
Jak možná na svět přišli andílci 

 

„Na počátku nebylo na zemi nic, jen tma. Tma je smutná. Pán světa, kdo zemi tvořil, tedy 

rozhodl, že být sám je mrzuté, protože samota přináší smutek. Pán světa a všeho živého se tedy 

rozhodl, že bude zahřívat obláčková vejce. Z vajec se postupně vylíhli andílci, ale jedno vejce ne 

a ne puknout. Vajíčko, které zbylo poslední, nakonec také prasklo, ale vylíhl se z něj čert, který 

od samého začátku pěkně zlobil. Pán světa s pomocí andílků začal tvořit svět. Všude ale byla 

tma, proto musel Pán světa zařídit světlo: „Budiž světlo“, řekl silným hlasem. Pán světa společně 

s andílky začali postupně vytvářet celý krásný svět. A tak se stalo, že se andílci stali velmi 

důležitými a možná je stále potkáváme mezi námi. Jakmile se andílci vylíhli, začali se protahovat, 

aby mohli Pánu světa pomáhat. Jen čertík spal a spal. Další den andílci pomáhali tvořit svět, ale 

čertík si hrál a vůbec nepomáhal. Pán světa se rozzlobil: „To by takto nešlo. Budeš spát na 

červánkovém obláčku sám!“ Ostatní andílci spali na mráčcích bleděmodrých se stříbrnými 

odlesky a bílých. Čertíkovi začalo být smutno a chtěl si hrát. Začal přeskakovat na bílé obláčky a 

andílky tahal za uši, za vlasy a kroutil a ohýbal jim křídla. To se andílkům nelíbilo, ale nechtěli 

žalovat, ovšem Pán světa všechno viděl, napřáhl ruce před tělo a pronesl mocná slova: „Čertík 

musí domů!“ Nikdo nevěděl, co to znamená. Čertík chtěl zase zlobit andělíčky a přeskočil z 

růžových obláčků na bílý, ale nedopadl na něj a začal padat dolů, do světa na zem. Padal 

takovou rychlostí a ani nevěděl kam, Pán světa totiž pro něj připravil peklíčko a on se do něho 

propadl. Bylo tam teplíčko a všude samé ohně. Čertí pravidla nebyla tak přísná, musel jenom 

přikládat pod kotle dříví a uhlí. Ty nesměly nikdy vyhasnout. Jednou za rok se na svět může 

podívat a jde s ostatními čerty zkontrolovat, zda se děti i dospělí chovají k sobě hezky.  

Andílkům bylo na nebeských obláčcích moc dobře. Rádi plnili všechny úkoly, které ji Pán světa 

přidělil. Za odměnu spali na bleděmodrých obláčcích se stříbrnými odlesky, které byly kouzelné. 

Kdo si na ně skočil, mohl se dostat na zem a splnit lidem a dětem jejich přání. Také večer se 

mohli andílci dostat do dětských snů, kde jim vyprávěli andělské pohádky. To se andílkům moc 

líbilo, a proto se na nebíčku tak snažili. Čertík jim to záviděl, a když byl na zemi, tak přinášel 

dětem do snů jen strašidelné chmury. To se dětem ani lidem nelíbilo, tak Pán světa zavolal 

nejstaršího anděla, aby čertíka hlídal. Od té doby je na světě klid a lidi si na andílky myslí, 

kdykoliv chtějí. Říká se, že každého človíčka na světě chrání „anděl strážný“. Třeba je to pravda: 

„Co myslíte?“   

Náměty na rozhovor s dětmi – porozumění textu:  

Jak andělíčky čertík zlobil? Je správné, někoho zlobit a ubližovat mu? Jak byste se bránili, kdyby vám 

někdo ubližoval? Žalovali na něj andělíčci? Proč myslíte, že ne? Může každý den čertík na zem? Víte, ve 

kterém ročním období můžeme čertíka na zemi potkat? Jak se jmenuje svátek, kdy se čertík objeví na zemi 

mezi lidmi? Byly v pohádce nějaké zázraky? Co je to zázrak? Myslíte si, že děti a lidi stráží andělé?  


