
�ivot ve stínu støedovìkých hradeb
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�koly pro region



Vánoèní Tøeboò

9. prosince jsme s ostatními spolu�áky 7.A a vedoucími projektu
nav�tívili  nedaleké mìsto Tøeboò. Nav�tívili  jsme místní  archív.
Velmi  ochotná  vedoucí  archívu  nás  provedla  jeho  prostory  a
seznámila nás  s místy, kde  se nashromá�dìné materiály z dávno
minulých dob ukládají, tøídí, zaøazují, renovují.

Prohlédli  jsme  si
nìkolik  knih  z  Nových
Hradù,  zalistovali
v obrovské knize vá�ící pìt
kilogramù.

Nejpøíjemnìji bylo v badatelnì. Byla to
jediná místnost, která se vytápìla. Tady
v tichosti sedìli mladí i star�í lidé nad
velkými knihami, jejich� obsah peèlivì
studovali.

Druhým  cílem  na�í  exkurze  byla  prohlídka  vánoènì
vyzdobeného kní�ecího bytu. Seznámili jsme se nejen se zpùsobem
�ivota kní�ecí rodiny, ale také se starými vánoèními zvyky, které se
v �lechtických rodinách dodr�ovali.
Novì nabyté informace jsme vyu�ili v testu, který si pro nás vedoucí
exkurze pøipravily.
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je�tì �e jsou uèebnice
lehèí...

tyto knihy nás zajímaly nejvíce
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historická mapa
na�eho mìsta

støedovìká podoba
�øemeslné ulièky�
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 má pravidelnou kulatou,
  �irokou korunu
 listy jsou øapíkaté, asi 10 15cm
  dlouhé a témìø stejnì �iroké,
  s pìti a� sedmi stejnì �pièatými
  laloky s tupými záøezy
 plody jsou dvouna�ky
 roste po celém na�em území,
  èasto v parcích

                V.Døevo

 je listnatá døevina, nejhojnìj�í druh
  bøízy v Evropì
 její døevo dobøe hoøí, i mokré
 plody jsou drobné na�ky asi 2mm
  velké a lehké
 pupeny jsou �pièaté, lesklé, lepkavé
 sbírá se list
 pou�ívá se i bøezová ��áva

                      D.Janáèková
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 Porodní báby v�ak   s obtí�emi zvládaly komplikované porody, které pak nezøídka
konèily smrtí matky i dítìte.
�pitál se nacházel u horní brány naproti Èeskému domu. Byl v prùbìhu staletí nìkolikrát
stavebnì upravován. V roce 1636 a 1663 probìhly vìt�í úpravy. Zajímavou etapou
tohoto domu bylo období mezi 27.prosincem 1799 a 4.únorem 1800, kdy zde byli uby
továni ru�tí vojáci. V roce 1893 se rozhodlo o pøemístìní �pitálu do èp.95 a následnì by
la provedena celková pøestavba na vìzení.
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�pitál

Dùm èp.78 v Nových Hradech byl pùvodnì
postaven jako mìstský �pitál. �pitály byly
místem,  kde  probíhalo  léèení  nemocných,
èasto  ale  plnily  i  funkci  starobincù,
chudobincù èi byly útoèi�tìm pro poutníky.
�pitály zakládali bohatí mì��ané.
Lékaøskou péèi poskytovali i ranhojièi, barvíøi,
kteøí døíve sídlili v Navrátilovì ulici. Nemocní
ve støedovìku docházeli do domu lékaøe, èi je
lékaø sám nav�tìvoval. Lékaøi museli umìt
léky  nejen  pøedepisovat,  ale  i  vyrábìt.  V
Nových Hradech �ili nejen lékaøi, ranhojièi,
ale i napøíklad porodní báby. Toto øemeslo
vykonávaly vìt�inou star�í zku�ené �eny. Po
moc lékaøe pøi porodu nebyla obvyklá a z
pohledu rodièek �ádoucí.

Jan  a  Zikmund  z  Púchova, Kosmografie
èeská, 1554

Tøeba�e léèitelé i nemocní vkládali velkou
dùvìru v bo�í pomoc, pøípadnì v pøímluvu
svatých, dokázali mírnit obtí�e nemocných i
�irokou �kálou pøírodních drog.
Byly  podávány  ve  formì  odvarù,  tvoøily
základ mastí a obkladù. Oblíbeným léèebným
postupem, uplatòovaným po celý støedovìk,
bylo vykuøování. K èastým praktikám patøilo
také podávání projímadel a pou�tìní �ilou
spolu s pøikládáním banìk .



autor kreseb: Daniel Kotrè
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Byl  nejslavnìj�í  lékaø  antického  starovìku  a  �otec  medicíny�.
Pocházel  z  lékaøské  rodiny,  dvacet  let  strávil  náv�tìvami  v�ech
lékaøských støedisek tehdej�ího svìta. Do Hippokratovy doby mìla
medicína nábo�enský pùvod a léèení se neobe�lo bez magických me
tod. Hippokrates zaèal praktikovat vy�etøení nemocného. Zjistil, �e
nemoci mají rùzné pøíznaky. Hledal pøíèiny onemocnìní i prostøedky
léèení. Bývá mu pøisuzováno autorství Hippokratovy pøísahy, která
byla v moderní dobì nahrazena lékaøským slibem.
Hippokratova pøísaha je pøísaha skládaná lékaøi, která obsahuje zák
ladní etické principy jejich povolání.

(460 pø.n.l. � cca 377 pø.n.l.)

autorka kresby: Hana �áchová
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U hradební zdi severozápadním smìrem vystavìli svá obydlí s malými
dílnièkami novohrad�tí øemeslníci.
Bìhem let se v domcích vystøídala nejrùznìj�í øemesla.
Nejèastìj�í z nich pøedkládáme.

Domy prostých obyvatel byly od pradávna pokrývány slamìnou do�kovou krytinou. Toto
pokrytí støech pøetrvalo mnohde a� do 19. století. Do�ky si ka�dý hospodáø vyrábìl
pøevá�nì sám. Kdy� se mìla zakrýt vìt�í plocha, pøipravovaly se do�ky z nìkolika skl
izní. Hospodáøi si mnohdy dovedli støechu do�ky po�ívat sami, pøi vìt�ích opravách, èi
pøi pokrývání celé støechy se k práci volal zku�ený do�kaø.

            Dobøe provedená do�ková krytina z kvalitní �itné slámy mìla �ivotnost 4050 let.
Do�ková støecha mìla nìkolik výhod  byla lehká a vzdu�ná, tepelnì izolovala pùdní
prostor, bránila zavátí snìhu do pùdního prostoru a byla laciná, proto�e se vyrábìla z
vlastní pøebyteèné slámy. Její velkou nevýhodou byla snadná zápalnost, hoølavost a malá
mo�nost ha�ení.

            Pøi po�áru hoøící do�ky vylétávaly vysoko nad domy a vítr je zaná�el na okolní
støechy, tak�e po�ár v jednom domì míval katastrofální následky pro celou ves. Byl vy
dán stavební øád pro mìsto a pøipojené obce, který nepovoloval do�kovou krytinu na
novostavbách. Také  pojistné  staveb s  do�kovými støechami  bylo daleko vy��í, ne� u
domù s  jiným typem støe�ní krytiny. Proto v 19. století do�lo k postupnému zániku
do�kových støech i vymizení do�kaøského øemesla.
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Pokud vyslovíme název starodávného øemeslníka � mydláø, nevybaví se nám v Èechách
vìt�inou mu�, který vytváøí mýdlo, ale slavný kat Jan Mydláø, který 21.èervna roku
1621 popravil na Staromìstském námìstí 27 èeských pánù. Nìkdo z jeho pøedkù v�ak
více ne� pravdìpodobnì skuteènì pùvodní mydláøské øemeslo, které dalo celému rodu
jméno, vykonával. Obrátíme se nyní do mnohem star�í historie k poèátkùm praní a obje
vu mýdla. Jako v pøípadì celé øady jiných objevù se patrnì prvního vynálezce nikdy ne
dopátráme, pøesto je toto ohlédnutí více ne� zajímavé.

V dávných dobách lidé k praní pou�ívali pøedev�ím vodu a rùzné pøírodniny, oblázky
nebo rùzné druhy hlíny. U Sevastopolu byste na�li horu Sapun, co� v pøekladu znamená
Mýdlová hora a poukazuje na to, �e hlína zde získávaná se pro své vlastnosti pou�ívala
jako jeden z prvních èistících prostøedkù. Èistící úèinky objevili lidé také u rostliny
zvané Mydlice (Saponaria), její� koøeny, kùra i plody obsahují sekret, který ve vodì
pìní, èistí a navíc tato rostlina døíve hojnì rostla podél øek a potokù. Dal�ími známými
pracími prostøedky pak byly soda a døevìný popel, které se pøidávaly do vroucí vody, v
ní� se prádlo mnulo èi pro�lapávalo.

Vykopávky v deltì Nilu potvrdily, �e první mýdlo zde znali ji� pøed staletími. Také staøí
Sumerové prokazatelnì ovládali a vyu�ívali princip pùsobení alkalických �íravin na
tuky. Nejstar�í dolo�ená chemikálie slo�ením odpovídající mýdlu pak byla nalezena na
babylonských nádobách z doby kolem roku 2800 pø. n. l. Na hlinìné tabulce, která byla
o 600 let mlad�í, pak ji� byl dokonce zapsán postup výroby �mýdla�, které se v�ak
pou�ívalo jako léèivo k hojení ran. Svaøenou a pøecezenou smìsí smrkového døeva, kù�e
vodní zmije, koøene myrty, popele, jeèmene, smrkové smùly a nìkterých dal�ích pøísad
se potíralo tìlo nemocných.

Gaius Plinius star�í (1.stol.pø.n.l.) ve své Historii Naturalis zaznamenal, �e mýdlo údajnì
vynalezli Galové ze smìsi popela z bukového døeva a kozího loje. Od Galù pøevzali
výrobu tohoto mýdla Øímané, ale pou�ívali ho pouze k úpravì a fixaci slo�itých úèesù.
Pro osobní hygienu Øímané mýdlo dlouho nepou�ívali, pøesto�e láznì nav�tìvovali vel
mi èasto. Neèistotu a pot odstraòovali tak, �e se nechali natírat olejem, který vstøebal
neèistoty. Olej pak se�krabali a �li do lázní. Teprve kdy� ve 2. stol. n. l. slavný øímský
lékaø Galenos upozornil na oèistné vlastnosti mýdla, zaèalo se mýdlo pou�ívat k osobní
hygienì a mydláøství se stalo øemeslem.

10



Výrobou mýdla prosluli Byzantinci, kteøí mýdlem u� v 7. století zásobovali prakticky
celý svìt. V té dobì velmi drahocenné zbo�í nevypadalo pøíli� vábnì, bylo mazlavé,
èerné, hnìdé a� nazelenalé a dvakrát vábnì nevonìlo. Vyrábìlo se z olivového oleje,
vápna a louhu, který byl získáván z døevného popela. Pro jeho èistící vlastnosti si jej
v�ak  støedovìcí  králové  i  velmo�i  velmi  cenili.  Mydláøství  se  následnì  zaèalo  ve
støedovìku rozvíjet v�ude kolem Støedozemního moøe, proto�e právì zde byl dostatek
potøebných olejodárných rostlin. V té dobì se zaèíná mýdlo pou�ívat stále èastìji k mytí
i praní prádla.

Z ji�ních zemí se výroba mýdla postupnì posouvala na sever a ve 14. století pronikly na
evropský trh výrobky mydláøù ze �panìlska a z Itálie ponìkud lep�í kvality, proto�e byly
vyrábìny z olivového oleje. Výroba mýdla z olivového oleje se dostala do Francie ji� v
16. století. Známým støediskem produkce mýdla byla v té dobì Marseille a termín mar
seilleské mýdlo se pro bìlené a parfemované tekuté i kusové prvotøídní mýdlo pou�ívá
dodnes. Dlouhá léta v�ak byly voda a mýdlo na øadì míst pova�ovány za �kodlivé pro
lidský organismus, tak�e mýdlo bylo pou�íváno výluènì pøi praní odìvù a v omezené
míøe pøi èi�tìní pøíbytkù. To se zmìnilo teprve v 19. století a pak zejména v prùbìhu 20.
století.

Prùmyslová velkovýroba mýdla zalo�ená na moderních znalostech chemie se zaèala roz
víjet poèátkem 19. stol. Na na�em území byla výroba mýdla bì�nou souèástí práce
hospodynìk a� do konce 17. století, ale ji� v dobì lucemburské vzniklo nové øemeslo,
mydláøství. V roce 1464 byl v Praze zalo�en cech mydláøù. Øada hospodyní si v�ak
vaøila mýdla sama doma je�tì pøed první svìtovou válkou.

Historie moderního, prùmyslovì vyrábìného, voòavého mýdla se zapoèala v roce 1806,
kdy William Colgate zalo�il v New Yorku koncern vyrábìjící mýdlo nazvaný Colgate &
Co. V roce 1872 Colgate dal na trh první moderní parfémované mýdlo. V dne�ní dobì si
ji� stì�í doká�eme pøedstavit, �e první mýdla byla èasto nelibì páchnoucím a podivnì
vypadajícím, zpoèátku i pøesto velice drahocenným artiklem. A mydláøství bylo velmi
nároèné a nepøíjemné øemeslo. Nyní se ji� na tento èistící prostøedek mù�eme dívat tro
chu jiným pohledem
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V historických dobách bylo hrnèíøství dùle�ité a velmi roz�íøené øemeslo, které se èasem soustøeïovalo
do  urèitých  oblastí  se  zvlá�tì  vhodnou  hlínou  a  øemeslnou  tradicí.  Od  pozdního  støedovìku  vyrábìli
hrnèíøi  také kachle na  stavbu kamen, obvykle polévané a  èasto bohatì  zdobené. Velký  rozkvìt  za�ilo
hrnèíøství v 16. století v severní Itálii, kde vznikla také dokonalej�í fajáns a majolika s bohatou malovanou
výzdobou. Je�tì pozdìji se vyvinuly rùzné druhy kameniny s vy��í teplotou vypalování, tak�e nádoby jsou
ohnivzdorné. V na�ich zemích se proslavila tzv. habánská a pozdìji holíèská keramika na ji�ní Moravì,
ve Slezsku byl známým støediskem hrnèíøství Boleslawiec (nìm. Bunzlau). Lidové hrnèíøství je význam
nou slo�kou lidového umìní zejména na Moravì.

V okolí Prahy byla støediskem hrnèíøství Zbraslav a a� do druhé svìtové války bývaly velké hrnèíøské trhy
na malostranské Kampì. S roz�íøením prùmyslové výroby porcelánu v 19. století a s nástupem umìlých
hmot ztrácelo bì�né hrnèíøství na významu a od poloviny 20. století se provozuje hlavnì jako umìlecké
øemeslo  nebo  koníèek.Hrnèíøské  výrobky  jsou  sice  køehké,  ale  neobyèejnì  trvanlivé.  Proto  patøí  k
nejbì�nìj�ím archeologickým nálezùm, z nich� lze urèovat pøíslu�nost k urèité kultuøe. Tvary, technolo
gie i výzdoba hrnèíøských výrobkù jsou do té míry charakteristické, �e se podle nich nìkdy nazývají rùzné
kultury  (napø.  kultura  zvoncov ých  pohárù)  a  období  (napø.  v
dìjinách  antické  øecké keramiky).  Nejstar�í  zachované
pøedmìty  z  pálené  hlíny  jsou patrnì drobné kultovní so�ky (napø.
známá  Vìstonická  Venu�e),  je� mohou být a� 2530 tisíc let staré.

V  jednoduchých  starých  i souèasných kulturách si prosté nádo
by vyrábìjí  èasto  �eny,  a  to pro vlastní  potøebu,  a  vypalují  je  v
otevøeném ohni�ti. Skuteèný roz voj  hrnèíøství  souvisí  s  pøechodem
do neolitu  (mlad�í doby kamen né)  s  usedlým  zemìdìlským
hospodaøením,  kdy  se  hrnèíøi zaèínají  specializovat  a kdy  se  také
objevují  pece.  Hrnèíøský  kruh vznikl v Mezopotámii v 4.6. tisíci
letí pø. n. l., od 10. století pø. n. l. vznikají  ve  Støedomoøí  støediska
vyspìlého  hrnèíøství,  která vyrábìjí luxusní nádoby i na export
(zejména  na  ostrovì  Samos). Vznikají  zøetelnì  typizované  tvary
pohárù,  misek,  d�bánù,  mìsidel na  víno  a  velikých  zásobnic,  které
spolu  s  výzdobou  dovolují  urèit pùvod  i  stáøí  jednotlivých
nálezù.Vyspìlej�í  hrnèíøství u�ívá  rozmanité  techniky  zdobení,
jednak  plastického  (vtlaèování, vyrývání, pøilepování), jednak povr
chového malování. Také zdobení se mù�e dìlat na kruhu � tak vznikají
pravidelné  kruhy  a  vlnovky  na povrchu  hrncù,  d�bánù,  misek  a
talíøù. Povrchová výzdoba se mù�e vytváøet pøed vypálením, obvykle se v�ak na vypálený støep naná�ejí
rùzné polevy (glazury) a vypalují podruhé pøi ni��í  teplotì. V prùbìhu staletí nastøádali hrnèíøi bohaté
zku�enosti a vynalezli velké mno�ství rùzných technik a glazur, zejména olovnatých nebo alkalických.
Polévaná keramika  je dokonale nepropustná,  lépe se umývá a déle vydr�í.Hrnèíø zpracovává speciální
hlínu,  smìs  hlinitokøemièitého  jílu,  písku  jako  ostøiva  a  vody. Mù�e  ji  tvarovat  rukama  a  primitivní
nádoby se vyrábìly navíjením tenkého váleèku hlíny; výsledná nádoba se pak je�tì uhladila. U� v 6. a� 4.
tisíciletí pø. n. l. v�ak v Mezopotámii objevili hrnèíøský kruh, otoènou desku, kterou roztáèí pomocník,
hrèíø sám nohama, anebo dnes elektromotor. Na kruhu se dají vyrábìt dokonale rotaèní tvary, vìt�inou
�vytahováním� z okrouhlého koláèe hlíny rukama. Vytoèený tvar se pak je�tì dotváøí o nerotaèní prvky
jako je hubièka nebo vytlaèované ozdoby, pøípadnì se pøilepí ucho.

Vytvarovaný výrobek se nejprve na vzduchu su�í a pak vypaluje pøi teplotách mezi 110013000C, kdy se
materiál  je�tì netaví, nýbr� slinuje. Nejstar�í zpùsob vypalování  je v otevøeném ohni, kdy se výrobky
prostì obklopí døevem, které se zapálí. Velmi dávno se v�ak zaèaly u�ívat rùzné pece, které �etøí palivo a
dovolují dosahovat vy��í a stejnomìrnou teplotu. Podle toho, zda je v peci spí�e oxidaèní nebo redukèní
atmosféra, budou mít výrobky spí�e èervenavou anebo èernou barvu. Tradiènì se u�ívaly dva druhy pecí,
horizontální a vertikální, pøípadnì i pece s více komorami na su�ení, pálení a glazování.
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Obuvnictví  zvané  té�  �evcovství  je  obor  zabývající  se
výrobou obuvi. S ohledem na nejèastìji pou�ívané mater
iály  je  pova�ován  za  odvìtví  ko�edìlného  a  textilního
prùmyslu.  Osoba  obuv  vyrábìjící  se  nazývá  obuvník  èi
�vec.

Tradièním hlavním materiálem na výrobu bot v evropské
kultuøe byla zejména kù�e, proto byl výkon �evcovského
øemesla  èasto  spojen  obecnìji  se  zpracováním  kù�e,
napøíklad  se  sedláøstvím.  Povolání  �evce  patøí  mezi
tradièní  øemesla,  �evci  se  napøíklad  hojnì  vyskytují  v
lidových  pohádkách.  Mezi  speciální  �evcovské  potøeby
patøí  �evcovské  kopyto,  �ídlo,  verpánek  i  speciální  nitì
dratev.

Z hlediska moderní a celosvìtového je ov�em pou�ívána
øada dal�ích materiálù,  zejména guma,  plast,  juta,  døevo
(døíve  napøíklad  døeváky,  dnes  napøíklad  podrá�ka  u
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�korkových�  sandálù). Ruèní  výroba  bot  byla  do  znaèné míry  nahrazena  výrobou  strojní,  na  èem�  se
bìhem zaèátku 20. století podílel i èeský obuvník Tomá� Ba�a, který z tehdej�ího Èeskoslovenska udìlal
obuvnickou velmoc.

Skuteè    mìsto  �evcù    Novo�evcovský  cech  ve  Skutèi  získal  své  cechovní  artikule  v  roce  1534  od
Jindøicha  ��astného  z  Vald�tejna,  tehdej�ího  majitele  Rychmburského  panství.  Artikule  byly  jakýsi
základní  øád,  kterým  se  museli  øemeslníci  øídit.  Tyto  artikule  zaruèovaly  skuteèským  obuvníkùm  a
ko�eluhùm, �e v okolí 3 mil od mìsta nesmí �ít boty ani èinit kù�e nikdo, kdo není pøíslu�níkem místního
cechu. Nejznámìj�ím výrobkem skuteèských �evcù bylo  tzv. �èervené dílo�. Byly  to dámské pantofle,
støevíce  nebo  holínky  u�ité  z  èervené  kù�e. Na  vrchu  byly  vy�ívané  tulipány,  slepièky  a  jiná  domácí
zvíøata. Èervené  zbo�í  byla  skuteèská  zvlá�tnost  a  øíkalo  se,  �e  �skuteèský  �vec byl  v  tomto výrobku
nedosti�ný umìlec�. V roce 1914 bylo ve Skutèi 19 výrobcù obuvi se 750 zamìstnanci. V roce 1920 zde
bylo ji� 25 výrobcù s 900 dìlníky. V roce 1948 do�lo ke znárodnìní osmi zdej�ích vìt�ích obuvnických
provozù. Reorganizací k 4. 7. 1949 vznikla Botana  jako podnik sluèující ji� døíve znárodnìné továrny v
Holicích,  Chrudimi,  Borohrádku,  Heømanovì Mìstci,  Sezemicích,  Litomy�li,  Polièce,  Horním  Jelení,
Kostelci nad Orlicí, Týni�ti nad Orlicí, Chotìboøi, Polné a ètyøech provozù ve Skutèi. K 1. 1. 2000 byla
sjednocena znaèka sportovní obuvi s názvem spoleènosti na BOTAS, a. s.

http://www.muzeum.skutec.cz Obuvnická  expozice  ve  Skutèi Vám  pøipomene  dávné  cechovní  øády  a
památky,  vývoj  obuvnictví  za  éry  první  republiky,  kdy  byla  Skuteè  obuvnickou  velmocí,  i  fenomén
Botany. K vidìní bude nejen zajímavá skladba obuvi, ale i øada obuvnických strojù a zaøízení. Unikátem
je napø. obøí ruènì �itá polobotka, která je zapsaná v Èeské knize rekordù a kuriozit nebo kopírka na kopyta.

Vedle Tomá�e Bati dosáhl  svìtového vìhlasu v obuvnictví  také èeský  rodák Franti�ek  (Franz) Baron,
který vyrábìl na konci 19. století obuv pro elitní vídeòské kruhy. Zatímco Ba�a zavedl industriální výrobu
bot vedoucí k drastickému poklesu cen tìchto výrobkù (�ba�ovské ceny�), vyrábí Franz Baron dodnes
tradièní technologií obuv nejvy��ího cenového segmentu.

Patronem �evcù je svatý Kry�pín.



            Zevlùv mlýn
                        (povìst)

V ji�ních Èechách pod Novohradskými hory v koutku lesa,
kterým protékal potok, zdìdil mladý mlynáø mlýn po svém strýci. Mlýn stál daleko od
sedlákù a malých sedláèkù i drobných rolníèkù. Mladý mlynáø se bál, �e mlýn nebude
vydìlávat pro nìho samotného, nato� pro jeho rodinu, i kdy� mu voda na náhon stéká z
vysokých kopcù hor a jeho mlýnské  kolo bylo nejrychlej�í v okolí. Mlynáø byl dobrý a
spravedlivý èlovìk. Umlel i tomu nejmen�ímu rolníèkovi za pár gro�ù.

Po nìjaké dobì, co se mlynáø usadil ve mlýnì a poøídil si rodinu s kopou roz
pustilých dìtí a tou nejhezèí a nejchytøej�í �enou �iroko daleko, se mlýnské kameny vy
robené v dobách jeho strýce otloukly a mlynáø si musel opatøit kameny svoje. Vzpomnìl
si, �e mu strýc jako klouèkovi vyprávìl, �e do mlýna jsou nejlep�í kameny, které nosil
samotný èert.
                    Mlynáø si druhý den zajel s povozem do krumlovských lesù pro kameny z
Èertovy stìny. Jak tak odsekával balvan po balvanu, kde se vzal, tu se vzal rohatý,
umounìný èert. Mlynáø se lekl a sliboval, �e kameny vrátí, ale èert øekl:,,Proto�e jsi do
brý èlovìk, tak si kameny nech, ale slib, �e neo�idí� a neokrade� nikoho ani o zrno
p�enice. Jestli�e okrade�, do roka se ti voda vyhne a u� ji na náhon nedostane� za cokoli
na svìtì.�
Mlynáø slíbil a u� u� se chtìl vrátit s povozem do mlýna, ale vtom se ozval hlasitý tøesk
a z balvanù na povoze se staly dva uhlazené, perfektnì opracované mlýnské kameny, �e
by to ani ruka nej�ikovnìj�ího èlovìka nedovedla. Mlynáø dìkoval a sliboval, �e smlou
vu dodr�í.
�ivot mlynáøe �el od té doby jak po másle. Mouku mìl nejlep�í z celých ji�ních Èech.
Sjí�dìli se k nìmu i sedláci z daleké Moravy a okolí. Mlynáø nezapomnìl na slib, co dal
pekelníkovi a po ka�dém mletí vymetl i ten nejmen�í zbyteèek a nahrnul do pytle.

Pøed zimou mlynáø opravil celý mlýn, jen kameny si ponechal. Jednou v�ak
ji� starý mlynáø onemocnìl tak, �e ani nohu z postele nevystrèil. Jeho nejstar�í syn
Janek �el mlýt místo otce. Janek mlel a mlel tak jak mu otec nakázal ale jednou pøijel do
mlejna tuze bohatý sedlák. Mìl celý povoz plný obilí. Janek si øekl, �e má mouky dost a
tak si ani nev�imne �e mu ubyl pytel. Jak Janek øekl tak také udìlal.

Ubìhly dva mìsíce a starý mlynáø se uzdravil. Janek o svém èinu otci neøekl.
Klapot mlejna byl sly�et dál a mlynáø mlel jako pøedtím. Jednoho rána rok poté co Janek
okradl sedláka mlynáøe probudilo ticho. Lekl se, vyskoèil z postele a bì�el se podívat co
se dìje. Vy�el ze dveøí a voda nikde. Tekla kolem chalupy. Mlynáø se ka�dý den sna�il
vodu navést na náhon ale tu ne, poøád tekla kolem mlýna. Mlynáø se zeptal Janka, jestli
náhodou neokradl nìkoho, tøeba�e to bylo jen jedno zrnko. Janek se pøiznal co udìlal a
je�tì dlouho potom se otci omlouval.

Mlynáø pøi�el o �ivobytí,o mlýn a jeho rodina se musela odstìhovat jinam.Od
té doby se voda do mlýna nevrátila.Tak mlýn stojí je�tì teï bez vody,bez mlynáøe tam v
koutì lesa v ji�ních Èechách.

14



louèí se s vámi :

Bíca Ondøej, Drtina Jiøí, Døevo Václav, Gurgul Nikolas, Han�lík Jaromír, Jindra Milan,
Juráò Karel, Kanalo� Zdenìk, Nistor Julius, Salva Patrik, Bu�tová Hanka, Èíèolová Anna,

Han�líková Vanessa, Hofmannová Bára, Chlebuchová Daniela, Janáèková Denisa
Kováøová Markéta


