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VEĽKÁ ÚĽAVA 
Na jednej strane okna ticho padali snehové vločky, ktoré sa pohodlne položili do mäkkej vrstvy čerstvo 
napadnutého snehu a spolu s množstvom ďalších vytvárali krásnu snehovú rozprávku. Na druhej strane 
toho istého okna, v jednej nemocničnej izbe, ticho dopadali na pokrčenú perinku nemocničnej postele 
tajné slzičky... 
 
Komu patria? Komu patria? 
 
Nášmu Boľkovi, ktorého už možno poznáš. Ak nie, prezradím ti, že Boľko je výnimočný chlapec, ktorý Nášmu Boľkovi, ktorého už možno poznáš. Ak nie, prezradím ti, že Boľko je výnimočný chlapec, ktorý 
má boľavé kostičky. Keď spadne, alebo sa silnejšie buchne, kostička sa mu zlomí. Vtedy to veľmi bolí a 
niekedy musí ísť aj do nemocnice. Presne tak, ako teraz... Snehová rozprávka, ktorú teraz sleduje za 
oknom, je na pohľad síce veľmi krásna, ale pre Boľka vie byť aj veľmi nebezpečná. Prečo? Pretože 
spôsobila, že sa pošmykol na ľade a spadol. Veľmi si želal, aby nožička a ručička, ktoré ho zrazu veľmi, 
veľmi silno zaboleli, neboli zlomené. Presviedčal mamičku aj ocka, že to určite tentokrát zvládne a 
nemusia ísť do nemocnice. Mamička s ockom už však takéto situácie dobre poznali a presne vedeli, čo 
majú robiť. Ocko jemne zobral Boľka na ruky a držiac ho v náručí si opatrne sadol do auta, zatiaľ čo 
mamička šoférovala. 
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Boľko sa všemožne snažil neplakať, aj keď ho to tak veľmi bolelo. Kým prišli do nemocnice, ocko mu celú 
cestu šepkal do ucha: „Neboj... Zvládol si to už veľakrát, určite to zvládneš aj teraz. Sme tu s tebou a ty si 
náš veľký hrdina...“ Boľko si aj napriek bolesti všimol, že ocko povedal slovo VEĽKÝ. Doteraz mu vždy 
hovoril, že je jeho malý hrdina a dnes je... VEĽKÝ! Cítil sa tak hrdo, že sa v tej chvíli rozhodol, že to určite 
znovu zvládne! Mamička bola celú cestu zvláštne ticho... Po príchode do nemocnice mu nožičku a 
ručičku odfotili röntgenom. Pán doktor sa potom ticho rozprával s mamičkou a s ockom a Boľko už 
vedel, že bude musieť znova ostať v nemocnici...
  
Teraz leží v nemocničnej posteli a kým tam nikto nie je, slzičky sa mu tajne kotúľajú po mokrých líčkach 
a potichu dopadajú na perinku. Je tam sám a je mu tak smutno a ešte ho aj bolí noha a ruka. A k tomu 
všetkému sú o chvíľu Vianoce a on trčí v tejto nemocničnej posteli! 
 
Odrazu sa otvorili dvere a dnu s úsmevom nakukla mamička. Boľko sa všemožne snažil skryť svoje Odrazu sa otvorili dvere a dnu s úsmevom nakukla mamička. Boľko sa všemožne snažil skryť svoje 
slzičky. „Ja...ja... som neplakal, naozaj...iba...iba...mi niečo spadlo do oka. Veď som predsa VEĽKÝ 
hrdina. Ocko mi to povedal. A ja som, naozaj som…!“ Habkal a previnilo uhýbal očami, zatiaľ čo brada sa 
mu ešte stále triasla od zadržiavaného plaču. Mamička si k nemu sadla, chytila ho za rúčky a povedala: 
„Ak sa ti chce plakať, tak poplač. Aj hrdinovia niekedy plačú.“ Boľko na ňu neveriaco vyvalil veľké modré 
oči. „Naozáááááj?“ „Naozaj!“ povedala mamička tónom, ktorý nedovoľoval žiadne pochybnosti. Vtedy si 
Boľko všimol, že vo dverách stojí ocko. Spýtavo a trochu neisto sa naňho pozrel. Potreboval uistenie, že 
to, čo mamička povedala, vníma ocko rovnako a že jeho hrdinstvo sa neodkotúľalo spolu so slzičkami. 
Ocko naňho žmurkol a usmial sa na znak súhlasu. Odrazu sa Boľkovi už vôbec nechcelo plakať a kdesi v 
srdiečku pocítil veľkú úľavu.
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PREKVAPENIE
Vtom do izby ako veľká voda vošla ráznym krokom pani sanitárka. Boľko si vlastne až doteraz myslel, že 
sanitárky chodia na sanitke, a ony si normálne chodia tu - hocikde po chodbe, po nemocnici a roznášajú 
jedlo, obliekajú perinky a občas deťom aj niečo veselé povedia. Už tu bol viackrát, ale túto pani sanitárku 
tu predtým nevidel. Teraz ju tu vidí takmer každý deň. Páči sa mu a niekoho mu pripomína...
 
„Tak čo, mladý pán? Dokedy tu chceš ešte takto vylihovať? Ber sa domov!“ povie svojím zvučným hlasom „Tak čo, mladý pán? Dokedy tu chceš ešte takto vylihovať? Ber sa domov!“ povie svojím zvučným hlasom 
a hrnie sa k jeho posteli. „Aby ti to išlo ľahšie, niekto ti posiela toto... Na, zober si!“ povie rázne a vtisne 
Boľkovi do ruky cumlíkovú lízanku. Pozrie naňho láskavými očami farby horkej čokolády. Boľko zrazu 
presne vie, kde už tie oči videl! „Jeeeeej, teta! Ty si určite mamička mojej kamarátky Inky. Však?“ Teta 
sanitárka sa nahlas a zo srdca zasmeje, postrapatí Boľkovi vlasy a energicky dodá: „Tú lízanku pre teba 
vyrobila ona. Pozdravuje ťa a máš sa tešiť na zajtra...“ povedala akoby nič a bez ďalších slov pokračovala 
k ďalším malým pacientom. Boľko neveril vlastným očiam a radostne vykríkol: „Mami, ocko, pozrite sa, 
čo mám! To nemôže byť náhoda, že práve Inkina mamička tu pracuje. Takú dobrú kamarátku nemá len 
tak hocikto, však?“ Dodal dôležito a už sa nevedel dočkať, ako sa s Inkou stretne a všetko jej vyrozpráva. 
Rovnako aj ostatným kamarátom - Chcejkovi, Tmejke aj Veselke. 

Viete, kto je Inka, Chcejko, Tmejka a Veselka? Ak náhodou neviete, sú to Boľkovi kamaráti zo škôlky 
a viac sa o nich dozviete v knihe hrejivých rozprávok - Vnímajkovia…

Boľko už aj zabudol, že ešte pred chvíľkou plakal a tiež na to, že teta sanitárka mu povedala, aby sa tešil Boľko už aj zabudol, že ešte pred chvíľkou plakal a tiež na to, že teta sanitárka mu povedala, aby sa tešil 
na zajtra. Ktovie prečo? Práve sa sústredil na svoju lízanku. Maškrtne sa oblizol. „Mňam...!“ Lepšiu 
lízanku hádam ešte nejedol. Možno preto, že bola darovaná z lásky. Mamička s ockom sa na seba 
pobavene usmiali a v tej chvíli vedeli, že Boľkovi je už lepšie a že to zvládne, kým ho zase prídu navštíviť 
do nemocnice.
 
To však nebolo všetko, čo rozjasnilo Boľkovi dlhé chvíle v nemocnici. 

Na druhý deň potom, ako zvíťazil sám nad sebou a pochopil, že aj veľkí hrdinovia môžu niekedy plakať Na druhý deň potom, ako zvíťazil sám nad sebou a pochopil, že aj veľkí hrdinovia môžu niekedy plakať 
a tiež potom, ako už zjedol celú lízanku, sedel a rozmýšľal, čo ďalej s dnešným dlhým dňom. Odrazu 
začul za dverami akési šuchoty a šepkanie: „Ja idem prvý… Nie, ja idem prvá… Nie ja… Počkaj! Zober to! 
Na! Auuu! Pssst!...“

Čo to len môže byť? Bol taký zvedavý, že keby nemal na nohe tú ťažkú sadru, hneď by vyskočil z postele a Čo to len môže byť? Bol taký zvedavý, že keby nemal na nohe tú ťažkú sadru, hneď by vyskočil z postele a 
išiel si to na vlastné oči overiť. Jeho zvedavosť však netrvala dlho, pretože v tej chvíli sa do izby nahrnulo 
klbko smejúcich sa detí, ktoré sa všemožne snažili byť potichu. No o čo viac sa snažili, o to menej sa im 
to darilo a nakoniec z ich príchodu bola veľká smejúca sa trma-vrma… Boľko takmer vyskočil z kože. 
Radostne zvískol: „Inka, Chcejko, Veselka, čo tu robíte?!“ Hovoril nadšene a vlastne ani veľmi nevedel, čo 
má od radosti povedať. S radostnou iskričkou v očiach pohľadom preskakoval z jedného na druhého. 
Zrazu sa zarazil: „A kde je Tmejka?“ zvedavo sa pozrel do dverí. Len čo to vyslovil, vo dverách sa objavilo 
dievčatko v zelenom klobúčiku, ktoré za ruku viedla pani učiteľka. „Tmejka! Pani učiteľka! To ani nie je 
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možné! Vy ste tu! Ja sa tak veľmi, veľmi teším! Ako ste sem prišli?“ Všetci začali rozprávať jeden cez 
druhého. Chceli si spolu toho toľko povedať… Vo dverách sa objavila aj pani sanitárka, ktorá na Boľka 
veselo žmurkla a zakývala Inke. V tej chvíli si Boľko spomenul, ako mu hovorila, že sa má na dnes tešiť. 
Celkom na to zabudol. Sústredil sa na svoju lízanku, za ktorú nesmie zabudnúť Inke poďakovať. Ešte 
dlho sa spolu s kamarátmi smiali a rozprávali. O tom, ako Inka spadla do snehového záveja; o tom, ako 
Chcejko chodí do škôlky na sánkach; o tom, ako Tmejkin psík Chrumko zožral celé cesto na vianočné 
medovníčky a tiež o tom, ako Veselka pomohla pani učiteľke s nápadmi na krásne vianočné ozdoby, 
ktoré spolu vytvorili a zavesili na spoločný stromček v škôlke. „Pošleme ti fotky, dobre?“ spýtala sa pani 
učiteľka. Boľko nadšene prikývol a v zápätí posmutnel, keď videl pani učiteľku, ako sa pozrela na 
hodinky. „Je čas ísť...“ povedala deťom a vytiahla krásne vrecúško. „Niečo sme ti priniesli,“ žmurkla na 
Boľka a z vrecúška začala vyberať krásne čokoládové figúrky - rybku, snehuliaka, Mikuláša, psíka, 
prasiatko a ďalšie... Boľko také krásne figúrky ešte nikdy nevidel. „Pozri, každú z týchto postavičiek ti 
zavesíme tu na posteľ. Každý deň si jednu zjedz a spomeň si na nás…“ 

Boľko mal takú veľkú radosť. Odrazu ho noha už tak nebolela. Jeho bolesť prekonala radosť z kamarátov. Boľko mal takú veľkú radosť. Odrazu ho noha už tak nebolela. Jeho bolesť prekonala radosť z kamarátov. 
V tej chvíli mal pocit, že nikto na svete nemá lepších. Dokonca je pre nich taký dôležitý, že za ním prišli 
až do nemocnice. Boľko v tej chvíli cítil, že k nim patrí… 
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NOVÝ KAMARÁT
Dni plynuli, čokoládové figúrky, ktoré mu priniesli kamaráti s pani učiteľkou sa pomaly míňali a Boľko 
bol ešte stále v nemocnici. Cítil sa trochu lepšie, ale bolo mu už tak dlho, že nevedel, čo so sebou. 
Mamička mu priniesla knižky, maľovanky, lego a aj tablet. Všetky knižky “prečítal”, s legom sa pohral a 
dokonca už ani tablet  ho nebavil. Mrvil sa v posteli a s tou ťažkou sadrou sa snažil nájsť si aspoň trochu 
pohodlnejšie miestečko na sedenie. 

Vtom sa otvorili dvere a dnu vošiel chlapec... Mohol mať toľko rokov ako Boľko, ktorý v tej chvíli zabudol, Vtom sa otvorili dvere a dnu vošiel chlapec... Mohol mať toľko rokov ako Boľko, ktorý v tej chvíli zabudol, 
ako nepohodlne sa mu ešte pred chvíľou sedelo. Okamžite sa prestal mrviť a zbystril pozornosť. 
„SUPER! Budem mať kamaráta. Aspoň mi tu nebude tak dlho.“ Potešil sa Boľko a s neskrývanou 
zvedavosťou si obzeral drobného chlapca. Vyzeral celkom fajn, ale sestričky sa s ním rozprávali nejako 
zvláštne. Chlapec nič nehovoril, len pohľadom blúdil po izbe z jednej strany na druhú. Vyzeral nejako 
vyplašene, akoby sa už-už  chcel rozbehnúť preč. Prišla s ním však aj jeho mamička a vyzeralo to tak, že 
tam s nimi aj ostane. Keď sestričky odišli, chlapec stále sedel na posteli, nič nehovoril a jemne sa knísal 
z jednej strany na druhú.
 
„Ahoj.“ Povedal Boľko.
.
.
.
NIČ...
 
„Hm...Možno ma nepočul.“ Pomyslel si Boľko a skúsil to znovu trochu hlasnejšie. „Ahoj. Ja som Boľko. 

NIČ...
 
„Hm...Možno ma nepočul.“ Pomyslel si Boľko a skúsil to znovu trochu hlasnejšie. „Ahoj. Ja som Boľko. 
A ty?“ 
.
.
.
STÁLE NIČ...STÁLE NIČ...
 
Boľko len pokrčil plieckami a pomyslel si, že je dosť neslušné neodzdraviť. Spýtavo sa pozrel na Boľko len pokrčil plieckami a pomyslel si, že je dosť neslušné neodzdraviť. Spýtavo sa pozrel na 
chlapcovu mamičku. „Nechaj mu trošku času. Je preňho ťažké, keď je v cudzom prostredí. Potrebuje sa 
trošku osmeliť, však?“ Povedala mamička, postrapatila chlapcovi vlasy a milo sa usmiala na Boľka. 
„Dobre teda, času tu máme véééééľa!“ vyhlásil Boľko a ďalej potajme sledoval zvláštneho chlapca. 
„Tetaaaa? Tak mi aspoň povedz, ako sa volá.“ šepkal Boľko, akoby sa z toho, ako zistiť chlapcovo meno, 
stala zrazu tajná misia. „Svojko,“ odpovedala mamička. Boľkovi sa to meno veľmi zapáčilo a rozhodol sa, 
že vo svojej tajnej misii bude pokračovať. Nájde spôsob, ako sa s ním skamarátiť. Skúšal teda veľa 
spôsobov. Pýtal sa ho rôzne otázky, ukazoval mu hračky, spieval veselé pesničky a snažil sa nájsť ešte 
všelijaké iné spôsoby, ako ho zaujať. Niekedy sa mu to darilo, inokedy nie. Občas ho to veru aj hnevalo, 
keď mu neodpovedal, alebo nemal záujem o jeho hračky. Až dovtedy, kým nevybral autíčko, ktoré Svojka 
veľmi zaujalo. Hneď ho vzal Boľkovi z ruky a bežal na svoju posteľ, kde si autíčko položil na strechu a 
roztočil na ňom všetky kolieska. Najprv všetky naraz, potom každé zvlášť, potom iba jedno, potom 
ďalšie... Nadšene sa pri tom usmieval a uprene sledoval, ako sa kolieska točia. Takto sa vydržal hrať 
veľmi dlho. Boľko nevedel, že aj takto sa dá hrať s autíčkom. Bolo to preňho niečo celkom nové a aj on to 
chcel vyskúšať. Vybral si teda druhé autíčko a aj on na ňom roztočil všetky kolieska. „Hmm...no...áno...
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točia sa.” povedal si len sám pre seba, mykol plieckami a otočil autíčko naspäť na kolesá, nechápajúc, čo 
je na točení kolies také skvelé. Pozrel sa na Svojkovu mamičku a vyhlásil: „Ja sa radšej budem hrať takto. 
Ale keď sa mu to páči, nech sa hrá tak, ako chce. Lepšie ako nič. No nie?” Mamička sa na Boľka usmiala a 
s radosťou sledovala, ako sa chlapci hrajú. Každý sám, ale predsa zvláštne spolu. Takto sa začalo medzi 
nimi tvoriť nové kamarátstvo. Vtedy však ešte nikto nemohol tušiť, že nebude „len“ také krátke 
nemocničné…

Ak chcete Svojka bližšie spoznať, jeho príbehy vám prinesieme v ďalších rozprávkach o Vnímajkoch. Preto Ak chcete Svojka bližšie spoznať, jeho príbehy vám prinesieme v ďalších rozprávkach o Vnímajkoch. Preto 
spolu s mamičkou alebo ockom sledujte Facebook Vnímajkovia, kde sa dozviete všetky novinky zo sveta 
Vnímajkov… 

6



SKUTOČNÉ DARČEKY
O pár dní, presne na Vianoce, pán doktor Boľkovi nečakane oznámil, že dnes ide domov. Od radosti 
takmer ”vyskočil z kože“. Dobre vedel, že dnes sú Vianoce a nevedel sa dočkať, kedy poňho prídu 
mamička s ockom. Netrvalo dlho a už bol aj na ceste domov. 
Celú cestu mamičke aj ockovi nadšene rozprával o tom, ako ho boli pozrieť kamaráti aj o chlapcovi, ktorý Celú cestu mamičke aj ockovi nadšene rozprával o tom, ako ho boli pozrieť kamaráti aj o chlapcovi, ktorý 
ho najskôr ani neodzdravil, ani nepovedal ako sa volá a potom sa mu tak zapáčilo jeho autíčko... Ešte 
nikdy nestretol takéhoto chlapca a niekedy ani nevedel, ako sa k nemu správať. Jeho mamička im však 
pomohla a postupne sa z nich stali kamaráti... Boľko dorozprával práve vo chvíli, keď dorazili domov. 
Tak dlho tu nebol. Konečne!

Mamička otvorila dvere a keď ocko s Boľkom v náručí vstúpil do dverí, Boľko až zalapal po dychu… Mamička otvorila dvere a keď ocko s Boľkom v náručí vstúpil do dverí, Boľko až zalapal po dychu… 
Objavila sa pred ním ozajstná vianočná rozprávka - krásne prestretý stôl a nádherný vianočný stromček, 
na ktorom sa trblietalo množstvo ligotavých svetielok. Vonku už bola tma. 
Aj tentokrát za oknom ticho padal sneh, ale vo vnútri už nebol nikto smutný… Bolo počuť len tóny 
vianočnej koledy a vo vzduchu bolo cítiť lákavú vôňu štedrovečernej večere, ktorú kým prišli domov, s 
láskou dokončila babička. Boľkovi sa v očkách zaleskli slzičky... Tentokrát to však boli slzy radosti a on 
už vedel, že ich nemusí skrývať...
  
Keď si v ten večer Boľko otváral svoje darčeky, ktoré našiel pod stromčekom, spomenul si na svojho 
kamaráta Svojka. Ten, žiaľ, nemohol byť tento rok na Vianoce doma. V tej chvíli sa rozhodol, že autíčko, 
ktoré dnes dostal a ktoré malo parádne točiace kolieska, daruje práve jemu...
 
Boľko v tomto vianočnom čase dostal veľa… veľmi veľa…  Nielen darčekov pod stromčekom, ale najmä 
malých zázrakov:

• Pochopil, že aj hrdinovia môžu plakať,• Pochopil, že aj hrdinovia môžu plakať,
• zistil, že ak niekomu na tebe záleží, nájde spôsob, ako ti to ukázať (možno aj malou lízankou :)
• uvedomil si, že ľudí nestretávame len tak náhodou - presne ako on nestretol náhodou Inkinu mamičku,
• cítil, že má najlepších kamarátov na svete ku ktorým jednoducho patrí,
• získal nového kamaráta Svojka, 
• nečakane mohol byť na Vianoce doma,
• pod stromčekom sa vzdal svojej hračky pre svojho kamaráta z nemocnice.

  
A čo vy, deti? Čo krásne zažívate na Vianoce vy? Na koho si spomeniete pod vianočným stromčekom? Skúste 
myslieť aj na ľudí, ktorí svoje Vianoce strávia v nemocnici. Tento rok ich bude viac ako inokedy... Pošlite im 
aspoň malú modlitbičku alebo peknú myšlienku, aby aj vďaka vám na Vianoce nikto nezostal sám...

KONIEC
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