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 Milí čtenáři,  v novém roce Vám přejeme samé 

dobré zážitky, hodně úspěchů a zajímavé pose-

zení nad knihou. 

Káčko 

VÁNOCE 

Strom ze země vyrazil, 

táta ho pak porazil. 

Teď nám zdobí obývák. 

Nevěříte? Je to tak. 

Vlastnoručně jsem ho zdobil, 

ruku si u toho zlomil. 

Pak jsem dostal harmoniku,  

dárek byl i pro Moniku. 

Monika je moje sestra,  

Vánoční  klub s fejetony Rudolfa Křesťana  

a Františka Nepila 

i když se to občas nezdá. 

Je nám oběma deset let, 

já znám ale lépe svět.  

Vím, že zase po roce 

přišly krásné Vánoce.     

A proto přeji všem lidem 

 

VÁNOCE PROŽITÉ 

S KLIDEM! 

 

Barbora Vykydalová 

Vánoční dárek od Káčka 
Vánoce bývají plné překvapení, ani letos tomu nebylo jinak.  
Ve dvou termínech jsme se totiž sešli se svými kamarády, spolužáky v čte-
nářském klubu, abychom oslavili Vánoce společně s Františkem Nepilem a 
jeho knihou fejetonů Vánoce mám rád. Program, který připravily naše paní 
učitelky - češtinářky, se skládal z pohybové, hudební a dramatické části. Ne-
chybělo ani tvůrčí psaní. Navštívil nás také Rudolf Křesťan s Vánočním dár-
kem - taktéž fejetonem. Vlastními pracemi jsme ozdobili vánoční stromeček.  
U vánočního punče jsme si popovídali s návštěvou, panem Rudolfem  Bera-
nem  - čestným  členem  Káčka, a panem  místostarostou Miroslavem  Šafá-
řem. Od návštěvy jsme dostali obrazy z literární stezky Muřinoh a Kr-
chomilka a novou knihu od spisovatele Milana Valenty s podpisem a věnová-
ním.   
Za zpěvu a hry na hudební nástroje jsme setkání završili na náměstí při po-
hledu na jevíčský vánoční stromek, posla našich tajných přání.  

Natálie Finsterlová 
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 Pranostiky    

Hodně sněhu - hodně trávy. 

Jasno na Den štědrý, bude hrách tvrdý. 

Zima měkká , doktor čeká. 

Když v zimě hodně pršívá, na hřbi-

tově záhonů přibývá. 

Jsou-li v zimě po cestách ledy, podaří se výborné zelí. 

Když se dobře staví sněhulák, bude 

pěkné léto. 

Únor bílý, pole sílí. 

Hodně sněhu - hodně trávy. 

Roste-li tráva v lednu, sahá bída ke dnu. 

Studený prosinec, brzké  jaro. 

Hodně sněhu - dojné krávy. 

Po studeném prosinci bývá úrodný rok. 

Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. Lucie noci upije. 

Když dlouho listí nepadá, 

tuhá zima už se blíží. 

Jak vysoko v zimě leží sníh, tak vy-

soko tráva poroste. 

Když Kateřina po ledě chodívá, Eva potom blátem oplývá. 

Čím chladnější zima, tím teplejší léto. 



 

 

Anketa 
Co patří na vánoční  

stromeček kromě ozdob? 

svíčky 

prskavky 

sušené ovoce 

ovoce 

vánoční hvězda 

dobrůtky 

cukroví 

přáníčka 

cukrátka 

perníčky 

papírové ozdoby 

sladkosti 

slaměné ozdoby 

šišky 

svíčky 

čokoláda 

300 g steak z pravé svíčkové 

keramika a sníh 

lízátka 

čokoládové figurky 

debrecínka 

přáníčka vyrobená pro rodiče 

bonbóny 

Co si myslí vánoční stromeček  

o Štědrém dnu? 

Jsem pánem večera. 

Konečně nejsem pouhý vzduch. 

Musel jsem opustit svou rodinu. 

Proč musím odejít ze svého vysezeného 

důlku? 

Naštěstí se vymyslel umělý stromek. 

Pokud mi budete házet pod nohy ty kra-

bice, spadnu. 

To mě hezky nastrojí. 

Lidé jsou šťastní. 

Zbytečně mě zabíjí. 

Musím držet tolik těžkých věcí. 

To jsou blázni. 

Ti lidi to přehánějí. 

To jsme pěkně oblečený. 

Všichni dostanou dárek, jen já nic nedo-

stanu. 

Je klid a mír. 

Jsem rád, že můžu zdobit domov. 

Ty baňky jsou šíleně těžký. 

Ti ale nadělají zmatku a pak mě vyhodí. 

Za pár dní skončím v krbu. 

Musím se ustrojit a usmívat se. 

3 

Vánoční stromek zdobily papírové ozdoby  plné našich myš-

lenek a tvůrčích pokusů. 
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Fejeton 

Rudolf Křesťan 

 

Vánoční dárek 

 

Dostal jsem k Vánocům zlomenou ruku. Bylo to opravdové pře-

kvapení. Očekával jsem původně, že budu rozbalovat vánoční 

dárky, ale ve skutečnosti jsem byl zabalován do sádry.  

   Štědrý večer i štědrou noc jsem strávil v karlovarské nemocnici 

na dětském oddělení.  

   Dostal jsem se tam poměrně jednoduchým způsobem, …1) 

Dostal jsem se tam poměrně 

jednoduchým způsobem. Víte, 

svátky obvykle slavíme jen v 

úzkém rodinném kruhu: já, 

bratr, matka a otec. Ale letos 

se k nám přidal i bratr mého 

otce-tedy můj strýc Karel s 

rodinou. Přijeli už 23. prosince, 

zazvonili na zvonek a já jsem 

jim běžel otevřít. Přivítali jsme 

se a já je hned zavedl dovnitř. 

Rodiče byli v kuchyni a strýc a 

jeho rodina je šli přivítat. Já si 

zatím lehl na gauč a díval jsem 

na televizi. Za chvíli se nahrnuli 

za mnou a strejda se posadil na 

gauč, aniž by si všiml, že se usa-

dil přímo na moji ruku. Nor-

 

1) Rudolf Křesťan: Myš 
v 11. patře.. Práce. 1. 
vydání,1980. ISBN:24-
132-80. 

málně by se asi 

nic moc nestalo, 

ale strejda váží 

snad 200 kg, tak 

mi ruku zlomil. 

Dost to bolelo, 

ale nebrečel jsem. 

Rodiče mě hned 

zavezli do nemoc-

nice, tam mě 

ošetřili a nechali si 

mě tam. Byly to 

mé nejsmutnější svátky. 

           Anna Vymětalová 

 

Bylo to takto: Byl krásný slun-

ný den a venku poletovaly sně-

hové vločky. Já s kamarády jsme 

šli lyžovat. Ze začátku to šlo 

dobře. Sníh nebyl moc zmrzlý… 

zkrátka tak akorát. Bylo asi půl 

čtvrté, když jsme si řekli, že si 

naposledy sjedeme a půjdeme. Já 

a Oskar jsme jeli napřed. Do 

teď lituju té chvíle, kdy jsem se 

jen na pár vteřin podíval na kra-

jinu kolem. A v té chvíli se to 

stalo: sjel jsem z dráhy, a proto-

že mimo ni byl sníh zledovatělý, 

lyže mi uklouzla a já spadl na 

zem. Ukázalo se, že jsem si zlo-

mil ruku. Opravdu krásné Váno-

ce v nemocnici. 

Anežka Humplová 
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Díky křestu mé nové knihy „Co 

mají Skotové pod sukní“, jsem 

dostal pozván na velkolepé odha-

lení mé sochy v Praze 5. Nejprve 

jsem musel zamířit za pánem, 

který mi objasnil všechna pravi-

dla pro úhlednou a hlavně mo-

derní pózu. Prý je in nějaký 

twerk  nebo co, ale představa 

mého pozadí místo mne samot-

ného mi nepřipadala v úvahu. 

Bylo 23.12.2016, den kdy se měl 

tenhle nápad s mojí podobiznou 

uskutečnit. Došel jsem na místo 

určení. Hned mi bylo podezřelé, 

proč tu mají směs malty a sádry. 

Ignoroval jsem to. „Tak pane 

křesťane teď  Vás poprosím, 

abyste si lehl do této speciálně 

připravené směsi.“  Neváhal jsem 

a udělal to. Mé tělo začalo tuh-

nout, došlo mi to, jednalo se o 

čistý podvrh. Nechali mě tam 

ležet a odjeli svou vytuněnou 

Felicií tak rychle, že jsem to ani 

nepostřehl. Z téhle bryndy mě 

vysvobodil prťavý kolemjdoucí 

stařík. Ovšem, nebylo to tak leh-

ké, jak se zdálo. Nešikovný mla-

dík mi při vyprošťování zlomil 

ruku. Byl to den blbec. Záchraná-

ři nedokázali překonat ani do-

pravní zácpu na dálnici, natož mě 

zbavit bolesti. Aby toho nebylo 

málo, na oddělení mně potřeb-

ném bylo obsazeno. Měl jsem na 

výběr Gynekologii nebo dětské. 

No, maminky mě v oblibě roz-

hodně nemají.              Dado Dia 

 

Hrál jsem už skoro rok na akor-

deon. Našel jsem ho u mého 

dědy na půdě. Každý večer jsem 

tam chodil, abych se naučil a na 

Štědrý večer u stromečku zahrál 

mamince i tatínkovi. Předevčí-

rem jsem prováděl moji večerní 

rutinu. Řekl jsem rodičům, že jdu 

k dědovi, že se brzy vrátím. Když 

jsem vycházel schody na půdu, 

zavřel za sebou dveře, vzal do 

ruky harmoniku, začal hrát 

Štědrej večer, Z jedné strany 

chvojka… Jak jsem se roztan-

čil, propadl jsem se podlahou 

přímo k dědovi do obýváku a 

zlomil si ruku. 

Natálie Finsterlová 

 

Víte, já taky chodím na hodinu 

karate. A zrovna dneska, když 

jsem v Penny,  kde je vše  hez-

ký český jako fialové krávy, 

nakupoval vánoční dárky, stál 

přede mnou klučina se 100% 

šunkou a různými přírodními 

sýry a vyndával si nákup na 

jezdící pás tak najednou...Já 

začal na pás skládat svůj nákup 

a vyhodil své sýry. Klučinovi to 

u pokladny s penězi nevyšlo. 

Prohlásil, že některé sýry jsou 

moje. Nebyly, samozřejmě. Po 

chvilce hádání se strhla pračka. 

Při mém geniálním zvládání 

karate, že klučina křupne jako 

párátko, ale naneštěstí ta ruka 

byla moje.               

Petr Veselka 

 Tvůrčí psaní - dokončení fejetonu 
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ZÁ K L A D N Í Š K O L A  
JE V ÍČ KO  

40 výtisků 

Nevhodný dárek 
Byl jednou jeden sněhulák a ten dostal k Vánocům bílý hrnek, 

na kterém bylo osm teček. Sněhulák jménem Olaf se zarado-

val a běžel se pochlubit za svým nejlepším kamarádem sněhu-

lákem  0.2. Ten mu nalil horký čaj a společně si sedli ke krbu. 

Jenomže čaj byl opravdu horký, a tak se oba sněhuláci začali 

rozpouštět. A nemyslete si, že krb nehořel. Právě naopak, byl 

rozžhavený jako srdce dvou nejlepších kamarádů. Sněhulákům 

se tedy začaly rozpouštět i nohy. No dobře, sněhuláci nohy 

nemají. Tak.... Prostě se celí rozpustili.    

                                                               Barbora Vykydalová 

20. 12. 2017 Vánoční  klub navštívil Rudolf Beran a Miroslav Šafář. Donesli nám vánoční dárky. Společně jsme po-

svačili vánoční cukroví a vánočku, kterou přinesla Natálka Crhová. 

Vyrobte si dárkovou taštičku. Potřebujete balicí papír, 

lepidlo, nůžky, stužku. Jednoduché návody najdete na 

internetu. 

Toho dne jsem totiž vezl syna na sundání sádry z nohy po 

dvou měsících. Před nemocnicí jsem si z něj vesele utaho-

val. Zrovna když jsem předváděl, jak oněch 61 dní poska-

koval po jedné noze, ujela mi má vlastní noha na náledí. 

Když se mě sestra na recepci ptala na jméno, aniž by 

vzhlédla, zamrmlala cosi o nenapravitelných nemehlech a 

řekla, že si klidně můžu zůstat ve své posteli. Poprvé 

v životě jsem pocítil na vlastní kůži manželčina slova, že je 

opravdová hloupost pojmenovat naše dítě po mně. 

Anna Ševčíková 


