
V prosinci 2012 
 

Mikulášská besídka ZO OSD Motol, tradičně pořádaná 
v hostivařském domečku, začala příchodem mrazíka. Ne žádný ruský 
mužik nezavítal do podnikového klubu, to jen v době globálního 
oteplování si paní zima řekla, že jí nikdo nebude pomlouvat, a vrhla do 
kraje s nebývalou intenzitou. 
 

Tedy mrzlo až praštilo, a ve vytopeném domečku se už od rána 
pracovalo. Pověsit výzdobu, nafouknout balónky, připravit balíčky, 
občerstvení a hlavně přemluvit aparaturu, která si vzpomněla že je 
sobota, a že se nedělá. 
 

Těsně po poledni přijela ozdoba. Ne žádná zatoulaná vánoční 
koule, ani teplem pomačkaný čokoládový Mikuláš. Prostě Pipi Dlouhá 
punčocha se svým ansáblem přijela potěšit dětské srdce a oči tatínků.  

 
Snad mráz, který panoval kolem opraven tramvají, snad vydatný (na vzdor hospodářské 

krizi) oběd zavinil, že děti v doprovodů rodičů, pojaly příchod na celou akci dosti volně. Na začátku 
se zdálo, že Pipi Dlouhá punčocha bude hrát na děti přesilovku, ale během hodinky se sál zaplnil, a 
nakonec se ukázalo, že nám začíná být domeček malý.  

 
Děti, a o ty šlo v prvé řadě se dostavily v různých maskách. Vodníci, rytíři, roboti, 

princezny, bílé i černé paní a další bytosti ze světa pohádek naplnily místnost.  
Jak už bylo psáno, Pipi nezklamala. Děti v různých soutěžích vyhrávaly různé cukrovinky  a 
bonbóny. Rozzářené dětské oči a plné kapsy byly důkazem jejich správného počínání. Naštěstí 
někteří rodiče byli tak duchapřítomni, a ještě v sále dětem sladkosti z kapes odebírali, nemnohdy 
odcházejíc mlaskat za roh.  
Soutěž o nejlepší masku měla svého vítěze, ale zde mi dovolte abych ho zapřel. Každé dítě, které se 
dostavilo v masce bylo odměněno a tak myslím, že vítězové byli všichni příchozí. 
 

Kolem 17 hodiny vypadl, jako už tradičně, proud a toho 
využil Mikuláš se svou družinou. Jako vždy děti zapomněly 
mluvit, ale jako náhodou nezapomněly žádnou básničku ani 
říkanku, kterou tak pracně celý rok nacvičovaly.  
 

Celá akce končila. Děti pomalu odcházely obtěžkáni 
balíčkami v doprovodu rodičů domů, Mikuláš se kamsi vypařil, 
Pipi si urovnala šatičky a zmizela někam k ústí Jizery. 
Na place zbylo jen pár osamělých pořadatelů a podnikový klub 
DOMEČEK, který stále a stále křičí do světa: „Více takových akcí, 
vždyť jsem tu pro Vás lidi….!“, ale to je už jiný příběh..... 
 
 
Jako poděkování všem zúčastněným 
zapsal Radek Dvořák 


