
Ježíšek? Maminka dávala znamení
Dokončení ze str. 3
Štědrý den začal tím, že

jsme byli s kluky bruslit a hrát
hokej na kluzišti kousek od
našeho domu. Všechno bylo
zmrzlé. Vzpomínám si, že teh-
dy jsem opravdu pocítil při-
cházející vánoční atmosféru.
Většinou nás rodiče museli
volat, teď jsme si ale říkali sa-
mi, že bychom měli jít domů.
Tušili jsme, že se něco chystá,
cítili jsme to napětí. Vycházela
tehdy záře z červánků, když se
stmívalo, a měsíc vytvářel
kouzelný opar.

Který vánoční dárek vám jako
dítěti udělal největší radost?
Byly to ty stejné Vánoce.

Večer jsme vyšli se sestrami na
povinnou procházku, protože
rodiče strojili stromek. A pak
jsem dostal první brusle. Ne-
byly sice tak vypolstrované ja-
ko dnes, ale předtím jsme si
jen šroubovali kačenky. Teď
jsem měl pod stromečkem
opravdové brusle. To byla síla,

celý ten podvečer mám v živé
paměti. Až jsem se teď dostal
do sentimentální nálady, když
jsem se vrátil zpět do svých
mladých let.

Potkají vás posluchači i jinde
než na brněnském náměstí Svo-
body? Plánujete vánoční kon-
certy?
Zrovna jsem nad tím pře-

mýšlel a říkal si, že jsou letošní
Vánoce hodně naplněné kon-
certy. Máme s rozhlasem spe-
ciální pořad. Jeden koncert ve
Znojmě, potom v Předklášteří
pořádá můj kamarád sběratel
tradiční výstavu betlémů. Jsou
tak dokonalé, většina z nich je
mechanická. Všechno v nich
má tu kouzelnou atmosféru.
Pak se přesunu do Bíteše, de-
chová hudba Galáni z Při-
byslavi bude křtít své nové CD,
mají to zároveň jako vánoční
koncert. Budu jeden z jejich
kmotrů. A pak se objevím ve
Vyškově s cimbálem na ná-
městí. Přemýšlím, kde se tolik
akcí vzalo.

PLNÉ RUCE. Zpěvák a skladatel Jiří Helán tentokrát nejen s mikrofonem,
ale také s kytičkou. Foto: archiv Deníku

Koledami s Jiřím Helánem li-
dem na náměstí Svobody v
Brně přiblíží vánoční atmo-
sféru dětský pěvecký sbor
Zpěváček pod vedením Ka-
mily Horáčkové. Jeho členy
jsou děti ze Základní školy
Kamínky v Brně.

Děkujeme všem našim zaměstnancům a obchodním partnerům

za velmi úspěšnou spolupráci v letošním roce. 

Přejeme příjemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku 2018.

Více informací o možnostech spolupráce najdete na www.frujo.cz 
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4 • Česko zpívá koledy


