
Milé děti!

Pověst, kterou si teď přečtete, pochází z oblasti Vrchů. Je to příběh ve svém jádru 
pravdivý, v němž nechybí tajemná nadpřirozená bytost. K názvu této bytosti se doberete 
vyluštěním křížovky při svém putování. Pozorně poslouchejte, náš příběh právě začíná...

Příběh se odehrál v rodině Preclíkových. Sousedka Preclíková byla žena upovídaná a 
zvědavá, a tak není divu, že si pro samé starosti o druhé nevšimla, že jí mouky v moučnici 
na půdě ubývá. Až jednou při odebírání mouky narazila na prázdné dno moučnice. Příští 
den ji však čekalo velké pečení. A tak, když se její muž vrátil z pole na oběd, dostal příkaz, 
aby ještě téhož dne dojel s obilím do mlýna. Nebylo mu nic platné, že se již stmívalo a na 
obloze se honily černé mraky.  Z Voděrad se v té době jezdilo do mlýna podstráneckého 
nebo za Ličnem, které jsou od Voděrad vzdálené 7-8 km.

I když nerad, naložil Preclík na vůz pytle s obilím a zapřáhl koně. Vše šlo jako po másle. 
Ve mlýně byla tenkrát spousta ochotných lidí, kteří mu obilí rádi semleli. Horší to však 
bylo na zpáteční cestě. Cesty tenkrát byly jiné než dnes, a tak člověk snadno zabloudil, 
zvláště když na setmělou krajinu padla hustá mlha. 

A to se stalo i sousedu Preclíkovi. Ve svém zoufalství, že nenajde cestu zpět domů, si 
povzdechl: "Dej Bůh, aby mi někdo posvítil“. Jen to dořekl, začalo mlhou probleskovat 
světlo a ozval se hlas: „Volal jsi mne? Rád Ti posloužím“. To souseda Preclíka vyděsilo tak, 
že se nezmohl na slovo. Pokorně však kráčel za neznámou bytostí, která osvětlovala 
okolní krajinu a dovedla ho až před chalupu.

Při loučení bytost povídá: "Na znamení, že jsme přátelé, mi podej ruku". A to se Preclík 
znovu vyděsil. Byl totiž plný obav, co by se mu mohlo stát. Naštěstí však držel v ruce 
klanici, což je opěrná postranní tyč vozu, kterou jí podal místo ruky a vydatně si s ní 
potřásl.

Když se ráno jako obvykle chystal do práce, vzal do ruky onu klanici, a co nevidí. Na tyči 
byly vypálené stopy prstů. Soused Preclík si s úlevou prohlédl svou ruku a byl rád, že 
namísto ní podal klanici.

POVĚST

OTÁZKA: Koho soused Preclík potkal při cestě ze mlýna?


