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teprve v prostředku tam musí

býlí ještě slanější! Ale jak se tam
dostat aby ji znalec nt pošlapal?
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jenž rozkázal přinést! hnojná nosí
dla posadil se na ně a čtyři tnuti
musili jrj donéstí doprostřed po
le kdež sůl pohodlně ochutnal

Měli jsou v Kocourkově oU-cn- í

krávu která je každý rok obJaíila
telátkem načež oni telátko po
každé prodali a za stržené peníze
něco sobě pořídili ' Jeden rok
dlouho přemýšleli co nového by
si měli zjeunau rvonecne napa
dlo je Že si UŽ dávno přejou míti
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KLaruvnisťM přezdívají madtíJá

fů že chytili medvěda který jim
chodil do radnice na brambory
tam uschované ale nebyl to med

věd nýbrž městský písař v kožiše

srstí na vrch obráceném

Však my víme od čeho Kuimín

sil dostali příjmí tltoUkufai V

blízkém Obříství chovali na zám
ku ntkolik pávů kteří jedenkrát
zalítli až do Klomína Ubožáci
se špatnou sc potázali vrhliťse
na ne Klomínští schytali je a vše

cky činčané brky jim vyškubali
ba nékteří docela tvrdí Že jc ošku
bali a snčdli! S jiné strany doví
dáme se Že prý Klomínští chtčjí
ce se přesvčdčiti má-l- i páv také
mozek chytili jej a hlavu mu na
vrtali nebozezem pročež nazváni

jsou fávtikové Mimo to víme je
ště na Klomínské Že z jeínjch do

ík& vařili fivo Přemítali asi tak
to: slad se dčlá z ječmene a zrno
dostává svoji sílu ze stébla proč
by tedy ječná sláma nemohla míti

tutéž sílu jako ječné zrní zvláště

když jest tak vyleželá jako došek?
Z vyleželých došků pak musí býti

pivo taky vyleželé 1 jali sc vaři
ti došky a ochutnávali tak dlouho
až—nic nezbylo

Kníno se vedlo dobře dokud
tam dobývali zlata ale to přestalo
od r 1424 kdyŽ jim Husité doly
pobořili a chudáci horníci musejí
cul té doby bídu třít Jakmile za

číná mladý Kníňáček behati vy
vede jej matka na vrch Chvojnou
vezme jej dlančma za uši vyzdvi
hne do výšky a "ukazuje mu Pra
hu" řkouc: "Vidíš tam jest ta
zaslíbená země tam se budeš do
bře míti" Potom obrátí se k zá

padu a řekne: "Tam nechoď tam

jsou lř'JnkJiir(loťú v Dobříši)
V KNÍznaÁnu IWmm (okres

Vltavo-Týnsk- ý) mamo bylo by tá
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představený neboť stala se mu
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ro slizla

Nejbohatší kratochvilnou histo
rií honosí se Kocourkov jehož slá
va známa jest daleko Široko po
vší vlasti Kde leží ten Kocour-

kov? Abych věděl určitě to ne-

vím ačkoliv bychom jej na mapě
marně hledali vc skutečnosti na-

lézáme jej ledakdes a co při tom
zvláštního že dnes sc vyskytuje
tu zejtra jinde Neboť možno o

něm říci že AWourkov se píše a—

jinak sc vyslovuje: někdy se vyslo
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Prahy chodilo pm tam také )

d n t Kamhuka a t clomnaj

t po Oirwnm trhu a vln po
domech porazil n(iíi#ovo
ct ní Pába sc naň otopila: "I

ty hulváte!" Tu nU venkovan

zaražen obrátí a volá podive
ním "Pajmámo což mne znáte
že jtc-- Kambeřka?"

Tamté! mají také památnou
Ireubu na ktroti troubívajf proti
mračnům kdykoliv hrozí krupo
bitím 1 jet účinek toho troubě
ní tak zázračný že ní jstarl-- í lidé

nepamatují aby bylo v Kaintn rku

potlouklo Avšak nedivme se to-

mu neboť není trouba jako trou- -

ba a tahle trouba jest prý "od sa

mého papeže svěcená" a od arci

biskupa Khuenberna do Kamber-k- a

darovaná — a to by v toru byl
čert aby se jí mraky nebály!

V Kamknici Horním (u Stankov)
"mají zvláštní důmyslný stroj na
nadíváni jirnťc který jest společ
ným majetkem veškeré obce Vy

nález to znamenitý a přece tak

jednoduchý jako Kolumbovo vej
ce: obecní nadivač vyrazí ze stolí
ce nohu 1c povstalé tak díře při
bije zespod střevo a —nadívá jitr
nice pro celou obec Avšak ať vás

nenapadne tázati se tam jsou-l- i

řerstvé?
V Kamksici nad Lípou kdo ně-

co vyfoukne sluje brkařtm Chy-

bil kdysi Kamenický obejda v sou

sední obci husu za kejhák a sup s

ní pod kabát 1 V tom ale vyřítí se
naS sedlák se statku a chňapnuv
pobertu za kejhák táleseho kam
s tou husou? "I mám psát a ne
mám péra potřebuju tedy pár
brků" vymlouval se dareba Však

prý sobč v Kamenici i sám sv
Václav taká jednou ''abrkařil"
když ztratila se v mřstž jednomu
občanu kráva a druhému máslo

oboje nalezeno pak bylo pozdřji u

sochy sv Václava na námřstí

V Kanicích (u Stankov) beda

tomu kdo by sc optal komu to

ironií Jel v zimě ze sirkárny z

Kolovče kočí a ztrátu houni Ob
čan jeden jda tudy domů do Ka
nic vidči ji ale maje za to Že tam
leží nčkdo zmrzlý vyhnul se jí z
daleka Přijda doma oznámil vče

ihned představenému a ten vzav s

sebou dvé radních a vypůjčiv si

povoz pánč baronův jel pro toho
zmrzlého Když přijeli na místo
a nenalezli leč houni naložili ji
na vůz a jeli nazpátek Kaničtí
však domnívajíce sc žc vezou
mrtvého jali se hned zvoniti umí

ráČkem — a od třeh dob se jim ta
ké smřjou
KaSkovíií (u Kutné Hory) ani

íiLtiha jarwaiku nrmajl Mívali
sice druhdy dva ale když jim po
dohně jako Kutnohorskům stříbr
né žíly vyschly musili jarmarky
prodati: jeden st od nich koupila
Labská Týnicr-

- a druhý Nové

Dvory chudáci KafikovŠtí pak se
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