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VÁNOCE S KRAKONOŠEM 

Tatínek byl hraničář. To slovo znamenalo, že byl 
voják a hlídal naše státní hranice. V horkém létu 
měl na sobě blůzu s nárameníky a kalhoty, ale v zi-
mě, když byl velký mráz, chodil do služby v bera-
nici a tlustém kožichu.  

Byl to kouzelný kožich, protože na konci roku se 
vždycky dokázal přeměňovat jak v čerta, tak i v Miku-
láše. Ale tatínka jsem v nich nakonec vždycky poznal.  

Kromě tatínka-hraničáře jsem měl také pokro-
kovou paní učitelku, která už dávno na čerty ani 
na Mikuláše nevěřila. 

„Letos k nám nepřijde do školy Mikuláš s čertem 
a andělem, ale přijde sám vládce hor Krakonoš,“ 
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prohlásila. „Sice to není žádný svatý, ale je spra-
vedlivý a má dobré srdce,“ dodala a obdivně se za-
dívala na mladého pana učitele Andrýska, který, 
kdoví proč, zčervenal a ne a ne se odčervenat. 

 

„Ne ne, Jarmilko,“ zavrtěl hlavou pan učitel. „Já 
si něco tak výjimečného ani nezasloužím. Ale snad 
tady pan školník by mohl,“ snažil se rychle zbavit 
odpovědnosti. 
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„Já ne!“ zakvičel školník. „Já už dělám čerta. Ať 
si ti neposluchové zvolí sami, kdo bude dělat Kra-
konoše, když to nemusí být svatý!“ 

„Dobrý nápad,“ zaradovala se paní učitelka. „Dě-
ti, tak rychle, řekněte, kdo bude hrát toho Krako-
noše?“ 

„Jindra, Jindra! Má tatínka hraničáře!“ ozvalo se 
sborem.  

„To není špatný nápad,“ potvrdila volbu paní 
učitelka. „A také je to náš nejlepší žák, tak proč by 
ne? Jindro, co tomu říkáš?“ 

„Nic,“ řekl jsem. „Jenom nevím, co má takový Kra-
konoš na sobě oblečeného?“  

„No co by měl? Od tatínka si vypůjčíš ten jeho 
kožich a beranici, a také maminka ti jistě pomůže.“ 

Když jsem tu novinu sdělil doma rodičům a ne-
trpělivě na sebe hodil tatínkův služební kožich, 
abych si jej vyzkoušel, tátu smíchem málem ranila 
mrtvice a maminka vypadala, jako by ji rozbolely 
zuby.  

„Vždyť v tom vypadá jako strašák do zelí! A v tom 
má náš syn rozdávat spolužákům dárky?“ smála se, 
až se za boky popadala. 

„Náhodou je to velice důležitý a zodpovědný úkol. 
Skoro stejný jako hlídání hranic,“ nedal se tatínek. 
„Je mu to sice trošku veliké, to je pravda, ale když 
se tu a tam něco poopraví a dotáhne do konce, bude 
z něho Krakonoš lepší než ten z pohádky,“ dodal. 


