
Tradiční Mikuláš letos venku u kostela Božího Spasitele v Podbořanech

S nápadem obnovit lidovou tradici v podobě venkovního slavení svátku svatého Mikuláše přišli
společně hned tři organizace věnující se dětem a mládeži a to 1. Česká společnost, Spolek Kevin a
Náhradní rodiny ústeckého kraje. Základem nové myšlenky je dostat děti ven a oslavit Mikuláše
společně v tajemném prostředí zahrady u žlutého původně evangelického kostela, který se nachází
hned  mezi  dvěma školami  na  rohu ulic  Husova  a  Bedřicha  Smetany  v  Podbořanech.  Akce  se
uskuteční v pátek 8. prosince od 16. hodin.

V současné době převažují dva mikulášské zvyky. K některým dětem chodí čert, Mikuláš a Anděl
domů a jiným, jsou-li hodné, nechává ponožku se sladkostmi za okny. Kdysi dávno se ovšem slavil
tento svátek také v ulicích, kterými procházely celé průvody masek navštěvující domy a stavení.
Svatý Mikuláš byl biskupem, který proslul štědrostí k potřebným, podle legendy rozdával dárky
dětem.

V Podbořanech letos symbolicky vyjde Mikuláš s Andělem přímo z kostela. Venku pak následně
zkrotí zlého čerta řetězem tak, aby nemohl odnést děti do pekla. Ty z dětí, které slíbí, že už nebudou
zlobit a budou hodné, Mikuláš obdaruje. Pokud nějaké ty malé ratolesti navíc přidají ještě písničku
nebo básničku, obdrží balíček dobrot, který je však třeba si předem objednat u organizátorů. Ti též
prosí rodiče, aby pomohli čertovi upřesnit knihu hříchů a sdělili mu jak jejich děti zlobily, aby je za
to mohl přiměřeně postrašit.

Celá akce v nezvyklém prostředí má za cíl připravit dětem nevšední zážitek. Rodiče se pak budou
moci vzájemně setkat a popovídat. Občerstvení v podobě svařáku a teplého čaje bude samozřejmě
připraveno. Zahřát se bude možné u pekelného ohýnku.

Organizátoři  budou  vybírat  symbolické  vstupné  40Kč,  za  které  budou  nakoupeny  sladkosti  a
připraven program pro děti. Balíčky je možné si zakoupit u paní Zuzany Bechyňové v 1. České  
společnosti  na  adrese  Hlubany  157,  tel.:  774  743  839,  email  info@1ceskaspolecnost.cz  nebo
objednat v Poradně pro náhradní rodinnou péči, Masarykovo nám. 15 (Rubín), tel.: 910 257 528,
email podborany@nruk.cz. Případně si lze donést balíčky vlastní.

Na mikulášskou akci jsou zváni všichni občané, což platí nejen na rodiče a prarodiče, ale i na ty bez
dětí, kteří se chtějí třeba jen dívat. Mikulášské čepice jsou vítány.
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