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V měsíci prosinci narozeniny slaví: 

  

    1. prosince     Pohl Tomáš 

  11. prosince     Tichý Karel 

  25. prosince     Ryantová Marie 

 31. prosince      Černíková  Světluše 

  

 

 

 

 

 

 

Srdečně blahopřejeme 



Co se událo...  

Během říjnové dílny si klientky vyrobily krásné 

podzimní dekorace z přírodnin. Pak se s chutí 

pustily do výroby vánočních stromečků a 

věnečků.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



Svátek svatého Martina 

Jedenáctého listopadu si připomínáme svátek 
svatého Martina. Svatý Martin z Tours byl 
původně, po vzoru svého otce, římský voják, 
který sloužil ve 4. století ve Francii. Legenda 
praví, že v roce 335 se u francouzského města 
Amiensu podělil o svůj plášť s promrzlým 
žebrákem, jenž žádal o almužnu. Protože 
Martin neměl u sebe žádné peníze ani jídlo, 
vytáhl meč a rozpůlil svůj velký plášť, aby měl 
žebrák čím se zahřát. 

Později téže noci se prý Martinovi zjevil Ježíš 
oblečený půlkou pláště, který vzkázal 
andělům, že právě jeho Martin obdaroval 
pláštěm a tak se vydal správným směrem ke 
křesťanství. Po těchto událostech se Martin 
nechal pokřtít a vzdal se své služby v armádě. 
Existuje také mnoho legend a vyprávění o jeho 
skutcích a zázracích, jako bylo uzdravování 
nemocných nebo odvracení přírodních 
pohrom.  



Podle pranostiky má Martin přijet na bílém 

koni a přivézt první sníh. Od toho také vznikla 

další přísloví a pořekadla, například „Na 

svatého Martina bývá dobrá peřina“ nebo 

„Sníh se sype velkou mocí, svatý Martin jede 

v noci“. 

Kromě hus bylo obvyklým jídlem na tento 

svátek svatomartinské pečivo – rohlíky, rohy 

nebo podkovy. Martinskými rohlíčky 

obdarovávala děvčata své milé. Velkým 

rohlíkem plněným mákem býval podarován ze 

služby odcházející čeledín nebo děvečka. A ve 

vinařských oblastech se ochutnávalo nové 

víno. 

V našem Domově si každoročně tento svátek 

připomínáme. S klientkami pečeme 

svatomartinské rohlíčky s makovou a 

ořechovou náplní, na kterých si všichni moc 

pochutnáme. 

 

https://www.prozeny.cz/clanek/svatomartinske-rohlicky-z-kysane-smetany-s-orechovou-naplni-67821


 

 

 



 

 

 



 

 

 



Pro dobrou náladu... 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pranostiky na prosinec... 

Studený prosinec - brzké jaro. 

Prosinec, když je mu zima, halí se v bílý kožich. 

Není-li prosinec studený, bude příští rok 

hubený.  

Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na 

to běží. 

Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále 

vítr fučí.  

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím 

roce úroda krásná. 

V prosinci-li zima, sníh-li hojně lítá, hojnost 

všady bývá žita.  

O svaté Barboře ležívá sníh na dvoře. 

Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší. 

Padá-li na Štědrý den večer v noci sníh, urodí 

se mnoho chmele. 


