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Tisková zpráva 
Mikulášský pátek přinesl šarvátku mezi nebem  

a peklem i rozsvícení vánočního stromu 

Lidé z celého Liberce a okolí se v podvečer 5. prosince sešli před radnicí, kde sledovali tradiční příjezd 

Mikuláše a pak druhé, tentokrát již úspěšné rozsvěcení vánočního stromu. Této milé povinnosti se 

uprostřed zaplněného náměstí ujal primátor Liberce Tibor Batthyány. 

Mikulášský podvečer odstartovala tradiční šarvátka mezi nebem a peklem, kterou symbolizovaly nejen 

ohně, ale i hudba – na jedné straně čertovsky zběsilá elektrická kytara a na straně druhé andělsky 

poklidné flétny. K jaké straně se kdo z publika připojil, bylo patrné podle soutěže dětských kostýmů, 

kde převládali andělé a Mikulášové. Skutečný Mikuláš se před radnicí objevil o chvíli později, když ho 

děti ohlušujícím skandováním přivolali. Po vzoru tradice přijel svatý muž na koňském spřežení a 

vystoupal na radniční schody, odkud pozdravil hodné i zlobivé. 

A pak už přišel na řadu vrchol mikulášského večera – očekávané rozsvícení vánočního stromu, o které 

se postaral primátor Tibor Batthyány. „Moc si vážím toho, kolik lidí se na náměstí znovu sešlo. I já jsem 

byl v neděli obrovsky zklamaný, protože sám mám dvě malé dcerky, které se na rozsvícení vánočního 

stromu těšily,“ řekl Tibor Batthyány, který Liberečanům popřál krásné Vánoce s jejich nejmilejšími. 

Po projevu se primátor za doprovodu anděla vydal do davu, kterým prošel až k vánočnímu stromu. 

Tam dostal od technika spínač, a nastala krátká chvíle napětí. Ale tentokrát už zbytečná, protože jen co 

Tibor Batthyány zmáčkl tlačítko, vystoupil vánoční strom ze tmy v elegantních liniích světel a barev, 

s dosud neviděným efektem v podobě padajících sněhových vloček. A Liberečané potvrdili, že advent je 

krom jiného i časem odpouštění, protože na náměstí vypukla nadšená vřava. „Jsem moc rád, že všem 

lidem z Liberce a okolí, a především dětem, jsme vynahradili nedělní zklamání. Ve městě teď konečně 

může zavládnout ta pravá vánoční atmosféra,“ komentoval primátor, který na náměstí ochotně 

odpovídal občanům na dotazy. Na rozsvícení vánočního stromu se kromě něj přišlo podívat celé vedení 

města. 

Program libereckého Adventu 2014 pokračuje již v neděli 7. prosince v obřadní síni radnice, kde se 

uskuteční druhý adventní koncert pro širokou veřejnost. Odstartuje v 18.00 hodin, tedy hned poté, co 

náměstek primátora pro technickou správu majetku města Tomáš Kysela zapálí druhou adventní svíci 

na adventním věnci. 
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