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Otázka pro politické kluby na prosinec:
� Na jaké nejzvláštnější Vánoce ve vašem životě nikdy nezapomenete? 

Překvapení pro rodiče
Otázka je ryze osobní, tedy i odpověď 

jen za mne. V dobách mého dětství a 
mládí advent nebyl tak úporně mediali
zován a především zkomercionalizován. 
Patřil spíše převážně praktikujícím kato
líkům, takže moje vzpomínky nezbyly. 

Zato nikdy nezapomenutelné Vánoce 
pro mne budou ty z roku 1956, kdy jsem 
sobě i rodičům na Štědrý den rozsvítil 

vlastnoručně vyrobené elektrické osvětlení vánočního stromečku, tehdy ješ
tě málo rozšířené. 

Bylo ze žároviček do ruční svítilny, nabarvených anilinovými barvami. Při
lepeny byly Kanagomem na původní skřipce pro voskové svíčky. Napájely 
se z transformátoru od elektrického vláčku. Ve své původní podobě světélka 
vydržela a byla používána především jako památka více než dvacet let.

Mé vnímání adventu změnil covid
Mám toto období opravdu hodně rád. 

Přichází klidná a příjemná atmosféra, tra
dice, zvyky, setkávání s blízkými, vzpo
mínky nebo zamyšlení. Rád si udržuji tu 
tradiční atmosféru adventu a Vánoc. 

Právě tradice a možná někdy stále se 
opakující rituály mě těší snad čím dál 
víc. Možná je to i tím, že mám na co a na 
koho vzpomínat a že mám okolo sebe 
lidi, se kterými jsem rád. 

O to více je samozřejmě překvapující, když někdo tento tradiční rituál na
ruší. A to se nám všem stalo v loňském roce. Epidemiologická situace moje 
vnímání adventu úplně změnila. Přicházely obavy, stovky dotazů od obča
nů, médií a zdravotníků. Snažili jsme se o udržení funkčnosti zdravotnictví a 
měli strach o samotné zdravotníky, aby vše zvládli. Ten tlak byl opravdu vel
ký. 

A i letos mám obavy, že nadcházející advent a vánoční svátky budou znovu 
velmi podobné. Ale právě v průběhu tohoto období si přejeme hlavně zdraví. 
Tak pro něj udělejme vše, co můžeme. Pomozme zdravotníkům, aby zvlád
li nelehkou situaci. Aby překonali ten zvláštní, pracovně, fyzicky i psychicky 
náročný advent a vánoční svátky tak, abychom si všichni mohli pro příští rok 
popřát hodně štěstí, zdraví a konečně se volně nadechnout. 

Pak můžeme věřit, že ten další advent bude jako před tím, tedy tradičně 
obyčejný, a právě proto krásný.

Ať lodičky drží při sobě
V naší rodině dodržujeme v adventní 

době všechny zvyky, které se přenáší z 
generace na generaci. Proto mi mnoho 
roků splývá, jen na fotkách je vidět, jak 
děti postupně rostly. 

Nikdy nedokáži zapomenout na 
poslední Vánoce strávené s mojí mamin
kou. Již od rána byla u nás skvělá atmo
sféra, všechno se mimořádně dařilo. 

Strojili jsme stromeček, obalovali kapra, vesele se smáli. A pak mamka řekla, 
že teď budeme pouštět lodičky ze skořápek ořechů se svíčkami po vodě. 

Věřili jsme, že pokud lodička zůstane pohromadě s ostatními, nic nás 
nemůže roztrhnout a zůstaneme následující rok spolu. Každý rok se některá 
oddělila a plula si, kam chtěla, ale tenhle rok všechny lodičky zůstaly u sebe, 
ani ta maminčina neodplula pryč. 

Později v novém roce, když maminka zemřela, jsem si na tento okamžik 
palčivě vzpomněla a chtěla jsem tradici opustit, protože nefunguje. Pak jsem 
si uvědomila, že to tak není, protože mamka s námi navždy zůstane i se svým 
smíchem, a tak v pouštění lodiček pokračujeme a pouštíme tam i tu mamky, 
která vždy zůstane v kruhu ostatních.

Nezapomeňme na opuštěné a nemocné
Vzhledem k mému věku nejsem zas až 

takový pamětník, nicméně pro odpověď 
není třeba vůbec sahat do historie. Je to 
loňský advent, kdy se vánoční stromy na 
náměstích rozsvěcovaly bez účasti veřej
nosti a tradiční předvánoční odlehčené 
hemžení se konalo ve zvláštní úzkostné, 
sevřené a nervózní atmosféře.

A bohužel letošní vyhlídky nejsou 
o moc růžovější. V parafrázi na slova klasika  takový způsob adventu zdá se mi 
poněkud nešťastný. 

Pak si také vzpomínám, že na mě působilo poněkud zvláštně, když jsem se v 
předvečer Vánoc (připadaly zrovna na víkend) vracel ze služební cesty z Anglie. 
Byl to takový zvláštní teskný pocit ve studených zamračených mracích někde nad 
Evropou, a dole v domácnostech vonělo cukroví a vládla teplá vánoční atmosféra. 

Ať tak či jinak, přeji všem pokojný a klidný advent i období Vánoc. Abyste se ve 
shonu a každodenních povinnostech této zvláštní současnosti zastavili, dopřáli si 
čas sami pro sebe a své blízké. A také nezapomeňme na ty, kteří jsou opuštění, osa
mocení, nemocní, chudí. Darem, pomocnou rukou nebo vlídným slovem udělej
me radost těmto lidem.  (Pokračování na str. 8)

Advent a Vánoce jsou časem lidskosti

Vladimír
Novotný,
klub ČSSD

Betlémské světlo přijede do Žďáru 
v sobotu 18. prosince v 7.28 hodin 
rychlíkem Vysočina od Brna.

Tento den jej skautští kurýři roz
váží po celé naší vlasti.

Na žďárském nádraží se Betlém
ského světla ujmou tradičně old
skauti. Jak pro ŽN vysvětluje Petr 
Bednář, kapitán přístavu Racek, 
žďárského střediska Junák  český 
skaut, s ohledem na covidovou situ
aci nepočítají skauti letos s žádnou 
akcí pro veřejnost.

Betlémské světlo roznesou po 
žďárských kostelech, do Květinky 
ve Veselské ulici a na městský úřad. 
Tam všude si pak můžeme s lucer
nou pro světlo přijít.

Světlo naděje
Jak kapitán Petr Bednář připomí

ná, myšlenka šíření předvánočního 
pokoje a míru vznikla v Rakousku. 
Úplně poprvé plamínek přicesto
val v roce 1986 letadlem do Lince, 
kde se stal součástí vánoční sbír ky rakouského rozhlasu a televize 

na pomoc znevýhodněným dětem. 
„Světýlko si v místě narození Ježíše 
Krista, v Betlémě, přebírá každý rok 

kluk nebo dívka, kterým se říká Dítě 
světla. Letos je jím dobrovolný hasič 
Tobias Nußbaumer,“ uvádí pro zají
mavost kapitán přístavu Racek.

Cestu z Betléma do Rakouska 
absolvuje vánoční plamínek letec
ky ve speciálním bezpečnostním 
obalu, zde se pak během slavnost
ní ekumenické bohoslužby předává 
skautům z jednotlivých evropských 
zemí.

Letos slavnost proběhne v sobo
tu 11. 12. v Salcburku. Světlo pak 
ve večerních hodinách dorazí spolu 
s naší skautskou delegací do Česka 
a v neděli 12. 12. bude předáno do 
rukou brněnského biskupa v kated
rále svatých Petra a Pavla. 

Týden nato, v sobotu 18. 12., se 
vánoční plamínek díky skautským 
dobrovolníkům rozšíří po celé vlas
ti. „Rozvoz probíhá tradičně po vla-
kových trasách. Celý projekt Bet-
lémského světla má na starosti tým 
skautů a skautek z Brna,“ dodává 
Petr Bednář. -lko-

MOMENTKA z příjezdu Betlémského světla do Žďáru v roce 2019, vpravo Petr 
Bednář. Foto: archiv přístavu Racek

Betlémské světlo převezmou oldskauti
u ranního vlaku 18. prosince


