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Jak vtipně darovat peníze?
Vánoce jsou v mnoha směrech výzvou. Zatímco tradiční pojetí vybízí k
zastavení a zamyšlení se nad uplynulým rokem, novodobý přístup je spíše
o obdarovávání svých blízkých. Zatímco u malých dětí ještě dokážeme
odhadnout, zda se jim dárek bude líbit, u těch dospělých často
přešlapujeme. Chceme udělat radost, ale… Ideální variantou, která
neurazí je obdarovat penězi. Aby se nejednalo o suché poslání na účet,
pak můžete probudit svou kreativní část a připravit dárek vskutku
originální.

Peníze jako dárek: Překvapení
První variantou, jak peníze předat skutečně jako dárek je využít překvapení. Jednoduše dárek
nebude tím, čím se na první pohled zdá. Zkuste peníze zkrátka umístit do něčeho, co na první pohled
jako peníze vůbec nevypadá.

1. Kupte si bonboniéru, která má uvnitř přihrádky na jednotlivé dobroty. Skvěle se hodí
například ta od Toffifee, neboť se sem vejdou i české mince. Efektní jsou také papírové
košíčky, do kterých umístíte sadu mincí a bankovek a to vše ještě do krabičky ve stylu
bonboniéry. A plňte a plňte.
2. Kupte knihu a mezi každou x-tou stránku vložte bankovku. Čím šílenější kniha, tím větší
efekt. Jen pozor, aby se obdarovaný neurazil.
3. Zavařovací sklenici s víčkem má doma asi každý z nás, stejně jako toaletní papír. Kupte
k tomu ještě velké balení lentilek nebo jiných „malých“ bonbonů a máte nachystáno. Na dno
zavařovačky nasypte trochu bonbonů, pak vložte vnitřek toaletního a do něj bankovky, a
zasypte bonbony. Ozdobte víčko případně stuhou nebo kloboučkem, nalepte vtipnou etiketu a
je hotovo
4. Vytvořte mincové bonbony. Kupte balící papíry různých barev a pestré pentle. Zabalte
komínky mincí ve tvaru klasických bonbonů, které následně můžete dát i do celofánového
pytlíku.
5. Trochu jiné fotoalbum. Další z variant je vetknout bankovky do klasického zasouvacího
fotoalba. Můžete přidat i nějaké vtipné obrázky či citáty.

Peníze jako dárek: Buďte kreativní
Pokud jste kreativní, a navíc máte čas a chuť, zkuste z peněz něco vytvořit. Bude to chtít trochu
příprav, ale určitě to stojí za to. Tip: Bankovky určité hodnoty získáte v bance nebo i na poště.
Stejně tak mince.
1. Pokud jsou peníze určeny na něco konkrétního, případně má obdarovaný nějaký výrazný
koníček, pak lze jako motiv využít právě toho. Pokuj jsou peníze například na oblečení, zkuste
vytvořit šaty nebo svetr. Cestování zase skvěle zvládne letadlo s křídly z bankovek vyšší
hodnoty nebo loď s plachtou z bankovek. Miluje-li dotyčný zvířata, můžete obrázek daného
zvířete zpestřit právě bankovkami.
2. Další kreativní částí je vytvoření origamů. Vyberte však takové, které se nenastřihávají a
hlavně, které lze i bezpečně rozdělat. Skvěle působí například „motýlci“ přišpendlení
v krabičce, případně „rybičky“ v akváriu.
3. Koláž z bankovek. Kupte klasický rámeček na fotografie a vytvořte zde koláž z darované
částky. Můžete si i trošku vyhrát a koupit například rámeček větší, kam vetknete i nějaké
obrázky. Skvěle působí i rámečky, které mají vnitřní dělení. Sem můžete například
oboustrannou páskou „přilepit“ i mince. Na bankovky doporučujeme používat růžky do alb na
papírové fotografie.
4. Protože se jedná o vánoční dárek, můžete z bankovek a mincí stvořit i vánoční stromeček.
Například tím, že z bankovek uděláte ruličky a z mincí ozdobičky. Ruličky bankovek svažte
pentličkou a teprve na tu použijte oboustrannou lepící pásku.

Peníze jako dárek: Vtip rozesměje i potěší
Samozřejmě můžete zvolit i tematické obdarování dle povolání. Pokud je obdarovaný například lékař,
můžete zakoupit velkou injekční stříkačku a nasoukat bankovky do jejího těla. Hasičům nebo
policistům můžete koupit dětské autíčko, kam peníze uschováte. Vyrábí se i krásná dřevěná.
Peníze můžete darovat i v dětském trezoru, ke kterému musí dotyčný nalézt podle nápovědy kód.
Pro opravdové vtipálky můžete koupit například deštník, po jehož otevření se buď vysypou
bankovky anebo zůstanou navázány na provázkách. Pokud máte času opravdu hodně, pak
zkuste bankovky zabalit třeba do toaletního papíru nebo kuchyňských utěrek (tam doporučujeme

připevnit cedulku: „Netrhat“).
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