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100 let trampingu

 Blázni jsou ti, kteří dnes zůstali doma… Více
ve stejnojmenném Hafranově povídání z vandru,
které najdeš na straně 24.
Foto: PAVLÍS

 Přituhlo - je každoroční zimní akce za
romantikou zlatokopů. Více ve Višňákově
článku na straně 28.
Foto: TOM POSSUM

VOBCHOD
Ta bouřka byla pořádná. Začala zrovna ve chvíli, kdy Riki zabouchával dvířka vod malýho trampskýho sroubku uprostřed brdskejch
lesů. Ze smolnejch mraků lítaly tuzexový blesky, vzduch byl hustej
vod deště a pak se ten jeden blesk zapích přímo někam pod hřebeny.
Po bouřce se tam musim mrknout, jestli něco nechytlo. Za chvíli po
ní bylo. Ale to už začla noc, tak rychle udělat voheň, sušit, nakrmit se
a pak všichni oddychovali u kytar.
Jenom já šel sám podívat se po směru toho nebezpečnýho blesku.
A taky jo. Nahoře, u Hřebene, vidim světlo. Šlapu co nohy vydaj, blízko
to nebylo. Konečně se voheň objevil asi sto metrů ode mne na druhý
straně lesní louky. Normální, lidmi připravenej voheň, to se pozná. Ale
to ticho? Vohníček zamrkal a já to vzal jako výzvu k návštěvě.
„Ahoj ahoj,“ povídal ten chlap. Vopíral se vo podivnou boudu, trochu
podobnou pouťový střelnici, ale roubenou z klád, bez kol, ale s pultem. „Ahoj,“ vodpovím mu já. Vtom se v boudě rozsvítily petrolejky.
Za pultem ležely a visely orig uesky, teletiny, sekerky, kanadky, nože,
stetsony, vopasky, kanady, celty, pily, fajfky - prostě všechno, co může
pořádnej traper potřebovat a co nekoupíte ani v Prioru.
„Vyber si rychle: už sem táhnou další,“ vozval se ten šklebící chlap.
Ve svý vyjevenosti sem se zmoh na votázku po ceně. Zašklebil se
ještě víc: „Jo, je to drahý. Budeš pak muset vandrovat až do konce
života. Během let to bude těžký, ale je to holt moje cena. Bereš?“
„Beru.“
A tak mám ještě dneska tu celtu kosočtverec a černej starej stetson. Na boudě se divili, kde jsem to sebral a šli tam pak sami.
Tenkrát přišlo pár lidí bez nákupu. Že prej nic nepotřebujou.
No, teď už ne.
Nejezděj.
Tuhle sme zase seděli u tý malý boudy v brdskejch
lesích. Bylo nás míň. A všichni si najednou sundali
vošoupaný klobouky a koukali na bouřkový mraky,
jak se pomalu stahujou nad Hřebeny.
-HOULA(1974)

Puchejř
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Babické písničky

43. ročník trampského festivalu, který se koná
v sobotu 7. dubna v sále kulturního domu v Babicích
u Rosic, je letos věnován Miloši „Tukovi“ Rakušanovi (2017) a Honzovi Dvořákovi, bývalému pořadateli
Babických písniček.
Zahrají kapely: Orion, T.E. Band, Duo Pučo,
Bounty a CD Band (Jordán, Sir, členové T.E. Bandu
a Karabiny).
Začátek je v 17:55.

43. ročník Festivalu trampské písně
v Horním Jelení…

… se uskuteční o víkendu 25.- 27. května. V pátek
bude zapálen slavnostní festivalový oheň, v sobotu
od 10 hod je přehlídka soutěžních kapel. Na festivalu bude i Mobilní trampské muzeum a Archiv trampských písní a trampských osad.

• O stejném víkendu bude zapálen slavnostní oheň
44. ročníku Trapsavce, na kterém budou vyhlášeny
vítězové této trampské literární soutěže a zároveň
i vítězové 25. ročníku TRASY.
-T-

Vánoční slezina T.O. Bílé skály

V sobotu 2. prosince se od 18 hodin konala
v Praze - Horních Měcholupech, v klubu Varta,
trampská vánoční slezina T.O. Bílé skály. Sešlo se
tam mnoho skvělých muzikantů. Kromě T.O. Bílé
skály tam zářila skvělá muzika Jazz Bandu Karla
Pazderky, Bandoleros a dalších…
Pořádající osada zahrála skvělé divadelní scénky a byla také krásná tombola. Z této akce jsem si
odvezl mnoho krásných zážitků, na které budu rád
vzpomínat. Touto cestou posílám moc díků všem
účinkujícím a těm, kteří se na organizování podíleli.
Mnohé díky a příště zase Ahoj.
Za T.O. Podchlumáci
-JOHNY-

Slezina plná koled

Pár dní před Vánocemi zaznělo na vánoční slezině
osady Paběrky, pod klenutou klenbou středověkého
sklepa ve Starém městě Pražském, víc jak tři desítky vánočních koled. O celovečerní hraní Ježíškovi,
osadníkům, jejich kamarádům a kamarádkám se
postarala pestrá sešlost muzikantů - Jeffa a Fredy
z Podobni zvěři, Marko Čermák se svým vnukem,
Sylva z Lístku, Hezoun, Vladimír a další…
-TONY-

Puchejř

41. zimní setkání na campu Marina

I taková může být zima. Po sněhu a mrazu ani
památky. Páteční příjezd na camp Marina, kam
byli pozváni kamarádi, byl téměř v jarním počasí.
Až večer nás od ohně zahnalo pršení na verandu.
Dobrá schovka. Na sobotu už nepršelo. Znovu se
mohlo přiložit na ohniště a zprovoznit „kuchyňský
kout“. Už to bylo zapotřebí pro další příchozí. Na
poledne byla připravena ovarová polévka. Na zahřátí červený svařák. Rovněž se mohly ochutnat různé
výpalky. Odpoledne se dostavili další kamarádi, že
se nás na campu sešla skoro šedesátka . Camrátek
bylo málo. Pro zpestření jsme vyhlásili tajnou soutěž. První MISS 41. Zimního setkání . Bez promenády v plavkách. Šerpu a placku, získala kamarádka
Kukajda. Placku za účast obdržel Rumča. V podvečer se vydala část pardů do Přešovic, kde si domluvili otevření zrušeného saloonu U Popelky ku hraní.
Kdo zůstal na fleku, mohl si zazpívat s Čochtanem,
Sandym a Jelenem. Vytrvalci zůstali u ohně hrubo
přes půlnoc. Nejhorší je po každém dobře prožitém
vandru nedělní balení.
41. Zimní setkání na campu Marina T.O. Tiger
Znojmo končilo rozloučením a nás mohlo těšit, že se
přítomným kamarádům na setkání líbilo. Nakonec
i ten „jarní“ počas se dal pochválit. Společně jsme
tak mohli dobře vykročit do Nového roku 2018.
Za T.O. Tiger Znojmo
-MÍŠA-

45. trampský výstup na Milešovku

Druhý lednový víkend, což letos připadlo na
13. 1. 2018, uspořádali kamarádi z Kralupských
osad jubilejní 45. ročník této prima akce. Špatnou
viditelnost kompenzovala dobrá nálada, prima
občerstvení na vrcholu a povedené posezení v hospodě ve Rtyni nad Bílinou, ke kterému hrála kapela
S.N.B. (rozuměj muzikanti s kapel Seschlost, Náhoda a Barmani).
-WAKI-

Trampský hokej

Druhý víkend v únoru patřil sportu. V televizi
běžela olympiáda, ale trampové nezaháleli, a tak
se sešli na 26. ročníku Hokeje T.O. Výr a R*S*B*.
Na start se postavilo 8 týmů, a bylo proto k vidění
hned 50 zápasů. Dokonce i jeden ženský tým, kde
golmankou byla zdejší hospodská, takže si od výčepu zaskočila zahrát a pak se opět vrátila na plochu.
K občerstvení byl ovar a uzené klobásy.
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Překvapivě nezvítězili místní, ale jihlavští trampové z HBC, kteří porazili ve finále domácí tým a na
třetím místě skončili humpolečtí trampové. Večer už
patřil oslavám ve zdejší hospůdce.
-JACK• O prvním únorovém víkendu se na brdském
Neskenonu sešli nejen brdští trapeři a pamětníci
Brdské smečky, ale i mnozí „přespolní“ z Moravy
a ze severních i jižních Čech, a to na dalším Houlově ohni.

Zimní oheň se vzpomínkou

Na zimním ohni, pořádaném o třetím lednovém
víkendu v Kleci na Třeboňsku, se sešlo okolo pětadvaceti kamarádů z jihu i západu Čech. Mimo jiné
bylo jeho zapálení věnováno také vzpomínce na
kamaráda Zkumavku (Vladimír Arnold, Tramp Club
Basel, Švýcarsko), který odešel šlapat nebeské
stezky 15. ledna t.r. v nedožitých 75 letech.
V této souvislosti stojí jistě za zmínku i fakt, že
byl nejen trampem a báječným kamarádem, ale
i spoluautorem knížky Jak zapálit mokrý dřevo, vydané Tramp Clubem Basel už před 43 roky. Písničky
s trampským cejchem a s doprovodem sedmi kytar
stoupaly v zasněženém lesíku k nebi a v hudebním maratonu se pokračovalo o pár hodin později
i v zázemí pod střechou až do časných ranních
hodin.
Organizátorkou této malé trampské sešlosti byla
kamarádka Hanka, která se v předloňském roce
natrvalo vrátila ze Švýcar zpět do rodných jižních
Čech. Asi nemusím ani dodávat, že nedělní loučení
se neobešlo bez příslibů dalšího setkání v obdobné
sestavě – a to zcela určitě již v netrpělivě očekávaném jarním čase.

Vítězná fotka Fotosoutěže
Trampského magazínu

Celkem bylo do čtyř loňských kol, pořádaných
podle ročních období, posláno 103 fotografií z vandrů a potlachů a jde o hezké pokoukání. Vítěze určují čtenáři Trampského magazínu svým hlasováním.
Do finále se dostalo 12 fotek, tedy vždy tři vítězné
z každého kola. Šlo o fotky od Šamánka, Komára,
Chrta, Kameňáka, Kapsy, Tonyho, Gepardice, Saši,
Georgeho, Jirky Peška, Šmidly a Drnduly.
Nejvíc hlasů v tomto finále (hlasovalo se od půlky
prosince do půlky letošního ledna) dostala fotka od
Drnduly pod názvěm Silueta.

Na smutnou notu

Mezi jihočeské trampské legendy neoddiskutovatelně patřil i Pavel Bezpalec (1941), známý pod přezdívkou Bukna. Byl členem osady Hvězda Šumavy
a náležel k Chicletsově trampské smečce. Kromě
jiného pak zakotvil na chatě U Rybů, kde trávil jaro
a léto společně s obětavou manželkou Irenou. Jeho
svíce života dohořela v noci o první lednové neděli.
Ačkoliv byl v posledních letech po zdravotní stránce pronásledován nepřízní osudu, jeho kamarádi
a přátelé si ho budou navždy pamatovat spíše díky
jeho originálnímu stylu humoru a neopakovatelným
prožitkům, které provázely jeho kroky především
v trampském světě.
Pájovy „jazykové etudy“, nepřekonatelný King
Kong v jeho podání či další osobité kousky, ale
i jeho dlouholetá věrnost sportovnímu dění jsou
vzpomínky, které hned tak nevyblednou. Rozloučit
se s ním přišly do českobudějovické obřadní síně
u sv. Otýlie spousty jeho kamarádů a vrstevníků,
jimž bude opravdu moc scházet…
-HANKA-

Puchejř

Oheň Tříkrálový 2018

Konečně nadešel den odjezdu do Beskyd na Oheň
tříkrálový. Cesta utekla velmi rychle. Při přestupu na
mě mával Pop s Muškou, a když jsme vystupovali,
stála na peróně Špica a z vedlejšího vagónu vystupoval Béďa Šedifka, zdatný to tramp hodný obdivu.
Po hodině pochodu jsme se ocitli na fleku. V boudě
už to hučelo a všichni byli rádi, že zase všechny
vidí. Fugas s Mučenkou a kamarády tento oheň
pořádají už posedmnácté. Hrálo a zpívalo se velmi
dlouho. Hráčů bylo několik a patřičná pozornost
náležela Šedifkovi, neb ten už si své místo na
slunci vybojoval nejen svými písněmi, ale celkovým postojem k trampingu. Je to kamarád s velkým srdcem a úctu ostatních si právem zasluhuje.
Byla klidná, teplá, zimní noc.
Ráno mě probudil kosák a sýkorky řvaly jako na
jaře. Slunce se opřelo do stanu a teplo mě vyhnalo ze
spacáku. Oproti loňským mrazům rozdíl třicet stupňů.
Chystal se oheň a šlo se na výšlap. Byl přichystaný
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nový, krásný totem od kamaráda Orana a taky nás
navštívili Tři králové. Najednou vše ožilo. Humus,
dojel Humus. A tak jsme se šli ještě projít s vědomím, že až se vrátíme, dostaneme něco dobrého.
Humus je výborný kuchař. O tom jsme se přesvědčili, když nám naléval zelnou a husí gulášovou polévku. Obě byly vynikající.
Nastal čas, kdy Fugas s Mučenkou svolali kamarády
a byl slavnostně vztyčen onen nový, nádherný totem.
Poté začaly soutěže. Yetiové v nich vázali svatební
kytice všem přítomným Yeticím a pak jeli na svatební cestu na Severní pól, ale prolomil se pod nimi led
a museli se zachránit skoky z jedné kry na druhou.
Bylo veselo a soutěžící dvojice se zhostily úkolu
zodpovědně a s nasazením.
Kolem sedmé večer byl zapálen 17. Oheň tříkrálový starým, dobrým a osvědčeným způsobem.
Kamarád Oran vzal do rukou svůj luk z koňského
žebra, vytáhl dřívko a troud tak, jako to dělávali
předkové po tisíce let před ním, a jeho usilovnou
činností se zrodily jiskřičky čistého, neposkvrněného a tudíž posvátného ohně. Nový totem byl
nádherně osvětlen plameny, jakoby vystupoval
ze tmy. Šedivka s Fargem a Bufem a ostatními kamarády hráli jak o život a byla to nádhera.
Všem moc děkuju a ahoj někdy, někde.
-KUBRT SAMOROST-

Rysákovo zimní táboření

O víkendu 19. - 21. ledna se staly brdské Hřebeny svědky již 35. zimního táboření, které
pořádá kamarád Rysák, šerif T.O. Lumberman.
Do kopců jsme vyrazili zavčasu, neb jsme chtěli být
na Rosomáku za světla. To se nám po průchodu
hlubokými, divokými a tajemnými kaňony nakonec
podařilo.
Vybudovali jsme si pelíšky a usedli k ohýnku.
Bylo nás pět a další se pomalu trousili. U ohýnku
bylo útulně a s napětím jsem poslouchal vyprávění divokého trapera i ostatních kamarádů.
Nádherně se spí v lese. Vítr šumí v korunách starých stromů a hvězdy svítí jako lucerny. Došli další
kamarádi. Nanosili jsme dřevo a vyrazili na výšlap.
Počasí spíš jako na jaře. Zdolali jsme vrchol Hvíždince a kochali se nádhernými panoramaty.
Po návratu do tábora jsme usedli k ohni s dalšími přibyvšími kamarády. Tlachalo se a taky hrálo
a pělo. Bylo nám dobře v lese u ohýnku. Začalo
sněžit a ráno bylo bílo, a tak jsme si řekli, že to je to
pravé zimní táboření…
-KUBRT SAMOROST-

Pocta trampské písni

Ve středu 4. dubna v pražském Divadle Gong
zahrají v pořadu Pocta trampské písni: Pacifik,
Miki Ryvola a Jitka Vrbová s Andělínem. Začátek je
v 19:30.

Puchejř

Trampský bál v Rybné

V sobotu 17. března bude v Pusté Rybné, v hostinci Hlučál, Trampský bál pořádaný tišnovskými
kamarády v čele s Karlíkem Molíkem a hrát
tancichtivým kamarádům a kamarádkám bude
Falešná karta.
Začátek je v 19:30, jídlo a pití zajištěno, taktéž
i bohatá tombola a spaní na sále. Případně je
možné se ubytovat přímo v hostinci Hlučál.
-T-

Expozice trampingu a Písničková slezina

Na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu
v Brně organizovala naše parta ve dnech 18.
až 21. ledna již popáté trampskou výstavu (3x s
trampským muzeem z Hor. Jelení a 2x samostatně
jako Expozice trampingu, loni společně s trampskými řezbáři). Letos jsme naši expozici připravili k
100. výročí vzniku trampingu. Proto jsme na pozvánky pro kamarády napsali, že je to písničková
slezina muzikantů od ohňů a hospod, kterou chceme
oslavit naše výročí zpěvem a dobrou náladou po
celou dobu výstavy. Pozvali jsme i kapely na pódium
(v sobotu trampskou Dvaapadesátku a v neděli bluegrassový CVYKR). V pátek hráli na našem stánku
„slezlí“ brňáci. Toto bylo nejhezčí muzikantské
odpoledne. Hrály se a zpívaly známé trampské
písničky, opravdová trampská pohoda. Všichni jsme
to tak cítili a spokojeně se večer rozcházeli.
V sobotu odpoledne jsme si zahráli na stánku
v malé sestavě, kamarádi Syneček na mandolínu, Ivoš na banjo, Móka, Palec a kamarádka
z T.O. Colorado na kytary. V neděli CVYKR před
a po vystoupení na pódiu hrál na našem stánku.
Kamarádky Stáni a Radka z Prahy (kapela Scarabeus) se omluvily pro nemoc. Taky jsme měli
výstavu vhodně doplněnou řezbářskými výrobky.
Kamarád Bufi s manželkou přijeli kvůli špatnému
počasí vlakem s těžkými bágly plnými krásných
dřevořezeb až z Uherského Hradiště. Další zajímavé věci (dřevořezby, vlčí tlapa, nůž, placky a další)
zapůjčil Tonda - šerif T. O. Moravská Orlice. Parta
z Expozice trampingu děkuje všem, kteří se podíleli
na tak vydařené a důstojné výstavě.
-JÁRA PALEC-

Redakční omluva a přání

Bohužel v tomto čísle Puchejře není tradiční rubrika Písnička jako malovaná s písničkou překreslená
do komiksu, protože Tom Zvědělík při své cestě do
redakce, kam nesl komiks s písničkou Casey Jones
a ilustraci k povídce, změnil směr a místo u kafe
v redakci skončil v Jičíně ve špitále na úrazovým…
Tak ti Tome tímto přejeme co nejrychlejší uzdravení
a návrat do normálu!
Uzávěrka dalšího čísla PUCHEJŘE
je 15. května 2018
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JÁ JSEM JEN TRAMPÍŘ CHUDEJ…

… zpíval v jedné se svých nejstarších písní Wabi
Ryvola. Vzpomněl jsem si na tuhle písničku po probírání jeho trampské pozůstalosti, na které byla
vidět patina z častého užívání: usárna, červený
baret koupený na osadním vandru v Zakopaném (ty
přízraky červených baretů...), košile s domovenkou
Zlatého klíče, klobouk, ve kterém byl Wabi zvěčněn na svém prvním zpěvníku z konce šedesátých

Puchejř

let, battledress, opasky, čutora, džínová kšiltovka,
sumky, camrátko z potlachu Zlatého klíče ve Strachovicích, placky, vlajky, omlácená a ohněm začazená malá pánvička…
Vlastně bylo až dojemné koukat na tu hromádku
trampské „veteše“, ke které měl Wabi vztah a jaká
jednou zbude po každém trampovi.
Karolína a Saša Ryvolovy se rozhodly Wabiho
trampskou pozůstalost věnovat do trampských sbírek Národního muzea. Na vandr v ní už bohužel
nikdo nikam nevyjede a v muzeu se na ni alespoň
nebude prášit, protože dnešní způsob skladování za
stálé teploty, bez vlhkosti, molů a prachu, to prostě neumožní. Dost možná ještě za sto či dvěstě
let si budou naši vzdálení potomci nevěřícně prohlížet, v čem měli jejich předkové tu odvahu jezdit do
bývalé lesní divočiny, ba dokonce v ní spokojeně žít
a psát písničky…
Teď vlastně nevím jak to dál dobře dopsat, abych
nebyl osočen ze senzacechtivosti, ale my těch dvěstě let čekat nemusíme. Od konce letošního června
bude v Národopisném muzeu Národního muzea,
tedy v Letohrádku Kinských, výstava ke 100 letům
trampingu. Potrvá dva roky a Wabimu Ryvolovi
bude na této výstavě samozřejmě věnován prostor.
Zaslouží si to.
- TONY-
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Dary pro časopis, předplatné a pošta
Poděkování patří Vám všem, kteří jste si předplatili
Puchejře i na tento rok a třeba ho doporučili svým
kamarádům a kamarádkám, případně jim věnovali
roční předplatné jako dárek pod stromeček.
Každá „stará“ i nová čtenářská „dušička“ je opravdu vítána a je podporou při vydávání Puchejře.
Na letošek si na nás Česká pošta nachystala
překvapení v podobě zdražení poštovného. Koncem listopadu, než šlo poslední loňské číslo do
tisku jsem se pídil, jestli náhodou pošta nebude
zdražovat, protože až na tu korunovou záležitost
při hromadném poštovním podání Puchejře, na
kterou jsem tady nadával před rokem, už delší dobu
nedošlo ke zdražení. Až mi to bylo divné - přece
jenom „známe svoje pappenheimské“. Nedopídil
jsem se však ničeho, tak mě to uklidnilo a předplatné
Puchejře zůstalo na stejné výši jako bylo.
Co k tomu dodat. Koncem roku pošta oznámila
zvýšení poštovních tarifů a s „radosti“ jsem si při
tom přečetl, že záměr byl nějakou dobu utajován…
Co k tomu dodat podruhé? Že poštovné za
Puchejře se letos pomalu blíží k polovině celého
předplatného, že za skoro stejnou částku, jaká se
dává za poštovné - se zaplatí většina tisků a výdajů
kolem výroby Puchejře, kterých není málo. Bohužel
jiná možnost jak posílat Puchejř neexistuje, tak holt
se s tím musíme smířit. Přestat vydávat časopis,
který se může dát do kapsy, vzít s sebou na vandr,
na osadu nebo na slezinu a k jeho přečtení není
potřeba proudu - by bylo velkou prohrou.
Internet není všemocný. Možná už začínám být
stará struktura, ale věřím, že fotky, články a videa na
internetu sdílené, nikdy nedokážou plnohodnotně
nahradit kamarádské posezení u ohně či jeho teplo
a vůni kouře. Nebo zmoknutí při bouřce a následnou
vůni mokrého letního lesa a třeba i ta bolavá propocená záda prostydlá při zimním ledovichru a hřejivou
chuť rumu z placatky, kterou ti podal ten druhý
zmrzlík stojící vedle tebe. A tak je to i s papírovým
časopisem k jehož přečtení není potřeba proudu,
ale to už jsem tady výše jednou napsal…
-T-

810 Kč
Antonín Barčák - Tony, Miloslav Kučera - Doktor
Mundy, Jan Ulrich - Kip

Děkujeme proto všem dárcům, kteří
k předplatnému připočetli částku podle svých
možností. Stejně jako vloni budou tyto peníze
použity k „zachování“ barevného vydávání Puchejře
a (píšu to velmi nerad) i k doplácení poštovného.

180 Kč
Míla Boháček - Kryštof, Růženka Papáčková

1810 Kč
František Grunt - Chemik, Leoš Nekuda
1310 Kč
Jaroslav Čvančara - Jáček

Puchejř

510 Kč
Jan Vejvoda
500 Kč
Libor Váca
463 Kč
Luděk Špaček - Lu, Luděk Chalupa - Kid
323 Kč
Radim Bartoň, Břetislav Vendler - Velkej Davy
310 Kč
Jiří Kalina - Long, Pavel Jelínek - Čenda, Petr Vitoň,
Vítěslav Jedlička - Max, Luděk Pleskač - Medvídek,
Magdalena Elsnicová Mikesková
283 Kč
Jan Crha
272 Kč
Radek Varvařovský - Crocuta
250 Kč
Pavel Mrázek - Willie
220 Kč
Zdeněk Petrák, Miroslav Martínek - Mojmír, Vladimír
Zoula, Zdeněk Petrák
212 Kč
Jana Haberlová
210 Kč
Milan Vašíček - Slon, Zdeněk Vrabec, Jarda Vinklát,
Iva Pospíšilová, Michal Huřík - Wayne
200 Kč
Vladimír Zoula, Lumír Čermák, Jiří Plicka - Soptík,
Jan Miesler - Majzlík

172 Kč
Jiří Kupka, Rudolf Macháček
164 Kč
Karel Klewar - Kajk, Vladimír Kantor, Jarda Prach
162 Kč
Jarda Prach, Petr Laibl, Petr Ježek - Pety,
Martin Cmar - Houbař
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130 Kč
Ivan Drtina - Ivánič, Ross a Bufi Rosůlkovi
120 Kč
Martin Foret, Břetislav Boháč - Břéťa

ÚDOLIA NESTÍCHLI

Dejiny trampingu na Slovensku

autor: Zdeno „Brčko“ Dočkal (9.7.1925 – 9.4. 2014)

110 Kč
Petr Štolhof, Josef Patera - Baron, Jiří Hromják, Jiří
Klasna - Georg, Petr Štěpán, Blanka Tauscherová,
Václav Bečvář - Béďa, Jaroslav Vojtíšek, Karel Vógl
- Fógl, Zdeněk Krejcar, Pavel Pavlíček, Jaroslav
Koš - Jerry, Irena Limburská, Láďa Hutla, Jiří Mika,
Vladimír Treml, Jiří Hubálek, Roman Mašija - Veb,
Josef Opatřil
70 Kč
Šimon Holomíček
63 Kč
Tomáš Surý, Jaroslav Učeň - Ucháň, Vašek Vít,
Tomáš Chytrý - Tom, Lucka Raková
60 Kč
Lilka Pavlak, Pavel Husník, Jan Kuliš, Karel
Paveza - Doktor, Jaroslav Karas, Karel Háza,
Ladislav Apfelthaler - Ladys, Karel Svoboda Kinda, Jiří Ansorge, Tomáš Surý, Petr Blažek, Josef
Hrubeš, Milan Doležel - Drobek, Jaroslav Martínek,
Petr Soldát - Harmonika, Jiří Bareš - Robátko,
Bohumil Drmla - Bátožník, Zdeněk Ryšánek Crischot
55 Kč
Jan Staněk - Rytíř, Míša a Luky
Tramp club Bratislava oznamuje, že vychádza
2. vydanie Brčkovej knihy Údolia nestíchli - Dejiny
trampingu na Slovensku.
Prvé vydanie vyšlo v r. 1991 a bolo už pred pár
rokmi vypredané. Pre veľký záujem redakčná rada
Trampského spravodajca (TS - mesačníka Tramp
clubu Bratislava - TCB) pripravila druhé vydanie.
Druhé - rozšírené - vydanie obsahuje okrem
pôvodného diela nové doplnenia o trampoch, trampských osadách a udalostiach. Brčko ich postupne
uverejňoval na pokračovanie v Trampskom spravodaji. Sám chcel zrealizovať rozšírené druhé vydanie,
ale už to nestihol.
Autorom obálky knihy a ilustračných kresbičiek
v pôvodnom aj druhom vydaní je Lexo, ilustrátor
mnohých trampských periodík a kníh a dlhoročný
Brčkov spolupracovník.
Kniha vychádza v období keď si pripomíname
90 rokov od vzniku trampingu na Slovensku
a 100 rokov od vzniku trampingu v Čechách.
Kniha stojí 10 €.
Objednávky na adresa redakcie Trampského
spravodaja: trampsky.spravodaj@gmail.com
Ilustrace: RYSÁK

Puchejř

Rada starších, šerif TCB a redakčná rada
TS Bratislava, február 2018
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100 LET
TRAMPINGU
Z letitých trampských pověstí a ze zažloutlých
stran starých osadních kronik víme, že v červenci
1914 vyrazila do divoké pustiny tehdejších nezatopených Svatojánských proudů parta „divokých skautů“. Dokonce se některá jména těchto prvních průkopníků zachovala až do naší doby: Krysa, Chanda,
Johny Drábek, Amca, Kramle, bratří Paskové, Rudla
Moučka, Frank Němec…
V romantickém prostředí kaňonu Vltavy prožili
překonáváním nástrah „nic neodpouštějící divočiny“ dva osamocené týdny po vzoru svých hrdinů
z dobrodružných románů a své tábořiště nazvali
Vydřím. O pár let později, a přesně před sto lety,
zde založí nejstarší trampskou osadu Ztracenou
naději - Ztracenku. Když odcházeli zpět do civilizace, netušili, že první co je uvítá, budou vyvěšené
mobilizační vyhlášky s velkým tučným nadpisem:
Mým národům. Velká válka, jejíž následky nás
ovlivňují dodnes, právě začala. Plná mnohem větších nástrah, než by jim připravila i sebedivočejší
nepřející divočina…
Hoši se vrátili domů. Ti starší postupně odešli
ke svým regimentům a ti mladší odcházeli každou
sobotu pryč ze světa paďourů, prožívat svoje vlastní
dobrodružství a sny - alespoň na dva dny.
A netušili, jakou lavinu tím mezi svými vrstevníky
spustí.
Za několik let českou, moravskou i slovenskou
krajinou prochází stovky a stovky skupin „divokých
skautů“. Se šerifem v čele. Nikde ve světě nebylo
tolik šerifů, jako tehdy u nás. Prý podle hlavních
postav v románu Jacka Londona Cesta si říkají
trampové. Zakládají a budují osady s romantickými názvy Arizona, Údolí děsu, Yukon, Arroyo, Údolí
obrů, Hurikán, Waikiki, Lone Star…
Zpívají svoje písničky, mají vlastní hymnu, tradice, zákony, kanadský humor i slang. Z Vltavy se
stala Velká řeka, z Berounky Stará řeka, ze Sázavy
Zlatá řeka, Kocábu nazývají Hadí řekou, Jihlava je
Stříbrnou řekou a Blanice Vosí řekou. Nepřejícímu
měšťákovi se začalo říkat paďour, správný tramp byl
„ze skla vyfouknutý“ a z velkých setkání u ohňů se
staly potlachy.
Do povědomí se dostávají první velká jména
autorů písniček: Jarka Mottl, Jenda Korda, Pedro
Mucha, Géza Včelička, Bob Hurikán, Eda Fořt,
Eman Sally Prkno a trampská píseň se stala největším a nejznámějším projevem trampingu a zároveň
i jeho propagací.

Puchejř

Trampské soubory jezdí do Berlína nahrávat desky,
vystupují v divadlech, v celovečerních filmech, v
rozhlasu, vyprodávají Lucernu a trampské zpěvníčky
patří mezi nejprodávanější zpěvníky té doby.
Tramping se na čas v některých směrech stává
módou i pro horní vrstvy, kdy si na trampa hraje
kdekdo, žijící životem drsného trapera v na zakázku postavené vile. Kdo třeba dnes ví, že úplně první
soutěží krásy pořádanou u nás má na svědomí
osada Gold river?
Trampové vydávají vlastní časopisy (Naše osady,
Tramp, Camping…), pořádají sportovní turnaje,
trampské kluby se účastní ligy, prostě sportují natolik dobře, že reprezentují mladou První republiku na
Olympiádě i na různých mistrovstvích světa, odkud
si domů přivážejí medaile nejcennější - v lukostřelbě
a kanoistice.
Vznikají první neshody díky různým politickým
stranám, které si začaly všímat voličského i členského potenciálu trampů a vyšlou mezi ně své agitátory,
aby se ve výsledku trampové začali dělit na politické
a nepolitické.
Přesto se při tlaku zvenčí dokázali spojit natolik, aby se jich sešlo na 15 000 při protestu proti
tzv. Kubátovu zákonu, zakazujícímu společné táboření osob obojího pohlaví bez oddacího listu.
Když se u Madridu bojovalo za Prahu, v zákopech
československých interbrigadistů zněly trampské
písně (prý z cca 3000 Čechoslováků tam byly dvě
třetiny trampů). Později i u československých perutí v Anglii, rovněž tak ve Svobodově armádě na
východní frontě.
Mnoho trampů se rovněž zapojilo do protifašistického odboje a část z nich se vítězného konce druhé
velké války nedočkala. Pro některé si gestapo přijelo
rovnou do lesa, na jejich osadu, jiní padli se zbraní
v ruce v květnovém povstání.
Následná doba, plná budování světlých zítřků
v letech padesátých, jim taky moc nepřála. Ale
přísloví laponských kočovníků o tom, že nejlepšími pastevci sobů jsou vlci, se ukázalo pravdivé
i v tomto případě. Trampovali dál jen ti nejtvrdší
a řady trampů navíc rozmnožili i mnozí skauti
a woodcrafteři, kterým byly jejich organizace zakázány. Tramping jako neorganizované hnutí se zakázat nedal, pouze se mohly jeho projevy potlačovat.
Extrémním příkladem tohoto potlačování se stal tzv.
Krvavý potlach, který byl takto trampy pojmenován
po velmi surovém společném zásahu VB, Lidových
milicí a vojáků ČSLA se samopaly a psy.
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Marná to byla snaha represivních složek…
Romantika Divokého západu, Indiánů a možnost
být mezi svými ve svém světě, nikým nehlídán, vzájemně si věřit - vědět, že slovo dané kamarádovi
je svaté a to vše i s puncem rebelství, oslovovala
tehdejší mladé kluky a holky stejně tak, jako oslovovala jejich generační předchůdce a pozdější
následovníky. V šedesátých letech je proto vše připravené pro trampské obrození, které se s uvolněním poměrů v zemi zákonitě dostavilo. Vznikají další
stovky osad, nádraží jsou plná trampů s americkými
usárnami na zádech, ve stetsonech a v battledressech. Znovu se pořádají koncerty, vzniká tehdy
ještě trampský festival Porta a přichází nová vlna
trampských písničkářů a kapel: Hoboes hrající písně
bratrů Ryvolových, Greenhorns, Pacifik, Scarabeus,
Jožka Jégr, Stopa, Vavasatch, Rolf Staněk, Příboj,
Kapitán Kid, Krisťák a mnoho dalších…
Znovu vycházejí trampské časopisy v Praze
(Camp, Pacifik Expres), Ostravě (Tramp), Brně
(Brněnský Tulák), Plzni (Plzeňský Tulák), Českých
Budějovicích (Jižní stezka) a trampové se dostávají
i do televize a kin, například v dokumentech Potlach
či v muzikálu Dobrodružství šesti trampů.
Až na několik výjimek byly zrušeny pracovní soboty a do lesů se může vyrážet už v pátek po práci

či škole, tedy na celé dvě noci. Letitý sen trampů
o Anglické sobotě se stal skutečností.
Opět se dá trampovat i za hranicemi a mnozí téhle
lákavé příležitosti využívají.
Po studené sprše v podobě příjezdu ruských tanků
se celá řada českých i slovenských trampů rozhodla za těmi hranicemi zůstat napořád. Zakládají
svoje osady v Austrálii, Kanadě, USA, Švýcarsku,
Německu. Trampují po celém světě, jen do jedné
malé země uprostřed Evropy nesmí zpět. A protože
žijí ve všech možných koutech světa, jednou za pět
let pořádají Světový potlach, aby se mohli alespoň
někdy společně sejít.
Doma, v normalizačním prostředí, jsou trampské
časopisy postupně omezovány a zakazovány, festivaly rušeny nebo přežívají pod cenzurním dohledem a tramping se na čas vrací zpět pouze do lesů
a na osady. Občas je příslušníky VB rozehnán
nějaký potlach, jeho pořadatelé předvoláni k výslechu, případně se na ně zaměří StB. Při výstupu na
nádraží jsou zabavovány nože, maskáče, domovenky se znakem osady, či žiletkou vyříznuty na usárně písmenka U. S., ale drsná padesátá léta to už
nejsou. Nicméně jedna mrazivá lednová noc v roce
1977, kdy VB ve spolupráci s Lidovými milicemi
vyhodila na Brdech dynamitem do povětří většinu

Chata na 60. míli, Údolí Děsu (rok 1922)

Puchejř

Strana 11

Foto: Obluda
trampských srubů, se atmosféře let padesátých dost
přiblížila.
Z vlastních zkušeností vím, že být cílem zátahu VB
či pouhé kontroly na nádraží bylo tehdy důvodem ke
chlubení, takže stejně jako v minulosti, represe se
míjely účinkem.
Velkou ztrátou však bylo zatopení tradičních
trampských údolí, které bylo způsobené stavbou
přehrad, například na řece Jihlavě, Mži, horním toku
Kamenice v Jizerských horách, Želivce…
Z mladých trampuje kdekdo, a ti starší se nenechávají zahanbit. V kdejaké hospůdce je ve všední
den trampská slezina. Osady vznikají jako houby po
dešti a taky zanikají - ona ta vojna a následné manželství jsou velmi přísným sítem. Mezi trampy kolují desítky trampských samizdatů (Dým, Sem Tam,
Lokálka, Pajda, Totem, Vypálené brdské boudy…),
zpěvníků, pořádá se literární soutěž Trapsavec,
soutěž kresleného humoru Placka smíchu, nádraží
se zelenají.
V osmdesátých letech s postupným opětovným
uvolňováním ve společnosti přibývá oficiálních
trampských akcí, koncertů, festivalů. S odstupem let
se dá proto říci, že i přes trable s tehdejší vládnoucí
mocí šlo o jakousi zlatou trampskou dobu…

(Vandr, Brněnský Tulák, Tramp, Puchejř, Severka,
Oslavské boudy, Jižan, Brdská vločka, Trampský
spravodaj, Cesty…), část z nich však časem z ekonomických důvodů zanikne. Vznikají rádia specializovaná na folk, trampskou píseň a country, rovněž
tak regály obchodů s CD jsou najednou plné trampských titulů, mnohdy nevalné kvality, kdy se jejich
vydavatelé pouze svezli na vlně zájmu.
Vychází desítky knih, zpěvníků a publikací
s trampskou tématikou. Se vznikem nových CHKO
a NP, ale i v těch stávajících přibývá střetů s ochranáři, z jejichž strany dochází k dalšímu plošnému
ničení trampských campů a osad - tentokrát v Českém ráji, nebo v Českosaském Švýcarsku. Problémy nastávají v některých lesích mimo chráněné
oblasti, které se ocitly v soukromých rukou, ale ne
ve všech, jinde to zase funguje k oboustranné spokojenosti, přesně podle hesla, že chytrý hajný (nebo
majitel) si u sebe v lese vydržuje alespoň jednu dobrou trampskou osadu. Rovněž ubývá nových mladých trampů, protože trampingu najednou konkuruje
velké množství jiných volnočasových aktivit, mnohdy pro mladé mnohem přitažlivějších.
Mnohá trampská místa díky internetu ztrácí svoji
tajemnost, pořádají se vědecké konference věnované trampingu, jsou tu snahy o vytvoření Trampského muzea, trampský sbírkový fond je založen
i v Národním muzeu.
Každopádně i přesto všechno „normální a obyčejný“ tramping existuje dál, ještě pořád z trampských
ohňů stoupá dým a trampingem žije mnoho trampů
všech generací i přes veškerá úskalí moderní uspěchané doby.
Ať nám to tak ještě dlouho vydrží…
-TONY-

Rok 1989 je zlomovým rokem i pro tramping.
Trampové mohou znovu vyrážet i do dalekých zemí,
čehož hojně využívají. Československo se rozděluje, v odpověď na to vznikají společné Československé potlachy. Opět vycházejí trampské časopisy

Puchejř
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Foto: Mišelin

Foto: Kapsa

Foto: Saša
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V Puchejři č. 2/2016 vyšlo Wabiho poetické
povídání nazvané Sonáta pro klavír a borovici, které
bylo tom, jak se se svým kamarádem Krisťákem
vsadil, že Krisťák dotáhne do lesa na svoji svatbu
piáno a vsadili se o vousy. Před několika lety nám
Kapitán Kid, jeden z hlavních aktérů realizace této
sázky, poslal do redakce svůj popis tohoto slavného
příběhu a byla by škoda, kdyby zůstával v redakčním
šupleti. Pokud by někdo z nových čtenářů Puchejře
Wabiho Sonátu pro klavír a borovici nečetl, tak ať
napíše na náš mail puchejr@volny.cz a bude mu
text Sonáty poslán mailem.

JAK TO BYLO
DOOPRAVDY
S TÍM PIÁNEM

Ještě před tím, než jsme založili Island, se totiž
ženil Krisťák z T.O. Mohykán s Jarkou z T.O.
Bludičky (nikoliv Obludičky, to je pozdější přepis), se
kteroužto dívčí osadou se seznámil, když vojákoval
v Písku. Protože Krisťák, jinak Honza Čapek,
pozdější tatínek Rosti Čapka, stavitele mandolín
a banj, byl můj starý kamarád ještě ze slavných časů
smíchovské trampské hospody U Tučků, kde jsem
vlastně na začátku 50. let minulého století trampovat začal, musel jsem se jeho svatby zúčastnit
a ještě tam dělat svědka, což bylo zábavné, neboť
se to odehrálo na Staroměstské radnici a já si tam
celou dobu vzpomínal hlavně tu popravu sedmadvaceti českých pánů. Kus z toho je zachycen i ve
filmu POTLACH - a kromě novomanželů a mě
v kvádru je tam i jediný filmový záběr Figu, šerifky
T.O. Jádro, poněkud komický tím, že jsme všichni
menší než ona… Tenkrát jsem se prostě rozhodl, že
kamarádky z Jádra pozvu, protože druhá část svatby se odehrávala na Montaně (na Lounsku, poblíž
Žerotína), kam jsme se měli všichni po obřadu
přesunout autobusem; sám jsem tehdy zřejmě ještě
nebyl v Liberci dlouho, abych nepovažoval pražský
tramping (míním tramping ve smyslu společenském)

Krisťák s jarkou před radnicí
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za vrchol všeho, a chtěl jsem holky zkrátka „uvést
mezi opravdický trampy“ - no, jak to teď vidím, fakt
jsem byl takovej vůl.
Jak došlo k sázce Krisťáka s Wabim přesně
nevím; ale pravda je, že Krisťák obhajoval
různorodost nástrojového obsazení trampských
kapel (proč, to nevím, ještě jeho Mohykáni vyhráli
první Portu se třemi kytarami hrajícími totéž!) - a tak
vznikla sázka, že na jeho svatbě s Bludičkou Jarkou
bude pod borovicí hrát piáno…! Tehdy to byla šílená
myšlenka, asi jako metro na Brdech nebo parní varhany na Starém Bělidle.

A na Montaně
Po obřadu jsme se tedy řítili - teda Krisťák, já
a Mohykáni - kamsi na Staré Město, kde kdosi
přislíbil zapůjčení piána. Před domem již čekal další
kamarád s vozem typu Barkas a my vyklusali do
druhého poschodí gotického domu. Ve středověku
byli lidi menší, tudíž měli i užší chodby, nižší stropy
a podobně, zato však piána nejsou středověká,
nanejvýš secesní, a v dobách secese už byli lidi
(i piána) přibližně stejní jako v roce 1964…Co
všechno jsme za zoufalých stenů majitele tím piánem omlátili, než jsme se ocitli na chodníku, bych
radši nevypočítával (stejně si to všechno nepamatuju), ale teprve dole přišla naprostá krize. Piáno se
totiž do Barkasu zadními dveřmi nevešlo, ať jsme
ho nakrucovali tak, či onak… Tisíce možností jako
u ježka v kleci tu sice nebylo, nanejvýš pár desítek,
ale zkoušejte to s piánem!
Když jsme si posléze zoufali, poslal nás Krisťák
všechny pryč. „Jeďte na Montanu,“ pravil záhrobním
hlasem. „Buď něco vymyslím, nebo zemřu“.
Bodejť by ne - oba bardi se vsadili o fousy!
I ponechali jsme tam Barkas, šoféra, piáno, jeho
zoufalého majitele (to není jen tak, mít najednou vlastní piáno před barákem) i Krisťáka, šli na
Smíchov k Čapkům převlíknout se do trampského
a přes město Slaný jsme odcestovali na Montanu s mnoha kamarádkami a kamarády - včetně
Zlatého klíče.
„Kdepak je Krisťák?“ poptával se Wabi. A my jen
krčili rameny a tvářili se vážně, až tragicky. Jelikož
tedy zatím nebylo novomanžela, část svatebčanů
s Wabim v čele zapadla do hospody v Žerotíně
a jala se pařit a slavit zatím něco jiného (jsou lidi,
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kteří si vždycky něco najdou), zatímco Mohykáni
se mnou hledali vhodnou borovici, pod kterou
by se piáno dalo postavit, až ho Krisťák přiveze;
jinou možnost jsme nepřipouštěli už pro hrůznou
představu oholeného Krisťáka, od něhož čerstvá
novomanželka prchá s děsem v očích k mamince
do Písku.
Krisťák nezklamal, dokonce připojil k análům
nástrojové rozmanitosti na trampu úžasnou historku, jak další kamarád, majitel jakéhosi kuriózního
vehiklu pomohl mu s piánem za Prahu na výpadovku, kde se vehikl rozpadl; jak potom Krisťák stál
s piánem u pankejtu a stopoval - a jak mu posléze
se šíleným smíchem zastavil šofér s náklaďákem,
který mu piáno dovezl až mezi boudy na Montaně,
zatímco Wabi se radostně v hospodě opíjel pivem,
frťany a představou oholeného Krisťáka.
Pak nastal ještě jeden zádrhel; Sázka totiž zněla,
že na svatbě bude piáno pod borovicí hrát - a tu
jsme zjistili, že široko daleko není žádný pianista…!
I byl jsem tedy angažován jakožto schopný rozložit
akordy - a ty nakonec stačily, neboť Wabi přivrávoral
na Montanu natolik povznesen, že moje kadence
v E-moll považoval za kadence J. S. Bacha. Ostatně
snad bylo dobře, že nebyl střízliv - větší část vousu
mu byla odňata ostře nabroušenou sekerou, kterou
k tomuto účelu věnovala T.O. Jádro (s podpisy na
topůrku). Když jsem druhý den ráno Wabiho spatřil,
nepoznal jsem ho… Škoda (jak to obvykle bývá), že
se nezachoval jediný snímek piána, na kterém hraju
pod borovicí, a hlavně - portrét hladce oholeného
Wabiho Ryvoly.

Kapitán Kid a Krisťák
Své pravdivé vyprávění mohu doprovodit pouze
snímky novomanželů před radnicí a na Montaně.
Pokud je vám starším snad Bludička Jarka
povědomá, ano - je to ona pětistrunná banjistka od
Schovanek, ale k tomu došlo až o pár let později.
Ted mě tak napadá, že právě oné noci jsem s Figu
domluvil, že založíme novou osadu.
- KAPITÁN KID -

A piáno je pod borovicí, Kapitán Kid je na fotce vpravo
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XXX. ročník závodu Aljašské pošty
Na každém ročníku Aljašské pošty si říkám, jestli
já to mám zapotřebí. Trmácet se nocí, zimní krajinou, abych pak pokulhával kdesi v hospodě na sále
s touhou spočinout někde v koutku a klidně umřít.
Naštěstí je lidský mozek natolik milosrdný, že dá
člověku na všechny útrapy za rok zapomenout a je
opět lákán na další ročník tohoto závodu. A dokonce
se těší, až zase bude prošlapávat své toulavé boty
noční vánicí. Pořídí si i zbrusu novou zbraň, aby se
ubránil té chásce nenechavé, desperátské.
Letos byli pošťáci svoláni na Chýnovské nádraží
a sešla se jich pěkná řádka. Počítadlo se zastavilo
na 140 kamarádech. Nádražím se nesly radostné
výkřiky pozdravů, kdy se objevovali další a další
kamarádi, kteří se přes rok neviděli. Chvíle hemžení,
až se nádražím ozvalo Havranovo „Ahoj, kamarádi.“
Byli jsme instruováni a po výstřelu ze startovacích
koltů se dav začal sunout směrem k cíli.
První kilometry se silnicí sunul nekonečný dav
pošťáků. Tu toužící dojít, tu toužící dojít alespoň za
tmy, tu toužící vylepšit si umístění z loňska. Naše
skupinka nasadila vražedné tempo, a tak jsme se
poprvé stali svědkem, pro nás, nevídaného. Nejen
na trati, ale i na první kontrole jsme potkali Lišáka.
Kamaráda, o kterém jsme si do letoška mysleli, že
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minimálně jezdí na kole, jak je v cíli rychle. Společně
jsme počkali, až se první kontrola uráčí přijet na své
místo, občerstvili se a vyrazili téměř nezměněnou
rychlostí k další kontrole.
Tady začala být cesta zajímavější. Od této chvíle
byl, až na výjimky, asfalt pokrytý ledovou vrstvičkou
a nohy se tedy neustále rozjížděly. Co to šlo, raději
jsme z asfaltu mizeli a vybírali cesty sice méně
pohodlné, zato bezpečnější. Tak se stalo, že jsme
se vydali bezpečnější cestou hlubokým sněhem.
Tím jsme k další kontrole přišli ze směru, ze kterého
nás opravdu nikdo nečekal.
Přestože víme, že desperáti jsou schopní všeho,
tak tentokrát nás překvapili tím, kde přepadávali
nebohé pošťáky. U kapličky vedle poslední chalupy
se ozvala tlumená střelba, snad aby se neprobudil
nikdo ve vsi. Každopádně měl ten lump štěstí, že
nepadl na někoho s hlučným koltem, který by na
nohy postavil celý kraj, a mohl „depeřádit“ vesele
dál.
Odtud, již klidní, že jsme už po smrti a nic se nám
nemůže stát, jsme se vydali jedinou možnou cestou.
Po asfaltu. Po tom zledovatělém asfaltu, ze kterého
tuhly neustále napjaté svaly na nohou. Každou chvíli
se do tmy ozvalo zaklení, když noha přes všechnu
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tanečníci s tanečnicemi, v podbalkoní se hazardilo
a na sále probíhaly soutěže. Obligátní jedlíkovská
soutěž, pistolnické souboje, práskání bičem
a jiné kratochvíle. O půlnoci Havran vyhlásil vítěze
Aljašské pošty, ano, byl to ten samý Lišák, kterého
jsme potkali na první kontrole, a začala dražba věcí
cenných a ještě cennějších (kyselé okurky na ráno).
Ráno, po kyselých okurkách, se pošťáci postupně
balili a vyráželi směrem na vlak a hlavně směrem
domů. Domů, zapomenout na strasti a bolest
putování, aby mohli příští rok načít další třicítku.
Děkujeme Společnosti Aljašské pošty za zorganizování skvělého kulatého ročníku.
Umí!
- MEJLA-

VLTAVOTÝNSKÉ
ALELUJA

opatrnost ujela. Povedlo se nám předehnat několik
skupinek pošťáků, stejně jako my, tupě bušící
kanadami do asfaltu.
Třetí, a zároveň poslední, kontrola se nacházela
necelé čtyři kilometry od cíle. Na radostné zvolání,
že už je to jen kousek se ozvalo pouze ďábelské
pochechtávání a suché konstatování, že to „…
alespoň není po asfaltu, ne?“ Nebylo. Nohy, které
cítily blízkost cíle, začaly umdlévat, a proto si
v bahně nebo zmrzlém sněhu, dělaly často to, co
samy chtěly. Kamarád nasadil na poslední úsek
vražedné tempo a v tom krásném terénu (aspoň
to není asfalt, ne?) jsme překonali zbytek cesty do
Mezna, kde jsme okamžitě objevili v mlze svítící
hospodu a neomylně zamířili do cíle. Na „vtipné“
poznámky odpočinutých členů Společnosti Aljašské
pošty padaly pouze plané výhrůžky o nakopání
pozadí (tedy až začnou nohy zase normálně fungovat). Zapsali jsme se a po zregenerování u piva
a pepřové polévky (inzerované jako frankfurtská,
nebo česnečka) se část vydala do vysněné říše snů,
část poseděla déle, některá část ještě déle a sál
a výčep se plnil přišedšími pošťáky.
Od časných ranních hodin se ozývaly z výčepu
kytarové tóny, které neumlkly přes celý den
a pokračovaly do nočních hodin. Odpolední hra nás
vyhnala ven luštit zapeklitou šifru po vesnici, a když
jsme se vrátili zpět, byl sál již nachystán na nadcházející bál.
Opět zahrála kapela Knokaut, na parketu vířili
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K nezapomenutelným zážitkům jsem na sklonku
loňského roku přiřadila i koncertní večer v Music
Clubu v Týně nad Vltavou, který je domácím
prostředím tamní kapely Sem-Tam. Ta také naplnila
první část večera. V sedmičlenné sestavě rozhodně
nezapadly ani housle Luboše Marka, baskytara
Petry Želiborové, výrazné banjo Vojty Zíchy, mandolína a hlas Pepy Pospíšilíka, stejně jako nosné
hlasy Pavly Blažkové a Lenky Huszárové či kytara
Tomáše Berky. Ve vyvážených svižných aranžích se
najde dostatečný prostor jak pro zvýraznění vokálů,
tak pro sóla dílčích nástrojů.
Netrpělivě očekávaným hostem byla tentokrát
Lenka Slabá-Vostrá, která se po trvalém návratu
z Kanady vrací i zpět na česká pódia. A vrací se
zaslouženě, s velkou perspektivou. Doprovázela
ji tentokrát rodinná kapela Vostrých, v níž figuruje
manžel Áda, jeho syn David s manželkou Eliškou.
Lenka zahájila sólem lidové písničky bez doprovodu nástrojů a rázem bylo v šumícím klubu ticho
jako v kostele. Ačkoliv repertoár tvořily písničky
nejen dávno prověřené, tak zcela nové, bylo evidentní, že některé aranže a nezřídka i styl se
posouvají do poněkud jiné, modernější a údernější
roviny, téměř již opouštějící linku folku, ale poskytující větší možnosti nástrojové pestrosti. Musím
ovšem přiznat, že největší odezvu v publiku měly
staré známé hity, v nichž Lenčin hlas zní doslova
jak zvon. Nečekaně se v průběhu koncertu objevil
v klubu i Jarda Matějů a bylo vidět, že si tamější
atmosféru skutečně užíval. V téměř závěrečné
Cohenově skladbě už zpíval celý sál a sborové aleluja bylo díkem nejen za to, že jsme ještě tady, ale
také že máme možnost poslouchat tak báječnou
a povznášející muziku, která nás spojuje poutem
pevnějším než cokoliv jiného…
-HANKA-
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Plzeňské sešlapané
stopy Zvěře a Šedifky
Po skoro dvouleté pauze byly ve středu 21. února
v plzeňském Hifi klubu uspořádány další Stopy
sešlapanejch bot, na kterých zahrála kapela Podobni
zvěři a Béďa Šedifka. Znamenalo to, že se v sále sešel
i navzdory Olympiádě přesně ten správný typ „diváků“,
povětšinou v zelených bundách, vzájemně si zalamujících palce. Diváků v uvozovkách proto, že nevím,
jestli všechny ty došlé kamarády a kamarádky z okruhu
osady Komárů, Old Boys Expedition, trapsavecké i Brdské smečky či Zlatého klíče - vzájemně si zalamující
palce, nazývat pouhými diváky. Vlastně šlo o jakousi
koncertní slezinu, kdy si všichni poslechli písničky, probrali nepřítomné (jejich chyba, měli tam být), naplánovali
nějaké ty vandry či upřesnili osadní akce. Prostě to byl
dobrý a přínosný večer nejen po písničkové stránce.
Pro Podobni zvěři - tedy Fredyho, Fredyho juniora,
Jeffeho a Vencu Kupku to byl navíc i jediný koncert po
vydání stejnojmenné desky v loňském prosinci a byl
nejvyšší čas, protože se kapela pomalu mezi trampy
dostává do role paní Colombové. Všichni o nich slyšeli,
ale nikdo je v poslední době na pódiu neviděl. Bohužel
Sylva z Lístku a taky z Mladé sekce Podobni zvěři, kde
hraje společně s Fredym jr. se nemohla dostavit, tak příště.
Béďa Šedifka, který na tomto koncertu byl - ač na
domácí půdě - hostem Podobni zvěři, zahrál výběr svých
písniček a to od těch nejstarších až po současné a pozor,
to je důležité, zahrál i jednu z těch budoucích, která by
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se mohla objevit mezi písničkami, které vyjdou na příští
desce, když se vše zadaří tak jak má. Ale ťuk, ťuk, ťuk
- ať to nezakřiknu.
-TONY-
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Dotisk prvního dílu
STOPOU TOULAVOU
Jak už bylo mnohým kamarádům a kamarádkám slíbeno, letos na jaře bude dán do dotisku
1. díl knihy Fredyho Schuberta a Mikiho Ryvoly
Stopou toulavou.
Prosíme proto všechny, kteří uvažují o tom, že
by si knihu pořídili, aby napsali na níže uvedené
kontakty a kniha jim bude doporučeně poslána
hned jak vyjde tiskem. Tedy někdy na sklonku
května.
Dotisk totiž vůbec nebude levný. Aby cena
knihy byla v rozumné výši (200 Kč), je potřeba
dotisknout nejméně 500 výtisků a v současné
době je „předobjednána“ jen necelá polovina.
Navíc na rozdíl od prvního vydání bude mít
dotisk pevnou vazbu, aby k sobě „ladil“ s druhým
dílem.
Komu se 1. díl Stopou toulavou nedostal do
rukou, tak tady je o něm pár vět:
Fredy čtivou a vtipnou formou popisuje
nejrůznější příhody i postupnou proměnu
trampské výbavy v průběhu let. Podařilo se mu
výborně popsat ten zvláštní a pro mnohé těžko
pochopitelný úkaz, kterým je ve světě ojedinělý
český a slovenský tramping.
V knize je celkem čtyřiadvacet článků,
tématicky rozdělených do dvanácti kapitol.
A na špagátku nosí celej svůj dům
Holá zem stačí mi k mýmu spaní
Na zádech usárnu nebo tele
Pěknice mokrá mi do stanu vklouzla
Přespali jsme v napůl spadlé boudě
Na pánvi slanina hladově syčí
Ze šedé mlhy je nad řekou závoj stkán
Pražáci jdou do Šárky s ruksaky a kočárky
Šerif zůstal se svým kolem v poli kaktusů
V kapse mi hvězda jak baterka svítí
Ouzkou stopou
Silvestr pokaždé jinak
Miki Ryvola doplnil Fredyho povídání
předmluvou a padesáti nápaditými ilustracemi.
Piš na redakční mail: puchejr@volny.cz, nebo
pošli sms na tel. číslo: 608 774 099.
Stačí jen napsat svou adresu a že máš zájem
o Stopou toulavou 1.
V případě zájmu i o 2. díl Stopou toulavou
(190 Kč) napiš, že chceš oba díly a budou ti
poslány najednou.
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PONITRIE - Kraj dvojí tváře
Chráněná krajinná oblast Ponitří má s řekou Nitrou
jen málo společného. Pouze to, že obě chráněná
pohoří, Tríbeč na jihu a Vtáčnik na severu, leží nad
levým, východním břehem horního toku této málo
známé slovenské říčky. Ano, obě pohoří nejsou
mezi turisty nijak třeskutě známá a před lety jsme
tam dokonce bloudili v úplné samotě, pastýřů se
na cestu vyptávali a hladověli. Obě pohoří se také
vzájemně liší geologickým složením, svými lesy,
rostlinami, nadmořskou výškou, zvířaty, takže je
nakonec vlastně skutečně spojuje jen řeka Nitra.
Na severu z jejího údolí vystoupáš od Prievidze na
pohoří Vtáčnik a u staroslavného města Nitry do
jejího horkého údolí opět sestoupíš z hory Zoboru
na nejjižnějším konci pohoří Tríbeč, odkud shlížel
k jihu do nekonečné slovenské a uherské roviny
již před více než tisíciletím nitranský kníže Pribina.
Mezi Prievidzou a Nitrou je sedmdesát kilometrů
hor, lesů, skal a pastvin. Jídlo si musíš nakoupit
předem, řádné chaty na těch horách nejsou. My
jsme kdysi lehkomyslně vyrazili z Prievidze za
nedělního jitra, kdy krámy byly zavřeny, a tak jsme
se Vtáčnikem a Tríbečem prohladovali. Měli jsme
jen chleba a kus sýra, do kterého - jak se později
ukázalo - nepozorovaně mouchy nakladly vajíčka.
Na začátku to bylo ještě dobré. V údolí poletovali
stehlíci a rostly lískové oříšky, trnky a svídy. Také
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dva druhy krásných jeřábů - muky a břeky. Nad
hlavou nám sice ze začátku vedly nákladní lanovky
- u Handlové se na nich odkudsi z hor dopravovalo
hnědé uhlí - ale ty brzy zmizely. Svahy Vtáčniku byly

stále strmější, nakonec docela opuštěné. V suchých
travách a pod keři divokého angreštu s malými, velechlupatými, ale sladkými plody, poskakovaly tisíce
sarančí. Kousek od nás ulovil na pastvině velký,
světlý dravý pták hada a odnášel ho v pařátu kamsi
za lesy. Tehdy jsme poprvé a naposledy viděl lovit
orlíka krátkoprstého, kterému na Slovensku říkají
hadiar, protože se živí takřka výlučně hady. Objevily
se tmavé skalní stěny, desítky metrů vysoké andesitové skalní sruby - Vtáčnik je druhé nejvyšší slovenské vulkanické pohoří. Z Velkého Griče je nádherný
rozhled na celé západní Slovensko. Dál už je jen
málo vody, málo pramenů. Vtáčnik byl porostlý krásnými bukovými lesy, horskými loukami. Mezi Orlím
vrchem a Jarabou skálou jsme trochu bloudili a až
k večeru jsme dorazili na nejvyšší vrchol pohoří,
1346 metrů vysoký Vtáčnik. Vrcholový les byl
strašidelně krásný, větrem pokroucené nízké buky
a smrky. Ve vtáčnických horách žijí rysové i divoké
kočky. Chtěli jsme na vrcholu přespat, ale umírali
jsme žízní. Nádherně studený pramen jsme našli až
za vrcholem a tam jsme se také uložili na noc. Těžké
dělení jídla, sýr byl neodstranitelně prolezlý stovkami strusek, tučných a beznohých muších larev.
A co. Byly to jen živé soudečky, přecpané naším
sýrem, který předtím snědly. Nezbylo nic jiného než
sýr i se struskami rozetřít po chlebu. Dosud slyším
zvláštní jemné praskání rozmazávaných sýrových
larev - hlad je zlá věc, bratře! Ale čaj byl vynikající. Zahráli jsme si hru na zánik Atlantidy: do lžíce
jsme na sebe postavili čtyři kostky cukru a pomalu,
přepomalu nořili lžíci do čaje. Bělostná stavba vlhne,
naklání se, bortí a pak navždy mizí pod hladinou
čajového oceánu. Jako paláce dávné Atlantidy.
Víření několika posledních kapek kondenzovaného
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mléka v tmavém čaji se podobalo víření prachu za
noční bouře v Oklahomě. Setmělo se. Pomodlili
jsme se a spali až do rána. Byly suché dny a teplé
noci, ani rosa nepadla.
Další dvě noci jsme už spali v Tříbči. Tmavé skály
zmizely, kameny zesvětlaly, Tříbeč již není vulkanickým pohořím. Docela na jihu už byly kameny
úplně bílé, tam se dral ze země vápenec a na něm
rostly kytky, které jinde nejsou. Lechu benátskou,
která v Československu roste jen na jižním Tříbči,
jsme ale koncem srpna již neviděli, kvete časně
zjara. Žije tam také jeden druh brouka nosatce,
známý na celém světě jen odtud. Chování dvou
druhů hmyzů nás rozlítostnilo. Jirka, který bez brejlí
špatně viděl, chytil kovově lesklého „chrobáka“. Ale
nebyl to brouk, jen obrovská fialová včela drvodělka,
která mu okamžitě dala žihadlo. Já jsem v trávě
objevil ságu lesní, naší největší kobylku. Skoro
deseticentimetrovou! Od té doby vím, že kobylka
umí kousat i lidi. Prokousla hladce prst a do rány
vypustila hnědou, pálivou tekutinu. To jsme si od
hmyzu nezasloužili!
Na Tříbči byly lesy i ohromné paseky místy zarostlé
kopřivou a také svízelem přítulou a šlahouny nám
obalily nohy. Přes cestu přebíhali mufloni, nikde
na světě se ve volnu, mimo obory, nepěstují déle
než na Tříbči. Také tam mají jedinou zubří oboru
u nás. I naší největší kaštanici, jinde nevídaný les
pěstovaných jedlých kaštanů. Dubové lesy byly plné
našich nejjedovatějších hub muchomůrek zelených,
tolik jich už nikdy neuvidím.
Poslední noc jsme spali ve staré dubině, celou
noc na nás padaly žaludy. K večeři jsme si ve vodě
rozvařili chleba s bedlami a hřiby. Nic moc. Čtvrtého
dne odpoledne jsme stáli na Zoboru vysoko nad
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Nitrou. Staroslavné město se koupalo v jižním slunci
hluboko pod námi. Byli jsme hladoví, poštípaní: dole
ve městě bude určitě nejmíň deset cukráren! Ty tam
za knížete Pribiny určitě nebyly.
- MILOSLAV NEVRLÝ Z knihy Nejkrásnější sbírka
Foto: HALUZ, JOKO
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Z vandrů v Kraji dvojí tváře…



Foto: JOKO
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 Foto: PAVLÍS



Foto: HALUZ
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BLÁZNI JSOU TI, KTEŘÍ ZŮSTALI DNES DOMA
Třetí lednový víkend byl předznamenán vichřicí
Frederica, která naštěstí naší vlastí proletěla už
ve čtvrtek a po uklidnění větru se i ochladilo. Déšť
postupně přecházel do sněžení a to byla pro nás
dobrá zpráva. Slibovala, že plánovaný zimní vandr
bude skutečně bílý.
Jak už to bývá, počet účastníků se v týdnu před
vandrem mění, zpřesňuje a postupně klesá, až se
nakonec ustaluje na pěti.

V pátek vyrážím na nádraží, kde si vyzvedávám
Pavlís, Joka a nakonec i Fredyho a všichni se
přesouváme na CAN, což je naše plzeňské Centrální autobusové nádraží. Jak Fredy poznamenává,
to „centrální“ má prý kromě nás už jen New York.
Autobus jede za chvíli, už stojí u nástupiště, tak
se z budovy přesouváme tam. Na oněch zhruba
15 metrech nám nečekaně zmizí Fredy. Autobus se
zaplňuje a my začínáme být nervózní, Joko nakukuje do podchodu, jestli se nám někam nezakutálel. Naštěstí se za chvíli objevuje s tím, že potkal
někoho s koblihou, na kterou dostal chuť, a tak se
vydal hledat pekařství. Marně.
Nastupujeme a vydáváme se směr Trhomné.
U Severky nastupuje ještě Kačer a pak už si
užíváme jízdu ztemnělou krajinou a vyprávění
pana řidiče, jak mu v Trhomném přejeli cestující,
která právě vystoupila z autobusu, vyprávění jeho
kamaráda z vedlejšího sedadla, jak mu přítelkyně
usekla sekerou prsty a další veselé příhody. Cesta
příjemně utíká a za chvilku vystupujeme do hluboké
tmy a hlubokého sněhu.
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Nad námi je nebe poseté hvězdami, vydáváme
se za souhvězdím Orion, přes Trhomné, Skelnou
huť a Mensdorf do hloubi Manětínského lesa, abychom kolem půl deváté večer dorazili do Zlatého
lomu. Vybíráme si z více ohnišť v lomu to, které
je nejblíž k srubu nad jezírkem, odklidíme sníh
a stavíme přístřešky. Pak hledáme aspoň trochu
suchého dřeva. Fredy a Kačer se rozhodují nocovat
ve srubu, což ovšem znamená alespoň provizorně
opravit postele. Kačerovi se to podaří originálním
způsobem, když použije stará nefunkční kamna.
Vaříme večeři, povídáme a po půlnoci jdeme spát.
Začíná sněžit.
V sobotu ráno hustě chumelí. Oživujeme oheň,
snídáme a balíme. Provádím ostatní po Zlatém
lomu, po jeho kempech, zákoutích, navštěvujeme
mohylu s křížkem i jezírko pod srubem, jen jeskyňka
je zazděná kameny.
Je čas jít dál. Cesta je trochu obtížná, těch dvacet až třicet centimetrů sněhu pod sebou mnohde ukrývá louže nebo bažiny, a tak postupujeme
pomalu, když musíme některé úseky obcházet
a hledat cestu. Nakonec bereme zavděk solidní
lesní cestou a po ní jdeme na Karlův dvůr. Tam si
dáváme odpočinek, u pramene doplňujeme vodu.
O kousek dál pak překračujeme karlovarskou silnici a klesáme ve vánici dolů na Krsy. Modlíme se
za hospodu, ale ta otevírá až v pět, tak bereme
zavděk vietnamskou večerkou a obědváme. Pan
majitel z nás má nelíčenou radost a pořád nám cpe
igelitky na nákup. U zavřené hospody se alespoň
fotíme u billboardu „Blázni jsou ti, kteří dnes zůstali
doma“ a pak pokračujeme po silnici na Blažim,
odtud polní cestou do Ostrova, abychom vzápětí
zapadli do lesů kolem Blažimského potoka. Ukazuji kamarádům naše osadní fleky a za počínajícího
soumraku dorážíme na tlachoviště v Divným údolí,
jak jsme ho kdysi dávno u nás v osadě pojmenovali.
Máme kliku, tady moc nesněžilo, louka je sice pod
sněhem, ale v lese si stavíme přístřechy na holém
jehličí. Právě včas, vzápětí se spouští chumelenice,
takže brzo jsou plachty celé bílé.
Potvora oheň nechce dlouho pořádně hořet,
všechno dřevo je obalené ledem a zmrzlé. Ač
někteří členové výpravy propadají trudomyslnosti,
nakonec se rozhoří, my večeříme a Fredy začíná
hrát.
Sněží celou noc, ráno jsme docela zapadaní,
sníh už je i v lese. Ráno sněžení ustává, mraky se
trhají a vyleze i slunce, které zlomyslně natavuje
chuchvalce sněhu na stromech nad námi a hází
nám je za krk. Při vaření, při balení. Projíždí kolem
nás lesácké auto s hajným, přátelsky si zamáváme
a zase mizí v lese.
Vydáváme se na další cestu. Než se dostaneme na Úterák, musíme napřed dvakrát přebrodit
rozvodněný Blažimák, což se naštěstí obejde bez
zouvání i bez koupele. I Úterák samotný má hodně
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vody, Kačer nad ním jásá, že by se dal sjet. My ale
musíme být rádi, když se nám ho podaří po kluzké, omrzlé a sněhem pokryté lávce překonat bez
nehody.
Pak už stoupáme na Drsnou planinu před Konstantinovými Lázněmi, která nás trochu ofoukne
čerstvým sněhem, a napojujeme se na silnici do
města. Vzápětí nacházíme auto v pangejtu a u něj
nešťastného řidiče, který se vyhýbal jinému vozidlu
a zapadnul. Řidič říká, že kolem jela policie a ti mu
slíbili, že se pokusí sehnat traktor. Snažíme se ho
vyprostit, ale zdá se, že na to naše síly nestačí. Pak
se ale objevuje auto s tažným zařízením a přicházejí
i dva mladí trampi s velkými bágly. Společnými
silami je autu za chvíli venku, řidič děkuje a odjíždí.
Jdeme dál, cestou potkáváme policajty, kterým se
snažíme říct, že už jsme auto vyprostili, ale nechce
se jim zastavovat. Za chvíli jede i traktor s radlicí.
I ten přijíždí pozdě, tak aspoň silnici trochu prohrabe.
To už nás od kýžené hospody u Krkovičky dělí jen
pár kroků. Těšíme se na gábl, tady se od nepaměti
výborně vaří a ani teď nejsme zklamáni, neboť
taková kachna s červeným zelím a variací knedlíků
je dobrou odměnou za trampovo strádání v zimní
divočině. Srážíme stoly dohromady, k oněm dvěma
mladým trampům postupně přicházejí další tři
a naše takto vzniklá desetičlenná skupina dělá tržbu
až do doby, kdy se musíme zvednout a jít na vlak
do Plzně.
-HAFRANFoto: PAVLÍS a JOKO
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14. výroční oheň s.t.s. Usada alias „Oheň pod zákonem“
Výroční oheň s.t.s. Usada dosáhl letos číslovky14. Vzhledem k pubertálnímu věku výročáku
jsme jej interně titulovali jako „oheň pod zákonem“
a tento přídomek se posléze ve specifické podobě
objevil i jako motiv na camrátku. Již od pátku všechno vycházelo tak dobře, jak jsme snad ani ve snu
nedoufali. Zima, která až dosud nepatřila k nejpovedenějším, konečně přinesla sníh, mrazík a k tomu
přidala i bezvětří. V lese bylo sněhu tak akorát.
Měli jsme brzy vše připraveno a očekávali příchod
prvních kamarádů. Záhy se objevili Indoš s Petym
a poté i zlínské trio Duša, Dědek a Dřevomorka.
A vyrazili jsme ku hospodě v Kuničkách, kde konáme každoročně páteční posezení s hraním a zpěvem. Postupně se tu sešlo na padesát kamarádů
a kamarádek. Zásluhou Funa, který dokáže svolat
vynikající muzikanty, jakož i kamarádů Pepeho,
Sejmy a Chemika z uskupení Sakum Prdum a dalších proběhlo na sále špicovní hraní a zpěv až do
hodně pozdních hodin.
Sobota se nese ve znamení příprav soutěží
a vyhlížení dalších příchozích kamarádů. Na stožáru visely vlajky osad Pražce, Pod Dračí skálou,
Sen, Drsnejch dědků, Satan, Kobra, Divoké peřeje,
s.t.s. Nimandi a t.s. Kubrt Samorost. Sjeli se k nám
kamarádi od dalekých končin severních a západních
Čech až po východní Moravu. Dokonce i kultovní
Brdy „vyslaly“ svého zástupce – trampa Carmena.
V soutěži ve střelbě z revolveru se králem střelců
stal Flint, následován Dalem a „mladou puškou“
Lukášem. Komu nevyšla střelba ze zbraně, mohl
ještě sjednat nápravu při střelbě hokejovým pukem
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do malé branky. Na hrbatém ledě lesního rybníčku
to byla tak trošku loterie o tom, jak správně zamířit,
ale matador Kinda zachoval pevné nervy a při rozstřelu strčil konkurenci do kapsy. Bodejť by taky ne,
když na třebíčsku to v zimě bejvá samej zamrzlej
rybník.. Domácí borec Arid zaostal jen o pověstný
fousek a na třetím místě prokázal ambice nastupující mladé generace Uzlík.
Co se týče různých překvapení o tomto víkendu,
nebyly všechny jen v naší režii. Svým dílem přispěla
i příroda. V okamžiku, kdy vysoký plamen vyšlehl
ze zapálené výroční hranice do korun stromů, tak
z oblohy začalo jako na povel sněžit. Snášející se
sněhové vločky se proplétaly se stoupajícími jiskrami. Kamarád Kinda si tu svoji placku vyhrál k zítřejším narozeninám, ale i tak měl ještě jednu připravenou od naší osady. Šedesát pět let – to je člověku
jen jednou za život! Po celý večer nám krásně hráli
kytaristi Flint, Delfín, Tulák, Dale, Body, Hobit, Zoráč
a Unkas. Dobrá zábava trvala dlouho do noci. Ráno
se budíme opět do sněhu a mrazu. Zima pokračuje! Loučíme se, zalamujeme s kamarády palce
a postavy s báglama na zádech se klátí z hřebene
dolů k vlaku. Bylo to opět – díky všem, kteří přijeli –
prostě betálný!
Pokud by se našel někdo, komu víkend přinesl jisté zklamání, pak to byl nejspíš Winčesův pes
Blacky. Velmi se mu totiž líbila Nadějčina kníračka
Růženka, leč bylo konstatováno, že pro nízký věk je
ještě zkrátka – pod zákonem.
-SAŠAFoto: KAPSA
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PŘITUHLO
Tak se jmenuje akce, kterou pro kamarády
v polovině ledna každoročně pořádá Honza Chobotnice Bašta. Koná se pokaždé jinde a za patnáctiletou historii jeho účastníci už nějaké to zlato mají.
V zásadě se jedná o zimní rýžování a táboření pro
pravé zlatokopy, protože v létě umí rýžovat každej
měkejš co si na internetu zvládne objednat pánev
z jůesej…
Jako bonus je na letošní lokalitě prý možnost dojet
tam vcelku v pohodě po vodě. Okamžitě si představuju
přesně tu romantiku, o které se zpívá v tolika písních
a nemůžu se dočkat dne D a hodiny H.
Přípravu na Přituhlo jsem měl lehce adrenalinovou, kvůli shánění věcí na poslední chvíli. Dva dny
před akcí totiž zjišťuju, že jsem nafukovací koráb,
pádla a vestu někomu půjčil a ten někdo je nějak
zapomněl vrátit, což nepotěší. Z Toma jsem vydyndal laminátku, Honza mi půjčil pořádné dřevěné
pádlo, abych se nemusel ohánět tím „plastovým
klackem na šťouchání opic“ (rozuměj skládacím
TNP) a pak stačilo to všechno objezdit, načež
s poněkud punkovou lodí na autě budím pozornost
okolojdoucích a jedoucích.
Honza byl v o dost jiné situaci, protože díky požáru
přišel o svou legendární vlastnoručně vyrobenou
Cedroffku. Nicméně mezi vánocemi a Přituhlem si
zvládl vyrobit z cedrových latí novou a lepší.
U hráze jedné nejmenované přehradní nádrže
na nejmenované řece spouštíme lodě na vodu
a nakládáme je. Pro Honzovu novou Cedroffku to je
premiéra, takže s ní objíždí kolečko a zkouší ovladatelnost lodi. V zapadajícím slunci s naloženou
kánoí vypadá jako zlatokop z roku 1897, který právě
vyráží po Yukonu směr Dawson City. Svůj zjev radši
nebudu komentovat. Představte si trampunkového
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zlatokopa s červenýma gumovýma rukavicema na
punkové lodi naložené moderním zlatokopeckým
herberkem.
Pádlování nám i přes občasný protivítr netrvalo
dlouho a ve chvíli kdy padá tma odbočujeme do
skryté zátoky na zlatonosném přítoku Velké řeky.
V údolí potoka plápolá velký oheň, prý abychom
nezabloudili. Zalamujem palce a představujeme
se. Postupně se trousí další účastníci, kteří přijeli
po suchu. Celkem se nás v pátek dostavilo deset,
z toho tři na lodi a dva hosté ze zahraničí.

V sobotu ráno v rozporu s předpovědí nic nepadá,
takže jdeme bohatnout. Už první pánev potvrdila,
že nějaké zlato na potoce je, stačí vybrat nejbohatší
místo a kopat štěrk, ten potom prosítovat a nasypat
do rýžovacího žlabu. Když už od rýžovaní bolí záda
a nohy mrznou v potoce, stačí se projít po okolních claimech, prohodit pár slov a namotivovat se
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úlovky ostatních. V průběhu soboty přišlo několik
sněhových přeháněk a přijeli další tři lidi na kánoi.
Nějaké zlato si našel každý, kdo hledal. Někdo
míň, někdo víc a nejvíc necelého 0,1g. Do kila sice
něco zbývá, ale to se dožene jinde. Dnes to bylo
spíš o hledání než nacházení.
Večer u ohně kolují chutné nemrznoucí kapaliny
a se stoupající hladinkou v krvi se probírají smělé
plány na zbohatnutí, jako třeba že „založíme
někde jižně od Prahy pískovnu, písek budem prát
a prodávat, zlato si necháme“, nebo situace okolo
organizace mistrovství světa v rýžování zlata 2020
v Novém Kníně (už máte sponzory a soutěžní
zlato?). Další témata se taky pojí se zlatem a jeho
získáváním, nebo aspoň s cestováním za zlatem
(zážitky z Aljašky).
Neděle je sněhobílá, celou druhou půlku noci
sněžilo a ráno leží několik čísel mokrého sněhu. Zlatokopové balí a rozcházejí se do svých domovů. Ti,
co přijeli po vodě nakládají lodě a odrážejí od břehu
směrem k severu. Chvílema hustě chumelí a řídit
loď ve vánici, která zalepuje oči mokrým sněhem,
není nic moc. Chumelenici náhle vystřídá bezvětří,
kdy se okolní zasněžené kopce a naše lodě zrcadlí
v hladině barvy tekutého cínu.
Víkend končí a lodě vážeme na auta. Už delší
dobu si myslím, že jedno z velkých životních
štěstí je najít si kamarády s podobnou psychickou
poruchou, ať už to jsou ti, co pobudují po roklích
prvních zón, nebo se hrabou v písku zaslepení vidinou přeukrutnýho zisku:)
-VIŠNÁKFotky z akce najdete na visnakovo.rajce.idnes.cz
Foto: Višňák a Tom Possum
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Vzpomínka na Standu Zárybnického - Houlu…
…19. února roku 2018 by bylo Houlovi 66 let…
…a tak se počátkem února na brdských Hřebenech sešlo
66 kamarádů a kamarádek u vzpomínkového ohně…
…mnozí přijeli už po devětadvacáté (!!!) – od Plzně,
Chomutova, Prahy, Náchoda, Zlína, Tábora a z mnoha
dalších míst…
…Houla byl jedním ze společenství trampů, které samo
sebe nazývalo brdskou Smečkou, a jeho život se stal
součástí mnoha životních příběhů. Někteří z nás jej potkali už v letech šedesátých, jiní až v osmdesátých.
…Houla možná netušil, co jednou vzroste ze semínek,
která zasel do našich duší…
…mnozí trampští psavci své vzpomínky na Houlu či
Smečku přetavili do veršů, které byly následně otištěny
na zvadlech na Houlův oheň, nebo jsme si je poslechli
u praskajícího ohně…na Brdech či na Trapsavci…
…letos po zapálení ohně zazněla báseň od Kutlocha
z T. O. Vlčí skála, věnovaná Brdské Smečce…
Ještě někdy
Bývá i jiné praskání
než v kloubech
To když nás opouštějí
staré ledy
Napoprvé
a ne naposledy
Ještě nám někdy
zelenává na pažitě
šlapem si po stínech
Když jdeme
hledat
flintu
v žitě
…Smečka a duše spřízněné se schází každý rok o víkendu kolem data Houlových narozenin už 29. rokem a je
nám spolu dobře. A Houla je u ohně s námi…

…líp, než to napsal Riki, člen T. O. RIBABI-BOHOSAMA (RI=RIKI, HO=HOULA) před dvaceti
lety v předmluvě ke sbírce Houlových básní nazvané
PŘEŽITKY (Avalon 1998), bych to nenapsal:

SMEČKA
Byla na Brdech Smečka. Neurčitá skupina kluků
a holek. A byli nejen na Brdech a byli nejen z Brd. Snad
jen proto, že na Brdy jezdili nejdřív, si tak říkali. Jejich
vandry byly podobné vandrům jiných sešlostí. Jen někdy,
to když tam byl Houla, měly neobvyklý průběh. Písně,
hrané zručnými kytaristy, doprovázel kolísavý hlas a skupina nehudebníků hrou na dřevěné samorosty. Pak zase
kdosi (nejčastěji Houla) přednášel verše, čím dál tím
častěji i své.
Mezi kolující flaškou hořčáku či rumu se v kruhu
objevila i knížka. Když už bylo všechno dostupné
přečteno, objevil se i vlastní časopis Dým.
Nutno přiznat, že těch buditelů a vzdělanců bylo čím dál
víc. A jinde to muselo být stejný, vždyť trampské časopisy
zanikly teprve nedávno a Trapsavec už byl založen. Jenže
v Brdský Smečce byl Krameriem Houla. Pak jsme se
rozešli do různých koutů, ale duch trampských věrozvěstů
se udržoval i po rozprchnutí Smečky díky časopisu Dým.
Občas nás někdo svolal (většinou Houla) a obnovil se
pocit sounáležitosti. A taky díky jemu víme, že nemusíme být dokonalí, stačí jen dělat, co nás baví, a dělat to
s chutí.
Byla na Brdech Smečka. To, co nás kdysi spojilo, trvá
dál. Houla už mezi námi není. A Smečka se i díky jemu
schází dál.
Je na Brdech Smečka a jezdí s námi i Houla.
…letos bylo první únorový víkend v pátek i v sobotu
skoro jarní počasí, a tak mnozí spojili cestu na oheň
s vandrem po brdských campech…

Foto: Carmen
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Houla (Velký vandr na Slovensku, 70. léta)

Foto: Carmen

…až k večeru nám poprašek sněhu zasypal hranici, kterou
jsme během odpoledne připravili pro večerní oheň…
…v noci vyšel měsíc a nad ránem napadla tak tři čísla
sněhu…
…ráno nás probudilo slunce, které na nás zimomřivě
mrkalo z azurově modré oblohy…
…každý rok k ohni přijde někdo, koho jsme léta neviděli,
vždy je to ale někdo, kdo k němu patří…

…stalo se tak i letos…jedna „rodinná návštěva“ mi
udělala opravdu velkou radost - u ohně s námi poseděli
oba Houlovi potomci - starší Chúf i s manželkou Lídou
a Houlovými vnučkami Pájou a Markétkou - a „inkognito“ také Houlův mladší syn Zdeněk…
-VOKOUN-

Foto: Čenda
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TRAMPSKÝ
KVÍZ
Sto let - a pokud vezmeme v úvahu ještě
trampování před založením první osady, tak
ještě pár dalších roků k tomu - je dlouhým
obdobím, ve kterém své trampské radosti i strasti prožilo několik generací kluků
a holek. V kvízu je 25 otázek, a aby to
nebylo tak jednoduché, je v nich dohromady
31 správných odpovědí.
1. První trampskou osadou se v roce 1918
stala osada:
a) Ztracená naděje
b) Tábor řvavých
c) Tábor seřvaných (pozn. redakce: hajným)
2. Nalézající se na břehu:
a) Zlaté řeky
b) Staré řeky
c) Velké řeky
3. Autorem trampské hymny Vlajka je:
a) Jarka Mottl
b) Jenda Korda
c) Pedro Mucha
4. Nejstarší trampský časopis se
jmenoval:
a) Tramp
b) Naše osady
c) Proudník
5. První slovenskou trampskou osadou
založenou v roce 1928 byla osada:
a) Dakota
b) Horní chlapci
c) Waikiki
6. Velitelem předválečné Brdské zimní
armády se stal:
a) Plukovník Hawlett
b) Generál Packard
c) Generál Custer
7. Kniha o Historii trampingu vydaná již
v roce 1940 se jmenovala:
a) Osada mladých snů
b) Dějiny trampingu
c) Odlesky táborových ohňů
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8. Jejím autorem byl:
a) Vilém Neubauer
b) Bob Hurikán
c) Rudan Noha
9. Tramping je:
a) Stav duše
b) Devadesát procent strádání a k tomu 		
malej kousek romantiky
c) Hnutí odvádějící mládež od myšlenek 		
třídního boje…
10. „Pajda v noci hlídá pocestný“
v písničce Rosa je:
a) Vzpomínka Wabiho Daňka na osadního 		
jezevčíka Pajdu
b) Poděkování kulhavému výpravčímu 		
s přezdívkou Pajda, hlídajícího trampy při
jejich odchodu z oblíbené nádražní
restaurace U mašinky.
c) První "oficiální" zmínka o trampském bohu
11. Skvělý filmový dokument z roku 1965
se jmenuje:
a) Potlach
b) Krvavý potlach
c) Potlach na kterém zítra již znamená včera
12. Velkou dynamitovou šou byla nazvána
tato událost:
a) Vyhození brdských srubů do povětří 		
v lednu 1977
b) Odstřelení osady (a bývalé prachárny) 		
Býčí oko, inspirované příběhem ve 		
stejnojmenném filmu
c) Půlnoční stolní kreace kamarádky 		
Dynamitky na Zlaté horečce na Brtničce
13. Marko Čermák je mezi trampy znám
především jako:
a) Šerif osady Paběrky
b) Greenhorn, kreslíř Rychlých šípů a 		
průkopník hry na pětistrunné banjo
c) Poslední romantik
14. Písmena US na usárnách jsou
zkratkou pro:
a) Uhelné sklady (výroba tzv. Opusek 		
v šedesátých letech)
b) Osadní znak trampů jezdících za kdysi
velmi rozšířené spojené osady Údolí 		
Svornosti
c) Uncle Sam - Strýček Sam, zkratka armády
Spojených států
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20. Trapsavec je zkratka těchto slov:
a) Trampský psavec
b) Trapný psavec
c) Trampský psanec
21. Anglická sobota je:
a) Stejnojmenná trampská písnička od 		
Standy Bílého
b) Starý slangový trampský výraz pro volnou
sobotu
c) Tradiční název potlachu pražského
London clubu
22. Zakládajícím členem jedné
z nejstarších trampských osad - Arizony,
byl i malíř:
a) Bohumil Konečný - Bimba
b) Gustav Krum
c) Zdeněk Burian - Burka

15. Zakladatelem Světových potlachů byl:
a) John Hawkins z Tortugy
b) Pavel Nebeský - Wimpy
c) Eduard Ingriš
16. Známé potlachoviště v údolí Oslavky
se jmenuje:
a) Dančí louka
b) Kančí louka
c) Louka pod Ketkovákem
17. Žlutý čtverec byl název pro:
a) Dívčí osadu mající na domovence 		
v podobě žlutého čtverce vyšitou kosu
b) Trofejní německou celtu z Afrika corps
c) Trampskou rubriku v Mladém světě, svého
času jediného významného pojítka mezi 		
trampy v celé republice
18. Island je:
a) Ostrov plný sopek, ledovců a trollů
b) Písnička Wabiho Ryvoly
c) Osada založená v roce 1964 Kapitánem 		
Kidem, Eufr, Srnčetem, Figu, Alíkem…
19. Kniha Jacka Londona, podle které
se u nás divokým skautům začalo říkat
trampové, má název:
a) On the road - Na cestě
b) The Road - Cesta
c) Cesta tam a zase zpátky
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23. Skupina Hoboes se v původní
rozšířené sestavě jmenovala:
a) Parta drsnejch dědků
b) Země tří sluncí
c) Osadní sbor Zlatého klíče
24. Přezdívka „Ministerstvo trampingu“
byla v 70. letech určena pro:
a) Muzeum VB a jejich bohaté sbírky
stržených domovenek a uzmutých cancáků
b) Sleziny v restauraci U Kalendů, kde
se scházeli všichni tehdejší známí
prvorepublikoví trampové, skladatelé,
šerifové…
c) Pravidelné klubové večery Kamarádů 		
táborových ohňů - KTO
25. Trampští sportovci (Václav Mottl,
Zdeněk Škrdlant, Bóža Karlík, Jan Brzák Felix a Vladimír Syrovátka - Rus) si v roce
1936 z Olympiády v Berlíně přivezli dvě
zlaté medaile a jednu stříbrnou a to
z disciplín:
a) Lukostřelba
b) Kanoistika
c) Řecko - římský zápas
Výsledky kvízu:
1a,b - 2c - 3b - 4c - 5c - 6b - 7b - 8b - 9a
(Miki Ryvola), b (Podobni zvěři),c (sjezd SSM)
10c - 11a - 12a - 13b - 14c - 15b - 16b - 17c
18a,b,c - 19b - 20a - 21a,b - 22c - 23c - 24b - 25b

IlustraceTom Zvědělík
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PLACKA SMÍCHU

hobo není nikdy sám“ a z křovíček ho sledují příslušníci
s foťákem, vysílačkou a periskopem. Následovaly další
soutěžní ročníky, Placka smíchu se stala oblíbenou,
přibývalo kreslířů, a prokazatelně se zvyšovala i úroveň
vtipů - od naivních kresbiček propisovačkou na téma
„pařezy versus tovární komíny“, nebo vtípků „příroda je
hezká, ale pivo by bodlo“ stále více přicházely opravdu
vtipné obrázky z trampského života. Jména kreslířů se
stávala známými, například Hombre Bohosudov, který
byl v prvních ročnících nejvíce oceňován, nebo Tom
z Ostravy, Saza z Brna, Postraš z pardubické Stopy,
Čombe z havířovské T.O. Pacifik, Šnek ze Šluknova
a další. Málo se ví, že do soutěže posílal své obrázky
i Kapitán Kid. Jenom byla škoda, že vtipy některých
dobrých kreslířů se v Placce smíchu v celém jejím trvání
objevily třeba jen jednou – například oblíbené drsné
robustní postavičky od Jerryho z Prahy. Problém byl
v tom, že nestačilo jen umět kreslit, ale náročnější bylo
vtipnou scénku vymyslet. Někteří kreslíři chrlili jeden
vtip za druhým, jiní si vypomáhali nápady od kamarádů
a svých vlastních měli jen několik. Ale soutěž každým
rokem sílila, a například do devátého ročníku poslalo
62 autorů celkem 180 kreslených vtipů, a to už stojí za
obdiv. Po desátém ročníku se soutěž odmlčela.
Soutěž o Placku smíchu se většinou odbývala na potlachu u Wampírů na Zlatnické loučce. Všechny došlé
obrázky byly vystaveny v přírodní galerii a o tom, kdo
obdrží jednu ze tří cen, rozhodovali svými hlasy přítomní
tlachovníci. Procházeli galerií, chechtali se a hodnotili, co
je rozesmálo nejvíc. Kromě toho zvláštní cenu udělovala
odborná porota v počtu jednoho člena – byl to vždy někdo

V době, kdy se zvedla obrovská vlna zájmu o trampskou tvořivost, a svá setkávání, soutěže a výstavy měli
muzikanti, psavci, řezbáři, fotografové, výtvarníci, atd.,
se nezapomnělo ani na trampské kreslíře. Poprvé to bylo
v roce 1979 v rámci oslav 50 let ostravského trampingu,
kdy Johnki – Stanislav Galásek, sám vynikající kreslíř
a šerif T.O. Wampíři, shromáždil kolem sebe ostatní
kreslíře vyhlášením zápolení o Placku smíchu, to je
soutěže o nejlepší trampský kreslený vtip. Byla to výzva
všem, jak se psalo v propozicích, kteří „umí rozesmát,
rádi tvoří a chtějí se zúčastnit soutěže na téma všeho
z přírody malebné, z toulavých cest, osad, ze života pěvců
a dobrodruhů železničních tratí, řek, moří, divokého
západu, Clondiku a veškerých prapodivných bytostí
toulajících se tímto širým světem.“ Na Johnkiho výzvu
odpovědělo devět kreslířů, kteří do prvního ročníku
poslali svá dílka. Mezi nimi byla i Houlova kresbička
trampíře, jak si vykračuje po kolejích, prozpěvuje „chudý
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vybraný z  nejlepších kreslířů – například Jerry, Major
a Monte, všichni tři z Prahy, nebo Zlatovláska z Děčína.
Výstavy jednotlivých ročníků neskončily jen na ohni
Wampírů, putovaly od města k městu, od jedné trampské akce k další akci a jednotlivé obrázky plnily tehdy
vydávané občasníky a plátky. Velkou zásluhu na šíření
výsledků soutěže měly sborníčky, které obsahovaly to
nejlepší, co každý ročník trampskému humoru přinesl.
Postupně nastal čas, podobně jako u Trapsavce, kdy
úroveň příspěvků dosáhla tak vysoko, že se o soutěž
začali zajímat odborníci. Nejoblíbenější český karikaturista Vladimír Renčín se uvolil a prohlédl si vybrané
kresby z výstavy. Ve sborníčku roku 1984 se pak objevilo
jeho hodnocení a pro kreslíře velice cenné rady.

Puchejř

Strana 35

Na závěr malá poznámka, snažící se o příslušnou
autorskou skromnost: Macek s Hafíkem, samotářem
Péťou a krásnou Maruškou se sice žádného ocenění
na výstavách od přítomných trampů nedočkali (v tak
kvalitní „rozchechtávací“ konkurenci to ani nešlo), ale
při šestém ročníku v roce 1984 jim byla odborným porotcem udělena zvláštní cena Placky smíchu za věrnost,
protože od prvního se objevovali v každém ročníku.
A své příznivce si získali. Obrázek s Mackem a Hafíkem
se dokonce dostal i do zmiňovaného Salonu v Malostranské besedě, párkrát do programu svojšického Slunovratu.
Co víc by chtěli?

Snad nejvíce se vtipy z Placky smíchu prosadily na
svojšickém Slunovratu, kde je na každoročních výstavách
viděly tisíce návštěvníků a oživily i obsah tištěných
programů. Tady se o kreslířský rozmach Placky smíchu
pořádně zasloužil Kobra. A nakonec, v zimě roku 1983,
byl výběr soutěžních kreseb vystavován v Malostranské
besedě v Praze jako 105. salon kresleného humoru.
Devadesáté roky jakoby kreslený humor, až na nějaké
výjimky, z trampingu odvály někam do minulosti. Možná
je to jen pocit, možná chybí svolávací podnět Placky smíchu, možná se z trampingu vytratily prostoduché a veselé
postavičky šerifů, nešiků, rozumbradů... ale možná znovu
noví kreslíři povstanou a trampský humor bude rozchechtávat davy…
-KAVČE-
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Když sklapne
i největším borcům
Při cestování občas narazíte na problémy, kterým nepodléhají ti slabší jedinci, ale
naopak, často si vyberou právě ty silnější
a zdatnější. Třeba taková vysokohorská nemoc
. Sice jsem tenhle nepříjemný zážitek na vlastní kůži neokusila, ale moje společnice při toulkách po Jižní Americe ano. Pohybovaly jsme
se tehdy ve vysokých nadmořských výškách,
zejména v Chile, Bolívii a Peru. V polohách
běžně přes tři tisíce metrů, ale také přes pět
tisíc metrů, třeba při přejezdu jednoho horského průsmyku, návštěvě domorodé horské vesnice a podobně.
Kamarádka, ačkoliv její tělesná a sportovní
kondice je nesrovnatelně lepší než ta moje,
při tom dost trpěla. Trochu sice pomáhaly léky
na bázi aspirinu, které byly k dostání nejen
v lékárnách, ale i různých obchůdcích, ale
hlavně žvýkání listů koky. Ovšem stejně po pár
dnech přemohla horská nemoc mou spolucestovatelku natolik, že z postele v ubytovně ani
nevstala. Potíží se zbavila, až když jsme sjely
dolů do údolí. Nic s tím nezmůže ani sebezdravější a sebenadupanější člověk.
Potvrdil mi to i chlapík, s nímž jsme se setkaly
na malém letišťátku u náhorní plošiny Nasca,
známé obřími pozemními kresbami neznámého původu. Abyste je viděli v plné kráse, musíte nad nimi letět letadlem. Kamarádka, která
byla obvykle ve výdajích daleko velkorysejší
než já, se najednou zdráhala příslušnou taxu
za rozhrkané letadýlko vydat. S údivem mi
došlo, že se vlastně bojí. Vedle sedící mladý
sebevědomý svalovec, doprovázený mlčenlivou štíhlou dívkou, s povýšeným a posměšným nadhledem kamarádku přesvědčoval, že
o nic nejde. Docela mne tím štval.
Naše čtveřice nastoupila do letadla a vznesli jsme se do vzduchu. Po nějaké chvíli jsem
se otočila dozadu a vidím, že borec leží úplně
bezvládně přes sedadlo a jeho kamera se válí
po zemi. Poklepala jsem pilotovi na rameno
a říkám mu, že ten maník vzadu je mrtvý. „On
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zase obživne, až přistaneme,“ s úsměvem mi
nevzrušeně odpověděl pilot. A taky že ano. Po
přistání svalovec vyskočil z letadla jako jelen,
ale vůbec už nehýřil ani úsměvy, ani slovy,
ale snažil se co nejrychleji zmizet z našeho
dohledu...
-HANKA HOSNEDLOVÁ-

LÍZA SUDEŤAČKA
Pokud půjdete vandrem přes České Švýcarsko
- Zadní zemi a půjdete přes Tokáň, stavte
se v penzionu, kde v devadesátých letech
vládla pevnou a laskavou rukou paní Líza trampy láskyplně přezdívaná Bába Líza, Líza
Sudeťačka...
Posledně jsme se ptali paní, která nám
načepovala plzeňské pivko, jestli znala Lízu
a na to ona reagovala větou, že ta Líza, to
musela být osobnost, že pořád chodí lidi a ptají
se po ní, i po skoro dvaceti letech…
Naše seznámení s Lízou Sudeťačkou se
událo jedné sychravé říjnové noci roku 1991.
Šli jsme tmou a v dešti po asfaltce od Chřibský
a věděli jsme, že by nám po asi hodince chůze
měla vlézt do cesty osada Na Tokáni a za ní
bychom si našli (snad) nějaký vhodný převis
k přespání. Někde v půlce naší cesty se nám
pod nohama začalo motat a zoufale mňoukat
malé kotě. Široko daleko byl jenom les, tak
jsme ho dali do žracáku a šli dál. (Poznámka
pro útlocitné povahy - klid, koťata nežerem).
Objevila se Tokáň a úplně poslední dům z tamních čtyř měl rozsvícené světlo. Koukli jsme
zvědavě oknem dovnitř a náš potěšený zrak
spatřil dlouhé řady stolů, židlí a velká kamna.
S drzostí nám vlastní jsme zabušili na zavřený
vchod a po chvilce se dveře otevřely a v nich
stála stará paní v zástěře. Dala si ruce v bok
a spustila:
„Co vy chtít? Já mít zavřeno, já už nic nedat.
Vy jít!“
Nefalšovaná sudetská čeština v historií
odsudečtěném kraji nás dost překvapila, a tak
jsme se jen zmohli na otázku, kam bychom
tedy mohli jít.
Na to paní vylezla do deště, ukázala nám
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směr do kopce s tím, že „tam být převis,
kousek!“
Ještě jsme se zkusili dostat dovnitř přes
zmoklé žracákové kotě, ale bylo nám řečeno,
že je už po půlnoci. To nás překvapilo, neměli
jsme totiž hodinky.
A opravdu - po asi sto metrech šplhání do
kopce jsme našli krásný převis vystlaný listím,
tak akorát pro čtyři trampy a jedno kotě.
Ráno jsem se blaženě převaloval ve spacáku,
už nepršelo a celkově bylo tak nějak líp. Vtom
se ozvaly kroky a hlas nám známý z našeho
nočního „přepadení“ penzionu.
„Vstávat! Vstávat! Už být den!“
Překvapeně jsme vystrčili svoje rozčepýřené
hlavy ze spacáků a zírali na starou paní, jak
nám k nohám pokládá tác obsahující hrníčky
s kakaem, namazanými chleby a miskou mlíčka
pro kotě! Popřála dobré chutě a odšupačila si
to zpět dolů.
A tím nastala naše několikaletá družba s paní
Lízou.
Bábin penzion na kraji lesa s loučkou na
válení při hezkém počasí se stal naší oblíbenou
osadní zastávkou při vandrech dál do Zadní
země.
A Líza si oblíbila nás.
Těžko se zapomíná na její nevyvratitelný
argument, když jsme jí říkali, že párek s hořčicí
a s chlebem velkým jak pro dřevorubce, nám
za jednu korunu opravdu prodávat nemůže.
Argument zněl: „Mlčet, Němec zaplatit.“ Jindy
jsme přišli v pátek z Chřibský, zrovna začalo
sněžit a byl to první sníh té zimy, a tak jsme
skočili na grog k Líze, než půjdeme dál ke
Křinici, a nastal výslech.
„Kam ty jít?“
„Pod převis přece, ale ještě nevíme kam.“
„Ty blázen! Ví tvoje mutr kde ty spát? Venku
zima!“
„Jo, ale my máme dobrý spacáky, paní Lízo.“
„Ty nekecat a vy všichni spát tady, já mít
pokoj volný!!“
A taky se tak stalo a ráno jsme oknem
z vyhřátého pokoje koukali na padající vločky
do stále větších sněhových čepic a po vydatné
snídani, kdy se nám Líze nepodařilo vnutit ani
halíř, jsme pokračovali k našemu původnímu
cíli - Křinici.
Jindy jsme se pro změnu přes Lízu vraceli po
několikadenním vandru, bylo léto a my nemytí
kolem sebe šířili dobrý odér.
Líza nám donesla pivko, začichala, chytla se
za nos a už nás táhla chodbičkou ke sprchám,
vrazila do ruky ručníky a dodala, že „ pivo
a párek vy dostat, až se vykoupat“.
Při jiných návštěvách jsme Líze na oplátku
o vánocích opravili osvětlení vánočního
stromečku, zpacifikovali agresivního opilce...
Prostě naše vzájemné soužití bylo výborné.

Puchejř

Za excelentní jsme hodnotili, když nám paní
Líza dohodila pod převis bezprizorní luxusní
profesionální pánskou společnici. Byla zima
a my jsme rozdělali oheň pod velkým převisem,
který je vzdálený asi 20 minut chůze od Lízy
a kamarád, který si šel k Líze koupit cigarety,
se vrátil s tím, že nás paní Líza prosí, jestli
bychom na noc k sobě nevzali jednu chuděru
holku, co dnes nemá kde spát.
My jsme pro byli, a taky v našich děvčatech
se probudila ženská solidarita, že to je přece
jasný, tady jí bude dobře, jestli se ztratila, nebo
co vlastně. Kamarád se k Líze vrátil s tím, že
jo, že by to šlo, a po čase se vrátil, nebyl sám
a my jsme jen zírali.
Společnost mu dělala dlouhovlasá kráska, oblečená do luxusních hadříků, ponejvíce zářivě bílých. Chvilku nás hodnotila,
prohlédla si prostředí převisu, pak s úsměvem
pozdravila, přijala čaj s rumem na zahřátí
a místo u ohně. Kamarád nám zatím tichou
poštou objasnil, že jde o profesionální
několikadenní společnici, kterou si její zákazník přivezl do bábinčinýho penzionu, a nějak
se spolu nepohodli a on ji vyrazil do zimy.
Holka byla fajn, byla asi zvyklá na různý trable, a tak dostala od nás ještě večeři, spacák,
když se jedna naše dvojice „obětovala“ a vlezla pouze do jednoho. Ráno se profesionálka
rozloučila a odešla zpět směrem k Tokáni. Její
šatečky už měly trochu trampský odér, ale
pořád to ještě šlo.
Uměla v tom chodit. Když jsme se potom
vraceli domů, stavili jsme se u bábi. Naše
„kamarádka“ už seděla s jakýmsi Němcem,
který ji hladově svlékal očima hned u stolu.
Jen se na nás koutkem oka podívala, slabě
kývlaa věnovala se dál štamgastovi. Po chvilce
přišla Líza a oznámila nám, že veškerou naší
útratu platí ten Němec, se kterým „naše“ kráska seděla.
O mrazivém Silvestru 2006 / 2007, kdy
v Zadní zemi bylo mínus 27, jsme celý týden
tábořili v lesích za Tokání a toulali se po celém
blízkém i vzdáleném okolí.Po několika dnech,
kdy zamrzla studánka a po vytesání ledu
sekerou další voda nepřitekla, jsme si začali
chodit pro vodu k Líze. Sníh nebyl, jen takový
poprašek, aby se neřeklo. Cesta do tepla
k Líze byla proto za odměnu. Bylo nás asi patnáct, a tak zájem byl veliký. Návštěva u Lízy
probíhala dost stereotypně - dotyční (chodilo
se ve dvou) nejprve shodili bágl s prázdnými
lahvemi, sedli si ke kamnům, pak vychlastali
vařící grog, naplnili flašky vodou a odešli do
mrazivé divočiny. Bába Líza měla v penzionu
přes dvacet hostů z Německa, kterým to docela vrtalo v hlavě, co to je za ty divně oblečený
lidi, co jednou denně přijdou, oživnou u kamen
a odejdou zpět do tý sibiřský sloty.
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Lízina akce na sebe nedala dlouho čekat.
Poslala vzkaz, jestli bychom nepřijali večer
návštěvu v podobě jejích hostů a tak jsme si
řekli, proč ne, ať je sranda. A byla.
Za tmy se objevila dlouhá řada baterek,
která se pomalu přibližovala údolím. Když
řada došla k ohni, spatřili jsme, jak vpředu jde
urostlý chlap s knírkem a v napřažené ruce
nese litrovku božkovského rumu. Protože část
z nás byla oblečena i napůl indiánsky vypadalo
to, jako když „Velký Bílý otec ve Washingtonu
zdraví své rudé děti“. Každý Němec navíc
nesl v podpaždí krbové polínko, neboť jim
bábi důrazně řekla, že k trampským ohňům se
nosí dřevo. Zdrželi se asi dvě hodiny, při tom
si stále nevěřícně prohlíželi pohozené spacáky
a deky pod převisem a s nadšením nám stále
opakovali, jak je krásné, když v Čechách potkají obdivovatele jejich spisovatele Karla Maye
a Vinnetoua.
Pití nabízeného čaje z očouzeného kotlíku většina z nich jen hrála a s úlevou
kotlík poslala dál kolem ohně. Asi si mysleli,
že když odmítnou náš posvátný nápoj, tak
je jako správní divoši upečeme a sníme. Na
rozloučenou nám na deku vysypali hromadu
buřtů a odešli spokojeni s exotickým zážitkem.
Bábiným vyhlášeným majstrštykem byla scéna
s „klášterní utěrkou“.
Vybrala si vždy největší stůl, který byl
obklopen návštěvníky, pak mezi ně vlítla a tou
utěrkou začala utírat desku stolu a do toho
rychle mlela svojí kouzelnou sudetštinou:

Puchejř

„Já mít klášterní výchova! Vy vědět! A já,
když byla v ten klášter, já být mladá. A já tam
byla a žádnej chlap tam a já tak v kuchyň utírat
stůl a on tak ten hadr, já myslet na ten chlap...“
A v průběhu této litanie rozložila na stůl utěrku
a překládala její konce porůznu přes sebe
a najednou...
Najednou se jí utěrka mezi prsty ztopořila do
podoby velkého mužského údu se všemi anatomickými podrobnostmi, který hrdě čněl nad
okolními sklenicemi. Líza pak do šokovaného
ticha na rozloučenou pronesla, „ten klášter,
bez ten chlap, to být teda...“ a hrdě středem
odešla do kuchyně. Kolem stolu lidi popadali
smíchy až když se vzpamatovali.
Koncem devadesátých let jsme se dozvěděli,
že Líza to v penzionu zabalila, že už se cítila
unavená a že si chce odpočinout. Pátrali jsme
kam šla na odpočinek a dozvěděli jsme se, že
do Chřibský. Ale než jsme ji stačili navštívit, tak
mokasínový telegraf donesl další zprávu, a to
smutnou, že Bába Líza již odpočívá natrvalo.
Bábin penzion je pořád fajn, ale už to není
ono. Každopádně, když jdeme jednou za
čas kolem, tak se vždy stavíme, a protože
se v penzionu jinak nic nezměnilo, jsou naše
posezení spíše vesele vzpomínkové a paní
Líza je hlavním tématem našich hovorů. Jako
kdyby tam vlastně s námi byla taky. Ostatně,
v tom penziónu na zdi visí její fotka.
-TONYIlustrace: KOKEŠ
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POMSTA
„Poběhlice jedna.“
„Ale, tatínku …“
„Už nejsi moje dcera.“
„Ale tatínku …“
„Už ani slovo.“
„Tatínku, prosím vás...“
„Mlč, a rychle mi řekni, kdo to byl.“
V luxusně zařízeném obývacím pokoji
nastala chvíle zmateného ticha, které
rušil jen tichý pláč asi šestnáctileté dívky
a nervózní podupávání podpatkem
postaršího pána s knírkem.
„Víte tatínku, to bylo…“
„Mlč, už nechci nic slyšet.“
Pán s knírkem několikráte nervózně přešel
pokojem a najednou opět vykřikl:
„Ty flundro.“
Na ta slova ze židle vstala komisně
vypadající paní.
„Nekřič, muži, co tomu řeknou sousedé?“
„To je mi fuk, jen ať každý slyší, jakou
mám dceru.“
Komisní paní sjela svého manžela
studeným pohledem a obrátila se ke své
dceři.
„Nic se neboj holčičko a všechno mi pěkně
řekni.“
Dívka si utřela uslzené oči do kapesníku,
hlasitě se vysmrkala a tichým hlasem
začala vyprávět.
Pán s knírkem se tvářil, že vůbec neposlouchá, ale nebyla to pravda. Uši měl
našpicované jako fenek, a když uslyšel
slova kovboj, kytara, oheň a srub, neudržel
se.
Dívka byla teprve asi v půlce vyprávění,
ze kterého bylo ovšem již jasně patrno, že
namísto pomůcek do školy si bude muset
nachystat výbavičku pro novorozeně, když
v tom její otec zavyl jak raněný lev.
„NE! TO NE!“
Dívka nadskočila leknutím.
Pán s knírkem se nad svou dcerou vztyčil
jako medvěd a silným hlasem se otázal:
„Nechceš mi říct, že to byl nějaký ten
tremp? Že ne?“

Puchejř

Dívka se nervózně pousmála a téměř
neznatelně kývla hlavou.
Pán s knírkem opět zavyl, chvatně se
nasoukal do svrchníku a spěšně vyšel ze
dveří.
***
„Tak, slečno, pište, pište. Začátek jako
vždy, dnešní datum a pokračujeme.“
Pán s knírkem seděl v kanceláři za
honosným stolem a diktoval. Mladá,
zmateně vypadající sekretářka rozechvěle
zapisovala a čím byl diktát delší, tím více
se jí oči rozšiřovaly hrůzou.
Když pán s knírkem s diktátem skončil,
vypadala sekretářka jako zdařilá imitace
solného sloupu.
„Tak, a teď to odneste do tiskárny. Zítra to
musí vyjít.“
Pán s knírkem vyndal z baru láhev brandy,
nalil si do sklenky poctivou dávku a otočil
se zpátky ke dveřím, kde ještě pořád stála
zkoprnělá sekretářka.
„Na co ještě čekáte? Jděte!“ Sekretářka
se konečně probrala z transu a vyděšeně
prchla.
Pán s knírkem si nalil ještě jednu poctivou
sklenku a zapálil viržinko. Na jeho tváři
se rozléval úsměv, ale hezkého na něm
nebylo pranic. Pak si pod svůj malý knírek
zamumlal pár slov, která zněla jako „po
srandě“, „teď to maj“ a „prevíti“.
Když dokouřil a dopil, oblékl si svrchník
a stále s tím nepěkným úsměvem opustil
svou kancelář.
Udýchaná sekretářka, která jen tak tak
stačila splnit všechny příkazy, se uklonila
a zavřela za svým šéfem dveře.
Dveře, na kterých byla připevněna bronzová tabulka.
Bronzová tabulka se čtyřmi slovy.
Hugo Kubát, zemský prezident
Petr Soldát - HARMONIKA
Trapsavec 2017
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JACKU LONDONOVI
Jo, Jacku, půjdem se rvát,
všude se budem rvát,
a nejvíc se snílky,
kteří ani jednou
nezaťali pěst,
protože jejich snění je tak
vohromné, skvělé, velkolepé že musí brečet,
když chtějí řvát.
Budem se rvát,
protože je nádherné mít zkrvavenou tvář,
protože krev - to je láska.
A pro ni se budeme rvát
a všem křičet,
že láska je jako v žaludku nůž a v té křeči (vždycky poslední)
se chce tolik
žít.
-SINTTrapsavec 1972

TOTEMY
Stojí tu beze slov
taky co mohou
TRAMPOVÉ až za hrob
TRAMPOVÉ s jednou nohou
Vlastně kolik jich už za sebou má to
Prohnily
A co my
Stačí jenom vzít sekeru a dláto
-KAZATELTrapsavec 2017
Puchejř

BRDSKÝ MEDVĚD

Probudily mě kroky, praskání ohně
a cinkání ešusu o kameny. Péťa už vstal
a vaří snídani. Slyším jak kolem šumí
brdské lesy – zní to jako ukolébavka.
Spokojeně jsem zavřel oči. Péťa poznal,
že jsem vzhůru a řekl: „Hele, slíbil jsi, že
dneska vyrazíme brzy. Vstávej!“
Ovšem, že jsem to slíbil. Ale ve spacáku je
dobře a teple. Rozhodl jsem se ještě dlouho
nevstávat. Nevím, jak hluboce jsem usnul,
ale probudilo mě ticho. Přemítal jsem, jestli
nemám vystrčit hlavu ze spacáku a podívat
se co je se snídaní, ale slyším Péťův hlas.
Zněl kapku rozčileně: „Hele, vstávej, je tady
medvěd!“
Takhle ty na mne! Ale takovou hloupou
lstí mě ze spacáku nedostaneš. Odpověděl
jsem: „Jak velkej je ten medvídek? Vejde se
mi do kapsy?“
Péťa se na chvíli odmlčel a pak povídá:
„Žere ti boty. Právě schlamstnul pravou
a z levý tahá tkaničku.“
Přiznávám, že můj kamarád má smysl pro
humor. Nicméně se nevzdávám.
„Co by žral moje boty?“ vesele huhlám ze
spacáku. „Máme přece chleba.“
„Náš chleba? Ten už je v něm!“
Péťa odchází od spacáku. Napjatě
poslouchám. Jsem zvědav, co si ještě
vymyslí. Slyším mlaskavé zvuky, brumlání
a tlumený hovor (že by někdo přišel?),
potom se blíží temné funění. Kdosi nade
mnou přešlapuje, Péťa z dálky něco povídá.
Zapraskaly větvičky, kroky se vzdalují. Už mi
to nedá, musím ven. Péťa zkrátka zvítězil.
Otevřel jsem svou skrýš jediným trhnutím
zipu a ještě jsem stačil zahlídnout něco
obrovského a tmavého jak mizí v křoví. Na
pařezu seděl Péťa, úžasně otrhaný a podrápaný, a nepřítomně se dívá do dálky. Otočil
se ke mně.
„Ježíšmarjá!“ vydechl šťastně. „To mi
nikdy nikdo neuvěří, že jsem se na Brdech
potkal s medvědem!“
No, však já taky ne.
- KAVČE-

Pavlís
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