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Domov důchodců Ústí nad Orlicí 

Cihlářská 761, 562 01 Ústí nad Orlicí 

 

MĚSÍČNÍK 
DOMOVA DŮCHODCŮ 

Ústí nad Orlicí 

 

11. číslo/ Listopad 2018

Po přečtení, prosím, předejte dalšímu obyvateli! 
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Milé čtenářky, milí čtenáři 
Další měsíc je za námi a máme měsíc listopad. Název měsíce je 

odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu typické. 

Listopad je měsícem podzimních plískanic, větrů na strništích 

a prvních mrazíků. Pyšní se krásnými pestrobarevnými listy, 

které padají jeden po druhém k zemi, kde brzy získají chladnou 

bílou peřinu ze sněhobílých  vloček. Poslem královny Zimy je 

svatý Martin. Nepřijde-li sníh na Vše svaté v noci, přijde o 

svatém Martině se vší mocí. 

V tomto Měsíčníku si můžete přečíst o svatém Martinovi, 

vzpomínku věnujeme také Karlu Jaromíru Erbenovi, nebude 

chybět ani ohlédnutí za uplynulým měsícem, tradiční porce 

smíchu a trénink paměti. Tak hezké počteníčko  

 

 

Za kolektiv autorů Vám krásné podzimní dny přejí Dana 

Matoušková a Eva Plívová – Vaše sociální pracovnice 
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Okénko ředitele 

Jak naložíme v Domově s 

listopadem? 

Je tady listopad. Pro mne je to ten 

nejméně oblíbený měsíc v roce. 

Studený, lezavý, protivně mlhavý a deštivý. Takový britský 

měsíc v českém prostředí (v Anglii je totiž často mlha a prší, 

nejen v listopadu). Nemám ten měsíc rád – snad jen jeden den, 

jen 21. 11., kdy se narodil můj bratr. Jinak listopad moc 

nemusím – a přece na mě každý rok z kalendáře znovu 

vykoukne.  

Ale v Domově – v Domově jsme na ten listopad v přesile – a 

stavíme se mu každoročně společně. Dobrý recept na listopad 

mají třeba dámy z karetní společnosti, které občas vídávám ve 

společenské místnosti ve druhém patře, jak hrají žolíky. Nebo 

aktivizační pracovnice, které ani v listopadu nemohou ztratit 

dobrou náladu – mají ji totiž v popisu práce. Nebo kuchařky, 

které těch receptů na listopadový splín mají spoustu. A tak i 

v listopadu budeme mít co dělat, i v listopadu se můžeme 

v domově cítit dobře.  

Zatěžkávací zkoušku prožije náš systém vytápění, vedoucí 

zaměstnanci se začnou těšit na každoroční inventury. Budeme 
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zdobit vánoční strom před Domovem (opět ve spolupráci 

s městskou společností TEPVOS). A na konci listopadu 

začneme pomalu vyhlížet Vánoce.  

Listopad uspí přírodu a zklidní i život v Domově. Z letního 

mumraje se hodíme do zimního poklidu. Jen ekonomický úsek 

začne v listopadu teprve pořádně žít, protože kromě inventur se 

začne připravovat vyúčtování letošních dotací a hlavně 

přemýšlet, kolik peněz na konci roku zbude a co za ně budeme 

moci do Domova pořídit.  

Tak snad ten listopad společně nějak přežijeme – a začneme se 

těšit na Vánoce. 

 

                                                                

Jan Vojvodík, ředitel 
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Co nás čeká v listopadu  

Ve středu 7. listopadu od 15.00 hod. -  POUŠTĚ JIŽNÍ 

NAMIBIE Na safari v poušti Kalahari, v zemi diamantů a 

toulcových stromů, mezi červenými písečnými dunami pouště 

Namib. Promítáním a vyprávěním zážitků z cest Vás provedou 

manželé Náhlíkovi. 

V úterý 13. listopadu od 13. 30 hod. – 

SVATOMARTINSKÁ KAVÁRNIČKA. Přijďte 

společně strávit odpoledne a ochutnat svatomartinské rohlíčky 

a doušek svatomartinského vína  Těšíme se na Vás na jídelně 

v 1. patře budovy B. 

Ve středu 14. listopadu od 15.15 hod. – HRAVÉ A 

TVOŘIVÉ ODPOLEDNE S DOBROVOLNÍKY – 

na jídelně v 1. patře budovy B.  

V úterý 27. listopadu od 13.30 hod. – o své ZÁŽITKY 

Z CEST se s Vámi podělí pracovnice našeho Domova. Na 

jídelně v 1. patře budovy B. 
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Ve středu 28. listopadu od 13.00 hod.- TANČÍME 

S PANEM VELETOU – přijďte si zatančit na jídelnu v 1. 

patře budovy B, vozíky ani chodítka nejsou při tanci překážkou 



 

Listopad 

Listopad je jedenáctý měsíc gregoriánského kalendáře v roce. 

Má 30 dní. 

Název je odvozen od padání listí, které je v tuto roční dobu ve 

středoevropských přírodních 

podmínkách typické. 

V římském kalendáři byl 

listopad devátým měsícem 

(proto se jmenuje v jiných 

jazycích november, 

podle novem = devět). V roce 153 př. n. l. byly přidány ještě 

další dva měsíce. 

V církevním kalendáři, podle toho, na který den připadá Štědrý 

den, advent začíná poslední neděli v listopadu nebo první 

neděli prosince 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kalend%C3%A1%C5%99n%C3%AD_m%C4%9Bs%C3%ADc
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregori%C3%A1nsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rok
http://cs.wikipedia.org/wiki/Den
http://cs.wikipedia.org/wiki/List
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C4%8Dn%C3%AD_doba
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98%C3%ADmsk%C3%BD_kalend%C3%A1%C5%99
http://cs.wikipedia.org/wiki/153_p%C5%99._n._l.
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=C%C3%ADrkevn%C3%AD_kalend%C3%A1%C5%99&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C4%9Bdr%C3%BD_den
http://cs.wikipedia.org/wiki/Advent
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ned%C4%9Ble
http://cs.wikipedia.org/wiki/Prosinec
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Pranostiky na listopad  
 

 Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat komáři. 

 Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas. 

 V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští 

neúrody. 

 Listopadové hřmění pšenici ve zlato mění. 

 Zůstane-li listí až do Martina na stromech, čeká se dlouhá a 

tuhá zima. 

 Radost Martina je husa a džbán vína. 

 Listopadová mlha zhasíná slunce. 

 Na svatého Teodora sedlák ještě 

pilně orá. 

 Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá. 

 Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí. 

 Listopad někdy sněží a někdy jen tak listí leží. 
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Karel Jaromír Erben
Český básník, prozaik, jazykovědec, historik, folklorista, 

sběratel lidové tvorby – tím vším byl Karel Jaromír Erben, 

narozený 7. 11. 1811 v Miletíně v 

rodině s řemeslnickou a písmáckou 

tradicí. Po vystudování gymnázia v 

Hradci Králové studoval právnickou 

fakultu v Praze. Na studie si vydělával 

výukou hudby.  

Při studiu filozofie a práva se seznámil 

s Františkem Palackým, se kterým pak 

spolupracoval do konce života. Palacký mu sehnal místo 

archiváře města Prahy, které mu 

zajistilo alespoň nějakou finanční jistotu.  

Po vystudování univerzity procházel bezplatnou soudní praxí, 

přitom se věnoval vydávání starších literárních děl, překládání 

ze slovanských jazyků a lidové slovesnosti. V roce 1843 odešel 

ze státní služby. Na Palackého doporučení mu české stavy 

nabídly možnost sbírat v mimopražských archívech materiál k 

historii šlechticů. Asistentem a poté sekretářem Vlasteneckého 

muzea/ dnes Národního/ se stal v roce 1846 a zároveň ho 

jmenovali členem Královské české společnosti nauk.  
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V období revoluce v letech 1848-49 byl zvolen do Národního 

výboru, kde se snažil zastávat názory členů deputace na 

chorvatský sjezd Palackého, se kterými se ztotožňoval. Nějaký 

čas pobýval v Zábřehu jako člen deputace na chorvatský sjezd. 

Po skončení revoluce se vrátil do Prahy. Veřejnému životu se 

vyhýbal.  

Erben nebyl typem politika, nebyl žádný řečník, ale svou 

neuvěřitelnou pracovitostí se zařadil mezi nejvýznamnější 

Čechy. V roce 1851 se stal prvním archivářem města Prahy. 

Konečně měl práci, která ho velmi slušně finančně zajistila. Od 

roku 1864 až do smrti zastával funkci vysokého úředníka 

na pražském magistrátu.  

Vedle práce archiváře, která byla velmi náročná, se Erben 

věnoval vědecké práci. Byl spolutvůrcem Riegrova Slovníku 

naučného, který byl naší první encyklopedií. Slovník obsahoval 

termíny z těchto oborů: slavistika, gramatika, historie, 

slovanská a germánská mytologie a bájesloví.  

Erben byl znám tím, že hrdinové jeho literárních prací se 

nebouří proti trestu a nestojí proti společnosti. Trest je pro ně 

samozřejmým po každém provinění. Naproti tomu hrdinové K. 

H. Máchy viní za všechnu špatnost jedince společnost. Erben 

neuznával vzpoury proti osudu, uctíval daný řád. V jeho 
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básních se opakují témata viny a trestu.  

Karel Jaromír Erben zemřel 21. 11. 1870  v Praze. Byl 

pohřben na Malostranském hřbitově na pražském Smíchově, 

jeho ostatky však byly v roce 1908 přemístěny na 

pražské Olšanské hřbitovy.  

Díla Karla Jaromíra Erbena: 

Těžiště svého odborného zájmu Erben spatřoval v edicích 

folklórních materiálů, především českých lidových písní. 

Srovnával jejich varianty a vyhledával mezi nimi text, který 

nejlépe odpovídá předpokládanému původnímu tvaru. Na písně 

se díval jako na zpívané texty, přihlížel proto i k nápěvům, které 

rovněž vydával. Erben neuznával vzpoury proti osudu, uctíval 

daný řád. V jeho básních se opakují témata viny a trestu. 

Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích 

původních (1865) – jakási „slovanská čítanka“ Vybrané báje a 

pověsti národní jiných větví slovanských (1869) – „slovanská 

čítanka“ ve zkrácené úpravě a v českém překladu 

Kytice z pověstí národních (1853, rozšířené vydání 1861) – 

jediná sbírka básní, kterou vydal; podkladem Kytice jsou staré 

české lidové báje 

Písně národní v Čechách - obsahuje 500 písní 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Malostransk%C3%BD_h%C5%99bitov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sm%C3%ADchov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ol%C5%A1ansk%C3%A9_h%C5%99bitovy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kytice_(sb%C3%ADrka)
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Prostonárodní české písně a říkadla (1864) – pětidílná sbírka 

folklóru z Čech. Toto dílo je velmi ovlivněno romantismem, ten 

předpokládal, že lidová slovesnost je projevem nedochovaného 

prastarého mýtu, který vyjadřuje jakousi národní povahu 

(charakter). Tento mýtus měl vyjadřovat ucelený soubor 

představ o vztazích mezi lidmi navzájem a mezi lidmi a 

přírodou. Karel Jaromír Erben se tento mýtus pokoušel 

znovu sestavit. 

Kytice je složena z těchto balad: 

Poklad – chamtivá matka nechává kvůli mamonu své dítě 

uvnitř kouzelné skály a za trest ho celý rok nevidí.  

Lilie – květina se každou noc měnila v dívku, která byla 

milenkou mladého muže. Jeho matka ji však zničila a syn ji 

proklíná.  

Vodník – dcera neposlechne matku, která jí zakázala chodit k 

jezeru. To se jí stane osudným. Provdá se za vodníka a je 

matkou jeho dítěte, které se stane nástrojem vodníkovi pomsty.  

Zlatý kolovrat – dívka je zavražděna svou matkou a sestrou. 

Spravedlnost vzala za své a obě vražedkyně zemřou násilnou 

smrtí.  

Polednice – mladá žena unavená starostí o dítě zavolá na něj v 

afektu polednici a ze strachu před ní ho pak nechtěně zabije.  
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Svatební košile – zde můžeme pozorovat dva druhy bájí – 

pohanskou a křesťanskou. Žena prosí Pannu Marii o navrácení 

jejího zemřelého muže. Prosba je vyslyšena a muž se k ní vrací 

v podobě ducha. Nese ji směrem ke hřbitovu, kde je ji snaží 

zabít.  

Vrba – žena žije dvojím životem, ve dne jako žena, v noci jako 

vrba. Její muž se s tím nemůže smířit, proto vrbu pokácí. 

Žena mu v tu chvíli umírá.  

Štědrý den – jedna dívka je šťastná, druhá, ač se nikdy ničím 

neprovinila, zemře. Lidský úděl je neodvolatelně určen.  

Záhořovo lože – Záhoř je loupežníkem, který se snaží napravit 

poté, co se doslechne, že se má dostat do pekla. Nakonec je mu 

ale odpuštěno. 

 

ČESKÉ POHÁDKY 

Po dlouhá staletí, takřka od nepaměti, vznikaly pohádky v 

lidovém prostředí, většinou na vesnicích a daleko od městské 

vzdělanosti. Přenášely se z generace na generaci, od dědů k 

vnukům. Mnohé zanikly. Často měnily svůj příběh a 

rozšiřovaly se. Z učených lidí se o pohádky dlouho nikdo 

nestaral. Časem se mezi vzdělanci objevilo několik nadšených 

milovníků a znalců lidových pohádek a mezi nimi i mladý Karel 
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Jaromír Erben. Zaznamenával si pohádkové příběhy. Na 

venkově si nechal vypravovat od pastýřů a pracujících žen na 

polích pohádky a písně a odměňoval je za to grošem. Vyžádal 

si také od svých přátel z různých končin Čech, aby mu pomáhali 

sbírat pohádky a písně. Chtěl ukázat, že divukrásný obraz 

tvořivé síly a života českého lidu poskytují právě české 

pohádky a písně. 

V pohádkách byl ovlivněn německými romantiky bratry 

Grimmovými. 

 

V chalupě na konci vesnice u lesa žili muž a žena. Byli chudí, 

ale přece si stále přáli děťátko. "Buďte rádi, že děti nemáte," 

říkali lidé, "vždyť sami nemáte co jíst!" Ale oni odpovídali: 

"Když se 

najíme my, 

najedlo by se i 

naše dítě. Jen 

kdybychom 

nějaké měli." 

Jednoho rána 

kopal muž v lese pařezy. Najednou vykopal pařízek, který 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Brat%C5%99i_Grimmov%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Brat%C5%99i_Grimmov%C3%A9
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vypadal jako malé děťátko. Potřeboval jen trochu sekyrou 

otesat. Muž přinesl pařízek domů a povídá ženě: "Tady máš, co 

jsi chtěla - dítě Otesánka." Žena zavinula děťátko do peřinky, 

houpala ho na rukou a zpívala mu..."Hajej, dadej, hajej, 

Otesánku malej! Až se vzbudíš, hošíčku, uvařím ti kašičku: 

hajej, dadej, hajej." Najednou se dítě začalo v peřince hýbat a 

dalo se do křiku: "Mámo, já mám hlad!" Žena položila dítě do 

postele a běžela vařit kaši. Otesánek ji všecku snědl a znovu 

křičel: "Mámo, já mám hlad!"Žena hned běžela k sousedce a 

přinesla plný hrnek mléka. Otesánek pil, hltal, ale za chvíli zase 

křičel. Žena se 

divila: "Copak, dítě, 

ještě nemáš dost?" 

Ale šla do vesnice a 

přinesla chleba. 

Doma jej dala na 

stůl a šla ven pro 

vodu na polévku. Ale jen vyšla, Otesánek se vymotal z peřiny, 

v mžiku chléb snědl a křičel..." Mámo, já mám hlad!" Matka 

přiběhla, chtěla nadrobit chleba do polévky, ale ten byl pryč. V 

koutě stál Otesánek a kulil na ni oči. "Otesánku, snad jsi ten 

chleba nesnědl?" "Snědl, mámo a tebe taky sním!" Otevřel pusu 
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a naráz mámu spolkl. Za chvíli přišel domů táta. Jen ho 

Otesánek spatřil, křičel: "Táto, já mám hlad!" Muž se lekl, když 

před sebou uviděl velkého a tlustého Otesánka. "Kde je máma, 

Otesánku?", zeptal se. "Snědl jsem ji a tebe taky sním." A 

otevřel pusu a už měl tátu v sobě. Jenže čím víc toho Otesánek 

snědl, tím byl hladovější. V chalupě už nebylo nic k snědku, a 

tak se šel porozhlédnout po vsi. Potkal děvče, jak vezlo z pole 

trakař plný jetele. "Tys toho musel sníst, že máš tak veliké 

břicho!" divilo se děvče. Otesánek odpověděl: "Snědl jsem 

nejdřív kaši, pak hrnek mléka, pecen chleba, mámu, tátu - a tebe 

taky ještě sním!" Otevřel pusu a děvče i s trakařem zmizelo v 

jeho břiše. Pak potkal sedláka, který vezl z louky seno. 

Otesánek se mu postavil do cesty. Sedlák zastavil koně a 

napřáhl bič. "Nemůžeš uhnout? Že tě přetáhnu bičem!" křičel. 

Ale Otesánek 

si ho nevšímá 

a povídá si: 

"Snědl jsem 

nejdřív kaši, 

pak hrnek 

mléka, pecen 

chleba, mámu, tátu, děvče s trakařem ... a tebe taky sním!" A 
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než se sedlák vzpamatoval, ocitl se i s koňmi a vozem v jeho 

břiše. A Otesánek šel dál. Na poli potkal pasáčka vepřů. Dostal 

na ně chuť a spolykal je všechny i s pasáčkem. Vtom spatřil 

ovčáka se stádem ovcí. "Už jsem toho tolik snědl," povídá si 

pro sebe, "ale vás ještě spořádám." A naházel do sebe ovce a 

ovčáka i se psem Voříškem. Kolébal se vesnicí, až narazil na 

babičku, jak okopávala zelí. Otesánek se dlouho nerozmýšlel, 

začal polykat zelné hlávky jednu za druhou. Babička se bránila, 

že už Otesánek snědl dost, ale ten se zamračil a povídá: "Snědl 

jsem nejdřív kaši, pak hrnek mléka, pecen chleba, mámu, tátu, 

děvče s trakařem, sedláka se senem, pasáka s prasaty, ovčáka s 

jehňaty - a tebe taky ještě sním!" A chtěl ji spolknout. Ale 

babička byla čiperná. Rozpárala Otesánkovi břicho motykou, 

ten se svalil na zem a z něj napřed vyskočil Voříšek, za ním 

ovčák a ovce. Za nimi vyběhlo stádo prasat s pasáčkem, pak 

koně s vozem plným sena a sedlákem. Vyjelo i děvče s trakařem 

a nakonec vyšli máma s tátou. Žili pak spokojeně až do smrti, 

ale po dítěti už nikdy nezatoužili. 
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V jedné vsi bydlela chudá vdova s dcerou. Matka chodila v zimě 

do lesa na dříví, v létě na jahody a dcera nosila do města vejce 

na prodej. Jednoho dne matka onemocněla a dívka musela sama 

do lesa na jahody, aby měly co jíst. Vzala hrnec, kousek chleba 

a šla. Když nasbírala dost jahod, došla ke studánce, posadila se 

a začala jíst. Bylo právě poledne. Náhle se vedle ní objevila 

stařenka a hladově se na ni dívala. "Děvče zlaté, já bych jedla," 

povídá, "od včerejška jsem neměla chleba v ústech. Nedala bys 

mi kousek?" Ale jistě, babičko," řeklo děvče a podalo stařence 

svůj oběd." Děkuji ti, a že jsi tak hodná, dám ti tady ten hrneček. 

Když ho doma postavíš na stůl a řekneš: Hrnečku, vař!, navaří 

ti tolik kaše, co si budeš přát. A když řekneš: Hrnečku, dost!, 

hned přestane vařit." Sotva jí hrneček podala, zmizela. Když 

přišla dcera domů, povyprávěla matce, co se jí v lese přihodilo. 

Hned postavila hrneček na stůl a řekla: "Hrnečku, vař!" Chtěla 

vědět, jestli ji stařenka neoklamala. Ale v hrnečku se hned 

začala kaše vařit a bylo jí stále více, až byl hrneček plný. Dívka 

vykřikla: "Hrnečku, dost!" a rázem kaše přestalo přibývat. Obě 

si sedly a dosyta se najedly. Děvče pak vzalo do košíčku pár 

vajec a odneslo je do města. Dlouho se nevracelo a matka 

mezitím dostala hlad. Vzala tedy hrneček, postavila jej na stůl 
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a poručila: "Hrnečku, vař!" Hned se v hrnku začala vařit kaše. 

"Musím si dojít pro misku a lžíci," povídá si matka. Ale když 

se vrátila, leknutím zůstala jako opařená. Kaše se valila z hrnku 

na stůl, ze stolu na lavici, z lavice na zem. Jenže matka v tom 

leknutí úplně zapomněla, jak má hrneček zastavit. A kaše už 

bylo tolik, že tekla přes práh do síně, a stále jí přibývalo. Matka 

si nevěděla rady a tak ze zoufalství vylezla na půdu. Kaše bylo 

víc a víc a valila se okny, dveřmi i komínem na silnici a náves. 

Naštěstí se právě vracela 

dcera z města. Hned 

vykřikla: "Hrnečku, 

dost!" V tom kaše 

přestala přibývat, ale už 

jí bylo tolik, že sedláci, 

kteří se vraceli z polí 

domů, nemohli projet a 

museli se tou kaší prokousat. 
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Svatomartinské tradice
Svatý Martin se narodil roku 316 n. l. jako Martin Tourský. Jeho 

otec byl pohanský římský důstojník v římské provincii Horní 

Panonie, dnešním Maďarsku, a už 

v patnácti letech donutil Martina 

stát se vojákem. Legenda říká, že 

jedné chladné temné noci uviděl 

Martin na ulici polonahého 

žebráka, který ho žádal o 

almužnu. Martin ale peníze neměl, 

a protože chtěl žebráka alespoň 

ochránit před chladem, rozetnul 

svůj vojenský plášť na dvě 

poloviny a jednu mu daroval. 

Následující noc se mu zjevil 

Kristus oblečený právě do této poloviny pláště. Pravděpodobně 

pod vlivem tohoto zjevení přijal Martin na Velkou noc roku 339 

křest a rozhodl se zasvětit svůj život Bohu. Na opuštění vojska 

si ale musel počkat dalších zhruba 15 let, než dosáhl důstojnické 

hodnosti. V roce 372 přijal biskupský stolec v Tours, ale i přes 

své jmenování biskupem žil dále jako mnich v chatrči poblíž 
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řeky Loiry, kde později vzniklo opatství Marmoutier. Svatý 

Martin zemřel roku 397 v 81 letech v Candes u Tours. Je 

patronem vojáků, koní, jezdců, hus a vinařů a nejčastěji bývá 

zobrazován na koni s půlkou pláště a žebrákem. 

Svátek svatého Martina patřil již v historii k jednomu z 

nejoblíbenějších v roce. Tento den byl spojován nejen s 

příchodem prvního sněhu, ale také s pravým posvícením se 

vším, co k němu patří. Čeledi obvykle končila sjednaná služba, 

dostávala plat a hledala službu pro další rok. Na mnoha místech 

se kromě posvícení konaly také dobytčí a výroční trhy. Ve 

vinařských oblastech pak tento den patřil oslavě nového vína. 

K tomuto svátku neodmyslitelně patří dobře vykrmená a 

upečená svatomartinská husa obvykle podávaná s houskovým 

nebo bramborovým knedlíkem a červeným zelím. I k té se 

http://www.czech.cz/cz/100923-mlade-vino-%E2%80%93-svatomartinske-vino


21 
 

mimochodem pojí hned dvě legendy. Podle jedné se jí proto, že 

husy svatého Martina při kázání rušily, a proto nyní odpykávají 

trest na pekáči. Druhá říká, že Martin byl tak skromný, že se 

před volbou biskupem skrýval v husníku, ale husy ho svým 

štěbetáním prozradily. Na svatomartinskou tabuli patří také 

tradiční rohlíky plněné mákem nebo povidly a samozřejmě již 

zmíněné, ať už červené či bílé, mladé víno, které se k pokrmům 

české kuchyně výtečně hodí.

Svatomartinská husa patří ke každoročním oslavám stejně 

jako kapr k Vánocům.  

Jak správně připravit staročeskou husu 

Správný výběr masa 

Pro přípravu svatomartinské husy je ideální maso o 

hmotnosti 5 kilogramů. Takové množství bohatě vystačí pro 

čtyř až pětičlennou rodinu. Jsou lepší spíše mladší a menší kusy, 

které mají křehčí a také jemnější maso. Starší husa je tužší a 

také obsahuje mnohem více tuku. Husa by neměla mít 

poškozenou kůži, kosti a podlitiny.  

Příprava masa 

Aby maso bylo správně křehké, je nutné si husu připravit už den 

předem. Husu je nutné očistit od zbytku peří, důkladně omýt a 

http://www.czech.cz/cz/100923-mlade-vino-%E2%80%93-svatomartinske-vino
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osušit. Pak ji zvenku i zevnitř dobře prosolit a posypat 

kmínem. Na soli a na kmínu není nutné šetřit, maso snese i 

bohaté množství. Díky soli maso do druhého dne hezky 

změkne. Pokud je husa mražená, je dobré ji rozmrazit při teplotě 

okolo 4 °C. Jen tak maso postupně vstřebá rozpouštějící se 

zkrystalizovanou šťávu a při pečení se hned tak nevysuší. 

Pečení husy 

Druhý den husu dáme do pekáčku spolu s nakrájenými jablky 

nebo hruškami. Ovocem naplníme i samotnou husu, dodá 

skvělou chuť a šťavnatost. Díky němu se maso i při dlouhém 

pečení nevysuší. Někdo pro chuť přidává i sušené 

švestky. Husu podlijeme vínem a necháme tři hodiny před 

pečením odpočinout při pokojové teplotě, aby studené maso 

nešlo přímo do vyhřáté trouby. Tím by se snížila jeho 

křehkost a jemnost. Pekáč zakryjeme víkem nebo alobalem. 

Nejlépe je předehřát troubu na 90°C. Husu je nutné péct alespoň 

10 hodin. Během této doby se doporučuje troubu neotvírat, 

nepodlévat ani neotáčet. Nejlepší je nechat maso péct přes noc. 

Po deseti hodinách teplotu zvýšíme na 120 °C a pečeme další 4 

hodiny. Až na poslední hodinu sundáme víko nebo alobal, 

zvýšíme teplotu na 180 °C a pečeme dozlatova. V této fázi už 

je nutné husu kontrolovat a občas polévat výpekem. 
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Podávání a příloha 

Husu naporcujeme, vložíme do pekáče a necháme ji v otevřené 

troubě ještě chvíli odpočinout. Při podávání přelijeme každou 

porci trochou šťávy, zbylou můžeme podávat v omáčníku. 

Abychom si staročeskou husu užili naplno, připravíme k ní 

tradiční bramborové nebo kynuté knedlíky a dušené zelí. 

Husa je skvělá v kombinaci s červeným zelím s jablky. 

Svatomartinské podkovy 

Pořekadlo, že svatý Martin přijel na bílém koni a přivezl s sebou 

první sníh, je 

velmi známé, 

ale pečivo ve 

tvaru koňské 

podkovy už 

tolik známé 

není. Svatý 

Martin přijel 

na koni a 

přivezl první sníh, proto je pečivo podle tradice ve tvaru koňské 

podkovy. 

A jak se takové podkovy připravují?  

https://www.recepty.cz/recept/cervene-zeli-s-jablky-161023
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Z droždí připravíme kvásek. Máslo utřeme s cukrem, žloutky a 

citronovou kůrou, přidáme mouku se špetkou soli a vykynutý 

kvásek. Zaděláme těsto, které necháme v teple nakynout. Těsto 

pak znovu propracujeme, rozdělíme na dílky, vyvalujeme na 

pomoučněném stole obdélníčky, které potíráme námi oblíbenou 

nádivkou, svineme a ohneme do tvaru podkovy. Podkovy 

klademe na plech a necháme ještě chvíli nakynout. Před 

pečením potřeme vejcem a dáme do rozehřáté trouby na střední 

teplotu (170°C) na cca 30-40 minut dozlatova - podle velikosti 

podkov. Hotové pocukrujeme. 

Svatomartinské rohlíčky 

Na svátek svatého Martina se u nás pekly také martinské 

rohlíky, kterým se říkalo martiny nebo roháče. Jsou to rohlíky 

z kynutého těsta, plněné různou nádivkou. 

Svatomartinské víno -  

víno hraje při hodování 

samozřejmě velmi 

důležitou roli. Protože 

končí vinobraní a 

dozrává první víno 

daného roku, svatý 
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Martin je také svátkem vinařů. Podle tradice se první víno může 

otevírat právě 11. listopadu na 

svatého Martina, přesně v 11:00. 

Může být bílé, růžové nebo 

červené, musí ale splňovat určitá 

kritéria z hlediska jeho barvy, 

aroma a chuti. Láhve musí být označeny uzávěry se značkou 

"Svatomartinské".

 

 

 

 

 

 



26 
 

Trénink paměti 

Dřívější a současné názvy měst – Z uvedených názvů 

vyhledejte dvojice – v levém sloupci jsou dnes již nepoužívané 

názvy měst (česká i zahraniční), ta spojte s názvy měst 

v pravém sloupci, která je nahradila. 

 

1. Frývaldov 

2. Leningrad 

3. Karl-Marx-Stadt 

4. Gottwaldov 

5. Saigon 

6. Folknov nad Ohří 

7. Prešpurk 

8. Nová Ves 

9. Leštno 

10. Konstantinopol 

11. Zbrašov 

12. Sverdlovsk 

13. Frunze 

14. Strašecí 

15. Kyšperk 

A. Sokolov 

B. Lázně Bělohrad 

C. Istanbul 

D. Jekatěrinburg 

E. Jeseník 

F. Teplice nad Bečvou 

G. Biškek 

H. Zlín 

I. Petrohrad 

J. Chemnitz 

K. Ho Či Minovo město 

L. Bratislava 

M. Dobruška 

N. Letohrad 

O. Nové Strašecí

Správné odpovědi: 1E, 2I, 3J, 4H, 5K, 6A, 7L, 8B, 9M, 10C, 

11F, 12D, 16G, 14O, 15N 
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Smějeme se 
 „Slečno, vy jste jak obrázek!“ 

 „Tak krásná?“ 

„Ne, zmalovaná!“  

 

„Slečno, rád bych se s vámi oženil. Ale moje žena musí umět 

poslouchat, musí mlčet a být mi věrná.“ 

„Poslechněte, milý pane, vždyť vy vlastně nepotřebujete ženu, 

ale psa!“  

 

„Já jsem profesor matematiky, slečno!“ 

„No dobrý, tak se mnou nepočítejte!“ 

 

Dva týpci v šalině: „Ty hele, tamta kočka se na mě usmála.“ 

„To nic. Taky jsem se smál, když tě poprvé viděl!“ 

 

Chlapec: „Můžeme jít někdy spolu ven?“ 

Děvče: „Ano! Co třeba 31. února?“ 

Chlapec: „Super, a v kolik?“ 

 

„Pamatuješ, Roberte, jaká byla tehdy bouřka, když jsme se 

spolu seznámili?“ 

„Jistěže se pamatuju. A já hlupák jsem tenkrát nepochopil 

varování přírody!“ 

 

„Tak ti, kamaráde, mám problém. Mohl bych se oženit, mám 

ale rozdělané dvě možnosti: buď jednu hodně bohatou, ale 

starší vdovu, nebo mladou, krásnou, ale chudou dívčinu. 

Poraď mi, kterou si mám vzít?“ 

Přítel se zamyslí a pak prohlásí: „Poslechni hlas svého srdce! 

Vezmi si rozhodně tu mladou! A kde že bydlí ta vdova?“ 
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Zprávičky nejen z naší zemičky
11. 10. 2018 - přesně před 50 lety učinili Američané jeden z 

nejdůležitějších kroků ve svém programu dobytí Měsíce. Tehdy 

z floridského mysu Canaveral poprvé úspěšně odstartovala 

vesmírná loď řady Apollo s lidskou posádkou, Apollo 7. 

11. 10. 2018 -  ze Singapuru vyletělo letadlo na nové nejdelší 

pravidelné lince ze Singapuru do New Yorku, jehož doba letu 

činila zhruba 18 hodin a 25 minut. 

12. 10. 2018 – Velká Británie prožila další královskou svatbu. 

V kapli svatého Jiřího na hradě Windsor se vdávala vnučka 

královny Alžběty II., princezna Eugenie. Nevěstu v 

jednoduchých bílých šatech s dlouhou vlečkou, bez závoje jen 

s vetknutou tiárou zapůjčenou od babičky královny, doprovodil 

k oltáři otec, princ Andrew. 

12. 10. 2018 - ve vodách řeckého souostroví Fourni v Egejském 

moři nalezli podmořští 

archeologové 58 vraků 

převážně antických 

a byzantských lodí. Na 

většině z lodí našli 

potápěči náklad amfor. Lodě podle odborníků vypráví úžasný 
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příběh o tom, jak náklad putoval přes Egejské, Středozemní 

a Černé moře.  

14. 10. 2018 - Papež František v neděli na vatikánském 

Svatopetrském náměstí prohlásil svatými sedm lidí včetně dvou 

výrazných osobností římskokatolické církve minulého století 

- papeže Pavla VI. a arcibiskupa Óscara Arnulfa Romera 

y Galdámeze zavražděného v roce 1980 během občanské války 

v San Salvadoru. Oba muži dle informací současnou hlavu 

katolické církve silně ovlivnili. 

16. 10. 2018 - v Husově sadu v historickém centru Ostravy 

odhalili sochu zesnulé zpěvačky Věry Špinarové v životní 

velikosti na gramofonové desce. Zpěvačka zemřela loni 

v březnu v pražské motolské nemocnici, kam byla převezena 

z koncertu v Čáslavi po kolapsu během koncertu. Věra 

Špinarová na Ostravu nedala nikdy dopustit a část života zde i 

žila. 

28. 10. 2018 - 

Česko i Slovensko 

si připomněly 100. výročí vzniku nezávislého společného státu. 

U příležitosti jubilea se uskutečnila řada akcí, které měly tuto 

zásadní událost našich dějin připomenout.  
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Jak jsme se měli v říjnu 

 

 

USPOŘÁDALI 

JSME SI 

USMĚVAVOU 

KAVÁRNIČKU 

A PROTOŽE DO 

SMÍCHU BYLO I 

SLUNÍČKU, 

SEŠLI JSME SE 

VENKU 
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