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Jak jsem se koupala v městském rybníce 

 

Byla jsem tenkrát malá, mohlo mi být tak 10-11 let, chodila jsem už do měšťanky. 

Vzpomínám si, jak jsme se s ostatními dětmi koupali v městském rybníce. Já jsem bydlela 

v Mlýnské ulici a rybník byl velmi blízko a v létě nás samozřejmě lákal. To se ví, že tam bylo 

zakázáno se koupat, ale řekněte to malým dětem. Jeden z nás vždycky hlídal ve Vodní ulici, 

jestli nejde četník a my se koupali. Kdyby hrozilo, že nás někdo uvidí tak jsme rychle z vody 

vylezli ven. Tenkrát to bylo kolem rybníka moc pěkné všude kolem nějaká lavička a voda 

byla čistá. Já na to velmi ráda vzpomínám, vidím to jako dnes, když jsme tam plavali, to byla 

prostě krása. 

 

Zapsala: aktivizační pracovnice Jiřina Piňosová 

Autorka příběhu: paní Božena Zatloukalová, 92 let 
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Určické rybníky 

 

Pocházím z vesnice Určice, a když jsem byla malá, tak jsme se chodili koupat do rybníka u 

lesa. Říkalo se tam ve Skalici. Bylo v něm takové jiné bláto – žlutica, ze kterého jeden 

z místních vyráběl cihly vepřovice. Bláto vrstvil do takových dřevěných forem, které na to 

měl. No vidím to jako dnes. Tento rybník už bohužel neexistuje, ale ty cihly z něho určitě 

ještě jo. 

Ještě si vzpomínám na jeden malý rybníček, kam jsme chodili pást husy, chodili jsme bosky 

mezi řádky strniště a vůbec nám to nevadilo. O husy jsme se starali od malinkatých housátek 

a oni si na nás zvykli a pěkně poslouchaly. 

Husy s námi pásávaly děcka od Dadáků, oni měly šest a my taky šest. Abychom je rozeznali, 

tak jsme jim barvou udělali značky na hlavách. Husy došly k rybníčku, popásly se, vykoupaly 

a pak poslušně šly s námi domů. V tomto rybníčku jsme se my ale nekoupali jen husy, na 

koupání byl lepší ten ve Skalici pod lesem. 

   

 

Zapsala: aktivizační pracovnice Jiřina Piňosová  

Autorka příběhu: paní Drahomíra Duchková, 87 let 
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Zrádná zátočina řeky Ohře 

 

Když mi bylo asi šest let, bydleli jsme s rodiči v Žatci. V létě jsme se chodili koupat k řece 

Ohři. Já vodu milovala, můj mladší bratr ten byl s mými a kamarádovými rodiči na mělčině. 

Ale já a můj kamarád Láďa jsme měli nafukovací kruhy a tak jsme se pustili k betonové hrázi, 

která měřila asi 2 a půl metru. Zpevňovala vymílaný břeh, byla do zatáčky podél zátočiny a 

podél ní takový chodníček. Na hrázi sedělo asi 5 německých kluků a dole na tom chodníčku 

byli další dva. Můj kamarád kolem nich prošel a skočil do vody, já neměla kruh kolem pasu, 

ale držela jsem ho jen v ruce. Jeden z těch co stáli na tom chodníčku, mohlo mu být 

tak17let,se opřel rukama o zeď a zadkem mě shodil do vody. Já neuměla plavat, a jak jsem se 

lekla, tak jsem svůj kruh pustila. Naštěstí byl blízko můj kamarád, já se ho chytla jako klíště a 

držela se ho. Láďa křičel, ať se pustím, že se utopíme oba, ale já se držela pevně. Ti na hrázi 

se tomu hrozně smáli a nechali by mě klidně utopit. Byla to Henlainova mládež a my Češi 

jsme byli v Žatci v menšině a dávali nám to dost najevo. 

Moje maminka, která byla s tatínkem a známými u mělčiny za keři, nic nevěděli. Ale když 

viděla plavat po vodě prázdný kruh tak hned poslala tatínka a ten nás z vody vytáhl na břeh. 

Asi se budete ptát, proč jim tatínek nešel vyhubovat. Ale to se prostě nedělalo, se sudetskými 

Němci nebyla žádná sranda a konflikty se zbytečně nevyvolávali. 

 

zapsala: aktivizační pracovnice Jiřina Piňosová  

autorka příběhu: paní Věra Slapničková,  88 let 
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Voda 

Na vodu mám už jen útržky vzpomínek. Když jsem se kdysi dávno, coby asistent kamery 

zúčastňoval natáčení ekofilmu o přírodě, viděl jsem, co dokáže voda z tajícího sněhu. Byl to 

dokument o erozi půdy, kdy ve Zlatých Horách v Jeseníkách voda doslova rýžovala zeminu a 

zplavovala ji do údolí. Hučela přes asfaltový chodník v lese a nechávala na chodníku maličké 

lupínky zlata. Nebo na Jižní Moravě jeden chlapík ve Veselí nad Moravou přišel na to, jak 

využít staré (tzv. Baťovy kanály) pro turistiku. Tehdy jsme byli první, kdo se vydal na 

průzkumnou plavbu po kanálech. Byl téměř podzim a voda moc teplá nebyla a případná 

koupel by příjemná rovněž nebyla. V Uherském Hradišti pod mostem, přes Moravu jsme se 

nalodili do středně velkého plastového člunu s motorem Yamaha. Po několika pokusech 

probrat japonský zázrak techniky k životu, jsme odrazili na docela napínavou plavbu. V lodi 

jsme byli čtyři - kameraman, já a dva pracovníci povodí Moravy. Jeden byl u kormidla a 

druhý se staral, aby Yamaha nechcípla a my nemuseli nakonec veslovat. Po nějaké době jsme 

zahnuli z velké řeky Moravy na nějaký menší tok (byl to kanál) a hned první plavební 

komora, kdy jsme se s lodí museli zvednout o pár metrů výše na úroveň dalšího kanálu. Na 

první pohled bylo jasné, že tahle plavební komora fungovala už hodně dávno. Kameny byly 

slizké, porostlé nějakým žabincem, smrdělo to bahnem a tím slizem. Asi po hodině se hladina 

v komoře vyrovnala s tou horní a vrata před námi se mohla otevřít. Tomu ovšem předcházelo 

několik nutných úkonů. Kapitán lodi (ten, co řídil) musel vylézt po železných stupačkách, 

zapuštěných ve stěně komory, na břeh a loď pomocí lana uvázat na takový železný patník, 

kterému se říká pachole a vzít velké kolo, nasadit ho na něco, co vypadalo jako velký hydrant. 

V tom zařízení je mechanismus k ovládání vrat a vody a točením kola řídil napouštění či 

vypouštění komory. Na břehu poblíž zdymadla stojí něco jako strážní domek, kde kdysi 

bydlel hrázný, který tohle zařízení obsluhoval v době, kdy se po kanálech vozilo třeba uhlí ve 

velkých člunech. Tyto čluny neměly motory, takže je po břehu po cestičce táhli koně nebo 

traktor, pokud byl, ke kterým byly čluny uvázány. Protože to byl vlastně šikmý tah (koně byli 

jen na jednom břehu), musel na člunu někdo bidlem udržovat směr. Tehdy nebyly fotobuňky 

(za pana Bati) a vše se dělalo ručně. Dnes v domku bydlí chalupáři, takže zdymadlo je 

samoobsluha. Když kapitán provedl všechny potřebné úkony a naskočil opět ke kormidlu, 

otevřel se před námi rovný kanál. Yamaha se rozburácela a vyjeli jsme. Na travnatých březích 

posedávali rybáři, a když uviděli, co se řídí kolem, rychle svinovali nahozené udice. Strojník 

vzadu dal motoru plný plyn a člun po hladině téměř letěl. Bylo to o hubu. Z vody trčely padlé 

stromy, různá polena, dřeva a kdoví co ještě. No, dopadlo to dobře. Absolvovali jsme ještě 

několik takových komor a bylo odpoledne a my jsme se vraceli. Z této akce byl docela slušný 

propagační videozáznam. Dnes po této trase plují hausbóty, což jsou vlastně obytné lodě pro 

turisty. Po krátké instruktáži si zájemci pronajmou loď a jsou na vodě i několik dnů. 

Zapsala: aktivizační pracovnice Ivana Kaplánková 

Autor příběhu: pan Stanislav Pukl, 70let 
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I počasí si dovede zahrát 

 

Už od mládí, když jsem plánovala, kam si o dovolené do zahraničí vyjet, padla moje volba 

mimo jiné také na nynější Petrohrad, tehdy nazývaný Leningrad. Toto město bývalo až do 

dvacátých let dvacátého století hlavním městem carského Ruska. Svého významu a nynější 

podoby dosáhlo v 18. století za vlády tehdejšího cara Petra Velikého. To byl vzdělaný 

panovník, který se na svých cestách převážně po Evropě poučil, jak by mělo hlavní město 

vypadat a i z pohledu dnešního je třeba přiznat, že se poučil velmi dobře. Nynější Petrohrad 

byl postaven v podstatě na bažinách chladného severského moře, tedy bylo nutno část půdy 

vlastní moři urvat. Protože šlo o město přímořské, pochytil od ostatních podobně situovaných 

měst, jak lze touto cestou pomoci zahraničnímu obchodu, a takto zaměřit budování přístavu. 

Protože touto cestou mělo Rusko vlastně nejkratší přístup do Evropy, položil tím základ 

zahraničnímu obchodu a zároveň budoval i obranný systém své říše. Od ostatních měst si vzal 

příklady, jak by mělo hlavní město významného státu vypadat i po stránce správní (sídla 

úřadů apod.), tak také esteticky a kulturně. 

Vzhledem k tomu, že vedle blízkosti moře protéká Petrohradem také řeka Něva se svými dost 

četnými rameny, je tím také trochu ovlivněno podnebí a počasí města. Proto jsem si v roce 

1986, kdy jsem tam letěla na osmidenní dovolenou, vybrala srpnový termín v očekávání 

teplého počasí, abych mohla všechny krásné pamětihodnosti také dobře vnímat. Příroda mě 

bohužel nadělila na těchto osm dní velké překvapení: ač jsme v Bratislavě nastupovali do 

letadla za krásného, teplého, srpnového dne, v místě příletu nás překvapilo chladné, deštivé 

počasí, které nás provázelo celých osm dní. Když jsme chodili po prohlídce muzeí a četných 

paláců a při návštěvě divadla, tam nám déšť nevadil. Dopředu jsme však smutně hleděli vstříc 

předposlednímu dni naší dovolené, protože byl program návštěvy letního carského sídla 

Petrodvorců.V den výletu na toto sídlo opět pršelo až běda. Část cesty jsme měli 

naplánovanou z přístavu přes Finský záliv a přistáli jsme velmi blízko od tohoto sídla. Mrzelo 

nás, že jsme přes ten déšť ani nemohli moc pozorovat práci v přístavu, ani během plavby v 

zálivu. Nejvíce jsme však užasli nad tím, jak hned po vystoupení na pevninu déšť rázem ustal 

a během několika málo minut se z mraků prodralo slunce, které nám svítilo po celou dobu 

prohlídky Petrodvorců. V programu jsme sice neměli naplánované prohlížení si interiérů, ale 

stačilo nám to i tak, že jsme měli asi jeden a půl hodiny na to, abychom si obhlédli tuto 

zajímavou stavbu. Budova je obklopena rozsáhlou zahradou, vše je umístěno v mírně 

svažitém terénu. V zahradě je velmi pestrá výsadba květin, keřů a stromků tak, aby stromy 

byly po značnou část roku zelené a v květinové části po celou dobu vegetace zářila na 

návštěvníky pestrá květena. Největším překvapením pro nás bylo sloupoví fontán s důmyslně 

umístěnými tryskami, které při každodenním spouštění, které bývá v 11 hodin dopoledne, se 

různě otáčejí, jsou zapojovány postupně, ne hned všechny naráz a vytvářejí tak tryskající a 

měnící se obrazce vody. Bylo to velmi působivé a v slunečních paprscích se tyto jednotlivé 

praménky i kapky vody měnily do různých barevných náznaků podle toho, jak na ně slunce 

dopadalo. Podle informací naší průvodkyně tento koloběh vydrží vždy do večerních hodin, 

kdy zase dochází k postupnému uzavírání jednotlivých fontán. Odcházeli jsme všichni velice 

nadšeni a vrchol údivu nastal v ten moment, kdy jsme se opět v našem přístavišti nalodili, loď 

se s námi rozjela, začalo pršet a déšť nás zase do večera už neopustil. Celkový dojem z mé 

návštěvy Petrohradu je zahalen do deště a dodnes mi zůstává záhadou, která přírodní síla 

zapracovala tak, že jsme mohli být účastníky kouzelného působení a souhry slunce a vodních 

kapek a proudů vody tryskající z fontán. 

 

Zapsala: aktivizační pracovnice Ivana Kaplánková 

Autorka příběhu: paní Mudr.Marta Nedvědová 81 let 
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Trusovka 

 

Dnes jsem měla možnost poslouchat čtení o řekách a mluvilo se právě o potoku Trusovce. 

Byla to velká náhoda, protože ho asi málokdo zná, ale mě ve vzpomínkách zavedla do 

Bělkovic, kde jsem se narodila a prožila celý život. Potok teče přes Bělkovice a my jako děti 

jsme u něho trávily vlastně celé prázdniny, protože tenkrát se nikam nejezdilo. Tam jsem se 

naučila i plavat. U splávku bylo více vody, tak to šlo. Koupání v potoce jsme si vždycky užily 

a pak jsme na břehu ležely na vyhřátých, placatých kamenech nebo si hrály. Kus za 

Bělkovicemi byl pramen vody a studánka. I dnes tam lidé chodí pro dobrou vodu, protože tam 

vytéká Těšíkovská minerálka. Tam měla moje maminka pronajatý kousek louky a chodila na 

trávu pro naše tři kozy. Rostlo tam krásné „lupení“ a kozy dobře prospívaly. No, možná to 

bylo i blízkostí tak dobrého pramene léčivé vody.  

 

Zapsala: aktivizační pracovnice Ivana Kaplánková 

Autorka příběhu: paní Jindřiška Smékalová, 85let 

 

                                                                       

 

 
 

 

 

 



9 

 

Řeka mého dětství 
  

Ve vzpomínkách se vracím k řece, která mě provázela celým dětstvím. Vždy jsem hodně 

chodila do přírody a měla jsem ráda úbočí hor s jejich pramínky, ze kterých se pak stávají 

řeky. I ta moje říčka, Březná, pramení vysoko v horách, ale já ji znám asi od Štítů, odkud 

protéká údolím až k Hoštejnu a vlévá se do Moravské Sázavy. V Hoštejně jsem se narodila a 

tato řeka se stala cílem našich nedělních výletů. První zastávka bývala na Drozdovské pile, 

kde jsme my děti ve výletní restauraci dostaly za odměnu „žlutou sódovku“, na kterou jsme se 

moc těšily. Drozdovská pila je dodnes výletním místem hlavně pro cyklisty. Krásné údolí 

Březné se vždy hodně využívalo k rekreaci. V jednom místě na břehu byl i pionýrský tábor, 

kde prohloubili koryto, aby pro děti vzniklo koupání. Další zastávkou bývalo výletní místo – 

hotel U Hýbla, kde byl pro rekreanty i rybník s lodičkami a šlapadly. Za tuto cestu jsme zase 

byli odměněni sodovkou. Po letech jsem se na tato místa podívala s manželem, když jsme do 

Hoštejna jezdili na hřbitov. Projížděli jsme sice už údolí autem, ale na Drozdovské pile jsme 

vždy měli zastávku. Jen místo „sódovky“ byla káva. Hodně míst se bohužel změnilo – hotel 

zeje prázdnotou, tábor je opuštěný, ale příroda a řeka se nezměnily a pro mě vždycky 

zůstanou krásnou vzpomínkou.  

 

Zapsala: Ivana Kaplánková, aktivizační pracovnice 

Autorka příběhu: paní Antonie Barešová, věk 86 let   
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Bez vody není života 
 

Bez vody není života, ani v Prostějově, ani v Americe, ani na Marsu. Když mi byly asi dva 

roky, tak jsme měli na zahradě káď, která sloužila k zalévání. Jednou jsem si hrál na zahradě a 

po chvíli maminka zjistila, že mě nevidí. Přemýšlela, kde bych tak asi mohl být a napadlo ji, 

podívat se do kádě. Našla mě tam, napůl živého, napůl mrtvého, jak se snažím zachránit svůj 

život. Tak skončil můj první pokus s plaváním. 

 Druhý pokus byl pískovně Náklo, kde jsem, se zcela sám pokoušel naučit plavat. Nepodařilo 

se to sice na poprvé, ale s vodou jsem se tam tak nějak sžil.  

V dospělosti jsem se pak vydal na dovolenou k moři, kde jsem se konečně naučil plavat 

pořádně. Voda tam nadnáší, tak mi to šlo lépe.  

Když si ale vzpomenu na čistotu vody, tak stejně nejčistší byla u nás v pískovně Náklo. 

Okouzlila mě tam na celý život vůně ryb, a to hlavně k jídlu. Ryby jsem sice nikdy nechytal, 

ale na talíři jsem je měl vždycky rád. Na stará kolena teď vím, kde jsem dělal chybu, že jsem 

ryby jedl tak málo. 

 

Zapsala: aktivizační pracovnice Renata Hýblová 

Autor příběhu: pana Jaroslav Talanda, 74 let                                                                           
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Hrátky s vodou 

 

 

Narodila jsem se v roce 1925 ve Vincencově. V té době nebyla ještě žádná koupaliště. Jen 

kamenolom ve skalách, ale tam mě rodiče nechtěli pouštět, protože byla voda hluboká a 

studená. Plumlovskou přehradu jsem viděla až tak ve čtvrté třídě, kam nás vzala škola na 

výlet. Ale samozřejmě jsme museli pěšky, protože tenkrát nebyla auta, ani autobusy.  Mohlo 

to být asi 15 km tam a 15 zpět. to bylo tedy poprvé, když mi bylo asi deset let, a podruhé jsem 

přehradu viděla až teď v devadesáti letech, když jsme byli na výletě s domovem pro seniory, 

kde teď momentálně bydlím. U nás byla nouze o vodu, netekla tam žádná řeka, ani potok, tak 

pro mě pohled na Plumlovskou přehradu byl opravdu zážitek.  

Museli jsme hodně pracovat, byly žně, a tak jsme pracovali hlavně na poli. Když pršelo a 

museli jsme do pole, tak jsme si dělali kanálky na cestě a v příkopech. Nebyly tehdy asfaltové 

silnice, ale jen blátěné cesty. Tam jsme hrabali bláto a dělali ty tak zvané kanálky. V nich 

jsme si hráli, čvachtali a byli jsme hodně špinaví. Když jsme přišli domů, tak nás maminka 

musela nejprve vykoupat, abychom všechno neušpinili. Voda, a to nejen na koupání, se 

musela na vážkách nejprve nanosit, protože jsme neměli vlastní pumpu. Když některý den 

zapršelo, byli jsme rádi, že nemusíme pracovat a máme volno na hry.  

Ve vzpomínkách z dětských let myslím hlavně na tehdejší dřinu. Toho hraní opravdu moc 

nebylo.  

 

Zapsala: aktivizační pracovnice Renata Hýblová 

Autorka příběhu: paní Květoslava Kalábová, 90 let 
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Záplavy 

 

V roce 1997 jsme byli na chatě v Norberčanech kousek od Libavé. Když jsme se ráno 

probudili, tak jsme zjistili, že kolem celé chalupy teče voda. Voda byla tak blízko, že jsem 

z prahu chalupy máchala prádlo. Když voda opadla, tak jsme se dostali s jedním známým přes 

Horku do Olomouce, kde jsme bydleli. Po cestě jsme viděli zborcené domy, které byly zřejmě 

z nepálených cihel – tzv. vepřovic. Když jsme dojeli na náměstí Republiky, které bylo na 

kopci, a šli jsme z něho dolů, tak už před domy byl vyplavený a vyházený nábytek, 

spotřebiče, různé věci, které byly vodou zničené a nepoužitelné. Tam, kde jsme bydleli, tak 

voda neměla kam odtéct a hasiči ji museli odčerpávat ze sklepů a suterénních bytů. 

Dobrovolníci byli na lodičkách a proplouvali ulicemi, kde dávali lidem do oken chleba a 

čistou vodu. Nám se voda zastavila půl centimetru od vchodových dveří. Všechno, co jsme 

měli ve sklepě, jsme museli vyhodit. Moje dcera v té době měla postavený nový domek, do 

kterého se měli zrovna nastěhovat. Těmito záplavami měli všechno zničené a museli začít 

zase znova.  

Když si na to vzpomenu, je mi zase smutno a jsem ráda, že už je to pryč. Ne nadarmo se říká 

„před vodou se neuteče!“ Hůř na tom byli lidé, kteří přišli opravdu o všechno.  

 

Zapsala: aktivizační pracovnice Renata Hýblová 

Autorka příběhu: paní Alena Horáčková, 93 let 
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Od té doby jsem neplavec 

 
Tento příběh se stal, když mi bylo 19 let. Byla jsem tehdy ještě svobodná. Stalo se to u nás ve 

mlýně. Mlýn stál na samotě mezi Blatcem a Grygovem. Byla to tehdy tradice, že kdo měl ten 

den narozeniny, byl hozen do vody pod mlýnské kolo. Voda byla hluboká, ale i studená. Jenže 

kamarád nevěděl, že neumím plavat, a tak mě tam hodil, tak jak každého, kdo měl 

narozeniny. Když zjistil, že neplavu, ale topím se a jdu ke dnu, rychle pro mě skočil a 

zachránil mě. Od té doby, když měl někdo narozeniny, tak se mladý mlynář nejprve zeptal, 

jestli oslavenec umí plavat. „Všechno zlé je k něčemu dobré“.  

Druhý příběh se mi stal, když mi bylo asi 25 let. Bylo to u nás v Blatci v pískovně, které se 

říkalo Kaluha. Do pískovny se tenkrát chodilo koupat. Chodili tam vojáci z blízkého 

vojenského útvaru ve Vrbátkách i místní lidé. Měla jsem s sebou tehdy tříletou dcerku 

Aničku. Vzala jsem si pod paži duši, protože jsem ještě neuměla plavat a vyrazily jsme do 

pískovny. Abych mohla jít do vody a s duší mohla zkoušet plavat, musel mi někdo pohlídat 

mou tříletou dcerku. Jeden voják se mi nabídl, že mi ji na břehu pohlídá. Tak jsem šla  tedy 

pomalu do vody. Jenže druhý voják za mnou skočil a z legrace mi odhodil duši a vůbec ho 

nenapadlo, že neumím plavat a bez duše se utopím. Naštěstí jsem byla pohotová a nepropadla 

panice a rychle se ho chytla za rameno, abych se neutopila. On plavat uměl, tak mi pomohl 

připlavat ke břehu. Až jsem byla na suchu a v bezpečí, tak mu jejich velitel neskutečně 

vynadal, že to se nedělá, že jsme se mohli oba utopit. Naštěstí moje tříletá Anička si ještě 

neuvědomovala, co všechno se mohlo stát. Jen plakala, když velitel křičel na vojáka a 

nevěděla proč. Od té doby jsem se vody bála a už nikdy se plavat nenaučila. 

 

Autorka příběhu: paní Helena Airineiová, 86 let        

Zapsala aktivizační pracovnice: Renata Hýblová 
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Království vody 

 

Už jako malá jsem vážně onemocněla a měla jsem od té doby zakázaný tělocvik a veškeré 

sporty. Ale aby rodiče nevěděli, tak jsem se samozřejmě s kamarády do všeho pouštěla a 

naučila se to, protože když má člověk něco zakázané, o to více ho to láká.  

Můj otec byl rybář. Jednou jsem s ním a jeho přítelem jela na přehradu na ryby. Mohu 

podotknout, že ani jeden z nich neuměl plavat. Já jsem tatínka uprosila, abych se mohla jen na 

kraji vykoupat. Ale nedalo mi to, ta příjemná voda a to krásné letní ráno mě natolik okouzlilo, 

že jsem plavala asi do čtvrtky přehrady. Oni oba běhali po břehu, ale co mohli dělat. Teď 

chápu, jaký o mě měli asi strach, když jsem nesměla mít žádnou námahu, ale pro mě to byl 

veliký zážitek. To „království vody“ kolem mě mi dávalo úžasný pocit. Nikdo tam nebyl a já 

měla pocit nádherné volnosti. Vůbec jsme si neuvědomovala, jak jsem daleko. Až jejich křik 

mě vzpamatoval a plavala jsem zpět. Díky tomu, že byl s tatínkem jeho kamarád, obešlo se to 

bez výprasku a jen s „ústním napomenutím“, ale jinak bych určitě dostala! 

 

 

Autorka příběhu: paní Jaroslava Špringerová, 79let 

Zapsala: aktivizační pracovnice Ivana Kaplánková 
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Rusalky 

Žila, byla jedna žena se sedmi dcerami u rybníka. Jednoho slunečného dne šla Rosina 

nejstarší ze sester prát prádlo k rybníku, prala a prala a najednou jí někdo strhl do vody. Byl to 

zlý vodník, který ve vodě žil. Rosina mu musela sloužit a chystat do hrníčků dušičky. 

Kdokoliv přijde k rybníčku, tak ho musí Rosina strhnout, aby jeho duše byla uvězněna 

v hrníčku. Maminka Rosiny už o ní měla strach, tak poslala druhou nejstarší dceru, aby ji šla 

hledat. Uršula došla k rybníku, a jak měla Rosina nakázané, musela Uršulu strhnout pod vodu 

a uvěznit její duši v hrníčku, i když to byla její sestra. Přesně tak to dopadlo i s dalšími 

sestrami – Slavenou, Adelaidou, Leontýnou a Katuší. Jejich maminka byla moc smutná, že se 

jejich šest dcer ztratilo. Proto se nejmladší dcera Albína rozhodla, že půjde sestry hledat a 

zjistí, co se stalo. Šla k rybníku a Rosina se chystala Albínu stáhnout do vody, stejně jako její 

sestry. To se jí však nepodařilo, protože Albína jí kouzelný proutek vzala a zničila. Tím 

zrušila to, že Rosina už nemusí sloužit zlému vodníkovi a osvobodila všechny sestry.  

Vodník si to nenechal líbit a uvalil na všechny sestry kletbu. Uvěznil je v bažinách, 

v hlubokém lese a dívky musely utancovat každou živou bytost a uvěznit ji v bažinách. 

Sestrám se to vůbec nelíbilo, ale co měly dělat. Jednou navečer Rosina slyšela volání o 

pomoc. Svolala sestry a začaly tančit. Ten, co zabloudil, byl krásný mládenec. Sestry ho 

utancovaly a uvěznily v bažině. Každý den proběhl stejně a čas rychle plynul. Jejich maminka 

všechny dcery oplakala a nevěřila, že se k ní ještě navrátí. Když měly sestry utancovat dalšího 

krásného jinocha, nejmladší sestra Albína se ho zastala a prosila sestry, aby ho ušetřily, 

protože se jí na první pohled moc líbil. Sestry ho nakonec ušetřily. Hoch se jmenoval Ignác a 

bydlel nedaleko toho lesa. Sestry pochopily, že nejmladší sestra se také Ignácovi líbí. A nejen 

to. Oba se do sebe zamilovali. Jejich společná láska kletbu zrušila. Všechny dívky se vrátily 

domů k mamince, Albína se provdala za Ignáce a žijí spolu šťastně dodnes. 

 

 

Autor textu: Pavla 

Kopecká 

Rusalky vyrobila: Pavla 

Kopecká 
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U rybníka 

Můj manžel, když už měl vnoučata a byl dědou, skákal do vody a stalo se něco, co nečekal. Ale vylíčím 

vám tenhle příběh od začátku.  Děda byl velmi akční a celý život pracoval jako dálkový řidič 

nákladního auta. Přes týden jezdil po republice a o víkendech jezdil autobusem a vozil zájezdy 

obecním organizacím. V zimě vozil zájezdy na hory, o prázdninách vozil děti na letní tábory. Byla 

s ním legrace, byl upovídaný, nevyhýbal se žádným aktivitám.  Jeden rok měl jet pro děti na tábor 

blízko Děčína. A protože to bylo od nás daleko, jeli dva řidiči a museli vyjet den dopředu, aby byli 

v táboře v sobotu, na smluvený čas. Byl červenec, asi  polovina prázdnin, kdy bylo ještě dlouho světlo. 

Když dorazili na místo, děda se zaradoval. V blízkosti tábora, pod skálou byl úžasný rybník. Děda byl 

dobrý plavec a nebál se potápění, ani skoků do vody. Dlouho se nerozmýšlel. Oblékl plavky, vzal si 

ručník a vyrazil i se svým kolegou druhým řidičem k rybníku. Když zmapoval hloubku vody, rozhodl se 

skočit ze skály. Skok se vydařil, děda vyplaval, ale ve vodě zůstaly jeho zuby. Jeho kolega se tomu 

smál, ale dědovi do smíchu nebylo. Než se setmělo, oba dva si hráli na potápěče a snažili se najít to, 

co děda ztratil. Bohužel nenašli. Když se vrátil domů, děda nemluvil a šel brzy spát. Já jsem nic 

netušící přišla po víkendu do práce, kde všichni věděli, co se stalo u rybníka a že zuby zůstaly pod 

hladinou.  Kolegyně z práce to nevydržela a nebála se zeptat, jak to celé dopadlo. Já jsem na ni 

koukala, ale díky ní jsem se dozvěděla, co se vlastně stalo. Když se vrátil děda z práce, nenápadně 

jsem se začala vyptávat.  Děda se zasmál, a protože bez zubů se špatně vyslovuje, snažil se mi 

vysvětlit, že zuby nemá, protože je ztratil při skoku do vody, a i když hledali dlouho, tak je nemá, 

protože kolem plaval kapr, kterému se zřejmě hodily. A tak v rybníce blízko Děčína možná dodnes 

plave ryba, která je zubatá a nosí dědův umělý chrup. 

 

Františka Svozilová, Pivín, 72 let 

 

 

  

 


