
Seznamovat děti s tradicemi českých Vánoc a jiných obyčejů bychom měli 
už od jejich raného věku. Jen tak se v budoucnu vyhneme implantovaným 
Dědům Mrázům nebo Santa Klausům. Vánoční legenda o narození Krista je 
stále nejsilnějším příběhem v celém cyklu výročních kalendářních svátků. 
Aby mohly už tříleté děti srozumitelnou formou poznat, jak se vše odehrálo 
před dvěma tisíci let, je tu knížka Kamily Skopové s jednoduchými veršíky 
a realisticky i vtipně pojednanými obrázky. Pokud dítě příběh zaujme, je 
pak už jen na dospělých, budou-li chtít vyprávět mnohem víc. 

Tradiční svátky obohacují náš život a lidové zvyky s nimi spojené jsou  
pamětí národa. Zaslouží si tedy být zachovány pro budoucnost.

Kamila Skopová (* 1944 v Praze)  – výtvarnice, absolventka Střední umělecko-
průmyslové školy v Praze, zabývá se národopisem. Od roku 1995 píše a ilustruje 
knihy. Je autorkou národopisné literatury, vytvořila tři kuchařky klasické české 
lidové kuchyně, ilustruje historické lexikony a publikace s národopisnou tématikou. 
Spolupracuje s řadou folklorních souborů a učí ve Škole folklorních tradic.
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O Marii vám chci vyprávět příběh starý dva tisíce let.
Byla mladá a všem milá, krásná jako jarní květ.
Její druh, vousatý Josef, tesal trámy sekyrou.
Tesařem byl, stavěl domy, živil oba prací svou.



Jednou k ránu za svítání divný zdál se dívce sen,
že k ní přilét´ anděl bílý a novinu jí pověděl.



Řekl jí, ať nebojí se. Prý už brzy, zakrátko,
narodí se z vůle Boží Marii malé děťátko.



V ten čas museli se oba vydat na dalekou cestu
přes poušť, hory a údolí k betlémskému městu.



Lidiček tu bylo moc, marně na nocleh se ptali.
Tak si poutníci tu noc na slámě v chlévě ustýlali.



V noci ale na Marii přišla její hodinka.
Z jeslí brzy ozývá se pláč malého miminka.



Matka ho šátkem ovinula: „Spinkej, můj synku maličký.“
Zvířata v chlévě teplým dechem zahřívají mu nožičky.



Josef, celý popletený, spěchá vyprosit mléko na kaši.
Na nebi září velká hvězda. Co znamená? To netuší…



Jasná hvězda se třepotá nad pastýři, jejich stády.
„Jakápak je to novota, takovou jsme neviděli tady?“



V tom jasu září každý dům, andělé z nebes vytrubují
a udiveným pastýřům novinu velkou vyprávějí,



že se nám narodilo dítě, které má jednou spasit svět.
Ať dary přichystají hbitě a do Betléma přijdou hned.



Hvězdo kometo, jasně sviť, cestu jim budeš ukazovat
kudy k Betlému mají jít. Každý chce dítě obdarovat.



Pastýř dá kůži z beránků – děťátko zahřát bude třeba,
selka zas mléko do džbánku a pekař nese bochník chleba.

+



Sešli se také muzikanti, dudáci, houdek i trubač.
Hrají mu pěkné kolíbačky:„Hajej, děťátko, a neplač!“



Zářivá hvězda v dálku hledí, kde slunce vstává každé ráno.
Tři králové se tam právě radí o tom, co bylo kdysi psáno,



že narodí se božské dítě, i králové se mu prý pokloní.
Hned na cestu se vydávají na velbloudech a na koni.



Daleká bude jejich cesta a doputují ještě dnes.
K večeru přijedou do města, kde vládne zlý král Herodes.



Ptali se ho, zda ví o králi, jenž v Betlémě se narodil?
Vše Herodovi vyprávěli a ten se strašně rozzlobil.



„Mimo mne není žádný král!“
Hned nařídil svým vojákům, by prohledali každý dům
a bez milosti sťali hlavu všem narozeným chlapečkům.



Však anděl pospíchal ke chlévu a ani chvilku nemeškal,
aby před krutým králem Josefa zavčas varoval.


