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Stopy lásky zůstávají

Nejkrásnější Vánoce jsou, když se lidé 
mohou scházet a navštěvovat. Lidé se se-
jdou a všichni mohou strávit kouzelný čas 
Vánoc spolu. 

Bohužel v poslední době tomu tak 
nemůže být. Už minulé Vánoce byly časem, 
kdy jsme s dětmi nemohli zpívat kole-
dy, navštívit a potěšit seniory v domovech 
důchodců. V rodinách jsme trávili Vánoce 

jen v úzkém rodinném kruhu z důvodu obav nákazy druhých. To se pak vytrácí ta 
krásná, voňavá atmosféra sounáležitosti tradičních bílých Vánoc. 

Zamýšlím se nad slovy Alberta Schweitzera: „Jediné, co bude důležité, až ode-
jdeme, budou stopy lásky, které tu po nás zůstanou.“ 

Přejeme vám, abyste i přes tuto nelehkou dobu všechny překážky překonali, 
nenechali se otrávit a společně připravili hlavně pro své děti a vnoučátka, babičky 
a dědečky hezké Vánoce. 

Do nového roku 2022 vám, milí občané, přejeme hodně zdraví, sil, optimismu 
a návrat k běžnému chodu života bez pandemie. Děkujeme všem, kteří nás pod-
porují a obrací se na nás s problémy a návrhy na změny v chodu města, a těšíme 
se na další spolupráci ve volebním roce 2022.

Jedinečný advent roku 1989
Zcela jiný než všechny ostatní byl pro mě 

advent roku 1989. Pro tehdy 19letého stu-
denta 1. ročníku lékařské fakulty v Brně byl 
celý advent naplněn aktivitami ve student-
ském revolučním hnutí. 

Přes den jsme vytvářeli a kopírovali infor-
mační letáky. V noci jsme je po celém městě 
vylepovali. Odpoledne jsme jezdili po Brně a 
obcích v jeho okolí, chodili do fabrik a škol, 

informovali, diskutovali a přesvědčovali lidi po kulturácích a hospodách, pomá-
hali zakládat místní buňky Občanského fóra. A byli jsme úspěšní. Večer vždy pro-
bíhala masivní demonstrace za svobodu na nynějším náměstí Svobody. 

A ty svíčky, svazky klíčů, radost a odhodlání všech, odvaha, pospolitost a pozdě-
ji i společná radost z nastávajících změn, to všechno byla jedinečná, nezapome-
nutelná, neopakovatelná a pro mě neskutečná krásná adventní doba.

Můj Štědrý den v Hanoji
Vánoce mám moc rád, vždy se těším, 

až skončí předvánoční šílenství a čas 
pak jakoby zpomalí a můžeme si uží-
vat klidu a pohody se svými blízkými. 
Mojí libůstkou je kuchání kapra a hlav-
ně vaření rybí polévky, to je takový můj 
sváteční obřad.

Jednou jsem tyto svátky strávil sám ve 
Vietnamu. S několika dalšími cestova-

teli jsme vyrazili na Štědrý den ke katedrále v Hanoji, kde nás po rezervovaném 
čase rozehnala policie. 

Ač jsou Vietnamci většinou jiného vyznání, i oni rádi na Vánoce slaví. No a sla-
vili tolik, že ráno, když jsem spěchal na autobus, byl východ z hotelu zavřený a 
recepce prázdná. Na volání a křik také nikdo nereagoval, tak jsem zvolil plán B. 
Oknem ve druhém patře se mi podařilo slézt do poměrně rušné ulice. Naštěstí 
se nad tím nikdo nepozastavoval, já si neublížil a i ten autobus stihl. Nakonec tak 
byly tyto Vánoce šťastné a veselé. Letos se těším na klidnější prožití vánočních 
svátků.

Vánoční stromeček
Za mého dětství jsme vánoční strom-

ky u nás na vesnici nekupovali v tržni-
ci, ale chodilo se na ně do lesa. Pan haj-
ný s úsměvem vypsal lístek na jedličku, 
borovičku či smrček, zaplatilo se 20 Kčs 
a mohli jsme vyrazit.

Pro stromeček jsme chodívali až těsně 
před Štědrým dnem, aby nám vydržel 
dlouho krásně zelený. Ten rok nám to 

ale pořád nevycházelo, až jsme se nakonec s tatínkem vydali pro stromeček 
ráno na Štědrý den. Chtěli jsme jedličku-douglasku, která rostla jenom v jed-
nom lese poblíž sousední vesnice. 

Tatínek vzal pilku, lístek od hajného a šli jsme. Ale štěstí nám nepřálo. 
Dlouho jsme hledali místo, kde douglasky v zasněženém lese rostly, a pak ne 
a ne vybrat tu pravou. Nakonec jsme v zimním lese zabloudili. 

Čas běžel, bylo poledne, pak už se začaly stíny prodlužovat, a my stále blou-
dili. Já už měla slzy v očích, ale tatínek se tvářil statečně. Nakonec vše dobře 
dopadlo. Podle zvuků silnice jsme našli správný směr a cestou z lesa potkali i 
krásnou jedličku. 

Ten rok jsme si s mladším bráškou naplno uvědomili, jak moc jsme rádi, že 
se máme. Že jsme rodina a můžeme být spolu!
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