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Mikulášská besídka v roce 2011 

Již tradičně první sobotu v prosinci, letos třetího, 
se konala v hotelu Barbora na Zbraslavi 
mikulášská besídka pro děti členů (i nečlenů) 
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) 
sekce České republiky (ČR). I letos ji po stránce 
organizační zajišťovalo duo Macek a Rada se 
svými manželkami a  samozřejmě předsednictvo 
124. územní skupiny (ÚS) IPA sekce ČR. Letos na 
Barboře probíhala rekonstrukce a proto se muselo 
improvizovat. I přesto se její hladký průběh 
podařilo zajistit.  

Po 14. hodině před schodištěm na Barboře 
již byl velký nával a Jaromír Rada  musel svou 
persónou rodiče s natěšenými dětmi usměrňovat. 
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Konečně bylo vše připraveno a Jiřinka 
Charvátová započala vydávat rodičům 
s dětmi vstupenky s lístky do tomboly. Sál 

se rychle plnil a zájemci o občerstvení přicházeli k pultu, aby mohli přijmout nějakou 
tu tekutinu. První zájem dětí byl o dárečky, které byly na stolech od  Zdravotní 
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pojišťovny Ministerstva vnitra č. 211, KŘP hl. m. Prahy, společností HORTIIM 

INTERNATIONAL, AMADEUS Real, AllToys, BAMBULE, HELVETIA PHARMA, 
Textil Charvátová, VSK Dušek, GROWLER, EUROPEAN POLICE ASSOCIATION, 
IV nakladatelství a dalších společností. Po vybrání dárečků se děti usadily a program 
zahájilo trio s dechovými nástroji. Pak následovalo oficiální zahájení vedoucím 124. 
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ÚS IPA sekce ČR JUDr. Janem Vorlem, který po úvodním slovu pozval moderátora a 
účinkující. V programu vystoupily zbraslavské děti se zpěvem a tancem. Za 
nacvičení tohoto vystoupení musíme poděkovat jejich pedagogům. Poté svoje umění 
předváděl kouzelník GRINO, specialista na všeobecnou magii, mikromagii a iluzi, , a 
jeho vystoupení mělo u dětí jako vždy velký úspěch. Velkým překvapením však bylo, 
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že si na svoje představení přinesl velkého živého hada. Po kouzelníkovi v programu 
následovala zajímavá ukázka karate předvedená samotnými dětmi z oddílu TJ karate 
Praha 3-Žižkov s vysvětlením jejich trenéra Jana Bartoše, že dnešní karate není již 

klasickým bojovým uměním. Dříve to bylo staré bojové umění beze zbraně, které 
sloužilo jako účinná sebeobrana v dobách, kdy boj o život byl každodenní realitou a 
nošení zbraní bylo zakázáno. Dnes se na správných principech využívá maximálně 
možnosti těla a tak se při správném načasování a umístění vytvoří silná a účinná 
technika k zneškodnění soupeře. Cvičit karate neznamená pěstovat agresivitu ani 
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vlastní ego, dnes je bojové umění uměním zdvořilosti, zdvořilosti k sobě samému, ke 
svým možnostem, i k tomu, co nás obklopuje. Přitom se nechce ukázat, kdo je lepší 
a kdo horší, ale to, že cvičit mohou opravdu všichni. Tradiční karate je metoda 
dávající nám možnost ovlivnit celý svůj život, vnímat své pokroky skrze 
každodennost, není to forma, kterou si na sebe můžete obléknout a později ji odložit 
v šatně. Proto karate je pro děti způsob sebevyjádření. Dává jim důraz na přesnost, 
sebekontrolu a zvládnutí pohybů svého těla. Děti cvičením rozvíjejí svoji sílu, 
schopnost koordinace. Cvičením karate zlepšují svoji obratnost, pozornost a 
koncentraci na pohyb.  

Po ukázce karate přišli v koordinovaném pohybu na pódium Mikuláš, čert i 
anděl. Přinesli dětem dárečky a Mikuláš ve své knize přečetl jména zlobivých dětí. 
Pozval si i jednu maminku, která potvrdila, že i její syn občas zlobí. Ten pak před 
všemi dětmi slíbil, že se napraví. Po rozdání dárků si samy děti svým losováním 
rozdaly tombolu. Spokojené děti i rodiče pak obdrželi malé občerstvení od  
společnosti ZŘUD-MASOKOMBINÁT Písek CZ. 

Mikulášská besídka se i letos zdařila. Proto poděkujme všem organizátorům, 
členům 124. ÚS IPA, kteří se podíleli na vlastní realizaci, sponzorům a samozřejmě 
všem účinkujícím. Vždyť spokojená dětská duše každého potěší. 
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