
Mikulášská nadílka 
Přípravy na letošní Mikulášskou nadílku začaly později, než bychom pro 

hladký průběh akce potřebovali. Zpoždění nebylo oproti loňskému roku 

zapříčiněno nejistotou z nedostatku finančních prostředků, ale zejména 

nesouladem hlavních organizátorů. Zásluhou odborářů se nakonec podařilo 

zajistit dostatečné množství nadílkových balíčků. Největší potíž však nadále 

zůstávala s vlastním programem. Jeho nejaktivnějším zajišťovatelem byl Jarda 

Antoš, který krátce před konáním Mikulášské nadílky potvrdil, že má přislíbenu 

účast lidového vypravěče z plzeňského Muzea strašidel. O jak zábavný program 

půjde však nikdo a ani sám Jarda nevěděl.  

V den „D“ – 3. prosincový den roku 2015 v době krátce před zahájením, 

když už byl kinosál značně zaplněný dětmi s jejich rodiči a vnoučaty s jejich 

prarodiči, přišla informace, že se Mikulda zasekl někde na cestě a že se dostaví 

s malým zpožděním. Informace tohoto rázu v dané chvíli nevěstila nic dobrého 

a nasvědčovala problémovému průběhu. Zdeněk Zajíček, lidový vypravěč a 

plzeňský ponocný v jedné osobě, uvedl, že má připraven program na cca 20 až 

25 minut. Tak trochu jsme spoléhali na to, že Mikuláš časově dorazí před 

ukončením výpravného pojednání pana Zajíčka. To se však nestalo, a proto 

nezbylo jiné řešení, než vyslat do akce čerty pouze s andělem. Mikuláš se 

dostavil později a poté již probíhalo předávání balíčků přítomným dětem dle 

standardního scénáře, tzn. nepřehledná situace u pódia. 

Je nutno si přiznat, že ohlasy dospěláků na letošní Mikulášskou nadílku 

nejsou právě přívětivé. Škoda jen, že si stejní kritici neuvědomují, jak sami 

narušují atmosféru tím, že se mnohdy hlasitě baví s kamarády a známými a na 

samém závěru ztropí zácpu u Mikuláše a anděla jen proto, aby mohli co 

nejdříve opustit kinosál, a přitom si nemohou ani sami v klidu a volném 

prostoru vyfotit své ratolesti. A jaké jsou ohlasy dětských návštěvníků? To 

nevíme, ale na samotné akci při vystoupení řečníka se zdálo, že se to většině 

z přítomných osmaosmdesáti dětí líbilo, s vypravěčem spolupracovaly a s 

plyšáky předanými Mikulášem a andělem byly spokojeny. I přes dílčí neúspěchy 

je nutno závěrem poděkovat členům pořadatelského týmu organizací IPA Plzeň 

a NOSP č. 2 při KŘP Plzeň, dále FKSP při KŘP Plzeň za velmi významný finanční 

příspěvek, vedení KŘP Plzeň za propůjčení prostor k pořádání této akce a 

pracovníkům OIKT za její ozvučení. 

Za organizátory Vítězslav Šmídl 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


