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Liberec - Jak vypadá nejkrásnější Mikuláš? Má bílou mitru, nebo červenou? A berlu 
stříbrnou, nebo zlatou? Každý si určitě představuje Mikuláše jinak a právě to 
inspirovalo obchodní centrum Forum k vyhlášení soutěže pro mateřské školy. 

FOTOGALERIE 

 
Dalších 13 fotografií 

„Přemýšleli jsme, jak pomoci školkám, které se často potýkají s tím, že nemají dost papíru pro 
děti na kreslení nebo pastelky a další výtvarné potřeby. Nejde o nijak levnou záležitost a tak nás 
napadla soutěž o nejhezčího Mikuláše," popisuje ideu Jana Trojanová z OC Forum. 

Čtrnáct mateřských školek, které se do soutěže zapojily, tak obdrželo šablonu, kterou vyzdobily 
podle vlastní fantazie. Omezení nebylo žádné a tak se v OC Forum prezentovalo čtrnáct opravdu 
rozmanitých Mikulášů. 

„U nás ve školce máme výtvarný kroužek, děti tam tvoří rády, mají šikovnou paní učitelku, která 
s nimi pořád něco vymýšlí," popisuje důvod přihlášení do soutěže ředitelka mateřské školy 
Motýlek Martina Suchomelová. „Nakonec jsme skončili třetí, vůbec nám nevadí, že jsme nevyhráli. 
Šlo nám hlavně o to, aby se vědělo, že máme šikovné děti. Rádi se účastníme různých soutěží, 
děti to motivuje a pomáhá jim to stmelovat kolektiv." 
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První místo nakonec hlasující veřejnost přiřkla Mikulášovi z mateřské školy s příznačným názvem 
Pastelka. „Z výhry máme velikou radost. Vyhráli jsem výtvarné potřeby v hodnotě patnáct tisíc 
korun, s tím vystačíme na celý rok," neskrývala radost ředitelka Jana Pospíšilová. „Do hlasování 
jsme zapojili i všechny rodiče, bylo to trošku napínavé, zda na výhru dosáhneme, nebo ne," 
dodává. 

Na druhém místě skončil Mikuláš od dětí z mateřské školy Malínek. Odnesly si za to koloběžky, 
míče a další sportovní pomůcky. Výhru školkám na prvních třech místech předal i Liberecký deník, 
který pořádal internetové hlasování. „Dětem jsme darovali pastelky a papíry na kreslení. Papíry 
jsou velkoformátové, takže se na nich děti mohou pastelkami směle rozmáchnout," říká 
šéfredaktorka Deníku Jana Švecová. 

Celkem se hlasování o Mikuláše zúčastnilo 2021 lidí. „Ani jsme nečekali, že to vzbudí takový 
zájem, těší nás to a hlavně povzbuzuje v tom, abychom v soutěžích pro mateřské školky 
pokračovali i nadále," neskrývá překvapení Jana Trojanová. 

Ta zatím neví, zda do budoucna zůstane jen u Mikulášů nebo dojde i na jiná témata. Kromě dětí 
si výhru dopřejí i tři hlasující, kteří vyplnili hlasovací kupon z Deníku. Dostanou dárkový poukaz 
od OC Forum v hodnotě 500 korun a poukaz do Bílé kavárny a čajovny Emtea v Liberci. 

Podívejte se na kompletní výsledky ankety 

Autor: Jana Pavlíčková 
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