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Skoro každá vesnice má vzpomínky na doby minulé, které jsou opentlené 

nějakou tajemnou bytostí nebo strašidlem. Někde je Čertův kámen, jinde je 

Čertova skála a Šibeniční vrch, existuje místo, které se jmenuje Peklo, a víme o 

městu Čertovina.  Podle různých místních legend se na těchto místech zdržoval, 

nebo tam alespoň přeletěl čert, nebo dokonce i sám Lucifer- tedy pán pekla. 

Stejně tak jsou místa, jejichž názvy vypovídají a hrůznosti činů, které se tam 

před léty staly – rybník Vrah, Devět křížů u Brna.  Při pátrání v okolí Líbeznic 

jsem z takto strašidelných názvů nenašla ani jeden.  Je pravda, že nedaleko je 

kopec Beckov, ale ten je spíš u Baště, a ani z jeho názvu nejde strach. Poté jsem 

se dozvěděla, že na konci Líbeznic byl kdysi rybník. V místech bývalého 

rybníka je nyní špatně udržovaná retenční nádrž na vodu.  Tak jsem se pro toto 

téma nadchla a začala pátrat dál.  Po prostudování místních kronik jsem zjistila, 

že v baráčku u rybníka žil před 400 lety nějaký Josef Vodník, ale ten se 

odstěhoval do Bořanovic. To mě zarazilo. Druhý den jsem šla do Bořanovic, kde 

jsem našla rybník, ale nejen to – u rybníka stojí památeční socha – no hádejte 

koho – vodníka! Běžela jsem tak, že jsem málem spadla do rybníka. Na na soše 

byl prostý monogram J.V. – nic víc. 

 Vrátila jsem se do Líbeznic a celou dobu jsem přemýšlela, co dál. 

Probrala jsem nejen kroniky, ale i staré statistiky – zjistila jsem, že před 400 lety 

se tu pravidelně ztráceli lidé a hrnečky s pokličkami. Potom to náhle přestalo, 

jako když utne, a naopak se lidé začali ztrácet v Bořanovicích.  

Otázkou zůstává – proč k tomu před 400 lety došlo? A pak jsem to zjistila 

– před 400 lety byly do Líbeznic dovezeny nutrie, které prohryzaly hráz, a tak 

zmizel přirozený ekosystém pro vodníky a Josef Vodník se byl nucen 

odstěhovat někam, kde by mohl přežít – nejblíže byl rybník v Bořanovicích! 

Kvůli nutriím přišly Líbeznice o tak vzácné strašidlo, jakým je vodník!  

Tak to přece nemůžeme nechat! Stačí jenom pořídit si nějaký pěkný 

rybníček a hned se k nám vrátí pan Josef Vodník z Bořanovic, nebo nějaký jiný 

šikovný vodníček!  
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