
Přečti nahlas tento úryvek a odpověz na otázky. 

Čertův kámen 

Kdysi se v hlubokých lesích na úpatí Přimdy usadil čert a čekal tu na svoji 
příležitost. Uprostřed jeho revíru, nedaleko Kladrub, se nacházel velký a slavný 
klášter. Na jeho obyvatele si čert dával zvláště pozor a pořád si na ně něco vymýšlel. 
Chodil pořád k nebeskému trůnu a tam si na mnichy ustavičně stěžoval, ale Pánbůh 
dobře věděl, že jeho služebníci v klášteře se dosud ničím neprovinili, neboť je sám z 
nebeských výšin bedlivě sledoval. Jenže čert nedal Pánubohu pokoj, stále a stále se 
u něho objevoval, až konečně dostal od něho svolení, že může klášter zničit, pokud 
zjistí, že mniši alespoň jedinkrát zanedbají svoji noční motlitbu. 

Dlouho číhal černý pán a netrpělivě naslouchal za jednou horou, co se v 
klášteře děje. Špehoval a každou noc natahoval své chlupaté uši, aby slyšel, zda 
zazní hlas zvonku, svolávající mnichy k nočním motlitbám. 

Až jednou! Hodiny na klášterní věži začaly již odbíjet půlnoc, ale v klášteře 
bylo stále ticho. Čertovi samou radostí srdce poskočilo a mocně se rozbušilo. Rychle 
ulomil z blízkého skaliska veliký balvan, naložil si ho na záda a pospíchal ke 
Kladrubům. Nedaleko odtud na jednom vršku zastavil a chystal se své břímě mrštit 
na klášter. Již zvedal balvan nad hlavu, když tu najednou z kláštera zazněl do tmavé 
noci hlas zvonku. Stalo se tak přesně ve chvíli, když věžní hodiny odbíjely právě 
podvanácté. 

Čert zůstal v tu chvíli jako opařený. Zlost s ním zmítala. Zabořil vzteky své 
ohyzdné pařáty do kamene, mrštil jím před sebe na nedaleké pole a s velkým 
rámusem zmizel do svého doupěte. 

(JIŘÍ ČECHURA. Kladrubský klášter v pověstech, legendách vyprávěních. vydalo 
Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích 2000. 182 s.) 

1. Kde se usadil čert? 

2. Co Pánbůh dovolil čertovi? 

3. Na co číhal? 

4. Co ulomil? 

5. Kam mrštil kámen? 

6. Které pověsti znáš?  

 


