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1. prosinec: Hvězdný kalendář 
 
    Už 16:12, přitom máma ráno slíbila, že ho s tátou a ségrou vyzvednou 
z družiny ve čtyři. Když chtěl Edík vědět, kolik je hodin, kolik přesně je, musel 
poprosit někoho z kluků, kteří už měli mobil – na rozdíl od něj. Přitom už chodí 
do třetí třídy, není žádné mrně! Jenže máma s tátou říkají, na co mobil, když 
Edík stejně ještě nechodí nikam sám. Do školy to má jenom přes park, to ráno 
zvládne, a odpoledne se pro něj vždycky někdo staví. Většinou máma, protože 
táta vodí ráno ségru do školky a pak je v práci až do večera. Kolikrát na něj ani 
nečekají s večeří a on si ji potom ohřeje v troubě, a jejich kočka Hvězdička 
chodí mlsně kolem.  
    Dneska je ale trochu slavnostní den, a tak se táta zkusí „utrhnout dřív“, 
přesně tak to řekl, aby mohli být „taky jednou všichni spolu“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak ať se Edík a Edinka těší! 
    16:17, kde ti rodiče jsou? Edík už se vážně trochu zlobil, a taky mu to 
začínalo být líto. V družině už byl jenom on s Honzíkem a Ondrou a pak nějaké 
holky z béčka. Kdybych měl mobil, naši by mi aspoň mohli napsat, že třeba 
přijdou později, pomyslel si, když vtom zabzučel zvonek. Všichni zvedli hlavy a 
paní družinářka zavolala „Edíku, jdeš domů!“. Hurááá! Cestou domů je máma 
s tátou pěkně napínali. Edinka už nemohla vydržet zvědavostí a pořád dokola 
se ptala: „A dá se to jíst? A je to velké? A jak moc velké?  

    Sice je pondělí, takže spolu 
byli celý víkend, jenže máma 
musela honem dodělávat 
ilustrace k nějaké knížce, takže 
byla pořád zavřená v pracovně. 
Prý v nakladatelství nepočkají, 
je před Vánoci a všechno hoří. 
Hořet by správně měla i svíčka 
na adventním věnci, byla přece 
první adventní neděle, to by 
ovšem museli nějaký věnec 
mít. Jenže ho neměli. Zatím. 
Ale prý si udělají hezký začátek 
adventu dneska, sice o den 
později, ale zase to prý bude 
s překvapením. 
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    Je to živé? Je to barevné? A jak barevné, duhové jako unicorn?“ A rodiče se 
smáli a na něco říkali „jo“, a na něco „no to fakt ne“, jenže těch otázek bylo 
tolik, že se v tom Edík za chvíli úplně ztratil. Co si přál k Vánocům, bylo všem 
jasné – přece ten mobil –, ale dnes je teprve prvního.  
 
    Každý rok tedy dostávali adventní kalendáře, ale že by kolem toho máma 
s tátou najednou dělali takové tajnosti? To se mu nezdálo. Edík by strašně moc 
chtěl ten adventní kalendář s legem, který s tátou tuhle viděli v hračkářství. 
Vůbec se od něj nemohl odtrhnout, byly tam i figurky, které nikdo z kluků 
neměl, prostě nádhera. Jenže táta se podíval nejdřív na cenovku, pak na syna, 
a když viděl, jak smutně se Edík za krabicí dívá, rychle to zamluvil a vzal ho 
aspoň na horkou čokoládu. 
    To bylo už nejmíň čtrnáct dní. Edík si od té doby každou chvíli představoval, 
jak otevírá okýnko po okýnku. Jeden den si vybalí mistra Yodu, další den 
světelný meč, který je sice maličký, ale fakt svítí, a nakonec má celou sestavu i 
se speciální podložkou, na které figurky dobře drží. A pak k nim přijde Honzík i 
Ondra, a teda koukají, a potom už si s tím všichni tři hrají a mají super 
odpoledne. 
    „Tři, dva, jedna – už můžete!“ Táta na mámin povel rozsvítil a máma radostí 
zatleskala. Edinka se s výskotem rozeběhla ke stolu. „Mami, tati, který je můj, 
který je můj?“ Na kuchyňském stole stály dva třpytivé, jakoby stříbrné 
stromky. Byly vyřezané z kartonu a ověšené malými dárečky, každý v krabičce, 
a dokonce ozdobený mašlí. Edík ani nemusel počítat, hned věděl, že jich je 24. 
A taky že jeho je stromek se zelenou hvězdou nahoře – zelená byla totiž jeho 
oblíbená barva. Ségra zase milovala fialovou, a přesně taková byla hvězda na 
druhém kartonovém stromku.  
 
    Edinka už nedočkavě trhala papír z prvního pidi dárečku. „Prstýnek, 
červený, podívejte!“ ukazovala všem. A už už sahala po dalším dárečku. „Ten 
až zítra, každý den jeden,“ připomněl jí tatínek a obrátil se na syna. „A co tam 
máš ty, čím začneš?“ Edík spolkl zklamání, že to přece jen není vysněná 
krabice lega se Star Wars, na vteřinu zaváhal a vybral krabičku, která visela 
hned nahoře, na první stříbrné větvi. Nastala chvíle ticha. I kdyby to byla 
obyčejná žvýkačka nebo bonbon, řeknu „díky“ a nedám nic najevo, blesklo 
Edíkovi hlavou. Rozvázal tenkou stříbrnou stužku a roztrhl lesklý obal. Uvnitř 
byla krabička od sirek a divně chrastila, sirky to tedy rozhodně nebyly. Edík se 
nadechl a otevřel ji. Byl v ní maličký Luke Skywalker se santovskou čepičkou. 
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2. prosince: Advent začíná 
 
    Ráno si Edinka vybalila další dárek z adventního stromečku, který jí vyrobila 
maminka. V krabičce s lesklým obalem byly dvě sponky s černou kočičkou. „To 
je naše Hvězdička!“ vykřikla Edinka nadšeně, a tentokrát si nechala vlásky 
pěkně rozčesat – vůbec se nekroutila a nefňukala, že to tahá. I když to 
chvílemi tahalo, a dost.  
    „A mami, budeme večer zdobit adventní věneček?“ zeptala se Edinka, jen 
co jí maminka usadila druhou kočičku nad levé ucho. První už vrněla nad tím 
pravým, hned u blonďatého culíku. Maminka se usmála. „To víš, že jo. Až se 
vrátíš ze školky, hned se do toho pustíme, i s bráškou.“ Pak si na to plácly a 
daly si pusu, aby měly hezký adventní den. Ve dveřích se Edinka ještě otočila a 
zamávala, a už s tatínkem spěchali do školky.  
    Tak jako každý rok, i letos maminka objednala zelený, neozdobený věnec 
v květinářství za rohem. Vždycky kupovala věneček z jedlového chvojí, protože 
to nepíchá tak jako smrkové. Edinka moc dobře věděla, kde je už od pátku 
schovaný – na balkoně, zabalený v tenkém papíru, který hezky šustil. Takže 
když přišly odpoledne domů, sotva se zula a ještě v kabátku a čepici utíkala na 
balkon. „Ty jsi ale nedočkavec,“ smála se maminka, a už sundávala ze skříně 
zeleno-zlatou krabičku. „Jé, poklady na věneček!“ vydechla Edinka, a taky že 
ano: byly tu smotané stříbrné a fialové stuhy, stojánky na svíčky a taky plátky 
sušeného pomeranče, podlouhlé svitky skořice a pár hvězdiček badyánu. 
K tomu přibyly na stole čtyři svíčky – fialové, protože to je adventní barva. A 
navíc Edinčina nejoblíbenější!  
    Edík si mezitím v pokojíčku napsal úkoly, takže se mohl k holkám přidat. To 
bylo krásné odpoledne! Maminka zapálila františka, aby to v celém bytě 
vonělo Vánocemi, a na notebooku pustila pásmo koled. Spoustu jich znali, 
takže si při zdobení věnečku prozpěvovali a vzájemně si pomáhali. Zapojili se 
všichni: Edinka opatrně vyndávala z krabičky „poklady“ a podávala je Edíkovi, 
ten do věnečku zapíchnul stojánky a postavil na ně svíčky. Maminka pak 
pečlivě uvázala stuhy a tenkým drátkem, který skoro není vidět, upevnila 
ozdobičky. I černá kočka Hvězdička chtěla pomáhat – zvlášť když přišel na řadu 
badyán. Když myslela, že se nikdo nedívá, jeden si tlapičkou nenápadně 
shodila na zem. „Podívej, ona s ním hraje hokej!“ smál se Edík. „Hvězdičko, 
přihraj! A do branky… góóól!“  
    Odpoledne uteklo jako nic, a už tu je táta. Maminka slavnostně položí věnec 
doprostřed stolu, podívá se na tatínka a řekne: „Tak jaký je?“ – „No ten 
nejkrásnější! Takhle krásný věnec jsem snad ještě neviděl,“ podivuje se táta,  
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ačkoliv dělají každý rok úplně stejný, takže ho už viděl mockrát. „Tak zapálíme 
první svíčku? Můžu?“ zeptá se táta a rovnou škrtne zápalkou. „A advent je 
tady!“ usměje se maminka a položí tátovi hlavu na rameno. Edinka k nim hned 
utíká a snaží se je oba obejmout svýma malýma ručičkama, a máma se tak 
měkce podívá a zavolá na Edíka: „Ještě nám tu někdo chybí, kde je můj velký 
kluk?“ A pak se k sobě všichni tulí a tisknou a Edinka výská a máma říká: „Já 
jsem tak šťastná! Ještě že vás mám, vy moji lumpíci!“ 
 
 

 
           Kam jen ty ozdoby dáme? 
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3. prosinec: Edinka se učí básničku 
 
„Edinko, víš, že tu besídku máte už zítra? Až přijdeš ze školky, budeme 
procvičovat básničku, ano?“ připomněla maminka opatrně hned ráno, u 
snídaně. Edinka přikývla, ale hned sklopila oči ke své misce s teplou kaší 
s rozinkami a skořicí. Trochu kaše nabrala na lžíci, ale pak ji zase položila, 
jako by byla myšlenkami jinde. Ach jo, ta básnička. Naučit se ji správně až 
do konce, ani jedno slovíčko nepoplést, a pak ji přednést úplně přede 
všemi? Z toho měla přece jenom strach. Nebyl to velký strach, ale malý 
ano. Nebo spíš takový střední.  
 
Jak ta básnička byla?  
Takhle:  
 
„Anděl seděl na obláčku,  
čáry máry, čaroval,  
vyčaroval Mikuláše,  
moc se z toho radoval.  
  
Pozor na to, milé děti,  
čarování není žert! 
Něco se mu nepovedlo,  
a tak přibyl čert.“ 
  
Edinka byla nejdřív ráda,  
že jí paní učitelka dala  
Zrovna tuhle básničku.  
Anděl sedí na obláčku 
a čaruje – to se Edince moc líbilo. Úplně ho viděla, jak si hoví na 
měkoučkém obláčku, to musí být pohoda! Určitě při tom pohupuje 
nohama, které mu čouhají z bílé noční košile, co andělé nosí. Večer, než 
usnula, si někdy představovala, co všechno by vyčarovala, kdyby byla jako 
ten anděl: třeba koťátko, celé bílé. Říkala by mu Snížek a spinkalo by u ní 
v posteli. Nebo závoj, jaký mají víly, když tančí na louce. Nebo kouzelný 
zvoneček, na který by mohla zazvonit a splnilo by se jí každé přání. Jo, tohle 
kouzlo by bylo úplně nejlepší!  
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Jenže básnička sice začínala andělem, ale končila… čertem. Edinka už dávno 
věděla, že žádní čerti neexistují, že to je jenom jako – ale stejně se jí moc 
nelíbilo, že se o čertovi mluví zrovna v její básničce. Navíc ještě neuměla „r“, a 
co je to „žert“ – že je to legrace nebo vtípek –, to jí vysvětlila až maminka. 
Kdyby tak básnička končila „vyčaroval Mikuláše, moc se z toho radoval“ a ten 
zbytek tam vůbec nebyl!  
    „Mami, a musím na tu besídku?“ zkusila to Edinka, když se vrátily ze školky. 
Maminka si ji posadila na klín a pohladila ji po vlasech. Sponky s kočičkami 
byly už trochu nakřivo, ale žádná se neztratila. „Tobě se tam moc nechce, 
viď?“ Edinka přikývla.  
    Maminka se na ni zamyšleně podívala a pak povídá: „Víš, Edinko, to se občas 
stává, že člověk něco slíbí, ale pak zjistí, že se mu do toho vlastně moc nechce. 
Mně se to taky někdy stane, nemysli si. Třeba teď o víkendu bych s vámi 
mnohem radši dělala adventní výzdobu a hrála si, než abych pracovala. Ale ty 
obrázky do knížky jsem v práci slíbila, a když člověk něco slíbí, má to taky 
splnit – to je fér. Paní učitelka ti věří a my se na tebe moc těšíme, já a táta i 
bráška. To nevadí, že to třeba nebude dokonalé – hlavní je, že to zkusíš. Ale 
neboj, učíš se ji už týden a umíš ji moc hezky! Řekneme si ji teď spolu, ano? 
Vždyť já už ji umím taky nazpaměť!“ zasmála se.  
 
    A Edinka najednou cítila, že na to není sama, a jako by z ní ta tíha spadla. A 
když si pak říkaly básničku spolu – celou, až do konce –, bylo to o hodně lepší. 
Spolu je totiž všechno lepší! 
 
 
           Pomůžeš Edince s básničkou? Jak že to bylo? 
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4. prosinec: Besídka v zahradě 
  
    Edinka ani nemohla dospat. Brácha ve své posteli v druhé půlce pokojíčku 
spokojeně oddychoval, a ona se pořád vrtěla a budila. V duchu si přeříkávala 
básničku. Uměla ji hezky, ale povede se jí to i na besídce? Bude tam celá 
školka, paní učitelky, paní ředitelka, a ještě tam každý bude mít rodiče a 
bráchy a ségry. A ona neumí to „r“, a navíc jí paní učitelka Alenka včera říkala, 
že musí mluvit víc nahlas: „Když si tu básničku budeš šeptat, nikdo tě neuslyší. 
A to by byla veliká škoda, protože ji umíš krásně!“ Uf. Jestlipak to všechno 
zvládne? Přijít, uklonit se, nic v básničce nepoplést, a ještě ji přednést tak, aby 
ji všichni slyšeli. Tolik úkolů na jednu Edinku!  
    Konečně zazvonil bráškovi budík, a v tu chvíli přišla do pokoje maminka. 
„Škola volá! A školka taky,“ dodala s úsměvem a s oběma dětmi si dala pusu 
na dobré ráno. „Mami, a můžu si na besídku vzít ty vílovské šaty?“ žadonila 
Edinka, ještě v pyžamku. Šaty, kterým odjakživa říkala „vílovské“, byly 
samozřejmě fialové. Měly točicí sukni a v pase stříbrný proužek. Maminka 
zaváhala, venku bylo pod nulou. Edinka začala natahovat: „Slíbila jsi to a sliby 
se mají plnit!“ Maminka se zasmála: „To je pravda, o tom jsme si včera 
povídaly, viď?  
Tak jo, vem si je, ale až půjdete ven, dej si pod ně softshellky. Víš, kde je máš, 
že?“ Edinka hned letěla ke své skříni a najisto sáhla do druhého šuplíku. 
Najednou věděla, že se dnešek vydaří.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Když máma s tátou 
a Edíkem otevřeli 
odpoledne vrátka 
školky a vešli na 
zahradu, málem to 
tam nepoznali! 
Jako by se ocitli 
v zimní pohádce. 

Všude svítila světýlka a ve větvích stromů byly rozvěšené lampionky, které 
děti vyrobily. Rodičům i sourozencům, kteří přišli na besídku, rozlévala paní 
učitelka Míša teplý mošt a na stolku ležely ozdobené perníčky a nakrájená 
jablíčka. 

           Rozsvítíš lampion? 
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Edík si hned pár kousků vzal a radostně se přivítal s Ondrou, i když se ještě 
před chvilkou viděli v družině. „Bude tvoje ségra taky říkat básničku?“ zeptal 
se a kývl směrem k malému pódiu, kde budou děti už za chvilku předvádět, co 
se na dnešní den naučily. „Ne, ségra má koledu. Tu, jak je tam panímáma 
vstala, koledu nám dala, zpívala to doma furt dokolečka,“ odpověděl Ondra. 
Edík jen nastavil dlaň a plácli si. Je fajn mít kámoše, se kterým si rozumíte i 
beze slov! 
    A už to začalo. Na pódiu se objevila paní učitelka Alenka a všechny přivítala. 
Za ní už přešlapovaly děti, některé si šeptaly nebo mávaly na mámu a tátu – 
diváci stáli v hloučku před pódiem, v ruce hrnečky s hřejivým moštem. Nejdřív 
si všichni společně zazpívali Půjdem spolu do Betléma, a potom paní učitelka 
uvedla pásmo mikulášských a vánočních básniček. 
    Edinka byla celá napjatá. Nejdřív šel Vítek, pak Adélka – a pak už byla na 
řadě ona. Když vystoupila z řady svých kamarádů a popošla o dva kroky 
dopředu, měla pocit, že jí srdíčko bouchá tak hlasitě, že to snad musí všichni 
slyšet. Nadechla se, hezky zhluboka, jak jí paní učitelka radila, a začala: „Anděl 
seděl na obláčku, čáry máry, čaroval…“ A tak dál, a tak dál – a najednou byl 
konec! Všichni tleskali a paní učitelka Alenka řekla: „Děkujeme, Edinko! A teď 
vám svou básničku přednese Vašík…“ Edinka byla jak u vytržení. Ona to 
zvládla, zvládla to! Jupí!!! Teprve teď zahlédla maminku, jak se na ni usmívá a 
fotí ji, a vedle stojí tatínek a ukazuje palec nahoru, jakože paráda. 
    Když děti odříkaly básničky a zazpívaly písničky, na závěr si ještě všichni 
společně zazpívali Nesem vám noviny – tuhle koledu zná totiž úplně každý. A 
pak už se děti rozeběhly k rodičům a kamarádům, a zahradou se nesl smích a 
výskot. A zimní tmu ještě dlouho prozařovala světýlka z lampionů, jiskřičky 
z prskavek – a rozzářené oči dětí i dospělých. 

           Z řetězu spadla světýlka. Doplníš je? Jen pozor na pořadí. 



5. prosinec:  Na čokoládu 
 
    Dneska je Mikuláš! Chodí k vám domů? K Edíkovi a Edince ne. Když byl 
totiž Edík malý, jako je teď jeho sestřička, jednou u nich Mikuláš zazvonil. 
Jenže kromě anděla s dlouhými blonďatými vlasy měl s sebou i – čerta. A 
ten čert asi nevěděl, že Edík je hodný kluk, a udělal na něj takové „blé ble 
blé“, až se Edík rozplakal. Maminka pak řekla, že čerti k nim mají zákaz 
vstupu – jednou provždy! A tak už to zůstalo. A že kvůli tomu Edík a Edinka 
přijdou o nadílku? To ne. Mikuláš jim každý rok nechal něco dobrého 
v plátěném pytlíku za oknem, a pokaždé přidal i něco hezkého: třeba 
vánoční omalovánky nebo knížku. Co jim asi nadělí tentokrát? Na to si Edík 
s Edinkou musí počkat do rána. 
    Když maminka odpoledne děti  
vyzvedla, vydali se na náměstí.  
Chtěli si prohlédnout adventní  
výzdobu a dát si u stánku  
vyhlášenou horkou čokoládu. 
Na to už se všichni těšili,  
a navíc tam za nimi měl 
přijít táta. Z práce to  
měl kousek a v pátek  
většinou končil dřív. 
„Mami, a víš, že Santa je vlastně náš Mikuláš?“ začal cestou Edík, ani se ho 
maminka nestačila zeptat, jak se dnes ve škole měl. „Mně teda vždycky 
připadalo, že vypadají skoro stejně, akorát Mikuláš není tak tlustý jako 
Santa, teda většinou,“ zasmál se. „Ale Robin, víš, ten, co má bratrance a 
sestřenku v Americe, o tom měl referát. Oni tam totiž za nimi jedou na 
Vánoce, teda spíš letí,“ opravil se. Edík měl totiž rád, když se všechno 
vždycky říkalo přesně.  
    A pak vyprávěl, že zatímco my máme Mikuláše a Ježíška, ve Spojených 
státech, ale i v jiných zemích, třeba v Kanadě, nosí dárky Santa Claus. A to, 
jak vypadá, vymyslel pán, který dělal reklamu pro Coca-Colu, už je to skoro 
sto let. „Mikuláš byl ale už dávno předtím, a ten prý doopravdy existoval. 
Byl hrozně bohatý, teda byl z bohaté rodiny, ale místo aby si to všechno 
nechal a užíval si to bohatství sám, rozdával ho chudým. A to se všem tak 
líbilo, že si lidé od té doby hrají na Mikuláše, co dává dětem nadílku,“ 
vyprávěl Edík, a to už přicházeli na náměstí.  
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           Podívej se pozorně. 
Kolik velikostí hvězdiček  
najdeš? 
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    Zářilo už z dálky. Všude byla spousta lidí, z jednoho stánku zněly koledy, 
uprostřed stál veliký vánoční strom a pod ním byla ohrádka s oslíkem a 
poníkem. „Jé, ti jsou krásní! Můžu si oslíka pohladit?“ prosila Edinka, oslík 
byl totiž blíž. Maminka se podívala na pána, který se o zvířátka staral, a 
když přikývl, vysadila holčičku tak, aby dosáhla přes dřevěný plot. Edinka si 
důležitě sundala rukavice a opravdu oslíka pohladila. „Naše Hvězdička je víc 
heboučká,“ prohlásila rozhodným hláskem, až se lidé kolem zasmáli. „A teď 
už můžeme na tu horkou čokoládu, mňam!“ dodala Edinka spokojeně a 
pečlivě si nasazovala rukavičky, nejdřív jednu a pak druhou. Naštěstí měla 
palčáky, ty se oblékají mnohem líp – nepletou se v nich prstíky.  
„Tady vás mám!“ ozvalo se za nimi. Byl to táta! „To jsi tu brzo, my jsme 
akorát přišli,“ řekla maminka, když se přivítali. „Tak si to obejdeme spolu?“ 
navrhl táta – ale to už bylo na Edinku moc. Čokoládu!!! „Prosím,“ dodala 
honem, aby si to máma s tátou snad nerozmysleli. A za chvíli už stáli u 
stánku, popíjeli tu slaďoučkou dobrotu a od pusy jim šla pára.  
    Konečně nikdo nikam nespěchal, do práce ani do školy, nikdo si nemusel 
dělat domácí úkoly ani se zavírat do pracovny. A lidé kolem se taky 
usmívali, zdravili se, povídali si, a všem bylo najednou na světě dobře 
    „Jen ten sníh kdyby byl, to by byla teprve krása,“ povzdychla si maminka 
a podívala se na nebe. Bylo úplně jasné a z hlubokého vesmíru zářily tečky 
hvězdiček.  
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6. prosinec: Mikuláš naděloval a maminka odjíždí 
 
    I když byla sobota, Edinka se probudila ještě za tmy. A hned běžela vzbudit 
brášku. „Vstávej! Podívej – za oknem! Byl tu!“ Kdo? No přece Mikuláš! Možná 
to byl ten, kterého včera potkali na vánočních trzích. Usmíval se pod vousy a 
čerty měl jenom malé a spíš takové legrační. Hned se kolem něj seběhly děti a 
on pak řekl andělovi, ať mu podá pytel, a kdo měl odvahu přijít až k němu, 
tomu dal perníček nebo čokoládičku. I na Edíka a Edinku se dostalo. Že by se 
v noci stavil u nich a nechal jim nadílku za oknem?  
    „Podívej, tady jsou stopy!“ vykřikla Edinka, a opravdu. Na parapetu byly 
drobky, vypadalo to jako rozdrobené sušenky. Že by si u nich dal anděl nebo 
sám Mikuláš půlnoční zákusek? Kdo ví. Jisté je, že Edík i Edinka měli 
v plátěném pytlíku mandarinky, jablíčka, oříšky, a rovnou dva Mikuláše: 
z perníku a z čokolády. Ten slibně chrastil, byl totiž s lentilkami – mňam! A to 
ještě nebylo všechno! Edinka si z pytlíku vytáhla omalovánky s obrázky 
zvířátek a co dělají v zimě, a Edík čepici Star Wars s bambulí. Oba měli velikou 
radost a hned běželi k mámě a tátovi, vlezli si k nim pod peřinu a ukazovali, co 
jim Mikuláš nadělil. „Tak si dneska dáme kakao v posteli, výjimečně? Kdo má 
chuť?“ zeptal se táta, a všichni volali „já, já, já!“, dokonce i maminka. A táta se 
smál a šel do kuchyně, a za chvíli přinesl tác a na něm čtyři hrnky s kakaem. A 
tak pěkně v teplíčku pili kakao a venku začínal další adventní den.  

           Co z nadílky Edík snědl? Najdi 5 rozdílů. 



14 

 
    Pak si ale Edinka všimla, že má maminka u skříně připravenou cestovní 
tašku, a začala natahovat. „Mami, nejezdi nikam, buď tady s námi! Mně se 
bude stýskat,“ řekla a přitulila se k mámě pod peřinou. Maminka jí dala pusu 
do vlasů a řekla: „Ale Edinko, je to jenom na jednu noc! Jsou to kamarádky ze 
školy, já bydlím daleko, tak se vidíme jenom párkrát do roka – a o to víc se na 
sebe těšíme. To je, jako když jsi přespávala u Adélky – taky jste si to užily, viď?“ 
Edinka přikývla, ale pořád byla trochu smutná, a tak tatínek honem řekl: „Víš 
co, dáš mámě na cestu plyšáka, a než se vrátí, upečeme spolu ty perníčky, 
platí? Edíku, pomůžeš nám?“ „No jasně, ale teď bacha, kryj se!“ vykřikl Edík a 
hodil po ségře polštář. Vypukla pravá polštářová bitva – bitva, při které se 
výská a lochtá. A pak je to všechno na zemi a všichni se smějou tak, že sotva 
popadnou dech.  
    Po snídani maminka přinesla recept na perníčky, které mají tu výhodu, že 
jsou hned měkké. Mají na ně doma všechno? „Špaldovou mouku máme, 
hladkou žitnou mouku taky, máslo a vajíčka jsou v lednici, a pak je tam med – 
Edinko, zůstal tam ještě nějaký, podíváš se, prosím?“ zeptala se maminka. 
Edinka totiž med moc ráda mlsala. Brala si na to dlouhou lžičku, která měla na 
konci obrázek černé kočičky se zelenýma očima. „To je, jako kdyby Hvězdička 
jedla se mnou!“ říkala Edinka vždycky. I teď si tu lžičku rovnou vzala, musela 
totiž zkontrolovat, jestli je med pořád tak dobroučký a slaďoučký. A byl!  
    Máma zatím pokračovala: „Moučkový cukr máme, ten je potřeba i na 
polevu. Aha, jedlá soda. Edíku, ten bílý prášek, kterým čistíme varnou konvici 
– nevidíš ho někde?“ Edík otevřel skříňku, kde měli mouku a cukr, a hledal, ale 
nenašel. I Edinka si přistavila stoličku a zvědavě nakukovala dovnitř. Maminka 
už myslela, že bude muset do obchodu, ale vtom Edinka otevřela šuplík 
s kořením a zajásala: „Jé, tady je ten voňavý cukříček!“ a vytáhla sáček 
s vanilkovým cukrem. A co bylo za ním? „Tady je!“ zavolal Edík vítězně a 
zamával modrým sáčkem s jedlou sodou. Maminka ukázala palec nahoru: 
„Paráda! Děkuju za pomoc, děti!“  
    Po obědě si zabalila a dala všem pusu. „Hezky si to užij! Neboj, my to tu 
zvládneme,“ ujistil ji táta. A maminka řekla, že má toho nejlepšího muže na 
světě, a samozřejmě i ty nejlepší děti, to je jasné! Když se cestou na autobus 
otočila, všichni jí mávali z balkonu.  
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7. prosinec: Pečení perníčků s tátou 
 
    Dneska se budou péct perníčky! Jen co se tatínek, Edík a Edinka nasnídali, 
hned si začali připravovat suroviny. Táta řekl: „Edíku, ty budeš číst seznam a 
my to s Edinkou přichystáme, ano? Čti pěkně popořadě, ať v tom máme 
pořádek.“ To Edíkovi vyhovovalo – víte přece, že má rád, když se všechno dělá 
a říká přesně. A tak četl a Edinka si přistavila stoličku ke skříňce a podala tátovi 
jednu mouku, pak druhou mouku a potom moučkový cukr. Tatínek vyndal 
z ledničky vajíčka i máslo a odkrojil z něj pětinu – v receptu bylo 50 gramů a 
celé máslo váží 250 gramů. Med hledat nemuseli, ten stál na kuchyňské lince, 
aby ho Edinka měla po ruce, když dostala chuť na zdravé mlsání. Byl to med 
od jejich sousedky, paní Meduňkové – v létě se byli na včeličky i podívat. 
Každý úl měl jinou barvu a paní Meduňková jim vysvětlila, že med je takhle 
krásně tmavý, protože včelky létají až do lesa a lesní med je tmavší.  
    „Tati, perníkové koření! Na to jsme včera zapomněli!“ vykřikl Edík. Maminka 
asi recept nedočetla do konce, a co teď? Bez perníkového koření se perníčky 
péct nedají. A dnes byla neděle a obchod s potravinami, který měli za rohem, 
měl v neděli zavřeno. Jasně, táta mohl zajet do supermarketu na kraji města, 
ale tím by se hrozně zdrželi. Zbývala jediná možnost. „Děti, zkusíte zazvonit na 
paní Meduňkovou? Ta má vždycky všechno, aspoň mi to tak připadá,“ zasmál 
se tatínek. Maminka o sousedce vždycky říkala, že je to „naše dobrá víla“, i 
když Edince se to teda moc nezdálo. Víly přece mají zlaté vlasy, běloučké šaty 
jako z vodní páry a jenom se tak vznášejí – a paní Meduňková měla vlasy 
šedivé, nosila zástěru a chodila úplně normálně, vznášení to rozhodně 
nepřipomínalo. Ale maminka to myslela tak, že je sousedka hodná paní, která 
jí už mockrát pomohla – občas pohlídala děti, a když máma nebo táta 
uprostřed vaření zjistili, že jim došla vajíčka nebo olej, stačilo zazvonit naproti 
– a hurá, byli zachráněni. Na oplátku vozil táta sousedce ze supermarketu 
minerálky a nosil jí je až domů – „přece se s tím nebudete tahat, to je 
maličkost“.  
    Edík se sice trochu styděl, ale chuť na perníčky vyhrála. A tak na paní 
Meduňkovou zazvonil, a ona se usmála a řekla: „To víš, že mám – a poctivé 
domácí, kdepak kupované!“ A za chvilku přinesla nejen perníkové koření, ale i 
mandarinky, pro Edíka i pro Edinku, která zvědavě vykukovala zpoza dveří. Tak 
je paní Meduňková zase jednou zachránila.  
    Doma hned udělali těsto a dali ho do ledničky, protože těsto na perníčky 
musí chvíli odpočívat. Kluci zatím postavili v pokojíčku autodráhu a závodili 
spolu, a Edinka nanosila na koberec plyšáky, jako že jsou to diváci.  
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    Krokodýl se žirafou fandili tatínkovi, lední méďa s delfínem zase Edíkovi. 
Všichni se u toho moc nasmáli a odpoledne uteklo jako nic. „Tak jdeme na 
perníčky?“ řekl tatínek, když už museli v pokojíčku rozsvítit. Edinka dala 
plyšáky spinkat do postele, Edík vrátil autíčka na start – a už běželi do 
kuchyně.  
    Táta mezitím rozválel těsto a děti se hned nadšeně pustily do vypichování.  
„A budeme zase dělat i prasátka v pyžamu?“ zajímala se Edinka, když strkali 
do trouby první plech a tatínek těsto znovu rozválel. Teď už byla placka trochu 
menší a taky měkčí. „No jasně, ozdobíme je, úplně jak budete chtít,“ ujistil ji 
tatínek. Edík se na něj spiklenecky podíval, jiskřičky v očích: „Tati, a uděláme i 
tamto? Víš co – jak jsme se domlouvali…“ Táta se zasmál a řekl: „To víš, že jo, 
legrace musí být! Na to ale vypichovátko nemáme – vygoogluješ nám vzor?“ 
    Když se maminka večer vrátila, uvítala ji vůně perníčků. „No teda! Vy jste 
tak šikovní!“ vydechla dojatě, když se podívala na mísu s perníčky – a pak se 
rozesmála. Byly tam krásně ozdobení perníčci, zvonečky, andílci, rybičky. Byla 
tam jejich tradiční prasátka v pruhovaných pyžamkách, prasátka pro štěstí. A 
úplně uprostřed ležel zelený, ušatý, trochu křivý, ale tím víc neodolatelný… 
Mistr Yoda.  
 

           Jen dva perníčky 
           jsou úplně stejné,  
           najdeš je? 
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8. prosinec: Dopis Ježíškovi  
 
    Perníčky byly upečené, byt krásně vyzdobený, v obýváku i v dětském 
pokojíčku stály u okna svícny, které děti navečer rozsvěcely – stačilo otočit 
prostřední svíčkou. Edík i Edinka si každé ráno rozbalili další dáreček 
z adventního stromku, každý ho měl postavený na svém psacím stole. A přesto 
adventní atmosféře něco chybělo. Schválně, uhodnete, co by to mohlo být?     
       No ano, sníh! „Tati, já bych chtěla 
   stavět sněhuláka! A jezdit z kopečka 
   na těch malinkých žlutých 
   sáňkách,“ zasnila se Edinka, když ji táta 
   vedl do školky. Drželi se za ruce a 
   z palčáků po bráchovi jí občas 
   vyklouzly prsty, takže táta držel jenom 
   rukavičku. Edinka se tomu vždycky 
   smála, ale rychle si rukavici zase 
   nasadila, protože prstíky v mraze 
   studily. „Žluté sáňky – myslíš asi boby, 
   viď?“ zeptal se tatínek. „Jo! Kde je 
   vlastně máme?“ zamyslela se Edinka. 
Tatínek se musel taky zamyslet, ale pak povídá: „Asi ve sklepě. Až začne sněžit, 
půjdeme se po nich podívat, co říkáš?“ A Edinka řekla, že jo, i když se ve 
sklepě trochu bála.  
    Odpoledne se nebe zatáhlo, ale nespadla z něj ani vločka. „Víte co, děti?“ 
řekla maminka, když se v mobilu podívala na předpověď počasí, „co kdybyste 
dnes napsaly dopisy Ježíškovi? Kdo ví, třeba tím sníh přivoláme…“ „Ale já ještě 
neumím psát!“ namítla Edinka ustaraně. Co když jí Ježíšek žádné dárečky 
nedá?! Maminka se usmála, a jako by jí četla myšlenky, řekla: „To vůbec 
nevadí, tak to nakreslíš. Chceš, abych ti pomohla?“ Edinka rozhodně zavrtěla 
hlavou. Je to její dopis a ona ho napíše, teda nakreslí sama – aspoň Ježíšek 
pozná, že je od ní! Přinesla si do kuchyně velký papír, pastelky a pustila se do 
díla. Druhou rukou si obrázek zakrývala, je to přece tajný dopis, jenom pro 
Ježíška! Večer mu ho nechá na balkoně, a když dopis do rána zmizí, znamená 
to, že tam Ježíšek byl a odnesl si ho. Bylo to tak krásné a trochu tajemné, až se 
Edince tajil dech.  
    Edík měl dopis hotový dřív, a tak ho dal na balkon a přišel za maminkou, 
která si v obýváku četla knížku a pila čaj. Od paní Meduňkové měli různé 
bylinky. Edíkovi nejvíc chutnal šalvějový čaj, byl jemný a jakoby sladký.  
  



18 

 
    A protože šalvěj roste i v zimě, nezmrzne jako jiné bylinky, dávají do konvice 
čerstvé lístky, ne sušené. „Můžu ti nalít?“ zeptala se maminka, a Edík si už nesl 
svůj hrnek. Kupodivu nebyl se Star Wars, ale s Krtečkem. Edík ho měl 
odmalička a pořád ho měl ze všech nejraději.  
    „Ve škole jsme si říkali, jak se slaví Vánoce různě ve světě,“ začal Edík. „Víš, 
že v Americe dostávají dárky až dvacátého pátého ráno? To bych nevydržel!“ 
„Od Mikuláše přece taky dostáváte dárky až ráno,“ připomněla máma, ale Edík 
kroutil hlavou: „Jenže to je něco úplně jiného! To nejsou ty hlavní dárky! Já 
bych snad ani neusnul,“ přiznal upřímně. Maminka se jenom usmála: „A jak se 
slaví v jiných zemích, tedy pokud to mají jinak než u nás,“ upřesnila, protože 
znala svého syna. Přesnost nade vše – to byl celý Edík! Proto taky ještě musel, 
jak říkala paní učitelka, dokončit myšlenku: „Připadá mi hezké, že v Americe 
nechávají děti pro Santu mléko a sušenky, a pro soby zase mrkve. Asi pro 
každého jednu, aby se neprali?“ zasmál se. Hned si představil, jak se sobi 
perou o mrkve – přetlačují se parohy, vztekle hrabou kopýtky, a pak musí přijít 
Santa a zkrotit je. Ale maminka se vlastně ptala, jak je to v jiných zemích! Edík 
si vzpomněl na Španělsko, tam nosí dárky až tři králové. Ve Francii a Německu 
zas mají Otce Vánoc nebo Weihnachtsmanna – oba dost připomínají našeho 
Mikuláše. „A představ si, že v Thajsku, Japonsku nebo Indii Vánoce vůbec 
neslaví!“ kroutil Edík hlavou, a vtom přišla do obýváku Edinka. Proklouzla 
kolem nich jako myška, dala dopis Ježíškovi na balkon. Byla tak pěkná zima, 
takže rychle zavřela dveře, a zpátky do tepla.  
    Takže si ani nevšimla, že mraky na temné obloze zatím ztěžkly, jako by byly 
naducané bílým, běloučkým peřím. 
             Dokresli další vločky,  

          aby do rána nasněžilo 
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9. prosinec: Výprava do sklepa 
 
    Ještě než zazvonil budík, vzbudil Edíka a Edinku mámin hlas: „Děti, dobré 
ráno! Podívejte se z okna!“ A odhrnula záclonu. Kočka Hvězdička se 
překvapeně otočila – tak jako každé ráno seděla na parapetu a vyhlížela 
nový den. Ten dnešní byl ale něčím jiný… z nebe padalo cosi bílého a 
třpytilo se to ve světle pouličních lamp. „Sněžííí!“ vykřikla Edinka a 
vystartovala z postele. Edík se v posteli otočil na břicho, aby měl lepší 
výhled. První sníh je vždycky nejhezčí, jako by se všechno přikrylo měkkou 
peřinkou. Je to trochu slavnostní pocit – radost, mír a klid... Ale zase se to 
s tím klidem nesmí přehánět, zvlášť ne po ránu! „Tak už oblékat, a na 
snídani. Ať nepřijdete pozdě do školy,“ připomněla maminka, a než stačila 
Edinka otevřít pusu, dodala: „a do školky.“ I když ve školce neměli žádné 
zvonění, které by hlásilo začátek vyučování – v tomhle je školka rozhodně 
lepší!  
    Když maminka odpoledne vyzvedávala Edinku a pak spolu šly pro Edíka, 
na zemi už ležela vrstvička sněhu. Edince se líbilo, že dělá stopy, a snažila se 
zachytit padající vločky na jazyk. „Nemají žádnou chuť, jenom jsou 
studené,“ prohlásila a tvářila se při tom vážně, jako malá výzkumnice. 
Maminka vyplázla jazyk a taky na něj pár vloček chytila. „To víš, však je to 
jenom zmrzlá voda. Ale krásná!“ – „Zmrzlá vodička, co nám padá z nebe! 
Třeba nám sníh sypou dolů andílkové?“ zamyslela se Edinka. Ale to už byly 
u Edíkovy školy. 
    To byla veselá cesta domů! Na pořádnou koulovačku ještě nebylo dost 
sněhu, ale jen co děti viděly zamrzlou kaluž, běžely se sklouznout. „Mami, 
zkus to taky!“ volal Edík. A maminka podala Edince kabelku, udělala postoj 
„připravit – pozor – teď!“ a krásně se sklouzla po té největší louži. Děti se 
smály a tleskaly, a máma se taky smála. A pak něco ji napadlo: „Co 
kdybychom zašli do sklepa pro boby a připravili si je na zítra? Dívala jsem se 
na předpověď a má sněžit celou noc a zítra celý den.“ Jupí!  
    Než se děti doma převlékly, maminka uvařila konvici šalvějového čaje a 
přinesla ze spíže novou sklenici medu. Pak se chvilku přehrabovala 
v šuplících a nakonec vítězně zavolala: „Á, tady ji máme!“ a zablikala na 
děti baterkou. Do sklepa se bude hodit, světlo totiž svítí jenom na chodbě, 
ale vevnitř už žádné není.  
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    Edince se tajil dech, když výtahem přejeli zastávku P – jako přízemí a jeli 
dál, hlouběji. Když výtah zastavil, Edince se z osvětlené kabiny vůbec 
nechtělo. Dveře od výtahu vrzly a pak se za nimi zaklaply. Ten zvuk zněl 
v prázdném prostoru skoro výhružně. „Hned si rozsvítíme,“ uklidňovala děti 
maminka. Cvakla vypínačem – a nic. Ocitli se v naprosté tmě. Edinka se už 
už nadechovala, že začne plakat, a vtom se ozvalo jiné, tišší cvaknutí a 
chodbu osvítil úzký, ale jasný kužel světla. Maminčina baterka! Uf! Edinka 
se honem chytla mámy za ruku a Edík odvážně vykročil dopředu. Je tu 
jediný chlap, tak půjde jako první! Maminka mu podala baterku a rozsvítila 
si svítilnu na mobilu. „Ještě že jsem si ho vzala, světlo navíc se hodí,“ řekla 
spokojeně a vyndala z kapsy ještě něco – malý klíček od sklepa. 
    Edinka zvědavě nakoukla dovnitř. Tedy, tam bylo pokladů! Stará lampa 
s oranžovým stínítkem. Hromada papírů převázaná růžovou mašlí. A dole, 
opřené o stěnu, dvoje boby – zelené a žluté. „Jupí, tady jsou!“ vykřikla 
Edinka. A co víc – když je Edík vynesl ze sklepa, objevil se za nimi další 
poklad: brusle! Větší a vedle nich maličké. „Mami, budou mi ještě? Já chci 
bruslit!“ hlásila Edinka. – „No jasně, dá se tam nastavit víc velikostí. Nahoře 
to hned vyzkoušíme, ano?“ navrhla maminka a zamkla sklep. „Ještě že jste 
šli se mnou, sama bych to všechno nepobrala! Ale opatrně, ať se 
nezašpiníte – koukám, že je to pěkně zaprášené.“  
    Když přišel domů táta, akorát na večeři, ani se nemusel ptát, co dnes 
dělali – v předsíni totiž stály vzorně umyté brusle a boby. Jen je vytáhnout a 
vyrazit do sněhu! 
  

TER BA KA 
L Í K Č E 
L P S K E 
Y B B O  
P A L A M 
LE RUS B 
 
 
 

           Na to si posvítíme. Která slova se ukrývají v přesmyčkách? 
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10. prosinec: Bobování 
 
    Ve škole se dnes nedalo vydržet. Edík se pořád díval z okna, za kterým se 
z nebe snášely další a další vločky. Ségra se má! Mrňousové ze školky už určitě 
dávno řádí ve sněhu, ach jo! Co by za to teď Edík dal, být zase malý a chodit 
do školky s velikou zahradou, kde se dá parádně hrát na schovku. A koulovat 
se a stavět sněhuláka. Ondra do něj drknul loktem: „Jsi na řadě!“, a ukázal mu 
místo v čítance, kde má Edík navázat s hlasitým čtením. Edíky jen kývnul a to 
znamenalo „dík“, teda spíš „dík, jsi kámoš!“. A to Ondra opravdu byl, už od 
školky. 
    O přestávce se hned domluvili: jen co si odpoledne udělají úkoly, vezmou 
ségry, a hurá ven! Ondrova sestřička Adélka chodila už do předškoláků, bylo jí 
pět a tři čtvrtě, a byly s Edinkou velké kamarádky. Holky se tím pádem zabaví 
spolu, jako vždycky – a kluci si zatím dají pořádnou koulovačku. No a když 
budou holky v pohodě a nebudou jim kazit hru, tak je klidně i povozí na 
bobech, a třeba jim i pomůžou postavit sněhuláka. Tak zněl plán. Takže ve tři 
za barákem! 
    Ve tři už Edinka s Edíkem nedočkavě vyhlíželi kamarády. Edinka si přichystala 
boby nahoru na kopeček – byl sice mírný, ale i tak to na bobech svištělo jedna 
radost! I když jenom chviličku, a pak jste je zase museli tahat nahoru a bořit se 
přitom do sněhu. „Už jdou! Adélko, tady jsme, ahoooj!“ volala Edinka a zuřivě 
mávala na kamarádku, jako by se neviděly nejmíň týden. A přitom si spolu ve 
školce hrály celé dopoledne! „Jé, vy máte opravdické sáňky!“ jásala Edinka. Ty 
byly! Červeno-modré a s opěrátkem, holky by se na ně určitě vešly obě. Teď 
na nich ale trůnila Adélka a tvářila se patřičně pyšně. „Ségra, konečná stanice, 
vystupovat!“ houkl na ni Ondra. Dovezl ji totiž na nich až sem, jako správný 
velký brácha.  
    Adélka ze saní slezla důstojně, jako když královna vstává z trůnu, jenom 
místo žezla držela v ruce podsedák. Koukla na dvoje boby připravené na 
kopečku, a hned začala smlouvat: „Kluci, půjčíte nám boby? My budeme jezdit 
spolu, viď, Edinko? Prosííím…“ Ondra s Edíkem se na sebe podívali a oba 
nejednou řekli: „No tak jo.“ Jupí! Holky hned skočily do bobů, a už drandily 
z kopce. Až si dost zajezdí, postaví si sněhuláka – aspoň malého!  
    Kluci si zatím uplácali slušnou zásobu sněhových koulí, každý si je dával na 
hromádku. Přišel i Honzík, a taky Lukáš a Péťa z béčka. „Všichni proti všem!“ 
zavolal Ondra, a už to jelo! Koule létaly vzduchem, a s nimi výkřiky „zásah“, 
„haha, ve-dle, ve-dle“ – prostě koulovačka, jak má být. Jenže najednou se 
ozval pláč. Holčičí pláč. Edík se otočil – byla to ségra! Seděla ve sněhu a Adélka 
se nad ní skláněla.  



 
    Edík i Ondra pustili koule z ruky a letěli za holkama. „Co je, co se stalo?“ 
staral se Edík, ale sestřička jenom vzlykala a nebyla schopná odpovědět. Tak to 
za ni udělala Adélka. „My jsme chtěly bobovat spolu, na jedněch bobech. Já 
jsem seděla vepředu, Edinka si chtěla sednout za mě, jenže boby ujely a ona 
spadla a bouchla se,“ vysvětlovala. – „A spadla na boby, jako na tu hranu, 
nebo do sněhu?“ zajímal se Ondra. – „Na zadeček,“ odpověděla nevinně 
Adélka podívala se na brášku svýma velkýma tmavohnědýma očima.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
    Edík zatím přemýšlel, co s tím – jak ségru utišit? Aha, už to má! „Edinko, 
kolikátka bolest to je?“ Takhle se pokaždé ptá maminka. Edinka ukázala jednu 
ruku, což znamenalo, že střední, a to je ještě dobré. „Edinko, pojď, my tě 
s Ondrou povozíme na saních! Sedneš si pěkně dozadu a opřeš se o opěrátko, 
takže vůbec nemůžeš spadnout. A budeme tě vozit jenom tady nahoře, po 
rovině, platí?“ Pomohl Edince vstát a oprášil jí oteplovačky. Ale jenom zlehka, 
opatrně. „Tak si nastupte, madam!“ vyzval ji. Sestřička ještě trochu vzlykala, 
ale na saně se usadit nechala – vlastně to bylo najednou docela legrační, prý 
„madam“! „Tak hyjé, koníčku!“ zavolala a palčákem si utřela poslední slzičku. 
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11. prosinec: Edík s tátou vyrábí krmítko 
 
    Už víme, že maminka Edíka a Edinky je ilustrátorka, že kreslí obrázky do 
knížek – ale jakou práci má tatínek? To jsme si ještě neřekli. Tatínek pracuje 
ve stavební firmě. Někdy sedí celý den v kanceláři, ale často jezdí na 
jednání nebo na stavby. Dohlíží tam na to, aby šlo všechno podle plánu a 
všichni byli spokojení. Většinou stavějí rodinné domky, dnes to ale bude 
úplně malinký domeček – táta totiž dětem slíbil krmítko pro ptáčky! „Edíku, 
vyzvednu tě v družině autem a pojedeme ke strejdovi Pavlovi do dílny. 
Pomůžeš mi, viď? A holky zatím doma připraví zobání do krmítka? Ať ho 
můžeme večer rovnou pověsit – třeba na tu velkou jabloň za domem.“ 
Takhle to táta ráno naplánoval – a všichni byli pro.  
    U strejdy Pavla to vždycky krásně vonělo, Edík to tam měl rád. A vůbec 
nevadilo, že to nebyl jeho opravdický strejda, ale tátův kamarád. V dílně 
měl spoustu zajímavých věcí: ponk se svěrákem, se kterým si Edík mohl 
točit, různé pilky a kladívka. A hlavně šuplík plný hřebíků – maličkých, 
středních i velikých. Každý druh měl svoji přihrádku a Edíka bavilo, když se 
v nich mohl přehrabovat. Táta pokaždé říkal: „Hlavně v tom strejdovi 
neudělej guláš!“, ale strejda Pavel se jenom smál a říkal: „Jen ho, kluka, 
nech – ať přičichne k řemeslu!“ Sám měl děti už velké, a tak ho těšilo, když 
mohl Edíkovi ukazovat nářadí a vysvětlovat mu, k čemu slouží a jak se 
používá.  
    Jakmile uslyšel, že před dílnou zastavilo auto, vyšel jim naproti a oběma 
podal ruku, jak to chlapi a parťáci dělají. „Tak jdeme na to?“ zeptal se, a oni 
šli moc rádi. Přece jen byla pěkná zima a v dílně se topilo, a navíc ta vůně! 
Jak strejda říkal: „Jo, pravé dřevo – to ničím nenahradíš!“ Edík dostal hrnek 
čaje a kovové pásmo na měření. „Opatrně, ať se neřízneš, okraje jsou 
ostré!“ varoval ho strejda a hned dodal: „ale to ty víš, viď – však tu nejsi 
poprvé.“ Podle nákresu pak společně vyrobili krmítko ve tvaru domečku: 
nahoře mělo stříšku, aby na krmení nepršelo ani nesněžilo, a pod stříšku 
namontovali dva háčky – na lůj pro sýkorky. Ve stříšce byly dírky a těmi 
provlékli silnější provázek, aby mohli krmítko zavěsit na větev. Pak se se 
strejdou Pavlem rozloučili a jeli domů. Už se stmívalo, přicházely nejkratší 
dny v roce. 
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    Jen co Edinka uslyšela klíč v zámku, letěla do předsíně jako ten ptáček. 
„Ukaž, ukaž! To je krásná, jé, a jak voní! Mami, pojď se podívat!“ volala, a 
to už maminka stála za ní a v ruce držela košík. Byly v něm dobroty pro 
ptáčky, co s Edinkou mezitím přichystaly: pytlík se semínky a ovesnými 
vločkami, krabička se strouhanou mrkví, kulička loje v síťce a jablko, které 
mělo na stopce provázek. Edinka na jablíčko ukazovala a hlásila: „To aby 
měli ptáčci vitaminy a nebyli nemocní!“ Táta se rozesmál, postavil budku na 
zem a chytil Edinku do náručí. Objala ho kolem krku, zavřela oči a chvilku 
vdechovala pravou tátovskou vůni. Pak si ale vzpomněla na ptáčky, kteří už 
určitě mají hlad, a zavolala: „Tak honem, honem, jdeme! Já vím, kam to 
krmítko dáme, tati, já ti to ukážu, jo?“  
    A tatínek musel krmítko se zobáním pověsit na tu nejvyšší větev, na 
kterou dosáhl. Takhle nebude ptáčky nikdo rušit, a přitom Edík s Edinkou 
na krmítko dobře uvidí z okna pokojíčku. Kdopak asi bude první host, který 
si ráno zaletí na zrníčka k snídani? 
  

       Co dáš ptáčkům do krmítka a kam ho pověsíš? Pozveš už ptáčky?         
       Nakresli je. 
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12. prosinec:  Přespávají tu kamarádi a peče se pizza 
 
    Baví vás uklízení? Edíka a Edinku to teda rozhodně nebaví, ale existuje jedna 
výjimka – když má přijít návštěva. Samozřejmě jejich návštěva, ne jenom 
dospělí na kafíčko. A dneska u nich budou přespávat Ondra s Adélkou, jupí!  
    Ráno Edinka vyskočila z postele jako zajíček z jamky a hned běžela ke své 
skříni. Byly s Adélkou domluvené, že si do školky vezmou stejné červené 
šatičky, aby vypadaly „jako ségry“. To Edík oblečení neřešil, zato se u snídaně 
pro jistotu znovu zeptal: „Mami, a budeme teda večer dělat pizzu? Koupíš tu 
dobrou šunku, viď? A olivy, prosííím!“ Maminka se zasmála: „Samozřejmě, 
pane šéfkuchaři – jak jste si objednal!“ 
    Cestou ze školky si Edinka s Adélkou dávaly velký pozor, aby si nezašpinily 
slavnostní šatičky. Trochu se totiž oteplilo a sníh pomalu odtával. Už nebyl 
krásně bílý, spíš takový hnědý a šedivý. Kdepak, dneska to na bobování není. 
„A pustíš nám pohádku, mami?“ prosila Edinka, a maminka odpověděla: „No 
jasně – domluvte se s kluky, aby vás to bavilo všechny, ano?“ Edinka zavýskla. 
To bude něco! Budou si hrát, koukat se na film, večer si upečou pizzu, a hlavně 
– Adélka u nich bude spát! „Máš pyžamko a kartáček?“ zeptala se Edinka 
ustaraně, a Adélka vážně přikývla: „I tepláky a všechno, a sušenky od mámy, ty 
dobré.“ Všechno si to nesla v batůžku, i přezůvky a plyšového tygříka na spaní. 
     
    Kluci nejdřív rozdělili pokojíček na dvě půlky, klučičí a holčičí, ale nakonec si 
stejně hráli všichni se vším. Edince s Adélkou se líbilo, jak si kluci stavějí z lega, 
a Ondra s Edíkem zase vzali plyšáky a dělali, že tygřík je Luke Skywalker a 
krokodýl je Darth Vader a bojují spolu světelnými meči. Holky se smíchy válely 
po zemi, až je maminka přišla zkontrolovat, jestli je všechno v pořádku. Když 
viděla, že je všechno v úplně nejlepším pořádku, přinesla dětem svačinu: 
nakrájená jablíčka, oloupané mandarinky a hezky vyskládané sušenky od 
Adélčiny maminky.  „A jedééém!“ volala zrovna Edinka. Vyndala z malého 
kočárku panenky a do peřinek položila Mistra Yodu a stříbrného robota. „A 
tenhle, ten chlupatý, je jejich pejsek!“ přidala se Adélka a přinesla ke kočárku 
další figurku. „Není to spíš opička?“ zamyslela se Edinka. – „Teda holky, vy jste 
expertky!“ zasmál se Edík a byl pyšný, že ho napadlo tátovo oblíbené slovo. 
Když táta mluvil o práci a řekl o někom, že je „fakt expert“, většinou to myslel 
tak, že tomu ten člověk vůbec, ale vůbec nerozumí.  
    Odpoledne uteklo jak nic, a byl tu čas na pizzu. Maminka otevřela dveře a 
zavolala: „Tak, kde máme kuchaře? Zásobovací oddělení připraveno, velení 
přebírá pan šéfkuchař,“ a mrkla na Edíka. Ten hned vyskočil z koberce a ostatní 
děti s ním.  
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    Když si všichni umyli ruce, pustili se do práce. Edík coby šéfkuchař vyválel 
z těsta placky. Ondra je potřel rajčatovou passatou a holky daly každému na 
pizzu to, na co měl zrovna chuť. Edinka volala: „Olivy nééé!“, Adélka zase: 
„Jooo, olivy jooo, a hodně!“. Edík si dal dvojitou šunku. Ondra jen sýr. 
Maminka si na svou pizzu přidala brokolici, táta zase žampiony a pálivou 
papriku, a už to šlo do trouby – placka za plackou. Za chvíli to v celém bytě 
vonělo jako v opravdické italské pizzerii.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Když dojedli a děti uklízely talíře do myčky, zeptal se táta: „Tak co, dohodli 
jste se na tom filmu? Co si pustíme na dobrou noc?“ A jeje, na to děti úplně 
zapomněly! Nakonec vyhrála Shrekoleda, ta se líbí všem, no ne? Jenom 
maminka protestovala: „V tomhle nepořádku bych si film vůbec neužila – tak 
jak to uděláme? Klučičí tým připraví pokojíček na spaní, a my holky uklidíme 
v kuchyni?“ No, že by byly děti nadšené, to se říct nedá. Ale za chvíli už mezi 
postelemi Edíka a Edinky ležela velká nafukovací matrace a vedle bylo všechno 
připraveno na večerní pohodu u Shrekoledy.  
    Na matraci si nakonec ustlaly holky – moc chtěly spát vedle sebe. Než 
Adélka zavřela oči, ještě jednou pohladila tygříka a zašeptala Edince: „A příště 
budete spinkat vy u nás!“ 
 
  

           Poznáš, kdo má kterou pizzu? 



13. prosinec: Babička vypráví o Lucii 
 
    Byla sobota, takže nikdo nemusel vstávat za tmy, jako ve všední dny. 
Nejdříve se probudila Edinka. Chvilku si potichu hrála s Adélčiným 
tygříkem, ale pak kamarádku šeptem vzbudila: „Adélko, dobré ráno! Pojď 
se kouknout, jestli jsou v krmítku ptáčkové. Ale psst!“ přiložila si prst na 
pusu a podívala se po spícím bráchovi.  
    Holčičky se v pyžamkách připlížily k parapetu, na kterém seděla 
Hvězdička, tak jako každé ráno. Adélka ji pohladila, taky by si moc přála 
kočičku! Hvězdička začala příst, ale hned se zase otočila ke krmítku. 
Pozorovat ptáčky byla její nejmilejší zábava, a zrovna přilétal další – měl 
žluté bříško, ale pírka na hlavě a na zádech byla modrá. „Sýkorka 
modřinka,“ zašeptala Edinka důležitě. Maminka jí včera řekla, jak se tenhle  
ptáček jmenuje, a Edince se líbilo, 
že modřina, teda modřinka může taky  
znamenat něco hezkého. Sýkorka  
chvilku zobala semínka a pak dostala  
chuť na lůj. Na zavěšené kuličce se  
legračně zhoupla a zmateně  
zamávala křidélky.  
Holky se zasmály a Adélka  
prohlásila: „Vy jste jí tam dali houpačku!“ 
    Tím samozřejmě vzbudila kluky, ale to nevadilo – aspoň se mohli ještě 
užít. Po snídani s tátou uklidili matrace a Edík znovu vytáhl lego. 
Z adventního stromečku si dnes vybral krabičku, ve které byla figurka 
Palpatina – ten se jim přesně hodil do hry! Edinka si vybalila další dvě 
sponky, tentokrát se sněhovými vločkami. „Na, vem si jednu, budeme jako 
ségry!“ řekla Adélce a rovnou jí sponku dala do vlasů, i když ještě nebyly 
učesané. Adélka na oplátku zapnula druhou sponku Edince, a hned se šly 
ukázat mamince. „Škoda, že nemáme třetí, i pro tebe,“ zalitovala Edinka. 
„Ale počkej, já vím!“ – a přinesla mámě její sponku s perličkami. Bílé vločky, 
bílé perličky – těm to ale slušelo! 
    Na oběd už šli Ondra s Adélkou domů, ale Edík s Edinkou nemuseli 
smutnit. Přijela totiž – babička Věrka! Byla to mámina maminka a bydlela 
daleko, v tom městě, kam máma posledně jela za kamarádkami. To bylo 
radosti, to bylo objímání! „A podívejte, co jsem vám přivezla,“ hlásila 
babička, jen co si sundala kabát. 
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    Maminka spráskla ruce: „Ale mami, prosím tebe, kolik druhů jsi zase 
pekla?“ Vánoční cukroví, to byla babiččina vášeň. Když byla mladší, 
pracovala jako cukrářka, a dodnes si její cukroví objednávalo několik 
pracujících maminek z okolí. A nemohly si ho vynachválit! Babička mávla 
rukou: „Ale prosím tě, vždyť to nestojí za řeč. Jenom nějaké linecké, 
Masarykovo, potom žloutkové, tady pro naši berušku,“ usmála se na 
Edinku, která už šťastně ukusovala ze žloutkové kytičky, „a oříškové košíčky, 
bez těch by nebyly žádné Vánoce, viď, Edíku? No a to je skoro všechno,“ 
dodala skromně, i když to všechno rozhodně nebylo. Maminka se na svou 
mámu láskyplně podívala a tím řekla vše. Táta zatím babičce uvařil kafe, 
přesně jaké měla ráda – turka s lógrem, bez mléka, zato se dvěma cukry. A 
tak seděli v obýváku, ochutnávali cukroví a bylo jim hezky. 
    „Tak, děti, dneska je svaté Lucie. Víte, co to znamená?“ zeptala se 
babička, když probrali novinky. Edík s Edinkou nevěděli – a tak jim babička 
vyprávěla příběh Lucky, světice, která žila v dávných dobách. „Je symbolem 
světla a čistoty. Prý chodila kontrolovat, jak mají hospodyně uklizeno – 
nosila s sebou metličku a vymetala pavučiny,“ ukončila babička vyprávění. 
„Tak se taky pustíme do úklidu? A nejdřív si posvítíme na pokojíček!“ Ale 
neee, to se dětem vůbec nelíbilo! Babička ale řekla, že jim pomůže – 
spojenými silami to zvládnou raz dva! 
    Nebylo to s tím úklidem tak zlé. Když třídili staré hračky, dost se u toho 
nasmáli, a ještě při tom objevili pár ztracených věcí. Staré a rozbité hračky 
pak odnesli do popelnice, a když vyluxovali, všichni si pochvalovali, jak 
pokojíček prokoukl. 

Babička se usmála a řekla: 
„Tak, a teď už může Lucie 
přijít. Přivoláme ji? Pojďte, 
mám pro vás překvapení.“ A 
šla do předsíně a vytáhla ze 
své tašky lucerničku – posla 
světla. Společně ji pověsili na 
balkon a rozsvítili. A když po 
večeři hráli Člověče, nezlob 
se, každou chvíli stočili pohled 
k světýlku, které zářilo 
z mrazivé tmy. To světlo 
slibovalo, že už brzy přijdou 
delší dny – ale nejdřív Vánoce!  
 

Dokresli  
a rozsviť  
lucernu 
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14. prosinec: Návštěva kostela a rodinný oběd 
 
    Babička dětem slíbila, že je ráno vezme do kostela. Máma s tátou tam 
nechodili, takže Edík s Edinkou byli zvědaví a těšili se. „A babi, budou tam 
už jesličky s Ježíškem?“ zajímala se Edinka. Babička zavrtěla hlavou. „Ještě 
ne, Ježíšek se přece narodil až na Štědrý den – kolik je to dnů? Umíš to 
spočítat? Dnes je čtrnáctého,“ napověděla babička Věrka. Edík hned věděl, 
ale babička mu dala znamení, ať to vydrží a nechá počítat Edinku. „Deset!“ 
hlásila holčička, jen co si to na prstech dopočítala. – „Výborně,“ pochválila ji 
babička, „tak až bude v kostele betlém i s jezulátkem, můžeme tam spolu 
zajít, chceš? Aspoň mi s bráškou povyprávíte, co vám Ježíšek přinesl.“ To se 
Edince líbilo, a tak babičku chytla za ruku, a šlo se. V kostele babička dětem 
předvedla, jak se pokřižovat – svěcenou vodou a pěkně čelem k oltáři. Na 
obrazech, které visely na stěnách, jim ukázala a odvyprávěla celý Ježíšův 
příběh – ale potichu, skoro šeptem, aby nerušili ostatní. Ne nadarmo se 
říká, že je někde „ticho jako v kostele“. Nakonec babička hodila do kostelní 
kasičky minci a zapálila kulatou svíčku. „Za dědečka,“ řekla a na chvilku 
k sobě děti pevně přivinula.  
    Cestou domů koupili na vánočních trzích jmelí. „Aby přineslo štěstí, musí 
být darované,“ připomněla babička. Vzala stříbrné, zlaté i zelené, přírodní. 
Proč tolik? Stříbrné bylo pro maminku a tatínka, zelené pro paní 
Meduňkovou, se kterou se babička dala vždycky ráda do řeči. A zlaté jmelí? 
„Dědo, babi, vy už jste tady!“ jásala Edinka, jen co odemkli. Zatímco byli 
v kostele, přijela totiž druhá babička Jarka s dědou Jardou. Ti sice bydleli 
blíž, v domku kousek za městem, jenže ještě chodili do práce, a tak mohli 
přijet jen o víkendu.  
    Když se všichni přivítali, maminka je pozvala ke stolu, kde už bylo 
slavnostně prostřeno. „No jo, dneska je stříbrná neděle,“ připomněla babi 
Jarka. Edinka se rozzářila: „Tak zapálíme další svíčku na věnečku! Babi, 
tamhle jsou sirky,“ ukazovala nahoru na poličku. Babička Jarka škrtla 
zápalkou – a na adventním věnci se rozhořela druhá svíčka. 
Co měli k obědu? Nejdřív písmenkovou polévku, děti v ní lovily písmena 
 V-A-N-O-C-E. Pak bylo hlavní jídlo – vyhlášená sekaná od babi Jarky. Když si 
táta už podruhé přidával, jakoby na omluvu poznamenal: „Já si holt 
nemůžu pomoct, tohle mi vždycky připomene dětství. Kolik mi bylo, když 
jsem tenkrát přijel z tábora a spořádal ji na posezení? Deset? Jedenáct?“ –  
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„Jé, tati, a jak jsi vypadal, když ti bylo deset?“ zajímal se Edík, „to mi bude 
už za rok! Teda za rok a čtyři měsíce a… dvanáct dní.“ Znáte Edíka a jeho 
smysl pro přesnost! Než to stihl spočítat, vstala maminka od stolu a sáhla 
po starém albu s fotkami. „Však se můžeme po jídle podívat! Postavím 
zatím na kafe, kdo si dá?“ 
    Kafe si dali všichni dospělí, a k němu cukroví. Jak řekla babička Věrka: 
„Proč čekat až do Vánoc? My si ho klidně užijeme už teď, jen ochutnejte!“ 
A všichni ochutnávali, až musela maminka otevřít další krabičku. Táta 
mezitím přinesl album s fotkami maminky, když byla malá – od miminka až 
po školačku. „Mami, tady jsi tak roztomilá! Ty culíčky! Ale máš špinavou 
pusinku, co jsi papala?“ vyptávala se Edinka, a babička se rozpomněla: 
maminka tehdy vyhrála sportovní soutěž, dostala čokoládu a hned ji celou 
spořádala. „Jako tatínek tu sekanou,“ dodala Edinka a všichni se rozesmáli.  
    Co fotka, to vzpomínka. Táta, jak vykukuje z kočárku, který veze babička 
Jarka – ještě mladá, v krátké sukni a s podpatky. Máma v první třídě, s 
nápisem „Vzpomínka na můj první školní rok“. Rozesmátý táta s partou 
kamarádů. Maminka s krátkou ofinou a úsměvem, ve kterém chybí pár 
zoubků… 
    Všichni vzpomínali, povídali, smáli se – jen babičky si občas potají utíraly 
oči. „Jo, holka, to už ani není pravda,“ povzdychla si babička Věrka, ale tak 
hezky. A pak album zavřela a zamyšleně pohladila jeho desky. Byl čas jet 
domů.  
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15. prosince: Edík se zlobí 
 
    Edík měl dnes dobrou náladu. Moc dobrou. „Mami, můžu si vzít zítra do 
školy figurky ze Star Wars? Ondra vyprávěl Honzíkovi, jak jsme si s nimi 
hráli a že jsou fakt parádní,“ začal, jen co přišli domů. Maminka se v první 
chvíli zarazila, protože v družině se občas něco ztratilo. Nakonec ale 
přikývla – hračky jsou přece od toho, aby se s nimi hrálo! „Dobře, tak si je 
rovnou připrav, ano? Do té modré krabičky, ta se dobře zaklapává,“ 
poradila mu. „A pak si s Edinkou zahrajte třeba pexeso – přišla mi práce a 
potřebovala bych chvíli klidu, neva?“ Edíkovi to vůbec nevadilo. Hlavně že 
si může vzít lego do školy – máma je fakt zlatá! Sáhl do skříňky pro 
krabičku, dal mámě pusu, řekl: „Tak ať ti to dobře jde,“ a zmizel v pokojíčku.  
    Edinka seděla na koberci a hrála si s kuchyňkou. Připravovala plyšákům 
polévku, hrnec už měla na plotně a míchala jako o život. „Mrkvová se 
zázvorem, kdo si dá?“ volala na zvířátka, která byla usazená kolem stolečku 
pod oknem. Edík se musel usmát. Ségra mluvila úplně stejným tónem jako 
máma, když jim nabízela jídlo. Dneska to vypadá na pohodové odpoledne, 
ani žádné úkoly nedostali, asi když se blíží ty Vánoce.  
    Vytáhl zpod postele krabici s legem a začal do krabičky přehazovat 
figurky. Mistr Yoda, stříbrný robot, zlatý robot, dva světelné meče, Darth 
Vader… Za chvilku už tam zůstaly jen obyčejné dílky lega. Těch mají 
v družině dost – takže hotovo? Edík se zarazil. Něco mu tam chybí… nebo 
spíš někdo. „Luke Skywalker! Kde je?!“ Jeho nejmilejší figurka! Začal se 
znovu přehrabovat v krabici, ale nakonec ztratil trpělivost a vysypal ji před 
sebe na zem. Zbytečně – Luke se santovskou čepičkou tam nebyl. Edík měl 
najednou po náladě. Kam se figurka poděla? Když si hráli s Ondrou, Luke 
Skywalker tam byl, tím si je Edík jistý… Počkat?!  
    „Edino?!“ obořil se na ségru. Překvapeně vzhlédla od plyšáků, zrovna jim 
sklízela ze stolu. Polévka jim moc chutnala, žirafa si přidala dokonce 
dvakrát, jako včera tatínek. „Edino, kam jsi zašantročila Luka? Jste si ho 
s Adélou vozily v tom vašem kočárku, dobře si to pamatuju!“ V Edince 
hrklo. Když jí brácha říká takhle, znamená to jediné – průšvih. Za tohle ale 
nemůže, nic neprovedla! Figurku nemá, co by s ní taky dělala? Chtěla se 
bránit, ale nezmohla se na slovo. Do očí jí vyhrkly slzy. Vyběhla z pokojíčku 
a zastavila se až u mámy, už s hlasitým pláčem. „Edinko, co se děje, co se 
stalo?“ ptala se maminka, trochu zmateně, jak byla zabraná do práce.
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    Vtom klaply dveře, táta dnes přijel ze stavby dřív. Těšil se, že si uvaří kafe 
a v klidu si dočte detektivku, aby maminku nerušil – a doma místo pohody 
drama! Edinka vzlykala mámě na klíně, Edík právě přišel do obýváku a z očí 
mu létaly blesky. „Sebrala mi Luka Skywalkera, a ještě žaluje! Sebrala nebo 
ztratila,“ upřesnil – to byl celý Edík. Edinka se znovu rozplakala: „Nene, 
nene! Nic jsem mu nesebrala, to není pravda!“  
    Táta si sedl na koberec. „Tak pojďte oba ke mně a v klidu mi vysvětlete, 
co přesně se stalo. No tak, pojďte, určitě to vyřešíme!“ dodal a povzbudivě 
se na děti usmál. Když se rodiče dozvěděli celou story, maminka prohlásila: 
„Děkujeme za veškeré informace – a nyní vyhlašujeme pátrání! Hlavní 
detektiv Táta vám bude klást otázky a my mu všichni budeme pomáhat, 
aby se náš případ úspěšně uzavřel.“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A začal detektivní výslech:  
Kdo všechno si s figurkou hrál?  
Kdo ji viděl naposledy?  
Kam se už dívali?  
A taky – uklízeli s babičkou celý 
pokojíček? Edík zavrtěl hlavou: „Celý 
ne, jenom tam, kde byl nepořádek. 
Přece nebudeme uklízet něco, co už 
je uklizené!“ Aha! Pátrací četa se 
tedy zaměřila na místa, na která v 
sobotu nedošlo. Edík se podíval do 
šuplíku u psacího stolu. Pak do boxu, 
kde měli pastelky a fixy. Máma se 
ponořila do skříně s oblečením. Táta 
lovil pod Edíkovou postelí, ale našel 
tam jen dvě zapadlé ponožky, 
každou jinou, a obal od čokolády.  
 
Vtom se ozvalo zavýsknutí: „Tady je! 
Mám ho!“ Edinka se skláněla nad 
domečkem pro panenky a v ruce 
držela tu nejmenší postýlku. Pod 
peřinkou neležela panenka, ale – 
Luke Skywalker.  
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16. prosince: Se školkou v lese 
 
    Celou noc hustě sněžilo, a ráno bylo všude bílo. Radost z toho měly obě 
děti, ale Edinka byla přímo nadšená! Dnes jdou totiž se školkou do lesa, za 
panem hajným. Edinka si už večer připravila do batůžku kaštany, které 
s bráškou posbírali na podzim. „To si zvířátka pochutnají, mňam, mňam,“ 
libovala si. Než ráno odešla, maminka jí podala lunchbox: „Hlavně ty 
svačinky nepopleť! Aby srnky a zajíčci nedostali chleba se šunkou, a na tebe 
nezbyly kaštany,“ smála se a dala Edince nejdřív kulicha a pak pusu.  
    Druhou dostal táta, a mohli vyrazit. Sraz byl přímo v lese a až v půl 
deváté. „Zvířátkům se nechce vstávat brzy?“ divila se Edinka cestou. Táta se 
zasmál: „Možná spíš panu hajnému. Ale proti takovému medvědovi to nic 
není, ten se vzbudí až na jaře!“  
    U rozcestí na kraji lesa byl dřevěný přístřešek se stolem a lavičkami. Už 
tam čekala paní učitelka a skupinka dětí, mezi nimi Adélka. Jakmile zahlédla 
Edinku, hned jí běžela naproti. „Taky máš kaštánky?“ zajímala se. – „Mám,“ 
ujišťovala ji Edinka, a Adélka důležitě dodala: „Já mám i kukuřici, tu mají 
zvířátka taky ráda.“ – „Vařenou?! Tu jíme doma, někdy,“ zarazila se Edinka. 
Hned by si dala – horký klas, ze kterého se ještě kouří a který je legrace 
okusovat, pěkně kolem dokola. Adélka se rozesmála. „Neee, jenom zrníčka, 
podívej!“ a začala lovit v batůžku. V tu chvíli se jim za zády ozval hluboký 
hlas: „Dobré ráno, děti! Tak vyrazíme do lesa? Kdo se těší?“ „Já – já – já!“ 
volali kluci a holky jeden přes druhého, a pan hajný zavelel: „Tak za mnou!“  
    Ušli jen kousek, a zastavili u hromady starého chleba. Byl nakrájený na 
krajíce a byla ho spousta! „Kdo myslíte, že si na tomhle pochutnává?“ 
zeptal se pan hajný a děti začaly hádat. Zajíček? Ten by tolik chleba 
nesnědl, to ne. Srnka? Adélka vrtěla hlavou: „Kdepak, ta má radši travičku! 
Nebo seno!“ Pan hajný ji za tu odpověď pochválil, a pak legračně pokrčil 
nos a hlasitě zachrochtal. To byla jasná nápověda! „Prase – ale lesní, co má 
kly,“ volal Vítek, a Vašík ho hned opravoval: „Neříká se lesní, ale divoké. 
Divočák!“ Bylo to tak. Děti se dozvěděly, že pečivo musí být suché, nesmí 
být plesnivé – a že se zvířatům dává, až když mrzne. Kdyby totiž pršelo 
nebo tál sníh, chleba by namokl a nebyl by k ničemu.  
    Potom je pan hajný dovedl ke krmelci, který stál hlouběji v lese. To aby 
měla zvířata při jídle klid, jsou totiž plachá. V krmelci bylo seno, ale děti se 
dozvěděly, že ho zvířata s chutí jedí i ze země – rozhodně jim nepřipadá 
špinavé. „A napadlo by vás, že mají ráda i ovoce? Třeba taková jablíčka, ale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



i švestky nebo hrušky. A i na zelenině si pochutnají, a vůbec nejsou 
vybíravá. Klidně jim příště přineste brambory nebo mrkev,“ řekl pan hajný. 
A jak je to s lízáním soli? To milují skoro všichni: srnky, jeleni a laně, ale i 
zajíčci. Je to pro ně dobrota, a navíc je to pro ně zdravé. „Zvířátka většinou 
sama vědí, co je pro ně dobré, ale taky ne vždycky. Třeba daňci jsou schopní 
sežrat – u zvířat se to tak říká – tolik kaštanů, až je z toho bolí břicho. Ale 
žádné strachy, tolik kaštanů s sebou v batůžcích nemáte,“ dodal hned, 
protože se pár dětí zatvářilo ustaraně. Chtějí přece zvířátkům pomoct, ne 
jim ublížit! 
    Když u krmelce vyložili zásoby pro obyvatele lesa, s chutí se pustili do 
vlastních svačin. Nebojte, nikdo to nepopletl a nesvačil žaludy, kaštany 
nebo syrovou kukuřici! Paní učitelka všem nalila z termosky čaj – jak v té 
zimě hřál! Pan hajný jim při tom vysvětloval, že celou zimu spí jen málo 
zvířátek, třeba ježci anebo syslové. „Ti jsou rekordmani – zalezou si do 
svých podzemních hradů klidně už v srpnu, předtím si tam nanosí v torbách 
potravu. A vylezou až v dubnu nebo květnu! A takový křeček, ten si dokáže 
do nory schovat až patnáct kilo jídla – tomu říkám zásoba!“ zasmál se pak 
hajný a pokračoval ve vyprávění: „Říká se, že největší spáč je medvěd, ale 
to není pravda. Medvěd, stejně jako třeba jezevec, se sice na podzim 
vykrmí a zaleze do doupěte, ale během zimy občas vyleze, aby se najedl. 
Horší to mají srnky nebo zajíci, protože v zimě neroste tráva. Proto je 
přikrmujeme – tak, jak jste to na naší procházce viděli.“ Cestou domů 
zkoumali stopy ve sněhu: ty nejmenší byly od ptáků, ty trochu větší od 
zajíců a srnek, a jednou zahlédli i stopy divočáků. Do školky dorazili až na 
oběd. Děti byly plné dojmů  
–  a taky pořádně  
vymrzlé.  
Kdepak, tentokrát  
nikdo nevynechal  
polévku ani  
teploučký čaj.   
A protože je dlouhá  
procházka  
unavila, „po o“  
všichni spali  
jako…jako… 
… jako ten sysel! 
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17. prosinec: Edinka u kadeřnice  
 
    Včera měly děti bezva den: Edík si v družině vyhrál s Ondrou a Honzíkem, 
a Edinka se v lese dozvěděla, jak přezimují zvířátka a co kterému chutná. 
Večer začalo znovu sněžit, a tak se všichni probudili do bílého dne – i když 
byla ještě tma. „Tak, Hvězdičko, který dáreček si mám vybalit dnes? Poradíš 
mi?“ ptala se Edinka a pohladila hebounkou černou kočku, která jí 
pospávala na psacím stole. Jako by jí rozuměla! Protáhla se a otřela se o 
jednu krabičku, až se zahoupala. „Děkuju, Hvězdičko,“ zašeptala Edinka a 
roztrhla stříbrný obal. „Jé, gumička, a vánoční!“ radovala se a běžela 
s novým pokladem do kuchyně. Maminka už chystala snídani. „No vida – 
sametová, ta nebude tahat,“ zhodnotila dárek. „Vezmeš si ji k paní 
kadeřnici?“ 
    No jo vlastně! Dnes mají naplánované holčičí odpoledne. Edinka se 
s chutí pustila do ranní kaše. Gumičku si pro jistotu navlékla na zápěstí, aby 
ji nezapomněla doma. Byla z rudého sametu a okraj měla bílý, jakoby 
sněhový. Ta bude ve vláskách zářit! 
    Edíka v družině vyzvedl táta, šli na výstavu vláčků a pak do cukrárny. 
Někdy je fajn, když si kluci udělají program podle sebe – a holky taky, no 
ne? A na tohle odpoledne se už Edinka s maminkou moc těšily. Paní Petra 
měla kadeřnický salon kousek od náměstí, a tak se slavnostně naladily už 
cestou. Sníh krásně křupal pod nohama a lidé na ulici se usmívali. Jako by 
měli advent nejen v srdcích, ale i v očích. S úsměvem je přivítala i paní 
Petra. Podala mamince ruku a pak si dřepla k Edince: „Tak dneska budeme 
stříhat i tebe, slečno?“ Edinka přikývla, byly na tom s maminkou přece 
domluvené. U paní kadeřnice to znala, někdy tam mámu doprovázela, a 
vždycky se jí tam líbilo. Zvláštně to tam vonělo a ona si mohla prohlížet 
desky, ve kterých byly různě nabarvené pramínky vlasů. Když v salonu 
nebyly jiné zákaznice, směla si Edinka půjčit natáčky – veliké kulaté, které 
trochu píchaly, i ty maličké, s kovovým zapínáním. A taky stříbrné sponky, 
které v krabici hezky chrastily. Nejvíc ze všeho se ale Edince líbily kulaté 
kartáče, které tam paní Petra měla na prodej: jeden byl růžovo-bílý, další se 
kovově leskl, ale úplně nejhezčí byl ten s fialovými motýlky.  
    To všechno si Edinka se zájmem prohlížela i dnes, zatímco maminka 
s mokrými vlasy seděla v křesle a nůžky paní Petry vesele cvakaly. „Ty 
konečky už chtěly, a tady kolem uší to máte slabší, můžu to vzít taky? Jen 
asi takhle, ne moc,“ ukázala mamince v zrcadle. „Ať vám to zítra na večírku 
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večírku sluší!“ Maminka řekla: „No jasně, máte mou naprostou důvěru,“ a 
paní Petra ještě udělala párkrát šmik šmik, a pak vzala do ruky stříbrný fén 
a začala foukat. Když byla Edinka malá, neměla ten zvuk ráda, jednou se 
dokonce rozplakala. Taky se jednou doma sama ostříhala, chtěla to zkusit 
jako paní Petra, ale úplně to nevyšlo. Během stříhání zjistila, že si vlastně 
nedosáhne dozadu, tak ustřihla jenom pramínky kolem uší, zato pěkně až u 
hlavy. Co myslíte, že na to říkala maminka? Když vešla do koupelny, nejdřív 
vypadala, že začne křičet, potom zase, že se rozbrečí – ale nakonec se 
rozesmála. A pak vzala nůžky do ruky, „můžu vám to trochu upravit, paní 
kadeřnice?“, a vysvětlila Edince, že aby člověk mohl stříhat jiné lidi, musí 
několik let chodit do kadeřnické školy – že to prostě není jen tak.  
    To ale byla Edinka malá, ne jako dneska. Dneska se uvelebila ve vysokém 
křesle, na kterém se dalo točit, a kolem krku si nechala uvázat zástěru, ze 
které jí koukaly jenom nohy. „Zkrátíme ofinku a vzadu srovnáme konečky, 
tak jako mamince?“ zeptala se paní Petra a Edinka způsobně odpověděla: 
„Ano, prosím.“ A pak už ve velkém zrcadle sledovala, jak jí paní Petra 
stříkátkem navlhčila pramínky a pak kolem ní chodila s nůžkami, a na zem 
padaly slabé konce vlasů. Při stříhání ofiny musela Edinka zavřít oči a pak se 
chichotala, když jí paní kadeřnice ometala z nosíku ustřižené vlásky. To totiž 
děsně lechtá!  
    Nakonec vzala paní Petra ten veliký stříbrný fén a dovolila Edince, aby si 
to taky zkusila a chvilku se fénovala sama. Byla to legrace, ale foukalo to do 
očí, a tak fén zase převzala paní kadeřnice. A Edinka se na sebe celou dobu 
dívala do zrcadla a připadala si jako královna na trůnu. Královna, které to 
dnes opravdu moc, moc sluší!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

            
Najdi sponky  
do páru 
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18. prosinec: U paní Meduňkové 
 
    Tatínek si dnes vzal oblek a kravatu, předtím se oholil a natřel se vodou 
po holení. Edinka tu vůni milovala. „Tati, mně taky, trošku!“ poprosila, tak 
jako vždycky. Táta si kápnul trochu té voňavé vodičky na prst a jemně ji 
vetřel nejdřív pod jedno Edinčino oušku a pak pod druhé. Edinka se 
rozkošnicky nadechla, udělala „hmmm“ a spokojeně prohlásila: „Tak, a teď 
voníme stejně!“ Trochu to bylo, jako by s ní tatínek byl celý den.  
    Když pak odcházeli do školky, táta dal mámě ve dveřích pusu a řekl: „Tak 
večer! Sejdeme se přímo na místě, ano?“ A máma přikývla, jako že platí. 
Tátův šéf totiž pořádal vánoční večírek. Máma s tátou si někam sami vyšli 
jen málokdy – babičky byly daleko a paní Meduňkovou nechtěli, jak říkala 
máma, „zbytečně obtěžovat“. Ale Vánoce jsou Vánoce a oslavit je chce 
každý, dokonce i šéfové! A tak dnes bude Edíka a Edinku ukládat sousedka, 
protože máma s tátou se vrátí pozdě, v deset nebo v jedenáct, a to už děti 
dávno spí. 
    Máma děti odpoledne vyzvedla jako vždycky. Když se ale začalo stmívat, 
nakoukla do pokojíčku a usmála se na Edinku. „Pomůžeš mi vybrat šaty?“ 
V ložnici už čekala otevřená skříň a Edinka se hned začala přehrabovat 
v maminčiných modelech. Tyhle ne, tyhle už vůbec, černé jsou zase moc 
smutné… „Tyhle, mami, v těch jsi jako princezna!“ zaradovala se. Maminka 
opatrně namítla: „No, mám je ráda, ale nejsou moc letní? V těch by mi asi 
byla zima.“ Edinka se zamračila, ale nic neřekla. Místo toho znovu zalovila 
mezi ramínky. „Tak tyhle! Ty jsou ještě hezčí!“ Šaty sice byly černé, ale s 
červenými květinami, které se různě proplétaly. Tentokrát byla maminka 
spokojená, a rovnou se převlékla. „Takže schváleno?“ zeptala se a udělala 
pózu. Edinka ukázala palec nahoru. Schváleno! 
    V pět hodin zazvonili u paní Meduňkové. Sousedka slíbila dětem k večeři 
palačinky, a jak říkala, „já to s těmi vašimi kamny neumím, to víte, stará 
škola“. Edíkovi i Edince vrtalo hlavou, o jakých kamnech to mluví – 
v kamnech topili na chalupě, ale doma měli ústřední topení a vařili na 
hladké černé desce. Tak jaká kamna? Paní Meduňková byla opravdu „stará 
škola“, a „kamna“ říkala každému sporáku. Byla zkrátka zvyklá na svůj 
plynový sporák, s oranžovým a modrým plamenem. Jen co hodila na pánev 
první palačinku, napadlo Edíka: „A umíte s nimi házet?“ Paní sousedka jen 
zdvihla obočí, usmála se – a nadhodila pánev tak, že z ní palačinka vylétla, 
ve vzduchu se otočila a dopadla na druhou stranu. „Tyyy jo, back flip!“  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



zhodnotil to Edík uznale. Teda, tohle by do paní Meduňkové neřekl! 
    Když pak u stolku v obýváku dojídali palačinky, všimla si paní sousedka, 
že se Edinka každou chvilkou koukne po veliké panně, která okupovala 
jediné křeslo v místnosti.  
„Chceš si s Máňou pohrát?“ zeptala se,  
a Edinka jen vyvalila oči. Na Máňu se přece 
nikdy nesmělo ani sáhnout! „Je to moje  
vzpomínka na dětství, jedna z mála,  
Co mi zbyla. Jo, takové panny už se 
Dneska nedělají,“ povzdychla si stará 
 paní minule, a Edinka to chápala.  
 Ona taky nechtěla, aby si někdo jen 
 tak bral její milovanou žirafu, se kterou  
každý večer usínala! 
    Dnes se ale paní Meduňková podívala po Edíkovi a řekla: „Prosím tě, 
vylez na židli a sundej ty dvě krabice, co jsou na skříni. Opatrně, je to 
těžké.“ Edík ji poslechl, a rád – už totiž věděl, co je v horní krabici: krásné 
staré vláčky. Ale v té druhé? „Nádobíčko!“ vykřikla Edinka, když sundali 
víko. Paní Meduňková se usmála: „No, nádobíčko. Cínové, to se tak dřív 
dělalo. Mám pocit, že by si Máňa dala pořádné kafe? A něco sladkého…“ – 
„Palačinky!“ věděla hned Edinka. Pustila se do práce, a každou palačinku 
nadhazovala. Některá se otočila i dvakrát, jiná zase spadla na zem, „plesk!“. 
Výhoda byla, že je nemuseli uklízet – byly totiž neviditelné.  
        Edík si zatím jezdil 
    s vláčky. Stříbrná 
    lokomotiva byla těžká, 
    těžší než jiné vláčky, a 
    najednou to nebyl 
    obyčejný vlak, ale 
    Polární expres. Jede až 
    na severní pól a veze 
    všechny kamarády, je tu 
    Ondra i Honzík, a dobře 
    – je v něm i ségra 
    s Adélkou, a jedou vstříc 
    úžasnému  
    dobrodružství… 
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           Co je na té lokomotivě divné? 
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„Děti, děti, jestli on už není čas jít na kutě?“ podívala se paní Meduňková 
na hodiny, které tikaly nade dveřmi. Osmá pryč, to to uteklo! A tak uklidili 
starodávné hračky, sousedka si s sebou vzala mobil, klíče, sudoku a brýle na 
čtení, a Edík odemkl jejich byt. Ještě že to mají jen přes chodbu!  
    Když se děti umyly a vyčistily si zuby, lehly si do postele a paní 
Meduňková jim začala číst. Jednu pohádku, pak druhou… a najednou se 
setmělým pokojíčkem, který osvěcovala jen lampička, ozývalo chrupkání. 
Kdo usnul první – Edík, nebo Edinka? Byla to paní Meduňková! Děti 
chviličku dusily smích, ale pak Edík vstal, opatrně vzal staré paní z ruky 
knížku a zhasl. „Tak dobrou, ségra!“ zašeptal a Edinka špitla: „Dobrou!“ Na 
vteřinku se jí zastesklo po mamince a jejím pohlazení, ale vtom hup – tichý 
skok a předení. „Jé, Hvězdičko! Ať se ti zdá něco hezkého, třeba o 
myškách!“ zašeptala ke kočce, která se jí uvelebila za hlavou. A pak k sobě 
přitiskla žirafku, a spali a spali a spali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

           Jakou barvu má Hvězdička? 
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19. prosinec: Edík se ztratí 
 
    Snídani dnes připravoval tatínek. Když Edinka zjistila, že si máma 
výjimečně přispí, hned k ní vklouzla pod peřinu. „Maminko, maminečko!“ 
objímala ji a máma ji hladila po vlasech. A hup – už u nich byl Edík. „Mami, 
a kde byla paní Meduňková, když jste s tátou přišli?“ zeptal se nenápadně. 
Máma se podivila: „No kde by byla – v kuchyni. Luštila sudoku. Proč?“ Edík 
řekl: „ale… jen tak“, a podíval se na ségru, která se k mámě tulila z druhé 
strany. Edinka se zachichotala a mrkli na sebe. Maminka se nevyptávala – je 
hezké, když mají brácha se ségrou tajemství, no ne? Vtom do ložnice 
nakoukl tatínek. „Tak, děti, a teď už šup na snídani. Dnes je poslední den 
školy a školky, tak ať nepřijdete pozdě!“ Edinka zavýskla: „Jupí, prázdniny!“ 
a Edík se plácl dlaní do čela: „Že to řešíš zrovna ty, ségra! Vždyť školka, to 
jsou jedny velké prázdniny!“ Než stačila Edinka cokoli namítnout, ve 
dveřích se znovu objevil táta. Už nemusel nic říkat, a děti vystartovaly 
z postele. Když vycházely z ložnice, proklouzla kolem nich Hvězdička a 
uvelebila se mamince v nohách. Táta se usmál. „Tak to dospěte i za mě, 
kočičky!“ A poslal mámě vzdušnou pusu. 
    Odpoledne se jelo na velký nákup. Auto nechali na parkovišti, před 
kterým se prodávaly vánoční stromečky, a rychle dovnitř, do tepla. 
Maminka vytáhla nákupní seznam – byl na dvě stránky. „A ještě musím do 
lékárny a drogerie,“ dodala. Uf! Všude se tísnili lidé, koledy zněly jedna přes 
druhou, samý zmatek a shon. Jen Edinka byla nadšená – tolik obchodů, 
tolik barev, světel, vůní, a ta vánoční výzdoba! Táta holčičku raději držel 
pevně za ruku, protože každou chvilku zastavila před nějakou výlohou. 
Parfumerie, knihkupectví, domácí potřeby – všude měli spoustu zajímavých 
věcí. A co teprve v hračkářství! „Ta panenka, mami! Ta má ale dlouhé 
vlásky! Půjčovala bych jí gumičky a sponky…,“ slibovala horlivě. „Jé, a ten 
lvíček! To by byl kamarád pro žirafku!“  
    Když se Edinka dosyta vynadívala, konečně se propracovali 
k supermarketu. Maminka četla seznam a děti to všechno nosily do 
nákupního vozíku: mouku, hrách, mrkev, citrony, mandle, rozinky, mléko… 
až byl košík plný, sotva ho dotlačili k pokladně. Zvládli i lékárnu a drogerii, a 
teď to už jenom naložit, a domů! Protlačovali se davem, který proudil 
dovnitř a pořád houstl. Táta tlačil naložený nákupní vozík, holky šly za ním a 
ukazovaly si poklady z drogerie, ponořené do holčičích záležitostí. Vzadu se 
loudal Edík – tahle výprava byla teda pěkná nuda!  
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    Ale pozor, tamhle se něco děje! Před nákupním centrem zaparkovalo 
velké auto a dva pánové z něj začali vykládat vánoční stromky. Panečku, 
takovou jedli by Edík taky chtěl! Nebo je to smrk? Borovice těžko, ta má 
delší jehličky a je jich vždycky víc pohromadě. V té tmě nebylo na 
stromečky pořádně vidět, tak šel Edík blíž. I adventní věnce ještě mají, to 
oni věneček zdobili už dávno…! A jmelí, stříbrné, zlaté i přírodní. Teď si 
přišla vybrat stromeček rodina se čtyřmi dětmi, miminko je ještě v kočárku, 
ale tři větší děti se rozeběhly ke stromkům, a samozřejmě se každému líbí 
úplně jiný. „Mami, tenhle je nejhezčí!“ „Nene, vezmeme tenhle, že jo, 
tati?“  
    Vtom v Edíkovi hrklo. Kde jsou naši?! Otočil se, ale nikde je neviděl, ani 
malou postavičku Edinky. Vylekal se. Co si teď počne? Rozhlížel se po 
parkovišti, řady aut mu připadaly zoufale stejné. Edík cítil, že se mu stáhl 
krk a do očí se tlačí slzy. Sevřel pěsti, přece nebude brečet! Jak mu to 
rodiče vždycky říkali? „Kdyby ses ztratil, zůstaň na místě. Nikam nechoď – 
my se vrátíme a najdeme tě, hlavně nepanikař.“ To se snadno řekne, jenže 
když pak stojíte úplně sami uprostřed cizích lidí... Co bude dělat?! Kdyby 
tak měl mobil… „Chlapečku, jsi v pořádku? Čekáš na mámu a tátu?“ ozval 
se za ním mužský hlas. Byl to pán z ostrahy, měl stejnokroj a pozorné, 
laskavé oči. Všiml si, jak se Edík v panice rozhlíží kolem dokola – a hned mu 
bylo jasné, co se stalo. Už už ho chtěl odvést do tepla a nechat rodiče 
vyhlásit rozhlasem, když vtom k Edíkovi přiběhla maminka, celá uřícená a 
vystrašená. „Mami!“ vykřikl Edík s úlevou, a to už ho maminka chytila do 
náruče a tiskla ho k sobě. „Zlatíčko, tolik jsem se o tebe bála! Promiň, měli 
jsme dávat větší pozor! Hlavně, že jsme zase spolu… a děkuju,“ obrátila se 
k pánovi z ostrahy. Ten jen potřásl hlavou, „vždyť se nic nestalo“, a vydal se 
zpátky na své stanoviště. 
    Když šly děti spát, máma s tátou si ještě dlouho povídali v kuchyni. A 
znovu si říkali, jak to ten Edík skvěle zvládl a jaké to bylo štěstí. A že by ten 
mobil už možná opravdu mohl dostat.  
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           Pomoz Edíkovi najít cestu k mámě 
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20. prosinec: V lesní školce 
 
    Vánoční prázdniny začaly! A protože je navíc sobota, všichni si můžou 
přispat a nikdo nikoho netahá z pelíšku. A tak je Edík ještě v půl deváté 
uvelebený v posteli a snaží se složit Rubikovu kostku. Jednu stranu už má, 
oranžovou, ale jak teď dál? Ségra se zatím vypařila a on slyší z ložnice její 
veselý hlásek. Pohoda – jo, takhle si ty prázdniny představoval. Klidně by 
zůstal zavrtaný pod peřinou do oběda… nejmíň do oběda! 
    „Edííí! Edííí! Pojď za námi!“ Ségra, kdo jiný! Edíkovi se z postele nechce, 
ani trochu, a tak jen houkne: „A proč?“ – „Táta nám chce něco říct! Něco 
důležitého! Pojď sem, pojď!“ Ach jo. Edík otráveně odkopne peřinu, a teda 
jde. „Co je?“ ptá se už ve dveřích. V posteli si hoví ségra, pěkně mezi 
mámou a tátou – užívá si, že je má sama pro sebe. Maminka se na Edíka 
usměje: „Dobré ráno!“ a on tedy neochotně řekne taky: „dobré ráno“. Když 
to táta vidí, odhodí peřinu a povídá: „Tak co, pojedeme pro stromeček? Do 
školky?“ 
    Edinka vykulí oči: „Do školky?!“ Školka je přece zavřená a žádné 
stromečky v ní nejsou! Jenom ty na zahradě, ale ty vůbec nejsou vánoční, 
ani jeden! Táta se rozesměje: „Ale ne do vaší školky! Do lesní školky, tam 
stromečky prodávají – jenom dnes, hlásili to včera v rozhlase,“ vysvětluje 
táta. „Tak se nasnídáme a vyrazíme? Co, rodino?“ Tak to je jiná! Najednou 
jde všechno ráz na ráz, snídaně i oblékání – a v deset už seděli v autě. 
Před hájovnou se prodávaly už uříznuté stromečky, ale pan hajný jim řekl, 
že výjimečně můžou přímo do lesní školky. „Stromky k prořezu jsou 
označené, tak si pojďte vybrat,“ zval je. U vchodu stála tabule, na které byly 
napsané druhy. Edík četl nahlas: „Borovice černá, borovice lesní, jedle 
bělokorá, smrk pichlavý…“ – „Neee, pichlavý ne!“ kroutila hlavou Edinka. 
„To by Ježíška při zdobení bolely prstíčky!“ Edík se zasmál, ta ségra je 
vlastně docela logik. Možná jsou si fakt v něčem podobní, i když mu to 
většinou vůbec nepřišlo.  
    Chvíli se procházeli mezi stromečky, vdechovali tu krásnou lesní vůni – a 
vybírali. Byly tu stromky menší, větší i docela veliké. „Teda komu se tohle 
vejde do obýváku?“ podivoval se táta. Máma se jakoby vážně zamyslela a 
pak řekla: „Třeba proříznou díru do stropu a mají stromeček společný se 
sousedy?“ Edík vyprskl smíchy. Ne, máma logik opravdu není! Ale zase je 
s ní legrace, to je na mámě super.  
    Edinka poskakovala mezi stromky jako veselá srnečka nebo spíš koloušek.  
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Máma s tátou se mezitím domluvili, že vezmou jedličku. Jak říkala máma, 
„máme jedlový věneček, bude to spolu hezky ladit“. Dívali se po těch 
středních, protože vrtat díru k sousedům se nikomu nechtělo. Stromky k 
prořezu většinou nebyly úplně dokonalé. Některé měly větve na jedné 
straně hustší než na druhé, nebo nějaká chyběla. Jiné zase byla trochu 
křivé, ne moc – v lese byste si toho ani nevšimli. Maminka u jednoho 
stromečku zastavila a pohladila ho po větvičce. Jako by to nebyl stromek, 
ale nějaké zvířátko – tak jemně, skoro něžně se ho dotkla. „Co kdybychom 
vzali tenhle? Ten by jim tu nejspíš zůstal… Uděláme dobrý skutek?“ zeptala 
se. Táta ji pohladil po rameni. „To jsi celá ty. A právě proto tě mám tak rád… 
Tak jo, berem ho. Když se dá tou horší stranou ke zdi, skoro to nebude 
vidět. Děti, co na něj říkáte?“ Edinka dala hlavičku na stranu, zamyslela se a 
pak povídá. „Je náš, takže je nejhezčí!“ A přesně tak to cítili všichni. 
    Pan hajný jim jedličku připravil, a když se loučili, zeptal se: „Tak co, děti, 
příští rok si zase přijedete pro stromeček ze školky?“ – „No jasně!“ řekli 
Edík a Edinka jednohlasně a pak se na sebe koukli a rozesmáli se. Asi toho 
fakt mají dost společného. 
  

           Seřadíš stromky od nejmenšího k největšímu?  
Ono se to nezdá, ale chce to bedlivé oko a dobře měřit. 
Který si podle tebe vzaly děti domů? 
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21. prosinec: Maminka má svátek 
 
    Dnes se jde na návštěvu! A navíc – maminka má svátek! Jmenuje se totiž 
Natálie. To znamená „narozená v den zrození Krista“, tedy na Vánoce. Dřív 
se tohle jméno opravdu dávalo holčičkám, které přišly na svět touhle 
dobou. „To mám ještě dobré,“ říkala maminka. Narozeniny má totiž na jaře, 
v květnu. „Znám ale holku, která je narozená 25. prosince – a rodiče jí dali 
jméno Eva. To teda nechápu! To byli naši ještě zlatí,“ dodala. A znovu 
přivoněla ke kytici, kterou jí táta dal hned ráno, jen co se probudila. „Tati, 
kdes ji měl schovanou?“ zajímal se Edík, ale táta se zatvářil tajemně: „To víš, 
mám svoje skrýše. To ty taky, no ne?“ To sice ano, jenže ukrýt nakreslené 
přáníčko mezi obyčejné papíry a pak ho strčit do šuplíku psacího stolu, to 
není žádná věda. Ale kam se v jejich bytě, který je vlastně docela malý, 
schová kytka – a ještě takhle velká?! Edík měl zase jednou o čem 
přemýšlet.  
    Když se Edinka probudila po odpoledním spaní, začali se připravovat. 
Maminka naskládala do batohu krabičky a různé dobroty z lednice, děti si 
do batůžků vzaly zástěrky, tepláky a přezůvky, a mohli vyrazit. Jen táta 
zůstal doma – zítra mu totiž začíná dovolená, tak potřeboval ještě dokončit 
nějakou práci. „Hezky si to užijte!“ popřál jim a zamával jim od notebooku. 
Za pár minut už maminka s dětmi zvonila – hádejte, u koho? Přesně tak, u 
Ondry a Adélky. „Mami, už jsou tady, hurá!“ volala Adélka nadšeně, a 
maminka se jí vzápětí vynořila za zády. „Ahoj, a všechno nejlepší!“ řekla 
hned ve dveřích, a se širokým, vřelým úsměvem podala druhé mamince 
ruku. „Tak pojďte všichni dál, punč už je hotový, ať se zahřejete!“ Jako by 
návštěva přijela z kdovíjaké dálky – a přitom to měli jen přes park!  
    Už v předsíni to krásně, vánočně vonělo, skořicovou svíčkou a tím 
punčem – a co teprve v kuchyni! Maminka si chtěla sednout ke stolu, ale 
Adélka ji zarazila a spiklenecky mrkla na svou mámu. Ta přikývla a sáhla pro 
něco na poličku. „Zavři oči a nastav ruce!“ poručila Adélka, a maminka 
kamarádů to poslušně udělala. „Ještě jednou všechno nej k svátku!“ 
popřála jí paní domácí a položila jí do nastavených rukou krabičku. Když 
oslavenkyně otevřela oči, musela hned rozbalovat – zvlášť holčičky byly 
zvědavé. „Jé, krémy na ruce, a rovnou tři! Hmmm, přivoníme si?“ Zatímco 
Edinka s Adélkou strkaly nosíky ke krémům a radily se, který je nejlepší, 
hostitelka všem nalila punč. Dětem čistě ovocný, a maminkám trochu jiný – 
jak říkala, „vylepšený“. „Tak na ty Vánoce!“ Na ty si všichni přiťukli rádi.  
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Vždyť Ježíšek přijde už za tři dny!  
    A pak se pustili do práce. Tak jako každý rok, i letos dělali společně 
kuličky, protože cukroví i perníčky už byly dávno hotové. „Je super, že pořád 
držíme tradici, já se na to každý rok tak těším!!“ usmála se hostitelka, když 
v míse propracovávala první „těsto“. „Kolik bylo klukům, když jsme s tím 
začaly? Tři roky?“ Maminka Edíka a Edinky se zamyslela. „Možná teprve 
dva? Mám pocit, že ještě ani nechodili do školky,“ řekla. A pak maminky 
vzpomínaly na to, jak se tenkrát potkaly s kočárky v parku. Předtím se 
vůbec neznaly, ale daly se do řeči a hned jim bylo jasné, že si budou 
rozumět. A tak se domluvily, že další den už půjdou do parku spolu… 
Později kluky společně přihlásily do školky, a pak se narodily holky – nejdřív 
Adélka, a za rok a kousek Edinka.  
    Holčičky mezitím přiběhly z pokojíčku, a hned že chtějí pomáhat 
s kuličkami. Než jim maminky zavázaly zástěrky, přišli i kluci, a tak bylo 
v kuchyni veselo. „A tyhle jsou zdravé, nebo nezdravé?“ ptal se Edík, když 
nakoukl do mísy. Vždycky totiž dělali oboje: „nezdravé“ byly čokoládové a 
rumové, a „zdravé“ byly ze sušeného ovoce a semínek nebo oříšků. Edinka 
důležitě hlásila Adélce: „Jsou tam i slunečnicová semínka. Ta, co chutnají 
ptáčkům.“ Adélka vykulila oči: „Vy jste je vzali z krmítka?!“ Edinka se 
rozesmála: „Ale neee! Máme je doma, v pytlíku!“  
    A pak už všichni váleli, obalovali, a taky u toho mlsali. A tak to má být, 
protože každý kuchař musí ochutnávat! Maminky u toho pouštěly koledy a 
taky vánoční Jablkoň, všichni si prozpěvovali, povídali si a smáli se. Ani 
nevěděli jak, a měli hotovo – společně to jde totiž vždycky líp! Na mísu pak 
vyskládali všechny druhy a Edík s Edinkou naskládali půlku kuliček do 
krabičky, na doma. „Nejlepší jsou ty s kokosem,“ tvrdila Edinka, ale brácha 
rozhodně nesouhlasil: „Nene, ty s kakaem! A na druhém místě jsou ty 
s mletými oříšky.“ Každý má zkrátka jiné chutě, no ne? 
    „Maminko, maminečko… a nemohla bych u Adélky přespat?“ zkusila to 
Edinka, když byl čas jít domů. Maminka na vteřinku zaváhala, ale pak 
zavrtěla hlavou. „Holky, příště klidně, třeba mezi svátky. Ale dneska to 
nejde, na zítřek máme přece plány…“ Edinka se zatvářila smutně, jaké 
plány? Ale to už Edík vykřikl: „Já vím! Zítra přece jedeme s tátou na výlet – 
pro kapra!“ 
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 Jak děti seřadily kuličky v krabičce?  
Čokoládové, zdravé, kokosové, oříškové. 

 
Zdravé kuličky jsou nad čokoládovými. 

Oříškové nejsou v poslední řadě. 
Je jen jedna možnost nebo je jich víc? 
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22. prosinec: Tati, jak spí ryby? 
 
    Taky si nedovedete představit Štědrý den bez kapra? Tak to jste jako 
tatínek Edíka a Edinky. „Kapr a salát, bez toho by nebyly Vánoce,“ řekl táta 
u snídaně, ale hned dodal: „teda aspoň pro mě.“ Podíval se při tom na 
maminku, ale ta jen významně zvedla obočí a pobaveně se usmála. 
Odjakživa to bylo tak, že táta jedl kapra, jak byl zvyklý odmalička, a 
maminka zase candáta. „Připadá mi lehčí, a hlavně mi připomíná, jak jsem 
chodívala s tátou na ryby, když jsem byla malá,“ vysvětlila dětem. Všichni 
věděli, že její tatínek umřel už dávno, a tak je každá vzpomínka na něj 
vzácná. Bylo to smutné, ale zároveň i hezké, protože když máma o svém 
tátovi vyprávěla, vždycky se jí rozzářily oči. Jako by na chvíli byla zase 
holčička. 
    Dnes ale místo vyprávění koukla na hodiny v kuchyni a řekla: „Tak 
abychom vyrazili, ne? Teď tam ještě nebude tolik lidí.“ Rybárna za městem 
byla vyhlášená, a teď před svátky se tam sjížděly rodiny ze širokého okolí. A 
měly proč: každý si mohl vybrat rybu, jakou chtěl, a ještě si dát v bistru 
něco dobrého. Jasně, že tam měli samé rybí speciality!  
    Když vystoupili z auta, děti se hned rozeběhly k rybníku. Byl docela malý, 
a tak se dal za chvilku obejít. Táta mrknul na mámu: „Tak začneme 
procházkou? Aspoň nám vyhládne.“ Maminka pokrčila rameny: „Ale klidně. 
Hlavně že jsme všichni spolu a nikdo nikam nespěchá – konečně!“ Vzali se 
za ruce a vyrazili za dětmi.  
    Po procházce si vybrali ryby, menšího kapra a pěkného candáta. Nechali 
si je rovnou vykuchat a naporcovat, aby to měli na Štědrý večer bez 
starostí. Mezitím přišli další lidé a v rybárně bylo živo. Edík samozřejmě 
zkoumal vývěsku. Některé ryby tam byly i namalované, ty se zájmem 
studovala Edinka. „A jak se jmenuje tahle – ta fousatá?“ ukázala prstíkem 
na obrázek, který ji zvlášť zaujal. Bráška se podíval na popisek a četl: 
„Sumec velký. Toho teď ale nemají.“ – „Aha, a jaké rybičky teda mají?“ 
zajímala se Edinka, a Edík četl: „Pstruh duhový, pstruh lososový, siven 
arktický, kapr obecný…“ – „Tátův kapřík!“ zaradovala se Edinka. Bráška 
přikývl a pokračoval: „Candát, štika, lín obecný…“ – „Lín, protože je líný?!“ 
zamyslela se Edinka. Edík se zasmál, „kdo ví, třeba je?“ – a to už je máma 
s tátou volali k jídlu. Na stůl jim přinesli grilovaného kapra a pstruha, ale ne 
celé – byly to menší kousky, filety, které se dobře jedí. A k tomu čerstvý 
chleba, mňam! Všichni si náramně pochutnali.  
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    Edinka se mezi dvěma sousty zasnila a povídá: „Já už se tak těším na 
Ježíška!“ A začala počítat, kolikrát se ještě vyspí. Když ji maminka ujistila, že 
dnes už je pondělí a Štědrý den je ve středu, Edinka se rozzářila. „Už se 
vyspinkáme jednom dvakrát! Jupí!“ Edík ale namítl: „No jak kdo. Ty spíš po 
o – takže se vyspíš dva plus třikrát…“ Edinka se zatvářila zmateně, a tak se 
do toho vložil táta: „Brácha to myslí tak, že budeš dvakrát spát v noci a 
třikrát po obědě – dneska, zítra a pozítří.“ – „Nene, dneska se po o nespí!“ 
protestovala Edinka a pak vyhrkla: „A tati, jak vlastně spí ryby?!“ Tatínek 
přiznal, že tohle tedy opravdu neví, ale že to zkusí vygooglovat. Tak 
schválně, co myslíte – jak to ryby mají se spaním? Tatínek to dětem 
vysvětlil takhle: „Ryby nemají oční víčka, takže nespí tak jako většina zvířat. 
Ale některé si v noci najdou klidné a bezpečné místo, třeba za kamenem, a 
tam odpočívají.“ 
    Mezitím pán, který v rybárně obsluhoval, přinesl balíček s jejich kaprem 
a candátem a popřál celé rodině krásné Vánoce. To je hezké, jak si teď 
všichni přejí a usmívají se na sebe, napadlo Edíka, když nasedli do auta a 
vyrazili na cestu. Chtěl to říct ségře, ale když se k ní otočil, zmožená Edinka 
už spala. 
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23. prosince: Rýma, vánočka a zlomený ocásek 
 
    To byla noc! Edinka se několikrát probudila s pláčem – a kdo za to mohl? 
Rýma! Edík se na své posteli neklidně převracel, ale aspoň spal. Jenže z 
toho, jak při tom funěl a občas i trochu chrápal, bylo jasné, že je na tom 
podobně jako sestřička. Maminka Edinku tiše konejšila a pomáhala jí 
smrkat – nejdřív jedna dírka, pak druhá, tak je to správně. Když holčička 
konečně usnula a máma se vrátila do postele, nemohla usnout. Byla jak na 
trní, kdy Edinku zase probudí ucpaný nos… a takhle pořád dokola. Jen táta 
to všechno zaspal. „Tos mě měla vzbudit – víš, že mám tvrdé spaní,“ říkal 
ráno omluvným tónem, „chceš kafe?“ Maminka na kafe moc nebyla, měla 
raději čaj, ale dneska šálek se silnou kávu uvítala. „Vypadám jako zombie, 
co?“ usmála se unaveně. Táta jen zavrtěl hlavou, že ona teda nikdy, a dal jí 
pusu. Pak spolu sepsali nákupní seznam a on vyrazil dokoupit, co ještě 
chybělo.  
    Edík i Edinka si přispali, po té noci ani není divu! Když přišli do kuchyně, 
v míse se už zdvíhal bochánek těsta. „To je na vánočku?“ zeptal se Edík, 
když nadzdvihl utěrku. Máma přikývla. Nebyla zkušená pekařka, ale letos 
dětem slíbila, že to přece jen zkusí. Jenže to vyšlo takhle, na rýmovatý den. 
Tak co s tím? Edinka, jindy mámina velká pomocnice, se rýpala ve snídani, 
nic ji dnes netěšilo. „Zítra přijde Ježíšek, a my jsme nemocní!“ řekla skoro 
s pláčem. Maminka jí položila ruku na čelo, bylo to dobré. „Nemocní ne, 
jenom trochu nachlazení. Dnes budeme pěkně v teple a snad to bude zítra 
lepší,“ řekla a povzbudivě se na holčičku usmála. „Co by pomohlo, abys 
měla lepší náladu?“ Otázka „co by pomohlo?“ jim už mockrát – no ano, 
pomohla. A tentokrát taky. Edinka hned věděla: „Pohádky… a med!“  
    Za chvilku už seděla u pohádek, s plyšáky a miskou medu. Edík taky 
posmrkával, ale snášel to líp – taky už to zažil víckrát než ségra. „Mami, jak 
se vlastně plete vánočka? Umíš to?“ zeptal se, když maminka vyklopila 
těsto na vál a trochu rozpačitě nad ním stála. Edík ji v tom ale nenechá! 
„Tak já ti to vygoogluju, jo? – Podívej, tady je video, jak plést vánočku ze 
dvou až devíti pramenů!“ Maminka se zasmála: „Devět?! To je nějak moc, 
ale podívat se můžeme.“ Ukázalo se, že devět není ta nejtěžší varianta – 
upletou se „vánočky“ ze čtyř, tří a dvou pramenů a pak se dají na sebe. 
„Mami, ale tu ze čtyř zvládnem, ne?“ hecoval ji Edík, a tak to zkusili. Jak to 
skončilo? Pletli, pletli… až to úplně popletli. Takže znovu od začátku! 
„Myslím, že v našem případě bohatě stačí dva copy. Ty obyčejné!“ 
zdůraznila máma, celá rozesmátá.  
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To už se povedlo, a když vánočka na plechu nakynula, přivolali Edinku a ta ji 
ozdobila mandličkami. Tak to nakonec přece jen bylo společné dílo!  
    To ale nebylo všechno. Ještě je potřeba připravit pro Ježíška ozdoby na 
stromeček! „Odpoledne se na to vrhneme,“ prohlásila maminka, „ale na to 
musíme být odpočatí. Takže vyhlašuju odpolední spaní – pro všechny!“ Děti 
byly tak zmožené, že ani neprotestovaly. A máma? Ta usnula na pohovce. 
Když táta přijel z nákupu, jen ji přikryl – a pak potichu vyndal ze skříně 
krabici s ozdobami. A konečně si dočetl tu detektivku. 
    Odpoledne už bylo veselejší. Edík s Edinkou opatrně vytahovali jednu 
ozdobičku za druhou – taková krása! Nejvíc ozdob bylo stříbrných a 
fialových, ale byly tu i jiné – speciální. Křehký zvoneček jako z cukru, „ten je 
ještě po mojí babičce“, usmívala se máma. Vysoká, štíhlá špička, kterou 
mívali zase u táty doma. A samozřejmě – bílá kočička s ulomeným ocáskem. 
„Mami, vyprávěj, jak se jí to stalo – prosím!“ žadonila Edinka, přestože ten 
příběh dobře znala. Nebo právě proto? A maminka si pochroumanou 
kočičku položila na dlaň a vyprávěla, jak byl Edík malý, menší než teď 
Edinka, a babička mu ji koupila na vánočních trzích. „No a Edík nechtěl na 
kočičku jenom koukat, a tak si ji ze stromečku tajně sundal. Já byla zrovna 
v kuchyni, a najednou hrozný pláč! Přiběhnu, a Edík sedí na zemi, v jedné 
ruce kočičku, v druhé ocásek,“ vyprávěla maminka. A pak taky to, jak byla 
Hvězdička koťátko, a oni jeli na návštěvu k babičce a dědovi – a když se 
vrátili, bylo odstrojeno. „Všechny ozdoby rozbité, jen ty úplně nahoře 
vydržely. Tam už Hvězdička nevylezla,“ řekla maminka a Edík dodal: „Takže 
tyhle fialové a stříbrné ozdoby máme vlastně díky ní!“  
    Táta zatím postavil stromek do stojánku. Různě ho otáčel, a nakonec ho 
vzadu přivázal k oknu. Že je jedlička trochu křivá a že má na jedné straně 
míň větviček? Takhle to nebylo vůbec vidět! Teda skoro vůbec. Jak říkala 
Edinka – „je náš, a tak je nejhezčí!“  
    A co ta rýma? Nezkazí celé rodině Štědrý den? Když máma dětem dočetla 
pohádku na dobrou noc, chvilku se odmlčela a pak řekla: „Já myslím, že 
jsme si advent tentokrát opravdu užili. Takže si to určitě užijeme i zítra – 
nás přece nějaká rýma nedostane! Ale víte, co je základ – pořádně se na to 
vyspinkat!“  
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           Podaří se Ti najít všechny vánoční ozdoby i neozdoby? 



24. prosinec: Když to na Štědrý den zacinká 
 
    Děti se vzbudily brzy, ještě za tmy – 
a hned běžely do obýváku.  
Jestlipak Ježíšek stihl v noci ozdobit jejich  
stromeček? Stihl – a jak krásně!  
Stříbrné a fialové ozdoby, stříbrné  
řetězy, a nahoře vysoká, úzká špička. 
Byl rozsvícený a ležela pod ním… 
…Hvězdička!  
„První dáreček!“usmál se Edík.  
Edinka si ke kočce sedla a začala 
ji hladit. „Jestlipak taky dostaneš 
něco od Ježíška, Hvězdičko? 
Těšíš se?“ Pak se na ni podívala  
jakoby káravě, udělala prstem 
„tytyty!“ a vážně pronesla:  
„Že ty sis ani nenapsala  
dopis Ježíškovi?!“  
A to už byli v obýváku  
i máma s tátou 
a máma povídá:  
„Co my víme –  třeba mu něco naškrábala?  
 
Dobré ráno a krásný Štědrý den, děti! 
Kdo chce ochutnat naši skvělou vánočku?“  
Jasně, že chtěli všichni! „Teda, ta se povedla!“ liboval si táta. A že měla 
trochu… nezvyklý tvar? No co, aspoň byla originální!  
    Pak maminka uvařila hrachovou polévku, už na večer, a na másle 
osmažila kostičky housky. „Mňam, houstička!“ radovala se Edinka a hned 
pár krutonů uzobla. To jí připomnělo, že by vlastně měli nasypat ptáčkům, a 
tak s tátou a Edíkem seběhli dolů a doplnili zásoby v krmítku. „A už mají 
nadílku!“ řekla Edinka spokojeně.  
    Když se vrátili, maminka zavolala babičkám. Dala telefon na hlasitý 
odposlech, aby si mohli všichni vzájemně popřát hezké Vánoce, a pak 
potvrdila, že všechno platí: zítra dorazí k babičce Jarce a dědovi Jardovi, a 
pozítří, na Štěpána, k nim přijede babička Věrka.  
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           Ale co to? 3 věci si děti  
           přinesly i se stromečkem  
           domů z lesa 
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Edinka volala: „Babi, a vezmeš nás zase do kostela? Na jesličky 
s miminkem?“ a babička se smála a říkala, „teda ty máš pamatováka – to 
víš, že jo, však jsem vám to slíbila!“. Když se rozloučili, zazvonili u paní 
Meduňkové. Tentokrát šla první Edinka – a nesla dáreček, zlatý pytlíček se 
zelenou stužkou. Paní Meduňková spráskla ruce a naoko se podivovala: „To 
jsou k nám hosté! To jste si neměli dělat škodu… ale však pojďte dál, a děti, 
pořádně se podívejte pod stromeček!“ A tak si dali u sousedky čaj, 
ochutnali její vánočku – a rozbalili si první dárečky. Edík i Edinka dostali 
pohádkovou knížku s překrásnými ilustracemi a máma s tátou lahev 
domácího vaječňáku. A co bylo v pytlíku pro paní Meduňkovou? Další 
pytlíčky! Ručně šité, na bylinky. Edinka hned vysvětlovala: „ty jsme koupili 
na trzích, když byl Mikuláš“, a paní sousedka vážně přikyvovala a radila se 
s holčičkou, do kterého pytlíku dá které bylinky. 
    Na Štědrý den odpoledne se tradičně scházeli sousedi, přátelé a známí 
v parku – jen tak, na chvíli. Maminka s Edinkou naskládaly do krabičky 
různé druhy kuliček, uvařily čaj do termosky, a šlo se. „Ahoooj!“ volali na 
ně Ondra s Adélkou už z dálky. Uvítaly se i maminky – a tátové! Edinka si 
dobře všimla, že Adélčin táta drží v ruce černé pouzdro. „Jé, ty máš housle! 
Zahraj nám, prosííím!“ A za chvíli už znělo parkem Půjdem spolu do 
Betléma, Štědrý večer nastal a nakonec Narodil se Kristus Pán. Kolem se 
seběhly děti ze sousedství, lumpačily a chvílemi i zpívaly – a dospělí si 
přiťukávali víčky od termosek, které sloužily místo hrnků. Někdo nabízel 
nakrájená jablíčka, další domácí tyčinky z listového těsta, jiný sněhové 
pusinky. I v Edinčině krabičce za chvilku zůstal jen ubrousek s vánoční 
hvězdou a trocha odroleného kokosu.  
    A už byl čas jít domů, na krásnou, slavnostní večeři! „Děti, nachystáte 
prskavky? A ovoce a oříšky do mísy? Já zatím ohřeju polévku,“ řekla 
maminka. Za chvíli už bylo všechno připravené, tak jak to má na Štědrý 
večer být, a rodina seděla u prostřeného stolu. Zapálili svíčky, máma 
s tátou si přiťukli vínem a děti jablečným moštem. Po polévce byla ryba, 
k ní brambory od babičky a dědy ze zahrady – a hrášek, což je 
nejoblíbenější zelenina Edíka i Edinky. „Tati, a můžu tatarku? Aspoň 
trochu… prosím!“ žadonil Edík, když viděl, jak si ji táta dává na talíř. Táta se 
tázavě podíval na maminku, ale ta řekla jenom: „co mám s vámi dělat, 
kluci“. Dneska je prostě výjimečný den! I ta rýma si dala říct – děti sice 
trochu posmrkávaly, ale cítily se o dost líp než včera. 



56 

 Jaké čekání je úplně, ale úplně nejdelší? Podle Edíka a Edinky rozhodně 
čekání na Ježíška a jeho zvoneček! Nikdy neskládali talíře do myčky tak 
ochotně a rychle – ale tatínek jako by si dával s mytím pánví schválně na 
čas. „Tati, já ti pomůžu, můžu utírat?“ nabízel se Edík. Edinka se okamžitě 
přidala: „A já budu pánvičky uklízet – tady dolů, tam patří!“ a rovnou 
otevřela dvířka od kuchyňské linky. Maminka se musela usmát – byl na ně 
rozkošný pohled. „Tak už máte hotovo? Půjdeme vyhlížet Ježíška?“ zeptala 
se, když táta pověsil utěrku na háček. Edinka radostí poskočila, vzala za 
jednu ruku mámu, za druhou brášku, a šli. Ježíška vždycky vyhlíželi z okna 
pokojíčku, to byla už tradice. 
.  
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ale co to najednou slyší? Nějaké cinkání, a ještě něco? Co to bylo za 
tajemné zvuky? „Ježíšek!“ vykřikla Edinka a rozeběhla se do obýváku. „Tati, 
byl tady?! Viděl jsi ho?“ ptala se, oči navrch hlavy. Tatínek byl přece nejblíž, 
co když něco zahlédl…? Ale táta jen kroutil hlavou, a pak už všichni stáli u 
stromečku a nemohli se vynadívat Prskavky prskaly, světýlka zářila a matně 
osvětlovala dárky v lesklých obalech. Některé byly převázané mašlemi, jiné 
provázky a na všech byly jmenovky. „Edíku, ujmeš se toho?“ zeptala se 
maminka. Sice se říká, že má dárky rozdávat nejmladší člen rodiny, ale 
Edinka přece ještě neumí číst.  
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A tak to bylo zatím na Edíkovi. „Edí, chytej, ten je pro tebe!“ volal, když si 
přečetl první jmenovku. Byl to měkký dárek a Edinka ho opravdu chytla. 
„Noční košilka, s vílou! Ta je krásná!“ radovala se holčička. Jestlipak v tom 
větším balíčku tamhle pod tou větví budou kouzelné princeznovské šaty, o 
které psala Ježíškovi? A ten maličký dárek vedle – nebude to kulaté zrcátko, 
jaké nosí maminka v kabelce? To si přece taky přála… Edík na rozdíl od 
sestřičky vyhlížel s nadějí spíš tvrdé dárky – hlavně jeden z nich… 
    Maminka si vybalila heboučký kašmírový šál a kabelku se spoustou 
přihrádek. Tatínek hodinky na běhání a novou detektivku. Edinka zrcátko, 
ten pěkný kartáč na vlasy s motýlky a do princeznovských šatů se převlékla 
rovnou, pod stromečkem. I Hvězdička dostala dárek – kočičí konzervy 
s rybou. Edík má svou hromádku dárků vedle sebe, ale pod stromečkem 
ještě jeden balíček zbývá. Edík pro něj sáhne, na cedulce je jeho jméno. Že 
by přece jenom…? „Mobil! Mami, tati, já mám svůj vlastní mobil!“ Edík 
tomu nemůže uvěřit. Už bude moct zavolat tátovi, až zase zůstane 
v družině přes čas nebo kdyby se zase ztratil. A taky Ondrovi, aby se 
domluvili na boby nebo na kola. „Ježíšku, děkuju!“  
    Když pak v setmělé koupelně pouštěli v lavoru lodičky, nikomu se 
skořápka s maličkou svíčkou nepřevrátila. Občas některá z nich vyplula o 
kousek dál, ale pak se zase pomalu, pomaloučku vrátila. A nakonec všechny 
čtyři lodičky zakotvily u sebe a jen se zlehka dotýkaly křehkými boky. 

           Která lodička je Edinky, Edíka,  
           maminky a tatínka, co myslíš?       


