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Den matek 

coby celonárodní svátek 
 
 

Historie 

V roce 1914 vyhlásil tehdejší prezident USA Woodrow Wilson první oficiální 

oslavu Dne matek coby celonárodního svátku, konající se druhou 

květnovou neděli. V bývalém Československu se začal slavit tento den v 

roce 1923. 

 

 

Jak a kdy se slaví 

Slaví se každou druhou květnovou neděli. Den 

matek se slaví tím, že koupíš mamince něco 

milého, třeba květiny, čokoládu nebo svíčku. Pokud 

chceš, můžeš i něco vyrobit.  

 

 

 

A jaké květiny vybrat?  

Tulipány nám říkají – bez tebe se cítím 

osaměle, s tebou je mi líp. 

 Červený vyjadřuje pravou lásku a víru.  

 Žlutý představuje beznadějnou lásku, 

  ale i radostné myšlenky. 

 Bílý je symbolem důstojnosti a odpuštění. 
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Osobnost měsíce 

Karel Hynek Mácha 
 

Osobnost Karla Hynka Máchy je neodmyslitelně spjata s prvním má-

jem, tedy časem lásky. 

Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu 

roku 1810 v Praze. 

Jeho nadání a nadšení pro poezii se 

projevilo již v pozdějším dětství. Jak šel čas, 

tak bylo potřeba začít dělat něco užitečného, 

proto Mácha vystudoval práva na univerzitě. 

Své dlouhé chvíle během studia si krátil 

chozením divadla. Divadlo ho bavilo a 

zajímalo. Rovněž začal pravidelně docházet 

na Jungmannovy přednášky, které ho 

inspirovaly k tomu, aby začal psát poety. 

Časem je začal uveřejňovat do časopisů, jednou z prvních byl „Svatý Ivan“.  

Mácha také velice rád trávil volný čas v přírodě. Nepohrdl ale ani návštěvou 

své oblíbené hospody, když z ní odcházel, zdržoval se u dnešního 

Máchova jezera. Mácha tuto hospodu navštěvoval poměrně často, 

především proto, že pokaždé tam slýchával zajímavé příběhy. Jeden ho 

inspiroval na tolik, že si po odchodu z hospody sedl k jezeru a začal psát 

verše, které se později spojily v jednotný příběh, který dnes známe jako 

„Máj“.  

Je nutno podotknout, že se nevěnoval pouze poezii, jedno z jeho 

nejznámějších děl s názvem „Márinka“ je povídkou, která vyšla o rok 

později v časopisu Květy, vydávané Josefem Kajetánem Tylem. Další dílo, 

které nese Máchovo jméno, jsou „Cikáni“. Ve své době však neprošlo 

cenzurou a bylo uveřejněno až o třicet let později.

Mácha umírá na choleru 6. listopadu roku 1836 ve věku 25 let.  
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Adaptační kurz 
Na přelomu dubna a května se uskutečnil pro žáky 7. tříd environmen-

tální pobytový kurz ve vlašimském Ekocentru. Hned první den nás če-

kal výstup na Velký a Malý Blaník. 

Nejprve se šlo na Velký Blaník, na Veřejovou skálu (viz obrázek), kde 

jsme hledali nějakou stopu po záhadném muži, který byl kdysi uvězněn 

právě zde – ve Veřejové skále. 

 

Veřejová skála 

Našli jsme obálku ukrývající dopis, ve kterém se psalo o tajemství 4P. Aby-

chom zjistily více, museli jsme pokračovat na vrchol kopce. 

Došli jsme na vrchol památné hory Blaník, kde jsme našli další dopis, ve 

kterém byla přiložená šifra. V šifře stálo “RVCH NOEB HUOR KŮETL 
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SCHTÝAR JEACZY V ZONLAAMNE BKLÍAN SOLVO.” Když jsme záhadný 

nápis rozluštili, došlo nám, že naším dalším úkolem je jít na malý vršek, te-

dy na Malý Blaník. Čekal nás další přesun. Na Malém Blaníku nás čekaly 

další úkoly. 

Posledním a nejdůležitějším byla „pavučina“, tou jsme museli prolézt všich-

ni s nejmenším počtem dotyků po okrajích. Museli jsme dávat pozor na 

každého, kdo prolézal. Po splnění závěrečného úkolu nás již čekalo jen na-

lezení truhly, která byla ukryta v kapli. V truhle byly uloženy kožené medai-

lony, naše výhra. Další kroky již pak vedly dolů z kopce, kde na nás čekal 

autobus, zpátky do Vlašimi.  

Po příjezdu do Vlašimi následoval oběd a další aktivity v Ekocentru. Druhý 

den jsme plnili úkoly spojené s výrobou obyčejné Tatranky. Možná byste 

ani nevěřili, co vše se musí udělat, než se taková malá oplatka dostane na 

váš stůl. Další aktivitou byla výroba papíru ze starých novin. To nás velmi 

bavilo. Staré noviny se natrhají a rozmixují s dostatečným množstvím vody. 

Celá směs se rozetře na síto a nechá vykapat. Aby byl výsledný papír pev-

ný a držel pohromadě, musí se slisovat a nakonec vysušit žehličkou.  

Třetí den jsme šli do Vlašimského parku, kde jsme si dali na oči masku na 

spaní a dostali jsme lano, úkol spočíval ve vytvoření pravidelného čtverce. 

Následovalo losování papírků, na kterých byly sepsány finanční prostředky 

fiktivní rodiny. Naším úkolem bylo sestavit rozpočet na nákup potravin na 

jeden týden. Na závěr jsme vytvářeli fiktivní restaurace různých exotických 

zemí.  

A pak už jen následovala procházka po náměstí, nezbytná zmrzlina a ná-

vrat zpět do Benešova. 

Kristián Jelínek a Michal Nulíček 
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Cappelletti  
s jarními cibulkami, cuketami a mátou 
 

Co budete potřebovat na přípravu: 

 Cuketa 

 Olivový olej 

 Jarní cibulka 

 Máta 

 Sůl a pepř 

 Parmazán  

 Těstoviny Cappelletti (320 g) 

 

Příprava: 

1. Nastrouhejte nahrubo 350 g malých cuket. 

2. Na 4 lžících panenského olivového oleje dvě minuty opékejte 4 

nasekané jarní cibulky. Přidejte cukety, tři lžičky nasekané máty, 

osolte, opepřete, zvyšte plamen a míchejte 5 minut. 

3. Smíchejte v pánvi s uvařenými cappelletti, případně s trochou 

vroucí vody z těstovin. Přidejte další lžíci oleje a 40 g 

strouhaného parmazánu. Ozdobte mátou. 

 

 
Dobrou chuť. 
 

 


