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Děkujeme za poskytnutí práv k ilustraci vodníka grafikovi a
ilustrátorovi na volné noze Karlu Hejkalovi.
www.hejkal.com

PS:
Laskavým čtenářům sdělujeme, že ilustrátor není v žádném příbuzenském vztahu
k našemu hejkalovi, kterého znáte z černovírské dvaceti čtyř hodinovky na nohách.
Ten strašil, pan Karel Hejkal nikoliv - a navíc je hodný.

Hylvátský vodník z Potoční ulice
Nebylo i bylo v dobách, kdy na ostrohu nad soutokem řeky Orlice a
Třebovky stával kostelík a několik chalup Vilémovy osady, pozdější trhové
vesnice Ústí nad Orlicí, když byl pánem okolních vod široko daleko známý
hylvátský vodník.
V odborné literatuře se můžeme dočíst, že podorličtí vodníci byli
povětšinou zlí až krutí, mstiví a málokterý byl prý dobrák. Nejčastěji se
zjevoval jako mužík v zeleném nebo červeném kabátci s čepičkou, leckdy
červenou, s mokrým kapajícím šosem, s vousem a se zelenými vlasy. Rád si
sám šil boty, míval i holínky. Vodník z Hylvát si potrpěl na tytéž barvy,
preferoval však červené šortky a chůzi na boso, neboť z bot měl akorát tak
pořádnou mykózu. Byl starší a více než baretka mu slušel vysoký cylindr
decentně zdobený červenou mašlí.
Vodníci měli tu moc, že se uměli bez problémů proměňovat do každé
podoby, ne však v holubici. Nejraději volili podobu ryby, žáby, raka, třeba
zajíce, koně bez dolní čelisti, srny a psa. Podle situace se rázem stali
neživými předměty, jako například polenem nebo pařezem. Bez problémů
se změnili v žebráka, myslivce i nevinného klučinu.
Často to bývali staří mládenci. Pokud však byli ženatí, paní vodníková
bývala přátelštější. Nesměli prostě narazit na žádnou semetriku a takovou
potvoru, co snila jen o zlaťácích, šatičkách a koupání ve slané vodě. Pokud
měli dcery, tak ty, jakmile se jim začala zapalovat lýtka, nejraději chodily
k muzikám a vytáčely v kole s vesnickými mládenci.
Vodníci měli zásadní moc pochopitelně jen ve vodě. Uměli si rychle poradit
všude tam, kde by zbyla jen kapička vody. Na suchu byli téměř bezmocní.
Ve vodní říši mívali slušně zařízený bejvák, ve kterém na dobře zajištěném
místě v hrnečkách pod pokličkami uchovávali a shromažďovali duše
utopených. Když měli po práci, užívali si volna a klidu, i od své panímámy,
posedáváním na vrbách a stavidlech.
Hylvátský vodník prý patřil do přízně s můrami. Bude to asi blbost, protože
jeho švagrová byla Babice Bludice. Jeho velkou předností vždy byla právě
schopnost v rychlé a všelijaké proměňování. Tu jako malý mužíček prosil
vozku o svezení, kterého za krátký čas jako pestrý fábor strhnul do tůně.
Pokud chtěl někdo v Hylvátech zjistit přesné místo utopení, musel položit
na prkno bochník chleba a pustit na vodu. Nad utopencem zůstalo prkno
tiše stát.

Vodníkova zlomyslnost se projevovala lámáním vodních kol zdejších
mlynářů. Když byl pantátou chycen, okamžitě ho musel spoutat řetězem ve
světnici u chlebové pece. Jedině tam zakoušel horké chvilky. Pokud však
mlynářka po pečení chleba zapomněla rozmést moučné kolo, co zůstalo po
díži na podlaze, bylo zle. Vodník do něho skočil a byl fuč.
Čas mění a vodnický svět není žádnou výjimkou.
Před několika staletími se jednomu chudému hylvátskému chalupníkovi
narodil syn, ale nebyl nikdo, kdo by mu byl kmotrem. Jeho žena nezískala
od místních zpravodajek ani žádnou dobrou radu. Došlo to dokonce tak
daleko, že chalupník Jiřík byl v koncích a bloumal, kudy chodil. Nohy ho
donesly až k místním rybníkům. Užuž chtěl se svou beznadějí skočit do
vody, když na vrbě uviděl udiveného vodníka. Bodejť by i ne, vždyť by
přišel o sebevrahovu duši do sbírky. Proto se snažil, aby Jiřík od záměru
upustil. Byl od přírody zvídavý a rád si vyslechl důvod, s kterým se záhy
svěřil své vodnické manželce. Jelikož měli pouze dcery a ne touženého
syna, zželelo se jim chuďase chalupníka. Tak se pán vod v Hylvátech stal
kmotrem a ochráncem Jiřího juniora. Vyrostl z něj statný chasník a
výjimečný rybář, jenž začal zakládat rybníky v kraji i pro bydlo jiných
vodníků. A pryč byla chudoba. Jiřík junior se dokonce díky hastrmanovu
daru, který mu dal do vínku, stal svobodným a bez povinností roboty ke
své vrchnosti.
Výsledkem šikovnosti několika generací je současná Svobodova rybárna.
Popravdě řečeno, zásluhu na úspěchu má tak trochu také někdo jiný. Sice
se o něm nemluví, mnozí ani netuší, ale za úplňku ho přece jenom někteří
už viděli na pařezu u vodní hladiny. Nelze však rozeznat jakou barvu má
jeho kabátec a zda mu vůbec kape ze šosu. Jeho dcery prý často blbnou
hlavy klukům na diskotékách. Taťka dobrák je pouští i přes maminčin
zákaz. Proč by ne, když mu potají nosí trávu do fajfky.
-dr-

Hylváty (Ústí nad Orlicí) 21.05.-22.05.2016

Přihlášení sportovní nadšenci a vytrvalci
směřující k poznání sebe samého
Jednotlivci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
14.
15.
16.
17.
18.

Lucie Rudolecká
Jan Holub
Dana Studničková
Tomáš Studnička
Josef Mlynář
David Polák
Michal Lehký
Radek Hamerník
Martina Rábová
Pavel Borek
Anna Jeřábková
Pavel Brožek
Petr Šeda
Jan Dvořáček
Lukáš Fejt
Lucie Hamerníková

20.

SID
Dalibor Adam
Zuzana Betlachová

Praha
Česká Třebová
Louny
Louny
Ústí nad Orlicí - Hylváty
Ústí nad Orlicí - Hylváty
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí - Hylváty
Česká Třebová
Ústí nad Orlicí
Praha
Praha - Odolena Voda
Dlouhá Třebová
Svitavy
Ústí nad Orlicí
Dlouhá Třebová

Dvoučlenná družstva
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí

21.

22.

HO J. GAGARINA
Martin Marek
Ondřej Marek
Pat a Pet
Patrik Čeman
Petra Havránková

Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Libchavy
Ústí nad Orlicí

Tříčlenná družstva
30.

31.

32.

33.

Rozesmáté kecky
Monika Jirásková
Květuše Richterová
Jitka Nováková
T. J. Sokol UO
Vladimír Lehký
Josef Ludvíček
Květa Brožková
Divoké kočky
Nela Adamová
Petra Kadaňková
Simona Kovácsová
Zoom Zoom
Jiří Fikejz
Robert Vlasák
Jakub Brokl

Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Orlické Podhůří - Říčky
Vračovice - Orlov
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí- Kerhartice
Ústí nad Orlicí
Hvozdečko
Pardubice

Borci do 15 let
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

Terezka Jirásková
Toník Jirásek
Eliška Hamerníková
David Pořický
Veronika Pořická
Jakub Marek
Tomáš Mikulecký

Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí - Hylváty
Ústí nad Orlicí - Černovír
Ústí nad Orlicí - Černovír
Letohrad
Letohrad

Ohlédnutí za sportovními výkony
Kerhartice (Ústí nad Orlicí) 26.09.-27.09.2015
Výsledková listina jednotlivců
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pavel Brožek (8)
Monika Jirásková (7)
Petr Šeda (3)
Dana Studničková (1)
Martina Rábová (4)
Michal Fajt (9)
Radek Hamerník (5)
David Karpíšek (6)

135,00 km
131,40 km
108,00 km
93,60 km
82,80 km
52,20 km
45,00 km
28,80 km

1.

Rychlé gule (22)
Michal Sedláček, Lukáš Fejt
cyklo KUKUČKA (20)
Miroslav Krejčí, Janka Hudecová

Výsledková listina dvoučlenných družstev
2.

144,00 km
93,60 km

Výsledková listina tříčlenných družstev
1.
2.
3.
4.

Orlice a tvrďáci (30)
189,00 km
Petra Kadaňková, Milan Bárta, Ondřej Marek
Sokol UO (31)
167,40 km
Vladimír Lehký, Josef Ludvíček, Květa Brožková
SID (33)
129,60 km
Dalibor Adam, Zuzana Betlachová, Tereza Betlachová
Divoké včely (32)
Nela Adamová, Simona Kovácsová, Milan Hanik
104,40 km

Borci do 15 let
1.
2.
3.
4.
5.

Tereza Jirásková (D2)
Antonín Jirásek (D3)
Filip Vencl (D4)
Míša Karpíšková (D1)
David Pořický (D5)

86,40 km
84,60 km
70,20 km
21,60 km
18,00 km

Zvláštní kategorie
1.
2.
3.

Foxterier team Argo
Náhodný kolemjdoucí Tomáš Studnička
Pouliční tým Miki Snížek

54,00 km
48,60 km
21,60 km
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Výsledková listina borců do 15 let

1
2
3
4
5

2015/I 2015/II
73,80
86,40
72,00
84,60
50,40
70,20
25,20
21,60
18,00

2016 ?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Výsledková listina jednotlivců - královská kategorie
2014/I
2014/II
2015/I 2015/II 2016 ?
ženy
muži
100,88 118,80 148,50 129,60 135,00
89,24 112,86 122,76 122,40 131,40
85,36
89,10 108,90 102,60 108,00
77,60
67,32
0 100,80
93,60
77,60
65,34
0
86,40
82,80
75,66
0
0
82,80
52,20
71,78
0
0
52,20
45,00
54,32
0
0
50,40
28,80
52,38
0
0
50,40
0
46,56
0
0
50,40
0

1
2
3
4
5
6
7

Výsledková listina dvoučlenných družstev
2014/I 2014/II 2015/I 2015/II 2016 ?
161,02
199,98 149,40
144,00
139,68
186,12 104,40
93,60
81,48
162,36 104,40
0
0
122,76
19,80
0
0
112,86
0
0
0
112,86
0
0
0
104,94
0
0

1
2
3
4

Výsledková listina tříčlenných družstev
2014/I 2014/II 2015/I 2015/II 2016 ?
139,68
170,28 196,20
189,00
131,92
150,48 190,80
167,40
98,94
126,72 117,00
104,40
0
0
0
129,60
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Chcete s námi zažít opravdu něco náročného!
Sledujte http://www.rozhoupej.cz/
Registrovat se můžete na:
info@rozhoupej.cz
2. a 3. července 2016 se uskuteční 5. ročník vytrvalostního kroužení pro
amatérskou cyklistickou a koloběžkovou veřejnost mezi městy Ústí nad
Orlicí a Českou Třebovou, přes Dlouhou Třebovou.
Start z areálu Moldex/Metric v sobotu 2. července 2016 v 10 hodin.
Trasa je dlouhá 9,2 km.
Kroužení se mohou zúčastnit jednotlivci, dvoučlenná a tříčlenná družstva.
Speciální kategorií mohou být koloběžkáři. Počet amatérských cyklistů je
v rámci bezpečnosti omezen na 45 účastníků na trati. Závod je veden za
plného silničního provozu. Startovné činí 250 Kč za účastníka (náklady na
povolení, trička a tisk).
Matouš Pořický, ředitel závodu +420 777 234 980
Dalibor Adam, technické a administrativní zajištění +420 723 654 234

Partneři a pomocníci – 24 hodin na nohách Hylváty 21.05.-22.05.2016:
Agrostav, akciová společnost Ústí nad Orlicí, BEE COOL.CZ, blue pear s. r. o.,
FITJUMPING, KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí - COOP, MAPO
projekt, Nelly Tour, nehtové a kosmetické studio PARADISE, Oftis spol. s r. o.,
PROPLAST, spol. s r. o., Radava SC Bowling club, Sbor pro záchranu hradu
Lanšperka, občanské sdružení, Skala servis s. r. o., SOR Libchavy spol. s r.o., LDM
spol. s r.o., T. J. Sokol Hylváty, 3D FITNESS.
Poděkování za startovní čísla si zaslouží David Polák, dále za pomoc Hana
Mlynářová, Tereza Betlachová, Michal Fajt a Jana Hüblová z hostince U Tří mostů.
Děkujeme za ochotu a profesionální jednání příslušným úředníkům Města Ústí nad
Orlicí a dopravního inspektorátu Policie ČR v Ústí nad Orlicí.
Zvláštní poděkování patří všem majitelům soukromých pozemků
za ochotu a pochopení pro naše sportovní vyžití.

1. Prostor původních hylvátských rybníků, prvotní bydlo dynastie místních
vodníků.
2. Současný bejvák mistra vodnického řemesla odpovídající standardu 21. století.
3. Vstup do areálu Rybárny U Svobodů v Potoční ulici, Ústí nad Orlicí - Hylváty.

Potoční 184, Ústí nad Orlicí, 562 03

Kontakt:
Tel. Bistro: 604 488 084
Tel. Rybárna: 737 932 762
Web: rybarnausvobodu.cz
Fcb: facebook.com/usvobodu
E-mail: bistro@rybarnausvobodu.cz

Otevírací doba:
Rybárna v pátek 13:00 – 18:00 a v sobotu 8:00 – 12:00.
Bistro v pátek i v sobotu 15:00 – 23:00.

Popis:
Již více než 20 let nabízíme sladkovodní ryby našeho kraje za velmi příznivé ceny opracované, živé, nebo i servírované z Bistra u Svobodů, ve kterém Vás rádi
uvítáme. Venkovní zastřešené prostory bistra nabízí pohled na čtyři chovné sádky
2
a rybník o rozloze cca 6 164 m , který je nedílnou součástí historie Ústí nad Orlicí.
Nejčastěji dostoupnou rybou je kapr a pstruh – díky tomu probíhají v bistru
občasné veřejné a soukromé akce, při kterých jsou právě uvedení pstruzi
servírováni. A o zábavu bývá také postaráno. V průběhu roku jsou k dispozici i
ostatní druhy ryb, jako jsou štiky, sumci, amuři, tolstolobici, cejni, marény, aj.

Na Vaši návštěvu se těší
Kolektiv U Svobodů

Občasný informátor ROZHOUPEJ MĚSTA o. s. - 6/21.05.2016
Neformální, občansky i myšlenkou svobodný, bezgrantový projekt o spolku, o jeho členech,
o příznivcích, o akcích dobré nálady a o hledání svého já.
http://www.rozhoupej.cz/, e-mail: info@rozhoupej.cz
Realizace: Dalibor Adam, Matouš Pořický, výpomoc agentura -nbZa obsah příspěvků odpovídají jejich autoři. Bez cenzury a jazykové korektury.

