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Starý dub u Hatína
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Vodník Michal

Horusice je malá jihočeská vesnice se 162 obyvateli (údaj 
je z  roku 2011) u Veselí nad Lužnicí, okres Tábor. Prochází 
tudy železniční trať Praha – České Budějovice a v blízkosti je 
také dálnice D3.

První zmínka o Horusicích pochází z roku 1294.

Kdy to přesně bylo, už si nepamatuji. Vím, že louka se 
chlubila sluníčku žlutými květy pampelišek, v obilí vystrko
vala svou modrou hlavičku chrpa, na kraji pole se pyšnil vel
kou červenou sukničkou vlčí mák a po cestě si vykračovala 
koroptvička s řadou kuřátek. Sluníčko se smálo, děti skota
čily, a  zatímco mladí pracovali na poli, dědeček s babičkou 
odpočívali pod lipou na dřevěné lavičce.

„Pozdrav pánbůh,“ pozdravil je pocestný, utřel si z čela pot, 
a aby řeč nestála, smutně dodal, že by potřebovalo zapršet. 

„Máš pravdu, mládenče, ve studni ubývá voda, tráva žlout
ne a nedozrálé ovoce opadává.“

„Přisedni a pověz nám, co tě sem přivedlo, chlapče,“
připojila se k hovoru stařena a vyzvala dědu, aby si popo

sedl a udělal příchozímu místo.
„Prošel jsem světa kraj, viděl krásná města a malebné ves

ničky, ale pořád mě nohy nesou dál a dál, jakoby něco hledaly.“
„To já ti řeknu, co hledají. Slunce, vodu, čerstvý vzduch 

a  domov, kde je stůl, dubová lavice, láska, děti a rodinná 
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pohoda.“ Pravila babka, podívala se na dědu a  utřela slzu  
v oku.

Povídali, povídali, a když se sluníčko schovalo za Jahodo
vý kopec, babička za pomoci svého stařečka vstala, a že půjde 
něco lehkého připravit k snědku.

„Tak já také půjdu. Je nejvyšší čas najít si střechu nad hla
vou.“ Pocestný si nasadil klobouček, upravil zelený fráček, 
pře hodil brašnu přes rameno a poděkoval za příjemné odpo
ledne.

„Kam byste chodil. Brambor máme dost, a jestli vám bu
dou po chuti vařené a  loupané s máslem, jste naším milým 
hostem. A spát budete na peci, viď dědoušku?“

Stařec přikývl, podíval se na babičku, a aniž by prohodili 
mezi sebou slovo, děda hosta přivítal: „Vítám tě, nejsi první, 
kdo k nám přišel v zeleném kabátku, často chodí na kus řeči 
Bartoloměj, to je vodník z nedalekého rybníka. Teď je špatný 
na nohy a taky dech mu neslouží. Říká se, že se odstěhoval 
k synovi na Slovensko. Tam prý se mu lepší dýchá.“

Zelený mužíček se zasmál.
„Měl jsem obavy, jestli budu u vás vítaným hostem. Moc 

vám děkuji za milé přijetí.“
Druhý den babička s dědou ještě pospávali, když na dvor

ku uslyšeli rachot, jako když někdo seká dříví. „To jsem blá
zen,“ povídá stařec a  jde se podívat k oknu. „Babičko, pojď 
se podívat! Ještě kohout nezakokrhal a před okny je hranice 
dříví.“

„Jeminkote, podej mi suknici a  zástěru, ať se taky podí
vám.“

Přes den Michal, tak se zelený mužík jmenoval, opravil 
plot, posekal zahradu a z lesa přivezl na trakaři soušku. Ba
bička vařila bramboračku, zelnici, kulajdu, někdy šusterku 
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s mákem, máslem a cukrem posypanou a dědeček seděl na 
lavičce a spokojeně pokuřoval z dlouhé dýmky s porceláno
vou hlavičkou.

V  neděli přinesla vnučka borůvkový koláč s  drobenkou 
a stydlivě se pozdravila s Michalem. „Pěkná holka! Jen co je 
pravda,“ pomyslel si Michal. 

„Pěkný mládenec,“ pomyslela si vnučka. „Na můj vkus je 
jen trochu zelený. Ale chlap to je k pohledání.“

Jednou přišel dědeček z města a potutelně se usmíval.
„Kdepak je Michal?“ Zeptal se babičky a tvářil se tajemně. 

„Okopává brambory.“ Odpověděla stařenka. Chtěla se zeptat 
o co jde, ale podle toho, jak se děda tvářil poznala, že by se jí 
odpovědi stejně nedostalo. 

K večeru děda popocházel světnicí sem a tam, a babička jen 
kroutila hlavou. Když se Michal vrátil, děda ožil a nedočkavě 
čekal až se vodník v umývadle trochu ošplouchne. Mezitím 
si zapálil porcelánku a  potom slavnostně prohlásil: „Dnes 
jsem byl ve městě u porybnýho a ten mi mezi řeči pověděl, že 
by nutně potřeboval pracovitého a spolehlivého pomocníka. 
Kdybych prý o někom takovém věděl, abych mu dal vědět.“ 

Pozorně se díval na Michala, který v ten okamžik očividně 
pookřál.

„Co tomu říkáš, kamaráde?“ Předem věděl, že je to zbyteč
ná otázka. Večer při petrolejové lampě se Michal svěřil oběma 
starým lidem, že tady lesy, pole, louky, řeky a potoky zpívají 
píseň, která tě uchopí za srdíčko a nemůžeš té kráse odolat. 

Druhý den se společně vypravili za porybným. A protože 
si hned padli do oka, Michal nastoupil jako vodník jednoho 
z  největších rybníků v  jižních Čechách, nedaleko půvabné 
vesničky Horusice.
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Horusický rybník

Horusický rybník je třetí největší rybník v jižních Čechách, 
hned za Rožmberkem. Leží jihozápadně od Veselí nad Lužnicí 
na levé straně silnice č. 3 a železniční tratě z Prahy do Českých 
Budějovic. Jeho hráz je dlouhá 730 metrů a vysoká 11 metrů. 
Vodní plocha má rozlohu 415 hektarů, (katastrální výměra 438 
hektarů). 

Horusický rybník je poslední rybník na Zlaté stezce, která 
o necelý kilometr dále vtéká do Lužnice. Byl postaven podle ná
vrhu Štěpánka Netolického v roce 1512.

(Prameny s údaji se někdy rozcházejí)

Horusický vodník

Kdysi prý v každém rybníku
přebýval hastrman.

Zelený mužík, nevelký
a mocný vody pán.

K stáru už býval nerudný
a často lidem škodil.

Na pozoru se musel mít,
kdo kolem vody chodil.
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Sedával někdy na vrbě
a dýmku pokuřoval.

Tak nám ho kdysi pan Lada
mnohokrát vymaloval.

Žije už jenom v pohádkách,
těch jsou dnes na tisíce.

K Vánocům knížku s vodníky,
dát dětem je tradice.

Teď ani v kraji rybníků
se vodník neuvidí.

A aspoň má v těch pohádkách
pokoj a klid od lidí.

Při nástupu seznámil porybný Karásek nového vodníka 
s  jeho povinnostmi i  s  tím, že to nebude mít v práci lehké. 
Jeho předchůdce vodník, nebo jak se tady od nepaměti zko
moleně po německu říkalo hastrman, starý Bartoloměj špat
ně viděl, naříkal si na bolesti kolenou a dýchavičnost. Pytláci 
toho využívali, kluci lámali větve a pohazovali kde se dalo, 
a také ryby nedostávaly pravidelně krmivo. Tráva kolem ryb
níka je přerostlá, rákos se nepyšní svými sametovými, tma
vohnědými doutníky a do vodníkova obydlí zatéká. „Budeš 
mít na starosti rybník, třetí největší v kraji i v celé české zemi. 
Tak hodně štěstí.“ Karásek se s Michalem rozloučil, prý musí 
vyřešit nějaké nesrovnalosti u rybníka v Záblatí.
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Michal obešel rybník a když si celý propocený chtěl od
počinout v bývalé vodníkově chatrči, nestačil se divit. Vyvrá
cené dveře, rozbitá okna, převrácené lůžko a střechou se do 
světnice usmívaly sluneční paprsky.

„Tady se určitě nudit nebudu,“ pomyslel si hastrman a hned 
se pustil do práce.

„Tak tě tady vítám, sousede.“
Michal se otočil a spatřil mladého, štíhlého a pohledného 

zeleného mužíčka.
„Já jsem vodník Kamarýt, Jan Kamarýt, původem z Kar

dašovy Řečice, ale už dva roky hospodařím na nedalekém 
Bošileckém rybníku. Můj strýc Bartoloměj mě pozval k sobě 
na prázdniny a krajina, lesy, rozkvetlé louky, kopce a kopeč
ky, krásné rybníky a pracovití lidé mě tak okouzlili, že jsem 
se tady trvale usadil. Vidím, že o práci nebudeš mít nouzi, ale 
kdykoliv budeš potřebovat pomoc, stačí říct. Večer zajdeme 
do hospody, a jakože se Kamarýt jmenuju, tak ti pomůžou po 
práci i chlapi nejen z Horusic, ale i od nás z Bošilce.

V  horusické hospodě bylo veselo. Pivo teklo proudem, 
chlapi hráli karty a šenkýřka si u výčepu prozpěvovala, že na 
tom bošileckém mostku hrály dvě panenky v kostku, nako
nec se pohádaly a shodily se z mostku. Kamarýt se se všemi 
pozdravil a představil svého kolegu, který nastoupil do Horu
sického rybníka místo starého Bartoloměje. Slovo dalo slovo 
a všichni od stolů se shodli na tom, že nového hastrmana ne
nechají na holičkách.

Hned druhý den se po práci sešli u Horusického rybníka, 
a co nestačili udělat dnes, udělají zítra a pozítří je také den. 
V  pátek večer si s   orosenou sklenicí zazpívali, že už je to 
uděláno, už je to hotovo a horusický hastrman se stal jedním 
z nich. Děti mu nosily k rybníku tvarohové buchty od paňmá
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my a on je učil plavat a milovat všechno co roste, voní, oko 
a srdce potěší.

V sobotu zašel do vesnice poděkovat svým přátelům, ba
bičce a dědečkovi za vlídné přijetí a v duchu si připomněl dív
ku s borůvkovým koláčem, na které mohl při prvním setkání 
oči nechat. Když začal dědečkovi vyprávět, jak mu kamarádi 
z vesnice u  rybníka pomáhali, vešla do světnice dívka jako 
růže květ, tentokrát s pekáčem makových buchet.

Vyřídila pozdrav od rodičů, na vodníka se mile usmála, na
bídla buchtu a hned, aby jí říkal Aničko. Hastrman se před
stavil jako Michal, nástupce vodníka Bartoloměje, a  nabídl 
půvabné dívce, že by se spolu mohli třeba projet po rybníku 
na lodičce.

Od té doby se scházeli čím dál častěji. Trhali babičce šípky, 
poslouchali skřivánka, a večer spolu počítali hvězdičky. Až 
jí jednou Michal vyznal lásku a prý jestli by se nechtěla stát 
paní vodníkovou.

„Proč ne?“ Odvětila dívka s ruměncem na tváři, ale musí se 
prý nejdřív poradit s maminkou.

Doma nejprve chodila se svým zamilováním jako kolem 
horké kaše a když ji matka vyzvala, aby neotálela a povědě
la, co ji tíží, tak se jí svěřila, že má chlapce, ale že je trochu 
zelený.

„Říkáš trochu zelený? Milá Aničko, jestli je hodný, praco
vitý a dobrosrdečný, tak na barvě zas tolik nezáleží.“

Pantáta byl ještě stručnější. „Hastrmana od našeho rybní
ka dobře znám. Je to poctivý chlap.“

A byla svatba veliká, na kterou lidé v kraji rybníků hned 
tak nezapomenou. Harmonika, trubka, píšťala a vozembouch 
vyhrávaly jihočeské písničky, pantáta nachystal hody z paší
ka a šenkýřka nestačila točit třeboňské pivo. Nevěsta i svo
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bodné dívky tančily v  kroji s  košilkou zdobenou krajkou 
a šněrovačkou červené barvy, v široké vyšívané suknici a čer
ných střevících. Ženich měl oblečení z módního katalogu pro 
vodníky a hastrmany. Žluté kalhoty, svázané pod koleny úz
kým červeným řemínkem, bílou košili s límečkem a velkým 
hnědým motýlkem, kávovou vestu a zelený fráček se dvěma 
šosy. Hlavu mu zdobil vysoký, tmavozelený klobouk s pent
lemi a na nohou měl úzké červené holínky.

Za svědky jim šli Jan a Jasmínka Kamarýtovi od Bošilec
kého rybníka.
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