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Sleva na dioptrické obruby platí při zhotovení kompletních brýlí (obruba + skla).
Akce platí od 14. 11. 2016 do odvolání ve všech prodejnách kromě outletu FAOC Štěrboholy. Nelze uplatnit na nákupy v e-shopu.
K jakémukoliv nákupu nad 2 000 Kč získáte dárek: 500 Kč na další nákup slunečních brýlí v min. hodnotě 1 500 Kč po odečtení slevy.

na všechny dioptrické obruby
a sluneční brýle včetně letošních modelů!

Na modely pro rok 2017 sleva 20 %

Dárek

poukázka

na 500 Kč

Nadělujeme • Sleva

Těšíme se na Vás v pobočce FOKUS optik a.s.
Adresa: Karlovo nám. 40, 674 01 Třebíč • Otevírací doba: Po - Pá 8 - 17, So 8 - 11 hod

Tel.: 568 841 035 • E-mail: fokustrebic@fokusoptik.cz

Na Vánoce jsem se jako malé dítě 
začal těšit hned po nástupu do základ-
ní školy. Lehce jsem si spočítal, že do 
kýženého Štědrého dne chybí 30 dní 
v září a v listopadu, 31 dní v říjnu a 24 
dnů v prosinci. Když se to sečte, vychá-
zí neuvěřitelných 115 dní. „Já se snad 
těch Vánoc vůbec nedočkám,“ povzde-
chl jsem si a vrhl se do víru podzimní-
ho života, a na Vánoce si vzpomněl jen 
občas.

Uplynulo září, uplynul říjen, a inten-
zita těšení se na Vánoce opět nabrala 
na intenzitě. Vždyť do Štědrého dne už 
zbývalo jen 54 dnů. A my se také zača-
li těšit na zimní radovánky. To bylo 
vzrůšo, když vzduchem poletoval prv-
ní sníh, a my se ujišťovali, že už určitě 

neroztaje, a my budeme moci vytáh-
nout sáňky a lyže a brusle.

Strašně nám vadilo, když první sníh 
roztál, a také rybníky se nepokryly pat-
řičnou vrstvou ledu. Na začátku pro-
since do Štědrého dne zbývalo 24 dnů. 
A to už jsem si uvědomil, že prosinec 
není jen štědrý o Vánocích, ale také na 
Mikuláše. 

Jako malé dítě jsem se ho trochu bál 
,a když jsem obdržel plno dobrot, roz-
dělil jsem si je tak, abych každý den 
mohl něco ochutnat, až do vánočního 
cukroví. 

To už jsme každé odpoledne sehrá-
vali líté boje v hokeji, a když přírodní 
ledovou plochu zavalily hromady sně-
hu, pouštěli jsme se s větrem o závod 

ze svahů, co jich okolí mé rodné obce 
Střítež nabízelo. 

Vánoce se blížily kvapem, pro mě 
velice pomalu. Ale pak už byl předve-
čer onoho kýženě vyhlíženého dne, po 
domě vonělo cukroví, se kterým jsem 
mamince pomáhal tou měrou, že jsem 
vážil jednotlivé potřebné suroviny. 

Když jsme my děti byly mladší, tatí-
nek nás odpoledne nalákal na vycház-
ku, aby maminka mohla připravit stro-
mek a vánoční dárky. Nejprve jsme 
se modlili všichni růženec, to byl tak 
trochu trest, protože se modlitba dost 
táhla a já už chtěl vědět, co budu mít 
pod stromečkem.   

Ještě nás čekala rybí polévka a salát a 
kapr, kterého jsem kvůli kostem nerad, 

a tak mi maminka vždycky usmažila 
jíšku, míchaninu z obalů na řízky. A 
pak už jsme se všichni přestěhovali k 
vánočnímu stromku. Bylo to pro nás 
velké překvapení, tehdy se ještě ozdo-
bené stromky nevyskytovaly téměř na 
každém kroku často už od října! 

Z čeho jsem měl největší radost? 
Z knížek. Okamžitě jsem začal hltat 
nové příběhy, televize mě absolut-
ně nezajímala. Vánoční atmosféra mi 
vydržela ještě po celý leden. Pak jsem 
se začal těšit na Velikonoce, na pouť, 
na vyschlý plácek, kde jsme mohli hrát 
fotbal, na léto, a až najednou, v hodně 
dospělém věku, jsem si uvědomil, že 
tím těšením se na budoucno mi ten 
život nějak rychle utekl.   -zt-

Čas předvánoční, to bylo období těšení


