
REPORTÁŽ TV SIÓN
Osoby: hlasatel/ka

maskér/ka
asistent/ka
osvětlovač/kameraman
moderátorka předpovědi počasí – rosnička
moderátor/ka zpráv
zvláštní zpravodaj z Betléma
1. Levi, reportér z Betléma
2. Ráchel, reportérka z Betléma
3. David, reportér z Damašku
pastýř 1
pastýř 2
pastýř 3 (maximálně 8 pastýřů)
hostinský
manželka hostinského
Kašpar, Melichar, Baltazar – hvězdopravci

1. scéna: Televizní zpravodajství – studio
Hlasatelka se usadí, upravuje si oblečení. Maskérka ji ještě naposledy přepudruje. 
Asistent přenese ceduli s nápisem „Nevstupovat – vysíláme“ z pravé strany na levou. 
Pomalu doznívá hudba.
Hlasatelka: Dobrý den, vážené dámy a pánové. Vítáme vás na stanici TV Sión.

Co jsme pro vás dnes připravili? Nejdříve vám nabídneme předpověď 
počasí na zítřejší den. Poté bude následovat přehled zpráv pro Římany 
obsazenou oblast Izrael/Palestinu. S aktuálními informacemi z Betléma
se přihlásí náš zvláštní zpravodaj… Kvůli mimořádným událostem 
v Palestině se začátek dalšího programu posouvá o čtvrt hodiny.
A teď už předávám slovo naší rosničce…

Osvětlovač nasvítí moderátorku předpovědi počasí.
Rosnička: Počasí nad Středozemním mořem bude v nejbližších dnech ovlivňovat 

brázda nízkého tlaku vzduchu. Lehký severní vítr přinese ochlazení, 
především v Judsku. Teploty během dne se budou pohybovat na severu 
kolem 20, na jihu kolem 25 stupňů. V noci klesne teplota na 10 až 3 
stupně Celsia. Na severu se mohou při vyjasnění v některých oblastech 
objevit i přízemní mrazíky.

Zazní gong, hudba ke zprávám, kamera se natočí k moderátorovi zpráv.
Moderátor zpráv:

Vážení diváci, vítám vás u dnešního přehledu zpráv. Sčítání lidu, které se 
koná podle nařízení našeho vznešeného císaře Augusta, přineslo v zemi 
mnohé nepokoje. Odevšad se lidé vydávají na cestu, aby se přihlásili
v místě svého narození. Na hlavních silnicích ve směru na Jeruzalém
a Nazaret je hustý provoz, občas hrozí i zácpy. Vyzýváme místní občany, 
aby se těmto hlavním tahům vyhnuli. Počet přepadení, zvláště v horských 
oblastech, prudce stoupl. Syrský místodržitel Kvirinius žádá občany, aby 
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se vzájemně informovali o nebezpečích, a tak se chránili před lupičskými 
bandami. U většiny synagóg byly za tímto účelem zřízeny centrály pro 
poutníky a přistěhovalce.
Takřka ve všech městech a obcích je ubytovací kapacita zcela naplněna. 
Mnozí poutníci přespávají pod širým nebem. V Jeruzalémě nabídlo město 
nouzové ubytování – venkované otevřeli pro hosty budovy stájí. Infor-
mace o nouzovém ubytování poskytují místní samosprávy.
Z malého města Betléma v Judsku jsme dostali zprávy o zvláštní události, 
která se měla stát během uplynulé noci. Na aktuální informace se teď živě 
ptáme našeho betlémského zpravodaje.
Slyšíme se?

2. scéna: Zpravodaj, reportér Levi a pastýři v Betlémě
Zpravodaj z Betléma:

Ano, slyšíme. Dobrý den přímo z Betléma, vážení diváci. Minulou noc se 
tady v Betlémě udály skutečně podivuhodné věci. Je zde velké pozdvi-
žení. Vzhledem k nepřehledné situaci, kterou způsobilo právě probíhající 
sčítání lidu, vám však momentálně nemůžeme poskytnout zcela jasné 
informace. Jisté je však jedno: Mezi mnoha lidmi, které naše město mu-
selo v uplynulých dnech přijmout, se vyskytují i poněkud zvláštní osoby.
Nyní se spojíme s naším reportérem Levim, který aktuálně sleduje situaci 
přímo na místě. Levi, slyšíme se?

Levi: Ano, slyším vás dobře. Momentálně jsem na poli u Betléma. Se mnou tu 
stojí pastýři, kteří údajně viděli a slyšeli anděle. Požádám je o odpovědi 
na několik otázek. Můžete prosím našim divákům sdělit, co jste viděli?

Pastýř 1: V noci, když jsme byli u ovcí a spali, najednou nás vzbudilo silné světlo. 
Uslyšeli jsme nádherný zpěv.

Všichni pastýři: (zpívají*):
U Betléma dnes Maria přečistá porodila Spasitele nám Krista.
Sláva na nebi Bohu, sláva na nebi Bohu, pokoj nám na zemi.

Levi: Jak jste se cítili, když se objevili andělé? Přece jen, něco takového se ne-
stává denně.

Pastýř 2: Nejdřív jsme se hrozně polekali. Uklidnili jsme se, až když k nám anděl 
přátelsky promluvil a když zazněl ten krásný zpěv.

Levi: Můžete nám prozradit, co vám anděl řekl?
Pastýř 3: Říkal, abychom šli ke stáji, kde najdeme novorozené dítě a jeho rodiče.

A že se z toho dítěte bude radovat celý svět.
Pastýř 4: Pak se najednou zase snesla tma. A my jsme se tam hned rozběhli.
Pastýř 5: Bylo to přesně tak, jak anděl říkal: ve stáji bylo novorozeně a jeho rodiče. 

Bylo to strašně zvláštní s tím dítětem, já si myslím, že to byl Mesiáš.
Levi: Jak jste došel k takovému názoru?
Pastýř 1: Mesiáš se má přece narodit v Betlémě, nebo ne? Každopádně je to tak 

psáno, to jsem se učil ještě jako dítě v synagóze. Přál bych si, aby se toho
bývala dožila má matka. Ona tak toužebně očekávala Mesiáše!

Pastýř 2: Na tuto noc nikdy nezapomenu.
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Levi: Děkuji vám za rozhovor. Právě dostávám pokyn z hlavního studia, 
předávám proto slovo své kolegyni Ráchel v Betlémě.

3. scéna: Reportérka Ráchel, hostinský s manželkou, event. hosté
Ráchel: Dobrý den. Stojíme zde před jednou stájí. Mám vedle sebe pana Samuela 

Weinfasse, hostinského U Zlaté husy v Betlémě a majitele této stáje. Vy 
jste se včera údajně přímo setkal se zmiňovanou neznámou mladou 
rodinou.

Hostinský: Ano, ano, odešli teprve dnes ráno.
Ráchel: Dnes ráno? A nevíte, kam mířili?
Hostinský: Nemám tušení. Zaplatili za nocleh a šli pryč. Řekl bych, že domů.
Ráchel: A proč se ubytovali právě ve vaší stáji?
Manželka hostinského:

Co to má znamenat to „právě“? Ta žena byla v pokročilém stupni 
těhotenství. Říkali, že nenašli žádný jiný nocleh. Už jí začínaly bolesti.
U nás bylo také plno, tak zůstali ve stáji.

Ráchel: Víte o těch dvou něco bližšího?
Hostinský: Ne, vůbec nic. Mám dojem, že byli z Nazareta.
Manželka hostinského:

Proč se ptáte? Jsou hledaní? Hned se mi zdáli nějací divní. A pak tam 
přišlo tolik návštěv! To přece není normální. Ovšem, to děťátko bylo 
opravdu roztomilé. Chlapec!

Ráchel (k publiku):
V současné době se stále více mluví o tom, zda zmiňované dítě nemůže 
být budoucím králem. V Herodově paláci to vzbudilo velký rozruch. Tyto 
nepodložené informace jsou navíc posilovány faktem, že se včera v Betlé-
mě objevila delegace z Východu. Našim reportérům v Damašku se poda-
řilo s touto delegací udělat interview. Přepojuji proto na kolegu Davida 
v Damašku.

4. scéna: Reportér David a tři hvězdopravci v Damašku

Tři hvězdopravci zpívají známou koledu „My tři králové“:
My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli zdaleka.
Zdaleka je cesta naše, do Betléma mysl naše.
Čisté srdce, to je zlato, modlitba vonné kadidlo.
Myrhu také dáti můžem, když podle víry žíti budem.
(Zbytek koledy o „černém vzadu“ vynecháme.)

David: Dobrý den, chtěl bych představit našim divákům tři hvězdopravce: Kašpa-
ra, Melichara a Baltazara. Můžete nám prosím sdělit, co se vaší delegaci 
vlastně přihodilo?

Kašpar: Já a mí kolegové jsme uviděli na obloze jednu velmi zvláštní hvězdu.
David: Můžete nám ji popsat?
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Melichar: Ano, byla obzvlášť jasná a velká. Měla dlouhý ohon a nepopsatelně 
krásně zářila. Hned mě napadlo: narodil se nový král. A tak jsme se za tou 
hvězdou vydali.

David: A pak? Co bylo pak?
Baltazar: Nejdřív jsme šli do paláce krále Heroda v Jeruzalémě. Chtěli jsme mu 

poblahopřát. Ale Herodes o novém králi nic nevěděl. Byl naopak velice 
rozrušený a vyvedený z míry! Prosil nás, abychom mu pak přišli povyprá-
vět všechno, co o novém králi zjistíme.

David: A co jste zjistili?
Kašpar: Hvězda nás vedla do Betléma. Nevěřili jsme vlastním očím: zastavila se 

nad obyčejnou stájí! V ní bylo malé dítě. Něco takového jsme ještě 
neviděli. Malé chudé dítě, a přece král!

Melichar: Opravdu nevypadalo jako královské dítě. Ale král David byl také obyčej-
ným pasáčkem ovcí, než se stal králem.

Baltazar: A tak jsme si byli jisti, že jsme u cíle. To je ten král, kterého všichni 
očekávají.

David: Co na to král Herodes? Ten asi velkou radost neměl, že?
Kašpar: Už jsme se k němu nevrátili, ale šli jsme přímo domů. Od začátku jsme 

z krále Heroda neměli vůbec dobrý pocit.
David: Děkuji vám za rozhovor a předávám slovo zpátky do hlavního jeruzalém-

ského studia.

5. scéna: Závěr
Moderátor zpráv:

Tolik tedy naši zvláštní zpravodajové z Betléma a Damašku. Mnohé 
dosud není objasněno, shrňme si proto alespoň dosavadní fakta:
Andělé se ukázali pastýřům na polích u Betléma. Vyprávěli něco o naro-
zení dítěte ve stáji. Pastýři dítě našli. Hvězdopravci přišli do země. Zpráva 
o narození se donesla až na jeruzalémský dvůr. Král Herodes je velice 
znepokojen. Jeho tiskový mluvčí vzkázal: „Nového krále nepotřebujeme.“
Události v Betlémě vyžadují stabilizaci. Mezinárodní zásah není vylou-
čen. Narodilo se malé dítě – nejpřirozenější událost na světě, řeklo by se. 
Ale naše reportáže ukázaly, že tomu tak není. Narození dítěte způsobilo 
velký rozruch. Jsme si jisti, že o tomto dítěti ještě uslyšíme.
O vývoji událostí vás budeme průběžně informovat. Tímto se s vámi pro 
dnešek loučíme, ale rozhodně zůstávejte s naší TV Sión!

__________________
* Zpěv pastýřů: Jednou z variant je koleda „U Betléma dnes Maria“. Noty naleznete 

např. na http://www.3pe.cz/PDFnoty/U%20Betlema%20dnes%20Maria.pdf
Další variantou je refrén písně „Na svět přišla láska“ – zpěvník Hosana I (č. 152).
Vhodné jsou i jiné písně a koledy, kde se objevuje text „Sláva na nebi Bohu“.

Napsala: Christiane Dienel.
Z němčiny přeložila Marie Špačková, jazykově upravila Petra Chalupová.


