
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 2007 
Vše začalo v  předvečer svátku sv. Mikuláše. To v přestrojení za Mikuláše anděla a čerty starší 

školní mládež, obchází naši malou ves. Navštěvují rodiny s malými dětmi a obdarují je sladkostmi. 
Nejinak tomu bylo i letos. 

         Mikulášská besídka pro děti a rodiče se konala v sobotu dne 8. prosince. Těžko se píše o akci, 
kterou obětaví pořadatelé svědomitě připravují a nakonec na ni přijde diváků co je prstů na jedné ruce. 
Začátek besídky měl být v 15.oo hodin. V tu dobu byl však sál úplně prázdný a v přilehlé hospodě 
sedělo jen šest lidí. Zprvu si pořadatelé mysleli, že je to způsobeno chronickou nedochvilností 
morašických občanů, kteří na většinu akcí chodívají pozdě. Záhy se však ukázalo, že na 10 dětí, jednu 
masku čerta v podání Zdeňka WEISE ml a jednu masku anděla v podání Gabriely SIKMUNDOVÉ se 
přišli podívat jen tři diváci. Další tři manželské páry seděly v přilehlé hospodě a do sálu jen občas 
nakoukli. Z ostatních morašických dětí, rodičů, babiček, dědečků a dalších občanů se nenalezl nikdo, 
kdo by projevil zájem přijít a shlédnout, jak se baví zdejší školní mládež, pro něž byla tato besídka 
připravena. 

         Po krátké poradě pořadatelů začala besídka s téměř hodinovým zpožděním a to pochodem, k 
němuž byly všechny přítomné děti pořadateli vyzvány. Na sál však vpochodovaly jen dvě masky. Po 
chvíli byl pochod zastaven a všechny děti svolány k poradě. Pořadatelé se je snažili aktivně zapojit do 
úvodního defilé a přemluvit je k účasti na připravených soutěžích. Nechtěl se však vůbec nikdo 
zapojit. Po několika minutách trapného přesvědčování nakonec neochotně svolili a tak se letošní 
besídka přece jen uskutečnila a soutěže mohly začít. Nálada při ní však již nebyla nejlepší. Děti 
neměly zájem také proto, že jim očividně chyběli diváci, zejména maminky, tatínci, babičky a dědečci, 
a další, kteří by je v jejich snaze povzbudili a hlavně ocenili dosažené výsledky. Mizivá účast je 
důkazem naprostého nezájmu morašické veřejnosti o místní školní mládež. Nemůžeme se pak divit, že 
se tento nezájem může nakonec projevit i vandalismem, jak jsme se v posledních několika měsících 
přesvědčili. Na tuto akci, stejně tak jak i na jiné, byli místním rozhlasem pozváni všichni občané bez 
výjimky. Jak se ukázalo, tak nestačí jen snaha obětavých pořadatelů, kteří stříhání, šití, ozdobě a 
balení dárkových pytlíku obětovali mnoho hodin ze svého volna a nedělali to vůbec pro sebe. 

         Po skončení zkrácené soutěže dětí, vešel do sálu opravdový Mikuláš, anděl a čert v podání 
Marcely BLAHOVÉ, Zuzany LÖFFLEROVÉ ze Znojma a Emila VEISE. Mikuláš s andělem šli 
důstojným krokem a měli za úkol podarovat přítomné děti sladkostmi. Nejprve se ptali dětí, jestli umí 
zarecitovat nějakou básničku, či písničku a až poté jim štědře nadělovali sladkostí z plného koše. Za 
nimi vešel čert. Zvonil zvonkem, chrastil řetězem, brblal a měl zcela jiné zájmy. Strašil děti a naháněl 
jim hrůzu. „Od Lucifera dostal nelehký úkol. Přinést jedno morašické dítě do pekla“. Vůbec se 
nespoléhal na pravdomluvnost dětí, ale měl s sebou knihu hříchů se jmény dětí a s jejich prohřešky. 
Děti pod tíhou důkazů přiznaly, že zlobily, ale jak některé pravily, „jen trošku“. Pekelník také začal 
lákat přítomné děti, aby s ním šli do pekla. Použil k tomu různé lsti, jaké jen peklo může nabídnout. 
Dětem líčil výhody pekla a chtěl po nich, aby se mu svou krví podepsali na úpis, který zaručoval, že je 
tam bez váhání odnese. Působil tak věrohodně, že si jedno dítě dokonce šlo vypůjčit k hospodskému 
nůž. Přišlo za čertem na sál, aby mohlo splnit podmínky podpisu. Čert však nečekaně změnil taktiku a 
pro získání pozemské dušičky zachrastil měšcem plným platné české měny. Bylo v něm rovných 365 
korun, jako je dnů v roce. Sáhl do měšce a hrst jich dětem nabídl. Ne však zadarmo. Jako protihodnotu 
chtěl podpis na zmíněnou listinu, tentokrát však propisovačkou. Pro děti zas nebyl lehký úkol sehnat 
propisovačku. Úpis mu jako první podepsal Martin PROCHÁZKA. Čert byl rázem o nějaký ten peníz 



chudší. Martinovi zbyla na památku listina zaručující mu cestu do pekla. Rohatý dlouho neváhal, aby 
si to Martin nerozmyslel, strčil ho do pytle a za křiku dětí ho vynesl ze sálu ven. 

         Taková tedy byla letošní Mikulášská besídka. Nutno připomenout, že je čas k zamyšlení se nad 
účastí místních občanů na podobných akcích. Bude-li na takové úrovni jaká byla na této besídce, tak 
se akce z důvodu nezájmu široké morašické veřejnosti nejspíše vůbec pořádat nebudou. 


