
Mikulášská nadílka 

Dne 3.12.2012 od 16:30 hod. byla v kinosále budovy Krajského 

ředitelství policie Plzeň uspořádána tradiční mikulášská nadílka.  

Pořádání této akce se společně a odpovědně zhostili členové IPA 

ČR, územní skupiny č. 103 Plzeň, NOSP základní organizace č. 2 při 

KŘP Plzeň a FKSP při KŘP Plzeň. Pořadatelé letos připravili nadílku 

pro 200 přihlášených dětí. Do kinosálu se jich přišlo pobavit jen 92, 

což je necelá polovina. Úvodem byly dětem promítány krátké 

pohádky z domácí i zahraniční produkce, ze kterých měly zjevně 

největší úspěch příběhy s ovečkou Shaun.  Poté se programu ujal 

amatérský divadelní soubor Jezírko, který zahrál tři velmi známé 

pohádky - O Červené karkulce, O perníkové chaloupce a O 

Smolíčkovi. Některé děti se kvůli špatné slyšitelnosti přesunuly přímo před jeviště a po pohádkách si 

ještě společně s divadelníky zazpívaly několik dětských písniček. Před samotným závěrem zábavného 

podvečera přišel na jeviště Mikuláš s andělem a čerty, v jejichž přítomnosti ještě některé děti 

zazpívaly nebo zarecitovaly. Průběh této části programu někteří rodiče se svými dětmi narušili 

urychleným vyzvedáváním připravených balíčků se sladkostmi a sympatickým plyšákem veverčákem. 

Závěrečný spěch a velká neukázněnost rodičů v celém průběhu akce přinesly velmi negativní dojem 

z mikulášské nadílky. Toto se zákonitě projevilo i v pomikulášském průzkumu, kde převládaly 

negativní názory. Z těch nejzávažnějších nedostatků se jednalo o malou slyšitelnost herců v průběhu 

divadelního představení a o nezvládnutí vydávání dárkových balíčků. Co k tomu dodat? 

Je velice smutné, když rodiče akci, která je pořádána pro jejich děti, pochopí jako sraz 

s přáteli a partnery spolupracovníků a je jim milejší družná hlasitá konverzace než udržení se 

v tichosti, aby jejich děti prožily alespoň hezký zážitek. S tím samozřejmě souvisí i to, že se dříve 

příchozí rodiče posadí se svými dětmi do předních řad a vůbec jim nevadí, že další malé děti nucené 

posadit se do vzdálenějších řad přes ně nic neuvidí a neuslyší. A rozdávání dárkových balíčků? Tak to 

je každoročním problémem a při tom je balíčků vždy dostatečné množství. Panují také názory, že by 

balíčky měl rozdávat Mikuláš s andělem a čertem, neboť to je vlastně smyslem celé této akce. Za 

pořadatelský tým mohu slíbit, že se všemi připomínkami, a zejména těmi negativními, budeme při 

přípravách na příští mikulášskou nadílku pečlivě zabývat a pokusíme se nedostatky napravit. 

Předpokládaný termín konání je předběžně stanoven na 3.12.2013. 

Za pořadatelský tým Vítězslav Šmídl 

 

 

 



 

 



 

 


