
Na Svatomartinskou slavnost se 
opět těší děti z Mateřské školy Pas-
telka na Santiniho ulici v Zámku 
Žďáře.

Letošní slavnost se uskuteční ve čtvr-
tek 9. listopadu od 16 hodin v areálu 
zámku.

Lidovou svatomartinskou tradici, kte-
rá je krokem k období adventu a Vánoc, 
školka tradičně udržuje v povědomí 
dětí.  „Akcí žijeme celý začátek listopadu. 
Stříháme, lepíme, vyrábíme, vyprávíme si 
a dramatizujeme legendu o sv. Martino-
vi,“ říká Miroslava Buďová, zástupkyně 
ředitelky.

Svatomartinskou podvečerní slavnost 
mají zdejší děti i jejich rodiče ve velké 

oblibě, a tak na ni přichází celé rodiny. 
To se ví, nesmí chybět rozžatá světél-
ka. Děti předvedou zdramatizovanou 
legendu, a pak plní úkoly od Martina. 
Čerstvě napečené martinské rohlíčky 
voní tak, až se sliny sbíhají. 

„Budeme procházet zámeckou zahra-
dou, branou, světélkovou cestou, a vyhlížet 
a volat Martina,“ plánuje učitelka.

Bez koníka by to určitě nešlo, a tak 
školka spolupracuje s nedalekou jízdár-
nou. „Lidé ze Starého dvora nám ochot-
ně se zajištěním akce pomáhají,“ oceňu-
je pedagožka. Takže sv. Martin i letos 
přijede za dětmi na koni. Jestli ovšem 
koník bude bílý, a vzápětí napadne 
sníh, to se ještě uvidí... -lko-

VZPOMÍNKA  na loňskou slavnost. Martinské rohlíčky voněly, až se sliny v ústech 
sbíhaly... Foto: archiv MŠ Pastelka

Děti budou vyhlížet sv. Martina na koni

Na Jihlavsku se dochovala lidová 
pověst, podle které svatý Martin na 
svém bílém koni přijel i na Vysoči-
nu. 

...Byl zrovna jeho svátek, svatý 
Martin naplnil tedy mošnu po okraj 
grošíky a jezdil od vsi ke vsi a obda-
rovával lidi almužnou. 

Kousek za Rantířovem však začal 
bělouš pokulhávat. Tu spatřil sv. 
Martin dědečka třesoucího se zi-
mou. Rozťal tedy svůj plášť, aby se 
dědeček mohl do něho zabalit. Ten 
mu velmi děkoval a poradil, že u 

městské brány žije kovář, který mu 
koně okove. 

A zrovna, když sv. Martin vjížděl 
do brány, začal padat sníh. Nikým 
nepoznán požádal kováře, aby 
bělouše okoval. Mistr pak za své 
dílo požadoval tři groše. Svatý Mar-
tin však měl u sebe pouze dva, neboť 
cestou peníze rozdal chudým. Kovář 
ale nechtěl slevit: „Dáš mi tři groše, 
nic víc, a nic méně!“ Tu svatý Mar-

tin pravil zarmouceně svému koni: 
„Běloušku, zvedni nohu a vrať ková-
ři zpět to, co mu nemohu zaplatit!“ 
Kůň tak poslušně učinil, a podko-
va zazvonila o zem. Tu se kovář vel-
mi ulekl a poníženě prosil jezdce za 
odpuštění. Na usmířenou pozval 
sv. Martina na večeři. Paní mistro-
vá, aby hosta uctila, honem napek-
la chutné koláče plněné mákem, 
zahnuté do tvaru podkovy. 

Od té doby se v Jihlavě, vždy na sv. 
Martina, pečou mákem plněné mar-
tinské podkovy. -lko-

Proč se pečou martinské podkovy
Stará lidová legenda
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Chcete si zpříjemnit pochmurnou 
listopadovou náladu podvečerem 
plným povídání o adventu, zvycích a 
tradičních receptech? 

Pak máme jeden tip. 
V úterý 14. listopadu zavítá  do žďár-

ské knihovny spisovatelka, výtvarnice 
a folkloristka Kamila Skopová.

Původně absolventka umělecko-
průmyslové školy, se již nejméně 45 
let zabývá studiem národopisu. 

Kamila Skopová žije a pracuje ve 
staré roubence nedaleko Hlinska, 
sbírá lidová moudra  a spolupracuje  

s řadou folklorních souborů. 
Je autorkou mnoha publikací pro 

malé i velké, v širokém spektru a 
záběru témat. Všechny mají jedno 
společné - národní hrdost.  Řadu knih  
si spisovatelka sama ilustrovala.

Kamila Skopová již uspořádala  
množství výstav lidových zvyků a 
obyčejů, a scénických pásem. Vytvá-
ří i repliky lidových krojů a před-
mětů, vyučuje obor Lidový oděv ve 
Škole folklorních tradic.

Více v rozhovoru na str. 11.
 -lko-

Povídání o adventu, zvycích
a receptech…


