Sněhový balet
Vítězslava Gajerová,

tanečnice a lektorka, která dětem skrze tanec
ukazuje kouzlo umění

„Maminko, prosím, vyprávěj mi ještě pohádku
o Vločence,“ prosila maminku malá Verunka. Zavrta
la se až po bradu do měkké peřiny a šibalsky se na ni
usmála.
„Ale Verunko, blázínku, vždyť jsem ji teď dovy
právěla. Měla bys už zavřít očička a spát,“ zasmála se
maminka. Verunka se ale na maminku zpod peřiny
tak hezky usmívala, že se rozhodla jí pohádku ještě
jednou vyprávět. Pohádka o Vločence byla jejich zim
ní pohádka, kterou maminka Verunce vyprávěla vždy
před Vánocemi, když napadl sníh. Letošní Vánoce
ale byly za dveřmi a sníh zatím nikde. Verunka sníh
moc milovala a přála si, aby se zas z nebe začaly snášet
ledové krystalky jako malé baletky, které poletují po
nebi sem a tam a tak krásně u toho tancují.
Loni před Vánocemi byla Verunka s maminkou
a babičkou v divadle na baletu Louskáček. Verunce se
líbili všichni tanečníci, ale nejvíce baletky s balerína

8

mi, které vypadaly, jako by byly z nadýchaného sně
hu. Na Verunku vše působilo jako kouzlo. Ze všeho
nejvíc se Verunce z celého představení líbil tanec Sně
hových vloček. Doma potom Verunka zkoušela tančit
jako opravdová baletka. A balet se jí zalíbil natolik, že
maminka Verunku přihlásila do baletní přípravky. Od
té doby se Verunka každý rok těší na první sněhové
vločky, aby s nimi mohla tančit jako baletky na jevišti.
Maminka Verunku pohladila po tváři, opřela se
zpátky do křesla a začala vyprávět: Kdysi dávno se na
rodila malá sněhová vločka jménem Vločenka. Bylo
to vysoko na nebi, daleko nad zemí. Jen co Vločen
ka otevřela oči, uviděla kolem sebe poletovat spous
tu jiných vloček. Byly mnohem větší než ona a měly
krásné velké třpytivé sukénky. Vločenka se zkusila
postavit, ale jakmile foukl vítr, hned upadla zpátky na
mrak. Ještě, že je ten mrak tak měkký, pomyslela si.
„Ahoj, Vločenko! Já se jmenuji Ziměnka,“ řek
la jedna z nejkrásnějších vloček a vzala Vločenku za
ruku.
„Naučím tě tančit, abys mohla skočit z mraku
a letět s ostatními vločkami na zem.“ Ziměnka udělala
pirouetu na jednu stranu, potom poskočila na druhou
ledovou nožku a zatočila se pětkrát dokola. Vločen
ka na Ziměnku hleděla a nestačila se divit, jak krásně
umí tančit. Postavila se, a že to také zkusí. Zatočila se
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Tildža

Kateřina Špirochová,

hlídací teta Malých medvědů, Oldíka a Mikuláše

Daleko na jihu se rozkládá velká poušť jménem
Sahara. Přes den je na ní takové horko, že písek pálí
do bosých chodidel a ženy i muži, kteří na Sahaře žijí,
si zakrývají tváře šátky, aby jim je žhavé slunce nespá
lilo na uhel. Noci na poušti jsou naopak tak chladné,
že písek pod nohama studí a lidé i zvířata se u ohňů
choulí k sobě, aby se navzájem zahřáli.
Mezi lidmi žijícími na Sahaře byl i obchodník
jménem Mohammed. Mohammed nepatřil k nejbo
hatším ani k nejchudším, ale víc než peněz a statků si
cenil své moudré ženy Fadie a krásné dcerky Tildži.
Celá rodina žila pohromadě v oáze uprostřed pouště,
kde Mohammed obchodoval s velbloudy, vyšívanými
koberci, slonovinou a drahokamy. Se zbožím pokaž
dé do oázy dorazila karavana, s níž často putovali lidé
z celého světa. Mohammed rád mnohé z nich zval do
svého stanu, aby se za nocí ohřáli u jeho ohně a poba
vili jeho ženu a dcerku příběhy z cizích zemí.
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Jednou takhle navštívil Mohammedův stan
i muž, který přicestoval ze samého severu Evropy. Vy
právěl jim o tom, jak v jeho zemi během zimy všechny
řeky zamrznou a všechny domy, cesty, lesy i pole za
padají sněhem.
„Jak vypadá ten sníh?“ chtěla vědět Tildža.
„Sníh vypadá jako malé bílé hvězdičky, které se
snáší z nebe. A když se dotknou lidské kůže, roztají se
v slzy.“
„Chtěla bych ten sníh vidět! Až budu jednou vel
ká, pojedu do tvé země a na sníh se podívám,“ roz
hodla se Tildža.
Jenže když Tildža dosáhla dvanáctého roku živo
ta, těžce se roznemohla a s její nemocí si nevěděli rady
ani místní lékaři, ani mudrcové z dalekých krajů, kteří
Mohammeda navštívili ve snaze jeho dcerku vyléčit.
„Copak opravdu není na její nemoc žádný lék?“
naříkal kupec u Tildžina lůžka.
Tu Tildža otevřela oči a řekla tichým hláskem:
„Tatínku, já bych tolik chtěla vidět sníh! Jsem si
jistá, že kdybych viděla sníh, měla bych takovou ra
dost, že bych se ihned uzdravila.“
Mohammed se dceřina přání chytil s poslední
nadějí a rozhodl se, že nemocné Tildže sníh stůj co
stůj přiveze. Svěřil proto obchod své ženě Fadii a roz
jel se na sever. Přejel celou poušť, přeplavil se přes
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Fram

Monika a Jan Šťastní,

hlídací teta a strejda Malých medvědů, Oldíka a Mikuláše

Jestlipak vás, milé děti, někdy napadlo, zda ta
koví trollové také slaví Vánoce? Že nevíte, kdo jsou
trollové? Vypadají jako trpaslíci, ale na rozdíl od nich
jsou hrozně velicí. A tak se schovávají hlavně v ho
rách. A abyste věděli, tak Vánoce slaví. Nesmíte si je
ovšem představit, jak sedí u vánočního stromečku –
sami jsou mnohdy vysocí jako pořádný smrk. Takový
strom, ke kterému by se vešla celá trollí rodina, bys
te jen těžko hledali. Trollové si raději najdou nějakou
prostornou mýtinku uprostřed lesa, kde se na Štědrý
den všichni sejdou a předají si vánoční dárky. Trollí
dárky ovšem nejsou jako ty naše. Trollové nade všech
no na světě milují kameny, a tak není divu, že si šutry
i šutříky dávají i o Vánocích. Během celého roku při
svých toulkách lesem vybírají ty nejkrásnější balva
ny, kterými pak o Vánocích obdarují členy své rodiny
a kamarády. Podle prastarého trollího zvyku si hážou
kameny přímo do náručí, a tak při výměně vzácných
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kamenů zní z lesa zvuky podobné velkému hromobití.
Možná jste někdy takovou výměnu vánočních kame
nů slyšeli a ani jste o tom nevěděli…
Po přeházení všech vzácných kamenů si pak tro
llové sednou do kruhu a uvaří si ve velikém kotli po
lévku. Je to silný vývar z nejrůznějších kořínků, listí
a hub. Když se pak navečer sejdou, aby se společně
zahřáli a najedli, vypráví si příběhy o tom, co za ta
staletí všechno zažili. Do lidských sídel toto povídání
doléhá jako takové zvláštní šumění až silné dunění –
podle toho, s jakou vervou zrovna své příběhy trollové
vyprávějí.
Ačkoli jsou tedy Vánoce u trollů vcelku hlasi
tá záležitost, sami trollové se dospělým lidem vůbec
neukazují. Jen děti mají výjimečně možnost trolly
spatřit, a to když se náhodou zatoulají v jejich lese.
Když trollové najdou ztracené dítě, odvedou ho zpět
na okraj lesa, aby bezpečně došlo domů. Trollové moc
dobře vědí, že dětem nikdo historky o trollech nevěří,
a tak nemají strach se jim ukázat.
O letošních Vánocích se na Štědrý den ráno vy
dal do lesa, ve kterém žijí trollové, malý Robin. Robin
byl kluk z vesnice, který v zimě rád dováděl venku na
sněhu a hrál s kamarády hokej. Jenže jezero bylo čtyři
míle daleko od jejich vesnice, a tak se Robin letos roz
hodl, že najde něco blíž, aby mohli chodit hrát hokej
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O vánoční náladě
Barbora Folejtarová,

maminka Agátky, Dominiky a Metoděje

Během Vánoc často někoho zaslechnete, jak říká:
„Dýchla na mě vánoční nálada,“ nebo „Úplně jsem
tam cítil vánoční náladu.“ Víte, děti, co to vlastně zna
mená? Kde se taková vánoční nálada bere? To vám
ráda povím…
Během adventu se hluboko v brdských lesích
probouzí malá vánoční víla Vanda. Vlasy má zářivé
jako vánoční stromeček, krásně voní po skořici a cuk
roví a nosí u sebe flétničku, na kterou hraje vánoční
koledy.
Každý rok obchází celou zemi a kdekoli se obje
ví, pocítí lidé vánoční náladu. Jedině ona ji totiž umí
kouzlem přivolat. Ráda vstupuje do příbytků všech
lidí a rozeznívá koledy, zapaluje adventní věnce, peče
cukroví a připravuje vaječný koňak pro maminky
a tatínky. Nikdo na světě si bez téhle malé pracovité
víly neumí vánoční čas představit, přestože ji nikdy
nikdo neviděl.
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Je to už mnoho let, co Vanda vstoupila do malé
chaloupky, ve které spolu žili babička a malý vnouček
Toníček. Chlapeček byl moc nemocný, jen ležel v po
stýlce, a babička se o něj už několik dní bez přestání
starala. Nenechala ho ani na chvíli o samotě – tolik
se bála, že by se mu mohlo rázem přitížit. Neodvážila
se ani dojít do lesa pro dříví na otop, a tak byla v cha
loupce už docela zima. Na vyhaslé peci ležel poslední
kousek chleba, bylo skoro ticho a chaloupkou se nes
lo jen Toníčkovo těžké dýchání. Byl právě Štědrý den
a byla to Vandina poslední chaloupka, ve které měla
vykouzlit vánoční náladu.
„Chudáček Toníček,“ pomyslela si Vanda, „mu
sím se hned pustit do práce.“ Věděla, že přivolat vá
noční náladu do tohoto smutného domku nebude jen
tak, proto se rozhodla, že začne rovnou od toho nej
lepšího. Přinesla do chaloupky malou jedličku z neda
lekého lesa a přivolala světlušky, aby ji rozsvítily. Když
stromek postavila vedle pece a světýlka na něm zazá
řila, nadšeně očekávala příchod vánoční nálady. Ale
co to? Kouzlo nefunguje? Babička i Toníček zůstávali
dál smutní a k žádné změně v chaloupce nedošlo.
„Nevadí,“ řekla si Vanda, „tak zkusím něco jiné
ho.“ Vzala do rukou flétničku a začala hrát svou nej
oblíbenější koledu. Chaloupkou se tiše nesla melodie
– Tichá noc, svatá noc… Toníček jen párkrát zakašlal
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Soví píseň
Marie Luisa Stiborová,

učitelka, která sdílí prima chvíle s dětmi s postižením

Z nebe se pomalu snášela malá bílá vločka. Toči
la se a všelijak tančila vzduchem. Ladně se proplétala
mezi zasněženými větvemi stromů, až usedla přímo
na zobáček malého kulíška a zastudila jej tak, že lek
nutím houknul. Abyste věděli, kulíšek je taková doce
la mrňavá sova. Je veliký asi jako dva kopečky zmrz
liny. Na mou duši, je skoro tak drobný jako obyčejný
vrabec.
A tento kulíšek s vločkou na zobáčku byl vlastně
ještě malé sovátko. Malé sovátko s velikým trápením.
Zrovna totiž seděl na střeše hájenky a kabonil se, jak
nejvíce dovedl. A proč?
No to bylo tak. Ještě ráno to vypadalo, že dnes
bude prima den. Jakpak by taky ne? On je totiž Štěd
rý den a celý les je už od rozbřesku v jednom kole.
Všechna zvířátka mají plné tlapky, kopýtka i pařátky
práce. Vždyť už večer musí být všechno hotové na ve
likou lesní vánoční slavnost.
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Medvěd vybral, která jedlička bude letos vá
nočním stromečkem. A to se ví, že všechny jedličky
v lese volaly jedna přes druhou: „Já, já, mě si vyber!“
a „Medvěde, koukni, jak jsem vysoká!“ a „Haló, tady!“
a natřásaly se, aby shodily sníh z větví a byly lépe vidět.
Veverky měly za úkol vybrat ty nejkrásnější šišky
v lese a zavěsit je jako ozdoby na vybranou jedličku.
Všichni ptáčci – sýkorky, špačci, ťuhýci a dokon
ce i sojky – splétali ze suchých větviček a listů vánoční
věnce a zdobili jimi okolní stromy.
Srnky a jeleni zase vybírali v potůčku ty nejzvo
nivější oblázky, o které pak večer při slavnosti ťukali
svými kopýtky a to cinkalo skoro jako tisíce malých
rolniček.
No vskutku, každý v lese měl nějaký úkol. Jen ku
líšek létal od zajíce k lišce, od mývala k datlovi a všu
de se ptal: „Jaký já mám vánoční úkol?“ Ale nikdo
nevěděl.
Až stará sova pálená se nad kulíškem slitovala
a vánoční úkol pro něj vymyslela. Každý rok totiž sova
pálená složila jedinečnou lesní vánoční koledu, kterou
pak večer při té vší slávě zpíval žabí sbor. A všechna
zvířátka říkala: „Ach, to je krása,“ a „To je ta nejhezčí
koleda na světě.“ A tak i letos měla sova pálená při
pravený proužek tenké bílé březové kůry s novou, tou
nejkrásnější koledou na světě. Byl tedy nejvyšší čas
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O kostelní myši
a andělských zvonech
Marie Haklová,

maminka Oldíka a Mikuláše, Malých medvědů

Na jednom kopci ve vesničce v pohraničí stál
velmi starý kostel. Své dny slávy měl už dávno za se
bou, omítku měl oprýskanou, uvnitř byla jen jedna
malá socha a jeho zvony už dávno nezazvonily. I lidé
do tohoto kostela zapomněli chodit.
Čas od času se tu někdo objevil, občas se v něm
i někdo opravdu pomodlil, ale většinou byl kostel
osamělý.
Kostel měl jednoho stálého obyvatele. Byla to
obyčejná malá šedivá myška. Nebyla náročná, stačilo
jí málo. Víte, jak se říká, že je někdo „chudý jako kos
telní myš“? Tak tahle myška byla opravdu takto chu
dá, ale vůbec jí to nevadilo. Měla k dispozici všechno,
co k životu potřebovala – sem tam zapadlý drobeček,
pár zrníček či semínek na polích, vodu ze studánky
a střechu nad hlavou. Široko daleko nebyla žádná koč
ka, takže žila i v relativním bezpečí. Měla malý tep
lý pelíšek, kam se mohla každý den vracet. A víte, co
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měla myška opravdu ráda? Měla ráda lidi. Vůbec se
jich nebála a velice ráda je pozorovala. Samozřejmě
z uctivé vzdálenosti, aby se nevyděsili a neutekli před
ní. Myška měla ráda všechny události, které se v kos
tele čas od času odehrávaly. Všechny křtiny, svatby
a dokonce i pohřby. Myška obdivovala lidi a to, jak se
dokázali radovat i plakat, jak se mezi sebou bavili, jak
se uměli mít rádi i se pořádně rozzlobit. A jak si uměli
nakonec odpustit.
Myška měla mezi lidmi i svého přítele. Byl jím
místní pan farář, který sem čas od času na kopec jez
dil, aby kostel zkontroloval, každou čtvrtou neděli od
sloužil mši pro pár babiček nebo dokonce někoho po
křtil. Nikdy nezapomněl malé myšce přinést kousek
sýra a chleba a chvilku s ní v kostele posedět.
Blížily se Vánoce. Celá zem se na ně chystala,
vzduch byl chladný, dny se krátily. Myška ráda sedá
vala na kopci a pozorovala rozsvícená stavení. Před
stavovala si, co lidé v těch svých domcích právě dělají,
na co myslí, co si přejí. Jak ráda by se přidala k radosti
pod vánočním stromečkem! Jak ráda by s některým
z nich prožila tu kouzelnou noc! Ale nikdo by ji asi
nevítal, nepřijal. Netrápila se tím. Jenom si velmi in
tenzivně přála, aby lidé nezapomněli přijít na půlnoč
ní mši, aby i kostel někdo navštívil a ona tu nebyla
o Vánocích sama.
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