
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

Adventní povídání 
s Františkem, Fanynkou a Filípkem 

zvonek, gong, zvon, gong 

hudba 1. Vánoce, Vánoce přicházejí.. 

František:  Ahoj děti. 

František: Co to? Tady nejsou žádné děti? 

Děti: Jsou.  

František: Ale já je neslyším… Ahoj děti. 

Děti: Ahoj.  

František: To bylo málo. 

Děti: Ahoj.  

František: To je pořád málo! Ahoj děti! 

Děti: Ahóój!  

František: Neslyším všechny. Ahóóój děti! 

Děti: Ahóóój!  

František: Vy nevíte, jak se jmenuju?! 
Michal?!!  

Děti: Ne! František!!!  

František: No proto! Tak ještě jednou. A 
pořádně! Jak se má zdravit. Ahóóój děti!!! 

Děti: Ahóóój Františku!!  

František: No vidíte, že to jde! Tak, a teď 
zvedněte ruce nahoru! Tak jako já! Tak, dobře! 
A zamávejte Františkovi! Ještě! Ještě! Tak se 
mi to líbí! A teď všichni zatleskáme! A nahlas! 
Dobře. 

(Děti tleskají)  

František: No, to koukám, kolik vás tady je! 
Tolik dětí! Copak dnes máme? Že jste všichni 
tady? 

Děti: Dílnu! Advent!  

František: Správně děti. Máme advent. Kdo 
má radost, tak ať zavolá! Jóóó! 

Děti: Jóóó!  

František: A teď si stoupneme. A budeme 
skákat a volat: Jóóó!!! 

(Děti skáčou a volají)  

František: Vy máte ale radost! Já mám taky! 
Víte co? Když máme advent, tak si o Vánocích 
všichni spolu zazpíváme. Znáte třeba písničku 
Vánoce, Vánoce přicházejí? Jó? Ne? To nevadí! 
Tak si ji zazpíváme. Dávejte pozor! Tři! Čtyři! 

 Všichni zpívají 2. Vánoce, Vánoce přicházejí 

František: Jé, to bylo krásné! Že jo, děti? Taky 
se vám to líbilo? Tak si zatleskáme! 

(Děti tleskají)  

František: Děti, víte, kdo ještě přijde na naše 
advent? Ne? Ne, ne. Michal nepřijde. Ale mám 
tady moji kamarádku. Jestli pak víte, jak se 
jmenuje? 

Děti: Fanynka!  

František: Ano, děti. Fanynka přijde. Ale nějak 
jí to dlouho trvá. Zvoláme ji? 

Děti: Ano!  

František: Fanynko! Fanynko! Pomozte mi 
děti! 

Děti: Fanynko!  

František: To bylo málo.  

Děti: Fanynkóó!  

František: Ještě! Všichni!! 

Děti: Fanynkóóó! Fanynkóóó!!  

Fanynka: Ahoj děti! 

Děti: Ahoj Fanynkóó!  
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František: Děti, tak Fanynce zatleskáme! 

(Děti tleskají)  

František: Ahoj Fanynko. To jsem rád, že jsi 
přišla. Na naši adventní dílnu. Už se mi po tobě 
stýskalo. Kde jsi byla? 

Fanynka: Mě se po vás taky stýskalo. Ale 
připravovala jsem se. 

František: Na co ses připravovala? 

Fanynka: No na co, Františku. Co máme dnes? 

František: Eee, co máme dnes? (otočí se k 
dětem) Co máme dnes, děti? 

Děti: Advent!!  

František: Neslyším. Co máme dnes?? 

Děti: Advent!!  

František: No jo, Fanynko. Málem jsem na to 
zapomněl. Dnes máme advent. A na to se musí 
připravovat? 

Fanynka: Já ano. Budeme si dnes vyprávět 
vánoční příběh. A připravila jsem si pro tebe 
otázky. Jestli jsi dával pozor a dobře 
poslouchal. 

František: Jejda! Já na vůbec nedávám pozor! 

Fanynka: A co tedy děláš? 

František: Já si furt hraju s autíčkama. A zlobím. 

Fanynka: No tedy, Františku! To se nedělá! 

František: Já vím, Fanynko. 

Fanynka: Děti, a co vy? Kdo dává pozor? 

Děti: Já!  

Fanynka: Tak málo? Kdo dává pozor, ať si 
stoupne, skáče a řekne: Já!! 

(Děti si stoupnou a volají)  

Fanynka: No tak to je vás opravdu hodně, co 
dáváte pozor. To z vás mám velkou radost. 

František:  Tak já budu taky dávat pozor. 
Slibuju. Ale pak si budeme hrát. Ano, 
Fanynko? 

Fanynka: Dobře Františku. Ale nejdříve si 
budeme vyprávět a pak se tě budu ptát. Dávej 
dobrý pozor! A hezky mi odpovíš, ano? 

František:  Ano, Fanynko. To bude lehké! Já 
všechno vím! 

Fanynka: Tak to jsem opravdu zvědavá, 
Františku. Jak můžeš všechno vědět, když 
nedáváš pozor? No, uvidíme. (k dětem) A vy 
děti. Dávejte také pozor. A kdyby František 
nevěděl, tak mu pomůžete? Pomůžete 
Františkovi? 

Děti: Anóóó!! Pomůžeme!  

Fanynka: Ale než začneme, mohli bychom si 
zazpívat, co říkáte, děti? Můžeme zpívat… 
třeba tu písničku Vánoce, Vánoce přicházejí? 

Děti: Tu jsme zpívali!  

Fanynka: Aha. Tak co třeba tu Nesem vám 
noviny? Tu mám ráda. Tak začneme, jo? 

František:  Počkat! Počkat! Já! Já začnu!           
Tři! Čtyři! 

 Všichni zpívají 3. Nesem vám noviny  

František: Jé, to bylo krásné! Že jo, děti? Taky 
se vám to líbilo? Tak si zatleskáme! 

(Děti tleskají)  

Fanynka: No dobře, Františku. Ano, bylo to 
krásné. Ale teď dávej dobrý pozor! Jestlipak 
víš, co už za tři týdny začne? 

František: Za tři týdny… za tři týdny… začne… 

Fanynka: Františku, ty nevíš? Ne začne. Ale 
začnou… co začnou? 

František: Za tři týdny začnou… 

Fanynka: Pomozte mu děti… 

Děti: Začnou Vánoce!  

František: No ano! Začnou Vánoce! Já to 
věděl! Jen jsem si nemohl vzpomenout! 

Fanynka: Správně děti! Ano, už brzy začnou 
Vánoce! A teď pozor, Františku! O Vánocích se 
co? 
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František: O Vánocích se co? Co co?? 

Fanynka: O Vánocích se přece co?? 

František: O Vánocích se přece… 

Fanynka: Jejda, Františku, o tom jsme si přece 
zpívali! Ty jsi opravdu nedával pozor! Děti 
pomozte Františkovi. O vánocích se…? narodil..? 

Děti: O Vánocích se narodil Pán Ježíš!!!  

František: No jo! To já přece vím! Jen jsem si 
nemohl vzpomenout! 

Fanynka: To máš z toho, že nedáváš pozor a 
hraješ si s autíčkama! 

František: Já už budu hodný, Fanynko. Slibuju. 
Budu na besídce dávat pozor. Opravdu. 

Fanynka: Dobře Františku. Když jsi to teda 
věděl, tak určitě taky víš, jako to tenkrát o 
Vánocích začalo. Vyzkoušíme si, jak si to 
všechno pamatuješ. Schválně jestli uhodneš 
kdo je kdo. 

František:  Kdo je co?  

Fanynka: Kdo je kdo. Pozorně se dívej a 
poslouchej, pak se tě zeptám. 

Filípek: He, he, he! Jo! Jupíííí! Jsem tadyyy! 
Našel jsem cestuuu! He, he, he, jsem Filííípek! 
Ahoooj dětiiii! 

Děti: Ahooj! 

Filípek: Ahooooj!! Jsou tady děti? 

Děti: Ano, ano.  

Filípek: Tak jsem tady dobře. Hurá! Hurá! Jsem 
tady. Jsem tady! To jsem si vždycky přál. Ale 
protože jsem nejmladší, nechtěli mě sem 
Fanynka s Františkem vzít.. 

Fanynka: Ale Filípku, ty jsi ještě moc maličký, 
tady jsou velké děti.  

Filípek: Ale já tady chci taky být. Chci, chci, 
chci! Můžu, děti? Můžu? Řekněte, že můžu! 

Děti: Můžeš, Můžeš!  

Fanynka: Tak dobře Filípku. Ale budeš 
poslušný a nebudeš nás tady rušit. Slibuješ? 
Ano? 

Filípek: Ano! Ano! Já budu poslušný! A proč 
jste tady? 

Fanynka: Právě teď jsme si o tom vyprávěli. 
Protože začnou Vánoce. Když budeš 
poslouchat, tak se všechno dozvíš. Tak buď 
hodný, pěkně si sedni s dětmi a pozorně 
poslouchej. A kdybys něčemu nerozuměl, tak 
se zeptej. 

Filípek: Tak dobře, Fanynko. Budu hodný. Jako 
všichni tady.  

Fanynka: Tak poslouchejte, jak to tenkrát o 
Vánocích začalo… 

Marie: Jsem tak šťastná. Mám ráda Josefa.  

Fanynka: Kdo to je, Františku?  

František: Já vím. To je Alžběta.  

Fanynka: Ale Františku, to snad ne. Děti 
pomozte mu! 

Děti: Marie! To je Marie!  

František: No jo. To jsem taky věděl.  

Fanynka: Tak poslouchejte, co se Marii 
přihodilo.. 

Marie: Už se mi po Josefovi moc stýská. 
Nemůžu se dočkat, až se uvidíme. Už zítra..  

(světlo + zvuk objeví se Anděl)  

Marie: Co.. co.. to.. Co to je?!  

Anděl: Buď zdráva, Marie. Pán Bůh je s tebou.  

Marie: Jejda! Co to znamená? 

Anděl: Neboj se, Marie. Jsem Gabriel a On mě 
poslal, abych ti řekl, že tě Pán Bůh má rád. 
Narodí se ti děťátko a dáš mu jméno Ježíš. Až 
bude veliký, dostane trůn a bude kralovat a 
jeho království nebude konce. 

Marie: Jak se to může stát? Ještě jsme neměli 
s Josefem svatbu.. 

 3A Ptáček 

 3B Anděl 
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Anděl: Sestoupí na tebe Boží Duch a Jeho moc 
tě zastíní, proto i tvoje dítě bude svaté a bude 
nazváno Syn Boží. 

Marie: Dobře, ať se stane podle tvého slova. 

(Marie odejde, objeví se Josef) 

Josef: Mám rád Marii. Vezmu si ji za ženu. Asi. 
Ach jo.. Já jsem tak nešťastný! Marie čeká 
děťáko. Co budu dělat? Já fakt nevím.. Jsem 
tak unavený.. (lehne si) Chrrr… chrrr..  

Anděl: Josefe, vezmi si Marii za ženu. Narodí se 
vám děťátko. Bude to Ježíš. On vás zachrání. 

Josef (najednou se posadí): Co se mi to zdálo? 
To byl přece Anděl! Musím to říct Marii!  

(popojde a přijde Marie)      

Josef: Ahoj Marie, musím ti něco říct. 

Marie: Ahoj Josefe, taky ti musím něco říct.  

Josef: Marie, mám tě moc rád.  

Marie: Taky tě mám moc ráda, Josefe.  

Josef: Chci ti říct, že chci, abys byla mojí ženou. 
Chceš?   

Marie: Chci, Josefe. Ráda budu tvojí ženou.  

Josef: Jsem tak šťastný, Marie. Ani nevíš, jak. 
Budu se o tebe starat, budu tě chránit a 
opatrovat, aby ti bylo dobře.  

Marie: Jsem taky šťastná, Josefe. Jsi moc 
hodný. Taky budu o tebe pečovat. 

 (obejmou se) 

Marie: Víš, co se mi stalo? Viděla jsem Anděla. 
A ten mi řekl, že budu mít děťátko.. 

Josef: Taky jsem viděl Anděla, Marie..  

Marie: A řekl mi, že to bude syn. A taky mi 
řekl, jak se bude jmenovat.. Máme mu dát 
jméno Ježíš.. 

Koleda: 4 Veselé vánoční hody  

Fanynka: Tak poslouchej, Františku, jak to bylo 
dál.. Marie čeká děťátko a vydává se s Josefem 
na dalekou cestu. Jdou do Betléma, kde se 
Josef narodil. Cesta do Betléma je dlouhá a 
namáhavá. Jsou na cestě už tři týdny. Josef jde 
pěšky a Marii nese jejich věrný oslík.. 

Josef: Marie, jak ti je? Bojím se o tebe. Ta 
cesta je tak dlouhá a těžká.. 

Marie: Neboj se, Josefe. Pán Bůh je s námi. On 
nás má moc rád. Chrání nás na každém kroku. 
Je mi dobře. Jsem moc ráda s tebou, Josefe.  

Josef: Nepotřebuješ napít, Marie? Nebo si 
trošku odpočinout? Můžeme zastavit. 

Marie: Jsi tak hodný a pozorný. Neboj, Josefe. 
Vydržím to, však už to není daleko.  

Josef: Není, Marie. Podívej, támhle v dálce, 
vidíš? Jsou vidět kopce. A na nich stáda 
oveček. A dole v údolí.. vidíš? Jsou tam domy.. 

Marie: Vidím, Josefe. To je.. to je přece..  

Josef: Ano, Marie, to je Betlém. Tam se 
konečně dobře v teploučku vyspíme. 

Marie: To je dobrá zpráva, Josefe..  

Josef: Jak je ti, Marie? Bolí tě bříško?  

Marie: Bolí, Josefe. Cítím, že děťátko se brzy 
narodí..  

Josef: Ach jo.. Prošli jsme celý Betlém, ale 
nikde pro nás nemají místo. Žádný pokojíček 
není volný, kde by sis mohla konečně lehnout.. 
Kde by se mohlo děťátko narodit.. Všude jsem 
se ptal. A nikde nás nechtějí. Jsem celý 
zoufalý.. Bojím se o tebe, Marie.. a o naše 
děťátko.. 

Marie: Neboj se, Josefe. Věř Pánu Bohu. Pán 
Bůh se o nás postará. On nás má moc rád. 

Josef: Věřím, Marie.. Tady je poslední dům. 
Zeptám se hostinského.. (na hostinského) 
Dobrý večer, pane hostinský. Jsem Josef z 
Nazareta a toto je moje žena Marie. Pane, 

 3C Chrápání Anděl  
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prosíme, pomozte nám. Potřebujeme někde 
přespat. Už je tma a je nám zima. 

Hostinský: To je mi moc líto, lidičky. Všechny 
pokojíčky mám obsazené. Nemám už žádný, 
ani jeden, ani jedno místo není volné.  

Josef: Ach jo, co budeme dělat? Moje žena 
bude mít brzy děťátko, už ji bolí bříško. 
Potřebujeme pokojíček, kde by si mohla 
odpočinout. 

Hostinský: Jejda! To je mi nadělení! Čeká 
děťátko? To nemůžete zůstat na ulici. V noci 
bude pěkná zima. Víte co? Pojďte se mnou. 
Ustelete si tady vzadu ve chlévě..  

Fanynka: A tam se, Františku, té noci se Marii 
narodilo děťátko.. 

František: A no jo!! V Betlémě! O tom je přece 
ta písnička.. jak ona se jenom… jmenuje… 

Fanynka: Myslíš tu písničku Když na světě 
smutno bylo?  

František: Jo, jo! Ta se mi líbí! Zazpívejme si ji 
ještě! Fanynko! Prosím, prosím, prosím! 

Fanynka: Dobře, Františku. Zazpíváme si ji. A 
dávej dobrý pozor, jestli je opravdu o tom, kde 
se Pán Ježíš narodil. Můžeme, děti? 

František:  Počkat! Počkat! Já! Já začnu! Tři! 
Čtyři! 

Všichni zpívají 5. Když na světě smutno bylo 

František: Jé, to bylo krásné! Že jo, děti? Taky 
se vám to líbilo? Tak zatleskáme! 

(Děti tleskají)  

Fanynka: A té noci se Marii narodilo děťátko. 
Kdo to byl, Františku? 

František: Já to vím. Ale děti to asi už 
zapomněly. Kdo to byl, děti? 

Děti: Pán Ježíš!   

Fanynka: Ano, děti. Marie ho zavinula do 
plenek a položila do jeslí. Byla krásná, tichá 
noc. Ve chlévě Děťátko spinkalo, Marie 
odpočívala a Josef podřimoval.. Všichni byli 

unavení.. ale šťastní. Pán Bůh je neopustil a 
všechno dobře dopadlo.  

    Hraná píseň  6. Tichá noc  

Fanynka: Byla krásná, tichá noc.. Celý Betlém 
ztichl.. všichni spali a spali.. Jen na kopcích nad 
Betlémem se pásly ovečky. Pásli je tam 
pastýři. Poslouchejte, co se jim přihodilo. 

Pastýř Katriel: Nespi dědečku.. Podívej, jak je 
dnes krásná, tichá noc!  

Pastýř dědeček: Dyť já nespím.. přemýšlím..  

Pastýř Katriel: Ty hvězdy tak krásně svítí, 
dědečku. A podívej támhle! Ta veliká hvězda je 
přímo nad Betlémem! To je zvláštní..  

Pastýř dědeček: Vidím, vidím.. Tu hvězdu jsem 
tady ještě nikdy neviděl.. co to asi znamená..  

Anděl (hlas): Sláva na výsostech Bohu a na 
Zemi pokoj, lidem dobrá vůle.  

Pastýř Katriel: Vidíš to, dědečku? Ta záře! Ta 
hudba! Bojím se, dědečku!  

Pastýř dědeček: Taky se bojím! Co to 
znamená? 

Anděl (hlas): Nebojte se! Mám pro vás dobrou 
zprávu! Pro všechny lidi! Je to veliká radost! 
Dnes se vám narodil Zachránce! Pán Ježíš! V 
Betlémě najdete děťátko, zabalené v plenkách 
a položené do jeslí. 

Pastýř Katriel: Dědečku, už jsou pryč! Já Ho 
chci vidět! Prosím, dědečku, prosím, prosím, 
prosím.. 

Pastýř dědeček: Pojďme, pospěšme si, do 
Betléma, snad Ho tam najdeme a pokloníme 
se mu.. 

(spěchají do Betléma a klanějí se u jeslí) 

koleda 7. Co to znamená 

František: Jé, to bylo krásné! Že jo, děti? Taky 
se vám to líbilo? Tak zatleskáme!  

(Děti tleskají)  

Fanynka: Františku, a teď pozor! Teď bude 
moc těžká otázka! Zjistíme, jestli jsi dával 
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pozor. Komu andělé řekli, že se Pán Ježíš 
narodil v Betlémě ve chlévě? Kdo to byl, kdo 
běžel první se poklonit Děťátku? 

František: Andělé řekli… řekli… 

Fanynka: Děti, pomozte Františkovi. Víte to? A 
nahlas! 

Děti: Pastýřům!  

František: A no jo! To jsem taky věděl! Jenom 
jsem si nevzpomněl.  

Fanynka: Ano, pastýři uslyšeli od andělů, že se 
Pán Ježíš narodil v Betlémě. A přišli do 
Betléma do chléva a tam co? 

František: A tam co?  

Fanynka: Děti, co tam udělali pastýři? Ví to 
někdo? 

Děti: Poklonili se mu! Dali mu dárky!  

František: No jó! Přece jsme to zpívali v první 
písničce!  

Fanynka: Děti, kdo by se chtěl také poklonit 
Pánu Ježíši? A dát mu dárek? Jako ti pastýři? 
Přihlaste se! A řekněte to nahlas, neslyším! 

(děti se hlásí)  

Fanynka: To je krásné, děti. Pán Ježíš to vidí a 
má z toho velikou radost! A viděl i ty pastýře. 
A Františku, jestlipak víš, kdo ještě se přišel 
Pánu Ježíši poklonit? (objeví se velbloud) 

František: Kdo ještě? Ten král Herodes?  

Fanynka: Ne, Františku, ten ne! Te byl přece 
zlý a chtěl Pánu Ježíši ublížit. Ale někdo uviděl 
takovou zvláštní hvězdu… 

František: …uviděl hvězdu… No hvězdu uviděl 
Josef… 

Fanynka: Ale Františku, to přece ne! Hvězdu 
uviděli… 

František: Hvězdu uviděli… uviděli…  

Fanynka: Děti, pomůžete Františkovi? 

Děti: Mudrci!  

František: No ano! Mudrci… 

Fanynka: Ano, Františku, Byli to mudrci. Tak se 
na ně podívejme, jak to s nimi bylo...  

(velbloud zmizí, objeví se mudrci, Baltazar se 
dívá na hvězdy)  

Kašpar: Kam to koukáš, Baltazare? 

Baltazar: Kamarádi! To jste ještě neviděli! 

Melichar: Co jsi tam objevil, Baltazare? 

Baltazar: Představte si, že je tam úplně nová 
hvězda! 

Kašpar: Kecáš! 

Baltazar: Nekecám, Kašpare! 

Melichar: Kecáš, Baltazare! 

Baltazar: No, tak se pojďte podívat! Támhle 
je! Je tak jasná! Uvidíte ji pouhým okem. 

(dívají se) 

Kašpar: No jo, už ji vidím.. Jé, ta je krásná! 

Melichar: Já taky.. Ta je, viď? 

Baltazar: Je kouzelná! Určitě to něco znamená. 
Myslím, že se někde narodil veliký král! 

Kašpar: Ty jo, král říkáš?! Tak to musí být 
nějaký Král králů! Žádný malý králíček.. 

Melichar: A hele.. vidíte to?! Ona se pohybuje! 

Baltazar: Fakt! Ty brďo! Objevil jsem ji, když byla 
v souhvězdí Lva! A teď už je v souhvězdí Panny! 

Kašpar: Tak to jsem ještě neviděl! Myslíš, že 
ukazuje cestu tam, kde se ten Král králů narodil? 

Melichar: Jasně! Kámo! To je jasný! Vede nás 
někam na Západ.. 

Baltazar: Kamarádi! Mám nápad! Co kdybychom za 
tou hvězdou šli? Třeba toho Krále králů uvidíme.. 

Kašpar: Jupí! To bude príma výlet! Tady je 
taková nuda.. Já jedu! Jdu si balit batoh! 

Melichar: Jasně, kámo! Jedu s vámi! Ale 
zabalíme mu nějaké dárky! Přece nepojedeme 
s prázdnýma rukama.. 
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(všichni tři se schovají, objeví se velbloud, za  
ním se objeví mudrci s ranci) 

Kašpar: Máte všechno? Nic jste nezapomněli? 

Melichar a Baltazar: Nee! Nezapomněli! 

Kašpar: A co dárky? Máte? Já mu vezu zlato! 
Aby si mohl koupit všechno, co potřebuje! 

Baltazar: Já mu vezu myrhu! Je to moje 
nejmilejší léčivá mastička! A jak voní! Kdyby 
ho něco bolelo, namaže se a bude zdravý jako 
rybička! 

Melichar: Já mu vezu kadidlo! 

Kašpar a Baltazar: Kadidlo?! Cháchá! Hehehe! 
Kadidlo!! 

Melichar: Náhodou! Že vy nevíte, co to je 
kadidlo? Kadidlo je vzácná věc! Když se zapálí, 
tak krásně voní. A Pánu Bohu se ta vůně moc 
líbí. Když to miminko bude Král králů, tak ať 
dobře poslouží lidem i Pánu Bohu, aby se jim 
to líbilo. Aby voněl celý svět! 

Kašpar: Tak to mě nenapadlo, Melichare. Ty 
máš asi nejlepší dárek. Taky chci, aby voněl 
celý svět. 

Baltazar: Já taky! Ať se lidi mají rádi! A 
neubližují si! To bude tak kráásně na světě! 

Melichar: Tak už pojďme, kamarádi! Pojďme 
za hvězdou, aby nám neutekla. A hele! Už ji 
vidím v souhvězdí Pastýře.. 

Kašpar: Ano, pojďme, kamarádi, pojďme... A 
při tom si pěkně zazpíváme. 

Všichni zpívají 8. Vyšla hvězda betlémská 

(mudrci během písně přijdou do chléva, 
pokloní se a dají dárky, objeví se F+F) 

Fanynka: Tak jsme to viděli, děti. Jak to bylo 
s těmi mudrci. Dával jsi pozor, Františku? Co 
udělali ve chlévě? 

František: Zazpívali koledu?  

Fanynka: Ale Františku! Tu si můžeme taky 
zazpívat. Děti, víte to? Co udělali mudrci ve 
chlévě? 

Děti: Poklonili se Pánu Ježíši. Dali mu dárky!  

František: To taky! Ano, dali mu zlato, hodně 
zlata! 

Fanynka: Tak vidíš Františku, že si přece jenom 
něco z besídky pamatuješ! Ano dali mu drahé 
dárky! A jestli pak víš, proč si i my dáváme o 
Vánocích dárky? 

František: Dáváme si dárky…eee.. eee… 
Protože dárky jsou krásné. 

Fanynka: To, ano. Dárky jsou krásné. Ale dárky 
nám něco připomínají. Nebo spíš někoho. 
Koho nám dárky připomínají? 

František: Dárky nám připomínají… Dárky nám 
připomínají… 

Fanynka: Děti, víte to? Koho nám dárky 
připomínají? 

Děti: Pána Ježíše!  

František: A jó! On taky dostal hóódně dárků! 

Fanynka: Ano, Františku. Ale také proto, že 
Pán Ježíš je pro nás ten největší DAR, který 
nám Pán Bůh dal. Proto si dáváme dárky. Aby 
nám to připomněly. Budeš si to pamatovat, 
Františku? 

František: Budu Fanynko. Budu. Slibuju. 

Fanynka: A co vy děti? Také si to budete 
pamatovat? Kdo si to bude pamatovat, tak 
vyskočte, přihlaste se a zakřičíme spolu: Já!! 
Já!! 

(Děti vyskočí a volají)  

František: To mi připomíná… to mi něco 
připomíná… počkej Fanynko… (vytáhne 
dáreček) …že mám pro tebe vánoční dárek… 

Fanynka: Jé, to je od tebe milé, Františku! To 
mám z něho velikou radost! A jak sis dal 
záležet, tak pěkně jsi ho zabalil! Ten papír je 
nádherný! To je tak krásné… 

František: Protože tě mám moc rád Fanynko! 
To jsem moc rád, že se ti můj dárek líbí. 
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Fanynka: Taky tě mám ráda, Františku.  Ani já 
jsem na tebe nezapomněla. Podívej se... tady 
mám pro tebe vánoční dárek… Ale já na ty 
ruční práce nejsem. Není tak krásně zabalený, 
jako ten tvůj. 

František: Jé, Fanynko, ten je překrásný! Moc 
ti děkuju. Mám z něho velikou radost! 

Fanynka: Já ti taky moc děkuju, Františku. A 
mám radost, protože máš radost ty.  

Filípek: Já chci mít taky radost! 

Fanynka: Taky se dočkáš Filípku. Už za tři 
týdny. Vydrž! A Františku, jestlipak víš, kdo má 
největší radost? 

František: Vím, Fanynko. Největší radost má 
Pán Ježíš. 

Fanynka: Ano, Františku. A vy děti, na to nikdy 
nezapomeňte. Těšíte, se, až si budeme 
rozdávat vánoční dárky? Ano? Kdo se těší? 

Děti: Já! Já!!  

Fanynka: Tak se už za tři týdny dočkáte! A 
nezapomeňte, že ten největší dárek je Pán 
Ježíš! A víte co? My si teď ještě zazpíváme 
písničku Narodil se Kristus Pán A pak se už 
můžeme těšit na vánoční dárky. Můžeme?  

František:  Počkat! Počkat! Já! Já začnu! Pozor! 
Tři! Čtyři! 

Všichni zpívají  9. Narodil se Kristus Pán   

František: Jé, to bylo krásné! Že jo, děti? Taky 
se vám to líbilo? Tak zatleskáme! 

(Děti tleskají)  

Fanynka: Dobře, Františku. A teď se už 
musíme rozloučit. Tak se mějte moc krásně. A 
vydržte to! Už jen tři týdny! Přejeme vám 
krásné Vánoce děti! Ahoj! 

František:  Já vám taky přeju! Krásné Vánoce! 
A ahoj, děti! 

Děti: Ahoj.  

František: To bylo málo. 

Děti: Ahoj.  

František: To je pořád málo! Ahoj děti! 

Děti: Ahóój!  

Filípek: Ahóóój!! (otočí se na Fanynku) To už je 
konec? 

Fanynka: (otočí se zády k dětem a odchází) 
Nee, Filípku, teď to všechno teprve začne..
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