
Opravdový příběh 

Tento příběh se odehrává v nádherném vánočním čase, v čase konání dobra, kdy jsou naše 

srdce otevřena dokořán ke konání dobrých skutků. Je to čas příchodu TŘÍ KRÁLŮ, mudrců 

z východu, kteří naše domovy poctí svou návštěvou. 

Chtěla bych se s Vámi podělit o neskutečný příběh, který obohacuje nejen mne, jako osobu 

pověřenou dohledem a zároveň nosičem pokladničky, ale hlavně 3 krále, 3 děti převlečené za 

mudrce z východu. Jejich neskutečný příběh začíná písní „My tři králové jdeme k Vám štěstí, 

zdraví, vinšujeme Vám“, ve tvářích mnoha dárců jsou vidět slzy dojetí, lásky, úsměvů a slibů 

v další shledání. Někteří už nás svou přítomností nemohli obdařit, odešli za našim Pánem, 

který se o ně určitě co nejlépe stará! Mnozí lidé rozdávají koledníčkům sladkosti, někteří je 

obdarují nějakou korunkou, kterou koledníčci k mému úžasu dávají do charitní pokladničky. 

Po příchodu domů, děti plné zážitků, o které se chtějí podělit se svými rodiči, běží do svých 

pokladniček a nesou mi penízky, které mají ušetřené, aby je vložily do charitativních 

pokladniček. Této dojemné až neuvěřitelné příhody jsem se zúčastnila, když malá Anička 

přinesla velmi vysokou papírovou bankovku a říkala, že ji chce vložit do pokladničky pro děti, 

které jsou nemocné v nemocnici a nemají rodiče, aby nebyly smutné, protože ona se nedávno 

z nemocnice vrátila a ví, jak jí bylo smutno a to má své dva milující rodiče a úžasnou sestřičku 

Karolinku! I přes přemlouvání rodičů a mne, že ta částka je hodně vysoká, že si to má 

rozmyslet, velmi silným a důrazným slovem a pláčem nám pořád opakovala, že to chce udělat!  

Až nás mrzelo, že jsme ji od jejího dobrosrdečného úmyslu odrazovali, je to prostě už velká 

holka (7 let), která se umí správně rozhodnout! 

To jsou jen střípky toho, co my zažíváme s dětmi koledníčky! Tento krásný příběh jsem 

musela napsat, protože mi nedal večer spát a přemýšlela jsem, jak nás dospělé, naše děti učí 

již od útlého věku! 

Děkuji Ti, Charito, a hlavně maminko, která jsi mě k této sbírce dovedla za to, že mohu být 

účastněna takové plnohodnotné akce! Je to pro mě celoroční obohacení, jak velká jsou srdce 

obdarovaných a koledníčků, kterým tímto z celého srdce děkuji, protože bez VÁS by to nešlo! 

S  láskou v srdci a přáním všeho dobrého po celý rok 2020    

Květa Býmová 


