
Pověst z Václavovic 

Přeneseme se na místo, které všichni dobře známe. Jedná se o kapličku na ulici 

Kaštanové, cestou do Ryninky. Váže se k ní zajímavá pověst, o které si teď přečti. Naši historii 

tvoří nejen Staré pověsti české od Aloise Jiráska, ale i jedna stará pověst václavovická... 

 

Chudák Jaterka 

Na kopečku u lesa stávala dřevěná chalupa, ve které bydlel pan Jaterka. Byl to velmi 

urostlý člověk selského původu, který vynikal vzrůstem a silou. Málokdo se s ním mohl měřit, 

každého prý přemohl. Přišly zlé časy a Turci pronikli až do Uher, kde ohrožovali samotnou 

Vídeň. Jaterka musel narukovat do císařského vojska. Po jedné prohrané bitva vzali Turci 

sedláka do zajetí a odvlekli až do Turecka.  Tam byl Jaterka spolu s dalšími křesťany uvržen 

do otroctví a musel vykonávat ty nejtěžší práce. Jeho žena s dětmi zůstala sama doma bez 

živitele.  

 

Jednoho dne se Jaterka ocitl na lodi, která převážela pašova syna. Rozbouřená řeka si 

s lodí pohrávala, házela ze strany na stranu, až pašův syn z lodi vypadnul a začal tonout. Nikdo 

neměl odvahu skočit do proudu plného vodních virů. A také proč. Topil se syn nenáviděného 

paši a žádnému z křesťanů se nechtělo riskovat život. Jen Jaterka nelenil, skočil do vody a před 

jistým utopením malého synka zachránil. Paša mu slíbil splnění jakéhokoliv přání. Jaterka si 

vyžádal milost a propuštění ze zajetí. Kromě propouštěcího dopisu od paši dostal ještě váček 

naditý zlatem. 

 

Po mnoha letech se Jaterka navrátil domů do 

Václavovic. Nikdo jej nepoznal, mnohý z jeho vrstevníků a 

ostatně ani jeho rodiče již nebyli na živu. Také on vesnici 

nepoznával, tolik se toho změnilo. Pozdě k večeru došel až ke 

své chalupě, nahlédl okénkem a strnul. Jeho žena se mezitím 

provdala. Celý zklíčený si ustlal venku u lesíčka. Ráno, když 

šli lidé pracovat na pole, našli neznámého mrtvého muže. 

V kabátě měl jen váček s penězi a propouštěcí list z otroctví, 

ze kterého se dozvěděli o původu onoho muže. Jaterku 

pohřbili a na památku mu za peníze postavili kapličku. 

 

 



Úkoly a otázky k textu: 

Umíte si představit, co bylo všechno v hospodářství za práci? Kdo ji dělal, když byl Jaterka 

pryč? Divíte se paní Jaterkové, že si našla nového muže? Zachovali byste se stejně jako pan 

Jaterka a doma nezaklepali na dveře? 

Kdo neví, kde se kaplička nachází, vyrazí na výlet a ulici Kaštanovou si projde (kolem ordinace 

paní doktorky Kusákové dozadu k lesu). 

Zájemcům doporučuji video o válce s Turky pod tímto odkazem (do 3:25s, pak je to už příliš 

odborné): Válka s Turky o Vídeň 

 

Pojmy k zapamatování: 

Osmansko-habsburské války – série válečných konfliktů mezi tzv. Osmanskou neboli 

Tureckou říší a Habsburskou monarchií. Osmanská říše Evropou postupovala až k Vídni, kde 

ale válku prohrála a postupně se stáhla zpět. 

 

Paša – titul pro vysoce postavené úředníky a vojenské hodnostáře v Osmanské říši. 

 

Otrok, otrokářství 

Otrokářství je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků). S těmi 

je zacházeno jako s majetkem, se kterým se obchoduje. 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-se-viden-ubranila-turkum-12-zari-1683-152727
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