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Diana Nesměráková – Veselá vánoční příhoda 
Tuto příhodu mi vyprávěla moje maminka. Stala se jí, když byla ještě hodně malá. Nastal 
Štědrý den. Vonělo cukroví a ve vaně plaval kapr. Maminka jej chodila škádlit. Zkusila to i 
na Štědrý den ráno. Jak se nad vanou nahnula, šup a plavala s kaprem ve vaně. To bylo 
křiku. Vylekaná babička přiběhla a maminku celou mokrou z vany vytáhla. Nakonec se 
tomu všichni zasmáli. Byly jí čtyři roky. 
 
Dorota Křížová – Ztracený pes  
Byl Štědrý den a naše rodina byla po večeři.  Tradičně jsme se šli projít a čekali, až uslyšíme 
zvoneček. Venku bylo pěkně chladné počasí a po návratu domů na nás čekala pod stro-
mečkem hromada dárků.  Chystali jsme se na rozbalování. Ale uvědomili jsme si, že nám 
někdo chybí. Náš milovaný pes Dobi. Hledali jsme ho po celém domě.  Věděli jsme, že s 
námi na procházku nešel, a proto musí být doma. Snad nepozorovaně neutekl ven?  Volali 
jsme, ale nikde se neozýval. Pak jsme uslyšeli, jak vrtícím ocasem ťuká o podlahu.  Šli jsme 
tedy do pokoje, kde na nás milovaný Dobi koukal z nového pelíšku, který měl dostat od 
Ježíška. 
 
František Florián – Velmi dobré vánoční cukroví   
Můj veselý vánoční příběh se týká našeho psa. Náš první pes se jmenoval Arsie. Když byla 
Arsi  ještě štěně, byla velmi hravá a živá. Proto jsme museli vánoční stromek přivazovat. 
Pokaždé, když kolem něho prošla, stejně shodila na zem první patro ozdob. Jednou se také 
stalo, že jsme zapomněli na stole vánoční cukroví. Po návratu z návštěvy bylo téměř 
všechno cukroví snědené. Pochutnala si na něm naše milovaná Arsie. Nechala pouze 
„pracny“, které pekla babička Lída. Ale neříkejte jí to, prosím. 
 
Petr Mužátko – Záměna dárků  
Na Štědrý den jsme po večeři vyšli před dům a jako každý rok jsme zapálili prskavky. Zpět 
jsme se vraceli natěšení ke stromečku a začali rozbalovat dárky. Jeden z nich nebyl po-
psaný. Na nic jsem nečekal. Chopil jsem se ho a začal rozbalovat. Uvnitř krabičky byla nád-
herná lahvička s dámským parfémem. Nic pro mě, ale sestře udělal dárek obrovskou ra-
dost. Byl jsem naštvaný. Ale jen chvíli. Našel jsem mnohem větší dárek, který byl určený 
pro mě. A hlavně to byla hra Monopoly, kterou jsem si moc přál. Je určena pro celou rodinu 
a při hře samotné nikdo neprohrává. Báječná hra. 
 
Maxmilián Jeřábek – Nedočkavé Vánoce  
Ráno jsem vstal v 6:30, protože jsem se nemohl dočkat Ježíška. Celé dopoledne jsem byl 
nervózní a bolelo mě břicho. Snažil jsem se zabavit různými hrami a koukáním na televizi. 
Po obědě se stalo, že jsem usnul tak tvrdě, že jsem málem Ježíška propásl. Ale štědrove-
černí večeře jsem se dočkal, pak zazvonil kouzelný zvonec a pod stromečkem jsme našli 
toužebně očekávané dárečky. Byly to kouzelné Vánoce 
 
Viktoria Machatá – Hasič maminka  
Na S te dry  den jsme se dí vali na poha dky a zobali cukroví . Nemohli jsme se doc kat 
s te drovec erní  vec er e. Slavnostne  jsme se oble kli, zapa lili sví c ky na ve nci a usedli jsme ke 
stolu. Mu j bra cha si chte l jes te  ne co vzí t a neuve domil si, z e na stole je zapa lena  sví c ka. Jak 
vstal, pr evrhl sví c ku, ktera  zapa lila ubrus. Nas te stí  pohotova  maminka ohen  rychle 



uhasila. Ohen  nenade lal z a dne  velke  s kody. Podruhe  jsme usedli k vec er i. Uz ili jsme si 
kra sny  vec er.  
 
Dominik Derka – Kapr na cestě  
Vánoce trávíme už několik let u dědy. Dva dny před Vánocemi šel děda pro kapra. Chtěl 
jet na kole, ale byla ledovka, a proto šel pěšky. Za chvíli se vrátil domů a hodně se smál. 
Kapra koupil, ale na zpáteční cestě na chodníku uklouzl. Kapr mu vyskočil z tašky a na 
ledě odklouzal. Už jsem se radoval, že k večeři bude řízek a hranolky. Bohužel. Ještě ten 
den kapr plaval ve vaně. Nakonec mi smažený s bramborovou kaší chutnal a měli jsme 
hezké Vánoce. 
 
Matyáš Cimburek – Vánoce 2021 aneb Když pes krade chlebíčky  
Vánoce začaly poklidně. Ale pak! Mamka řekla: „Jedeme k tetě.“ Začaly nepokoje. Do deseti 
minut jsme museli dát dárky do auta, obléknout se, zabalit chlebíčky, dárky, lahvinku dob-
rého vína, pro děti rychlé špunty, krabičku s cukrovím. Vždyť to znáte. A pak rychle do 
auta. Stihli jsem to jen tak tak. Vstoupili jsme do bytu, velké vítání a skoro všude příbuzní. 
Položil jsem chlebíčky na stůl. A pro jistotu jsem si jeden vzal. A nejednou! Hop a další 
chlebíček mi zmizel před nosem! No to je drzost! Tetin pes si tam naparovačně vykračuje 
s uloupeným chlebíčkem.  
 
Matěj Škvrňák – Naše předvánoční a vánoční pohoda  
Ještě deset dní před Vánocemi jsme se celá rodina domnívali, že strávíme poklidné svátky. 
Bohužel se naše babička dozvěděla, že musí ihned na operaci. Tím jsme si začali myslet, 
že se nám plány překazí. Naštěstí vše dobře dopadlo. Babičku nám ráno na Štědrý den 
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Štěpán Smetánka – Tradiční Vánoce  
Tyto Vánoce byly velmi štědré. Drželi jsme tradice. Sledovali jsme hezké pohádky. Spo-
lečně jsme chystali štědrovečerní večeři. Mamka připravovala kapra i řízky s bramboro-
vým salátem. Děti musely prostírat stůl. Pod talíře jsme si dávali šupiny. Já bych si dal pod 
talíř nejraději celého kapra, abych měl v novém roce hodně peněz. Netrpělivě jsme čekali 
na rozbalování dárků. Největší radost jsem měl z nových bruslí. 
 
Štěpán Svozil – Každoročně na Štěpána  
Každý rok na Štěpána chodíme na sváteční oběd k babičce a dědovi. Děda se obvykle 
kouká na televizi. Ale ve sváteční den s námi vždycky hraje společenské hry. Letos jsme 
hráli Člověče, nezlob se! Moc jsme se při hraní nasmáli, protože dědovi na kostce padaly 
samé jedničky a dvojky. Když se děda dostal do půlky cesty, tak mu moje mamka figurku 
vyhodila. Děda začal nadávat a my jsme se začali hrozně smát. Ani výměna kostky mu ne-
pomohla. Skončil jasně na posledním místě. Už se na příští rok zase moc těším. Mám rád 
chvíle, kdy jsme jako rodina pohromadě. 
 
 

 

 


