


„Nikdy si nedělej 
starosti s  velikostí 
vánočního stromku. 
V očích dětí je vždy 

vysoký přes 30 stop“

Larry Wilde

„Vánoce nejsou o 
tom, jak je trávíš, ale 

o tom, s kým je 
trávíš.“

řecké přísloví

„Nikdy si nedělej 
starosti s  velikostí 
vánočního stromku. 
V očích dětí je vždy 

vysoký přes 30 stop“

Larry Wilde

Na svatou Barboru 
saně do dvoru.

přísloví

Když na Mikuláše 
prší, zima lidi hodně 

zkruší.

přísloví

„Vánoce jsou láska v 
akci. Pokaždé, když 
milujeme, pokaždé 
když dáváme, tak 

jsou Vánoce. “

Dále Evans

„Ten, kdo nemá 
Vánoce v srdci, je 

nikdy nenajde ani pod 
stromkem“

Roy L.Smith

„Vánoce jsou čas, 
kdy se vám stýská po 

domově, dokonce i 
když jste doma.“

William John Cameron

„Vánoce jsou 
skutečně Vánocemi, 

pokud je slavíme 
dáním výrazu lásky 
těm, kdo jej nejvíc 

potřebují.“
Ruzh Carter Stapleton

„Kolik lidí slaví 
narození Krista a jak 
málo se jich řídí jeho 

přikázáními.“

Benjamin Franklin

„Budu slavit Vánoce 
ve svém srcdi a snažit 
se je tam udržt celý 

rok.“

Charles Dickens

„Kniha je mezi dárky 
tím, čím je pro nás 
Říp mezi horami, 

Vltava mezi řekami a 
lípa mezi stromy.“

František Nepil





„Dokonalost dárku 
spočívá v jeho 

vhodnosti, nikoliv v  
jeho hodnotě“

Charles Dudley Warner

„Mír na zemi 
nastane, když budeme 
žít Vánoce každý 

den.“

Helen Steiner Rice

„Každý věnovaný 
dar, i ten nejmenší, je 

ve skutečnosti 
obrovský, je-li 

darovaný s láskou.“

Pindaros

„Na Vánoce vedou 
všechny cesty domů“

Marjorie Holmes

Svatá Lucie noci 
upije, 

ale dne nepřidá.
přísloví

O svatém Tomáši, 
meluzína straší.

přísloví

„Vánoce jsou období 
pro zažehnutí ohně 

pohostinnosti v pokoji 
a dokonalý plamen 

dobročinnosti v 
srdci.“

Washington Irving

„Vánoce jsou den, 
kdy drží všichni po 
celou dobu spolu.“

Alexander Smith

„Každý, kdo věří, že 
muži a ženy jsou 

stejní, nikdy neviděl 
muže balit dárek.“

autor neznámý

„Vánoce jsou časem, 
kdy si nejsilněji 

uvědomujeme, co nám 
schází a kdo není 

mezi námi.“

John Irving

„Dárky nám 
pomáhají si 

uvěxdomit, jak málo 
dotyčného vlastně 

známe.“

David Shore

„Když člověk nic 
nežádá, je z všeho 

dárek.“

Erich Maria Remarque


