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Milé děti, milé rodiny,  

naše pohádka začíná od kouzelného obchůdku Beruška, kde si buď můžete převzít itinerář již vytištěný, nebo si 

ho můžete vytisknout doma. Taktéž si ho můžete vyzvednout v obchůdku Srdcem v kuchyni. Nebo ho můžete 

mít s sebou v mobilu. Trasa je vyznačena pouze na mapce. Místa pro úkoly značené jsou, ale když je minete 

nevadí. Můžete je zvolit dle vlastního uvážení a fantazie. Fáborky nebudou, šetříme přírodu a zároveň tím 

probouzíme kreativitu a fantazii. 

Občas ale narazíte na kouzelnou bytost či hádanku. 
 
Budu vám vyprávět Vánoční pohádku. Skládá se z osmi příběhů, které na sebe navazují.  Odehrávají se právě 
teď a tady. A my všichni se stáváme součástí kouzelného zimního příběhu o lásce, odvaze a soudržnosti.   
 
Byl krásný zimní den, lidé se už těšili na Vánoce. Vždyť už byl advent, venku pomalu poletovaly první sněhové 
vločky a Anička s Honzíkem koukali z okna.  
“Těším se, až budu stavět sněhuláka” vřískala. “Honzíku!! Těšíš se taky?”  
Honzík se usmál.   
“Těším se a nejvíc se těším, jak budeme mlsat cukroví a koukat na pohádky. Taky se těším do lesa. Víš, že je 
náš les v zimě kouzelný?” 
“Kouzelný?” vykulila Anička oči na svého staršího brášku. “Opravdu?” 
“Ano, opravdu! Chceš se přesvědčit a ještě zažít dobrodružství? Tak se teple obleč a vyrazíme ven. Třeba se k 
nám ještě někdo přidá. A bude i sranda. Třeba rodiče, nebo mě napadá babička a děda, nebo teta. Můžou jít 
všichni, třeba i naši kamarádi.” 
“A kdy půjdeme?” 
“Třeba hned, teple se obleč.” 
 
Otázka pro nejmenší: Jaké oblečení nosíme v zimě? 
 
A tak šli.  
Mezi tím v hlubokém lese.... 
 
Toho krásného zimního dne si zvířátka udělali sešlost na pasece. Bylo krásně, přišlo i mnoho kouzelných 
bytostí, třeba bylinkové víly, skřítci mecháčci, no, všichni obyvatelé lesa. Zvířátka i kouzelné bytosti.  
 
 Otázka: znáte nějaké pohádkové bytosti které žijí v lese řekněte je.  
 
Najednou, v té nejlepší zábavě, zrovna, když se plánoval advent a cesta do Betléma v Černošicích na Vráži, 
přiletěl velký, zlý, černý mrak Škodič a hejno zlých havranů Drbanů. Najednou se všude setmělo, havrani všude 
létaly a začali se zvířátkům posmívat. 
“Co to tady plánujete? Co si to myslíte? Myslíte si, že budou Vánoce? To teda nebudou, my vám to překazíme. 
Cha cha cha.” 
Zvířátka byla celá vyděšená, nevěděla, co mají dělat. Bála se toho náletu havranů a zla, který šel z mraku a také 
té náhlé temnoty….  
Jediný zajíček - ten byl opravdu, ale opravdu pohotový! Začal rychle utíkat pryč a řekl si zavolám pomoc! 
Zavolám pomoc! A utíkal, utíkal, utíkal až narazil před kouzelným domečkem, kde bydlí Beruška, na Aničku s 
Honzíkem. 



Ti šli právě na procházku s celou svou rodinou a to právě do Lesa. Zajíček, celý vyděšený, úplně zapomněl na 
to, že zvířátka nesmí na lidi mluvit, začal mluvit páté přes deváté: “pomoc, pomoc prosím, zachraňte les, 
musíte udělat něco, abyste zachránili les a Vánoce.”  
Všichni na něj udiveně koukali, mnuli si oči a říkali si: Je to Pravda? Ten zajíc mluví? 
“Honzíku, to jsem netušila, že to myslíš až takhle vážně, že je les kouzelný, že zvířátka mluví..?” Honzík koukal 
vykuleně a říká “To jsem taky netušil, myslel jsem to úplně jinak. Myslel jsem, že les je kouzelný, no jako že je 
krásný. Zajíci, kdo jsi? Co to říkáš? Jak to že mluvíš, kde ses tady vzal? U nás v lese se něco děje? Budeš nám to 
všechno muset vysvětlit.”  
Zajíc se uklidnil a povídá: “Jmenuji se Fíla, žiju tady v lese, právě jsme všichni plánovali advent, plánovali jsme 
Betlém, plánovali jsme to všechno, plánovali jsme Vánoce, celou zimu, no a do toho přiletěl zlý mrak Škodič, 
havrani Drbani a ten mrak zahalil celý les. Chce se roztahovat dál, chce nám zničit celou zimu a to je ale přesně 
naplánovaná.”  
“Jak naplánovaná?” 
“No, kdy budou víly třepotat křídly, aby na lidi padal při procházce jemný sníh, kdy půjdeme na Vráž do živého 
Betléma, každá maličkost, co se děje v lese je naplánována. Prosím pomozte.” 
 
Všichni na sebe koukali a pak jednohlasně řekli. “Ano, pomůžeme, ale jak?” 
 
A zajíc Fíla spustil: “No, z nácviku cobykdyby, který dělá pravidelně paní Lesa Janinka, si pamatuji....... jen část.” 
řekl Fíla.  
“Pamatuji si, že když se něco takového stane, musí se spojit mnoho dobrých dětských srdcí. Zachrání nás 
jedině láska.” 
“Pamatuji si prvních pár úkolů. Pak musíte najít paní Lesa a ta vám poví víc.” 
“Aha” řekla rodina, tak není na co čekat “Jdeme a ty Fílo, pojď prosím s námi.”  
  

Cestou k lesu 
 
Úkol první 
 Dejte si všichni nová kouzelná jména a zapamatujte si je. Můžete si je i zapsat budete je potřebovat. Proč, to 
se dozvíte později. Už máte kouzelná jména? Skvěle, jdeme dál 
 

Před vstupem do lesa 
 
Úkol druhý 
Ten je moc důležitý. Je to slib Lesu. Opakujte a vložte své nové kouzelné jméno: 
“já __________ slibuji, že se budu chovat tiše, budu vnímat vše co se okolo mě bude dít, nebudu rušit zvířátka, 
ani dělat nepořádek. A až přijdu domů, namaluji obrázek, vložím jej do připravených kouzelných desek, pokud 
ještě desky nemám, vyrobím si je podle návodu na webu.” 
 
Mini úkol: jaká zvířátka jsou v Betlémě? 
 
Znáte nějakou vánoční koledu? Umíte ji zazpívat tiše jako ukolébavku? Jestli ano, tak zpívejte, ale 
potichoučku… 
 
Mini úkol: Najdi cestou dvě šišky, kůru, nebo větvičky na domečky pro skřítky.  
 
 

 
 



V lese 
 
 
Úkol třetí  
Vážené - nyní již kouzelné bytosti - teď už vám můžeme prozradit mnohem více. Složili jste slib a tak vám mohu 
prozradit tajemství: 
Třetí úkol je velmi důležitý! Vydejte se na cestu a pozorně sledujte okolí. Když budete opravdu potichu, uvidíte 
i zvířátka. Pokud neumíte být potichu, poproste les o superschopnosti. 
Pošeptejte do stromu: “Milý strome. Jsem kouzelná bytost a jmenuji se _______, prosím o superschopnost 
vnímání okolí v tichosti a o superbystrost. 
 
Mini úkol: Znáte jméno nějakého pohádkového zvířátka? Znáte nějaká zvířátka, která žijí u nás v lese? 
 
Čtvrtý úkol 
Teď už máte vše základní, co pro záchranu lesa a kouzelných bytostí potřebujete. Máte kouzelná jména a dvě 
první superschopnosti. Ostatní posbíráte cestou v různých dílech pohádky.  
Máte už šišky a větvičky? Že ne? Nevadí, ještě je čas je najít. Na konci lesa postav skřítkům malinký domeček. 
Příště se ti budou skřítci pomocníčci hodit. Tak jim teď udělejte radost :) 
 
Pátý úkol  
Musíme najít paní Lesa, ale ta se jen tak někomu nezjevuje. Namalujte ji doma, prosím, obrázek a vložte ho do 
kouzelných desek. Než ho do desek vložíte řekněte: „Milá paní lesa, toto je První kouzelný obrázek, který ti 
namaloval(a) _________ a řekněte své kouzelné jméno. Prosíme o pomoc, potřebujeme vědět, co dělat dál 
pro záchranu lesa a celé zimy.“ 
 
Pokud se kouzlo povede, tak se příštího pátku zjeví další kus trasy a úkolů v kouzelném obchůdku Beruška 
nebo Srdcem v kuchyni, nebo na webu tamtéž. 

Malou odměnu si můžete vyzvednout v otvírací době v obchůdku Srdcem v kuchyni. 
Děkujeme, že nám pomáháte, jste úžasní. Těšíme se na vás zase příště. 
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