
Mikulášská nadílka 
 

Přípravy na Mikulášskou nadílku započaly de facto téměř vzápětí po konání té 

předešlé z roku 2015, a to tím, že se prověřoval návrh jedné spřízněné duše a 

zároveň také pravidelné účastnice. Jak závěr tohoto článku napoví, tento typ se 

ukázal jako přelomový. Zajištění nadílkovských balíčků se zhostili opět odboráři. 

I letošní nabídka plyšáků byla natolik pestrá, že dělalo opravdu velký problém 

vybrat toho správného. FKSP přislíbilo finanční příspěvek nejen na balíčky pro 

děti policistů a zaměstnanců Krajského ředitelství policie Plzeň, ale také na 

kulturní program.  

Dvacátý devátý listopadový den roku 2016 byl ten správný den pro uskutečnění 

naší dlouho předem plánované akce. Kinosál byl s předstihem připraven dle 

pokynu tak, aby uprostřed zůstal prostor pro volný pohyb dětí. Účinkující přijeli 

včas, přinesení a stavba rekvizit probíhaly za vydatného přispění členů 

pořadatelských organizací IPA a NOS č. II. I přes tuto pomoc čas na přípravu 

před zahájením rychle utíkal a šestnáctá hodina se blížila rychlostí Pendolina. 

Ještě nebylo ani půl čtvrté a první nedočkaví návštěvníci se začali pomalu 

trousit. Hlavní nával však přišel krátce před šestnáctou hodinou. Po nutné 

dvojité prezentaci v recepci a také v předsálí již mohli návštěvníci vstoupit do 

spoře osvětleného sálu a zde si vyhledat své místečko k sezení a hlavně k 

pozorování celého dění.  

Zahájení se v letošním roce ujal odborář Petr Fiala, který přivítal dětské 

návštěvníky a jejich rodiče, či prarodiče a také účinkující. Pak již za tónů hudby 

do sálu vtančila vánoční hvězdička Adélka, následovaná myškou Týnkou a 

vánoční princeznou Barborkou, která se stala hlavní moderátorkou celého 

odpoledne. Princezna si vzápětí pozvala na taneční parket všechny soutěživé a 

tance chtivé děti a příběh o napravení zlobivého myšáka Edy mohl začít. Kromě 

vyjmenovaných se v příběhu ještě objevila paní Luciferová, vánoční stromeček 

Honzík, pan Lucifer a čertík Prskal. Vše nakonec dopadlo dobře a čerti do pekla 

nikoho neodnesli. Na samý závěr odpoledne přišel toužebně očekávaný Mikuláš 

v doprovodu andílka a předávání balíčků spojené s fotografováním dětí 

v přítomnosti svaté družiny mohlo začít. Pak se již mohly děti plné zážitků 

společně se svými rodiči a prarodiči rozejít do svých domovů. 



Chtěl bych tímto poděkovat zejména řediteli Krajského ředitelství policie v Plzni 

panu plk. Mgr. Pavlu Krákorovi za propůjčení kinosálu a možnost uspořádání 

akce. Ve výčtu poděkování není možné opomenout úsilí pořadatelů z organizací 

IPA a NOS č. II, ale ani občanských zaměstnanců, pracovníků správy majetku, 

údržby a OIKT za přípravu kinosálu. Už v průběhu akce samé a hlavně 

v následných dnech se k našim pořadatelským uším nesla pozitivní kritika, což 

nás přesvědčilo o tom, že je třeba s touto akcí počítat i v plánu činnosti na rok 

2017.  

Za organizátory Vítězslav Šmídl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


