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Filmoval jsem filmoval - článek Kapitána Kida o tom, 
jak na Hrádku (Helfenburk) natáčel film o Konrádovi 

z Vechty. Více na straně 16.
Foto: Kameňák

Vyšla sbírka trampského komiksu 
a jeho ukázku najdeš na straně 11.

Titulka: Tom Zvědělík

Článek o skalním hrádku Čap je na straně 12.
Foto:Kameňák

Není sklep jako sklep aneb krása skalních sušáren. 
Více na straně 13.

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.

Každé číslo Vitamínu bývá rozhozeno po trampských pískovcových campech. Pokud 
nalezneš na campu víc jak jeden výtisk tohoto čísla, tak si ho klidně vezmi domů. Pokud tam 
bude zbývat už jen jeden výtisk - zanech ho tam prosím ostatním ke čtení. Díky!

Pokud si budeš chtít Vitamín Kř! sám tisknout, tak nám napiš na výše uvedený mail  
a budeme ti posílat i tiskové PDF (přes Úschovnu - velikost je kolem 10MB).

A v sobotu ...
... v noci mi někdo svítí do očí, zadrnčí zip a soukám se ze spacáku, v polospánku mi v hlavě 

vyskakuje představa z dob ne tak dávno minulých - temné postavy v uniformách, s reflektorem 
v ruce a obligátním pozdravem „předložte občanské průkazy“. Ale to už stojím mezi stromy  
a nepříjemná vize je pryč, Nad pasekou visí velikánský promodralý sejr, tráva, skleněná jinovatka 
jiskří a hází prasátka, neskutečná a nevylíčitelná noc jako z Trnkova filmu mi bere dech.

Stojíš tu nesměle, trampský človíčku, a bojíš se pohnout bojíš se dýchat, tvoje zablácené 
kanady a ukoptěné ruce se do téhle pohádky nehodí. Chvěješ se zimou a svatou bázní, žes 

porušil tabu a poznal něco, co 
prostý smrtelník nesmí spatřit. 
To ještě nevíš, že tajemné lesní 
moudrosti si právě teď spokojeně 
mnou ruce, ještě nevíš, že kouzlo 
Išimakovo do tebe vstoupilo 
a každou sobotu tě bude hnát 
touto neopakovatelnou chvílí. 
Celý život už ti bude fantastická 
scéna skleněného lesa zářit z očí. 
A budeš tomu říkat všelijak - jedu 
ven, na čundr, na tramp, na trail, 
na výlet, na potlach... Tohle budeš 
říkat kamarádům, mámě, lidem 
kolem, esenbákům, učitelům. Jen 
ty sám v nejtajnějším šuplátku 
své utoužené duše budeš 
mít schovaný pravý cíl Cesty  
- půlnoční stříbrnou paseku ...

Poslyšte, všichni sociologové  
a pedagogové - co když se 
trampové rodí právě takhle?

-Miki Ryvola-

REDAKČNÍ INZERCE!!!
Protože naše tiskové kapacity přestávají stačit zvýšenému zájmu o Vitamín Kř! a už se nám 

nedostává výtisků na část míst, kde by měl být, hledáme kamarádky a kamarády s možností 
tisku Vitamínu Kř!, kteří jsou schopni ho tisknout nejenom pro sebe, ale i pro ostatní. Počet 
výtisků není omezen a to jak nejmenším množstvím, tak i tím největším:).

Děkujeme za každou nabídku na výše uvedený redakční mail.

mailto:vitamin.kr@volny.cz
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DRBY, ZPRÁVY, OZNÁMENÍ ...

Máš nějaké drby, zprávy, oznámení? Novinky, nad které není?
Tak je pošli na e-mail: vitamin.kr@volny.cz

Nová hvězda Roverek!
Na vandru po Roverkách jsme se na jednom 

kempu potkali s partou trampů, kteří měli 
s sebou čtyři pejsky. Slušný počet. U toho 
největšího z nich jsme si nebyli tak docela 
jistí jeho rasou a po vznesení dotazu se 
naše podezření potvrdilo. Nejlepším přítelem 
člověka s pořadovým číslem čtyři byl kozlík 
s krásným staročeským jménem MATĚJ  
a stal se víkendovou hvězdou Roverek, protože  
o něm věděli snad všichni.

Osud má jméno Dolský mlýn
Kdo by neznal zříceninu slavného „Doláku“, 

nacházejícího se na břehu Kamenice, kousek od 
Jetřichovi, který byl ještě v nedávné minulosti 
tolik oblíbený mezi trampy a jehož původní 
podobu si můžeme prohlédnout v pohádce 
Pyšná princezna.

Na jaře byla vydána kniha OSUD MÁ 
JMÉNO DOLSKÝ MLÝN, kterou napsala Natalie 
Belisová. Kniha má zhruba 400 stran a jak 
název napovídá, věnuje se „Doláku“ a to od 
hluboké minulosti až po současnost.

Její cena je 399Kč a lze si ji objednat na 
mailu: marek.rozkos@dolsky-mlyn.cz.

Více o této knize i „Doláku“ najdeš na  
http://www.dolsky-mlyn.cz/wordpress/
?page_id=455 

Konec Aljašky
Bohužel jsme se nestihli přesvědčit, jak 

dalece je pravdivá zpráva o tom, že známý camp 
Aljaška, nacházející se v Labských pískovcích, 
který byl pro řadu trampů citovou záležitostí, 
byl zničen ochranáři. Pokud to pravda je, šlo 
o zbytečnou aktivitu nějakého Toho, který je 
nebezpečný ze všech stran, protože s Aljaškou 
problémy nebyly a je to škoda.

Zajímavý úryvek z webu 
Asociace ochrany přírody  
a krajiny ČR.

Bohužel ne všichni, kdo v přírodě táboří, 
jsou trempové. Často se jedná o turisty toužící 
vyzkoušet si nocleh v přírodě, ale nejsou schopni 
se při tom vzdát pohodlí a výdobytků moderní 
doby. Nezřídka spí pod stanem, přičemž místa 
k přenocování si vybírají nezodpovědně. Od 
samotné přírody se přitom izolují oblečením  
s vrstvami nejmodernějších látek ze značkových 
obchodů, takže se vlastně vytrácí samotný 
smysl tohoto pobývání v přírodě. Často tak po 
nich zůstávají odpadky, a to i v případech, kdy 
územím pouze procházejí a nocují v oficiálních 
kempech, nebo v penzionech.

Hruboskalské pěšinky
Již pátým rokem plují v internetovém rybníku 

poeticky nazvané stránky HRUBOSKALSKÉ 
PĚŠINKY, věnující se přírodě, krajině i historii 
Českého ráje, které jsou dílem Jaroslavy 
Šálkové. Když si uděláte chvilku a využijete 
následující odkaz, určitě neprohloupíte:  
h t t p : / / w w w . r o d o c a p s a . c z /
hruboskalskepesinky/index.htm 

Ledovky jsou součástí CHKO 
Máchův kraj

Pískovce nad Máchovým jezerem se staly 
součástí chráněné velkooblasti Máchův 
kraj. Tak doufejme, že ochranáři chránící 
krajinu nazvanou po poutníku Máchovi,  
o kterém se s nadsázkou říká, že šlo o prvního 
českého trampa, budou vlídní i k poutníkům 
novodobým. 

mailto:vitamin.kr@volny.cz
http://www.dolsky-mlyn.cz/wordpress/?page_id=455
http://www.dolsky-mlyn.cz/wordpress/?page_id=455
http://www.rodocapsa.cz/hruboskalskepesinky/index.htm
http://www.rodocapsa.cz/hruboskalskepesinky/index.htm
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Pulčínské skály...
...které trampové nazývají Pulčinami, se do 

trampské historie zapsaly velkým písmem, ale 
v dnešní době jde bohužel už jen o historii. 
Každopádně se jedné o významnou pískovcovou 
lokalitu, která je součástí Beskyd.

Nejvyšším vrcholem Pulčin je Hradisko 
s výškou 778 metrů a je tedy o 165 metrů 
vyšší než Vlhošť (holt Beskydy jsou Beskydy).

Pokud vás vandr zavede do tohoto kraje, 
nenechte si Pulčiny ujít.

http://nature.hyperlink.cz/vsetinsko/
Pulcin.htm 

Hrad Ralsko majetkem 
soukromníka

Dominanta kraje a oblíbený cíl pískomilů 
byl prodán do soukromých rukou. Co bude 
s hradem dál, i s přístupem na něj, je tedy 
zatím ve hvězdách.

Všechny dosud vyšlá čísla 
VITAMÍNU KŘ! jsou ke stažení...

...na ON THE ROADS:
http://www.ontheroads.net/rubrics/
tramping/vitaminkr/vitaminkr.php  

Prvovýstupová lezecká cesta VITAMÍNU KŘ!
Došel nám mail od pískomilů „špagátníků“, který redakci dost pobavil (nikdy nás nenapadlo, že 

se něco takového může stát) a zároveň potěšil. Děkujeme.

Ahoj redakce Vitamínu Kř!
V sobotu 14. dubna 2012 mšenský kovář Luboš Martínek s dalšími lezci z LK Mšeno udělal 

prvovýstup v údolní stěně Becha u Dolní Housky. Cestu jsme nazvali Vitamín Kř VIIb. 

Detailní popis cesty: Vitamín Kř VIIb
14. 5. 2012  L. Martinek, K. Vostruha, M. Urban, P. Pavelka
Mezi cestami Zastavený příval a Údolní cestou stěnou přímo přes 2K n.v.

Mějte se fajn a pokračujte ve tvorbě, ať je pořád něco zajímavého ke čtení v bivacích :-). 
Roverkám zdar.

Karel Vostruha
A ještě dvě fotky z prvovýstupu.

http://nature.hyperlink.cz/vsetinsko/Pulcin.htm
http://nature.hyperlink.cz/vsetinsko/Pulcin.htm
http://www.ontheroads.net/rubrics/tramping/vitaminkr/vitaminkr.php
http://www.ontheroads.net/rubrics/tramping/vitaminkr/vitaminkr.php
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ROVERS PATRIOT STORY - 8. díl
James Bond s Kapitánem Klosem se nenápadně vmísili do celkového veselí kolem potlachového 
ohně a postupně došli až k samotnému Velkému patriotovi, který Bondovi přišel zase o něco 
rozložitější, než posledně.
„Jaké překvapení, kamarád James,“ rozzářil se obličej patriotího šéfa při pohledu na 
příchozího.
„A koho to k nám přivádíš?“
James představil Kapitána Klose a s lehkým znepokojením zpozoroval náznak zděšení ve výrazu 
šerifa.
„Ka-pi-tán co?“
„Klos.“
„Uf, rozuměl jsem špatně jménu za jeho trampskou hodností, buď nám vítán, kamaráde Klosi, 
a užívej s plna hrdla doušků našeho kamarádství i dobrého moku v kiosku.“
„Děkuji ti šerife, ale chtěli bychom vás varovat před nacistickou bestií Klugem, pokud je to on, 
kterého jsme před chvilkou spatřili támhle na okraji lesa, jak vás pozoruje. Ošklivý pohled to 
byl, věř mi.“
Velký patriot se jen od srdce zasmál a se spokojeným pohledem přehlédl celkový mumraj.
„Vaše starost je zbytečná kamarádi, sem by se ta hydra neodvážila, pohleďte na ten šik 
statečných trampských bojovníků. Ti by s ním zatočili ráz dva a ještě...“
Srdceryvný ženský výkřik z hloubi lesa všechny zmrazil, přerušil šerifovu řeč a celkové situaci 
ani příliš nepomohl následovný skřek, který zněl jak z hrdla démona obývajícího nejnižší 
pekelné patro.
Roverští patrioti, jakkoliv drsných povah zakalených dlouhými pobyty v prudkých vichrech 
větráků hospůdek na Skalce, Blíževedlích a Dřevčicích, v děsu vyskočili jako jeden muž  
a utíkali ze svých míst do jednoho společného houfu, aby hned vzápětí stočili své prosebné 
zraky na svého vůdce. Ten, zjistiv ke své hrůze, že kromě Bonda a Klose se nemá na koho 
jiného otočit, tak pomalu učinil.
Tíživý pocit „vyhraného“ Černého Petra dopadl na oba naše hrdiny jako havířská palice 
stachanovského úderníka (v případě Klose), či jako hirošimská bomba Malý chlapec vypadlá 
z bombardéru Enola Gay (v případě Bonda). Pro ně zbylo už jen jediné místo, kam pohledět 
svým zrakem a tím místem byla temná hraniční hradba borovicového hvozdu roverských 
pískovců. Do všeobecného ticha se ozývalo jen šumění větru v korunách stromů, přerývaný 
dech Roverských patriotů a teskný tón v pohřebním G, rozezněném strunou kytary upuštěné 
na zem.
Nesměle a v obavách vykročil James Bond do nepřátelské tmy následován Klosem a částí 
roverských bojovníků, střílejících paprsky baterek do všech možných i nemožných světových 
stran.
Kraj lesa se zdál být pustý, když v tom James zakopl o něco měkkého a ležícího na zemi. Ještě, 
než dopadl nosem přímo na zem, jeho instinkt tuto měkkou hmotu určil jako bezvládné lidské 
tělo ženského pohlaví a mozek byl zahlcen informacemi o věku ležícího těla, mírách, číslu 
pojištění, občanského průkazu, stavu, majetkových poměrů a členství u Svazu dobrovolných 
hospodských.
To je Matahari!“ vykřikl divoce Velký patriot, který nepoužil Bondův instinkt, ale své oči  
a hmat. „Jistě si odskočila do samoty vychutnat své vítězství v pábitelské soutěži a narazila na 
Vy víte koho.“
Velký patriot měl pravdu, to musel uznat i James Bond mnoucí si svůj poněkud pokřivený 
nos.
Na celkovém zdravotním stavu Matahari bylo vidět, že tentokrát „tu zrůdu v lidské podobě“ 
neobalamutila svatebním tancem Kudlanky nábožné, ba dokonce ani mučením Trampo-
trampo.
„Již nikdy si nebudu vymýšlet o svém hrdinství a to ani v pábitelké soutěži, vždyť jsem té 
nebohé dívce tolik ublížila,“ zaštkala probuzena několika pádnými ranami šerifovi dlaně. „To 
mě taťka Vlhošť spravedlivě potrestal,“ ještě zašeptala, aby poté znovu upadla do polovičního 
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bezvědomí, mumlajíc slova o zarostlé bestii, smrdutém dechu a dlouhých drápech.
Atmosféra, ještě před několika okamžiky u ohně tolik přátelská, zhoustla a stala se velmi 
nevlídnou.
Kapitán Klos vytáhl svého služebního Nagana ráže devět a v manuálu svého maskovacího 
spreje začal hledat ten správný maskovací postřik, vyhýbajíc se pohledem návodu Opium 
lidstva, neboť si nebyl jistý, v co takový tvor, jakým je nacistická bestie Kluge, věří. James Bond 
s lehkým zamrazením odklopil víčko svých hodinek, vymačkal přístupový kód a z náhle otevřené 
minischránky vytáhl drobnou pilulku s fosforeskujícím písmenem S. Chvilku ji nervózně mnul 
mezi prsty, poté se rozhlédl po okolních postavách až svůj zrak upřel na Kapitána Klose.
„Klosi, jestli tohle přežijeme a ty se dostaneš zpátky do Moskvy, tak o tomhle tam nesmíš ani 
muknout. Slib mi to na Leninovu památku!“
Nechápající Klos beze slova kývnul na souhlas a veden devátým rozvědčickým smyslem, udělal 
několik nenápadných úkroků za nejbližší strom. James Bond mezitím se slovy, že ti zatracení 
genetici snad vědí, co vyrobili, pilulku spolkl.
Chvilku se nedělo nic a Bond stál tiše uprostřed kruhu Roverských patriotů. Náhle se zatvářil, 
jako kdyby kousnul do mezi patrioty velmi oblíbeného kyselého plodu, jeho ruce se chytly 
břicha a tělo nadále nevydrželo poslouchat rozkazy z okyseleného mozku a svalilo se bezvládně 
do písku i sosnového jehličí.
Klos se opatrně vyklonil zpoza stromu pozorujíc dění. Několik Roverských patriotů rozpačitě 
přešláplo z nohy na nohu, ale nepřestávalo tuto podivnou scénu osvětlovat svými čelovkami.
Vše nečekaně prozářil jasný záblesk světla, který se změnil v ohnivý sloup stoupající vzhůru 
ke hvězdám.
V jeho záři byl vidět jen tmavý obrys Bondova náhle stojícího těla a když ohnivý sloup zmizel 
v kosmických výšinách, aby po cestě k nim odrovnal několik družic zajišťující provoz GPS,  
a všem okolním pozorovatelům se přestaly dělat jasné mžitky před očima, zazněl ze všech 
hrdel výkřik nevěřícného úžasu, slabší povahy padly do kolen a Velký patriot si v rozpacích 
dlaní zakryl šerifskou hvězdu.
A pak...
Bylo užaslé dlouhé ticho...
I vítr přestal šumět v korunách stromů...
Stojící i klečící postavy Roverských patriotů zíraly na svalnatou postavu, která zářila v jejich 
středu, aby s mocným výdechem, který ohnul koruny nejbližších roverských sosen, zaznělo 
společné a ohromené slovo: „SUPERMAN!“
Muž v modročerveném oděvu s velkým S na hrudi se jen souhlasně usmál a zaujmul stylovou 
polohu kraulaře s pravou rukou zdviženou nad hlavu. Spojil svůj pohled s užaslým pohledem 
Kapitána Klose a jeho tělo vzlétlo jako zářivá hvězda vstříc k noční obloze s tmavým obrysem 
Vlhoště na obzoru.
Klos zvedl ze země svůj Nagan, který předtím v šoku upustil a pomalu došel k Velkému 
patriotovi. „Tak co taváryš? Zdá se, že nastal čas boje! Za ródinu či za stránu, nebo co to tady 
vlastně máte...“
Jeho slova přímo zázračně zapůsobila na psychiku trampského vůdce, kterým projel lehký třas 
vystřídaný ostrým pohledem, s nímž shlédl zástup svých věrných.
„Na co čekáte?! Kdo mi donese skalp toho sedimentího parchanta, dostane na výročáku tu 
největší placku, článek v Sosně a jeho jménem nazveme náš nový camp! Taťka Vlhošť je 
s námi. Ehm, a Superman taky!“
Lov na největšího padoucha v dějinách pískovcového trampingu začal!

***

V tom samém okamžiku, kdy se poblíž kiosku na Skalce odehrávaly tyto dějinné události, se 
uprostřed Roverek procházela tmavou nocí podél skal štíhlá dívčí postava dlouhovlasé trampky 
v koženém klobouku a jen při svitu baterky hladila četné skalní rytiny a hraniční patníky.
„Ne, vy mne nezklamete, vy ne,“ zašeptala do tmy, snažíce se nemyslet na zbytky světlých 
nití, které jí vlály na levém rukávu, jako smutná stopa po strhnuté domovence Roverských 
patriotů.
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Ilustrace: Petr Polda

POMNÍCKY ZADNÍ ZEME - 4. DÍLˇˇ

Potom se zahleděla vzhůru do hvězdnaté oblohy, kterou prozářil obrovský, ale velmi rychle 
letící předmět a aniž by si stačila uvědomit, že trajektorie tohoto objektu je poněkud zvláštní, 
vlastně i jeho velikost, její rty automaticky zašeptaly: „Přála bych si…“
„P-O-M-S-T-U,“ přerušil její šepot slizký, výhružný a zemitý hlas.
„Kiwi, tvým přáním je pomsta za všechna utrpení, které jsi od té trampské spodiny musela 
vytrpět. Pojď. Při Velkém Sedimentu. Vyzývám tě, pojď! Společně se pomstíme a nastolíme 
zde spravedlivý řád. Vždyť pomsta je tak sladká. Neznám sladší cukrátko...“ 
Kiwi se v hrůze přitiskla zády ke svým milovaným rytinám a bez hlesu sledovala znetvořenou 
tvář něčeho, co kdysi bylo člověkem. Kdysi... 
Ostatně slova pravdy měla tato strašlivá bytost napsaná na svém špinavém tričku plného 
slizu.
„Ty a já jsme jedné krve,“ pokračoval tvor a natáhl k ní svůj pařát.
 A to bylo to poslední, co nebohá trampka zahlédla v záři své roztřesené čelovky, dřív než její 
mysl zastřela milosrdná mdloba... 

Pokračování v dalším čísle Vitamínu KŘ!
- Pro Vitamín Kř! dodává přímo z terénu náš zvláštní válečný zpravodaj -

Medvěd v Mužíčkově dole
Starou a neveselou historii připomíná rytina na horním konci Mužíčkovi rokle, kterou schází 

stará tzv. Doubická cesta ze skalní plošiny hluboko do Kyjovského údolí, kterým protéká říčka 
Křinice. Skála je asi 300 metrů vpravo od místa, kde se důl odpojuje u lovecké Richterovy chaty 
z hřebenové lesní cesty. Doubická cesta spojovala dnešní obec Starou a Novou Doubici se Zadní 
Doubicí, která již víc jak půl století neexistuje a ležela na česko-saské hranici. Cesta vedla dál do 
Saska. Asi tudy chodili obchodníci a osud jednoho z nich se naplnil právě u skály, do níž je primitivně 
vytesána lidská postava, či spíše postavička, která 
rokli propůjčila její německé jméno Manngrund a její 
mladší českou zdrobnělinu Mužíčkův důl. Roklí často 
chodili dva obchodníci a protože výstup z údolí Křinice 
je strmý, ochočili si medvěda, který v těch místech 
žil. Ten jednoho po druhém vynesl na hřbetě nahoru, 
dostal pamlsek a všichni byli spokojeni. Jednou ale 
obchodníci na medvědí pamlsek zapomněli.

Medvěd vynesl prvního, vrátil se pro druhého. 
Ze strachu, že medvěd se nahoře nespokojí 
s poděkováním, ale bude tvrdě vyžadovat odměnu, 
se muž na medvědím hřbetu pokusil pod vrcholkem 
cesty zvíře zabít. Vrazil mu nůž do krku, ale medvěda 
jen těžce poranil. Ten se na muže převalil a zalehnul 
ho.

Pověst či historie je to velice stará, protože již 
roku 1603 se v obchodním protokolu, kterým česká 
vrchnost prodávala část lesa k vytěžení saským 
kurfiřtům, píše, že tento porost stojí v místech, kde 
před dávnými časy medvěd zalehl člověka. Jen pár 
set metrů východně od Mužíčkovy rokle (já bych ji 
nejraději nazval Medvědí roklí) je kopec Medvědice 
a kopec Brtník. A poslední medvěd byl v Labských 
pískovcích zabit roku 1658.

                                              - Miloslav Nevrlý- 
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...řekla by posluhovačka paní Müllerová 
Švejkovi, kdyby byla v roce 1914 mluvčím 
národního parku Böhmische Schweiz. O skoro 
sto let později paní Müllerovou v této funkci 
zdárně zastoupil současný mluvčí NP České 
Švýcarsko a to ve věci květnového požáru na 
území NP, aby městu i světu oznámil, že za 
tuto palčivou událost můžou trampové.

Samozřejmě obdivujeme detektivní talent 
pana mluvčího, který je hodný pera Sira 
Artura C. Doyla a umu jeho literární postavy 
Sherlocka Holmese, přesto bychom si dovolili  
i přes úctu ke klasikovi trochu oponovat, neboť 
„zhoubou kriminalisty jsou předčasné závěry“, 
jak zaznělo mnohokrát z úst majora Moldánka 
v detektivkách jiného klasika tohoto žánru,  
a to Jaroslava Velinského alias Kapitána Kida.

Požár, který vznikl na severní straně kopce 
Bouřňák poblíž Mezní Louky byl způsoben 
ohništěm, které (podle dostupných fotografií) 
rozdělal na kořenech borovice a v mírném 
svahu očividný zelenáč všech zelenáčů a po 
kterém na místě zůstalo kromě vidlice na 
opékání i něco bordelu. 

Zároveň je lokalita požáru na místě, kde 
by žádný tramp s kouskem pudu sebezáchovy  
i smyslem pro základní pohodlí nikdy netábořil 
a navíc, určitě ne ve středu, kdy požár vznikl. 
Občas sice tramp vyjede na vandr i ve všední 
den, ale to už by bylo moc náhod najednou. 
Podezření totiž padá na tolik v NP vítané 
výletníky, možná i německé a to si nevymýšlím 
v touze na někoho přehodit podezření, 
pouze tlumočím názor lesního zaměstnance 
pohybujícího se pracovně v prostoru NP a není 
s tímto názorem ve svém okolí osamocen.

Proč ho nesdílí pan mluvčí, který místo 
požáru pravděpodobně (na rozdíl od lesních 
zaměstnanců) ani neviděl mi není zcela jasné 
a pokud je, tak to znamená, že trampové jsou 
pro ochranáře v Zadní zemi opět nepříjemnou 
realitou a je potřeba jednou za čas na ně hodit 
nějakou špínu. 

Což je vlastně dobrá zpráva. 

Ještě před pár lety se tamní ochranáři na 
jednom enviromentálním semináři chlubili, 
že plachý lesní tvor zvaný Tramp pískomilný 
byl coby škodná na území NP zdárně vyhuben  
a jeho podpřevisová hnízdiště zničena...

A konec konců nejde o nic nového pod 
sluncem, před lety byly na trampy taky 

svalovány požáry poblíž několika kempů na 
Roverkách, než se přišlo na to, že skutečným 
pachatelem je pyroman z blízké vesnice. 

Pokud by však i nadále chtěl mluvčí NP 
pokračovat ve svém veselém tónu, navrhujeme 
zakončovat tiskové zprávy věnované trampům 
modlitbou z dávných dob hlubokých hvozdů 
a nekonečných prérií, kdy paďour s trampem 
křížil své zbraně.

Oj, Perune, posil naše paže, mlaty,
by cudzácký trempíř ukázal nám paty! 

Oj, Morano, staň sa tvoja svatá vuóle, 
nechť jim dáme mlatem zrádné do kebuóle!

O Velesi silný, ochraňuj nám stáda,
a zhub mrzka trampa, vraha koněkrada!

Radegaste bogu, chrani české země,
vyhubiž a zmařiž zálesácké plémě!
Krleš! Krleš! Krleš!

Aby to už bylo konečně jasný.

-Maruška-

Tak nám trampové zastrelili Ferdinanda...

Ilustrace: Rysák

ˇ
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VÍLA ZUBNICKA
Nevím jestli každý, ale myslím, že dost s nás zažilo na vlastní kůži ten úžasný pocit, když ho na 

vandru chytnou zuby. Mě se tohle přihodilo v půlce devadesátých let a to v noci z pátku na sobotu, 
aby to bylo ještě lepší. Byli jsme tehdy na vandru v pískovcích na Zakšínsku a spali na Kapce. Dlouho 
jsem se kroutil bolestí ve spacáku a když začalo být k ránu už trochu vidět, nasadil jsem kanady  
a v zoufalství začal chodit po okolí a přemýšlet, co si - já chudák nešťastná - počnu a kam se mám 
vydat k nejbližšímu zubaři...

Vážně to bylo ošklivý.
A ve chvíli, kdy jsem začal vidět všechny svaté a měl pocit, že mě netřeští jen zub, ale celá 

hlava, přišel čas na sekání „duševní“ dobroty a vydal jsem se ke křížku, a to doslovně!
Studánku u křížku lákající svojí studenou vodou vhodnou na obklad ze šátku mnozí z vás jistě 

znáte a když už jsme u toho svatého místa, tak jsem někde v koutku duše šel i s malou prosbičkou 
tam nahoru, jestli by to nešlo nějak zařídit, že až tak moc jsem snad nezlobil...

Pořád bylo velmi časné ráno, když jsem docházel ke studánce i ke křížku a docela překvapeně 
zůstal zírat na hezkou drobnou blondýnku v červené bundě, jak kráčí od studánky směrem ke 
mně. Napadlo mne, co tady takhle brzo ráno samotná pohledává, ale v tom dotyčná promluvila.

„Bolí tě zuby?“
Jen jsem se zmohl na souhlasné kývnutí a zíral, jak sáhla do kapsy a podala mi platíčko prášků 

proti bolesti. Jen jsem něco nadšeně zaskučel, vyrval prášky, doběhl těch pár kroků ke studánce, 
odklopil víko, hodil dva kousky do dlaně, nabral vodu, polknul, zapil...

Jak dlouho to asi mohlo trvat?
Půl minuty, asi tak nějak...
Hned po spolknutí prášků jsem totiž zase vylezl ke křížku a na cestu, abych mohl neznámé 

krásce poděkovat. Jenže nebylo komu. Dnes by se její zmizení dalo nějak okecat, okolí studánky 
je už zase zarostlé, ale tehdy byla na druhé straně cesty velká paseka sahající až na druhou stranu 
hřebenu k dalším skalám a na mé straně byly taktéž skály s docela průhledným borovicovým 
lesem a jediné dvě pěšinky, kterými se v dalo tímto směrem projít, jsem měl pořád v dohledu. 

Na děvče, které se po lese producíruje v červené bundě byla docela překvapivě nezvěstná  
a už jsem ji nikdy nepotkal. Platíčko mám dodnes schované na památku a zuby tehdy přestaly do 
několika minut bolet... Jen mi to moc kamarádi nechtěli věřit, když jsem přišel zpátky na Kapku 
a vše jim vyprávěl.

-Tony-

ˇ

VANDR TRAMPSKÝM KOMIKSEM I.
Pět vtipných a akčních  trampských povídek zpracovaných do komiksové podoby.

Autorem kreseb je Tom Zvědělík - Hohe a jde o 40 stran na poctivém křídovém papíru 
s barevnou obálkou (viz str. 2).

Ukázka na protější straně je z Kavčetiny povídky Co vyprávěl Měsíc padajícího listí před 
svítáním, kterou jistě znáte, protože vyšla v minulém Vitamínu Kř! pod jménem PŘEVIS  
a jde o tu veselou část, kdy mladý ochranář přijde „dělat pořádek“ k tábořícím „pardům“.

Kromě této povídky najdeš uvnitř komiksu i další čtyři a to:

Pentličky od Mirka Valiny, Bludný kořen od Tonyho, Jára Cimrman a lesní moudrost 
od Tapi a Lumírek od Jenýka.

V případě zájmu o VANDR TRAMPSKÝM KOMIKSEM I. piš na mail: puchejr@volny.cz

Cena komiksu je 45,- Kč a poštovné 14,- Kč, balné se neúčtuje.

mailto:puchejr@volny.cz
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Zbytky skalního hrádku Čap patří v oblasti 
Roverek ke známějším a hojně navštěvovaným 
místům, spíše ale kvůli krásnému výhledu, 
který vrcholová plošina s typickou pískovcovou 
„palicí“ skýtá. I skromné pozůstatky hradu 
samotného ale nabízejí několik pozoruhodných 
detailů, jeho vznik a osudy jsou pak až na 
jedinou výjimku zahaleny tajemstvím. 

Zakladatelem hradu byl pravděpodobně 
Jindřich Berka z Dubé někdy na sklonku 14. 

století;  v dochované listině z roku 1391 
se při popisu Dubského panství ale Čap 
neuvádí. Jedinou písemnou zmínkou o něm 
je tak zápis z roku 1402 o dělení Jindřichovy 
pozůstalosti mezi bratry Jindřicha mladšího, 
Jindřicha Hlaváče a Václava z Dubé, který 
získal „hrad řečený Čap, Tuhanec, ves pod 
hradem s dvorem poplužným, vsi Lhota, 
Deštná, Zakšín, Dobřín, Vidim, v Hradištku 
a Závorech role pod plat vysazené, mlýn 
Voldanov řečený s platem a les řečený Dubová 
hora“. Václav z Dubé se v následujících 
letech ještě několikrát připomíná, nikdy však 
v souvislosti s Čapem; roku 1403 sídlil na 
Vidimi a poté se již on i jeho potomci nadále 
psali seděním na Zakšíně. Lze tedy soudit, že 
hrad Čap byl zřejmě nedlouho po svém vzniku 
a smrti Jindřicha Berky z neznámého důvodu 
opuštěn a zanikl. Tomu odpovídají i soubory 
keramických nálezů získaných při povrchovém 
sběru a archeologické sondáži, datující osídlení 
hradu do konce 14. a na počátek 15. století. 
Původní Čapské zboží se pak v první čtvrtině 
15. století stalo součástí arcibiskupského 
panství nedalekého Helfenburka.  

Místem pro staveniště hradu se stala 
vysoká pískovcová pseudoostrožna, výrazně 
vystupující z pokračujícího hřebene, která 
na západní straně spadá strmou stěnou do 

Čapského dolu. Nevelký jednodílný areál hradu 
je na čelní (východní) straně oddělen širokým, 
do skalního podloží zahloubeným příkopem,  
a výškově je rozdělen na dvě úrovně. Na nižší 
severní straně se nachází velmi zajímavý 
objekt kruhové dispozice o průměru 2,8 
metru, zcela vysekaný do skalního podloží. 
Pečlivě přitesané stěny tohoto válce v hloubce 
tří metrů vystupují směrem do středu a tvoří 
jakousi 0,6 metru širokou lavici, opisující 
menší válec, který je však již zasypán. Objekt 
bývá většinou spojován s cisternou či studní, 
vzhledem k uvedenému zúžení ve formě skalní 
lavice se ale spíše jedná o lednici, obilnici 
nebo podobný zásobní prostor. Druhým 
pozůstatkem zástavby je sklípek vytesaný 
do skály na nejvyšším místě hradu, kde 
patrně stávala dřevěná obytná věž či budova. 
Je pozoruhodné, že narozdíl od „cisterny“ 
je sklípek vytesán značně ledabyle, má 
nepravidelný půdorys, strop i přisekaný vstupní 
oblouk. Poslední zajímavostí hradu, tentokrát 
ale zcela přírodního charakteru, je skalní kyj 
vzniklý zvětráváním pískovce, známý jako 
Čapská palice. Další stopy staveb či opevnění 
nejsou patrné, chybí i jinde zcela typické draže 
a kapsy po dřevěných konstrukcích, viditelný 
není ani jakýkoli terénní náznak přemostění 
příkopu. Nabízí se tak možnost, že stavba hradu 
nebyla nikdy zcela dokončena. Zajímavé jsou 
pozůstatky okrouhlého opevnění s příkopem  
a valem, které se nacházejí na vrcholu 
hřebene na přístupové straně před vlastním 
hradem. Zda na tomto z hlediska obrany hradu 
klíčovém místě stávalo předsunuté opevnění  
a nebo se naopak jedná o pozůstatky postavení 
obléhatelů není doposud jasné, a stejně jako 
mnoho jiných tajemství by to mohl odhalit jen 
případný archeologický výzkum.

- Tas -
redaktor www.hrady.cz

Literatura:
Durdík, T.: Ilustrovaná encyklopedie českých hradů 
(Libri Praha, 1999)
Gabriel, F., Panáček J.: Hrady okresu Česká Lípa 
(Argo Praha, 2000)
Gabriel F.: K problematice opevněných sídel  
na pískovci - Castellologica Bohemica 1  
(ArÚ Praha, 1989, s. 125-138) 
Gabriel F.: Stopy konstrukcí hradních staveb  
na pískovcovém podloží - Castellologica Bohemica 9 
(ArÚ Praha, 2004, s. 9-26)
Sedláček A.: Hrady, zámky a tvrze české,  
X. Boleslavsko (Fr. Šimáček, Praha 1895)

Hrad Capˇ

Lednice, obilnice nebo cisterna?

www.hrady.cz
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Určitě znáte ten náhlý pocit tajemna, 
který se vás zmocní, když při procházení 
pískovcovou pustinou narazíte na nezvyklou 
věc: uprostřed skalní stěny nad cestou se černá 
obdélníkový vstupní otvor do jakési podzemní 
prostory. Nevyužít příležitosti a záhadnou díru 
důkladně nepropátrat by byl za dané situace 
neodpustitelný hřích, a to i v situaci, kdyby to 
znamenalo zmeškat poslední nedělní vlak do 
města. 

Vstoupíte do obdélníkové místnosti plné 
různých výklenků, stupňů a záseků. Ta je 
propojená s další, podobnou místností. Vede 
z ní malé okénko, kterým proudí dovnitř 
světlo. V tu chvíli už vám začíná vrtat hlavou 
řada otázek. K čemu mohly tyhle díry sloužit? 
Proč si dali tu práci s jejich vysekáním do 
skály? Mohl tu někdo bydlet, nebo se tu jen 
něco skladovalo?

Odpovědi na takové otázky dá často až 
odborník po podrobném zdokumentování  
a zaměření podzemních prostor. Než byste se 
ale toho všeho dočkali, zkuste si odhadnout 

původní funkci sami podle některého typického 
znaku.

Ty místnosti, kde se skutečně bydlelo, mají 
vchod na úrovni okolního terénu nebo mírně 
vyvýšený. Vedle otisku dveřního rámu jsou 
stopy po západce, která umožňovala zamknout 
dveře zevnitř. Je tu okno a dost vysoký strop, 
aby se v místnosti mohlo chodit vzpřímeně. 
Umístění původního topného tělesa se pozná 
podle prohlubně ve stěně nízko nad zemí  
a podle cihlově červeného zbarvení okolního 
tepelně porušeného pískovce. Kouř se odváděl 
uměle rozšířenou puklinou, venkovním 
sopouchem nebo přímo vzhůru proraženou 
dírou. Obytné místnosti někde navazují jedna 
na druhou a tvoří celý skalní byt s obývákem, 
ložnicí a komorou.

Častější než skalní byty jsou různé 
hospodářské místnosti. Dřívější chalupníci 
je hloubili do skal jen pár kroků od svých 
stavení – ta často mezitím zmizela beze stopy, 
takže původní podzemní část hospodářství 
uprostřed lesní houštiny teď připomíná bájné 
město Inků ztracené v jihoamerické džungli. 
Prostory pro domácí zvířata jsou v úrovni 
okolního terénu, dveře se zavíraly zvenčí. Podle 
výšky stropu, výšky přepážek mezi stáními  
a podle výšky žlabů se dá odhadnout, jestli 

Není sklep jako sklep
KRÁSA SKALNÍCH SUŠÁREN

Malá skalní sušárna u Housky, vysekaná do balvanu ve svahu rokle. Na dně rokle byl dřív ovocný sad.
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šlo o maštal pro koně, stáj pro dobytek, nebo  
o prasečí chlívek. 

Sklepy na uchování potravin bývají 
zahloubené pod okolní terén a nemají okna. 
Namísto žlabů obsahují vodorovné římsy  
a kapsy na položení polic, nízké lavice, výklenky 
na odložení svíčky nebo lucerny. Vyšší lavice, 
nahoře s vybráním, sloužily k uložení sudů.

Vyhloubením místností do skály řešili 
chalupníci často nedostatek místa na povrchu, 
v případě sklepů navíc byla jasnou výhodou 
stálá, nízká teplota. S kopáním a sekáním 
začali většinou v místě, kde byla skála už 
„načatá“ těžbou kvádrů pro stavbu samotného 
domku. Vícepokojové skalní byty zase vznikaly 
v obecních nebo vrchnostenských lomech na 
pískovcové kvádry. Po ukončení těžby totiž 
vlastník lomu běžně poskytl lomovou stěnu 
lamačům–bezzemkům, aby si tu vybudovali 
své rodinné příbytky. To byl případ světniček 
pod hradem Kost (Barušky a jiné) nebo 
skalních obydlí v Debři u Mšena. Také místnost 
zvaná Kameníkova jizba na Vysokém vrchu  

u Dubé skutečně jeden čas poskytovala 
skromné bydlení devítičlenné rodině kameníka 
Ignáce Goldbacha, který ve vedlejším lomu 
dobýval mlýnské kameny.

V našich pískovcových krajinách, kde 
členitý povrch a písčitá půda bránily pěstování 
obilí nebo okopanin na velké ploše, bylo dřív 
velmi rozšířené ovocnářství. Sady zasahovaly 
od okraje obce až do blízkých roklí a celková 
produkce švestek, třešní, višní nebo jablek 
byla obrovská. Jak ale ovoce zakonzervovat, 
aby vydrželo až do jara? I když se v pískovcích 
budovaly i podzemní lihovary, přece se zdá, že 
naši předkové nestihli všechnu úrodu přepálit 
na kořalku. Svědčí o tom existence skalních 
sušáren na ovoce, které se ve  velkém počtu 
zachovaly v horních částech roklí, nedaleko za 
posledními vesnickými domky.

Sušicí komory jsou nepříliš velké dutiny 
pravoúhlého půdorysu, jejichž vnitřní stěny 
jsou pokryté pravidelnou sítí kapes – důlků 
kruhového nebo čtvercového tvaru. Kapsy jsou 
někdy propojené rovnými nebo prohnutými 
drážemi, takže celý reliéf může připomínat 

Houska (horní sušárna)

Různé vzory kapes a dráží pro zasunutí bidel ve skalních 
sušárnách na ovoce.

Dobřeň
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stromeček, trilobita nebo medúzu. Do těchto 
kapes se zasunovala bidla a na ně se kladly 
bedýnky s ovocem. Vchod se potom zatěsnil. 
Topeniště (zděná nebo později železná kamna) 
bylo umístěno venku nebo ve vedlejší místnosti 
– v síni. V raných dobách se ovoce sušilo přímo 
kouřem, který vycházel z topeniště a unikal 
sopouchem nebo otvorem ve stropě komory. 
Pozdější dovoz ovoce z Balkánu, vysušeného 
beze stopy kouřového odéru, donutil i českého 
chalupníka přestavět sušárnu tak, aby se kouř 
nedostal do styku s ovocem. Teplý vzduch 
byl vedený do komory kanálem v podlaze, 
zakrytým kachly. Pak se vracel do síně  
a odtud unikal do vzduchu. Sušené ovoce tak 
vůbec nepřišlo s kouřem do styku: komora 

byla jen vyhřívaná, a nikoliv vykuřovaná. Že 
celý proces usušení jedné dávky ovoce trval 
velmi dlouho, týden i déle, potvrdily nedávné 
rekonstrukce této činnosti. No co, dřevo na 
topení se nanosilo z lesa a práce na zahradě 
bylo pořád dost, stačilo jen občas si odskočit 
k sušárně a přiložit polínko. Pískovcové sušení 
vyvrcholilo kolem poloviny 19. století a pak 

zvolna upadalo. Někde prý přetrvávalo ještě 
do doby po 2. světové válce.

Na Kokořínsku se dá najít několik desítek 
skalních sušáren na ovoce, malých i větších 
(obecních nebo panských). Některé jsou 
v mapě zakreslené jako „jeskyně“, třeba 
Vernerovka u značené cesty na Nedvězí. 
Další jsou kolem Housky, Tubože, Jestřebice, 
Dobřeně nebo Dubé. Podobně se sušilo 
v Českém ráji u Zbiroh, Konic nebo Zakopané. 
Zatím žádné pískovcové sušárny nejsou známé 
z Broumovska, tam to ale bohatě vynahrazuje 
místní zvláštnost – pískovcové psí boudy.

Některé skalní místnosti byly bohužel 
v posledních letech dost nešetrně upraveny 
tábořícími hordami tak, že uvnitř došlo ke 
zničení jejich typických znaků. Možná se už 
nikdy nedozvíme, k čemu původně sloužily. A to 
je škoda. Snad je proto na místě připomenout 
zlaté pravidlo: můžeš budovat, ale nenič to, co 
vytvořily generace před tebou! Ať můžou i naše 
děti zažívat stejné dobrodružství z objevování 
minulosti, jako my.

- Žralok, PH -

Houska (dolní sušárna),

Tubož 
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Bylo to v době, kdy jsem byl natolik zakázaný 
a nežádoucí, že jsem měl spoustu času  
(a žádný peníze, což mi kupodivu ani moc 
nevadilo). V Děčíně tenkrát přebýval můj 
kamarád a už tehdy legenda severočeského 
trampského filmování Harry Mitrovský; s mým 
dalším kamarádem a partou dalších trampů 
a amatérských filmařů si vzali do hlavy, že 
natočí historický film o arcibiskupovi Konrádu 
z Vechty, který zesnul na Helfenburku někdy 
o Vánocích L. P. 1431. Byl to kruťas a frejíř, 
což skýtalo obrovské možnosti dramatických 
scén (mordy, znásilňování, upalování  
a všeliké středověké chlastačky) a dosti 
zachovalý Helfenburk, jinak zvaný Hrádek, 
byl v roce 1973 už pár let trampským hradem.  
Z prachu zapomnění a náletových dřevin ho  
v šedesátých letech minulého století 
vysvobodili kamarádi z T. O. Ranch 7D pod 
vedením Františka Fišera řečeného Rančer, 
tehdy okresního konzervátora, později 
náboženského průseráře...

Filmování Konráda (který údajně na 
Helfenburku o Vánocích straší) se zpočátku 
omezilo na pouhé pokusy o natočení několika 
gotických drasťáků. Já se k tomu dostal 
později. Nejprve jsem u Harryka se zájmem 
zhlédl rozmanité fragmenty jako třeba děvče 
v kalhotkové roli Konrádova šaška trsající 
na mandolínu v okně hradu Střekova (bylo 
to blíž než Helfenburk a byla tam zavedená 
elektrika), podnapilého arcibiskupa, hořící 
pannu Blanku a Mrožáka v roli prvního 
milovníka Zbyňka (dnes o tom nechce 
ani slyšet). Ale byl to právě on, kdo mě k 
práci na scénáři vyhecoval (ostatně mě už 
předtím vyhecoval k mnohému), a mně to 
nakonec zaujalo natolik, že jsem si do děje 
připsal roli rytíře Kuna von Užnevímco, 
který přiveze kořist od Domažlic a nakonec 
to všechno ukradne, a postavu husitské 
siroty, pro kterou jsem získal sousedovic 
Mařenku, která ve svých patnácti vypadala 
silně pozdně goticky. Jako pannu Blanku 
jsem angažoval jednu dívku z ochotnického 
souboru odněkud ze západních Čech, kterou 
jsem poznal na jednom zájezdu s kapelou; 
Zbyňka už Mrožák hrát nechtěl (nelíbil se 
mu kostým s jégrovkami), takže roli posléze 
převzal Konrádův kamarád Faust. Samotný 
Konrád - přezdívkou Fousek - ovšem všechny 
změny přestál, neboť nikoho lepšího nebylo. 
Měl totiž skvělý ryšavý plnovous a celkově 
vypadal jako proradný Durynk, ačkoli byl 
učiněné dobrotisko a pocházel od Litoměřic. 
Kameru a financování převzal Harryk, jelikož 
Konrád z Vechty se pro něj už dávno stal fixní 
ideou.

Napsal jsem skvělý (tedy dle mého 
skromného mínění) scénář a v den D jsme 
se všichni sešli na Helfenburku poblíž města 
Úštěku i s bagáží, polní kuchyní a hromadou 
rekvizit zapůjčených z ústeckého divadla. Měli 
jsme deset dní na natočení nej-úžasnějšího 
trampského barevného zvukového  
historického velkofilmu... Leč nezačalo to 
nejlíp.

Za prvé nepřijela představitelka panny 
Blanky. Nikdy jsem se nedověděl proč 
- obávám se, že ze scénáře, který jsem jí 

No jo, filmoval jsem, filmoval... 
Vyprávění Kapitána Kida o natáčení historického “velkofilmu”  
o Konrádovi z Vechty na známém hradě Helfenburku - Hrádku.

Kamarád Fousek jako Konrád z Vechty
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předem zaslal, usoudila, že ji Konrád opravdu 
znásilní. Za druhé se řada scén ukázala jako 
obtížná, herci nechtěli nebo neuměli zahrát, 
co jsem od nich požadoval, u některých 
záběrů zase Harryk pravil, že bez elektriky 
to nenatočí... Štěstí jsem měl v tom, že mezi 
kamarády čumily jsem objevil náhradnici 
pro roli panny Blanky, ale scénář bylo třeba 
přepsat! I nechal jsem kama-rády posedávat 
na nádvoří, zavřel se v nejvyšším patře věže 
a v okenním výklenku s výhledem na pusté 
hvozdy jsem se pustil do nového scénáře. 
Zpestřila mi to náhlá bouře... Dodnes na to 
vzpomínám jako na nejdramatičtější literárně 
dramatickou práci, jakou jsem kdy se zdarem 
vykonal!

Pak už se mohlo filmovat včetně veselých 
příběhů z natáčení. Tak například pád 
Konráda, stíhaného běsy, z cimbuří na 
nádvoří: samozřejmě padala figurina, ale 
záběr se musel dělat třikrát! Poprvé Konrádův 
plášť fungoval jako rogalo a padající panák 
zakroužil a odletěl kamsi za věž. Podruhé 
zase dopadl přesně na nohy, jenže ty byly  
z pouhých drátů. Plášť se přitom zvedl do výšky 
jako padák a drátěné nohy zas posloužily 
jako péra, takže si Konrád několikrát vesele 
poskočil... Když zvlčilí zbrojnoši měli rozsekat 
Zbyňka na nepatrné kousky a přitom mu 
neublížit, musel se zapojit i kamarád Křižák ze 
Svazarmu (jinak purkrabí) jako instruktor, ale 
i tak meče dopadaly značně zpomaleně, takže 
se záběr musel točit na pomalou frekvenci, 
aby se posléze zrychlil. Samotní zbrojnoši, 

kterých jsme původně měli málo, se nakonec 
rozmnožili o kamarády čumily; všichni 
chtěli do komparsu, takže nakonec ve filmu 
pobíhala řada žoldnéřů v podezřele modrých 
nohavicích. A do toho všeho v jednom kuse 
pršelo, takže jsme každého rána postávali  
s Harrykem na cimbuří, hleděli do zamlžených 
dálek a proklínali... K závěru už vázlo  
i stravování, živili jsme se rýží s lesními plody, 
což mi chutnalo natolik, že mi začali říkat 
rejžižer. Občas se vypůjčeným gazikem jelo 
nakupovat; protože při gazikově poskakování 
přes hloží a kořání bylo reálné nebezpečí 
sražení vazu, užívali jsme jako ochranných 
pomůcek středověkých přilb a „železných 
klobúků“, které jsme si pak většinou 
zapomněli na hlavě a v prodejně Jednoty 
před námi prchaly zděšené prodavačky...

Když byl film přes všechny strázně 
dokončen, bylo na mně, abych provedl 
ozvučení a střih. Materiálu bylo na čtyřicet 
minut a boží muž Harryk mě překvapil 
informací, že podmínkou krajské přehlídky 
amatérských filmů je, že film nesmí být delší 
osmnácti minut! „Ty vole,“ zvolal jsem, „a to 
mi říkáš teď?! To abych to stříhal i po dýlce!!“ 

Nakonec jsem to do potřebného času nacpal, 
ale ze zprávy o Konrádovi z Vechty byl 
telegram. Přesto se dílu dostalo uznání, už 
ani nevím, jakého, a s úspěchem se promítal 
i v Malostranské Besedě na jednom z mých 
Kabinetů. Později jsem původní scénář použil 
pro svou knížku MUŽ V ZELENÉM POLI, kterou 
vydala Mladá fronta; tak jsem se konečně 
dočkal i honoráře.

-Kapitán Kid-

Jízda v gaziku na nákup potravin do Úštěku. 

Kapitán Kid v dobovém, bez svého oblíbeného 
námořnického trička...
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„Potřebuju vocas! Rezatej, chlupatej, velikej! 
Liščí!“ upřesnila jsem, když jsem viděla 
vyděšené obličeje svých rodičů. Vrátila 
jsem se právě z přátelského posezení v jisté 
vinárně a na tváři mých blízkých bylo patrné, 
že čekali leccos, ale tohle ne. 
„Proč?“ vypravil ze sebe nakonec můj tatínek. 
„Proč vocas? Na co ty potřebuješ vocas?“
 „Na klobouk,“ štěkla jsem, „na krásnej 
velikej zelenej stetson, kterej si hned zítra 
jdu koupit. Na stetson vocas. Je to tak těžký 
pochopit?“
 „V tom budeš chodit po Praze?“ zeptala se 
opatrně maminka a z očí jí zářil nevyslovený 
dovětek „pitomá jseš na to dost“. 
„Neééé!“ zavyla jsem v odpověď a zauvažovala, 
existuje-li na světě ještě alespoň jeden tak 
nepochopený člověk jako já. „V tom nebudu 
chodit po Praze, v tom budeme jezdit na 
vandry!“
 „Na vandry s vocasem? Kdes to sebrala?“ 
zeptala se moje sestra a z tónu jejího hlasu 
bylo patrné, že mnou hluboce opovrhuje.  
A přece. Někde na hranicích mých vzpomínek 
byla zasunutá představa generála Custera  
s bílým stetsonem, jak velí své sedmé kavalerii 
u Little Big Hornu, a taky Butch Cassidy  
a Sundance Kid a kovbojská sombréra, a ta 
zlatá nádhera filmu Tenkrát na západě... 
...“Tak máte vocas nebo nemáte?“ položila 
jsem rodičům poslední sugestivní otázku. Ha, 
nápad, blesklo mi najednou hlavou. Kdysi 
táta přivezl domů liščí ohon a ségra si ho 
jako malá přivázala na klacek a měla ho jako 
mávátko. 
„Kde je ten vocas?“ zeptala jsem se jí vztekle.  
„Jakej?“ zakoktala a zmateně se sunula do 
rohu. 
„Mělas ho jako mávátko a hrála sis s nim! 
Kde ho máš, koukej ho vyklopit!“ 
Nakonec se naši dohodli, že po ocasu se 
tedy podívají, a jestli ho najdou, tak ať si ho 
nosím třeba na krku, ale že ho spíš nenajdou, 
protože se nejspíš už dávno vyhodil. 
Nebyla jsem ochotná promeškat ani minutu  
a začala jsem tedy obtelefonovávat své 
známé a přátele. Rozrušena představou sebe 
samé se stetsonem a liščím ocasem jsem se 
většinou zapomínala představit, takže hodně 
kamarádů praštilo se sluchátkem již po 
prvním dotazu.

Ještě hůř dopadli ti, kteří nebyli doma 
a kterým jsem po rodičích a příbuzných 
zanechávala stupidní vzkazy. Do noci u nás 
vyzváněl telefon, z velké části proto, aby mi 
někdo strašně vynadal, zbytek proto, aby si 
nechal celou věc zdlouhavě vysvětlit a pak 
zdrženlivě prohlásil, že ocas nemá. 
Ti přátelé, které jsem zastihla doma, většinou 
nechápali co chci, popřípadě pochopili špatně, 
jako například bývalý spolužák Vladimír, 
který prohlásil, že svůj ocas nedá ani za zlaté 
prase.
V průběhu následujícího měsíce jsem  
s překvapením zjistila, že mě moji bývalí 
přátelé povětšinou nezdraví, a všichni bez 
výjimky si o mně myslí jen to nejhorší. Byla 
jsem na infarkt, když jsem zjistila, že spousta 
mých spoluvandrovníků již ocasy má. 
„Přece není možný, aby nikdo z vás neměl 
vocas!“ křičela jsem na své spolužáky a bušila 
nově zakoupeným custerovským stetsonem 
do stolu. „Kdejakej seveřan a jižan mají ocasy, 
kdejaká nula trampuje po světě s koženým 
pendrekem a vocasem, jen já ne!“
 Ach, jak jsem záviděla všem těm Budulínkům, 
Smolíčkům a sedmi trpaslíkům, kteří vcelku 
mohli k ocasu přijít a ani by nevěděli jak,  
a jak jsem byla nešťastná, když jsme se pak 
sešli na nádraží, já a armáda mých ocasatých 
přátel. Pak jsem však zazářila.
 „Vy ste aspoň rozumná,“ povídá mi průvodčí 
ve vlaku, „vy budete vedoucí, ne? Túty 
puberťácí, co nosí pár chlupů na klobouku 
a hned si myslí, že sou sedum statečnejch, 
ty mi vám tak lezou na nervy! Fuj, vy ste 
výkvět českýho národa, vy moulové!“ vykřikl 
na závěr a plivnul bandě ocasníků pod nohy. 
Zaradovala jsem se.
 Radovala jsem se i tehdy, když zbabělý 
kamarád Hagen, jež neunesl představu být 
považován za puberťáka, zahanbeně očesal 
svůj klobouk a liščáka pietně zahrabal kdesi 
v lese. Nejezděte tam, už tam není. Nosím 
teď na krásném velikém zeleném stetsonu 
rezatej, chlupatej a velikej ocas, jsem všech 
sedm statečných dohromady, a přítel Hagen 
je pouhý bezocasý velitel tlupy ocasatých 
puberťáků. 

-Šklíba-
Trapsavec 1988

THE OCAS WESTERN STORY 
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