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Jako každý rok i letos 11. listopadu dorazí do 
Jihlavy svatý Martin na bílém koni. Každý, kdo 
ho v podvečer přijde přivítat do centra města, 
nepřijde o zvyklosti s tím spojené, přesto jeho 
příjezd letos dostane nový kabát.

Martin s průvodem jako vždy vyrazí od Brány 
Matky Boží. „Trasa na Masarykově náměstí je ten-
tokrát upravena tak, aby si celou družinu mohlo po-
hodlně prohlédnout co nejvíce lidí. Průvod se vyhne 
silnici před radnicí, takže nebude blokovat provoz 
především městské hromadné dopravy“, popsal prv-
ní změnu vedoucí odboru kultury Tomáš Koukal. 

Úplně nově budou průvod v ulicích sledovat ka-
mery, obraz se bude přenášet na velkoplošnou ob-
razovku na náměstí na pódium, ze kterého budou 
přítomní dostávat informace od moderátorů.

Po ohňostroji neodcházejte, 
zábava pokračuje

Na pódiu bude od 16. hodiny hrát rocková kape-
la Claymore inspirovaná skotskou a irskou hudbou. 
Průvod sv. Martina do ulic vyrazí v 17 hodin, až do-
razí k pódiu, bude následovat ohňostroj v režii jihlav-
ského ohňostrůjce Jiřího Linhy. „Tím ovšem program 
nekončí, po ohňostroji následuje koncert skupiny Děda 
Mládek Illegal Band. Budeme rádi, když se návštěvní-
ci zdrží na akci déle, poslechnou si kapelu, popovídají 
si se známými, obejdou si stánky,“ zve Tomáš Koukal 
z radnice, která je letos hlavním organizátorem akce. 
Kolem sedmé večer pak ve velkém stanu na náměstí 
ještě bude hrát skupina Jak chceš.

Sv. Martin bude mít jako vždy především pro dě-
ti připraveny zlaťáky, letos si jich přiveze 20 tisíc. 
Pomáhat s rozdáváním mu budou i městští radní, 
kteří půjdou s Martinem v průvodu. „V průvodu 
se jako tradičně seřadí vlajkonoši a bubeníci, a samo-
zřejmě postavy, které ponesou symboly s tímto svát-
kem spojené jako svatomartinskou husu či rohlíčky, 
půjdou i vinaři nebo selka s chlebem, Martina jako 
vždy doprovodí halapartníci,“ vyjmenoval některé 
účastníky spoluorganizátor Milan Kolář.

Sv. Martin je také symbolem 
pomoci druhým

Svátek Svatého Martina se oslavuje na počest 
biskupa Martina (Martinuse) z Tours. K jeho ži-
votu se váže legenda o plášti. Když byl Martin dů-
stojníkem armády, vracel se na bílém koni ke své 
vojenské posádce v Gaulu. U brány tohoto města 
potkal nahého žebráka, který ho žádal o almužnu. 

Martin neměl u sebe ani jídlo, ani žádné peníze, 
tak sundal svůj vojenský plášť a mečem ho přeťal 
na dvě části. Do jedné části svého pláště oblékl 
žebráka a druhou část si ponechal. Ve snu se pak 
Martinovi zjevil Ježíš Kristus a řekl mu jedinou 
větu: „Tímto rouchem mě oděl Martin, ještě nepo-
křtěný.“ Když se Martin probudil, jeho vojenský 
plášť byl opět celý. Po této události Martin opustil 
armádu, nechal se pokřtít a začal sloužit Bohu. 

„Byla by trochu škoda vnímat svátek svatého Marti-
na jen jako zábavu u plného stolu s martinskou husou 
a vínem. Symbol či vzkaz Martinova života je schop-
nost a ochota se podělit a pomáhat druhému. V někte-
rých zemích se na tento svátek pořádají velké charitativ-
ní sbírky. Třeba podobnou tradici vybudujeme i u nás,“ 
zamyslel se nad dalším rozměrem stále oblíbenějšího 
svátku spolupořadatel Milan Kolář.

Svatomartinské zvyky 
a pranostiky

Sv. Martin přijíždí na bílém koni - pranostika o 
začátku zimy a sněžení vznikla pravděpodobně na 
základě toho, že Martin jako voják jezdil na bílém 
koni. V historii na tento den často začínalo sněžit, 

proto je svátek svatého Martina spojován právě se 
sněhem. Obdobnou pranostikou je Na svatého 
Martina bývá bílá peřina.

Na svátek sv. Martina se peče svatomartinská 
husa. Tento zvyk má nejspíš kořeny v legendě, že 
se Martin schovával v husníku, ale husy ho pro-
zradily. Jiná legenda říká zase to, že husy na ven-
kovském kázání svatého Martina rušily, proto se 
teď pečou v den svátku svatého Martina - jakoby 
za trest. Na sv. Martina se také připravuje svato-
martinské pečivo, rohlíky, podkovy a podobně.

U příležitosti svátku sv. Martina se otvírají mla-
dá, tzv. svatomartinská vína. Je to oslava toho, že 
zima střídá podzim. -rt-

Martin letos přijede v novém kabátě

SV. MARTINA vítají v Jihlavě tisíce lidí. Jeho bílý kůň obdivuhodně klidně snáší zmatek a hluk, blesky fotoapa-
rátů i plivání ohně. Klid zachová dokonce i při ohňostroji, který příjezd do města završuje. Foto: archiv MMJ

MARTINOVA DRUŽINA je připravena chránit svého pána. Za chvíli vjede Bránou Matky Boží do města 
Jihlavy.  Foto: archiv MMJ

KEJKLÍŘI k průvodu Sv. Martina neodmyslitelně 
patří. Foto: archiv MMJ

Sv. Martin v Jihlavě – 11. 11. 2013
■ 16.00 – koncert kapely CLAYMORE (gaelic-rock)

■ 17.00 – průvod sv. Martina od Brány Matky Boží
■ komponovaný ohňostroj Jiřího Linhy
■ Děda Mládek Illegal band
■ koncert kapely Jak chceš (ve stanu)


