Berounská pokladna
Už je to mnoho let, co berounští měšťané začali stavět na rynku novou radnici.
Protože byli bohatí, dali klenuté světnice obložit dubovým dřevem a v největší radní
světnici, ve které zasedali, měli stěny potažené temně zeleným suknem. Spolu
s radnicí vystavěli i školu a na kostele dali udělat okapy z měděného plechu.
Do Čech se však přihnala zlá vojna a Berounští se chystali na obranu města. Ukryli
peníze i vzácné cennosti a na radnici sám purkmistr tajně zazdil městskou pokladnu,
stříbrné džbány, poháry a mísy, které patřily městu. Nikdo ale nevěděl kde.
V městské radě se zavázal přísahou, že o majetek města bude pečovat až do smrti. To
ještě chudák netušil, jak skončí. Vojsko přitáhlo k městu a začalo je obléhat. Dlouho
se měšťané bránili, přesile však neodolali. Velitel vojáků dal zajmout purkmistra a
potom ho na mučidlech vyslýchal, aby mu pověděl, kde je městská pokladna.
Statečný purkmistr mlčel a než by zradil svou přísahu, při mučení zemřel.
Po letech bídy, smutku a válečných útrap nastal v Čechách zase klid a lidem se vedlo
lépe. I v Berouně se dařilo obchodu a řemeslu. V blízkých dolech se počala těžit
železná ruda, která přinášela městu velký zisk. V tu dobu seděli na radnici jiní páni
měšťané a hospodařili ve městě, jak uznali za vhodné. Tehdy jim přišla na mysl
ukrytá městská pokladna a začali ji urputně hledat. Po mnoha marných pokusech
usoudili, že je už nadobro ztracená.
A právě tehdy se to přihodilo. Na jednom zasedání městské rady se zčistajasna
objevil maličký neznámý mužíček. Hlavičku měl jako malou fazolku, nohy jako dvě
brčka. Vězel v pěkných soukenných kalhotkách a kabátku, který měl přepásaný
koženým páskem se stříbrnou sponou. Skřítek se opíral o dubovou větvičku a bystrá
očka mu rejdila z místa na místo. Pozorně si prohlížel překvapené pány radní, potom
jasným hláskem prohlásil: „Přišel jsem mezi vás, abych vám pomohl s hledáním vaší
ztracené pokladny. Na jedné ze zdí ve sklepení najdete podivný kruh s čísly. Pokud
přijdete na to, jaké číslo zapsat na prázdná místa v kruhu, otevřu vám cestu k vašemu
pokladu.“ Po této řeči zmizel, jako by se do země propadl.
A co ty, milý čtenáři, pomůžeš radním splnit skřítkův úkol?

