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Mikulá� š	  še národil v druhe�  polovine	  tr	etí�ho štoletí� 
ná již	ní�m pobr	ež	 í� Mále�  Ašie do kr	ešťánške�  rodiny. 
Byl velmi žbož	ny�. Obhájovál kr	ešťánškou ví�ru á bojovál 
proti pohánštví�. Po šmrti šve�ho otce roždál de	dictví� 
chudy�m lidem. 
Pr	i šve�m putová�ní� do Páleštiny návš	tí�vil me	što Myrá, 
kde žemr	el biškup á táme	 jš	 í� lide�  še nemohli 
dohodnout, kdo bude novy�m biškupem. Rožhodli še, 
ž	e biškupem bude první� kne	ž, ktery�  vštoupí� do jejich 
koštelá. A tí�m byl prá�ve	  Mikulá� š	 .
Mikulá� š	  byl velmi škromny�  á me	 l dobre�  šrdce. 
Sve�  dobre�  škutky uškutec	n	 ovál ták, áby nikdo neve	de	 l, 
kdo je c	iní�. 

Je pátronem de	 tí�, ceštují�cí�ch, ná�mor	ní�ku% , prá�vní�ku% , novománž	elu% , nevinne	  
odšouženy�ch i prá�vní�ku% .

Mikulá� š	  by�vá�  žobrážová�n jáko biškup š bí�ly�mi voušy, š berlou, knihou evángelií�, tr	emi 
žláty�mi koulemi nebo jáblky, š kotvou i lodí�.



LegendyLegendy

Mikuláš slaví svátek dne 6. prosince a k tomuto dni se vážou pranostiky:Mikuláš slaví svátek dne 6. prosince a k tomuto dni se vážou pranostiky:

Co Ondřej zakuje, to Mikuláš rozkuje.

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.

Na svatého Mikuláše je už zima celá naše.

Jedná ž nejžná�mne	 jš	 í�ch legend o šváte�m 
Mikulá� š	 i vyprá�ví� pr	 í�be	h kupce, ktery�  me	 l 
velke�  dluhy. Jediny�m vy�chodiškem pro ne	 j 
bylo pošlát šve�  tr	 i dcery do neve	štince, 
ktere�  by žde ná dluhy šve�ho otce vyde	 lály. 
Když	  še to dožve	de	 l Mikulá� š	 , po tr	i noci 
potájí� vhážovál oknem pení�že. Dcery je 
pr	edály šve�mu otci á on mohl dluhy 
žáplátit.

Jiná�  legendá popišuje pr	í�be	h 
ž mor	e, kdy še be	hem žur	í�cí� 
bour	e u pobr	ež	 í� Lycie doštáli 
ná�mor	ní�ci do nešná�ží�. Voláli 
o pomoc. Meži nimi še objevil 
muž	 , ktery�  pomá�hál š pláchtámi 
á lánem. Když	  pák pr	ištá� li 
u br	ehu, žámí�r	 ili do koštelá 
pode	kovát žá švou žá� chránu á 
v mí�štní�m biškupovi požnáli 
muž	e, ktery�  je žáchrá�nil.

Dálš	 í� legendá uvá�dí�, ž	e pr	i ná�vrátu ž Alexándrie, kde Mikulá� š	  študovál, žáchrá�nil ž	 ivot 
ná�mor	ní�kovi, ktery�  be	hem bour	e špádl do mor	e.



V období� ádventu še v dr	í�ve	 jš	 í�ch dobá�ch šlávily švá� tky šve	 tcu%  – Ondr	eje, Bárbory, Mikulá� š	e, 
Ambrož	e á Lucie. Lide�  prová�de	 li obchu% žky ve žví�r	ecí�ch nebo de�monicky�ch mášká� ch. Tyto 
obchu% žky byly urc	ity�m ohlášem dá�vny�ch pohánšky�ch obr	ádu%  žimní�ho šlunovrátu.

V dobá�ch štr	edove	ku v pr	edvec	er švá� tku šváte�ho Mikulá� š	e prochá�žely ulicemi me	št mikulá� š	ške�  
máš	káry, v c	ešky�ch žemí�ch jšou žná�me�  již	  že 14. štoletí�. Máš	káry vypádály podobne	  jáko 
máš	káry mášopuštní� á objevovály še ješ	te	  poc	á� tkem 19. štoletí�. Avš	ák již	  ve štoletí� ošmná�cte�m 
še objevovál mnohdy jen Mikulá� š	  š ánde	 ly á c	erty. Ne	kdy je doprová�želá de	šivá�  šmrt š košou, 
láufr (be	ž	ec), kožá, kne	ž á mikulá� š	šky�  ku% n	 .
V ne	ktery�ch obcí�ch chodí�vály škupiny ne	koliká Mikulá� š	u% , áž	  požde	 ji chte	 l káž	dy�  Mikulá� š	  mí�t 
švoji druž	 inu š c	erty á ánde	 ly.
Ne	kde chodí�vály š Mikulá� š	em bí�le oblec	ene�  ž	eny – Mikulá� š	ky, jinde ž	eny š biškupškou c	epicí� – 
mátic	ky.
Mášky še v pru% be	hu štáletí� me	nily áž	  še žu� ž	 ily ná Mikulá� š	e, ánde	 lá á c	ertá.

Mikulášské průvodyMikulášské průvody

Mikulá� š	  žemr	el ve me	šte	  Myrá okolo roku 350. 
Legendá r	í�ká� , ž	e po šve�  šmrti jednou v roce prochá�žel 
švy�m me	štem á pr	ed dver	e chudy�ch dá�vál požlácená�  
jáblká á or	echy.



Peklo, peklo, peklíčko ...Peklo, peklo, peklíčko ...
Mu% ž	ete ši vyrobit peklo. To še vž	dycky hodí�, žejme�ná pro dí�tká žlobivá� . Č9 í�m ví�c c	ertu%  v ne	m bude ná 
de	 ti dohlí�ž	et, tí�m ví�c budou hodne�  á – co je pro de	 ti vy�hodne�  – tí�m ví�c jim toho pák Mikulá� š	  pr	ineše. 

Ná c	ernou c	tvrtku nákrešlí�me hlávy c	ertu% , ná c	ervenou rohy á jážyky. Vyštr	 ihneme. Rohy á jážyky 
pr	ilepí�me k hláve	 , nálepí�me oc	i. Z oránž	ove�ho pápí�ru vyštr	ihneme plámí�nky á pr	ilepí�me 
ná šklenic	ku. Tr	i š	pejle švá� ž	eme á pr	ilož	 í�me ná šklenic	ku. Mu% ž	eme je pr	ipevnit modelí�nou. Hlávy 
c	ertu%  v horní� c	á� šti proš	 ijeme jehlou š nití� á poštupne	  pove	ší�me ná okráj š	pejle. Dovnitr	  šklenic	ky 
vlož	 í�me šví�c	ku.

Budete potr	ebovát:
šklenic	ku, modelí�nu, c	tvrku c	ernou, c	ervenou, pápí�r oránž	ovy�, 
nálepovácí� oc	i, š	pejle, lepidlo, jehlá, c	ernou nit, c	ervenou 
šví�c	ku ná báterii
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