
 

Zavadilka 

Pan Krčín byl zlostí bez sebe. Truhla prázdná a ze všech stran jen zaplať, zaplať, zaplať. A přitom 
jeho měšťané sedí na kopách grošů! Věděl by, jak zlaťáky získat. Postavil by v Sedlčanech pivovar. 
Zlost jím znovu zalomcovala. Jak se tvářili ti kupčíci opatrní, když se onehdá na radnici zmínil, že 
ve městě postaví nový velký pivovar. Prý že várečné právo mají oni. Od vrchnosti, která spravovala 
Sedlčansko před ním. Holota zatvrzelá! Mít tak jejich privilegia. Pohlédl zamyšleně do krbu. 
Březová polena olizovaly plameny, kroutily a svíjely se jako háďata. 

Počkat! To je ono! Myslí mu šlehla myšlenka. Vyskočil ze židle, usedl za stůl, namočil 
v kalamáři husí brk, pero mu po papíře jen letělo, a za chvíli už z tvrze ujížděl k Sedlčanům 
posel se složeným listem v záňadří. 

„Sousedé,“ promluvil nazítří městský rychtář ke starším obce, které dal hned ráno svolat na radnici. 

„Píše nám pan Krčín, že se onehdy unáhlil. Žádný pivovar ve městě stavět nebude. Věří našim 
právům a rušit je nechce. Chtěl by však ta naše privilegia vidět na vlastní oči.“  „Je šelma podšitá,“ 
ozval se měšťan Kočvara. „Ba. Chystá úskok,“ přisadil mistr Lauřim. „Ticho, sousedé,“ klidnil 
rozčilené hlasy rychtář. „I to jsem zvážil. Pan Krčín píše dále, že mu listiny můžeme ukázat na 
místě, které si sami určíme. Netrvá na tom, abychom jeli za ním na Křepenice. Nabízí třeba nějakou 
krčmu, kde při dobrém jídle a pití společně nahlédneme jejich pravost.“ „Nu což. Když vrchnost 
poroučí, poslechnout musíme. A návrh se to zdá být upřímný a rozumný,“ soudil soukeník Zlouže. 
„Což třeba krčma v Kňovicích? Je blíže městu a nepatří Krčínovi,“ ozval se opatrný a zkušený 
měšťan Lauřim. S tím sousedé souhlasili. Ujednali den i hodinu schůzky. Vše sepsali a list odeslali 
panu Jakubovi na Křepenice. 

Ve stanovený čas se celá městská rada v čele s rychtářem vydala do Kňovic. Průvod uzavíral 
městský písař střežící jako oko v hlavě cenné pergameny, uzavřené v okované truhličce. Kňovická 
hospoda vřela veselím. Jindy podmračený pan Krčín byl samý úsměv. A světe, div se, i v kole si 
skočil. Když měšťané viděli, že je pan regent dobře naladěn, spadl jim kámen ze srdce a zhluboka si 
oddechli. Krčín je hned zval ke stolu. „Jezte a pijte, co hrdlo ráčí,“  pobízel a krčmář před ně hbitě 
kladl mísy plné pečení a ryb. Víno jiskřilo v pohárech a pivo pěnivě stékalo ze džbánků. Jedli, až 
opasky povolovali, a pili, až jim v hrdlech klokotalo. Pil pan Krčín, pili konšelé a vyzáblý písař pil 
ze všech nejvíce. Ještě neměli dopitý druhý soudek a už se sousedům začala klížit víčka. Za chvíli 
spali všichni i s písařem. 

Na tu chvíli pan regent čekal. Usmál se studeně, sevřel truhličku s drahocenným obsahem do náruče 
a vratkým krokem vyšel z hospody. Pacholek, který tam už na pána čekal, mu zručně pomohl do 
sedla a tryskem vyrazili ke Křepenicím. 

Až příliš pozdě sedlčanští poznali, že byli oklamáni. Marné nyní byly všechny nářky. Kde už byl 
pergamenům konec! Nejhorší však bylo, že se jim všichni široko daleko posmívali, jak na ně pan 
regent vyzrál, jak v Kňovicích „zavadili“ a ztratili svou věc. Od té doby se kňovické hospodě říká 
Zavadilka. 

Pan Krčín postavil v Sedlčanech nový pivovar, pod ním založil mlýn, vyměřil nové rybníky, 
přikoupil ještě i obděnické panství a pranic nedbal na to, že ho měšťané proklínají. Ještě se tomu 
smál. 

Odplatě však neunikl. Ještě dnes je možné vidět, jak v pravé poledne jede přes sedlčanské náměstí 
v kočáru taženém dvěma obrovitými kapry. 
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