„PROČ SE KOLÍN JMENUJE KOLÍN, ANEB FANTAZII SE MEZE
NEKLADOU.“
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Všechno začalo v hlubokém středověku, kdy způsob života nebyl podobný tomu našemu a lid
královský se živil výdobytky a dary České země. Tehdy na velké řece žil statný rybář, který živil
svou početnou rodinu rybolovem a dodával ryby i na královský dvůr. Královský jazýček byl velmi
mlsný a rybář se snažil dodávat na královskou tabuli různé druhy ryb. To ale králi nestačilo a dal
vybubnovat po celém království zprávu, že hledá nového dodavatele ryb pro královský dvůr.
Zvítězit měl ten rybář, který dodá králi rybu, kterou do těchto dob neochutnal.
Rybář byl velmi smutný. Ryby, které dosud ulovil, král už ochutnal, a on neměl žádnou novou
rybku připravenou. S obavami, že skončila obživa pro celou jeho rodinu, bloumal po břehu veliké
řeky. Došel až k tůni, kde na hladině pomalu plavaly krásné zlatozelené rybky, které dosud neviděl.
Ryby se líně vyhřívaly u hladiny ve slunečních paprscích a rybář měl pocit, že mu svitla nová
naděje. Svůj úlovek poslal na královský dvůr
Král byl velmi zvědavý, jestli někdo splní jeho přání. Zlatozelená ryba vypadala originálně a
hlavně mu zachutnala. Předvolal rybáře a vznesl otázku:“ Jakou rybu jsem to vlastně jedl?“ Rybář
nevěděl, jak rybu pojmenovat, a tak si vzpomněl, jak se ryba pomalu a líně převalovala v tůni.
Vyhrkl tedy: “Lín.“
Lín se stal královou oblíbenou pochoutkou a spotřeba línů na jeho dvoře neustále stoupala.
Rybář už pomalu nechodil domů – jen pořád lovil líny. Rybek v tůni ubývalo, ale protože byl rybář
koumák, zkusil vyhloubit umělou tůni a do ní několik rybek nasadil. Rybky se rychle množily a
rybář byl se svým nápadem spokojen. Svůj chov dokonce pojmenoval „Kolonie línů“.
Jednoho dne král chystal velkou hostinu a diktoval svému písaři: „ Na následující velehostinu
je potřeba zařídit……...... a taky sehnat rytíře do soubojů, vyhřebelcovat koně, rozesmát
princezny, povolat šašky. A hlavně dojet ke Kolonii línů pro ty výborné ryby.‘‘
Písař byl ale lenoch líný a pokyn si zkrátil takto: „Dojet ke Kolínu pro ryby‘‘. Pokyn dostal
poslíček a vyrazil za rybářem ke Kolínu. Předal cedulku od pana krále a odvezl si ryby pro
královskou kuchyni. Od té doby se osadě, kde rybář choval ryby pro krále, říkalo Kolín a
prosperovala tak dobře, že ji král povýšil na královské město.

