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Lesní skřítci 

Myslíte si děti, ţe v lesích ţije jenom lesní zvěř, všichni ti 

medvědi, vlci, lišky, zajíci, jeleni, jezevci a veverky? 

Kdepak, všude kde je pořádný kus lesa ţijí taky lesní 

skřítkové.  

Lesní skřítkové se starají o les a pomáhají 

lidem  

Lesní skřítkové mají hodně práce. Tak především se starají 

o svůj les. Dohlíţejí na to, aby v lesních potůčcích 

a studánkách byla čistá voda pro lesní zvěř a ptactvo 

nebeské. Starají se rovněţ o to, aby v lese rostly houby 

a dozrávalo lesní ovoce, lesní jahody, maliny, borůvky, 

brusinky a ostruţiny. Jsou pro lidi sice neviditelní, ale 

zcela vyjímečně se mohou zjevit právě dobrým lidem 

a zejména dětem.  Dobré lidi a děti však taky provázejí po 

svém lesním království. Zavedou je do míst, kde roste 

mnoho chutných hub, na mýtiny se sladkými lesními 

jahodami, do míst kde najdou zralé maliny, borůvky 

a ostruţiny. Na podzim je zavedou do strání, na kterých 

rostou lískové keře se spoustou lískových oříšků. Lesní 

skřítci se tedy starají, aby si lidé dosytnosti uţili lesních 

plodů.  

Někdy ale do lesa přijdou zlí lidé. V lese hulákají a plaší 

lesní zvěř, rozdělávají oheň, po lese rozhazují odpadky, ba 

dokonce rozkopávají muchomůrky. Lesní skřítci jsou však 

na ně dobře připraveni. Nechají je zakopnout o bludný 

kořen a tito lidé pak několik hodin bloudí v lese, neţ se 
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dostanou z lesa ven, aby si zapamatovali, ţe se v lese mají 

řádně chovat.  

Kde bydlí lesní skřítkové  

Lesní skřítkové mají svůj dřevěný domeček hluboko v lese, 

kam se lidé nedostanou a málokdy tam zavítá lesní zvěř. 

Jejich dřevěný domeček je pevný, aby odolal podzimním 

plískanicím a sněhovým závějím. Domeček je velmi útulný. 

Je v něm kuchyňka, spiţírna, koupelna s příslušenstvím 

a loţnice. Lesní skřítkové jsou velmi skromní a víc toho 

k ţivotu nepotřebují. Na zimu svůj domeček obloţí 

palivovým dřívím, aby si mohli zatopit a uvařit nějaké to 

jídlo.  

Jak se stravují lesní skřítkové  

Lesní skřítkové se stravují především tím, co les dá. Mají 

rádi houby, a kdyţ na poli na kraji lesa najdou nějaké 

brambory, uvaří si houbovou polévku, tu mají ze všeho 

nejraději. V letním období se ţiví převáţně lesním ovocem 

a po ţních hledají na polích zapomenuté klásky obilí a nosí 

je do své spiţírny. Z ţitných klasů si pečou voňavý chleba 

a z pšeničných klasů pak borůvkové a malinové koláče. 

Jako odměnu za obilné klásky nechávají skřítkové lidem 

na strništích vyrůst chutné ţampióny. Z jablíček z planých 

jabloní si v troubě suší kříţaly, stejně jako ze švestek, 

z kterých si taky vaří povidla. Na podzim si nasbírají 

lískové oříšky a z šípkových keřů zase rudé korálky šípků, 

ze kterých si vaří voňavý čaj. Kdyţ je skřítkova spiţírna 

plná, tak je na zimu dobře připraven.  
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Lesní skřítkové ve valašských lesích  

Menší les spravuje pouze jeden lesní skřítek. Kde jsou 

však hluboké a rozsáhlé lesy, jako například na Šumavě, 

Českém lese a Krušných horách, tam ţije hned několik 

skřítků. Ve valašských lesích ţije celkem pět skřítků. Jsou 

to skřítkové: Smrkovníček, Lesánek, Javorníček, 

Jedlovníček a Bukovníček.  

Smrkovníček  

Lesní skřítek Smrkovníček spravuje lesy na Radhošti 

a okolních horách a taky lesy Veřovických vrchů. Svůj 

domeček si postavil na Radhošti, nedaleko 

pseudokrasových jeskyní zvaných Radhošťské ďury.  

Lesánek je kapitánem valašských lesních 

skřítků  

Lesní skřítek Lesánek se stará o hluboké lesy Vsetínských 

vrchů. Svůj domeček má na tajemné hoře Klenov, 

ve skalních útvarech zvaných Zámčisko. V lesích, kde ţijí 

nejméně tři skřítci si jednou za sto let volí svého kapitána, 

který jim velí a taky je reprezentuje. Kapitánem valašských 

lesních skřítků byl zvolen právě Lesánek.  

Javorníček  

Lesní skřítek Javorníček, ten zase spravuje lesy pohoří 

Javorníků. Svoji chaloupku si pak postavil v lese na hoře 

Velkém Javorníku.  
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Jedlovníček  

Lesní skřítek Jedlovníček se stará o lesy ve Vizovických 

vrších. Svůj domeček má v hlubokých lesích 

nad Čertovými skálami.  

Bukovníček  

Poslední valašský lesní skřítek se jmenuje Bukovníček 

a spravuje lesy Hostýnských vrchů. Svoji chaloupku si 

postavil v lesích u hradu Lukova.  

Jak skřítek Lesánek vařil Pelandu  

Jednou takhle Lesánek leţel na horské louce, na kterou 

jaro nasypalo tisíce ţlutých dukátů pampelišek. Díval se, 

jak pilné včely sbírají z květů pampelišek pyl a napadlo ho, 

ţe by si mohl z pylu uvařit polévku. Do košíčku si nasbíral 

zrnka pampeliškového pylu a uvařil z něj polévku, kterou 

nazval Pelanda. Panečku, to byla dobrota.  

Jarní sněm valašských lesních 

skřítků  

V lesních oblastech, kde ţije více skřítků, jejich kapitán 

dvakrát do roka svolává sněm skřítků. Je to jarní 

a podzimní sněm. Skřítkové se na tyto sněmy velmi těší, 

neboť si přátelsky porozpráví se svými druhy, vymění si 

zkušenosti o správě lesa, vyslechnou příkazy a rady svého 

kapitána, ale hlavně na jarním sněmu si při ohníčku 

vyprávějí pověsti a pohádky.  
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Jarní sněm valašských lesních skřítků svolal kapitán 

Lesánek na konec dubna na horu Klenov. Pro své 

kamarády připravil překvapní, pohostil je pylovou 

polévkou Pelandou. Ta všem skřítkům velmi chutnala 

a skřítkové si od svého kapitána vzali recept na Pelandu, 

aby si ji mohli vařit ve svých lesích.  

Kapitán Lesánek měl na sněmu hlavní slovo a poučoval 

své kamarády, co všechno mají udělat, aby měli krásný 

les, ve kterém by spokojeně ţila lesní zvěř a ptactvo 

nebeské a lidé do lesa rádi chodili.  

Nastal večer, na nebi vyšly hvězdy, střítkové si mezi 

skalami rozdělali ohníček a začali si vyprávět pověsti 

a pohádky.  

Lesní skřítek Smrkovníček 

vypráví pohádku O lakomém 

mlynáři z Rožnova  

Nejdříve si vzal slovo lesní skřítek Smrkovníček a vyprávěl 

pohádku O lakomém mlynáři z Roţnova:  

Na Roţnovské Bečvě, na kraji Roţnova, stával vodní mlýn. 

Zdejší mlynář byl ale velmi lakomý, takţe ve mlýně slouţil 

jenom stárek, takový starý dobrák. Mládek a prášek uţ 

z mlýna dávno utekli.  

Poněvadţ široko daleko v kraji nebyl ţádný další mlýn, 

lakomý mlynář nectil ani starou mlynářskou tradici, ţe 

mleči se mají pohostit. Zatímco v jiných mlýnech nabídla 

mlynářka mlečům dţbánek piva, kousek masa nebo 
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koláče, v roţnovském mlýně nedostali mleči nic. Lakomý 

mlynář si byl velmi dobře vědom toho, ţe další nejbliţší 

mlýn stál aţ v Meziříčí, a to přece jen měli mleči z okolí 

Roţnova poněkud z ruky.  

Mlynář s mlynářkou si dopřávali dobré jídlo, mlynář měl 

zlaté hodinky s řetízkem a tři měšce plné stříbrňáků. 

Mlynářka měla spoustu krásných šatů a zlatých 

a stříbrných šperků. To chudák stárek, který pro mlynáře 

poctivě pracoval, chodil ve starých hadrech a bídně se 

stravoval.  

Jednou, bylo to počátkem léta, kdyţ stárek za celodenní 

dřinu dostal na večeři jen suché brambory, rozhodl se, ţe 

od lakomého mlynáře odejde. Jen ať jde, myslil si mlynář, 

brzo přijde nový stárek. V tom se však hrubě mýlil, neboť 

u lakomého mlynáře uţ nikdo slouţit nechtěl.  

Toho léta přišlo velké sucho, Bečva skoro vyschla a vodní 

mlýn se zastavil. Mleči začali s obilím jezdit aţ do mlýna 

v Meziříčí, který stál za soutokem Roţnovské a Vsetínské 

Bečvy. Zde bylo přece jen více vody a tak byl tento vodní 

mlýn v provozu.  

Roţnovský mlynář touţil po tom, aby jeho vodní kolo zase 

vesele klapalo a ve mlýnu se mlelo. Jeho hospodářství 

začalo upadat a mlynář musel sáhnout do svých 

nahrabaných stříbrňáků, aby měl na ţivobytí. To lakomci 

zrovna rádi nemají. Mlynář si přál, aby uţ konečně 

zapršelo, ale ono nic. Jednou se procházel kolem 

vysychající řeky a spatřil zde na kameni sedícího stařečka.  

„Stařečku, ty jsi toho uţ v ţivotě hodně viděl a zaţil, pověz 

mi, kdy bude v řece dost vody a mlýn bude zase klapat?“  
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Stařeček se usmál a povídá:  

„Nejdříve zajdi do vesnice Stříteţe a poţádej svého stárka, 

který tam slouţí u sedláka, aby se vrátil zpátky do mlýna. 

Pamatuj si, kdyţ přestaneš být lakomý, poteče taky voda.“  

Roţnovský mlynář chtěl taky něco říci, ale stařeček uţ 

u řeky nebyl. Mlynář se tedy hluboce zamyslel a vypravil 

se za svým stárkem do Stříteţe.  

„Stárku, prosím vrať se do mlýna, já uţ nebudu lakomý, 

budeš mít hojnost dobrého jídla a pití a měsíčně ti budu 

platit 15 zlatých.“  

To byla dobrá nabídka, stárek dřel u sedláka za pět zlatých 

měsíčně, coţ nebylo věru moc. Navíc se stárkovi stýskalo 

po mlynářském řemesle a tak nabídku mlynáře rád přijal. 

Mlynář mu hned jako závdavek vyplatil osm zlatých.  

Kdyţ přišli do mlýna tak začalo pršet. Pršelo tři dny a tři 

noci, koryto Roţnovské Bečvy se naplnilo vodou a mlýn 

zase vesele klapal. Mleči ale nikde. Poněvadţ mleči 

do mlýna stále nejezdili, zastavil mlynář jednoho z nich 

a zeptal se:  

„Proč vy mleči z Roţnova, Stříteţe, Zubří a Zašové jezdíte 

aţ do mlýna v Meziříčí, k mému mlýnu to máte přece 

mnohem blíţe?“  

Mleč mlynáři odpověděl:  

„Je to k vám mlynáři sice mnohem blíţe, ale ve mlýně 

v Meziříčí je lepší zábava a pohoštění. Meziříčský mlynář 

nás vţdy vezme do světnice a nabídne nám pohoštění, 

pivo, studenou pečeni, chléb a koláče. Neţ se obilí semele, 
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tak se dobře očerstvíme a sousedsky si porozprávíme. 

U vás mlynáři jsme nedostali ani doušek pramenité vody.“  

Mlynář na to odpoví:  

„Vyřiď všem mlečům, ţe jsou v mém mlýně vítáni. Já pro 

ně vyčlením jednu světnici a na stole budou vţdy dţbánky 

s pivem, maso vepřové, hovězí a skopové a povidlové, 

borůvkové a tvarohové frgály.“  

Jak řekl, tak se stalo. Mleči zase začali jezdit do 

roţnovského mlýna, kde byli náleţitě pohoštěni. Stárek byl 

taky se sluţbou spokojen, měl pěknou mzdu a mlynářka 

dobře a chutně vařila. Mlynář uţ nebyl lakomý a tak do 

mlýna přišel nový mládek a prášek a práce jim šla dobře 

od ruky. Mlynář si uţ sice neukládal tolik stříbrňáků jako 

dříve, ale přesto se mu slušně dařilo. V roţnovském mlýně 

byli všichni šťastni a spokojeni a to je přece mnohem více 

neţ nějaké peníze.  

Lesní skřítek Lesánek vypráví 

pověst O statečné Majdaléně 

z Jarcové  

Lesní skřítkové přiloţili dříví na oheň a pak se ujal slova 

jejich kapitán skřítek Lesánek a vyprávěl jim pověst 

O statečné Majdaléně z Jarcové.  

Majdaléna z Jarcové byla dcerou chalupníka. Chalupu měl 

dostat její bratr Venca a Majdaléně nechal otec uloţit 100 

zlatých jako podíl z chalupy. Věno to sice nebylo nijak 

bůhvíjaké, ale nějaké peníze to přece jenom byly.  
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Ondřejův otec byl na výměnku a na chalupě hospodařil 

Pavel, který byl Ondřejův starší bratr. Taky Ondřej měl 

připsán podíl z chalupy a to 150 zlatých.  

Jak uţ to v lidském ţití chodí, přišla láska a Majdaléna 

a Ondřej se do sebe zakoukali. Chtěli mít svatbu, ale jak 

by se obţivili? Museli by jít do sluţby, 250 zlatých na 

zakoupení slušné chalupy bylo málo. Chalupa se 

čtvrtlánem, to jest s poli a loukami o výměře 4 hektarů, 

stála 500 zlatých. Takovému hospodářství se říkalo 

„família,“ to proto ţe se na něm uţ slušně uţivila celá 

rodina.  

Ondřej s Majdalénou se dohodli, ţe si chybějících 250 

zlatých vydělají ve sluţbě. Ona, ţe bude dělat šenkýřku 

v hospodě v Meziříčí a on bude v panských lesích 

dřevorubcem. Za tři roky by si mohli na chalupu ušetřit. 

Jak řekli, tak se stalo. Slíbili si lásku a věrnost a šli do 

sluţby. Kaţdou neděli Ondřej za Majdalénou chodil 

z Jarcové do Meziříčí, vţdyť co to je 10 km chůze pro 

mladého a zdravého chasníka.  

Láska Majdalény a Ondřeje vykvetla v době napoleonských 

válek, kdy česká země proţívala těţké časy. Po lesích se 

potulovali zběhlí vojáci a všelijací mordýři a lapkové, kteří 

se sdruţovali do loupeţnických band.  

Jedna taková banda se usadila ve Vsetínských vrších, 

v hlubokých lesích Vsackého Cábu. Loupili na důleţité 

obchodní cestě ze Vsetína do Meziříčí. Z Uher touto silnicí 

přijíţděli formani s ohnivým uherským vínem, které se 

vozilo dále na Moravu, do Čech a do Slezska. Z Čech zase 

putovaly povozy do Uher s drahými látkami a českým 

pivem.  
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Loupeţnická banda tyto povozy přepadávala, a kdyţ se 

formani bránili, bývali zamordováni. Loupeţníci měli svou 

síť překupníků, kteří jim za uloupené zboţí dobře zaplatili. 

Loupeţníci nešetřili ani chudé lidi. Nejeden chalupník, 

který šel z trhu z Meziříčí, přišel o těch pár zlatých, které 

utrţil za prodej jalovice.  

Formani o těchto loupeţnících vyprávěli v hospodě, kde 

slouţila Majdaléna. Majdaléna byla statečná dívka, 

nejraději by si to s loupeţníky sama vyřídila, ale co by 

zmohlo jedno děvče proti bandě loupeţníků?  

Nám, valašským lesním skřítkům se taky tato banda 

loupeţníků v našich lesích nelíbila. Na jednom jarním 

sněmu jsme se usnesli, ţe se musíme těch loupeţníků 

zbavit stůj co stůj. Našim kapitánem byl tehdy 

Smrkovníček. Ten pověřil tímto úkolem mě, Lesánka, 

neboť právě v mém lese se loupeţníci usídlili. Já jsem si 

vzpomněl na statečnou Majdalénu a jednoho jarního 

večera jsem se ji zjevil v její komůrce a povídám:  

„Majdaléno jsem lesní skřítek Lesánek. Vím, ţe jsi odváţné 

děvče, a proto jsem si tě vybral, aby si pomohla zbavit naše 

valašské lesy od loupeţníků. Pomůţeš mi?“  

„To víš, ţe ti Lesánku ráda pomůţu, co budu moci, vţdyť 

lidi na Valašsku tato loupeţnická banda uţ dlouho 

suţuje,“ odpověděla statečná dívka.  

„Tak pojď se mnou, zavedu tě do míst, kde se usídlili 

loupeţníci. Další den o jejich sídle podáš zprávu kapitánovi 

císařské setniny, která má vojenské cvičení na loukách 

u Meziříčí. Císařské vojsko loupeţníky pochytá 

a zneškodní. Dobře si zapamatuj cestu.“  
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Zanedlouho se Majdaléna se mnou Lesníčkem vydala do 

lesů Vsetínských vrchů.  Byla sice uţ noc, ale vyndal jsem 

z kapsy svítící kámen, kterým jsem svítil na cestu. 

Majdaléna si cestu dobře zapamatovala, vţdyť na 

valašských horách vyrostla a znala tu kaţdou bučinu, 

potůček a studánku. Za tři hodiny jsme přišli na lesní 

mýtinu, kde u ohně sedělo patnáct zarostlých a špinavých 

chlapů, loupeţníků.  

Nějakou dobu jsme zůstali stát pod starými smrky a buky, 

loupeţníky jsme pozorovali a pak jsem Majdaléně řekl:  

„Tak uţ cestu k loupeţníkům znáš. Zítra zde přivedeš 

setninu císařských vojáků.“  

Majdaléna mlčky přikývla a pak jsme se vydali na zpáteční 

cestu do Meziříčí. Druhý den ráno se Majdaléna hlásila 

u kapitána císařského vojska a sdělila mu, ţe zná dobře 

cestu k loupeţnickému úkrytu, a ţe tam jeho vojáky 

zavede.  

Kapitána tato zpráva velmi potěšila, nechal svolat vojsko 

a zanedlouho jiţ císařská setnina vedena statečnou 

Majdalénou vyrazila hlubokými lesy k Vsackému Cábu.  

Zvědové císařské setniny dali svému veliteli zprávu, ţe 

banda loupeţníků se zase vydala k silnici ze Vsetína do 

Meziříčí, aby si tam počíhali na povozy formanů. Císařští 

vojáci se tak nemuseli v lese ani příliš skrývat. Kdyţ došli 

na mýtinu, ukryli se za mohutné smrky, jedle a buky 

a čekali na loupeţníky.  

K večeru se loupeţníci vraceli do svého úkrytu. Byli natolik 

překvapeni císařským vojskem, ţe se ani nezmohli na 
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odpor. Loupeţníci byli pochytáni a svázáni a odvezeni do 

vězení do Brna.  

Druhý den večer jsem se znovu zjevil Majdaléně, povídal 

Lesánek.  

„Statečná Majdaléno, díky tobě se valašské hory zbavily té 

loupeţivé bandy a ty si za to nechtěla ani ţádnou odměnu. 

Já ti však přece nesu jeden menší měšec se zlaťáky a jeden 

větší měšec se stříbrňáky, které si loupeţníci ukryli v lese. 

Jsi hodné děvče a sama nejlépe víš, jak s těmi penězi 

naloţit.“  

Neţ se překvapená Majdaléna zmohla na odpověď, tak 

jsem zase zmizel, povídal Lesánek.  

To bylo radosti. Majdaléna a Ondřej uţ nemuseli dále 

slouţit u cizích lidí, měli slavnou svatbu a v Jarcové  si 

zakoupili velký statek s poli, loukami a lesy a ještě jim 

nějaké peníze zbyly.  Dobře se jim dařilo, ale nezpychli, 

nezapomněli na to, ţe vyšli z chudých poměrů a často 

a rádi pomáhali chudým lidem.  

Lesní skřítek Bukovníček 

vypráví pověst O cestáři 

z Hostýnských vrchů  

Kdyţ lesní skřítek Lesánek dovyprávěl svou pověst, pak 

přišel na řadu lesní skřítek Bukovníček a začal svým 

přátelům vyprávět hezkou pověst z prostředí Hostýnských 

vrchů.  
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Haná je úrodná níţina, která je spojena s hornatým 

a lesnatým Valašskem důleţitou cestou, která vede přes 

hluboké lesy Hostýnských vrchů. Před mnoha a mnoha 

lety na jednom úseku této císařské cesty pracoval mladý 

cestář. Práce to byla těţká. Císařští vojáci mu čas od času 

dovezli několik fůr větších kamenů a sloţili je u cesty.  

Cestář pak tyto kameny roztloukal na štěrk. Tak tloukl 

ţelezným perlíkem do tvrdých ţulových kamenů celé dny 

a měsíce, aby si vydělal na ţivobytí. Někdy se zranil 

úlomky kamene a při své práci musel snášet mrazy 

a horko, ale nikdy si nestěţoval.  

Štěrk pak rozváţel na kolečkách po cestě a silnici 

štěrkoval. Nejvíce práce měl na jaře, kdy císařská cesta 

byla po zimě samý výmol a bylo nutno ji štěrkem opravit. 

Mnozí pocestní se pak u tohoto cestáře zastavovali 

a litovali ho, ţe musí tak těţko pracovat. Cestář si ale 

vesele zpíval a pocestným odpovídal:  

„já vím, je to těţká práce, ale jsem mlád a sil mám dost, 

rodinu uţivím, tak na co bych si stěţoval. Třeba mě jednou 

potká štěstí a já uţ nebudu muset silnici štěrkovat.“  

V této době ţila na zámku v Bystřici pod Hostýnem bohatá 

hraběnka. Její panství se rozkládalo na úrodné Hané 

a lesnatém Valašsku a tak měla velké zisky z obilí 

a prodeje dřeva. Jednou si ze svého zámku vyjela v kočáře 

na výroční trh do Meziříčí císařskou cestou přes Hostýnské 

vrchy. Na cestě spatřila mladého cestáře, kterak rozbíjel 

kamení na štěrk. Přikázala kočímu, aby zastavil, 

vystoupila z kočáru a povídá:  

„Máš zde cestáři těţkou práci, jistě ti císař pán za tuto 

práci platí slušnou mzdu.“  
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„Dostávám tři stříbrné groše týdně a nestěţuji si milostivá 

paní,“ povídá cestář.  

„Pouhé tři stříbrné groše týdně ti stačí na obţivu?,“ ţasla 

hraběnka.  

Cestář se pousmál:  

„Kdybych měl tři stříbrné groše na obţivu svou a svoji 

ţeny, ţil bych si jako král. Já však s ţenou ţijeme pouze 

z jednoho stříbrného groše týdně, dalším grošem splácím 

a třetí groš půjčuji.“  

„Jak tomu mám rozumět?,“ zeptala se hraběnka.  

„Je to velmi jednoduché milostivá paní. Z jednoho groše 

týdně ţijeme se ţenou a druhým grošem splácím dluh 

svým starým rodičům, za to, ţe mě vychovali. No a třetí 

groš půjčuji svým dětem, aby aţ s ţenou zestárneme 

a nebudeme jiţ moci pracovat, se naše děti zase postaraly 

o nás.“  

Hraběnka se hluboce zamyslela nad ţivotní filozofií 

prostého muţe a povídá:  

„Brzy tě cestáři zavolám na zámek,“ pak nasedla do kočáru 

a odjela na výroční trh do Meziříčí.  

Druhý den si hraběnka nechala na zámek zavolat 

nadlesního, který se staral o panské lesy.  

„Pane nadlesní, zajisté znáte cestáře z císařské cesty 

v Hostýnských vrších.“  

„Myslím, ţe dobře milostivá paní, mnohokrát jsem s ním 

hovořil.“  
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„Co myslíte, pane nadlesní, vyzná se cestář v našich 

lesích?“  

„Ten se v našich lesích vyzná dokonale, zná zde kaţdý 

kámen, potůček a studánku, dovede pojmenovat všechny 

stromy, keře a byliny, které v lese rostou.“  

„Má rád taky lesní zvěř?“  

„To víte, ţe ano, ve volných chvílích seče trávu v příkopech 

u cesty, nasuší z ní seno a v zimě to seno spolu dáváme 

srnčí a jelení zvěři do krmelců.“  

„Pane nadlesní, brzy se uvolní hájovna Na Bučisku, neboť 

zdejší hajný odchází do penze, myslíte si, ţe by cestář mohl 

být hajným?“  

„Bylo by to velmi moudré rozhodnutí,“ odpověděl nadlesní.  

Tak se cestář stal panským hajným na hájovně Na 

Bučisku. Vzorně se staral o les a lesní zvěř, vţdyť měl 

přírodu tolik rád. Pobíral sluţné devět stříbrných grošů 

týdně a k hájovně patřil ještě kousek pole a louky, takţe 

choval taky kravku. Dobře tak uţivil sebe, ţenu, své staré 

rodiče a děti. Vţdy kdyţ se s puškou na rameni a loveckým 

psem vydal na obchůzku lesem k císařské silnici, ve svých 

myšlenkách děkoval vrchnosti za dobré ţivobytí, ţe uţ 

nemusí vykonávat těţkou práci cestáře.  
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