
Velká Británie:
Kdy: 25. prosince
Kdo naděluje  dárky: Anglický  Ježíšek  se  jmenuje  Father  Christmas  (Otec  Vánoc)
a poznáte jej podle dlouhého obleku červené nebo zelené barvy. Děti dopisy pro něj
hází  do  krbu –  jedině  tak  totiž  mohou  vzlétnout  a  dostat  se  až  na  Severní  Pól.
O  Štědrém  večeru  pak  Otec  Vánoc  chodí  dům  od  domu  a  rozdává  dárky  do
připravených punčoch na krbu nebo prázdných povlaků od polštářů na rozích postelí.
Ráno si děti mohou dárečky konečně rozbalit.



Rusko
Kdy: 7. ledna 
Kdo naděluje dárky: Děda Mráz, kterého obvykle doprovází Sněhurka.  Děda Mráz
má  dlouhé  bílé  vlasy  a  vousy,  zdobný,  obvykle  červený  oděv  a  jezdí  na  saních
v doprovodu své vnučky Sněhurky. Dárky dětem naděluje pod stromeček.  



Itálie:
Kdy: 25. prosince

Kdo  naděluje  dárky:  Čarodějnice  Befana.  Široko  daleko  jediná  ženská  postava
rozdává dárky v Itálii.  Čarodějnice Befana přilétá na koštěti a do domu se dostává
komínem. Befana je podle legendy tuze ošklivá, o to vřelejší je však její povaha.



Česko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Německo: 
Kdy: 24. prosince

Kdo naděluje dárky: Ježíšek
Stejně jako u nás chodí v těchto zemích neviditelný Ježíšek, a to o Štědrém večeru 
24. prosince. Naopak sever Německa má zrzavého vánočního muže známého jako 
Weihnachtsmann.



Dánsko
Kdy: 24. prosince 

Kdo naděluje dárky: Skřítci Nisserové Lidé v Dánsku si o Vánocích zdobí dům 
postavičkami skřítků Nisserů, kteří jsou obvykle oblečeni do národních barev 
– červené a bílé. Právě oni nadělují 24. prosince dárky. 



Belgie
Kdy: 6. prosince
Kdo naděluje dárky: Sinterklass (ve Vlámsku), Saint Nicholas (ve Valonsku) V 
Belgii děti prožívají více svátek Sv. Mikuláše, protože tehdy ty hodnější dostávají 
dárky od Sinterklaas (ve Vlámsku) nebo Saint Nicholas (ve Valonsku). Těm zlobivějším
pak hrozí, že si je odnese Černý Petr, prý do Španělska. 



Polsko
Kdy: 24. prosince 
Kdo naděluje dárky: Mikuláš. Vánoce v Polsku se asi nejvíce podobají těm našim. 
Začínají 24. prosince večer, přesněji v okamžiku, kdy se na nebi objeví první hvězda. 
Děti sice na sv. Mikuláše dostanou nějaké dárky, ale na Štědrý den se dočkají i 
dospělí. Dzieciątko (dítě Ježíš), Aniołek (Anděl) anebo Gwiazdor (ve Velkopolsku) 
nechává dárky  pod stromečkem.



Řecko
Kdy: 31. prosince 

Kdo naděluje dárky: Mikuláš, jemuž z vousů crčí slaná voda. 



Francie
Kdy: 25. prosince 
Kdo naděluje dárky: Pére Noel (Otec Vánoc) Ve Francii je dobrým vánočním duchem 
Pére Noel. Chodí v bílém, dárky dává do bot a holínek, nebo je nechává za kamny či u
krbu.



USA
Kdy: 25. prosince

Kdo naděluje dárky: Santa Claus. V Americe naděluje dárky Santa Claus ve svém  
červeném kostýmu na saních taženými soby. Dárky naděluje do připravených 
punčoch na krbu a pod stromeček v noci z 24. na 25. prosince, když všichni spí. Do 
domu se dostává komínem. Dárky rozbalují až 25. prosince ráno. 



Austrálie a Nový Zéland
V prosinci v těchto zemích vrcholí léto, a proto zde živé stromky nenajdete. Oslavy nejsou 

na sněhu, ale na pláži. Santu Clause zde nedoprovází sobi, ale vánoční klokani. Dárky 

pod stromečkem děti najdou ve vánoční ráno a pak následuje slavnostní oběd.
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