
Omáčník 

A. Karasová, A. Rousová, ZŠ Velká Bíteš, 8. B 

 

Adéla Karásková, Adéla Rousová, 13 let, ZŠ Velká Bíteš, 8. B 

Tento krásný omáčník používala moje prababička v 20. století. Šířka omáčníku 

je 5 cm, dlouhý je 7 cm. Vysoký je 4 cm. Váží zhruba 70 dkg.  

   Vybraly jsme si ho s mou kamarádkou Adélou, protože si myslíme, že takové 

předměty nemá každý a také už se omáčníky nepoužívají tolik jako dříve. 

   V dávných dobách babička dostala tento omáčník  jako svatební dar od pána, u 

kterého byla zaměstnána jako kuchařka. V té době bylo babičce teprve 22 let. 

Babička se jmenuje Vlasta. Nyní je jí 80 let. Žije spokojený důchodový život ve 

Velké Bíteši. 

   Omáčník je vyroben z pravého porcelánu. Je krásně tvarovaný a  zdobený 

kobaltem (chemická značka Co ). Na kobaltu najdeme  zlaté kvítky, které 

připomínají drobné luční kvítí. Patřil k velké sadě kuchyňského nádobí, k níž 

náležely ještě talíře, solnička s pepřenkou, mísa a spousta dalších věcí.    Tento 

omáčník babička používala při každé vhodné příležitosti, zvláště u velkých 

slavností. V omáčníku se servírovaly jen samé skvělé omáčky. Nedílnou 

součástí omáčníku je jeho věrný druh, ozdobný podomáčník.  

Příběh omáčníku 

   Když byla babička mladá, pracovala  jako  kuchařka v Březí, ve kterém i žila.    

Hned potom, co babička oslavila své dvacáté druhé narozeniny, měla svatbu. 

Brala si mého dědečka, pana Fišera, který již nežije. V ten rok pracovala přesně 

pět let. A její zaměstnavatel se rozhodl, že ji musí při příležitosti její svatby 



obdarovat. Dlouho si nevěděl rady se svatebním darem. Ale pak na to přišel -  

když je nevěsta kuchařka, věnuje jí sadu nádobí. Na svatbu mých prarodičů bylo 

pozvaných velmi mnoho svatebčanů. Mezi nimi nechyběl již zmíněný pán. Jeho 

dar babičku  - tehdy nevěstu, velmi potěšil. Omáčník pak babička stejně jako 

ostatní součásti sady používala řadu let. Říká se, že babička byla skvělá 

kuchařka a vařila nejen výborné omáčky, ale i ostatní jídla. Dokázala uvařit i 

vícechodová menu. Babička také byla i je skvělá pekařka. Na jejím cukrovím si 

vždy pochutná celá rodina.  

   Omáčník i se zbytkem sady je nyní uložen u nás doma. Je pečlivě zabalen a 

uchován ve skříni. I nyní jej používáme, ovšem pouze  při vzácných událostech. 

 

 

 


