
Vá noč ní  sní h  

Napsal: Ondřej Matula 

Příběh: Děti se radují ze sněhu o vánocích. Když přestane sněžit a začne tát, hledají jinou radost. Potkají 

maminku a tatínka s balíčky, ale ti jim nechtějí prozradit, co skrývají. Tatínek jim dá krabici, a najdou 

v ní součástky a postaví Betlém. Mají radost. Povzdechnou si, že by byl lepší živý Ježíšek. Zázrakem 

oživne a zeptá se jich, co by si přály. Odpoví, že hledají vánoční radost. Ježíš jim stručně vylíčí své 

narození a při vyprávění přiletí andělé a přijdou i pastýři s ovcemi. Dětem se to líbí. Co by si ještě přály? 

Sáňkovat. Ježíš si zavolá sněhuláky a cosi jim zašeptá. Oni kývnou a lehnou si na zem. Přejde mlha 

značící uplynutí času a ze sněhuláků je zasněžená stráň. Ježíšek si s dětmi zasáňkuje k všeobecné 

radosti. Zazvoní zvoneček, všechno zmizí, děti jsou v postýlkách a maminka je budí do Štědrého dne. 

Pod stromečkem je kupa dárků. Děti mají radost. Tatínek je pozoruje. Ptá se, co jim ještě schází, že se 

neradují jako jindy. Dětem schází vánoční sníh. Chtěly by zase sáňkovat s Ježíškem. 

Postavy: 

Anička 

Martínek  

Maminka  

Tatínek  

Ježíšek  

Anděl, andělé 

Maria 

Pastýři 

Ovce 

Pes 

Kráva a osel 

1. sněhulák 

2. sněhulák 

Duch - strašidlo 

 

Rekvizitáři: 

Sněžení 



Zvuky 

Kulisy 

 

Rekvizity:  

Sníh z papíru, zvuky, světla, Betlém, naklápěcí plocha jeviště, sáňky, zvoneček, efekt mlhy 

(hypermangán do peroxidu), blesk z foťáku, stromeček s dárky, autíčko, kočárek. 

 

1. scéna 

(na scéně drobně sněží, zní píseň „Já sním o vánocích bílých“) 

Martínek: Hurá! Sněží! Poběž Aničko, budem se koulovat! 

Anička: Jéé! To je krása! Tak jo, koulovat! A taky postavíme sněhuláka! 

(to už Martínek dělá kouli a hází, stejně Anička, do toho citoslovce „Tu máš!“ apod.) 

(na scénu vpochodují sněhuláci) 

1. sněhulák: Podívej, brácho, toto hezky padá! 

2. sněhulák: Už se těším, jak hezky přiberu. Nesnáším hubené sněhuláky. 

(přestane sněžit) 

1. sněhulák: Co to, co to? Kdo to tam nahoře zastavil? 

2. sněhulák: Já se tak těšil, a ono je po všem. Co teď? 

Anička: Martínku, já už nemám z čeho dělat koule. Podívej, i sněhuláci jsou smutní. 

Martínek: to máš pravdu Aničko. Byla to krása, a teď je konec radosti. Ach jo.  

Anička: Tak už půjdeme? Třeba najdeme jinou radost. 

1. + 2. sněhulák: Nenechávejte nás tady děti! My nechceme být smutní sněhuláci! 

Martínek: Dobrá. Tak pojďte s námi.  

(všichni se vydávají na cestu, děti vpředu) 

Anička: Jéé, podívejte! Támhle jde maminka s tatínkem! 

Martínek: Doženeme je! (a zrychlí) 

1. sněhulák: Počkejte na nás! 

2. sněhulák: Mě to hrozně klouže! 



2. scéna 

(v bytě v předsíni, maminka a tatínek s krabicemi dárků, přicházejí děti, za nimi sněhuláci) 

Martínek a Anička: Ahoj mami! Ahoj tati! Viděli jsme vás, že něco nesete! 

Sněhuláci: Dobrý den! 

Tatínek: Dobrý den, vítám vás! 

Maminka: Děti, tam je skryté tajemství na vánoce, teď vám to nemůžeme ukázat. 

Děti: (smutně) To je škoda. Přestal nám padat sníh a hledáme nějakou novou radost. 

Tatínek: Hmm. Já bych možná o něčem věděl. Počkejte chvilku. 

 (zajde dozadu a přinese velkou krabici) 

 Když tohle dáte dohromady, určitě budete mít radost! A my s maminkou taky! 

Děti i sněhuláci: (pustí se do rozbalování, citoslovce „Podrž to, nasaď to, podej mi to, máš 

to?...“ až je hotový Betlém). 

Anička: Jéé! Ten je krásný! 

Martínek: To byla práce, ale dokázali jsme to! 

2. sněhulák: (dojetím pláče) Huhů! Ještě jsem nikdy nic takového nedokázal! 

1. sněhulák: Nebreč, nebo roztaješ! Trochu tě uplácám (a poplácá ho ze všech stran). 

Martínek: Máme to všechno hotové, ale bylo by mnohem lepší, kdyby byl Ježíšek živej! 

Anička: Já bych si to taky moc přála. 

Sněhuláci: A kdo to je ten Ježíšek? 

(efekt záblesku, zvuk andělských hlasů, postavička z Betléma se zvedne a stoupne si, 

rozhlédne se) 

Ježíšek: Ahoj děti! Když si to tak přejete, tak jsem tady! 

Martínek: To není možné! Vzbuďte mě! 

Anička: Jéé! Vítej Ježíšku! (a obejme ho) 

Ježíšek: Vy děti už o mně a mém narození asi něco víte, ale sněhuláci nic. Tak já vám to 

povím. 

3. scéna 

(Ježíšek vypráví, další postavičky se vždy proletí prostorem a zmizí) 



Ježíšek: Kdysi dávno, když na světě bylo hodně zla (proletí Duch a zahuhlá), rozhodl se Pán 

 Bůh lidi zachránit. Poslal anděla k dívce Marii (z vrchu se snese anděl a Maria), aby se 

 jí zeptal, jestli může být maminkou, Maria řekla (řekne to postavička) „Tak jo“. 

 Když jsem se pak narodil v Betlémě, byl to v chlévě (pomalu proletí kráva a oslík – 

 oba zabučí a zahýkají). 

 Naštěstí Pán Bůh poslal anděly, aby hezky zazpívali (přiletí andělé, zpívají Nesem 

 vám noviny) a vzbudili pastýře. 

 (pastýři přijdou s ovcemi a psem, který štěká, ukloní se Ježíškovi, ovce se mohou 

 přitulit, a pak jdou dál) 

 Tak takhle nějak to bylo.  

Anička: Jéé! To bylo krásné! 

Martínek: Fakt paráda! 

2. sněhulák: Škoda, že sem tam nebyl… 

1. sněhulák: Ty chytrej, vždyť je tam horko, že bys hnedka roztál! 

Ježíšek: To má tvůj bráška pravdu. Aničko, Martínku, co by vám ještě udělalo radost o těchto 

 vánocích? 

(děti se na sebe tázavě podívají) 

Martínek: No, je to jen taková hloupost. Hrozně moc by nás bavilo ještě sáňkovat, ale už není 

 sníh. (zesmutní) 

Ježíšek: To je pro mě maličkost! I když… (zamyslí se), možná byste mi s tím mohli pomoci 

 vy (a ukáže na sněhuláky). 

Sněhuláci: My? Opravdu? Bude nám potěšením (nadskakují nadšením)! 

Ježíšek: Stačí, když uděláte něco podobného, co jsem později udělal sám. Pojďte sem! (dají 

 hlavy dohromady a chvilku si šuškají) 

1. sněhulák: A seš si jistej, Ježíšku, že to dobře dopadne? 

Ježíšek: Neboj se, se mnou všechno dobře dopadne! Tak pojďte na to. Vy děti kousek ustupte. 

(sněhuláci se oba položí na zem vedle sebe, v tom se spustí zespodu mlha a všechno zahalí, 

když odvane, je tam zasněžená sjezdovka) 

Martínek: Paráda! 

Anička: Jéé! To se bude jezdit! (a táhne sáňky) Svezeš se s námi? (a dívá se tázavě na 

 Ježíška) 



Ježíšek: Moc rád! 

(děti asi 2 – 3 krát sjedou na saních, pak zazvoní zvoneček, opět mlha zespodu) 

4. scéna 

(pokojík doma, děti v postýlkách, zní zvoneček, děti se probouzí, přichází maminka) 

Maminka: Děti, vstávejte! Už je Štědrý den! 

Martínek: (ještě ze spaní) Teď já! Teď jenom já s Ježíškem Aničko! (odmlčí se a rozhlíží, kde 

 to je). Kde je sníh a sáňky a … 

Maminka: To se ti něco zdálo, Martínku, venku je obleva. Pojď, už jsou dárky pod 

stromečkem! 

Anička: Uáá! (zívne si při vstávání, pak se chytne za zadek) Budu mít z těch sáněk pěkný 

 modřiny. 

Maminka: Co máte pořád se sáňkami? Vždyť je venku bláto? 

(děti vyskočí a běží ke stromečku, pod ním je hromada dárků) 

Martínek: Hurá! Auto na dálkové ovládání! 

Anička: Jéé! Kočárek pro moje panenky! 

Tatínek: (drží se s maminkou) To jsem rád, že máte takovou radost! 

(děti se obě zarazí, podívají se na sebe, a Martínek tiše pronese) 

Martínek: Ještě větší radost jsem měl při tom sáňkování… 

 

KONEC 


