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tiaoudd laktor pmlavil pod VJ

obecního aefhtiM dal mu do ru

ky dlouhou Ul nařídil aby vo

dd rafiku po iffnlku potffcfm
by cdla na t J kdyby Jouc

přilil f ohodlp kl' l4 by V ti"

na bvla dřuhho tln Ml tak

Moiidftm tímbi cittlř ním bylo
#abriftno i- - npř'kvail na

Strunko!! přtd fam tóniny
n

Nic foní naitaly Střunkřiviknm
M Ínf jak vypravuj" JlobcVk

e avteh OfnohoMkích povM

kícli Neihftřc pff f')l" Mtn

kďil mli o" na prohtn třart

hoílm meí nimil t 1 I njtařtl
radní Dokud ml řnlifiy tva

ffdioti átaíí dovídali e k"bk

holín alutlťm když nemohli

oima To vtak nyní přestalo
Panu fádnímu laluďk ukaoval
na dvanáctou lU nnt nkotikrál
kolikrát e mu to fab tolikrát

mui neíhati práce a jchati ku

věži aby e přtavdčil dali ní

ea pokrmil k jídbl
' to tržili

výluech cl on'ch sousedu kttřl
měli tmle na stran hodin Aby

vyhnuli výsměchu nechodili už

přímo pod vřž dívat se na hodiny
ale dělali kolem rnlstefka veliké

okliky Tím promeškali mnoho

času a jejich políčka beztoho hu

bená ustala neolidílána Než

se rok rokem s Šel nešťastná

polovice Strunkovic umírala hla

iy ranovc rncManc m sous-
edé" promluvil ncjstarU radní

"dá BAh že tomu nějak přijdeme
na kloub ale jak Se zdá sami na

moudrou myšlénku nepřípadném
Poiďrne tedy ohlédnout se po svř
tě a co tam výborného v hodinář
ském umění nalezneme doma si

notorn zavedeme" Návrh líbil
a

se obecně ale mnozí namítali:
"Kam půjdeme do božího světa

když nemáme v kapsách ani vin

dry?" "Prožebrámc se!" rozhodl

nejstarší radní a Šli

lak se jim ve světě dařilo kdo

chcete věděti přečtěte si u IIo
iečka My jenom doložíme kte

rak se vedlo těm co doma zůsta

li Poněvadž policajt při postr
kování rafije velice lenivě sobě

počínal a hned hodinu zameškal

hned zas aby zameškaný čas do

honil postrčil rahji o několik ho

din napřed nevěděli Strunkováci
vlastně kdy obědvati Někdy o

bědvali za den dvanáctkrát a jin

dy za celý den k jídlu se ani ne-

dostali Nastal zmatek hotový

Babylon tak že naposled ani ne

věděli zda-l- i už jedli Čili nic Ko

nečně však měl pan polmistr do

brý nápad Viděl kdesi hodiny

slunďnl a ty zdály se mu pro
Strunkovice nejvhodnějšími Vrab

ci um závaží sezobat nemohou

mazat jich netřeba a policajtovi
se uspoří práce s postrkováním
Zd tehdáž v Lenořině háji pod
Kušvardou malíř Mesncr jenž v

tamní sklárně maloval na sklo

rozmanité svaté a světice a těšil

se jménu skoro slavnému Toho
to umělce povolal Strunkovický

půlmistr a svěřil mu provedeni
slunečních hodin na věži Malíř

chápal se už díla Chtěl vyobra- -

ziti louku na níž pase sv Isidor
ovce Ovce měly státi dole v

půlkruhu počtem ia aby každá

znamenala jednu hodinu denní

Uprostřed měl státi svatý pasák
železnou berlu maje zaraženou v

malované ruce a ta berla měla

ukazovati hodiny Ještě v čas

prohlédl pftlmistr plán rnahřnv a

postaral se aby hodinám byl dán

význam pro Strunkovice věčně pa

mátný Uložil malíři aby místo

sv Isidora namaloval Strunkovic
kého pana faráře an pase nejlepŠÍ
kusy obce Isidorovy ovce dosta

ly tváře vynikajících měšťanů a

půlmistr sám představoval berana

který když se ho dotekl stín pa-

stýřské berly farářovy ukazoval

na oběd icnz v dějinách Strunko

vických bývil odjakživa okamži
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ItiatriA i1titl kladou bnd dl

miiikantd na m ftnt' kdo

i ihc dupnout MoupfM m fia

ifknkf madtípí i l!' chuti a

ilMti vlMtníli'1 J'latt tni toho

nevybírají
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í On ml mlhu v fhlíku

a tfenou " poivífinl ji potiMf

Ji dnou j( pu%td trochu tIM porci
tak } nbvlo na návsi ntč no vi

dřtí a nu ú tím pMekl prostřel!
návdi ležící rybník' k v kťřém
o t'ivícenl valí jlita Drobovi

polívka zatlavila louky pode vl
ježící seno nezdařilo bylo

příliš fiiatiié a to konř neradi

II !( nevím odkud nocháe
švanda dudák slavné paměti ale

3!e btl ze SikRoh tu bo atpoft z

tamnějiího okolí na to bych chUl

hlavu vsadit Jioutě Strakonic

arciMUm víeth dudáku a chova

jí ve svém luně nejvřtsí dudy na

svřtf:
V SirakuBh frh za flifem
IcJl diety i 1 dudafeiM
kd tifÍH f Inm Mft
4k tam JeW dudat li M

SikaiÍtÍ tahijdti nahánějí více

strachu svým jménem nežli skut

kem jsouť takto dobráci a neublí

ží ani kuřeti leda leŽÍ-l- i na pc
káči

Ve SlíirzMÍfei prý zbývají uŽ je

nom tři osoby které ještě nebyly

zavřeny totiž: l!h otec Bob syn
a Bťih duch svatý

Co livlo rámusu kdvž ve Slití

liRNř Skalici (u Černého Kostelce)
snědli o posvícení nevědomky pe

Čeného psa místo zajíce! Byl to

sice přechmat ale—nevídáno! jen
kdvŽ um sel k duhu Ménft však

by šlo k duhu tomu kdo by chtěl

Skaličanv škádliti voláním: "Vrr!
haí haf!" poněvadž by potom ná

sledovalo nejspíše mnohem důraz

nější buch buch! do hřbetu

V městě SrftfHÍtF: býval v na brá

ně velikými slovy tyto verše na

psány:
Slovo WÍ ním dany
to znitane na tc ky
a to jiHK'í&ki5 nitdiinf
rozsťkáme na fleky

Zůstávaliť ve Stříbře horliví a

a rázní kališníci

lako Přelouč v Žírném Polabí

tak vévodí Strunkovice v konči

nách Šumavských svou historií

kratochvilnou Každé dítě Vám

o nich poví nějakou historku a

kdybychom je chtěli všecky se- -

brati byl by jich plný koš Na

pochoutku podámejich několik

Strunkováci vystavěli kostel a

věž a když došlo na hodiny vzpo
mněli st ze by měli spořit a udě

lali ciferník jen v tu stranu kde

bydleli pan farář a pan půlmistr
Za to vyznamenání chtěl se pal
mistr spoluobčanům a chrámu Pá

ně odměnit Myslil že závaží

kamenná mají na kostelních hodí

nách po celém světě a že Srunko- -

vice musejí mih něco zvláštního

I dal udělati k hodinám lávali iva- -

rohovA na něž musily dvě hubené

ieho kravky dojiti přes půl roku

Za to však bylo každé závaží jako

mlýnské kolo Hodiny šly něja-

ký čas dobře ale potom se pozdi

ly a pozdily až nemohly z místa

Vypravena na věž komise aby vy

pátrala proč se hodiny zastavily

Seznala komise že vrabci távall
seiobali tak že z nich nezbylo ani

za syreček Pan půlmistr cítilže

je na něm aby véc napravil a 10

co nejdřívcnebor uí pocau strun

s pflMffli W ()

1)0 TEXAS

Sím rmtý Paftbftb fáí vM'ti

jak to dopadne e SMnRfMlfii

Hoříc) v dn oudnýí Oni ♦ ji

stí opodf jejich hřbitov

rt cbrcnim iafvil'm na nří
taák lif4 Iroul ním avtdává a

tomuto trottlwnl přivykli nebožtíci

vl tak Ir aí řařn troti!iti -

ttfl k tobdnímu ímhIh oni bu

dou se domnívali !e ť paUk
nevítanou

vu svého odtud l by snad vy

fiMIi homolky ml odtud í"

jich víž e t'odohi bomohe Na

tuto vří jou Sobstavltí tu milo
t

pylní: přední proto fprift iatt
a 2a druhé že jest nárarnnA rh't1
I hádají podnes Tif"fvi
kda mi vyUÍ vři ale ndá se to

změřit Táborská J-
- na kopci

SobeSlavká v dolině

Vclimltí iak známo zakládají
si mnoho na tvých krásných ko-

ních a zvláíté když přijedou do

tuí vesnici' rádi je pouttřjf lo

cvalu Jenom humnxi z dal ka

se vyhýbají piotože tam jednou
V tlimák přisel o fconěichtélť pf
ii ti také tryskem přes náv ale v

bezedném blátě umnějším uondal

se jeho kftfl tak že padl a bylo po
něm SokolcČským bylo toho

pěkného masa líto i neposlali pro
rasa nýbrž rozdělili se o valacha

fkoucc Že jím budou krmili psy
Než tomu nikdo nevěřil a brzo by

lo slyšet! písničku:
Cba rha cha
eírall Jtle vaiacba

lindy zase ukradl vandrovník v

Sokolči u Tomku dva lokte plátna
a dal se na ňtěk Sokokčtí vsak

jej dohonili zbili aŽ zůstal bez

sebe a hodili do obilí Druhého
dne ráno Šli se podívat co asi se

s ním děje ale on byl už pryč a

jim z toho zbyl jen poškkbek
Složcnať totiž 1 o tomto hrdin
ském kuse písnička:

V Sokole! dne prvofbo
zabili vandroTnfbo
pro dva lokte plátna
vzali mu titul zkrátka
hodili hodopSenirc
rielall z nři (sic!) Jit-ni-

re

hodili jej do zita
dílali z níj jelita!

Na Stachy(u Kašparských Hor)
málo kdo vzpomíná a přece toho

zasluhují aby v naší kratochvilné
historii stály na místě neposled
ním Stacháci provokují "světo

vý" obchod se smíšeným zbožím

roznášejíce skleničky dřevěnky
železáky porculán a dětské hrač

ky prodávajíce mřehačky necky

prkna a zvlášť Undýl (šindel) Do

kud bývalo hojně dříví dělali sin

díl široký ale od té doby co le

sa valně ubylo a co nastaly ty no

vé menší míry dělají šindýl tak

uzounký že se vejdou tři do hu

by Proto chceŠ-l- i je dopálit jen
se jich zeptej když u nich šindýl

kupuješ "kolik se jich vejde do

huby" Jejich obchod sám to s

sebou přináší že mají mužští hu-

by "jako meč" a ženské vyřídilky

"jako břitvu" A věru prý jest
léoe dostat Stašku za ženu "bez

groše" nežli sousední Brnčovač-k- u

(z obce Urančova) s pěti korci

polí a s hodně velkým paloukem

Ve Staňkové (u Plzně) se všec

ko "láme": jde-- h kluk pro vodu

musí dáti pozor aby 'nerozlámaP

džbán a když se strhne vítr zavf

raií tam honem okna aby vítr
'nerozlámal' sklo Ba přihodilo
se kdysi Stankovským hampallřům

le jdouce procesím
▼ boatJncl "u bílo" kobyly"
panenku Marii propili

ale říci se jim to nesmí

O Staré Vsi (u Vysokého) zná

rao Že tam karbaníci prohráli $v

lanu feřui Tito Starovesští také

prokouřili posvíceni a sice takto: V

nondělí o posvíceni sesli se souše

íSlfť
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?a£icroij BaiTetoYé Spací Vozy a toWí
DODouove fozy n mw roiacL

KaiisaM IiidliuiHkóiii území Texano

Mexiku a na Paclllrkém poliMf

Jde pMinodo

lícnison Sherman flreenTCli j
SallM Pt Worth Elllsboro )
axahaohlcWaw Templ

Htca Tarlor OalnosTilMt v

leckhart Ilcsriotta SanHarccsÍH

kem vážným a rozhodujícím Ho

diny byly zhotoveny a dělaly do

brotu dokud slunce svítilo Ale

jakmile se zamračila obloha bylo

zle a staré zmatky dostavily se na

novo Stěží podařilo se půlmi-stro- vi

utišit rozkvašené mysli a

přesvědčit občany že 1 pro to na

jde lék Když zase vysvítilo vy

valili veliký sud vymazali jej zí

půlmistr jej požehnil a

tak vystrojený políkli před koste

lem by do něho polapili vzdorné

slunéčko Číhali a když slunéčko

vklouzlo do sudu honem půlmistr

přiskočil hbitě sud zaklopil a

Strunkováci děkovali Bohu že

jim dal tak chytrého pňlmistra
t 411Potom nastalo za snonu veiKycn

i malých slavnostní pouštění lape

ného sluníčka na hodiny což nad

očekávání se zdařilo protože na

obloze nebylo ani obláčku A to

když bylo hotovo dal půlmistr

hodiny zaklopit! připraveným už

truhlíkem a truhlík na zeď připev
nit! aby sluníčko vícekrát neu-klouz- lo

1'ok ruboví ni tnut

Zcela ieiUioducliím uklouznutím

můíemň si vyražení neb uhoením od

ražení utržitl NejJmlnoiluAAÍ vfcí k

vyhojenl jest pouít 1 Olflje sv Jakuba
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Předplácejte na Knihovo'

AmrriCKOU pouzo 1100 rocne
dé do hospody kdei i poseděli


