry a na zmrzlinových pohárech čokoládové motýlky a ten dort je 

desetipatrový. 

DALŠÍ RECEPT podle Anji 



Třípatrový dort a vtom dortu je těsto růžovo-zelené a na tom dortu je lesklá čokoládová 

poleva a na tom sušenky s rozteklými maršmelouny a kousky čokolády Lindt. 

„Jé, já bych si dala zmrzlinu,“ zasnila se Anička při představě, jak si pomaličku vychutnává 

každičké sousto kuchtíkovi sladké delikatesy.“ Pozvete mě na svatbu?“ 

„No, jistě,“ usmála se víla, a něžně se přitulila k vojáčkovi. 

„A jak jste se do sebe zamilovali?“ rozzářily se Aničce oči zvědavostí při pohledu na tento 

krásný oduševnělý snoubenecký pár. 

„Když mě přivezli do hračkářství,“ začala odvíjet své vzpomínky víla. „Cítila jsem se moc 

sama. Seděla jsem zkroušená v koutku a plakala. A v tom jsem uslyšela krásnou hudbu. Můj 

milovaný přítel piano rozezněl své prsty do tiché bolestné melodie, a já jsem začala tančit. 

Tančila jsem a tančila, až jsem vytančila všechny slzy. Vtom jsem zpozorovala vojáčka, jak se 

na mě dívá. Měl velké průzračné oči a bylo v nich vše. Přišel ke mně, podíval se mi do očí, 

usmál se a zeptal: Mohl bych si s vámi zatančit? Piano rozehrálo tu nejtesklivější, 

nejmilostnější a nejkrásnější melodii, kterou zná. A my jsme s vojáčkem začali tančit a tančili 

jsme až do půlnoci, kdy jsme celí znavení a vyčerpaní padli na zem a v objetí usnuli.“  

Víla pohroužena do svého světa myšlenek a představ, minulosti i přítomnosti, budoucnosti, 

strachu i naděje, pokračovala. „Jenže my jsme netušili, že se na nás škvírou ve dveřích dívají 

cizí oči. Oči Černé královny, která se zamilovala do vojáčka. Ale protože on neopětuje její city, 

chce se nám mstít. Když se Černá královna objeví, řekne zaklínadlo a my se najednou 

měníme v začarované loutky. Musíme, i když nechceme, dělat to, co nám poručí: Tančit, 

smát se, svíjet, jíst, pít, bojovat mezi sebou. Někdy se stane, že někdo z nás to nezvládne a 

umře.  Vyčerpáním, únavou, bojem. A kromě kouzel Černé královny máme ještě strach, že 

nás odloučí od sebe, prodají různým lidem, a že se už nikdy neuvidíme. Ale v tomto máme 

naději. Ti, kteří prokáží, že se milují a nemohou bez sebe žít, se navěky spojí. Nemohou je už 

prodat zvlášť. Jsou totiž spojeni neoddělitelným kouzlem. To kouzlo přichází samo od sebe, 

když v nejhlubší hlubině srdce se lidi milují opravdovou ryzí láskou. 

 „A Černá královna?“ zajímala se Anička dál. Bolelo jí srdce při pohledu na všechny ty trpící 

hračky, osudy, příběhy, které byly tak smutné pod tíhou kouzel Černé královny. Každá 

z těchto hraček jí byla něčím blízká. Srdečností, něhou, zvědavostí, láskou, ale i upejpavostí, 



upjatostí, či povýšenectvím. Všechno to dobré i zlé v nich jí přišlo v tu chvíli krásné, osobité, 

kouzelné, blízké.  

„Jak bych jim jen mohla pomoct,“ uvažovala Anička dívajíc se s láskou na prapodivné 

společenství hraček. 

Najednou vrzly dveře a… 

Najednou vrzly dveře a…kdo přišel a co se stalo? 

Leila 

Vešla Černá královna a změnila vojáčka a některé hračky na loutky. Jiné hračky a Anička se 

schovaly, a hledaly způsob, jak proměněné hračky oživit. 

Klárka 

Vrzly dveře a vešla Černá královna. Jenže to byla hračka, která si oblékla kostým Černé 

královny, vstoupila a řekla Apríl! 

Anja 

Pootevřely se dvířka. Hračky se vylekaly. Vstoupila totiž hračka a za ní Černá královna, kterou 

musela hračka poslouchat, aby se nezměnila na takovou hračku, kterou nikdy nechtěla být. 

Černá královna Aničku proměnila na kamennou a ostatní hračky řešily, jak dostat Černou 

královnu pryč a zachránit Aničku. Jenže Černá královna proměnila některé hračky v takové, 

jaké nechtěly být a proto nepřežily. Některé hračky přežily.  

Alfi 

Vešla Černá královna a proměnila hračky v loutky. Za Černou královnou byl had, který jí dával 

zlou sílu. Leila dodává: Žádné hračky nevěděly, kdo to je a najednou ta královna začala 

mluvit jinou řečí, kterou hračky neznaly, nerozuměly jí. Bylo to nějaké blábolení.  

Co našeptával had Černé královně? 

Klárka: „Proměň všechny v loutky, budeme je ovládat.“ 

Leila: „Tak proměníš je v ten kámen?“ 

Jak překonat zlou sílu? 



Leila 

Hračky se musí vydat na hory, kde je víla, která má kouzelnou hůlku, kterou se hračky odklejí. 

Alfi 

Přijde zachránce Filip, který je dobrák od kosti.  

Jaký je Filip? 

Děti 

Pomáhá lidem a zvířatům 

Přeje něco dobrého 

Statečný 

Nebojácný 

Trpělivý 

Věří i bývalému nepříteli 

Odpouští druhým lidem 

Chrání druhé lidi 

Je to boží člověk 

Pokračování pohádky už dál není. Protože v tu chvíli Anička uslyšela. Aničko, pojď, musíme už 

jít. A tak Anička zavřela knihu a byla zvědavá, jak to celé s vílou, vojáčkem, Černou královnou 

a hadem dopadne. Jak odcházela, najednou se před ní zjevil vojáček s vílou, objímali se a 

tančili spolu, piano jim hrálo svojí tesklivou melodii. A kolem nich viděla Anička všechny ty 

hračky, které ve starém hračkářství potkala. „Hm, tak to už Černá královna od sebe nikdy 

vojáčka a vílu nedostane, protože tak se milují, že se navěky spojili. A Černá královna už 

určitě moc nad nimi a hračky ztratila, protože je obklopila vzájemná láska,“ pomyslela si 

Anička a těšila se na další dobrodružné příběhy z Kouzelné knihy. 

 

KONEC 


