
Mikulášská nadílka  
 

 

Poučeni zkušeností z minulé akce jsme letos neponechali nic náhodě a při 

přípravě kinosálu na 29. listopad 2018 jsme požádali o rozmístění všech 

dostupných židlí, které se v kinosále a jeho okolí nacházely. A vyplatilo se. 

Dokonce to krátce před konáním akce vypadalo, že z organizačních a hlavně 

bezpečnostních důvodů budeme nuceni redukovat počet dospělých osob 

doprovázejících své ratolesti v poměru 1 : 1 (jedno dítě jeden dospělý). Počet 

přihlášených dětí se totiž vyšplhal na neuvěřitelné číslo 167, což za předpokladu 

doprovodu dvou a v ojedinělých případech i více dospělých osob na jedno dítě 

mnohonásobně převyšovalo početní limit celkové kapacity kinosálu, a to i ve 

vztahu k povolenému zatížení podlahy. Oprávněná obava krajského ředitele pana 

plk. Mgr. Pavla Krákory byla zcela jistě na místě a nám organizátorům nasadila 

nejednu další vrásku na čelo. Vše nakonec dobře dopadlo nejen proto, že se akce 

nezúčastnily všechny přihlášené děti (i tak jsme zaznamenali rekordní účast, bylo 

rozdáno 136 balíčků), ale hlavně proto, že se zjistilo, že nosnost podlahy kinosálu 

je dostatečně zátěžově dimenzovaná. V tu chvíli z nás spadl obrovský balvan. 

Kulturní program jsme již potřetí svěřili do rukou vedoucí týmu Diskotačení paní 

Ing. Barboře Ladrové, a tak jako v minulých dvou letech byl naprosto perfektní. 

Až na ostýchavé výjimky se všechny děti zapojily do čilého reje a protančily se a 

proskotačily, jednu chvíli samy a jinou chvíli ve společnosti rodičů, k samotnému 

závěru, který nemohl skončit jinak než příchodem Mikuláše se svatou družinou, 

od nichž byly všechny přítomné děti obdarovány nadílkovským balíčkem. 

A co říci závěrem? Nejen to, že se díky spokojeným dětem více jak půlroční 

přípravy vyplatily, ale letos se po dohodě a za vydatné pomoci kolegyní 

z tiskového oddělení výrazně urychlila registrace příchozích. Nejen jim, ale také 

občanským zaměstnancům a pracovníkům správy majetku a údržby patří dík za 

přípravu kinosálu. Současně děkujeme za finanční příspěvek z fondu FKSP 

Krajského ředitelství Policie ČR Plzeň. 

Za organizátory Vítězslav Šmídl 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


