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V předvečer svátku svatého Mikuláše to na naší učebně vypadalo, jako kdyby se tu odpálil 

sebevražedný Mikuláš a celý zástup čertů. Kolegové z firmy Smolík & partner, kteří sídlí o dvě 

patra výše, nám zapůjčili své čertovské převleky. Sami 

už totiž s nadílkou nechodí. Mají děti již odrostlé a na 

jejich zlobení je každý čert krátký .  

 

Vybrali jsme ty méně páchnoucí kousky, nalíčili se 

a ve  ložení čertice, čertice, Mikuláš, andělka vyrazili 

do blízkého Domova sv. Zdislavy pro matky s dětmi 

v tísni. A většina dětí po našem vstupu do domu 

opravdu v tísni byla. Například tříletý capart schovaný 

za postelí zpíval Mikulášovi „skákal pes“ tak 

úpěnlivě, že drmolil jeden verš stále dokola 

jako zaseknutá deska. Samozřejmě nechyběla 

ani vševědoucí kniha hříchů, ze které čertice 

Eva předčítala hlasem tak hrozivým, že všichni 

horlivě slibovali, že se ihned polepší. Každé 

dítě, včetně 14 ti leté slečny dostalo po balíčku 

a jedna malá holčička tím byla tak potěšena, 

že se odvážila dát i čertovi pusu! … a máme slíbeno, že pod dojmem naší návštěvy nám děti 

namalují obrázky! Myslíte, že na nich budeme mít větší ránu, než v reálu?  

 

Co s načatým večerem? Shodou okolností v místním kině 

promítali ANDĚL PÁNĚ 2. Částečně jsme se odmaskovali 

a po rychlé svačině klobáso-pivního typu jsme už stáli 

v předlouhé frontě před kinem. Díky kožichům nebylo 

čertům zima, jen Mikuláš litoval, že předčasně odložil svou 

mitru a vatový vous, protože mrazivý vítr si pohrával s jeho 

vlasy a šlehal do tváří. Nakonec se pro nás lístky přece jen 

našly a mohli jsme se pohodlně usadit do plyšových křesel 

a podívat se, jak naděluje konkurence. Vychutnali jsme si 

poučnou a zábavnou pohádku a nasáli kouzelnou atmosféru předvánočního Krumlova. 

Ve chvíli, kdy šly titulky, jsme ani na chvilku nelitovali postávání v průvanu před pokladnou. 

Byl to příjemný a dobročinný večer .   
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