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milí kluci a holky! Je to tady, zítra je Štědrý den. Juchů!!! Já se tak těším, že snad prasknu. Celý 

Advent jsme se snažili připravit na Vánoce, ale proč jsou vůbec Vánoce, to víte? Ano, slavíme 

Ježíškovy narozeniny, radujeme se z toho, že se Bůh stal člověkem, malým bezbranným miminkem 

a navíc ještě úplně chudým. Přemýšleli jste ale někdy o tom, proč to vlastně Bůh udělal? Co nám 

tím chce říct? Proč se nenarodil alespoň jako princ někde v paláci? 

Já o tom přemýšlím celý Advent, až se mi z hlavy kouří a něco 

mně napadlo. Vzpomněl jsem si na svoje tučňákovský rodiče. A právě o 

tučňácích vám dnes budu psát. Je to neuvěřitelné, ale tučňák je taky pták. 

I když tak na první pohled nevypadá. Patří mezi ptáky hlavně proto, že má křídla. Už jsem vám říkal, 

že se snažím naučit lítat, ale pak mi došlo, že k lítání mi Pán Bůh křídla nedal. Dal mi je k plavání. 

Lítat nikdy nebudu, ale klidně se dokážu potopit až do hloubky 256 metrů a pod vodou vydržím až 

18 minut. A přesto, že tučňáci na souši vypadají neobratně, dokážeme ujít až 100 km.  

A ještě jednu věc o tučňácích vám musím povědět. Dokáží být 

hladem a nic nejíst 115 dní. To jsou skoro čtyři měsíce. Je to od 

března do července. Na  začátku března se totiž z vajíčka vylíhne 

malý tučňák. A aby v té strašné zimě nezmrzl. Musí ho máma a táta 

neustále po celou tu dobou zahřívat. A protože ho nemohou opustit 

ani na chvilku, musí být hladem těch celý dlouhých 115 dní. A 

protože oba rodiče mají toho svého malého tučňáka rádi, tak to pro něj vydrží. Protože když má někdo 

někoho moc rád, tak dokáže pro něj leccos vydržet. 

 No a tak mně tak napadlo, jestli to třeba nebyl ten důvod, proč se všemohoucí a nekonečně 

úžasný Bůh rozhodl narodit v chlívě. Chápete? Prostě proto, že nás miluje a chce, abychom to už 

konečně pochopili. Kdyby se narodil do paláce, kdo by za ním tak asi mohl jít? Jenom ti bohatí. Ale 

takto, do chlívku, může každý. I pastýři, kteří nemají sami střechu nad hlavou a spí pod širým 

nebem.  

 Přeji vám krásné Vánoce. A až budete rozbalovat dárky, určitě zakusíte, že vás má někdo 

moc a moc rád. Těším se na vás. 

Váš tučňák Tuček  
 

 
  


