
LETOS VYSTOUPÍ NA BRNĚNSKÉM NÁMĚSTÍ SVOBODY NA AKCI ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY. K VÁNOCŮM ŘÍKÁ:

sestrám znamení rozsvícením
Pokračování ze str. 2
Nejen na Vánoce by si měli lidé
pomáhat. Děláte dobré skutky
také vy?
S kolegou jezdíme před Vá-

noci do domovů pro důchodce
a denních stacionářů. Přijede-
me, zahrajeme pár koled a
zpříjemníme jim den. Do na-
zdobené klubovny přijdou
staří lidé často o berlích, chvíli
poslouchají a po půl hodině
berle odhodí a začnou tančit.
Opatrně se pohupují v rytmu
a nám je dobře na duši. Často
mi pak telefonují zaměstnanci
domovů a říkají, že z naší ná-
vštěvy se klienti těšili pár dal-
ších měsíců. To mi dělá ob-
rovskou radost.

Pozorujete rozdíl mezi Vánoci
z dětství a těmi, které prožíváte
teď?
Vánoce pro nás děti nebyly

o velkých dárcích. Maminka
rozdělila ovoce, rozdali jsme si

malé dárky. Nejdůležitější u
nás byla sváteční atmosféra.
Doutnala v nás radost ze svát-
ků. Neřešili jsme, jestli nám
někdo nadělí drahé auto, nebo
cestu kolem světa. Velké dary
pro mě nejsou důležité ani teď.

Jaké dárky dostáváte nejradši?
Jsem vděčný za jakýkoliv

dárek. Třeba za obrázky od
těch nejmenších vnoučat, kte-
ré sama namalují. A když při-
píšou dědečku, máme tě rádi,
je to pro mě největší radost.
Nejkrásnější dárek není ten
nejdražší, ale darovaný oprav-
du ze srdce.

Kterou koledu si zpíváte
s vnoučaty nejčastěji?
Když jsem byl úplně malý,

koleda ze všech nejdůležitější
byla Narodil se Kristus pán.
Později jsem vnímal, že vedle
koled vznikaly i vánoční písně.
Třeba Tichá noc svou melodií

uchvátí každého. V mých při-
bližně patnácti letech složili
Suchý se Šlitrem Purpuru.
Když zazní v rádiu, pokaždé se
vrátím do chvíle, kdy jsem ji
slyšel poprvé.

Vybaví se vám nějaký hodně
silný vánoční zážitek?
Budu muset chvíli přemýš-

let. Pamatuji si hlavně na jed-
ny Vánoce.

Pokračování na str. 4

Jiří Helán
∙ Narodil se v roce 1947 ve
Veverské Bítýšce, kde žije
dodnes.
∙ V dětství zpíval v pěveckém
sboru, sólově zpívá od pat-
nácti let.
∙Jako člen Moravanky objel
s koncerty svět.
∙ Dodnes vystupuje s cimbá-
lovou muzikou.

Na pódiu. Foto: archiv J. Helána

Komplexní nabídka stomatologických služeb

Přejeme všem našim obchodním partnerům, zaměstnancům 

a především pacientům příjemné prožití vánočních svátků.

Do nového roku Vám přejeme mnoho úspěchů, pohody a zdraví.
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3 • Česko zpívá koledy


