
ZPĚVÁK A HUDEBNÍ SKLADATEL JIŘÍ HELÁN Z VEVERSKÉ BÍTÝŠKY VYSTUPUJE SAMOSTATNĚ OD SVÝCH 15 LET.

Ježíšek? Maminka dávala mým
JOLANA HALALOVÁ

Brno – Zpěvák a skladatel Jiří
Helán objel s Moravankou
svět. Zazpíval si ve vyprodané
pražské Lucerně, byl součástí
turné Karla Gotta. Mnozí po-
sluchači ho znají také z České-
ho rozhlasu Brno. Zpívá od
svých patnácti let a stát na
pódiu ho pořád baví. Letos se
zúčastní projektu Česko zpívá
koledy. „Když jsem dostal prv-
ní brusle, byla to síla. Doteď na
ten Štědrý den vzpomínám,“
řekl Jiří Helán v rozhovoru pro
Deník Rovnost.

Jak se do projektu Česko zpívá
koledy zapojíte?
Zazpívám si na náměstí

Svobody v Brně s dětským
sborem Zpěváček. Už se těším
na zkoušku. Jako kluk jsem ve
škole také chodil do sboru.
Stejně jako tyhle děti jsem
postupoval z jednoho hlasu do

druhého, než jsem se vyzpíval.
Bude to pro mě zážitek.

Když už vzpomínáte na dětství,
dělal jste na Vánoce nějaké
lumpárny?
Zvídavost je dětem

vlastní. Mám dvě
starší sestry, ty se
staraly o to, abych
nezjistil, kdo nosí
dárky, jak je to s
Ježíškem. Proto
mě brávaly na
pravidelnou štěd-
rovečerní procház-
ku k řece u nás ve
Veverské Bítýšce.
Rodiče měli strach,
abych něco

neodhalil a neztratil víru v Je-
žíška. Jednou jsem je ale pro-
koukl. Zjistil jsem, že když se
podívám na náš dům od řeky,
rozsvítí maminka světlo před

jeho vchodem jako
signál pro moje
sestry.

Máte oblíbené
vánoční zvy-
ky?
Klasické

rozkrojení
jablíčka se mi
vybaví jako
první. Doma
jsme třeba ni-
kdy nelili olovo,

ale spousta

kamarádů vzpomíná i na to.
Rodinnou tradicí byla právě
zmíněná procházka se sestra-
mi. Mám rád takové to určité
napětí. Vnímám ho každý rok.
Pocit, že přichází něco hodně
velkého. Od rána doma zpívá-
me koledy.

Zpívali jste se sestrami koledy
u stromečku?
Obě děvčata byla starší,

chodila do klavíru. Vždycky
jsme proto uspořádali koncert
rodičům, já jsem zpíval a sest-
ry mě doprovázely. Nesu si ten
milý pocit z mládí až doteď.

Jaký je podle vás smysl Vánoc?
Pro křesťany je to narození

Krista. Někdo nám dává důvod
být dobrým člověkem, dělat
věci správně. To je původní
myšlenka Vánoc. Jde o to být
ryzí. Měli bychom se mít rádi,
dělat věci s rozumem.

Pokračování na str. 3

Zřizovatel:

přeje Jílová přeje Jílová 
– škola s tradicí a úspěchy.– škola s tradicí a úspěchy.

Šťastné Vánoce a vše nejlepší 
nejen v novém roce 2018
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2 • Česko zpívá koledy


