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Vlčí jáma u Kostelce v kraji Roverském.
Více na straně 8.

Foto: Žralok

Rytina válečníka.
Více v článku Převis válečníků na straně 10.

Foto: Višňák

Opravená studánka pod Hvězdou.
Více v článku Zlaté trampské ručičky na straně 9.

Foto: Miki

Jeden ze vzorně opečovaných kempů na Karkasu.
Více v článku Inventura pískovišť na straně 12.

Foto: Žralok
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Chceš dostávat VITAMÍN KŘ! až domů?
Není problém. Nemůžeš si ho sice předplatit, protože si na předplatné nehrajeme, ale když 

nám na redakční mail vitamin.kr@volny.cz napíšeš, že ho chceš dostávat v elektronické 
podobě, tak je vše vyřešeno a bude ti posílán, hned jak vyjde.

Pokud si ho chceš sám vytisknout, tak více najdeš na straně 8.

Ahoj pod převisem!
Dostáváš do rukou (v případě tiskové verze), či do své mailové schránky další číslo Vitamínu Kř. 

A po skoro třech letech vydávání je na čase poděkovat všem, kteří nám pomáhají s jeho výrobou 
i distribucí mezi kamarády a po trampských kempech.

Je to k nevíře, ale o pravidelný odběr tiskového pdf, za účelem dalšího tisku Vitamínu Kř si 
vás zatím napsalo rovných třicet a je to znát. Čím dál častěji se na našich vandrech setkáváme 
s výtisky, které nejsou od nás. A setkáváme se s nimi i v nepískovcových krajinách. Docela by nás 
zajímalo, kolik Vitamínů Kř se takto vyrobí, ale je nám jasné, že jde o nezjistitelný údaj. Prostě 
je jich hodně a to je dobře.

Stále stoupá i počet internetových „předplatitelů“, kteří si píší o posílání časopisu mailem. 
Zde děkujeme všem, kteří časopis posílají dál svým kamarádům a kamarádkám. I tady je hodně 
potěšující, když nám mailem do našich vlastních schránek chodí přeposílané Vitamíny Kř, někdy  
i s připsaným vzkazem doporučující přečtení a poslání dál.

Zároveň nás těší, že se utvořila i skupina stálých spolupracovníků, kteří nelitují svého času  
a námahy a včas dodávají své články, fotky, vtipy či ilustrace (další pomahači jsou vítáni).

Ještě jednou, opravdu moc děkujeme!

Rádi bychom se v dalších číslech věnovali i dalším 
pískovcovým územím než „jen“ Roverkám, Zadní zemi  
a Korkasu. Ačkoliv tahle silná trojka zůstane silnou i nadále, 
Český ráj, Adršpach, Broumovky a další pískovcové oblasti 
jsou rovněž krásné a vitamín kř tam skřípe mezi zuby stejně, 
jako právě na Roverkách.

Samozřejmě, že ta absence článků je ovlivněna hodně tím, 
že v těchto oblastech tramping poněkud strádá, ať už je to kvůli 
bláznivému gangu archeologů, nebo díky ochranářům. Případně 
obojímu. Ale jak už to tak bývá, trampové do těchto míst jezdí 
nadále a ve Vitamínu bychom na ně měli brát zřetel.

Podzim je na spadnutí. Někteří říkají, že začal již v červenci, 
protože léto začalo v dubnu a sněžit prý bude už v říjnu. Já 
však doufám, že to tak nebude a že nás čeká podzim jaksepatří. 
Ze všech období mám v pískovcích nejraději právě podzim, 
kdy jsou chladná mlžná rána, listí chytá celou paletu barev  
a občasný deštík jen zvedne pomyslný „index pohody“ převisu, 
na kterém zrovna spíme. Protože tak to má být a díky za to, 
že je na světě ještě spousta normálních lidí, dokonce mezi 
ochranáři:). 

Myslíme si, že mezi ochranáři je normálních lidí dokonce většina, dost jich známe osobně, 
bohužel o té menší části ochranářských fundamentalistů, honičů trik a dokazovačů si něčeho, je 
víc slyšet, protože nadělají víc škody a rozruchu. Ale tahle úměra platí i jinde, u jiných skupin,  
i u trampů, prostě všude.

Tohle píšu proto, že se utvořil dojem, že ve Vitamínu nesnášíme cokoliv, co je spojené s ochranou 
přírody. Opravdu to tak není, my jenom nemáme rádi blbce výše uvedených vlastností.

- Maruška -
Ilustrace: Rysák

mailto:vitamin.kr@volny.cz
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DRBY, ZPRÁVY, OZNÁMENÍ ...
Příběh zapomenutého nože na 
Dannyho campu (opsáno z kempovky)

23. 4. 2011 
Spaní fajn, ale v noci nám někdo ukrad nůž, 

takže nic příjemného.

Fany, Apu, Kurt, Čabaj

24. 4. 2011 

Celou noc nás rodiče strašili Wolfem! Báli 
jsme se, ale naštěstí nepřišel.

T.S. Rosomák

Nůž jsme našli.

Monika
24. 4. 2011

Tak jsme došli až sem a koukáme někdo tu 
zapomněl nůž. Tak čtu o zápis zpět a zjišťuji, 
že nebyl zapomenut. Je to pěkně. Pokračujeme 
na Mrtvý.

Zdeněk
Kamarádi Campu Kalifornie

27. 4. 2011 

Ahoj kamarádi, děkujeme za ohlídání nože. 
Už je u majitele.

Čabaj a Kurt

Vzkaz zaměstnancům Správy NP 
České Švýcarsko

V případě zájmu o výtisky Vitamínu Kř si 
můžete napsat na mail redakce. Pošleme vám je 
zcela zdarma, ať zbytečně nezvyšujeme výdaje 
NP, ve kterém se následovně musí kácet, aby 
byly peníze na jeho provoz. Nebudete muset 
Vitamíny Kř brát z míst, kde je necháváme. 
Kdo je má pořád doplňovat. Navíc tím, že je 
tam musíme dávat znova a znova, zvyšujete 
trampskou návštěvnost těchto míst:).

Co se týče toho kácení, tak připojujeme 
aktuální foto z letošního července a to 
s bohužel skoro již tradiční tématikou - kácení 
a proježděná cesta do bezzásahové zóny 
v NP České Švýcarsko (že tu ceduli v době 
kácení alespoň nedáte pryč..). 

Tyto a podobné fotky v nás vzbuzují dojem, 
že úředníci z tohoto „Národního parku“ prostě 
nemůžou mít morální právo někoho pokutovat 
za to, že vstoupil do některé z těchto 
bezzásadových zón, mimo vyznačenou 
turistickou stezku.

Anebo je to možná právě proto, aby lidi 
neviděli, co se tam děje?

Foto bylo vyfoceno kousek od Brtnického 
potoka.

V Roverské sosně...
... číslo 1/2010 vyšel Žralokův zajímavý 

článek nazvaný Vrtění v Heřmánkách  
o uranovém průzkumu na Roverkách. Přečtěte 
si ho, stojí za to. Roverskou sosnu najdete 
vloženou u kempovek na Roverkách.

Webovky, které doporučujeme!

ON THE ROADS
Bohaté diskuzní fórum, spousta odkazů, 

všechny Vitamíny Kř ke stáhnutí, písničky 
k poslechu.
http://www.ontheroads.net/

KAWI
Stránky kamarádky Kawi a najdeš v nich 

opravdu hodně informací o vandrech, přírodě 
i samotné autorce stránek, která studuje  
- v pískovcích tolik oblíbenou - archeologii:).
http://kawi.cz/

http://www.ontheroads.net/
http://kawi.cz/


Vitamín KŘ  strana  5

ROVERS PATRIOT STORY - 6. díl

TOULAVCI NEZNAČENÝCH CEST
Stránky, které nějakou dobu spaly, jsou 

konečně v novém a samozřejmě v lepším. 
Fotky starých kempů, trampská literatura, 
soutěž, spousta trampských odkazů...
http://www.toulavci.com/

HRUBOSKALSKÉ PĚŠINKY
Velké množství článků, příběhů i fotografií  

z Českého ráje. Moc krásné čtení pro chvíle, 
kdy z jakéhokoliv důvodu nejde vyjet ven.
http://www.rodocapsa.cz/
hruboskalskepesinky/index.htm

MUZEUM TRAMPSKÉHO 
KRESLENÉHO HUMORU

Pod tímto pompézním názvem (uvnitř se 
dozvíš proč) se ukrývá kolem stovky kreslených 
trampských vtipů od Rysáka, Kavčete, Marko 
Čermáka, Kapitána Kida, Lexa, Dřevíka, 
Dědečka, Toma Zvědělíka a dalších.
http://tonyavalon.rajce.idnes.cz/
MUZEUM_TRAMPSKEHO_KRESLENEHO_
HUMORU/

A zatím kdesi uprostřed Českého ráje, na dosud neodhaleném trampském kempu, hořel malý 
oheň a v něm byly dva ešusy, o které se staral vlasatý urostlý tramp. Jeho společnice, oblečená 
v přiléhavém oblečku všech možných zelených barev, si zatím krátila čas vertikálním běháním po 
zakřiveném kmenu mohutné borovice, zručně přitom mačetou porcujíc soušku stojící hned vedle. 
Tramp sundal z ohně ešusy, přiklopil je víky, ze žracáku vytáhl malý ultratenký notebook a začal 
zamyšleně prsty projíždět po klávesnici.
„Maruško, zdá se, že naši dva potenciální přátelé zde budou každou chvíli, tak prosím slez, ať je 
zbytečně nevyplašíš“. Dívka v přiléhavém oblečku, pomocí meziskoku přes skalní věž Neslezená, 
se lehce snesla na zem, zasunula mačetu do pouzdra na jejích zádech a zvědavě koukla trampovi 
přes rameno.
„Páni, ten James Bond už má asi opravdu nahnáno, myslím, že když psal tuhle supertajnou depeši 
do Bílého domu, tak si moc a moc přál být někde v klídku a pohodě v horách Afghánistánu.“
Poté se oba zahleděli na poziční ukazatel Orwel 1984 a dvě tečky nacházející se kousek od začátku 
rokle, končící právě u nich.
„Už byl nejvyšší čas. Zprávy z Pekingu, Moskvy i Washingtonu nejsou zrovna povzbudivé,“ podotkl 
tramp, hledíce na monitoru do jiného okna, se symboly tří blikajících lidských lebek.

„Cítím kouř,“ zašeptal James Bond a Kapitán Klos beze slova vyndal služebního Nagana ráže 
9. V případě, že půjde o poblouzené příznivce sekty Velkého sedimenta, byl pevně rozhodnut 
zredukovat jejich početní stav na maximální povolené minimum, tedy nulu.
James Bond koncentroval svoji mysl bleskovým dvaačtyřicetinásobným přežvýknutím rýžového 
zrnka, které měl pro nejkrizovější případ zasunuté v levé horní desítce, hned vedle devítky 
obsahující DNA Usámy bin Ládina, ještě z dob, kdy pracoval pro CIA.
Oba, každý na správné straně rokle - Klos vlevo a Bond vpravo - se pomalu vydali vstříc zešeřelému 
přítmí slizkých skalních stěn. I přes nepopiratelnou záškodnickou zkušenost museli uznat, že pasti 
nastražené uvnitř rokle kladl profesionál, a když v jedné z nich našli vybělenou lidskou kostru 
v zelených shnilých hadrech, ze kterých zářil velký odznak s nápisem STÁTNÍ OCHRANA PŘÍRODY, 

RYSÁK

http://www.toulavci.com/
http://www.rodocapsa.cz/hruboskalskepesinky/index.htm
http://www.rodocapsa.cz/hruboskalskepesinky/index.htm
http://tonyavalon.rajce.idnes.cz/MUZEUM_TRAMPSKEHO_KRESLENEHO_HUMORU/
http://tonyavalon.rajce.idnes.cz/MUZEUM_TRAMPSKEHO_KRESLENEHO_HUMORU/
http://tonyavalon.rajce.idnes.cz/MUZEUM_TRAMPSKEHO_KRESLENEHO_HUMORU/
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oba pocítili slabou naději. Nevěděli sice z jakého důvodu zrovna naději, ale přesto je tento pocit 
uklidnil a přes další tucet pastí všeho druhu došli v klidu až na konec rokle, kterou uzavíral velký 
převis s lavičkami, chrápalištěm a dohasínajícím ohněm, jehož kouř je přivedl. Na lavičce ležely 
položeny dva ešusy i se lžícemi.
James Bond poslal svoji koncentrovanou mysl na průzkum nejbližšího okolí, byl si naprosto jist, že 
zde s Klosem nejsou sami, ale mysl se mu vrátila celá zmatená, neboť ani ona nikoho nenašla. Klos 
se mezitím věnoval ešusům. Pomocí zanehtového detektoru výbušnin zjistil absenci jakýchkoliv ruce 
trhajících nástrah a díky detektoru Lukrécia i jakékoliv stopové množství všech známých přírodních 
i syntetických jedů. Chvilku sice váhal nad údajem ukazující asi dvě desítky potravinářských Éček 
zakázaných dokonce i v Severní Koreji a Súdánu, ale další informace naskakující na miniaturním 
kuličkovém sčótu ho ujistily, že jde o nedílnou součást české kuchyně.
A tak pomalu, se zatajeným dechem, odklopil víko prvního ešusu a...
Kolena se mu podlomila. Tvrdě dopadl na udusaný písek a začal se dusit. Rychle mohutně  
a několikrát polkl tsunami slin, které mu Pavlovův reflex vehnal do dutiny ústní a z leže zašeptal 
„Matko Bohorodičko a velký báťuško Staline…. Bóóóórščččččč!!!“
Klosovo tělo se vymrštilo, ruka za letu popadla ležící lžíci a okolní svět se mu rázem ztratil pod 
výbuchem chuťových buněk.
James Bond a jeho koncentrovaná mysl nevěřícně koukaly na východní gurmánské představení, 
ale pak se agent 007 opatrně přesunul k druhému ešusu. Po vzoru Kapitána Klose opatrně odklopil 
víko a...
V hlavě se mu rozezněl vznešený chorál britské hymny God save the queen a jeho oči se zalily 
patriotskou záplavou slz a z nich cítil lítost, že již dlouhá léta neslouží vznešenému britskému 
impériu, neboť kdyby mu tehdejší šéf CI5 lord Voldemort nabídl totéž, co se mu nabízí v otevřeném 
ešusu, nikdy by neodešel pracovat pro americké bratránky. Mátožně nahmatal lžíci a s typicky 
britským výrazem rezervovaného gentlemana ji zabořil do směsi masa, omáčky, zeleniny a brambor 
odnepaměti nazývaných Sunday roast.
Nastalo ticho, které rušily zvuky mlaskání, krkání, cinkotu lžic a posléze šustot dvou ubrousků.
„Pánové jsou spokojení s nabídkou naší zahradní restaurace Pod převisem?“ ozvalo se oběma 
rozvědčíkům za zády. Ačkoliv sunday roast, ani boršč zcela neotupily jejich akceschopnost, přesto 
se Klos s Bondem zmohli jen na překvapené otočení. Za jejich zády se o kmen velké zakřivené 
borovice ležérně opíral mladý muž, oděný do podobného kroje, v jakém chodí na své brigády 
oddíly Roverských patriotů. O kus dál stála dívka a mačeta volně ležící v pouzdru na jejích zádech 
nevypadala jako nošená pro ozdobu.
„Vy jste tramp?“ otázal se James Bond.
„Gratuluji vám agente 007 ke správnému úsudku,“ pousmál se mladý muž a dodal „a můžete 
mi tak i říkat.“ Poté se otočil směrem k dívce „…a moji kamarádku prosím oslovujte Maruška. 
Mimochodem, nemá ráda, když se jí říká Kill Bill.“
„Z jakého důvodu se domníváte, že jsem agentem 007?“ otázal se Bond.
„Nedomnívám se, stejně tak jako se nedomnívám zde u vašeho kolegy Kapitána Klose.“
Klos po těchto slovech slabě ztuhnul a posunul ruku blíž k služebnímu Naganu.
„Jste snad kolega?“ opatrně pokračoval v decentním seznamovacím vyptávání James Bond.  
„A pokud ano, tak z jaké ehm… rodiny… pokud se smím zeptat.“
„UTISu.“ dostalo se mu odpovědi v přátelském trampově úsměvu. „To je Utajená Trampská 
Informační Agentura.“
„Neznám.“
„No vidíte, pane Bonde, jak jsme dobře utajení, ale k věci. Doufáme s Maruškou, že jste si 
pochutnali a teď byste nám, s plným žaludkem a v dobré náladě, mohli pomoci zachránit svět 
dřív, než bude pozdě.“
„Zachránit svět, sabaka?“ zapojil se do diskuze Kapitán Klos.
„Ano, podívejte se prosím zde na monitor mého notebooku a uvidíte, že v současné době jsou 
v poslední fázi příprav práce, vedoucí k vystřelení několika tisíc jaderných hlavic ruské, čínské  
i americké provenience. Zcela soukromě dávám do startu první necelých patnáct minut, tak pokud 
by vás to neobtěžovalo…“
„A co máme dělat?“ přerušil trampa James Bond, „mám volat Hosana, Haleluja, ještě není čas, 
nebo co mám vlastně dělat?“
„To je jednoduché, položte ruku prosím na tento dotykový senzor a vzpomeňte si na vámi právě 
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snědené jídlo. Táák. A je to. A vy, soudruhu Klosi, jestli můžete, a zde můžete, zakřičte prosím 
z plných plic, že Socha svobody je imperialistická děvka a marxismus - leninismus je světlý zítřek 
lidstva. Prosím, pane Bonde, zde jsou špunty do uší.“

***
Barrack Obama ve své Oválné pracovně Bílého domu tiše koukal na displej odpočítávající poslední 
minuty dělící lidstvo a provozovny McDonalds´ od konce světa a potichu si prozpěvoval píseň 
potulných baptistů nazvanou K tobě Bože blíž, když tu se rozrazily dveře a dovnitř vběhla udýchaná 
postava pana XY, skutečného šéfa CIA. „Pane prezidente! Signál monitorující psychický stav agenta 
007 se dostal do kladných čísel, moment… Ano, tady to mám, index 13, to znamená vítězství nad 
komunistickým nepřítelem, ještě moment. Aktualizace, jde o vítězství nad islámským nepřítelem. 
Navrhuji odvolat červený poplach, neznámé ohrožení Spojených států již pominulo.“
Barrack Obama chvilku vytřeštěně zíral na pana XY a pak rychle na dotekové obrazovce atomového 
kufříku nalezl zelené tlačítko, ke kterému rychle přiložil prst.

V nejnižším patře podzemního kremelského bunkru otevíral premiér Putin třetí flašku vodky  
a v slzách vzpomínal na krásné časy v Německu prožité s CK KGB, když tu se rozrazily dveře  
a dovnitř vběhl skutečný šéf obrozené KGB.
„Vaše blahorodí, signál monitorující psychický stav Kapitána Klose přestal hlásit bezmeznou lásku 
k jakési Svobodě a ustálil se v rudých číslech… Moment… Da, tady to mám. Index 13, to znamená 
vítězství nad imperialistickým nepřítelem. Aktualizace žádná. A podle posledních informací USA 
odvolaly červený poplach. Navrhuji dopít tuhle láhev vodky a stáhnout naše mobilní rakety zpět 
do základen.“

*** 

„Tak zase příště,“ pronesl otráveně operátor čínské základny prvního úderu v Tibetské náhorní 
plošině, zrušil poplach a šel si číst manuál velkého Mao Ce Tunga, vybízející k ovládnutí světa 
jedním dračím zářivým úderem.

***

Pod převisem zatím neobjeveného trampského campu (zmiňovaný kosterní pozůstatek jednoho 
zvědavého ochranáře pouze připomínal nebezpečí číhající v Českém ráji), zavládla přátelská 
pohoda. James Bond i Kapitán Klos dostali vyčerpávající vysvětlení o utajené mezinárodní politické 
krizi (viz Vitamín Kř 2/2010) a na oplátku trampovi s Maruškou nastínili své podezření ohledně 
nacistické bestie Klugeho a fanatického mudžahedina Usámy bin Ládina, kteří se snaží terorizovat 
a ovládnout území Českého ráje pod zástěrkou Ochrany přírody. Tramp při objasňování situace 
zdánlivě roztěkaně stáčel zrak na monitor notebooku, a v jednu chvíli se zcela odmlčel, zíraje na 
monitor nepřetržitě.
„Bác ho, a ani to nebylo šest kulí jako v Sarajevu,“ pronesl tiše a obrátil se na Jamese Bonda. 
„Říkal jste Usáma bin Ládin?“ a bez dalších slov přisunul monitor směrem k agentovi 007, který 
překvapeně koukal na prezidenta Obamu a polovinu vlády USA jásajících v jakési místnosti nad 
láhvemi kvalitní whisky.
„Co to je za film?“
„To není film, ale přímý přenos z bunkru Ultrasecret no. 1.“
„Jak je možné, že k něčemu takovému máte přístup?“ pronesl po chvilce naprosto šokovaný 
James Bond.
„Normálka, dejte na Strahovských studentských kolejích kterémukoliv studentovi informatiky 
krabici dobré THC sklizně a do druhého dne to máte doma.“
James Bond jen polkl, nevěřícně zakroutil hlavou a pak se zeptal: „A co vlastně slaví?“
„Vaše speciální jednotka právě zabila Usámu bin Ládina, a protože jsme si jich tady nevšimli, tak 
bych odhadoval, že náš archeologický vůdce sekty bude někdo jiný, než tvrdíte,“ dodal s jemným 
úsměvem tramp a se zálibným pohledem se otočil k Marušce, která opět trénovala vertikální 
běhání po kmenech borovic.

Pokračování v dalším čísle Vitamínu Kř!

- Pro Vitamín Kř dodává přímo z terénu náš zvláštní válečný zpravodaj -
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Každý, kdo šel po zelené turistické cestě 
z pod Čapu směrem na Kostelec a dál, si jistě 
všiml podivné jámy vysekané v pískovci, na 
jejímž dně roste malý smrček. Dlouho jsem 
nevěděl o co jde a až teprve nedávno, po koupi 
Atlasu pískovcových skalních měst jsem zjistil, 
o co vlastně jde.

Cituji:
Vyhloubené nebo vysekané jámy, které 

sloužily k odchytu vlka obecného (Canis 
lupus). Jámy v pískovcích mají kruhový nebo 
zhruba čtvercový půdorys, průměr kolem 
2 m a hloubku 1,5-2 m. Dnes bývají zčásti 
zaplněné napadeným materiálem, a mohou 
tak být obtížně odlišitelné od jam po vývratech 
nebo těžebních jam - pinek. Jáma nastražená 
na kořist se zakrývala klestím a hrabankou, 
navrch se umístila návnada.

Vlčí jámy leží v těsném sousedství cest, 
často v blízkosti jejich křížení. Ideální byl 
rovinatý, přehledný terén ve větší vzdálenosti 
od obce. Někdy leží přímo při obci u páteřní 
komunikace (Bročky).

Vlčí jámy se v hojném počtu používaly 
ve všech lesnatých oblastech, a to nejen na 
pískovcích. Nejvíce zpráv o jejich zřizování 
pochází ze 17. století, kdy bylo jejich zřizování 
nařízeno vyhláškami. V souvislosti s úbytkem 
vlků v českých zemích většina jam v 18. století 
zanikla, nebo byla zasypána, aby se předešlo 
náhodnému pádu lidí a domácích zvířat. Na 
Slovensku přetrval tento způsob odchytu vlků 
do 19. století.

V pískovcích české křídy se vlčí jámy 
ojediněle zachovaly na Kokořínsku (Stránka, 
Tubož, Vidim), v okolí Dubé (Ruprechtice, 
Dražejov, Maršovice) a na Českolipsku 
(Tuhanec, Hvězda).

Tak až půjdete kolem vlčí jámy u Kostelce, 
tak se třeba na chvilku zastavte a přeneste se 
do doby, kdy roverské hvozdy byly mnohem 
divočejší, než jsou teď.

- Tony -

Přebráno z knihy
Atlas pískovcových skalních měst
(Jiří Adamovič, Radek Mikuláš, Václav Cílek).

Opravdu doporučuji tuhle knihu (460 stran) 
zakoupit. Tramp, který se rád toulá pískovci, 
v něm najde spoustu inspirativních informací, 
tipů a fotografií.

Atlas si lze objednat v nejbližším knihkupectví 
nebo na adrese 

http://www.academia.cz/atlas-
piskovcovych-skalnich-mest.html

Vlcí jámy

Vlčí jáma z jižního Kokořínska, ze západního úbočí vrchu 
Drnclík, vedle značky na Zkamenělý zámek.

Foto: Žralok

Vlčí jáma z Kostelce na Roverkách a smrček na jejím 
dně. Fotografii celé této jámy najdeš na straně 2.

Foto: Tony

ˇ

Vytiskni si vlastní Vitamín Kř!
Pokud máš pohodový přístup ke kopírce 

či tiskárně, tak ti rádi pošleme tiskové PDF 
Vitamínu Kř! Jeho velikost je do 10 mega 
a poslali bychom ti ho přes Úschovnu.

Děkujeme všem, kteří mají možnost 
vytisknout pár výtisků Vitamínu pro 
sebe, svoje kamarády a na rozhoz po 
kempech. 

Už jsme se setkali s výtisky, které 
nebyly od nás a moc nás to potěšilo.

http://www.academia.cz/atlas-piskovcovych-skalnich-mest.html
http://www.academia.cz/atlas-piskovcovych-skalnich-mest.html
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... neumí jen uvařit dobrý čaj, postavit 
pohodlný camp, namalovat krásnou placku či 
camrátko. Něco takového se dá považovat za 
„trampský standart“. Dost často však šikovné 
trampské ručičky udělají něco, nad čím se stojí 
na chvilku pozastavit. Jako třeba právě teď.

Barokní kaplička 
Poblíž Úštěka a trampům známého hradu 

Helfenburk (Hrádek) se nachází malá obec 
Ostré a na kopci nad ní je Křížová cesta vedoucí 
k Božímu hrobu. Svatostánek byl postavený 
v letech 1704-7, podle návrhu Oktaviána 
Broggiho a v posledních desetiletích zvolna 
chátral. Nyní o její obnovu usiluje Sdružení po 
obnovu památek Uštěcka. 

Kapličky Křížové cesty jsou taktéž 
v havarijním stavu, ale  úplně první kapličku, 
která pod kopcem křížové cestě předchází, 
obnovil kamarád Dowdy z T.O. Panda. Podle 
fotografií je jasně vidět, že s tím bylo práce 
„jak na kostele“. Obnova se netýkala jen 
samotné stavby, ale do kapličky byl rovněž 
osazen reliéf znázorňující Pannu Marii loučící 
se s Ježíšem Kristem. Znalci pískovcového 
kraje ocení, že v reliéfu se na pískovcové 
skále hrdě tyčí hrad Helfenburk. Protože jsem 
před časem navštívil Dowdyho atelier ve 
chvíli, když na tomto reliéfu pracoval, mohu 
potvrdit, že jde nejen o moc hezké dílko, ale  
i o dost pracné.

Znovuzrozená studánka
V zemi Roverské, pod Hvězdou byla celá 

léta studánka, která pomalu zapadala listím, 
zanášela se bahnem a to až do chvíle, kdy 
přestala sloužit svému účelu. Proto se trampové 
rozhodli, neboť voda má v pískovcích cenu soli 
a o té je známo, že je nad zlato, že studánku 
dají znovu do pořádku a to tak, aby vydržela 
„věky“.

Zlaté trampské
rucicky ...ˇˇ

Reliéf zachycující loučení i hrad HelfenburkKaplička před rekonstrukcí a po rekonstrukci

Stará studánkam těsně před stavbou nové

Postavili hezkou studánku z opracovaných 
pískovcových kamenů, pročistili prameniště  
a jako bonus přidali lavičku. 

Stavbu studánky má na svědomí Miki a Jitka, 
na přípravných pracích (odkrytí pramene) 
se podíleli Rumburak a Venca-Malej Dal. Na 
dodělávkách (lavice, úprava a uklizení okolního 
terénu) mákli další kamarádi z řad Roverských 
patriotů. 

Studánka teče i v době sucha, dílo podařilo. 
Fotku nové studánky najdeš na straně 2.

- Tony -
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Asi málokdo z pískomilných trampů by si 
dokázal představit, že ve Vlastivědném muzeu 
v České Lípě může dostat tip na vandr s velkým 
poučením. Je to tak a kdo nevěří, ať to zkusí!

Proklikával jsem se stránkami archeologické 
sekce Vlastivědného muzea a galerie v České 
Lípě a dostal se k výčtu publikací, z nichž 
některé jsou přístupné on-line. Nejvíc mě 
zajímaly články o skalních rytinách v Českém 
Švýcarsku a dozvěděl jsem se toto:

Převis Válečníků (č.4/1)

Středně prostorný převis severní orientace 
je 22m dlouhý a 3 až 5,5m široký a s výjimkou 
nízké zasutěné západní části až několik metrů 
vysoký. Na bezejmenný převis pravděpodobně 
jako první upozornil V. Sojka ze Správy 
Národního parku České Švýcarsko. Regionálním 
badatelům je známý díky unikátní galerii rytin 
z 18. století, ale jetřichovičtí starousedlíci 
o něm překvapivě nevědí. Některé rytiny 
dokumentovala již dříve Nataša Belisová 
(Steinová), zůstaly však nepublikovány. 
Celkové zaměření a překreslení rytin jsme 
provedli pomocí sítě o rozměru polí 10x10cm. 

Rytiny jsou soustředěny ve třech úsecích 
stěny převisu a představují celkem 5 lidských 
postav (tři vojáci s výzbrojí, dvě vytečkované 
schematizované postavy s klobouky, 4 zvířata 
(sova, kůň?, jelen, čtvrté zvíře je patrně 
nedokončené), 2 kalvárie, IHS, letopočty 
(1702, 1716, 1727, 1783), iniciály a rytiny 
nejasného významu (obr.1). Zasazení rytin do 
historického kontextu bude předmětem dalšího 
zpracování. Převis Válečníků sloužil v průběhu 
novověku také jako dehtářské pracoviště, jak 
dokládají archeologické nálezy.

Povšimněte si, že pan Jenč nikde neuvádí 
přesnější lokalizaci. Převis Válečníků jsem 
rozhodně chtěl vidět a nehodlal se smířit s tím, 
že bych musel běhat týdny po roklích v okolí 
Jetřichovic. Povolal jsem tedy na pomoc Google 
a zadal výraz „Převis Válečníků Jetřichovice“. 
Zpátky jsem dostal tři strany odkazů – vesměs 
fantazárny, věci naprosto mimo, několik článků 
od dua Jenč a Peša a jeden odkaz, který měl  
v pravdě cenu zlata. Nenápadná drobná 
zmínka, tak jedna dvě věty, opět bez bližší 
lokalizace, ovšem s markantou, která šla 
snadno ověřit v mapě 1:25 000. Hned mi bylo 
jasné, co budu dělat následující víkend: zajedu 
si na Českosas, naruším I. zónu a dohledám 
Převis Válečníků.

Previs Válecníku

Skutečný stav rytin v Převisu válečníků. Barevnou fotografii další z rytin najdeš na straně 2

ˇ ˚ˇ
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Dohledání nebylo až tak snadná záležitost, 
jak jsem si představoval. Z mapy, popisu  
a internetové zmínky o převisu jsem měl 
jistou představu co a kde hledat, přesto jsem 
se vrhal ke každé skalní stěně, která vypadala 
aspoň trochu převisle. Zkrátím to – převis jsem 
dohledal za 40 minut od chvíle kdy jsem stanul 
u markanty popsané v internetové zmínce. Už 
jsem to kvůli dešti chtěl i vzdát, ale trpělivost 
a vytrvalost přinesla své růže.

Jaké z toho ale plyne poučení pro 
trampy?

Zásadní – pokud máte nějaký camp, nebo 
málo známé místo, vyvarujte jeho popisování 
na internetu, protože nevíte, kdo všechno 
to může číst. Jak je vidět, i z drobné zmínky 

se dá vytěžit hodně a ten kdo má trpělivost  
a nelituje času ho může najít. Příště na svém 
campu můžete najít nezvanou návštěvu, nebo 
– nedej Bože – kešku (to už je snad lepší camp 
zlikvidovat a začít jezdit jinam…).

- Višňák -

Literatura:
PEŠA, V. – JENČ, P. 2003: Dokumentace historických 
skalních rytin v Labských  pískovcích v letech 2001 
– 2002 (předběžná zpráva). Porta Bohemica 2, 139 
– 145. Litoměřice
PEŠA, V. – JENČ, P. 2004: Člověk a pískovcová 
krajina (Prehistoric and historic Men in Sandstone 
Caverns of NE Bohemia – res.). Proceedings of the 
8th International Symposium on Pseudokarst, Teplý 
Vrch – Slovakia 2004, 128-139. Liptovský Mikuláš.

Východní strana převisu

Západní strana převisu
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Co takhle představit všechny vandrákům 
zaslíbené pískovcové krajiny a každou z 
nich doprovodit lákavou fotografií? Tenhle 
můj původní záměr mně po chvíli uvažování 
začal připadat jako snaha o vytvoření 
celoročního katalogu CK Wandrtour 
Písek. Hlavně nezapomenout na nabídku 
různých, podle náročnosti odstupňovaných 
trails (10°, 12° a podobně) se zajištěným 
noclehem na hasivkové matraci...

Tak takhle asi ne, ale připomenout si 
pár oblastí pískovcového vandrování by 
neškodilo. Už kvůli zajímavé diskusi, která 
se možná strhne kolem jejich pojmenování. 
Kvůli oživení krásných vzpomínek na 
chvíle tam strávené, kdy už třetí den lilo 
a poslední suchý převis začal protékat. 
Nebo jako výzva pro těch pár kamarádů – 
vlastně možná větší část kamarádů ? – co 
už léta jezdí pořád na stejný flek.

Českosas neboli Zadní země
Slovem „Švýcarsko“ se v evropských 

končinách neomylně a poněkud nesmyslně 
označují větší seskupení pískovcových skal. 
Česko-saské Švýcarsko ale není jen jedním ze 
spousty „Švýcarsk“. Je to největší pískovcová 
oblast u nás s největšími, přímo majestátními 
převisy. Rovněž tak největšími krpály. Pod 
poetickým názvem Zadní země o něm ve 
své knize  vypráví Miloslav Nevrlý. Všechny 
zavedené kempy vzaly zasvé během prvních 
pár let po založení národního parku v roce 
2000: buď byly zbourány strážci parku, nebo 
byly rozebrány samotnými trampy, aby jejich 
návštěvnost nerušila hnízdění dravců. Do 
první zóny je mimo značky zakázaný vstup 
a Správa parku se svými 50 zaměstnanci má 
dost možností si zákazy vynucovat. Takže kdo 
chce uniknout strážcům, musí se pohybovat 
jako duch a několikrát za den brodit Křinici, aby 
zametl stopu.

Kokořínsko neboli Korkas
Těžko říct, odkud se vzal libozvučný název 

Korkas, ale zdá se, že vžil až s rozvojem 
internetu. Průkopníkem trampingu byla 
předválečná osada Harakoko (Harasov–Kokořín, 
1930), na horní Pšovce to byla osada Bílé skály, 
která slavila 50. výročí založení před třemi lety. 
Rozvětvená síť roklí  dává možnost jít pokaždé 
trochu jinudy a něco nového objevit. Třeba to, 
že U Grobiána už zase točí podkováňské pivo! 

Roverky
Pojmenování pro nejsevernější Kokořínsko 

mezi Dubou a Blíževedly nejspíš vyklíčilo  
v partě, která začala v 60. letech minulého 
století obnovovat hrad Helfenburk.  Na Hvězdu 
a Vlhošť prý jezdili nejstarší skauti – roveři. 
Občas se objeví zprávy o předválečné historii 
trampských osad Rovers Camp nebo Krásná 
Roverka, bohužel se je ale nepodařilo nikdy 
prokázat. V mimořádně suché oblasti nevznikly 
žádné vesnice. Až na pár skalních hrádků byly 
členité rokle s několika patry skal naposledy 
osídlené před 3000 lety. Prameny jsou jenom  
v nejhlubších údolích v Pavličkách a Heřmánkách, 
v poslední době se podařilo obnovit pár 
studánek kolem Vlhoště. Ovšem, ještě je tu 
Cimrmanův léčivý pramen! V něm ale dodávka 
vody poslední dobou poněkud vázne...

Ledovky
Skály Kumerského pohoří severně od 

Máchova jezera byly dřív nepřístupné coby 
vojenský prostor, testovala se tu průchodnost 
pásových vozidel extrémním terénem. V tehdejší 
turistické mapě se přes celé pohoří táhl nápis 
„Ledové jámy“, který se ve skutečnosti vztahuje 
jen k jedné roklince. Ale vžil se! Ledovky jsou 
jediná pískovcová oblast v Čechách, kde se 
daří bukovým lesům. Pravé pískovcové bludiště  
i s pokroucenými borovicemi najdeme jenom 
na severu, u Hradčan. Na rozdíl od nedalekých 

Skalní město v Kansasu je složené  
z pískovcových koulí – to u nás nemáme

Inventura pískovisť’
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Kukaček – skalního města u Oken – mají Ledovky 
spadnout do rozšířené CHKO Kokořínsko.

Svojkov
Rezavým pískovcům u Sloupu a Svojkova se 

dřív přezdívalo Svojkovské Švýcarsko. Není tu 
žádná rezervace ani CHKO, i když by si to tahle 
divoká krajina snad zasloužila. Kromě ústřední 
poustevny ve Sloupu se dá v okolních skalách 
najít spousta dalších poustevnických skrýší.

Český ráj
V bludištích dvanácti skalních měst člověk 

pobýval už od starší doby kamenné. Ve druhé 
půlce 19. století se v okolí Sedmihorek začal 
razit název Český ráj a rychle se rozšířil na 
celou oblast mezi Turnovem a Jičínem coby 
protiváha ostatním pískovcům, kde se mluvilo 
převážně německy. Ještě dneska jsou v tom 
turisticko-cyklistickém babylónu místa, kam 
značky nevedou a nikoho tam nepotkáš.  Od 
plošného zničení většiny kempů Správou CHKO 
v roce 2002 tady trampingu pšenka nekvete, 
tedy aspoň zdánlivě...

Toulovky
Koncem 80. let na Toulovcovy Maštale  

u Skutče kromě trampů skoro nikdo nejezdil 
– ráj na zemi! I když „už to není co bejvalo“, 
jsou skalnatá údolí potoků na Toulovkách pořád 
lákadlem pro ty kamarády, kteří na profláklý 
místa prostě nemusej. Co potěší každého, to je 
všeobecný dostatek vody. Při troše kvaltování 
se dá celé okolí prolézt za jediný víkend. Kdo by 
ale spěchal, když Na verandě U Toulovce točí 
výbornou Poličku?

Buchlovky
Stejně jako jinde na Moravě, i na Chřibech 

pískovce tvoří ostré hřbety, protažené 
severovýchodním směrem. Vedle borovic 
jsou porostlé i bukovými lesy – nejkrásnější 
bučiny jsou na Holém kopci mezi Cimburkem 
a Buchlovem. Převisů je obecně málo, zato 
různých vyhlídek je spousta. Na úbočích vyvěrají 
prameny, třeba U mísy pod věží Kozel nebo pod 
Svatým Klimentem.

Pulčiny
Pulčínské skály u Vsetína už patří do pohoří 

Javorníky. Jako první v oblasti vznikla osada Hawai 
(1938) a trampská tradice se tu drží dodnes. 
Oblasti vévodí stěna Zámčiska s vyhlídkou, 
nejčlenitější terén s průrvami a jeskyněmi je 
ale kolem vrcholu Hradiska. Nad pramenem  
u hlavního vstupu do skal je tradiční tábořiště  
s totemem. Hospoda v Pulčíně vystavuje slušnou 
kolekci espézetek od Kalifornie po Maine, 
zřejmě posbíranou od amerických výprav, 

co měly zrovna cestu kolem. Skoro neznámé 
jsou Lačnovské skály pár kilometrů na západ. 
Stejně jako na Pulčinách je i tady naučná tabule  
s vyobrazením domovenek místních osad – 
zase připomínka, že ke zdejšímu kraji tramping 
prostě patří!

Broumovky a Ádr
Drsná, obtížně průchodná krajina skalních 

věží soustředěných do několika skalních měst: 
Broumovky, Ádr, Ostaš a Hejda, na polské 
straně Stolové hory. Jsou tu nejdelší pískovcové 
jeskyně u nás. Těch pár kempů, co tam znám, 
je na místech hodně skrytých a velmi obtížně 
dostupných. Na Broumovkách holt musí být 
každý tramp i horolezcem.

Svahy hlavního hřebenu Broumovek jsou poseté  
stovkami jakoby sešikmených věží

... a pak ten zbytek
Nejbližší obdobou našich pískovců na 

Slovensku je Súľovské skalní město u Žiliny. 
Pokud putujeme Evropou naopak na západ, 
dostaneme se do červených pískovců Falckého 
lesa u Karlsruhe. Ještě dál, v Lucembursku, leží 
Malé Švýcarsko, jehož skalnatá údolí připomínají 
Kokořínsko. Královstvím obrovských skalních 
bran i malých branek je pak povodí Red River 
v Kentucky. Pro park Hocking Hills v Ohiu 
jsou zase typické obrovské skalní amfiteátry 
s převisy a vodopády. Ještě trochu dál leží 
vyprahlé pískovce Utahu, Colorada a Arizony. 
Na jižní polokouli jsou našim pískovcům 
nejpodobnější Modré hory u Sydney, věčně 
zahalené eukalyptovým oparem.

- Žralok -
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V minulých číslech Vitamínu se objevovaly 
zpravidla hrady poměrně známé, a tak se 
tentokrát podíváme na lokalitu trochu jiného 
rázu; přesto však, doufám, velmi zajímavou 
a zároveň typickou pro pískovcové oblasti. 
Zbytky hrádku neznámého jména, v literatuře 
označované nejčastěji jako hrad u Hvězdy, jsou 
ukryté na severním konci ostrožny, vybíhající 
severním směrem od osady Hvězda, přímo nad 
Vlhošťským dolem se silnicí spojující Hvězdu  
a Litice.

Odtud lze také po zdolání strmého svahu na 
hrádek vystoupit; další možností je vydat se 
z Hvězdy od kapličky roklí se světničkami, po 
staré cestě do Litic, a za křížkem se některou 
z pěšin pustit vpravo na vrchol hřebene. 
V některých novějších mapách je hrádek 
dokonce již označen, někdy ale chybně – cca 
200 jižněji než ve skutečnosti.

Hrad u Hvězdy je příkladem sídla, s nímž 
nejsou doposud s jistotou spojeny žádné 
zmínky z historických pramenů a neznámé 
tak zůstává i jeho samotné jméno. Lokalita 
byla ale známá v blízkém okolí již na konci  
19. století, kdy se objevují označení 
Raubschlössel – Loupežnický zámeček,  
a později i česká pojmenování Hrada či Skalka. 
Zbytky hrádku byly v 80. letech znovuobjeveny 
a popsány badateli F. Gabrielem a J. Panáčkem, 
podle jejichž hypotézy by se mohlo jednat  
o zatím nelokalizované sídlo Ronovců Frydlant, 
za jehož zbytky ale jiní odborníci považují 
hrádek nad údolím Peklo, severně od nádraží 
v Zahrádkách u České Lípy. Vzhledem 
k malému množství dochovaných zbytků 
není v současnosti možné zařadit hrádek  
u Hvězdy typově, malé pozůstatky dochovaného 

režného kvádříkového zdiva a především čtyři 
soubory keramiky získané při povrchovém 
průzkumu a zaměřování ale datují založení 
hradu nejpozději na počátek první poloviny 
13. století a jeho zánik do druhé poloviny 
téhož věku. I tato zjištění podporují ztotožnění 
se zmíněným Frydlantem, jenž je v predikátu 
doložen roku 1257 a již na počátku 14. století 
se uvádí jako pustý. 

Hrad byl založen na severním konci 
vrcholového hřebene ostrožny, který je tvořen 
výrazným skalním sukem ve dvou výškových 
úrovních, odděleným částečně upravenou 
příčnou spárou. Centrální část dispozice tvoří 
skalní blok, na jehož vrcholu se dochovaly 
výrazné trámové kapsy a draže, naznačující 
existenci stavby nepravidelně šestibokého 
půdorysu. Nejspíše se jednalo o obytnou 
hradní věž roubené či hrázděné konstrukce, 
nelze ale vyloučit ani zděnou budovu. 
K tomuto bloku přiléhaly na jihozápadě  
a severozápadě další, zřejmě provozní objekty; 
z jihovýchodní stavby je ve skalní stěně 
patrná horizontální řada záseků po stropních 
trámech, na severovýchodě dokládají vytesané 
kapsy existenci další trámové konstrukce, 
překlenující skalní spáru. Není však jasné, zda 
se jedná o pozůstatek budovy,  nebo o úpravu 
vstupu do prostoru hradního jádra. Opevnění 
vymezovalo jednodílný areál po obvodu nižší 
úrovně skalního suku a tvořila jej hradební zeď 
s lícem z pečlivě přisekaných pískovcových 
kvádrů; i toto provedení samotné dokládá velmi 
starý původ hradu již do období románského 
slohu. Malé zbytky uvedeného kvádříkového 
zdiva jsou doposud patrné na severní straně 
opevnění. Součástí opevnění byla i široká, ale 

Hrad u Hvezdy

Pozůstatky jihozápadní budovy
pod centrálním skalním blokem

Zaměření hradu z roku 1984 a 1989
(F. Gabriel, J. Panáček: Hrady okresu Česká Lípa, s. 82)

ˇ
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jen minimálně upravená čelní spára ve skále, 
plnící funkci šíjového příkopu, a pravděpodobně 
i severozápadní spočinek lemovaný čtyřmi 
skalkami, na jejichž vrcholech jsou patrné 
úpravy přitesáním a trámové kapsy. Z tohoto 
místa by pak bylo možné postřelovat prostor 
u paty skály a přilehlých kurtin hradby; 
dochované úpravy mohou ale rovněž souviset 
se vstupem do hradu. 

V souvislosti se vstupem do hradu je třeba 
uvést skutečnost, že dosud nebyla rozpoznána 
komunikační struktura, a dokonce ani způsob 
vedení přístupové cesty ke hradu samotnému. 
Možnost jejího vedení od jihu po skalnatém 
hřebenu ostrožny vylučuje absence jakýchkoli 
úprav terénu či dokladů dřevěných konstrukcí. 
Druhá hypotetická možnost je horizontální 
přístup, vedený k patě hradního skalního 
bloku ze stoupajícího dna údolí na východní 
nebo západní straně. Nikde v terénu však 
není patrný zářez takové cesty do svahu 
ostrožny; teoreticky je možný zánik takové 
cesty při sesuvu písčité půdy. Třetí a nejméně 
pravděpodobnou možností je přístupová cesta 

z údolí přímo kolmo na svah ostrožny, při 45° 
sklonu terénu však spíše teoretická. 

- Tas -
redaktor www.hrady.cz
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Do místa smrti jetřichovského lesního adjunkta Rudolfa Kellera asi jen málokdo zabloudí, je 
to pěkně odlehlé místo v bludných roklích Medvědích děr, které ústí z jihu do Táborového dolu 
čili Lagergrundu. Ani dřív asi nebyly často navštěvovány, protože mrtvola byla objevena až osm 
týdnů poté, kdy se adjunkt Keller nevrátil 26. září 1899 ze 
služební pochůzky domů. První dny jej dlouho hledali, na 
jeho nalezení byla vypsána i odměna, ale marně. Kellerovo 
tělo leželo pod skalou na konci Velké Medvědí díry a ona 
úzká skalní průrva, která z ní v horní části vychází, nese 
dodnes adjunktovo jméno. Na skále nechal umístit jeho 
knížecí zaměstnavatel tabulku z rudého kamene, na které 
bylo zlatým písmem napsáno adjunktovo jméno i datum 
jeho smrti. O tom, jak zemřel, ale panovaly a vlastně dodnes 
panují nejasnosti. Protože končila jelení říje, podezření padlo 
i na pytláky, ale konkrétně obviněn nebyl nikdo. Pravdě 
nejpodobnější bylo, že silně krátkozraký Rudolf Keller se 
při chůzi zřítil ze skály do hluboké průrvy a bez pomoci tam 
zemřel. Kdo by dnes hledal jeho pomníček, ten musí vejít do 
správné rokliny.  Ne do Malé Medvědí díry čili Jelení strže ani 
do strže Mrtvého psa, ale právě jen do Velké Medvědí díry. 
Pomníček je vzdálen asi čtvrt kilometru severovýchodně od 
vrcholu Ostrohu, krásného kopce, který se dříve nazýval 
Rudolfův kámen, ale jeho název nemá s křestním jménem 
adjunkta Kellera nic společného.

- Miloslav Nevrlý -

POMNÍCKY ZADNÍ ZEME - 2. DÍL
Smrt Rudolfa Kellera v Medvědích dírách

ˇˇ

Ilustrace: Petr Polda

www.hrady.cz
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Příběh jednoho kempu 
Po přečtení Vašeho rozhovoru s panem 

Nevrlým jsem se rozhodl, že se taky pokusím 
vypsat svůj příběh s vandrováním po 
Českosasu.

Počátky toho všeho byly někdy v půlce 
sedmdesátých let. Tehdy jsem v období dost 
velkých represí začal objevovat tento krásný 
kraj za vydatné pomoci starších kamarádů. 
Nejdřív to bylo Memento, Slepičárna, Dolský 
mlýn, Pastorka.

Pak se svět koulel dál a přišla vojna, svatba, 
rodina a na vandry nějak nezbejval čas. Kdo 
ale jednou podlehne kouzlu pískovců, ten se 
vrátí, a bylo jen otázkou času, kdy i já najdu 
cestu zpět. To už se psal rok 1990 a já tu byl 
s úplně jinými kamarády. Poznávali jsme další 
kempy, toulali se roklemi a stráněmi a užívali si 
toho krásna, ticha, večerních ohýnků a hlavně  
nepronásledování, kdy jsme už nemuseli při 
zaslechnutí motoru skákat z cesty do houštin  
a čekat na nezvané noční návštěvy na kempech. 
Při tom toulání jsme jednou objevili krásnej 
koutek, pro kempík jako stvořenej.

Dlouho jsme váhali, jestli se do toho pustit, 
až jsme se nakonec rozhoupali a po menších 
úpravách převis zabydleli.Vědomi si toho, jaké 
to bývalo, snažili jsme se splynout s okolím 
a pokud možno nebýt viděni. Někdy kolem 
roku 98 se začaly objevovat zvěsti o vytvoření 
nového NP. Zpočátku nás to trochu postrašilo, 
ale nakonec jsme si řekli, že hůř, než jak 
bývávalo, snad nebude, a dál jsme si užívali  
plnými doušky toulání. Popisovat ty krásné 
chvíle nemá cenu, čas však šel dál a bohužel 
se začaly i kolem našeho kempu stahovat 
černé mraky.

Začalo to návštěvou, tehdy ještě ochranáře 
p. Lobotky, který se nám představil jako Lobo, 
„bejvalej tremp“ a kamarád. Párkrát jsme 
spolu poseděli u ohně, probírali různé věci  
a snažili se odhadnout, jaký bude náš osud 
v tomto kraji. Slušně nás žádal o tzv. pomoc 
před cyklisty, kteří tento kraj, a v tom mu 
dávám za pravdu, notně devastovali. Nechali 
jsme se ukonejšit jeho medovými řečičkami, 
jaký to máme hezký, a že proti nám nic nemá. 
To ale bylo v době, kdy ještě neměl pravomoci 
strážce NP a zároveň veřejného činitele.

S příchodem pravomocí došlo k velice 
radikálnímu posunu a jak už to tak bejvá  

- k horšímu. Najednou jsme objevovali 
v kempovce zápisy i od dalších strážců 
a jim podobných, jako je třeba Fousatej 
myslivec,Tulák, Kampf a počáteční slova chvály 
se začaly proměňovat v čím dál tím větší výtky 
k tomu, jak necitlivě se v přírodě chováme  
a že by bylo vhodné s ohledem na černého 
čápa kemp nepoužívat. Před tímto tedy, jen 
tak pro úplnost, přišlo doporučení, abychom 
omezili své návštěvy v době hnízdění. Kolikrát 
jsme se dohadovali, co je to za lidi, kteří se 
psali pod těmi jmény do kempovky a udělovali 
nám svoje rady a ponaučení. Stále jsme sice 
byli ti „dobří a správní trempové, kteří mají 
rádi přírodu a schválně jí neškodí“, leč přece ta 
divoká prasata a černí čápi tady byli první! Pak 
jsme tam jednou nachytali nějakýho flexibilního 
staříka, který tam chodil tokat se svojí, o několik 
let mladší, zmalovanou společnicí a který nám 
ve své drzé bohorovnosti doporučil, abychom 
tam několik měsíců nechodili, protože „černý 
čáp už přiletěl“! Evidentně to nebyl, stejně 
jako ti ostatní, žádný ochranář, ale pouze 
nějaký známý, a jak se sám pochlubil, ještě 
když býval u PS VB, tak proháněl ty čundráky 
po skalách! Jeho jméno jsem sice zapomněl, 
ale ten ksicht si vybavuju přesně. V tu chvíli se 
v nás, jak to říct slušně, moč vařila.

Prostě nám dávali najevo, že ten flíček jsme 
sice našli a vzdělali jako první, ale už bychom 
měli hezky vypadnout a nedělat problémy. 
Nebo...!!! V dobré vůli jsme přistoupili na 
jakousi Lobotkovu nepsanou dohodu (vždyť 
přece slovo dělá chlapa) a světe div se, čím 
míň jsme na kemp jezdili my, tím víc se zde 
zjevovali  tito „pomazaní“. Nakonec to dopadlo 
přesně tak, jak se dalo očekávat – milostivě 
nám dovolili, abychom si svůj kemp sami 
zlikvidovali s dovětkem, že jinak se o to 
postarají oni.

A postarali se s citem sobě vlastním  
a ohleduplně k přírodě, o kterou jim přece 
jde v první řadě. Kameny z ohniště poslali ze 
stráně dolů, kapradí z místa na spaní skopali 
pod kemp, část laviček spálili, zbytek rozbili 
a pohodili po lese, nutno dodat i s trčícími 
hřebíky. Převis byl vyčištěn a okolí  – to si s 
tím časem poradí. Asi nejsme v tomto kraji 
původní a proto musíme být vymýceni jako 
třeba vejmutovky. Kempovku, která stále ještě 
byla na kempu, k sobě vzal jeden z ochránců 
a taky „bývalý tremp a kamarád“. Po několika 
letech jsme se to náhodou dozvěděli a na naši 
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žádost nám ji vrátil (proto neuvádím jeho 
jméno). Zajímalo by mě, kolik  kempovek z 
takto zlikvidovaných kempů má ještě u sebe.

Tak  končí jedna iluze o volnosti a já se 
kolikrát sám sebe ptám, jaký je rozdíl mezi 
tím, co se dělo v 70. letech a nyní?

Pokud to okolnosti dovolí, jezdíme sem 
stále. S přibývajícím věkem to sice fyzicky už 
tak dobře nejde, ale opět skáčeme do křoví při 
zaslechnutí zvuku motoru.

A co říct na závěr? Přenesli jsme  svůj „hlavní 
stan“ na Roverky, kraj sice rozlohou menší, 
lidnatější, ale krajinným rázem dost podobný 
a nepoučeni trpkou minulostí jsme si na starý 
kolena postavili kemp „Novej“.

Zhruba po čtyřech letech relativního klidu 
jsme takhle jednou v pátek večer dorazili na 
kemp a v kempovce našli zápis, ze kterého 
mrazí: „Máte to tu pěkný, strážce NP ČŠ 
Lobo“.

I když mi paměť zas až tak moc neslouží, 
přesto se mi zdá, že jsem tohle už někde 
slyšel. Nebo se mýlím?     

Sepsal Fery, korekce provedl Mik

Dementi:

Bohužel jsme v elektronické verzi tohoto 
čísla nepravdivě uvedli, že strážce Old Lobo 
navštívil kemp Novej v doprovodu Roverských 
patriotů, což nám hned po odeslání několika 
e-Vitamínů bylo vysvětleno. Pokud se k tobě 
dostane verze Vitamínu Kř, ve které je na 
tomto místě původní tvrzení o průvodcovské 
iniciativě RP, tam vlastníš sběratelský kousek 
(jako jsou třeba vadné poštovní známky).

RP se tímto omlouváme

Bitka o trampskou čest
Bylo to jednoho letního večera, kdy měl jsem 

domluvený spich s kamarády, kteří ještě na 
Roverkách nikdy nebyli. Vyjel jsem tehdy dřív, 
chvilku se toulal po Zakšínsku a pak přešel do 
Roverek. Ale zpět k večeru...

Spich jsme měli domluvený na začátku 
obce Kytlice, která se rozkládá na úpatí 
Vlhoště, abych nemusel jít až k vlaku do 
Blížáků. Byla už tma, postával jsem po vzoru 
ostatních nočních můr ve světle jakési pouliční 
lampy, když tu se ozvala velká, ale opravdu 
velká rána. Jako kdyby někdo prásknul do 

popelnice nebo plechových vrat. Trhlo to se 
mnou, rozhlížel jsem se do tmy, nic. V tom se 
rozsvítilo vchodové světlo nejbližšího baráku  
a v něm se objevily tři tmavé postavy dospělých 
chlapů. Rychle ke mně doběhli a postavili 
se tak, že za zády jsem měl jen tu lampu  
a roští. Prohlíželi si mě a jeden z nich pronesl 
docela výhružným tónem: „Ty nám tady kopeš 
do auta.“ Bylo mi jasný, že nemá smysl nic 
vysvětlovat, že chlapíci si prostě chtějí jen 
bouchnout a osamělý tramp je docela dobrou 
příležitostí. 

No co dodat. 

Bylo mi tehdy sedmnáct let a to mi zachránilo 
chrup před vymlácením. Ne proto, že by se 
chlápci slitovali, ale díky tomu, že jsem tehdy 
byl přesvědčen, že tramp z boje neutíká! Že 
to není čestné. Trampové přece nejsou srabi!  
A tak jsem beze slova vyndal ruce z kapes 
svého koženého kabátu (stetson jsem měl 
vražen do čela už před tím) a pomalu vykročil 
bouchačům vstříc. Dnes vím, že tohle byl 
moment, který je zmátnul, a tak místo toho, 
aby se mnou zatočili, začali přemýšlet jak to, že 
se s nimi chci rvát - sám! A to byla ta chvilka, 
která rozhodla. Ze tmy se ozvalo dupání kanad 
po asfaltce vedoucí z Blíževedel a do toho 
zazněl hlas: „Hele Tony. A zase se chce rvát.“ 
Ty tři kytličtí bouchači byli zároveň i kouzelníci, 
protože během momentu, kdy jsem s úlevou 
otočil hlavu za hlasem svých kamarádů a pak 
rychle zpět, aby nějaká nepřiletěla, jsem už 
žádné chlápky neviděl. V útěku do bezpečí 
chalupy byli fakt dobří.

Kamarádi přišli akorát včas. A jeden z nich 
pracoval v tehdejším Masokombinátu Písnice  
a dovezl plný batoh klobás, které si zaměstnanci 
dělali sami pro sebe. Na Orlím hnízdě jsme je 
pak rozložili na rošt a vůně pečené dobroty se 
táhla až přes údolí na Jezevec, odkud zněly 
kytary a banjo a po chvilce i hlas volající, co 
to tam proboha máme za baštu. Tak jsme jim 
odpověděli, že pytel klobás a že když vezmou 
ty kytary a banjo k nám, tak jich tu je dost pro 
všechny. Ale to už je jiný příběh.

- Tony -

Poznatek redakce:

Napiš nám svůj příběh či historku  
z vandrů po pískovcích a pošli ji na mail:  
vitamin.kr@volny.cz. Rádi ji do Vitamínu 
zařadíme.

http://kawi.cz/


strana  18         Vitamín KŘ

Tramp Barnabáš
a tramp Houžvička

Tramp Barnabáš se líně pohnul ve spacáku. 
Vystrčil ruku, protřel si rozespalé oči a zahulákal: 
„Matko Přírodo, kafe!“ Z voblak, který líně 
pluly nad mýtinou, se snesl velikej kafáč a za 
ním letěly dvě houstičky. Barnabáš obojí lehce 
zachytil a pak, žvýkaje rohlíky a přihejbajíc si 
mohutnými loky z hrnku, zabreptal: „No jo, 
to sem si moh myslet, zase včerejší!“ Rohlík, 
kterej právě přišel na řadu, zakňučel tenkým 
hláskem: „To víš, Barnabáši, pekaři maj volno. 
Matka Příroda se vomlouvá, prej sou v místní 
Jednotě naprosto vykradený!“

Vedle se pohnul druhej spacák a Houžvička 
vystrčil rozcuchanou palici. „Jů, Barnabáši, co 
to máš?“ „No co mám! Snídani. Tobě ji matka 
Příroda nenosí?“ Houžvička lítostivě zakroutil 
hlavou a Barnabáš vysvětloval: „Doma mi nosí 
snídani do postele taky máma, co by nemohla 
tady matka Příroda? Matka jako matka, 
koneckonců!“

Houžvička si uvařil čaj a začal pomalu balit 
usku. Barnabáš s povzdechem vysunul tělo 
z teploučka a šel ukázat vočím, jak vypadá voda 
zblízka. Podíval se na ni na vzdálenost jednoho 
metru a zhnuseně se vzdálil. To právě matka 
Příroda, celá utrmácená, stahovala řemínky 
usky. Nad ní stál tramp Houžvička a voči měl 
jak tenisáky. „No co, co,“ utrousil pohrdavě 
Barnabáš. „Tobě snad matka nestele?“

Hodili usky na záda, vzali žracáky a šli. „Tak 
mi nějak vyprahlo,“ řekl asi za dvě hodiny 
Barnabáš. „Co bys řekl půllitru krásnýho, 
vorosenýho, studenýho s velkou pěnou...?“ 
Houžvička jen vzdychl: „Víš, jak je daleko 
hospoda?“ „Hospoda? Matka Příroda se přece 
musí starat o svý žíznivý děti,“ řekl Barnabáš  
a směrem nahoru zařval: „Mami, pivo!“ Krásnej 
velkej džbán plnej zlatýho moku se snesl 
k zemi. Barnabáš upil a pohrdavě řekl: „Hm, 
vyškovský, to já nerad.“ „Neblbni, Barnabáši,“ 
zahučel půllitr, „dyť matka Příroda dneska 
nemá čas, pere mladejm smrkům vršky, aby 
se leskly na jarním sluníčku!“ Houžvička se po 
něm vrhnul a umlčel ho svou věčně žíznivou 
pusou. Vyprázdněnej půllitr zase odletěl  
a Barnabáš s Houžvičkou se flákali dál.

„Ty, Barnabáši,“ zeptal se ještě jednou 
Houžvička, „jak to, že ti matka Příroda nenosí 
taky usku?“ „No dovol!“ nafoukl se Barnabáš. 
„Su přeci taky nějakej tramp!“ 

- Mývala -

Pivní klimakterium

Utíkají mi vlasy
a roste břich (asi)
Někdejší loupežník - 
vykáceli mi les
Nad boudou nápis:
Pohov hodný pes!
A klid mám předepsaný na lůžku
Promiň miláčku spěchám
otvírají Na růžku

                                 - Kutloch - 

Vandráci

Z jeskyň a skal přišli jsme zpátky
Do civilizace
Z nosů nám kape
Prsty promrzlý
Marně se pokoušej uchopit
Jízdenku
Do stanice domů
Tak hladoví a
Bez peněz
Jako vždy
No tak zase za tejden

    - Ross Luňák -

Ochranářská

Byla kytka
a už není
zato hloupost kvete dál
a na její
vyhubení
by se jeden načekal

    - Ilka -

Báseň o nesporných výhodách 
hlídacích psů
Sebelepší bezpečnostní zámek nás
vážení
na rozdíl od psa
nikdy nepoprosí o cukr

    - Sjů -

Povídka i básně jsou přebrány
z trampské literární soutěže Trapsavec
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HUMOR Z POD PREVISU ...ˇ °

„Ahoj parde. Co dělá žena?“

Letí malé dopravní letadlo a v něm cestují 
podnikatel, kněz a tramp. Najednou začne
z motoru unikat dým, z kabiny pilot zařve

„vemte si padáky, ale jsou jenom dva“ a hned
na to otevře dveře a vyskočí.

Nejrychleji zareaguje podnikatel, popadne nejbližší 
vak, hodí si ho na záda a skáče hned za pilotem.
Kněz se otočí na trampa a říká „vem si chlapče

ten druhý padák, já už si to s Bohem
nahoře nějak srovnám“.

A tramp odpoví „klidně si ho vezmu, jen nevím,
proč si ten pán hodil na záda mojí usárnu“

Rysák

Kavče

Akéla

Rysák




