
Přijďte na most Miloše Sýkory, potkáte tam prvního vodnika ostravic. Vchá-
zejte na most od centra a vodnika Hgvf neobejděte. Je na vaší cestě jediný, 
který má zájem o lidské záležitosti a mluví lidskou řečí. Pořád si však uchová-
vá typickou vodnickou črtu - nic neudělá zdarma. Hvgf, stejně jako pro všich-
ni další jeho druhu, bude za všechno vyžadovat protislužbu, dávejte si proto 
pozor, jakou dohodu s vodnikem uzavřete. Na druhou stranu, naklonit si vod-
nický druh hned na začátku vaší cesty nemůže být vůbec na škodu. 

Za Sýkorovým mostem zabočte doprava. Několik následujících desítek 
metrů dalšího vodnika nejspíš nepotkáte. Využijte čas na změnu perspektivy, 
ohlédněte se za vodnikem na mostě, zpomalte. Brzy vkročíte mezi vodniky, 
kteří nemají zájem integrovat se do lidské společnosti. Sejděte schody, při-
bližte se k řece a kráčejte po jejím břehu. Vodnik Ghrvf, který zde žije, nejstar-
ší a nejváženější, má rád o všem přehled. Na svém vyvýšeném sídle hraje 
dámu a odvážným protihráčem nikdy nepohrdne. Pokud však nechcete 
riskovat vodnickou konfrontaci, zůstaňte u řeky, jeho vytříbený hudební 
projev uslyšíte i tak. 

Když budete pokračovat kolem řeky dál, dostanete se k divočejším a nebez-
pečnějším vodnikům. U hradní lávky sídlí dva. Břšf je ještě mladý a nevybou-
řený. Hraje nečestné hry. Kryjte si záda i hlavy. A druhý vodnik? Rfvl možná 
přijde a možná nepřijde. Vábničky už také prochází modernizací - sami se 
možná přistihnete u pochybností, jestli byste ho vůbec chtěli potkat. 

Na stinných místech mezi majestátními sloupy pod mostem přebývá vodnik 
Řčsf, který ještě stále žije v dávných časech. Ostatní si od něj drží odstup, ale 
nemůžou ho vyčlenit úplně, protože je jim užitečný na špinavou práci. 

Místní vodnici jsou samotáři, ale když je nezbytné, aby spojili síly, jsou společ-
ně velmi efektivní. V případě, že se jedná o ochranu jim vlastního majetku, 
dokážou překvapit systematickou spoluprací a pokročilými komunikačními 
dovednostmi.

Pokračujte dál svou cestou.
Nebo se vraťte zpátky a projděte se kolem vodnických existencí ještě jednou. 

Jsou svou vlastní adaptací? Jsou mýtem? Nepřibyli mezitím nějací další? 

Vodnik ostravic


