
VYZNÁNÍ OD KAPLIČKY SV. ANNY  

 

Stojím tu v lese už hezkou řadu let. Mám trochu tajemnou minulost, 

jelikož o mé historii není skoro žádná zmínka. Postavil mě zřejmě prostý 

člověk, soudě podle mého původního šatníku jako hrázděnou stavbu. Zřejmě 

ani focení nebyla má silná stránka, sehnat mou fotografii z mládí je 

tvrdý oříšek. 

 

Co stálo za tím, že mě postavil? Sama nevím, možná měl sám nějakou 

starost nebo radost, nějaká životní událost mu změnila život a on se 

chtěl takto odvděčit? Možná... Léta jsem tu stála v Dlouhém Dole skromně 

v lese, dávající lidem útěchu, radost, naději, stejně tak, jako útočiště 

před bouřkou, deštěm. Lidé přicházeli a odcházeli a já ani nepocítila 

jak ten čas letí. Najednou můj krásný skromný šat začal chátrat, celá 

jsem se cítila taková porouchaná. Nejvíce se na mě podepsaly 

povětrnostní vlivy. Na můj stav upozornila moje kamarádka Miluška 

Sembdnerová, která se o mě starala s místními - panem Novákem a panem 

Hájkem. Jako žena mi rozuměla, nový šatník jsem potřebovala, navíc 

hrozilo, že spadnu, jelikož vše jsem měla mokré, shnilé, rozpadající. 

Sama jsem si nedovedla poradit. Čekala jsem na zázrak a on se stal. 

 

Začali se o mě zajímat lidé z KČT Krásná Lípa, společně po dohodě s 

městem Krásná Lípa mě přihlásili do soutěže "ČSOB POMÁHÁ REGIONŮM" a 

pokud bych byla úspěšná, dostala bych ty nové šaty, které jsem moc 

chtěla. Moc jsem jim fandila a držela všechny třísky, aby to vyšlo. 

Cítila jsem se jako hvězda, najednou jsem byla v tisku, na plakátech a 

dokonce i na facebooku, to slovo je pro mě neznámé, ale toto vše mi 

pomohlo, abych se dostala z divoké karty do hlavní soutěže a v ní jsem  

nakonec i VYHRÁLA. Díky všem těm úžasným lidem, kterým jsem nebyla 

lhostejná a bojovali o mě až do konce. Bylo to jako v pohádce. Přišlo 

léto 2016 a ti hodní lidé se ke mě vrátili, přijeli pak ještě mockrát, 

měřili, řezali, vyrovnávali, zatloukali, natírali… Mnohdy to neměli 

jednoduché, jsem štíhlá dáma, proto vevnitř vždy mohl pracovat jeden 

nebo maximálně dva, ostatní venku. 

 

A jak to dopadlo? Zázraky se dějí, pohádky existují a hodných lidi 

je ještě dost a to mě těší nejvíce. 

Dnes skoro všichni, co jste mi nějakým způsobem pomohli, stojíte 

tady. 

 

Velké poděkování chci dát p. Zámišovi, p. Knappovi, p. Mihalíkovi, 

p. Peterkovi a Vám všem, kteří jste jakoukoliv pomocí mi zachránili 

život. Stojím tu v novém krásném kabátě s novým oltářem, výzdobou i 

lavicemi. Venku je nová lavička, aby každý dobrý člověk mohl u mě 

posedět a rozjímat. A jako každá dáma mám i nový krásný kovaný šperk - 

kříž, který mě zdobí, od kováře p. Petrouška. 

 

Děkuju Vám všem, kdo jste mě nenechali na holičkách. Vdechli jste 

mi nový život a chuť do života. 

 

 

 

Vaše kaplička sv. Anny 


