
Dobrodružství jezevce Smíška 

 

   Za sedmero vánočními lesy a loukami žil jeden malý jezevec Smíšek. Smíšek byl vcelku 

normální jezevčí mládě. Měl také spoustu kamarádů. Někdy se mu smáli, ale jinak byli hodní. 

Chodil do školy za temným lesem. 

   Smíšek měl ale také ze spousty věcí strach. A ten největší byl z lišáka Rona z vedlejší 

nory. Ron byl drzý, neukázněný a nad všemi se povyšoval. Všichni jeho kamarádi ho 

varovali, ať se s ním nikdy nepere a radši ať se s ním ani nebaví. Smíšek je poslechl, a proto 

s ním ani jednou nepromluvil. 

   Jak šel čas, tak také přišlo vánoční období a ve škole to nebyla žádná výjimka, a tak si 

zvířátka připravovala dárky pro své nejbližší kamarády. Samozřejmě i Smíšek se chystal. A 

byl přesvědčený, že jeho kamarádi pro něj něco také chystají. Jak uplynul čas, tak se také 

blížily Vánoce. Smíšek, už se tak těšil na všechny ty dárky. Lišák Ron se domníval, že nic od 

nikoho nedostane, ale mýlil se. Smíšek o Štědrém dni, než šel do školy, přinesl něco i 

Ronovi. Ron se úplně rozzářil, obejmul ho a poděkoval mu. Smíšek zjistil, že Ron není ani 

tak zlý a ani tak strašidelný, jak si myslel.  

   Člověk by se měl zbavit se předsudků a podporovat dobro – nejen o Vánocích!  

 

  



Polepšený jezevec 

 

   Byl jednou jeden jezevec. Ten jezevec miloval Vánoce a miloval dárky, a 

proto každý rok na Štědrý den vlezl oknem do každého domku a ukradl 

všechny dárky pod stromečkem. Potom si všechny dárky odnesl k sobě do 

nory a tam je všechny rozbalil.  

   Ale jednoho dne začalo být v noře málo místa a dárky už nebylo kam 

dávat, a proto musel dárky vynést ven, aby si v noře mohl vyhrabat více 

místa. A tak je všechny odnesl ven a začal hrabat. Kolem jezevcovy hory šla malá holčička a 

uviděla všechny ty dárky. Začala se prohrabovat v dárcích a byly tam i věci, co si přála. Měla 

hroznou radost a tak to utíkala říct mamince. Přišly s maminkou k noře a uviděly tam 

Vánočního jezevce, který nosil dárky zpět do nory. Všechny dárky mu vzaly a rozdaly je 

dětem. 

   Jezevec byl moc smutný, protože přišel o všechny kradené dárky a nora byla najednou 

prázdná. A tak si řekl, že musí přinést další dárky. Na Štědrý den se tedy vydal ven z nory. 

Pomalu se plížil ulicí a vyhlédl si malý domek s vánočním stromkem na zahradě. Vypadal, 

jakoby tam bylo hodně dárků a uvnitř byla tma a ticho. Všichni už totiž spali. Vlezl do domu 

pootevřeným oknem, stoupl si na podlahu a ucítil vůni cukroví. Měl na něj hroznou chuť, a 

proto se nechal vést vůní k cukroví. Najednou se ale rozsvítila všechna světla a vyběhl 

tatínek s velkým pytlem. Chytil jezevce, odnesl ho ven a vynadal mu. Jezevec se tatínka tak 

bál, že už nikdy nekradl a byl hodný. Od té doby ho děti měly rády a každý rok mu nosily 

nějaký dárek, aby mu to nebylo líto.  

   Radujme se z polepšení jezevce, který svou vinu poznal a pochopil, že z radosti a dobré 

vůle se můžeme těšit víc než ze zla a zklamání druhých. Zazvonil zvonec a zlého jezevce byl 

konec. 

  



Zasněžený les 

 

   Tato pohádka je o matce, její dceři Máše a její nevlastní dceři Nastěnce. 

   Jednoho dne Nastěnka šla nabrat vodu do džbánu. Když nabírala vodu, tak džbán spadl 

do studny, ona se bála, že matka na ní bude řvát, a tak skočila za ním. Když se ocitla v 

studně, tak tam nebyla studna, ale Vánoční krajina. Sedla si pod strom a začala brečet, 

protože si myslela, že se už nikdy nevrátí domů. Když seděla pod stromem, tak k ní přišel 

jezevec a řekl jí, že se jmenuje Ježíšek. Zeptal se jí: „Co tady děláš, holčičko?”  A ona mu 

všechno pověděla. Řekl jí, že když mu pomůže, tak ji odvede domů. Ona souhlasila, a tak 

šla s ním. Když přišla domů, tak jí řekl, že mu má ustlat postel a udělat mu něco k jídlu, pak 

někam odešel. Ona se vrátila do práce, a když nastal večer, tak přišel domů a pochválil ji. A 

tak přešel měsíc a ona všechno dobře dělala a bydlela u něj. Jednoho dne přišel domů a řekl 

jí, že už ji odvede domů. Ona byla tak šťastná, že až zapištěla. Když se chystala odejít, přišel 

k ní a dal jí dárek. To byl jezevec, o kterém snila už od dětství. Měl bílou hlavu, přes oči měl 

černé pruhy. Srst měl žlutošedou, a na hlavě měl vánoční čepici. Pak nasedli do kočáru a jeli 

domů.  

     Když dorazili domů, všichni sousedé přiběhli k domu, macecha vyběhla z domu se svou 

dcerou a začaly se vyptávat Nasťy, kde byla. Všechno jim řekla a ony se zlobily, protože jí 

záviděly. Když její otec přijel ze služební cesty, vykopl macechu a její dceru z domu, protože 

se k jeho dceři špatně chovaly. Nasťa získala zvířecího přítele a dobrou zkušenost do života. 

   A tak žili dobře a šťastně až do smrti. 

 

  



Vánoční pohádka o přátelství 

 

   Kdysi dávno, za sedmero vánočními stromky a za sedmero vánočními dárky, žil jeden 

vánoční jezevec jménem Lojza. Lojza měl celá dlouhá staletí za úkol rozvážet na Vánoce 

dárky pro děti. Když mu tato funkce byla udělena, měl velkou radost. Bavilo ho to, o tom není 

pochyb. Celá staletí sledoval rozzářené tvářičky malých dětí, které s nadšením a výskotem 

strhávaly balicí papír ze svých dárků. Ale jak plynula staletí, začal se cítit osamělý, protože 

sám nikdy žádný dárek nedostal a ostatní zvířátka se ho stranila, jelikož byl moc jiný.    

Postupem času začal být zahořklý a začal svou funkci nenávidět.  

   Jednou na bíle Vánoce, když roznášel dárky, objevil u své nory stopy. Byl velmi překvapen, 

protože po celá staletí se nikdo neodvážil přijít až k jeho noře. Nejdříve ho napadlo, že se 

sem možná jen zatoulalo srnče, ale tato myšlenka rychle zmizela, když si uvědomil, že stopy 

jsou moc velké. Chvíli váhal, zda to má jít zkontrolovat, ale nakonec ho jeho zvědavost 

přemohla a on začal pomalu postupovat po stopách. Nemusel jít dlouho, protože ho stopy 

zavedly k nedalekému zamrzlému jezeru a tam uviděl něco, co by ho ani v nejšílenějších 

snech nenapadlo.  

Na jezeře uviděl soba na bruslích, který měl 

červený čumáček a ladně jezdil na ledě. Netrvalo 

dlouho a sob si ho všiml a zavolal:  „Čau šéfe, 

nechcete si taky zabruslit?”. 

Jezevec na něj dobrých pár vteřin beze slova 

hleděl a poté jen zakroutil hlavou a vydal se na 

cestu do nory. Sob za ním chvíli hleděl a váhal, 

ale nakonec přece jen sklouzl z jezera, sundal si 

brusle a rozběhl se za ním, přičemž neustále 

volal:  „No tak, šéfe, počkejte na mě!”  

Lojza ho ale ignoroval a odmítal se otočit nebo 

zpomalit. Ale přece jen sob byl rychlejší a brzy ho 

doběhl a začal okolo něj pobíhat a neustále se 

ho na něco ptal. 

Když si sob konečně všiml, že ho jezevec ignoruje, přestal mluvit a chvíli ho jen upřeně 

pozoroval. Když to po pár minutách začalo být Lojzovi nepříjemné, otočil se konečně na 

soba a vyprskl na něj:  „Co po mně chceš?!”. Sob si ho znovu prohlédl a odpověděl: „Jak se 

jmenuješ?”“Lojza,” odpověděl znovu jezevec a pokračoval v chůzi.  „Já jsem Kevin,” ozvalo 

se po jeho boku od soba. Jezevec jen zamručel a s nezájmem prohodil: „A teď odejdi, mám 

dost práce.”  „A jaké?” dorážel dál Kevin.  „Roznáším dárky,” prskl po něm Lojza. „To je 

skvělé,” promluvil znovu Kevin.  „Ani ne, nesnáším  tu práci, jsem při ní stále sám,” zamumlal 

znovu Lojza. „V tom případě nechápu, proč jsi tu práci přijal,” dorážel dál Kevin. Jezevec si 

povzdechl: „Byl jsem nerozumný, chtěl jsem něco dokázat.” „Vyprávěj mi o své minulosti,” 

řekl Kevin. Lojza jen vydal jakýsi prapodivný zvuk a začal vyprávět. Když domluvil a pohlédl 

na soba, všiml si, že na něj Kevin smutně hledí. Chvíli šli vedle sebe a pak se Kevin konečně 

ozval: „Pomůžu ti.” „Cože?” zeptal se překvapeně Lojza. “Pomůžu ti roznášet dárky!” 

zopakoval znovu Kevin a Lojza nakonec s úsměvem přikývl.  

   A to je konec tohoto příběhu, Lojza a Kevin se stali nerozlučnými přáteli a dárky roznášeli 

vždy jen spolu. Přeji veselé Vánoce a až někde uvidíte vedle sebe stopy jezevec a soba, 

věřte, že to jsou Lojza s Kevinem a roznášejí dárky.  



Vánoční jezevec a smrdutý skunk Tonda 

 

   Bylo, nebylo za 15 zamrzlými řekami, 8 zasněženými kopci a 5 vánočními stromky žil, byl 

jezevec Hubert. Hubert byl výjimečný jezevec, který miloval Vánoce. Díky této lásce 

k Vánocům byl jmenován do největší role Vánoc. Pokud vás napadl Ježíšek, tak vás to 

napadlo správně. Přesně, byl to zvířecí Ježíšek. 

   Už se blížilo ke Štědrému dni a Hubert tento rok nějak nestíhal. Byl strašně rozzlobený, ale 

pak ho napadlo, že by mohl požádat svého kamaráda skunka Tondu o pomoc, když už mu 

tolikrát sám vypomohl. Vyslal svoji sovu Houkalku, aby donesla důležitý dopis Tondovi. O 

Tondovi si Hubert vždy myslel jen to nejlepší, ale šeredně se pletl. Když Tondovi přišel dopis 

s žádostí o pomoc a důkladně si ho přečetl, napadl ho hrozivý nápad. Tonda totiž strašně 

moc záviděl roli Hubertovi jeho roli, a tak se rozhodl, že všechno zničí. Druhý den přijel 

Tonda k jezevcově noře a hned byl zaměstnán. Během práce si přesně naplánoval, co a kdy 

udělá, aby vše zničil. Hubert měl totiž jednu obrovskou továrnu, kde se vyráběly všechny 

dárky, a také skladiště. Od těchto budov měl Hubert jeden velký klíč, který měl přes den u 

sebe a večer, když šel spát, vždy ho vešel na háček těsně vedle své postele. Tonda všechno 

věděl, protože celou dobu tyto informace zjišťoval od Huberta a od služebnice veverky Zrzky. 

Večer před Štědrým dnem se rozhodl Tonda, že uskuteční svůj ďábelský plán. Když Hubert 

usnul, tak se vloupal do jeho domečku, přesněji do jeho ložnice. Vzal potichu klíč a utíkal 

k továrně a skladišti.  

Veverka Zrzka nemohla tu noc usnout a ucítila 

štiplavý zápach, který se táhl zvenku. Došlo jí, že 

je to skunk Tonda, tak se vydala po stopách 

Tondy. Uviděla, jak Tonda ničí dárky ve skladišti, 

a tak se rychle vrátila do svého domku a vzala 

všechny oříšky, které měla, a pelášila zpátky. 

Začala je po Tondovi házet, Tondu to strašně 

bolelo a křičel o pomoc, až to nakonec vzdal a 

vzal nohy na ramena a utíkal tam, odkud přišel. 

Naštěstí toho moc Tonda nezničil. 

   Druhý den ráno všechno vyprávěla Zrzka 

Hubertovi a ten jí byl strašně moc vděčný a za 

odměnu ji jmenoval nejvyšší pomocnicí 

vánočního jezevce Huberta. Skunkovi se zákeřný 

plán nezdařil. Nic nedokáže zkazit Vánoce, když máme kolem sebe věrné přátele! 

 


