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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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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. 
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    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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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? 

 



www.kidedu.cz, Štěpánka Vontrobová, 2020 
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A na obloze vyšla hvězda… 

Než se tak stane, prožijme s dětmi 
hvězdný advent 

 

S PŘÍBĚHY EDÍKA A EDINKY 
Už jste nakoukli.  

Zastavíte se pro celou knihu? 
 

https://www.kidedu.cz/adventni-pribehy-edika-a-edinky/

