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3. BUDĚJCE - BUMERIN 

 

Možná už to dnes nebude nikdo kmotře pověsti věřit, ale bývaly časy, kdy 

měl skoro každý doma zvíře. Nebyla to ale zvířata na mazlení, pro parádu 

ani k uzdravení, ale prostě a jednoduše - pro dobré pošmáknutí si. Zvířata 

na pekáč.  

No a kdo taková zvířata doma měl, tak než se pustil do jejich porcování,  

musel jim, než dorostla pekáči, také vyplnit jejich potřeby. Musel s nimi  

chodit na procházku. A žádnýdiv, že se tenkrát mnohému ne pejskaři, ale 

spíš prasečkáři, kachnaři, husákovi, nebo ovečkáři nechtělo. A protože se 

vždycky nejvíc zelení, tomu, komu se lení, vymysleli tito majitelé, že na 

každé vsi bude speciální služba - obecní pasáček čehokoli, co bude potřeba. 

Někdy vepřů, jindy koz, někdy také husí a nebo ovcí. Jenom jeden druh, 

míchání se nedoporučovalo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tak to bývalo i v Lišově. Měli tam obecního pasáčka a říkali mu 

Rozumbrada. Co chvíli se totiž na pastvě do oblak zakoukal a zadumal se a 

jak to dopadlo? No kromě několika výmyslů, někdy do noci hledaná ovce 

statkáře Jemila, jindy zas koza uvízlá ve starém plotu baráčníka Vopřuchy, 

nebo kachna sousedky Lesákové, pocuchaná toulavým vořechem. 
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Rozumbrada to o sobě věděl. Znal svou zádumčivost. No a aby se vyhnul 

tahanicím, na konci pasení kusy pořádně počítal. Nejdřív od začátku ke konci 

a potom pro jistotu ještě od konce k začátku. Když chybělo, šel hledat.  

 

Tak taky jednou obešel Rozumbrada statky, že půjde pást. Tentokrát vepře. 

A protože pastviny Lišova ještě nebyly obrostlé, vypravil se s nimi až k lesu 

na Klaudě. Jen dvě děvečky ze statku od Toncarů ho zahlédly a divily se proč 

se vydal tak daleko. Ale Rozumbrada byl rád. A hned se zadumal. Kam že to 

ty řeky pořád tečou, když v moři vody nepřibývá? Nebo, jestli hvězdy končí, 

co je asi tam dál.  Celý den proběhl jako dny jiné, zdálo se, že to bude jen 

jeden z mnoha stejně barevných korálků na šňůrce roku. Chvíli si kudlou 

upravoval prut, který mu byl tím, čím tesaři širočina, koželuhovi káď s 

louhem, nebo kováři výheň s kovadlinou, hlavním nářadím řemesla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občas se zvedl, aby svým mistrovským nástrojem usměrnil několik 

roztoulaných pašíků, pak se zase zády opřel o kmen dobře rostlého habru, 

dumal, vyřezával pastýřskou píšťalu, zase dumal, a když to všechno 

několikrát zopakoval, slunce se začalo ubírat po své věčné pěšině, směřující 

někam za kopec. Blížil se čas pomalu hnát domů. Rozumbrada sehnal 

všechny vepře do houfu a začal počítat. A ouha. Počítal li od začáku do 
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konce, jeden vepř chyběl. Počítal li od konce k začátku, jeden vepř mu taky 

chyběl.  

Rozhlížel se, lámal si hlavu. Dokonce si vzpomněl na nějaké vyprávění, kde 

se konšelé nemohli dopočítat kolik jich je, protože každý z nich zapomněl 

počítat sebe. Započítal sebe, vyšlo to, ale hned to zavrhl jako nesmysl a 

prostě šel hledat. A už ho vidí. Jeden vepř nekouká napravo nalevo a něco 

soustředěně hrabe v remízu na kraji pastviska. Chrochtá u toho jako prase, 

rypák se mu jen třese až hlína lítá na všechny strany. Pasáček k němu 

doběhl s prutem, aby mu dal lekci tak říkajíc "podle Frištenskýho". Už se 

napřáhl, už mohl nestranný pozorovatel čekat, že uslyší zasvištění prutu 

vzduchem, když vtom se jeho ruka zastavila. Jeho oči zíraly těsně před 

rypák chrochtavého tuláka a chvilku na to se jeho nohy ohnuly v kolenou, 

aby ruce mohly začít čistit zaschlé bláto toho vyčnívajícího předmětu.  

A opravdu, pod zemí byl zahrabaný bronzový zvon. Nejen, že vepříka 

nepotrestal, ale v příští chvilce se k němu přidal a hrabali spolu. Hrabali, 

hrabali, ale bylo to jako když komár  hřebelcuje vola.  Čím víc hrabal, bez 

vepře i s vepřem, tím víc mu docházelo, že to sám nedokáže. Nadšení z 

nálezu, udolané vyčerpaným tělem, povadlo, západ slunce se přiblížil už 

velmi výrazně. Nepopsatelné barvy červánků začaly lemovat obrysy 

západních lesů a opožděné sluneční paprsky se pomalu šouraly za těmi, 

které už byly doma za obzorem. Rozumbrada si musel chvilku sednout a 

nabrat dech. Po krátkém odpočinutí se zvedl, srovnal si myšlenky, 

shromáždil havěť, přepočítal, a se slovy,  

- No tohle nám nikdo neukradne, hnal domů. 

A opravdu, nikdo jim to neukradl. Druhý den se na místo vrátil, ale s ním 

zástupy těch, kteří mu uvěřili i s těmi, kteří mu sice nevěřili, ale byli 

zvědaví. Hned se pustili do práce, a po třech dnech kopání se jim podařilo 

zvon uvolnit, a po dalších dvou dnech špekulování taky uvolnit, 

nadzvednout a naložit na vůz. Byl to největší zvon, který kdy kdo z nich v 

životě viděl.  

- No na kostelní věži jsme nikdy žádný zvon neměli, tak konečně mít 

budem, radovali se.  

- A zase o kus utečem těm opozdilcům ze Štěpánovic, protože ti nemají ještě 

ani ten kostel, chechtali se škodolibě. 
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Jen dojeli pod kostelní věž, hned viděli, jak se spletli. 

- Vždyť se nám to tam nevejde, spráskli ruce. 

- Tolik práce nazmar? 

- To jsme ho tam mohli nechat, volali jiní. 

- No a co, tak to vyhodíme, navrhovali nějací zoufalci. 

- Nezoufejte zoufalci, promluvil rychtář, v Budějcích teď staví novou věž, 

mají to naplánováno do výšky snad až 72 metrů, a zvony ještě nemají, v tak 

vysoké věži bude jistě místa dost, tak jim tohohle našeho macka co? No přece 

prodáme!  

Jak řekl, tak se i stalo, když budějčtí konšelé viděli tu nádheru, nejen že 

souhlasili, ale byli úplně nadšeni, protože na stavbě věže očekávali příjezd 

samotného císaře Rudolfa II, a takový zvon jistě zapůsobí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ten vám na věži bude dělat BUM BUM BUM, tak mu můžete říkat třeba 

Bumerin, navrhl kdosi.  

Konšelé zvon odkoupili a zaplatili poctivou cenu. Tolik dukátů, že kdyby se 

ta truhla, v které to lišovský vozka vezl převrátila, tak by ty tolary, vysypané 

jeden vedle druhého, vydláždily cestu z Budějc až do Rudolfova. Ta truhla se 

ale tomu vozkovi nepřevrátila, protože nebyl žádné trdlo, a vezl to opatrně. 
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Tak vida i v Lišově, nebo na budějcké Černé věži se může člověk duchovně 

občerstvit. Pověst znovu jako rumpálem vytáhla kouzlo z hloubek studny 

mouder.    

A téma? 

Nedělá člověka člověkem právě hledání něčeho, co stojí za to?  

Prostě a jednoduše, shrnuto do veršované říkačky:  

Dáš li pauzu v hltání 

zbyde čas na hledání. 

 

/ Skutky 17:26/ Učinil z jedné krve všechno lidstvo, aby přebývalo na 

celém povrchu země; ustanovil jim nařízená období a hranice jejich 

přebývání, 27aby hledali Boha, zda by se jej snad mohli dotknout a 

nalézt ho, a přece není od nikoho z nás daleko.  

Tak ať dýchne vandrování po Lišovsku a Budějcích i tímhle zadumáním 

A ještě nějaké inspirování? Ještě jiné propojení pověsti o Lišově a Černé věži 

s Knihou knih, kterým může vandrovní v těch místech nasát?     

Rozumbrada se správně věnoval tomu co začínalo být ztraceno, tím se dá 

ledacos ještě zachránit.  

 

/Lukáš 15:4/ „Kdo z vás, má-li sto ovcí a jednu z nich by ztratil, 

nezanechá těch devadesát devět v pustině a nejde za tou ztracenou, 

dokud ji nenalezne? 5A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena, 

6přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim: ‚Zaradujte se se 

mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila.‘ 7Pravím vám, že 

tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než 

nad devadesáti devíti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují.“ 

Inu, stále je co navštěvovat, stále je o čem přemýšlet.   
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