
Dlouhou dobu od zveřejnění pozvánky na Mikulášskou to vypadalo, že bude letos 

na místě spíše více organizátorů a účinkujících než samotných dětí. Jak se ale 

termín konání 30. listopad přibližoval, přihlašování dětí raketově stoupalo. Snad 

právě díky celkové přeměně, kterou v loňském roce Mikulášská nadílka prošla, 

jsme na letošní akci přivítali rekordní počet dětských návštěvníků. Při závěrečném 

vydávání se množství předaných balíčků zastavilo na počtu 135 kusů. Pokud 

bychom ke každému vydanému balíčku připočítali + dva rodiče, jistě si každý 

snadno spočítá, jak obrovská masa lidí by se akce zúčastnila. Jenže ve skutečnosti 

to takto jednoduše počítat nelze. Mnoho z přítomných jsou vícečlenné rodiny, 

takže abychom mohli prohlásit, že jsme se alespoň přiblížili k úctyhodnému 

kulatému číslu 400 přítomných, je třeba do toho započítat také nás všechny, kteří 

jsme se starali o přípravy a vlastní program. Před začátkem při pohledu na zcela 

obsazený kinosál, do kterého přicházeli stále další a další návštěvníci, jsem si 

kladl otázku, kam se všichni vejdou. A vešli se, i když musím uznat, že to pro 

některé rodiče, kteří to nakonec vyřešili tím nejjednodušším způsobem, že si sedli 

na holou zem, nebylo příliš pohodlné. Ale co by rodiče pro svoje malé ratolesti 

neudělali? Myslím, že rozzářené spokojené obličejíčky skotačících dětí hovořily 

za vše. I dospěláci, kteří vtaženi do děje, víru tance a zpěvu ve chvíli, kdy se celý 

kinosál naráz, jako mávnutím kouzelného proutku, přeměnil na čertovskou sluj, 

byli nakonec rádi, že mohou být v blízkosti svých nebojácných potomků. Vše 

nakonec dobře dopadlo a čerti si do pekla nikoho neodnesli. A co k tomu dodat? 

Snad jen to, že i když je kolem příprav mnoho starostí a každý z nás tomu věnuje 

opravdu mnoho svého volného času, jsme nakonec nevýslovně šťastní, když se 

celé dílo podaří. 

Na závěr bych tímto chtěl poděkovat zejména panu plk. Mgr. Pavlu Krákorovi, 

řediteli Krajského ředitelství Policie ČR v Plzni, za zapůjčení kinosálu. Ve výčtu 

poděkování není možné opomenout úsilí pořadatelů z organizací IPA Plzeň a 

NOS č. II, a také občanských zaměstnanců, pracovníků správy majetku, ostrahy 

objektu, údržby a OIKT za přípravu kinosálu. Současně děkujeme za finanční 

příspěvek z fondu FKSP Krajského ředitelství Policie ČR. 

Za organizátory Vítězslav Šmídl 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


