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Článek zimní jízdy BicykloTrampClubu, najdeš na straně 10.   Foto: ŠMIDLA

Ti z účastníků tradičního únorového Přechodu Brd, kteří mají rádi, když je to správné zimní počasí, si letos 
nemohli stěžovat… Více v článku na str. 18.   Foto: DAN
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Čtvrtstoletí s Puchejřem

Letos uplyne 25 let od vydání prvního čísla Puchejře. Je to natolik dlouhá doba, 
že mezi jeho čtenáři jsou už kamarádky a kamarádi, kteří tehdy ještě nebyli na 
světě.

Ani náhodou by mě tehdy nenapadlo, když se malou ruční sešívač-
kou sešíval „ten úplně první“ výtisk Puchejře č. 1, co z toho všechno bude.  
Mimochodem, „ten úplně první“ sešitý výtisk se kupodivu dochoval a nyní je 
jedním z vystavených exponátů na výstavě Století trampingu v Letohrádku Kin-
ských, a tak můžete porovnat, jak dlouhou cestu Puchejř za tu dobu ušel.

První číslo tehdy vyšlo v rozsahu 16 stran a v nákladu 112 výtisků z kopírek 
v několika kancelářích, kde pracovali naši kamarádi. Ale již během roku měl 
Puchejř náklad 800 výtisků v rozsahu 32 stran a tisknul se (dnes se mi tomu 
už ani nechce věřit) na celkem 23 kopírkách (tedy ve stejném počtu kanceláří 
a pracovišť, od stejného počtu trampů a trampek) v Praze, v Plzni a v Brně. Je 
snad každému jasné, jaký to byl zápřah dávat ty štosy papírů, vytištěných z tolika 
různých míst, dohromady, sešívat je do podoby časopisu a posílat. Proto se po 
čase muselo přejít na „nudný a pohodlný“ tisk v tiskárně, kterým se vydávání 
Puchejře zachránilo. Z té nekončící dřiny začalo nadšení pro časopis u redakce 
i pomáhajících kamarádů a kamarádek pomalu ale jistě opadat.

Postupem let se navíc k vydávání Puchejře přidaly další aktivity, jako třeba 
pořádání Trampské soutěže (dnes Trasa), Trapsavce, koncertů pod jménem 
Stopy sešlapaných bot či Písničkový vlak. Pět let jsme zároveň byli i redakcí 
Portýra, k Puchejři jsme pořídili mladší sestřičku Brdskou vločku a před pár lety  
i internetového bráchu Trampský magazín.cz a do dnešní doby se podařilo vydat 
i 139 trampských knih, zpěvníků, publikací, sborníků a Trampských kalendářů.

To, co teď napíšu, není povinné zdvořilostní poděkování – ale tohle všech-
no opravdu mohlo vzniknout jen díky velkému množství trampů a trampek, 

kteří Puchejře hned na začátku a nakonec i postupem let přijali, podpořili 
předplatným, darem, článkem, fotkou, doporučením, dobrým slovem. 

Protože nebýt vás, tak si tady s Puchejřem a s tím vším ostatním 
můžeme na nějaké vydávání tak maximálně hrát, ale to je tak asi 

všechno.

Děkujeme

                                                                                                                                    -TONY-
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MEZI MOSTY
Nové CD Lístku

Po patnácti letech vydává skupina Lístek další 
desku, dá se tedy bez přehánění říci, že je opravdu 
dlouho očekáváná.

Křest CD bude v pražském Divadle Gong, v úterý 
16. dubna, od 19:00. Oba hudební hosté Lístku 
přijedou z Plzně a jsou jimi: Béďa Šedifka a Míša 
Leicht.

-red-

Trampů bál
V sobotu 24.11. 2018 to v poklidném obecním hos-

tinci v Bezdědovicích v Jižních Čechách vypadalo 
jako v době zlaté horečky na Aljašce v Dawson City 
roku 1896.

Na již 3. ročník "Trampů Bál" , který pořádaly 
trampské osady  TRAPPERS a MODRÝ KAŃON 
dorazilo přes 150 trampů z celé republiky.

Prožili zde v příjemném prostředí  krásný večer 
za zpěvu, tance, hry na kytary, různých soutěží  
a bohaté tomboly.

Všichni odjížděli spokojeni
-PAVELP-OLÉÉÉ-

41. zimní setkání na campu Marina
I taková může být zima. Po sněhu a mrazivu 

ani památky. Páteční příjezd na camp Marina, 
kam byli pozváni kamarádi na 41. Zimní setká-
ní, bylo téměř v jarním počasí. Až večer nás od 
ohně zahnalo pršení na verandu. Dobrá schov-

ka. Na sobotu už nepršelo. Znovu se mohlo přilo-
žit na ohniště a zprovoznit „kuchyňský kout“. Už 
to bylo zapotřebí pro další příchozí. Na poledne 
byla připravena ovarová polévka. Na zahřátí čer-
vený svařák. Rovněž se mohly ochutnat různé 
výpalky. Odpoledne se dostavili další kamarádi,  
a tak se nás na campu sešla skoro šedesátka. 
Camrátek bylo málo. Pro zpestření jsme vyhlási-
li tajnou soutěž. První MISS 41. Zimního setkání. 
Bez promenády v plavkách. Šerpu a placku, zís-
kala kamarádka Kukajda. Placku za účast obdržel, 
Rumča. V podvečer se vydala část pardů do Pře-
šovic, kde si domluvili otevření zrušeného saloonu 
U Popelky, ku hraní. Kdo zůstal na fleku mohl si 
zazpívat s Čochtanem, Sandym a Jelenem. Vytr-
valci zůstali u ohně hrubo přes půlnoc. Nejhorší je 
po každém dobře prožitém vandru nedělní balení.  
41. Zimní setkání na campu Marina T.O. Tiger Znoj-
mo, končilo rozloučením. Nás mohlo těšit, že se 
přítomným kamarádům na setkání líbilo. Na konec  
i ten „jarní“ počas se dal pochválit. Společně jsme 
tak mohli dobře vykročit do Nového roku 2019.  

Za T.O. Tiger Znojmo 
-MÍŠA-

● Zimní táboření pořádala o víkendu 8.-10. února  
i T.O. Údolí racků a to u sebe na Rackárně.

Potlach, na který se čekalo 30 let
Zvadlo na padesáté výročí poslala T.O. LAVINA 

dostatečně dopředu  již před třiceti lety! Tedy v roce 
1989,  přesně na apríla. No a datum padesátky bylo 
tehdy určeno na čtvrtek, protože se předpokláda-
lo, že všichni už stejně budou v důchodu, tak je to 
jedno.

A opravdu se ve čtvrtek 14. února 2019 kamará-
di a kamarádky sešli po tomto dlouhém čekání na 
osadní padesátce. Další na akci dorazili o víkendu.

A aby toho nebylo málo, na ohni bylo rozdáno 
zvadlo na sté výročí osady, které bude 16. února 
2069. Tak nezapomeňte dorazit!

● O víkendu 15. až 17. února se s.t.s Usada dočka-
la pomyslné občanky u příležitosti svých patnáctin. 
Nebude to trvat už tak dlouho a osada za sebe bude 
i zodpovědná. V pátek se všichni sešli na tradiční 
merendě v hospodě v Kuničkách a v sobotu byl 
potlach na osadním campu Funibrouk, se spoustou 
soutěží, hezkých cen a za překvapivě skoro jarního 
počasí. 
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Géza Včelička, Wabi Ryvola, Rada a Žák, méně 
známí J. Jerry Paulík a J.V. Šmejkal, také ale legen-
dární Henry David Thoreau, Ernest Thompson 
Seton, Garry Snyder a Bohumil Hrabal. Jim a dal-
ším osobnostem byla věnována trampská setká-
ní Paběrků a jejich kamarádů v pražské Literární 
kavárně Řetězová. Iniciátorem byl nejčastěji Kim. 
Atmosféru  večerů umocňovaly fotografie rozvěše-
né na holých kamenných stěnách klenutého sute-
rénu, jindy výstava trojverší haiku, nebo literárních 
plakátů. 

Písničkami několikrát přispěla kapela Podob-
ni zvěři, zabloudili sem například i Rudolf Pellar  
a Orko Vácha nebo jazzmani Najponk a Jiří Sti-
vín, s kterým si zahrála i Sylva z Lístku. V průbě-
hu let zde byly pokřtěny Thoreauovy Mainské lesy  
a soubor jeho esejů Občanská neposlušnost v pře-
kladu Jana Hokeše alias Bodláka; později i dvě 
nové knížky Míly Nevrlého: Náčelníkův rok a Moje 
ptačí roky. Vloni v prosinci jsme si v Řetězové připo-
mněli některé básně a texty s trampskou tématikou 
z období První republiky – viz pozvánka. Je možné, 
že jsme se po dvanácti létech v Literární kavár-
ně setkali naposled. Na dveřích z ulice visí nápis: 
Zavřeno  – Rekonstrukce…                                                                                                                             

                                                                                                                                    -F.-

● "Chtěl jsem být jen malým plamínkem v temno-
tách…"
V pondělí 25. února tomu bylo 50 let, kdy osmnácti-
letý Jan Zajíc – Míša, člen T.O. Sirot, uskutečnil na 
Václavském náměstí svůj záměr stát se Pochodní 
č. 2. -T-
Rapsodie…

.. je název nové knihy Miloše Uhrmanna – Plecha 
z Táborska. A Plech ji vydal na sklonku loňského 
roku vlastními silami. Dokonce si výtisky i sám váže, 
a to velice zdařile, do kůže.       

Knížka je tematicky rozdělena do čtyř částí. První 
oddíl zahrnuje pod společným nadpisem Vandr mezi 
přízraky povídání o rozličných tajemných úkazech 
a dění, bez uspokojivého racionálního vysvětle-
ní. Vesměs se odehrávají v přírodním a nezřídka 
i v trampském prostředí, ať už jako vlastní prožitky 
autora nebo ve formě vyprávění jiných osob. Vedle 
spřádání napínavého děje zaujmou nesporně i poe-
tická vylíčení krás přírody či nesporného kouzla 
okamžiku. Tak se setkáte s pasážemi o ztracené 
první lásce, podivném kempu, bájemi opředené 
skále, hradu či tajemném sklepení a řadě dalších 
prazvláštních objektů nebo událostí.

Druhý díl s názvem Dům U Tři růží je vlastně 
samostatnou povídkou o malíři Robinovi Ulrichovi, 
který vás zavede na exotickou Saharu za nomád-
skými Tuaregy a posléze pak zpět do historického 
domu s tajemným obrazem. Další soubor stručně 
pojmenovaný Potlach pobaví čtenáře jednak svou 
odlehčenou formou a jednak výběrem témat – napří-
klad o dřevěné noze, skleněném oku, prapodivné 
pípě či ohni, který nepálil. V trampském prostředí 
pak zůstává i poslední soubor nadepsaný Tajemná 
osada. Také tady se dějí podivné věci na kempu 
staré osady, jejíž členové již nejsou mezi živými. 

-HANKA HOSNEDLOVÁ-  
(redakčně kráceno)

Trampský bál
V sobotu 16. března 2019 se uskuteční tradiční 

Trampský bál s Falešnou kartou v Pusté Rybné 
pořádaný tišnovskými kamarády v čele s Karlíkem 
Molíkem.

Bál proběhne v útulném sále restaurace Hlučál. 
Budeme hrát jako o život, nebude chybět tradiční 
bohatá tombola. Po bálu bude sejšn až do rána.

Spát je možné na sále (za zpěvu sejšnujících 
muzikantů), případně si můžete objednat pokoj 
v Hlučálu.

-FK-

44. ročník Festivalu trampské písně…
…v Horním Jelení se uskuteční o víkendu  

24. až 26. května. Součástí festivalu je i výstava 
Mobilního trampského muzea, archív minulých  
a současných trampských osad a Archív tramp-
ských písní.
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Degustační demo Falešné karty
Bráška Čára doručil k mým uším ochutnávku  

z chystaného CD Falešné karty s názvem Degus-
tační DEMO. Pětice trampských songů jako před-
krm chystaného řadového alba této dnes již nejen  
v trampských kruzích vyhlášené partičky.

Předesílám - obával jsem se poslechu, přátelé.
S chlapci se znám už nějaký ten pátek a prozpí-

vali jsme spolu nejednu noc a zažili nemálo taška-
řic a vždy to především z jejich strany bylo úžasné 
a skvělé. Jak lidsky, tak muzikantsky. Jak se tak  
s nimi míjíme s Potokapem na různých festivalech  
a dalších akcičkách, tak si nikdy nenecháme ujít 
jejich vystoupení. Ladí jim to, šlape to jak sviňa  
a věříme jim každé slovo. Bez sebemenšího názna-
ku patosu. Vím a znám, jací jsou a jaké písničky 
zpívají a pokud je člověk alespoň trochu ofouknut 
tím správným ohněm, tahle muzika je přesně pro 
něj. Prostě a jednoduše – ti pacholci moji TO umí!

A čeho jsem se jako obával? Že to bude unylý, 
vyumělkovaný, ohoblovaný na kost. Že nejde přece 
na studiové nahrávce zachytit to, co nejen mě tak 
fascinuje. Ta ryzost neškolených a přesto naprosto 
úžasných vícehlasů, ten jejich kytarový živel, ta bez-
břehá radost, kterou nechávají prýštit kolem sebe, 
aniž by tušili, co to s námi, suchozemskými krysa-
mi, vůbec udělá. Že ty prostý úžasný písničky, tak 
bezcenný pro mainstream (rozuměj – mastňáky), 
nedokážou prostě ožít.

Úplně zbytečné obavy to byly! Od prvních tónů 
jsem pochopil, že nám Falešná karta namíchala ve 
studiu MK PRODUCTION  neskutečně povedený 
hudební drink. Všechny tři kytarky od sebe rozezna-
telné a přitom tak pěkně do sebe zapadající, Vráťo-
va basa zní přímo neskutečně a ty vokálky, přátelé, 
jedná báseň. A přitom je to tak lidský až srdéčko 
zaplesá. Čtyři písně od dvorního skladatele Robyho 
a jedna na komoru mířící Jimovka mě vážně dostaly.

Těším se, Falešňáci moji, na zbytek CD.
-VÁCLAV-

!!! REwaRD !!!
TRaMPSKÉ OSOBNOSTI
▪ Áda Tulák
▪ Kazatel – Brdský psanec
▪ Wimpy Nebeský
▪ Vašek Loch
▪ Jack Hobart
▪ Pepa Braun - Buřt

Uvítáme fotky, vzpomínky, dopisy – no prostě 
cokoliv, co se týká výše uvedených trampů. 

Děkujeme i za maličkosti. 
Vše samozřejmě v co nejkratší možné době  

vrátíme zpět.
Redakční mail, telefon i adresa jsou v tiráži  

na straně 42.

Kátě a Zmokovi se 29. 1. 2019 narodila dvojča-
ta Honzík a Kubík. Dobře jim tak, když jim nestačil 
Martin s Violkou ;). 

Gratulaci posílají a hodně sil přejí vandráci  
z V.O. Středeční voraz.

Bloudění letos již 
po sedmadvacáté, tentokrát 
"Po stopách Sněžného muže"

Tak jako tradičně se o letošních Velikonocích 
bude opět konat Bloudění. 

Sraz ve čtvrtek 18. dubna v 17:05 před Velvy-
slanectvím Indie v Praze. Závěrečný oheň by 
letos měl být už v sobotu, ale pro zájemce je 
přislíbena i trasa na neděli, případně neuprave-
ná mapa na neděli a pondělí... 

Formát akce je stále stejný - sraz někde  
v Praze, přesun vlakem někam neznámo kam, 
Bludiči si vytvoří skupinky o maximálně 5 oso-
bách. Při výsadku z vlaku dostává každá sku-
pinka obálku s kvízem a mapou (může být 
lehce upravená). A pak už je potřeba jen luš-
tit, následně nalézat kontroly označené žlutým  
flekem (yellowstone) a po cca 10 kontrolách  
a dvou nocích ti šťastnější mohou dobloudit do 
cíle... Povolené ztráty jsou 0-90 %.

Doporučenou výbavou je letos 500 Kč na 
"letadlo do Indie", Česko-ruský slovník, Puchejř 
1/2019, nábytkový magnet "Tokoz" typ IV, rum, 
špulka nití, zpěvník Greenhorns 1, časopis 
Malované křížovky. Jako obvykle organizátoři 
nezaručují, zda se bude vůbec nějaká zmiňo-
vaná věc potřebovat, ale ani nevylučují, že pro 
dobloudění do cíle budou potřeba všechny výše 
uvedené pomůcky...

Akce je středně náročná!

-T.O. DOBRÉ ČINY- 

P.S.: Dotazy osob, které ještě nikdy nebloudily  
a chtěly by to zkusit, směřujte na e-mail  
velkej-fo@seznam.cz

Zvadlo bude jako obvykle umístěno i na strán-
kách http://semik.info/
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Nevýhodou tištěného časopisu je předem určený 
prostor pro různé články, nejde tedy použít všechny 
fotky, ať jsou jakkoliv krásné.

V případě PUCHEJŘE máme od tohoto čísla  
řešení.

Pokud pod nějakým článkem najdeš tuto ikonku…

… tak si na internetu najdi 
www.trampsky-magazin.cz 

Potom klikni na stejnou ikonku, kterou na Tramp-
ském magazínu najdeš vlevo pod rozcestníkem rub-
rik (viz fotka). A z ní se rovnou dostaneš k dalším 
fotografiím, které se do tohoto Puchejře nevešly.

Dnes to jsou:
  Fotografie k článku Zimní vandr Bicyklo-

TramPClubu (str. 10 až 11)
 Kreslené trampské vtipy k článku Trampský 

humor (str. 12 až 15)
  Archivní videoklip skupiny Greenhorns s písnič-

kou Zatracenej život (str.36 a komiks na konci čísla)

Přejeme dobré pokoukání                             
-red-

Fotogalerie a videa k článkům v PUCHEJŘI!

UZÁVĚRKA DALŠÍHO PUCHEJŘE 
je 15. KVĚTNA 2019

Omluva
Jsou věci, které veřejně řeším dost nerad a mezi 

ně patří i to, co mě zrovna „bolí a píchá“. Ale ten-
tokrát musím, neboť díky tomu „bolení“ jsem ke 
konci roku nestihl hodně věcí a kvůli tomu začalo 
od kamarádů a kamarádek chodit čím dál tím víc 
upomínek. Mohl za to postupný zánět v obou rame-
nech a taky „karpály“ na pravé ruce a něco s potvo-
rou nervem na ruce levé. No hezky se to sešlo… 
A zrovna v tom nejdůležitějším čase na konci roku 
jsem potom nemohl víc jak tři týdny být u počítače  
a od té doby to mám stále ještě s omezením.

Proto se omlouvám všem, co poslali do Puchej-
ře svá novoroční přání a nebylo jim odpovězeno, 
případně nepřišla žádná reakce na cokoliv jiného… 
Už to zpětně nestihnu, protože si ještě musím dávat 
bacha a i tak je tady toho dost nového, co se musí 
stíhat „právě teď“.

Tolik tedy vysvětlení a omluva.

A hlavně to zdravíčko v tomto roce, kamarádi  
a kamarádky:)

-TONY-

● Oheň 45. ročníku Trapsavce, tedy vyhlášení 
výsledků této trampské literární soutěže a zároveň  
i vyhlášení vítězů 26. ročníku soutěže TRASA, bude 
o víkendu 24. - 26. května poblíž Ralska. 
V době té úplně nejposlednější uzávěrky Puchejře, 
tedy v pátek 23. února (a týden před uzávěrkou Tra-
psavce) bylo zatím do Trapsavce posláno 176 básní  
a povídek. Slušná úroda, která jistě není konečná… 

● Náhle a neočekávaně odešel na konci února 
na nejdelší vandr kamarád Pavel Hruška – Drsnej 
Dědek z Frýdku – Místku. 

Memoriál Jendy Kordy 2019
Na Memoriálu Jendy Kordy, který se bude konat 

v pátek 15. března v Domě Barikádníků na Praze 10 
zahrají: Archa, Kamarádi Staré řeky, Duo Blanice, 
Bandoleros, Tony Linhart, Tulák Charlie, TS Sešlost 
Praha, T.H.S. Brzdaři Olomouc…

Začátek je v 18:00.
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Děkujeme tímto všem čtenářům a čtenářkám, kteří 
poslali dar na vydávání Puchejře. Opravdu moc, 
stále totiž platí loňská slova:

Za prvé: jsou ty peníze „zatraceně“ potřebné pro 
zachování barevného tisku.

Za druhé: díky tomu můžeme v klidu odmítat různé 
nabídky placené reklamy (většinou od outdoorových 
firem - jak přicházejí na to, že se jim vyplatí inze-
rovat v trampském časopise je nám teda trošku 
záhadou) a nezasviňovat proto komerční reklamou 
stránky Puchejře.

Za třetí: některá čísla Puchejře by mohla mít čtyři 
strany navíc.

Zároveň se z těchto darů platí i výtisky Puchejře 
navíc, které slouží pro propagaci časopisu – nechá-
vají se na trampských campech, vkládají k posíla-
ným knížkám, kolují po slezinách. Hodně nových 
čtenářů se k časopisu dostalo právě tímto způso-
bem.

A taky jsou Puchejře, které se posílají například 
do Národní knihovny ČR, do Vědecké knihovny, 
do Moravské zemské knihovny, Národního muzea  
a dalších institucí. Kdo ví, třeba si za dalších sto let 
budoucí badatelé rádi prolistují stařičkého Puchejře, 
až budou v trampských rezervacích psát sáhodlou-
há povídání u příležitosti 200 let trampingu:).

Ale pro pořádek hned dodávám, že to nezname-
ná, že se ty peníze za veselého hýření „vyhazují 
z okna“. 

Kalkulačka by mohla vyprávět, kdyby to dovedla, 
jak často je brána do ruky a následuje dlouhé buše-
ní do tlačítek, dokud se nedojde k nějakému rozum-
nému výsledku, co se výdajů týče.

Děkujeme tedy všem, kteří přispěli podle svých 
možností:

2000 Kč
Ladislav Kratochvíl, Jaroslav David – Wiking

1800 Kč
Jan Šilha - Hondzík

1650 Kč
Leoš Nekuda

1600 Kč
Miroslav Pavlík – Punťas

1452 Kč
Štěpán Dodek - Pišta

1000 Kč
Ladislav Apfelthaler – Ladys

858 Kč
Mirek Novák – Kazatel

800 Kč
Jan Vejvoda, Ivan Elstner, 
Miroslav Navrátil – Prcek, František Bernard,
 Martin Slavický – Tříprsťák, 
Zdeněk a Dáša Královi, Milda Dvořák, 
Martin Vodička – Sapér

670 Kč
Radek Zavadzan

648 Kč
František Grunt – Chemik, Žaba a Rolf Vyoralovi

600 Kč
Jirka Žák – Zub

500 Kč
Zdeněk Mácha, Karel Pabišta

350 Kč
Pavel Jelínek - Čenda

300 Kč
Pavel Ardolf – Pája, Pavel Jelínek – Čenda, 
Petr Štěpán, Milan Vašíček – Slon, 
Josef Nyklíček – Jony, Libor Váca, 
Jaroslav Vosáhlo – Sojka, Helena Tauberová, 

REDAKČNÍ OKÉNKO
Dary pro časopis

S originálním způsobem, jak podpořit Puchejř 
přišel Honza Čihák – Pohlava. Protože ho baví 
výroba nožů, tak jeden ze svých hezkých nožů 
vydražil na knife.cz s tím, že výtěžek pošle  
redakci. Nejvyšší částku (1200 Kč) nakonec 
přihodil Wiking. Tak ať mu nůž dobře slouží.
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Jan Kovarovič, Ivan Pánek, Milan Tuzar, 
Rostislav Srstka, Milan Sklenář – Áda, 
Miroslav Vorel – Sluka, Karel Hořčička, 
Zdeněk Štěch, Luboš Plichta, Mirek Smrž   

268 Kč
Zdeněk Petrák

260 Kč
Jan Hetver - Johny

250 Kč
Vladimír Zoula

238 Kč
Zdeněk Kocmoud – Karibo

200 Kč
Pavel Husník, Jaroslav Vojtíšek – Paštika, 
Míla Boháček, Jan Ulrich – Kip, 
Josef Vosolsobě, Jan Krmela – Sandy,  
Jaroslav Kerber, Táňa Hájková Kučerová, 
Josef Říha, Jana Holišová, 
Petr ježek - Pety
180 Kč
Irena Limburská

170 Kč
Vendula Lavická, Tom Little a Karel Hnízdovi, 
Radek Langr

160 Kč
Ivo Matzenauer – Kolos, Daniel Žilka – Smíšek, 

150 Kč
Iva Pospíšilová, Sam a Kubajs Mačejovi, 
Vladimír Sedláček, Simona Mrhová, 
Tomáš Adamovič – Arny, Jiří Antl – Bedla, 

100 Kč
Milan Heinzl – Bill, Jana Banyászová, 
Josef Sedláček – Willie, Jan Miesler, 
Jarda Vinklát, Václav Bečvář – Béďa, 
Josef Loukota, Václav Novotný – Dlouhej Venca, 
Karel Vogl, Jiří Kupka, Láďa Huttla,  
Jiří Krumm – Slim, Liba Chylíková, 
Josef Hrubeš, Jiří Fadrna, Jiří Řehák, 
Vladimír Treml, Karel Kačírek, 
Břetilav Boháč – Břéťa, 
Pavel Bednář – Vlck, Petr Skalický – Colombo, 
Jaroslav Klíma – Jára Palec, Jiří Krákora, 
Miroslav Vosmík, Petr Linda, Zdenka Jiráská, 
Leoš Jarůšek – Vakajů, Pavel Staněk, 
Karel Utler – Kája, Jan Šantora, 
Robin a Geňa Beranovi, Michal Dlabač – Mike, 
Roman Dvořák – Bazi, Luboš Tomek, 
Vlastislav Božek, Jiří Krejčí, Jan Vorel, 
Zdeněk Smlsal – Gringo, Václav Halík, 
Antonín Pačinek – Apač, Jarka Čapková, 
Václav Somol,  Petr Kuželka, Jiří Klubíčko, 

92 Kč
Vladimír Barabáš – Markýz

80 Kč
Pavel Neoral

70 Kč
Jana Skrbková – Jandula, Petr Skřivánek, 

60 Kč
Vladislav Raška, Břetislav Vendler – Velkej davy

50 Kč
Ivan Veselý, Josef Zeman, Jaroslav Karas, 
Michal Máslo, Ladislav Štantejský, 
Karel Venzara – Windy Bill, Jaroslav Martínek, 
Oldřich Drtil, Stanislav Boháč,  
Jaroslav Učeň – Ucháň, Luboš Kutil, Petr Král, 
Danuše Jiskrová, Antonín Dvořák, Věra Beranová, 
Aleš Grubl, Milan Veselý – Zlomek, 
Libor a Lucie Bartošovi, Jaroslav Jančík, 
Milan Krejčí, Dana Vaněčková, 
Jan Moravec – Netopejr, Kristýna Vavroušková, 
Jiří Bažant, David Veleba, Míša Dvořáková
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V deň, keď jabloneckí radní vyhlásia kalamitný 
stav, a prívaly snehu utíšia podještědskú krajinu, sa 
môže prihodiť čokoľvek. Napríklad sa vám stane, 
že starú Es-Ku z medzivojnových rokov pretlačí-
te závejmi cez rychnovské uličky a opriete ju pod 
striešku hospody k šiestim podobným starenkám, 
síce  bez prehadzovačiek, ale zato s espritom prvej 
republiky. Nie je to obyčajná krčma, dnes večer je 
štartovacím depom BicykloTrampClubu a nachádza 
sa v nej červia diera, ktorá vedie do časov v odtieni 
sépie. Ak chcete, nájdete ju v zadnom salóniku, 
pri stole, za ktorým sa veselia sršatci, odetí 
do slušivého dobového šatu.

Biela polnoc, ktorou tlačíte naložené bicykle 
do kopca nad Pelíkovicami, vám dá rozmýšľať 
o rôznych veciach. Prečo slovenčina ani čeština 
nemá slovo pre zvuk snehových vločiek dopadajú-
cich na tichú krajinu? Ani pre žiaru mesiaca medzi 
oblakmi? Človek by si potom nemusel pomáhať 
japončinou a hľadať rým na shin-shin či oboro-
zuki. Na krytej terase zrubu jabloneckých Barbarov 
nocujeme chránení pred živlami januára a ráno sa 
z Yndiho kufra ku mne dokotúľa pomaranč. Oran-
žový míč proti trudnomyslnosti však nie je potreb-
ný - endorfíny z jazdy zimnou krajinou, popri božích 
mukách,  kamenných krížoch a zasnežených cha-
lúpkach, sa vyplavujú v dostačujúcich dávkach.  
Oceľové pružiny pod koženými sedlami statočne 
pérujú na hrboľatej ceste, a zadné kontry ai pred-

né pákové brzdy torpéd sa zavarujú pri divokom 
zjazde zákrutami z pelíkovických samôt až k pivo-
varu v Hodkoviciach.  Erb s medvedíkom takmer 
berlínskym a historické námestie obdivujeme len 
krátko. Vonku je nevľúdne a presne ako nám Pinďa 
sľúbil, hostinský v zájazdnom hostinci na križovat-
ke ciest už varí kávu aj držkovú. Aj do pece priložil 
o polienko navyše, to aby si pocestní mali kde osu-
šiť snehom prevlhnutý odev. 

Putovanie krajinou pod Ještědom sem-tam preruší 
malý servisný zásah. Cyklotramping, tak ako každý 
iný tramping, je predsa definovaný stavom duše, 
a tie naše sú ucházejíci, ako rád tvrdí Hans. Občas 
treba zahraničnej účastnici doštelovať sedlo, občas 
kamarátovi opraviť ventil, je preto dôležité mať 
v zostave zdatného servismena a hýčkať si ho tu 
lahodným nápojom, tu pamlskom, alebo pesničkou 
na prianie. Pri takých zastávkach sa okoloidúcim 
na chvíľu uvolíš ukázať staré čipkované pedále, 
a necháš ich pohladiť si plechový štítok s menom 
výrobcu na riadítkach, predtým než si založíš cestné 
brýle a zvončekom zacinkáš na odchod.

Kým prídeme do Českého Dubu, máme za sebou 
už aj druhú ohrievaciu pauzu vo Vlčetíne. Do sta-
rej Cihelny sa nehrnieme ihneď, radšej využívame 
zbytky denného svetla na prehliadku  mestečka, 
historickej uličky postavenej v heimatstille a okolia 
zámku. Kilometre ostávajúce do cieľovej stani-
ce nám podvečer rozdelí na rýchlu asfaltovú a na 
pomalú terénnu časť. V hlbokom snehu si razíme 
cestu zvlnenými lúkami a hmlistým lesom až na 
náhornú planinu, k útulnému hostincu U Irenky 
v Lískách. Vonia zabíjačkovými špecialitami, hus-
tou prdelačkou a tmavými jelitami, a navyše sa v nej 
rozliehajú tóny vandráckych i prvorepublikových 
piesní. To dorazili miestni muzikanti a naša radosť 
zo života dostáva podobu bujarej veselice. 

Zimní jízda BicykloTrampClubu
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Neskoro po polnoci sa ukladáme na povalu stodo-
ly. Môže sa to stať aj vám – zaspávate na suchom, 
voňavom sene, okolo koluje čutora a vonku zatiaľ 
prebieha inštruktáž a následne aj zápas v bojovom 
umení sumo. Môže. Ak máte tak ako ja šťastie, 
a vaše cesty sa prepletú s cestami tulákov s ľahkým 
srdcom, aj usínanie je kúzelné.

Kým nedeľa rozpúšťa sobotný sneh v studenom 
daždi, je čas na všetko. Trebárs dohrať songy, ktoré 
sa včera nestihli, od Irenky si k voňavému turkovi 
nechať naložiť zabíjačkový guláš alebo tlačenku  
a na odchod z príjemna vyhriatej krčmičky vypo-
čuť Trauenmarš. Alebo juchavú Pokapala na salaši 
slanina.  A keď zimná jazda BTC popod zrúcaniny 

hradov v údolí Jizery skončí na nádraží v Mnicho-
vom Hradišti, a dlane zase rozkvitnú okolo hrnčekov 
s grogom,  ty sa môžeš dať na cestu domov, a aby 
si zahnal odchodový smútok, prečítaš si báseň od 
Joka alebo Mikiho Příběh šťastného byciclétisty.

...ale jednou
pod oknem zastaví
šťastný zázračný cyklista
v pruhovaném tričku
odvede vzpěračovou ženu
do říše cyklistů

vzpěrač
nenajde večer na stole večeři
bude stát u okna 
a dlouze hledět...

-ŠMIDLA-

Další uspokojivé množství fotografií ze zimní jízdy 
BicykloTrampClubu, najdeš na webové adrese  
www.trampsky-magazin.cz. 

Stačí tam pouze kliknout na tuhle ikonku.
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Novomanželský pár jede hned po svatbě na vandr, 
na svatební cestu. 
Postaví si v lese z celt stan a uloží se ke spánku. 
Po nějaké době se tramp vzbudí, probudí i svoji 
ženu a povídá: 
"Podívej se na nebe a řekni mi, co vidíš?"
"Vidím miliony hvězd."
"A co na to říkáš?"
Jeho trampská žínka chvíli přemýšlí a pak řekne:
"Viděno z hlediska astronomie, jsou to miliony 
galaxií a biliony možných planet. 
Astrologie mi říká, že Saturn leží v konjunkci se 
Lvem. 
Co se času týče, usuzuji, že máme tři hodiny  
a pár minut.
Teologicky, že náš Pán je všemohoucí a my všich-
ni jsme jen nicotně malí. 
Meteorologicky mi to říká, že budeme mít zítra 
krásný den. 
No, a co to říká tobě?". 
Tramp: "Prakticky viděno - někdo nám ukradl 
stan…"

Humor, a zvlášť ten kreslený, provází trampy 
už od prvních počátků, což je naprosto logické. 
Vždy se v partě najde někdo, kdo umí hezky kreslit  
a zásobuje své kamarády a kamarádky vtipnými 
obrázky o nich samotných, nebo čerpá ze zážitků 
z jejich toulek a osad.

Právě na vtipech je dobře vidět, jak se tramping 
za sto let v některých svých, a to nejen vizuálních, 
projevech změnil. U některých současných vtipů 
by prvorepublikový pistolník z osady Býčí oko či 
trampský sportsman od Zlaté řeky asi nepochopil, 
kde v nich má ten vtip najít a naopak.

Mnohé však zůstalo naštěstí stejné a prvorepub-
likový pistolník i sportsman by se jistě nad mnohý-
mi dnešními vtipy od srdce pobavili.

První trampský kreslený humor se pochopitelně 
nejprve objevil v tehdejších osadních kronikách  
a vandrknížkách, pozdějších cancácích. Než se 
ale dostal na stránky trampských časopisů a pravi-
delných rubrik, trvalo mu to pár let. Nicméně jedna 
výjimka by se našla a tou byl časopis Proudník, 
který vydávala osada Ztracená naděje v první 
půlce dvacátých let v pouhém jednom výtisku. 
Některé Proudníky se zachovaly až do dnešní 
doby a díky tomu se můžete i tady pokochat jed-
nou vzácnou ukázkou tehdejšího humoru.

Od začátku třicátých let, v době vydávání časopi-
sů Tramp, Naše osady, Camping či rubrik v Ahoj na 
neděli nebo v Rodokapsu, se s trampským humo-
rem doslova protrhl žracák. Hodně tehdejších 
vtipů se týkalo Kubátova zákona a jeho zákazu 
společného táboření osob odlišného pohlaví bez 
oddacího listu, či návrhu povinné branné výchovy 
mládeže, která měla probíhat hlavně o víkendech, 
což bylo pro trampy nepřijatelné. Ale nebyly vtipy 
jen „trampsko - politické“, mnoho dalších se věno-
valo životu trampskému, asi jako i dnes.

Dokonce v roce 1937 vychází v nakladatelství 
Orbis knížka Trampský smích, kterou uspořádal 
jakýsi T. Šerif a tím nebyl nikdo jiný než spisovatel 
František Halas. 

Po zániku časopisů i rubrik, jak z ekonomických 
důvodů, tak i díky pozdějším válečným a pováleč-
ným událostem, se trampský humor vrátil na strán-
ky časopisů až za další dlouhé čtvrtstoletí.

Uvolnění v letech šedesátých
Plzeňský Tulák, Tramp, Camp, Trail, Pacific 

Express jsou jména těch nejznámějších tramp-
ských časopisů vycházejících v této poněkud uvol-
něnější době a v nich se objevily první kreslené 
vtipy od Marko Čermáka, Honzy Vyčítala, Postra-
še z Pardubické Stopy, Kobry, Dewiho a dalších 
kreslířů. V Campu měl dokonce premiéru i prav-
děpodobně první trampský komiks.

Tohle všechno ale nemělo dlouhé trvání, již 
začátkem let sedmdesátých všechny tehdejší 
trampské časopisy zanikly samy od sebe nebo 
byly zakázány.

Labutí písní tištěného trampského humoru jsou 
v roce 1970 Lidovým nakladatelstvím vydané 
Trampské anekdoty, které do knihy vybral a uspo-
řádal Miki Ryvola.

TRAMPSKÝ HUMOR

Vtipy z prvního trampského časopisu Proudník, 
rok 1925
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Jdou dva kamarádi vandrem Českým rájem  
a z jedné vyhlídky vidí v dálce siluetu Trosek.
„Koukej, tam bysme se mohli jít podívat, co říkáš?“
„Žádný takový, radši zmizíme, než to taky svedou 
na nás...“

Prší a venku se setmělo
Po zákazu trampských časopisů byly několik let 

doménou kresleného humoru opět „jen“ osadní 
kroniky, cancáky a zvadla.

Na lepší časy se začalo blýskat v roce 1979, kdy 
Johnki, sám vynikající kreslíř a šerif T.O. Wampíři, 
shromáždil kolem sebe ostatní kreslíře vyhlášením 
zápolení o Placku smíchu, tedy soutěže o nejlep-
ší trampský kreslený vtip. Postupně narostl počet 
kreslířů z devíti v prvním ročníku, na 62 kreslířů 
v ročníku devátém.  A z každého ročníku byl vydán 
sborník s výběrem nejlepších vtipů. Pepčo, Monte, 
Kavče, Johnki, Rysák, Jeppe, Hombre, Čombe, 
Čáp, Bubák, Hoban, Jack Aspirin a mnozí další 
se díky těmto sborníkům dostali do širší známosti. 
Pro zajímavost - jedním z účastníků byl i kreslíř 
Petr Urban a jeho vtip zveřejněný ve sborníku 
Placky smíchu byl prý jeho prvním otištěným vti-
pem. Ale Placky smíchu se soutěžně účastnil třeba 
i Kapitán Kid, nebo dnes velmi populární karikatu-
rista Miroslav Kemel. Bohužel, po desátém roční-
ku se soutěž odmlčela.

Nejvíce se vtipy z Placky smíchu prosadily na 
známém festivalu Svojšický Slunovrat, kde je na 

každoročních výstavách viděly tisíce návštěvníků, 
a oživily i obsah tištěných programů. A nakonec, 
v zimě roku 1983 byl výběr soutěžních kreseb 
díky Kobrovi vystavován v Malostranské besedě 
v Praze jako 105. salon kresleného humoru.

Asi úplně první zveřejněný vtip kreslíře Petra Urbana a to ve sborníku Placky smíchu, rok 1987

Titulní strana sborníku Placky smíchu, rok 1989
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V této době vzniká mezi trampy tolik trampských 
samizdatů, vydávaných doma a psaných na psa-
cím stroji přes průklepák, že se jednalo o hotovou 
lavinu. Odhaduji, že počet takto vydávaných časo-
pisů, které pak kolovaly mezi trampy na vandrech 
a slezinách, přesáhl počet 200. Nejznámější z nich 
byl Houlův Dým, jehož náklad dosahoval až sedm 
set výtisků. Došlo k tomu tak, že Houla napsal 
přes průklepák základní výtisk Dýmu v devíti kopi-
ích – víc to už nešlo. Osm výtisků dal dalším, kteří 
celý časopis doma opsali přes jiný průklepák na 
svém psacím stroji a kopie předali dalším kama-
rádům a kamarádkám. Ti udělali totéž a tak dále 
a tak dále.  Dým pak měl větší náklad než většina 
současných trampských časopisů. Další známé 
samizdaty, které „překročily hranice“ své domov-
ské osady a ve kterých trampský humor, jak tištěný 
tak psaný nechyběl, byly: Sem Tam, Pajda, Brdská 
lokálka, Bonanza, Totem…

Zajímavým počinem bylo vydávání ilustrovaných 
Trampských kalendářů, které měl „na svědomí“ 
Bílý Pedro a každý měsíc kalendáře obsahoval 
jeden kreslený vtip od Jerryho Kúta.

Je teplá letní noc. Tři trampové leží ve spacá-
cích pod širým nebem a pozorují noční oblo-
hu. Ticho náhle přeruší hlas prvního tram-
pa: „Podívejte, Velký vůz. To je paráda!” 
„Ano, to je přímo nadpozemské,” zašeptá druhý.
A zatímco první dva zasněně zírají do tmy, třetí 
vyskočí a křičí: „Tak už konečně utečte, nebo vás 
ten náklaďák fakt přejede!”

Po roce 1989…
…začalo vycházet tiskem velké množství 

velko i malonákladových trampských časopisů: 
Vandr, Tramp, Brněnský tulák, Puchejř, Severka, 
Intertramp, Cesty, Budějckej širák, Trampský spra-
vodaj, Wigwam, Jižan, Oslavské boudy, Trempo-
viny, Stezka, Brd Boy, Trampský kurýr, Vosí řeka, 
Vitamín Kř, Rodokapsa, Brdská vločka ... 

A ve všech těchto časopisech trampský humor 
tvořil a tvoří (u těch co nezanikly) nedílnou sou-
část jejich obsahu a kromě těch již zavedených, 
se začali objevovat  další kreslíři: Akéla, Bača, 
Dřevík, Dědeček, Medvěd, Petr Slaba, Lexo, Tom 
Zvědělík, Kokeš, Kostka, Velkej Honza, Billíček, 
Vločka…

Vycházel i časopis Tchoř, který koncem let deva-
desátých vydával Rysák, a byl to asi jediný čistě 

Titulní strana Trampských anekdot, rok 1970

RYSÁK
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humoristický trampský časopis, který kdy vychá-
zel. Bohužel, po asi dvou letech časopis končí. 
Ostravský Tramp do toho všeho vydal sbírku 
Humor od táboráků a Trampské sdružení Avalon 
pak společně s Puchejřem pořádalo od roku 1992 
do roku 1999 po vzoru Placky smíchu soutěž, ve 
které se soutěžilo i v kresleném humoru. Při této 
příležitosti bylo vytištěno šest sbírek vtipů nazva-
ných Chechták. 

Také slovenské Trampské združenie Severka, 
zastřešující stejnojmenný časopis, má „na svědo-
mí“ dvě knihy plné kreslených vtipů od Eduarda 
Alexyho - Lexa. Bohužel, ta druhá knížka, která 
vyšla předloni, už jen jako vzpomínková. Rovněž 
četné ilustrace Mikiho Ryvoly v obou dílech knihy 
Fredyho Schuberta Stopou toulavou se směle dají 
zařadit do rance kresleného trampského humoru.

Vtipy s trampskou tématikou se daly najít  
i v Dikobrazu, dokud vycházel, nebo v Sorry  
a většinou byli jejich autory Honza Vyčítal či 
Michal Hrdý.

A samozřejmě, že v posledních letech se o svoje 
přihlásila i největší informační dálnice současnosti 
- internet.

Téma trampského humoru je tak bohaté, že 
nelze popsat úplně vše, co se kolem něho za těch 
sto let událo, to by bylo asi na knihu. Tento článek 
snad alespoň část tohoto bohatství přiblížil. A jak 
už bylo výše zmíněno, existuje nepřeberné množ-

ství kreslených vtipů, které nebyly nikdy tiskem 
zveřejněny a kolují v jednom originálu či několi-
ka kopiích jen v určité partě, jsou nakresleny ve 
zvadlech na trampské akce, na stránkách kronik 
nebo v kempovkách. Což je fajn, protože díky 
tomu má trampský kreslený humor ještě mnohé 
před sebou…

Letí malé dopravní letadlo a v něm cestují pod-
nikatel, kněz a tramp. Najednou začne z motoru 
unikat dým, z kabiny pilot zařve: „Vemte si ty zbý-
vající padáky a skákejte, ale už jsou jenom dva,“ 
a hned nato otevře dveře a vyskočí do volného 
prostoru.

Nejrychleji zareaguje podnikatel, popadne nej-
bližší vak, hodí si ho na záda a skáče hned za 
pilotem.

Kněz se otočí na trampa a rychle mu říká: „Vem 
si, chlapče, ten druhý padák, já už si to s Bohem 
nahoře nějak vyříkám.“

A tramp odpoví: „Klidně si ho vezmu otče, jenom 
nechápu, proč si ten pán hodil na záda moji  
usárnu.“

-TONY-
* Informace o Placce smíchu: KAVČE

Výběr z kreslených trampských vtipů Placky 
smíchu z let 1979 až 1989 najdeš na stránkách 
www.trampsky-magazin.cz. 

Stačí kliknout na tuto ikonku. 
(podrobnosti najdeš na str.7)

KObRA

PETR SLAbA
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Od čtvrtku 17. ledna do neděle 20. ledna využila 
naše brněnská trampská skupina Expozice tram-
pingu již posedmé exkluzivní možnosti, aby na 
Veletrhu cestovního ruchu na Brněnském výstavišti 
uskutečnila trampskou výstavu. 

Každým rokem se snažíme o nové výstavní 
panely, (řezbáři, trampské osady ap.), nebo s urči-
tým zaměřením. Letos jsme vytvořili řadu nových 
panelů z výborných fotografií kamaráda Miloše 
Kapouna „Obludy“, sestavených do jedinečné 
sbírky, která zobrazuje léta trampingu od počátku 
po současnost. Soubor fotografií byl zveřejněný 
na internetu v Trampském magazínu. Napadlo nás 
tyto fotografie použít pro naši výstavu. Po dohodě 
s Trampským magazínem kamarád Cvoček všech-
ny výstavní panely sám obětavě vyrobil. Panely 
opravdu návštěvníky zaujaly a ti nešetřili chválou. 

V pátek se sešla větší parta kamarádů muzikan-
tů „brňáků“, postupně se přidala přespolní skupina 
„DEJNA“ a také Kati Brno. Vytvořili tak vynikající 
náladu.

V sobotu opět zahrály kamarádky z Prahy - Stáni 
a Radka - a přivezly si posilu, kamaráda Jirku. 
Týden před tím se vrátily z 10. Celosvětového 
potlachu v Texasu USA, plné dojmů. Střídaly se  
v hudební produkci s Pimem, Ivou a Kubem z Tor-
náda. Nálada byla opět výborná.

Poslední den byla neděle a přišlo nám zahrát 
seskupení kamarádů, kteří spolu jezdí na vandry  
i na vodu a dali si název (po delší domluvě) „Plo-
voucí tempo“. Hráli nám skoro až do konce demon-
táže stánku, aby se lépe pracovalo.

Kamarádi a kamarádky, všem vám moc děku-
jeme za pomoc při montáži i demontáži stánku  
a muzikantům za příjemnou atmosféru a propaga-
ci trampingu.Výstava Expozice trampingu se líbila  
a dokumentovala, že tramping, který slaví 100 let, 
ještě stále žije.

 - JÁRA PALEC- 

7. VELETRŽNÍ SLEZINA V BRNĚ
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… je tentokrát v rytmu swingu, jak už napovídá 
jeho název Vivat swing! A swing je něco, k čemu 
má Béďa Šedifka velmi blízko. Album obsahu-
je celkem čtrnáct Béďovo písniček: Romantik,  
Dobrej večír..., Ztracené písně, Tenkrát v máji, Píseň 
pro písničku, Víš, Gibsoní hnízda, Nedělní rána, 
Promiňte nepřijímám, Láska virtuální, Nebeský 
dixie, Co bude dál, Píseň o cestě a Druhý díl. 

Osm z těchto písní Béďa nahrál společně 
s výbornou plzeňskou dixielandovou partou The 
Dixie Hot Licks, na dalších šesti písních se podílí holky  
z Přeletu MS, Michal Röhrich, Přemek Haas a další. 

Křest alba proběhne v pátek 31. května 2019 
ve velkém sále Středního odborného učiliště v Plzni 
Škvrňanech, Vejprnická 56. 

-SENO-

V případě zájmu o CD

Pokud máš o Šedifkovo CD zájem (bude stát 200 
Kč + poštovné doporučeně), napiš na náš redakční 
mail puchejr@volny.cz (rovnou i s tvojí adresou) 
nebo pošli sms na tel: 608 774 099 a CD ti bude 
posláno poštou v den jeho plzeňského křtu, abys ho 
měl/la doma co nejdřív.

Nové a již šesté CD 
Bédi Šedifky…

Šedifka společně s The Dixie Hot Licks
Foto: Vladimír KOžÍŠEK

VANDRÁKŮV 
BŘEZEN

Pamatuju se, že to bylo zrovna v březnu, v tom 
nejsenzačnějším čase pro tuláky všeho druhu. 
Věděl jsem, že jako vždycky v tyhle dny najdu 
v lese ve stříbrným větru vonící lýkovec a žlu-
ťoučkej podběl se mi bude klubat ze země rov-
nou před očima. Ani jsem se nestačil rozloučit 
s posledním sněhem.

Vychutnávali jsme vzduch třebáňskýho nádraží 
před odjezdem motoráčku a tam jsem mezi vagó-
ny zahlíd známou tvář. Nechal jsem na lavičce 
svý plzeňský a prolezl vlak. Koukám, jak se 
výpravčí pomalu proměňuje v bláznivýho Jurču 
z naší fakulty, co to tak dlouho pytlíkoval, až pro-
jel všechny zkoušky, pak dělal někde na jeřábu 
a teď vypouští trampský vlaky. Mžikal očima jako 
dřív: „Co tu děláš, brácho, jezdíš tady často?“

Pak přišly další soboty a neděle, vedra a deště 
a tý radosti. Jak se vlak zatřese na první třebáň-
ský výhybce, okna dolů, vstávejte: „Jurčovskýýý, 
ahóóój!“ Jsem na to pyšnej, že mám takovýho 
známýho.

Mrzlo a nefalšovanej ranní expres pročesá-
val bez zastávky ticho a mlhu nad Berounkou 
a zatloukl i na tu výhybku před Třebání. Mysleli 
jsme dnes na slávu v západním světě, ale teď 
byly naše palice vystrčený do fukejře: ženská 
v červený čepici lhostejně spočítala vagóny, 
Jurča nikde.

Týden uběhl a rychlovlak si to s náma hasil 
znovu 400 km, Norimberk, Cheb, Srbárna. „Jur-
čovskýýý,“ hulákal jsem do tmy a rachotu vlaku. 
Bez odpovědi jsem se rozvalil zpátky do plyšový-
ho sedadla mezi nástroje a kluky.

Teď byla zase sobota a poslední vagón couráku 
s náma zastavil právě před kanceláří výpravčí-
ho v Třebáni. Usárnu jsem si přidržel kolenama 
a stáhl ušmudlaný okýnko. Taky dveře kanceláře 
se otevřely: „Ježíšmarjá, Jurčo, kdes byl minulej 
tejden?“ „Ale, měl jsem tady zácvikáře, tak polez-
te, vandrovníci.“

Nad loukou se motaly chomáčky komárů na 
prvním sluníčku a meditovaly asi stejně jako 
my, jak jsme tu letošní zimu v lese zase vyřídili  
k. o. Přišla řeč i na výpravčího, kterej pouští jedi-
ně trampský vlaky. Teď mi došlo, Jurčovský dnes 
vlastně kecal.

-MARKO ČERMÁK-
(1968)
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Naše partička začala organizovat i zimní vandry již 
v roce 1975. Tehdy to byly ovšem hlavně především 
průzkumy toho, co a kolik si toho zabalit, jak a kde si 
nejlépe ustlat, a kdo kolik čeho vydrží. Nejen stupňů 
v povětří...

Velmi záhy jsme se v okolí Haloun seznámili  
s kamarády, kteří se dělili na Seveřany a Jižany. Ti 
nám brzy vysvětlili, jak to tenkrát s těmi plantážní-
ky  bylo. A proto od té doby jezdíme za barvy Jihu. 
V osmdesátých letech bylo zábavné pod hlavičkou 
Tara Company pořádat zimní manévry. První výstře-
ly padly vždy čtvrtého února. Na počest vyhlášení 
Konfederace jižních států.  Tento den, v roce 1861, 
chtěla Konfederace jižních států vysvětlit Severu, 
jak si představuje Ameriku. Několikrát nás také  
v šedivé uniformě s rozevlátou vlajkou odvedla VB 
na příslušnou policejní stanici. Tenkrát nás tyto pro-
vokace neobyčejně bavily. Ale raději jsme policajtům 
ty jemné nuance historického vývoje nevysvětlovali.

Po roce 1989 se ale naše zájmy ubíraly různými 
směry. Byl založen spolek Občanské války, jezdí 
se "válčit" i mimo republiku. Nás, kteří máme odpor  
k pořadovým cvičením, to táhlo zpět na Brdy. Zacho-
váním termínu udržujeme tradici. Vždy je třeba 
dokázat přejít hřebeny, lhostejno zda z jihu na sever, 
nebo opačně. Na každé straně Brd se přece najde 
dobrý výčepní a vyhřátý lokál.

Každý rok nás potěší, že jsme přežili, zazpívá-
me si, poklábosíme u piva, někdy i taneček dáme, 
vyčistíme hlavy a zjistíme, že problémy nejsou tak 
veliké, jak se mám doma zdály. Ono zklidnit psychi-
ku je nad všechny doktory. A vvvvo to de.  

-DAN-

V kroužku se nachází sněhem zamaskovaný spící kamarád, kterého i samotní účastníci Přechodu 
Brd ráno považovali za zasněženou kupku nějakého nízkého křoví. Na straně 2 je fotka zachycují 
jeho probuzení…

Zimní přechod Brd
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Jednou za čas přijde touha vyrazit mimo známá 
trampská místa a po vzoru krajánků a vandrovní-
ků ze starých dob jít krajinou pořád kupředu. Jen 
s nejnutnějším vybavením k přespání v lesích, bez 
kreditní karty, pokud možno i bez mobilního tele-
fonu a někdy i bez mapy. A právě tehdy lze nej-
častěji potkat přátelské lidi, kteří si rádi popovídají  
i vyslechnou vyprávění z cest, a když je potřeba, tak 
nabídnou pomocnou ruku. A o tom jsou následující 
skutečné příběhy o lidské pohostinnosti a pomoci.

Už jsem si začínal připadat jako nechtěný bůh 
deště. Jen za posledních několik dní mě při mém 
putování krajem na pomezí Čech a Jižní Moravy 
postihlo nekonečné množství letních spršek a lijá-
ků. Neustále provlhlý jsem zatoužil přespat konečně  
i někde v suchu, třeba ve stodole na seně. Bylo 
pozdní odpoledne, kam se člověk podíval byla jen 
pole a k přespání zcela nevhodné remízky či malé 
lesíky, když tu mi do cesty vstoupila vesnice. Nápis 
na jejím začátku hlásil, že se jmenuje Rancířov. Sice 
zrovna svítilo slunce, ale na obzoru se už začaly 
kupit další temné mraky. Na návsi si povídalo něko-
lik babiček. Došel jsem k nim, slušně pozdravil, 
vytáhl prázdnou čutoru a požádal je o vodu. Jedna 
z babiček s ní odkvačila kamsi a ty ostatní mě zpo-
vídaly, odkud že to jdu a kam. Došla i řeč na časté 
deště, tak jsem jim povyprávěl, že sice mám celtu  
a deku, ale v noci na dnešek jsem si už „rovnal 
záda“ v prázdných jesličkách – že těch dešťů je 
prostě moc. A potom jsem jen mávnul k obzoru, 
směrem k temným mrakům, a ponuře dodal, že to 
dnes bude stejný. Povedlo se. Jedna z babiček mě 
pozvala, ať jdu spát k nim. Šťastně jsem si nahodil 
uzdu na záda a šel s ní až ke statku s velkou branou, 
za kterou byla chalupa a k mé velké spokojenosti 
i stodola. K té jsem hned zamířil, ale babička mě 
zastavila s tím, ať jdu dál, prý na kafíčko. Upozor-
nil jsem ji na to, že mám v kanadách úplně mokro,  
a že když si je sundám, tak to bude velký odér. Na to 
mi odpověděla, že je zvyklá, když prý přijde dědek 
z pole. Obětoval jsem proto čisté ponožky na spaní, 
neboť dědovi jsem nechtěl příliš konkurovat a zase-
dl ke stolu. Měla doma na prázdniny asi sedmileté-
ho vnuka, a tak jsme si všichni povídali a povídali, 
dostal jsem večeři a při tom povídání si ani nevšim-
nul, že se setmělo. Až tehdy přišel domů děda, 
ani nemrkl nad tím, co to má ve světnici za hosta, 
na stůl dal láhev domácí slivovice a řeč se stočila  
na taková ta chlapská témata. Hluboko po půlno-
ci jsem už zatoužil spát a s omluvou popadl batoh 
s tím, že konečně půjdu do té stodoly. Byl jsem 
však babičkou zastaven a upozorněn, že mám již 
rozestláno a k mému úžasu mě zavedla k dřevěné 
selské posteli s obrovskými duchnami.

Mám takovej hlad, 
že bych u vás i bydlel…
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Ráno jsem se jen spokojeně převaloval a užíval 
si nečekaného pohodlí. Do toho slabě vrzly dveře 
a v nich se objevila vnoučkova hlava: „Babi, už se 
probudil.“

„Tak mu řekni, že snídaně je hotová“, ozvalo se 
v odpovědi. Nezbývalo proto nic jiného než vstát 
a dojít ke stolu, kde na mě čekal talíř plný vajíček 
naměkko (asi stejně, jako jsem v tu chvilku byl já)  
a hromada výborného chleba.

Po dobré syté snídani jsem se domácím sna-
žil vnutit s nějakou prací, že určitě třeba potřebu-
jí nasekat nějaké dřevo, nebo i jinak pomoci, ale 
byl jsem s díky odmítnut, že to přece není třeba. 
Poděkoval jsem tedy i já, rozloučil se podáním ruky  
a vyrazil cestou dál. Jo, a od toho rána už v dalších 
dnech nepršelo…

* * *
Brzké ráno v královském městě Znojmo. V kapse 

mám posledních pár drobných po celotýdenním 
vandru podél hranic až od chodských držav na 
Šumavě. Chystám se jít na stop a vydat se domů,  
a proto postávám před výkladní skříní obchodu  
a přemýšlím, co za jídlo si budu moci ještě dovolit 
koupit na cestu. Asi přemýšlím dlouho, neboť se ote-
vřely dveře, z obchodu vyšla prodavačka a s úsmě-
vem mi podává balíček sušenek a pytlík rohlíků…

* * *
Po probdělé komáří noci, kterých bylo jak někde 

na daleké Sibiři, a při nepříjemném ranním deští-
ku jsem se sbalil a opustil místo, kde řeka Lužnice 
vtéká do Čech a vyrazil podél ní do vnitrozemí. Za 
stálého otravného deště jsem došel do Halámek. 
Bohužel, hospůdka byla zavřená, ale zastávka 
autobusu taky ušla. Rozvěsil jsem v ní mokrou celtu  
i bundu, a vsedě koukal ven, kde se déšť změnil  
v mrholení. Naproti mně byl dům s otevřeným 
oknem do ulice, z něhož se po čase ozvalo piště-
ní konvice. Rychle jsem popadl plecháček, došel 
k oknu a zaťukal na rám. Když hospodyně vykoukla 
co se děje, tak jsem ji požádal o vařící vodu s tím, 
že čaj i cukr mám vlastní a o chvilku později jsem 
v zastávce vychutnával sílu horkého životabudiče. 
Mrholení pomalu končilo, začal jsem balit celtu, když 
tu z okna vykoukla hospodyně a zavolala: „A chcete 
ještě kávu?“ 

A k ní jsem dostal i několik plátků nakrájené 
vánočky. Dál se šlo mnohem veseleji.

* * *
Cesta od vlaku ze stanice Chřibská směrem do 

pohraničí Českosaského Švýcarska se ukázala 
býti nadmíru otravná. Byli jsme čtyři a byla to naše 
první toulka do těchto nádherných tajemných skal. 
Ale zatím to tak nádherně nevypadalo, po asi třech 
hodinách chůze po asfaltu, za slabého deště a ve 
tmě. Podle mapy jsme věděli, že dojdeme k místu 
zvanému Na Tokáni, kde silnice končí. A taky že 
ano, ukázalo se, že Tokáň se skládá z několika 
temných velkých srubových staveb. Nikde neby-
lo živáčka, jen na konci toho všeho, svítilo světlo. 
K našemu uspokojení šlo o pension s hospůdkou, 

jak nasvědčoval pohled oknem. Sice hospůdka byla 
úplně prázdná, ale dveře byly otevřené, tak jsme 
vešli dovnitř. Objevila se starší paní, překvapeně se 
na nás podívala a pak spustila nefalšovanou „čes-
kou sudetštinou“, že už má zavřeno, že je pozdě  
a že máme jít. Tak jsme se jen zeptali, jestli by nám 
neporadila kam v tom dešti jít spát, že tu jsme popr-
vé. Vyšla s námi ven, ukázala směrem do tmy s tím, 
že po sto metrech do kopce je převis. Poděkovali 
jsme a šli určeným směrem. Převis tam byl, krásný, 
velký, suchý. Zalezli jsme spokojeně do spacáků  
a usnuli.

„Vstávat, vstávat, snídaně!“ probudilo nás časně 
ráno. Vykoukli jsme rozespalí ze svých spacáků  
a k našemu velkému údivu uviděli tu starší paní 
z penzionu, která se k nám udýchaná došplhala  
i s tácem, na kterém byly čtyři hrnky s kakaem, chle-
by namazané marmeládou a miska sušenek. Popřá-
la dobré chutě a odkvačila zpět dolů.

* * *
Hřeben Východních Karpat, napravo Polsko, nale-

vo Slovensko, za zády je Ukrajina a široko daleko 
nikde nikdo. Není se taky čemu divit, mrholí, stude-
ně fouká a je mlha. Léto jak z katastrofického filmu. 
Opouštím dřevěný altán, ve kterém jsem přespal  
a zabalen do celty, s kloboukem naraženým hluboko 
do čela se vydávám po hraniční pěšince dál po hře-
beni. Bylo to pár let před „Schengenem“, hranice se 
tehdy ještě hlídaly. Mokrá tráva mi při chůzi sahala 
skoro po pás, takže nic moc. Asi po hodině plaho-
čení zahlédnu v mlze pohyb. Byli dva, v maskáčích 
polských pohraničníků. Jeden jde přímo ke mně  
a druhý ho kryje namířeným samopalem. Uklidňuji 
se tím, že Varšava je už dávno znovu postavená  
a pro jistou dávám pomalu ruce od těla, protože 
je mi jasný, že ve svém trampském ohozu jejich 
důvěru moc nebudím. Nastává výslech, občas si 
nerozumíme, ale dá se. Upozorňují mě na to, že 
tudy nesmím chodit. Odpovídám, že to vím, ale 
že je to jediná cesta, po které tady v tomto neča-
su můžu jít. Pak se vyptávají, co vlastně jsem 
zač s tímhle tím vším na sobě. Vyprávím jim tedy, 
jak dlouho už jsem na cestě, kudy jsem šel a tak. 
Nedůvěra pomalu opadá, zdá se jim, že opravdu 
nejsem pašerák ani převaděč. Vrací mi doklady, 
přejí dobrou cestu a na závěr mě varují, abych si dal 
pozor na jejich slovenské kolegy, že ti jsou to.., no 
prostě, že jsou moc přísní. Děkuju a jdu dál, stále po 
pěšině, mlhou, deštěm, v trávě po pás. Nevím, jak 
dlouho jsem šel, ale určitě to kus cesty byl, dokud 
se nerozhrnulo křoví a z něho vylezli další dva, 
tentokrát v uniformách slovenských pohraničníků. 
Bez samopalu. Opět budím zájem, co tady dělám 
v tomto nečasu a kdo jsem. Výhodou je, že si v řeči 
víc rozumíme a že mají na rozdíl od svých polských 
předchůdců jakési povědomí o trampech a tak mě 
jen straší vlky, pašeráky a medvědy. No, a na roz-
loučenou, po navrácení dokladů, varují i před pol-
skými pohraničníky, že to jsou pěkný…, no prostě, 
že ti jsou opravdu moc přísní.
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* * *
Z Prahy jsem vyjel dopoledne, a co stopování 

se týče, šlo o dost nepřejícný den. Byly už skoro 
čtyři odpoledne a k večeru jsem měl být v Českých 
Budějovicích na nádraží, kde měla čekat kamarád-
ka a měli jsme společně pokračovat dál do Novo-
hradských hor. Ale protože jsem zatím dojel jen 
k Voticím bylo mi jasný, že setkání s kamarádkou 
je silně ohroženo. Nezbylo nic jiného, než se vnutit 
k někomu do auta. Nejlépe na benzínce, ke které 
jsem po silnici otráveně došel. Smůla, smůla, smůla. 
Řidiči na moje prosby reagovali odmítavě, prostě to 
byl nepřejícný den. Nastal proto nejvyšší čas udělat 
něco zásadního a ta správná chvíle přišla v oka-
mžiku, kdy na benzínku přijela stará nákladní Avie. 
Sice měla v kabině obsazeno, ale na korbě vezla 
kovovou konstrukci plně naloženou kánoemi. Bylo 
mi jasný, že kánoe vezou vodákům na Horní Vltavu 
a k ní se jede přes České Budějovice. A tam jsou na 
křižovatkách semafory a na nich červená, při které 
se stojí. Byla to sice partyzánština, ale nic jiného 
nezbývalo, zoufalá situace si žádala zoufalých činů. 
Nenápadně jsem se zezadu přiblížil ke korbě, sun-
dal usárnu a ještě nenápadněji jsem ji přehodil přes 
postranice. Pak jsem se za ní bleskově vyšvihl i já 
a dopadl na dno korby. Jaké však bylo moje pře-
kvapení při pohledu na partu stejně překvapených 
vodáků zde schovaných před bedlivým zrakem sil-
niční policie, polehávajících všude tam, kde se jen 

polehávat dalo. Moje usárna ležela v klíně jednoho 
z nich, který na ni udiveně koukal, aby svůj pohled 
přenesl na mě. Rychle jsem všem zúčastněným 
začal vysvětlovat svůj problém, a podařilo se mi 
v nich vzbudit jejich soucit a chlapskou solidaritu. 
Dokonce i láhev rumu během jízdy ke mně něko-
likrát dokolovala. V Budějicích se jen zabouchalo 
na kabinu Avie, která na příhodném nenápadném 
místě zastavila, a já mohl s velkými díky vystoupit. 
K nádraží to byl jen kousek.

* * *
Příjemná vesnická hospůdka s vypnutou televizí 

a bez hracích automatů. Prostě zázrak podpořený 
i dobrým pivem, jídlem a přátelským hospodským. 
Jediné co nám kazilo náladu, byla venkovní jistota 
podzimní tmy, umocněné sychravou mlhou s deš-
těm. Nechtělo se nám jít ven do studeného lesa, 
stavět v něm plachtu a rozdělávat oheň z mokrého 
dřeva. Zůstali jsme proto až jako poslední hosté, 
dokud hospodský nezačal pomalu „balit krám“. 
Nezbylo nám nic jiného, než vytáhnout peněženky 
s tím, že se pobalíme taky. Hospodský přišel k naše-
mu stolu, ne s účtenkou, ale s klíči, které položil na 
stůl se slovy: „Tady jsou klíče, zamkněte si, ale 
nenechte je v zámku, čárky si dělejte sami, ráno to 
srovnáme.“

A tak se i stalo.
-TONY-

Ilustrace: TOM ZVĚDĚLÍK



Puchejř� Strana�22

Byl tehdy úplněk a noční nebe bezmračné, a tak 
se na stanové šňůře objevily kapky rosy. Půl třetí 
ráno, podletní noc, jasná a chladná. Probudily mě 
zvuky, tiché, chroupavé a pravidelné, chvíli byly dál, 
pak se zase blížily, jako když daleké mlýny pomalu 
melou. Stan stál osaměle na louce mezi rybníkem 
Xerr (jméno jako když žáby skřehotají) a Červeným 
blatem, pustým rašeliništěm. K obydlím bylo daleko, 
bál jsem se. Pak bylo slyšet i kroky, pomalé tiché 
kroky, klap, klap, a zase divně mlely noční mlýny. 
Náhle jsem spatřil na bílé, měsícem zalité stanové 
celtě netvora. Obrovského antického netvora. Jeho 
hlava se ke mně neuvěřitelně rychle blížila a při tom 
se stejně neskutečně zvětšovala. Na okamžik ustou-
pila, ale z druhé strany na mě stejně divoce zaú-
točila další hlava. Všechno v úplném tichu jako při 
polární záři. Stan byl pevně zašněrován proti večer-
ním komárům, bál jsem se pohnout. Teprve když se 
ozvalo tiché frknutí jsem poznal, že úplněk promítá 
na stan zvětšené bizarní stíny koní, kteří se v těch 
ovlhlých nivách – hned jsme si vzpomněl na Šrám-
kovu báseň o pastevcích koní – sami pásli, večer 
jsem žádné neviděl. Chodili těsně kolem stanu, sklá-
něli a opět zvedali hlavy. Při každém kroku se zdálo, 
že jejich obrovská, divoce se zvětšující kopyta, se 
zvedají ke smrtícímu úderu, že netvoři rozdupou 
stan i mne. Tiché a hrůzostrašné stínové divadlo. 

Ale ani nezavadili o stanovou šňůru. Když jsem se 
ráno probudil, nebyl široko daleko jediný kůň, jako 
by se všechno jen zdálo. Jen slunce svítilo a nad 
vodou se vznášeli bílí rybáci, mořské vlaštovky. 
Taková byla moje první pradávná noc na Třeboňsku, 
v kraji, kde se o pasoucích se koních zpívají i písně.

Krásná a podivuhodná země. Tím podivuhodnější, 
že za svůj vznik vděčí lidem, jejich dávným myš-
lenkám, práci a citu pro krajinu. Chráněná krajinná 
oblast Třeboňsko by měla mít ve svém znaku vážný, 
pochmurný obličej muže, který svou železnou ener-
gií a přísností před čtyřmi sty lety dnešní Třeboň-
sko vytvořil. S armádou trhanů a rybníkářů, kteří 
podle jeho plánů stavěli měsíc za měsícem a rok za 
rokem hráze, vybudoval z močálovité, blatkou a křo-
vím porostlé třeboňské pánve, kde vládli jen komáři  
a malárie, kraj rybníků, malých, velkých i obrov-
ských. Vladyka Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. 
Když přišel v mládí do Jižních Čech z rodného 
Kolínska, měl jeho rod v erbu jen zeleného papouš-
ka v modrém poli. V roce 1560, v pouhých čtyřiatři-
ceti letech, se stal regentem všech rožmberských 
panství, tedy správcem celých jižních Čech. Pustil 
se do práce. Jeho rodovým heslem bylo latinské 
Deus providebit – Bůh se postará. Ale starat se musí 
i člověk, to pan Krčín věděl a dělal. Menší rybníky 
vybudovali již předchůdci regenta Krčína, ale hlav-

TŘEBOŇSKO 
Kraj komárů a stříbročerných hladin

Foto: KAMEŇÁK
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ní práce čekala na něj. V roce 1585 začali stavět 
Rožmberk, největší rybník v našich zemích. Osmi 
stům trhanů a rybníkářů to trvalo pět let. Pak se 
při napouštění sedmisethektarového obra protrhla 
hráz. Během několika týdnů tisíce lidí hráz zacelily  
a zpevnily čtyřmi řadami dubů- a ty tam stojí dodnes. 
Ale před tím, než postavil Rožmberk, musel pan 
Krčín vybudovat mnoho kilometrů dlouhý kanál, tak 
zvanou Novou řeku, který odvedl část vod Lužnice 
do Nežárky, aby velké jarní vody znovu neprotrhly 
hráz Rožmberka, kterým Lužnice, tedy Stará řeka, 
protéká a naplňuje ho. Téměř všechny třeboňské 
rybníky plní a zároveň odvodňuje Zlatá stoka, umělý 
potok, který víc než půl století před panem Krčínem 

vymyslel a s neuvěřitelným citem pro rovinatý kraj 
vyměřil rožmberský porybný Josef Štěpánek z Neto-
lic. Pan Krčín jeho plány použil a síť rybníků doplnil. 
A když regent Krčín umíral, měl kromě papouška ve 
svém erbu i kapra a štiku, které mu do něj přidal za 
zásluhy o rybníky, Třeboňsko a ryby císař Rudolf II 
v roce 1586.

Dnes už ani nepoznáš, že Třeboňsko je umělý 
kraj. Nepoznali to zřejmě ani odborníci z UNESCO 
a prohlásili ten výjimečný kraj za „biosférickou rezer-
vaci“. Rybníky splynuly s krajinou, je krásné vidět, 
že lidé umějí – když chtějí - dělat a stavět dobré věci. 
Právě tady, na Třeboňsku, žili nejdéle v Čechách 
bobři, než je lidé kvůli kožešinám na čepice a pro 
bobří stroj – čarovnou mast z řitní žlázy – vychytali  
a vyhubili. Dnes sem lidé zase vypouštějí mořské 
orly, aby se tady znovu zabydleli a kroužili nad 
nespočetnými rybníky jako před staletími.

Začal jsem měsíční nocí na Třeboňsku, a tak jí 
také i skončím. Plul jsem kdysi o půlnoci na malé 
loďce po Rožmberku. Půjčil mě jí baštýř, spal jsem 
na jeho baště, kde na půdě tolik neštípali komáři. 
Vesloval jsem od hráze k jihu proti úplňku. Hladká 
stříbročerná voda. Hladina i měsíc mě začaly pohl-
covat, náhle jsem nevěděl kde je nebe a kde voda. 
Dva úplňky. nekonečný prostor nahoře i dole, bez 
konce. Břeh zmizel, hladina se při pohledu z nízké 
loďky sklonila k obzoru, Rožmberk je tak obrovský, 
že na něm lze pozorovat zakřivení zeměkoule. 
Ticho, vlaho, osamělost. Nic než voda a prostor. 
Náhle se mě na okamžik zmocnil Děs velkých vod. 
Vteřinová úzkost, že mě buď voda, nebo nebe pohl-
tí, že zmizím dolů, nebo se rozplynu vzhůru, neopa-
kovatelný pocit. Rychle jsem vesloval zpět k obrov-
ským dubům, do bezpečí pevné hráze pana Krčína.

Až ti někdy bude na Třeboňsku úzko a koně se 
budou v měsíci vzpínat nad tvým stanem, komáři 
budou zpívat své šílené písně a měsíc tě k sobě 
potáhne stříbročernými vodami, tehdy si vzpomeň 
na heslo pana Krčína a pokřižuj se. Deus providebit.

- MILOSLAV NEVRLÝ-
Z knihy Nejkrásnější sbírka (1998)

Foto: KAMEŇÁK

A k večeru se můžeš u opuštěných rybníků 
pokochat i pohledem na rusalku
Foto: MEJLA

A ráno umejt kotlík a zase jít dál…  Foto: MEJLA
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Na začátku roku 1970 jsem dostal od kamarádů 
Otomara Petříka a Vládi Houšky ručně malovanou 
novoročenku, kterou mi poslali ze silvestrovského 
vandru do Svatého Jana pod Skalou. Kromě kresby 
dvou trampů připíjejících si stoprocentní H2O pod 
emblémem Údolí snů, jak jsme tomu romantickému 
místu mezi vápencovými skalami říkali, obsahovala 
dlouhou báseň líčící útrapy, které oba „staří van-
dráci“ prožívali během silvestrovské noci strávené 
v promrzlé jeskyni. V té době jim bylo necelých 
osmnáct let, mně o dva roky méně a k trampingu 
jsme se dostali plynule od našich klukovských her,  
s přispěním dobrodružné četby a z touhy po volnos-
ti. Cítili jsme, že svoboda nám uniká s odcházejícím 
dětstvím a určitá tíseň na nás asi padala i z atmosfé-

ry začínajících sedmdesátých let, z níž něco prosák-
lo i do oné silvestrovské básně: „Dole v klášteře dřív 
býval mnich, teď ožralých fízlů tam burácí smích.“

Pokud Ota s Vláďou snili té noci nějaké tramp-
ské sny, pak se jim během nadcházejícího roku 
opravdu splnily. Už v březnu plánovali uspořádat 
na jaře potlach, na který chtěli pozvat kamarády  
z Berounska, s nimiž párkrát vyjeli na čundr  
a s nimiž o Velikonocích 29. března 1970 na brd-
ském seníku Lucerna založili osadu. Její název 
poskládali z počátečních slabik svých přezdívek, při-
čemž Otovu přezdívku Bobr umístili na čestné místo 
uprostřed, protože si ho zvolili šerifem, a ostatní tak, 
aby vzniklo zvučně, a přitom poněkud tajemně zně-
jící RiBaBi-Bo-HoSaMa. Spojení přezdívek zároveň 

T. O. RiBaBi-Bo-HoSaMa
Osada s dlouhým názvem a krátkým trváním

Když odejde k nebeským ohňům kamarád, aby u nich 
zasedl s trampským bohem Pajdou či brdským Fabiánem, 
tak dobře ví, že jej tam čekají Ti, co na poslední Velký 
vandr vyrazili dávno před ním - Bob Hurikán, Géza Vče-
lička, Wabi Ryvola … A na kamarády z Brdské Smečky 
tam už tři desítky let čeká Standa Zárybnický - Houla, 
který písně, hrané zručnými kytaristy, doprovází jako 
věčný nehudebník kolísavým hlasem a hrou na samo-
rost…

Na konci 70. let jsem od Houly dostal na ohni T. O. 
Fort Sill první samizdatový tisk, který jsem kdy viděl. 
Byl to jím vydávaný trampský časopis Dým, který dále 
opisovali kamarádi po celé republice již od roku 1971. 

Tato buditelská činnost, v době zákazu oficiálních tramp-
ských časopisů, vyvolala začátkem 80. let doslova lavinu 
vydávání trampských samizdatů.

Už potřicáté se sešlo na Hřebenech pár desítek kamará-
dů z celých Čech (letos 40) na smutečce za Houlu, který 
patřil v 70. letech k Brdské Smečce. Někdo přijel potři-
cáté, někdo po patnácti letech (Humorista), někdo poprvé 
(Jiří Mika – Bacil z T. O. RiBaBi-Bo-HoSaMa). Myslím, 
že nás i dnes spojuje Houla stejně, jako když tu byl – 
pražáky, plzeňáky, brňáky, trampy i netrampy – kluky  
a holky několika generací. A tak až někdy budete bloudit 
po kempech a boudách na brdských Hřebenech, vzpo-
meňte si na Houlův vzkaz, který často býval zapsán  
v „kempovkách“: BYL JSEM TADY. HOULA.

Vzpomínkový oheň na Houlu nebyl nikdy potlachem, 
nepořádala jej žádná trampská osada jako výroční oheň, 
nebyla zde prohibice, a proto nebyl zahajován trampskou 
hymnou Vlajkou. Začínal písní ŠLAPEM DÁL od Vládi 
Okénka, která se hrála a zpívala u ohňů Brdské Smečky 
Brdské Smečky od 70. let.

„Žijeme a čas utíká
my neznáme klid
v každém je touha poutníka
sebrat se a jít.“
Obvykle kamarádi smutečku uspořádají jen jednou, 

k prvnímu výročí odchodu kamaráda. My už jich zaži-
li a prozpívali třicet. A i když víme, že Houlův oheň už 
nebude nikdo oficiálně pořádat, tak také dobře víme, že 
se i další roky budeme potkávat a společně zazpíváme 
Houlovi, že pořád ŠLAPEM DÁL. Od příštího roku 
vždy první sobotu měsíce hladu, v údolíčku pod bývalým  
seníkem Lucerna.

-VOKOUN-  T. O. Suché studánky
Foto: CARMEN

P. S.: Na závěr poděkování těm, kdo letos celou noc 
hráli a zpívali „ryvolovky“ a jiné trampské songy. 
Kytaristům Fenikovi, Hanymu, Humoristovi a Chrysovi  
a zpěvačce se sqělou pamětí Saše Ryvolové – Wickie. 70.

BYL JSEM TADY. HOULA.
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jako kdyby symbolizovalo propletení dvou part, 
které pocházely ze sousedních okresů, kladenské-
ho a berounského, a do založení osady se prakticky 
neznaly. Riki (Vladimír Synák) byl z Nižbora, Baghí-
ra (Milan Koflák) z Unhoště, Bigo (Milan Kareš)  
z Bykoše, Bobr rovněž z Unhoště,  Houla (Stani-
slav Zárybnický) ze Zdic, Savec (František Růžička)  
z Tmaně a Marvan (Vladimír Houška) z Kyšic. 

Věkem si byli blízcí a kromě toho, že všichni měli 
„duše toulavé“, jak uvedl Riki o něco později v časo-
pise Dým (č. 2, léto 1972), spojovalo je i ledacos 
jiného. Bobr si kromě příležitostného veršování  
s chutí zahrál na kytaru svou vlastní písničku  
a Houlovy první básnické a prozaické texty pochá-
zejí z doby krátce před vznikem osady. Byli genera-
cí, která v šestnácti letech zažila události osmaše-
desátého roku a o které o dvacet let později Houla 
v básni „Narozen v Čechách“ napsal: „Zůstala v nás 
ta doba jako nemoc.“

„První pokusný potlach“ se konal podle Bobrova 
plánu a pod jeho taktovkou 9. května v údolí Kačá-
kuu Kapalínova mlýna, známého též jako Rejnov. 
Bobr, v té době už vyučený lesník a student lesnic-
ké školy v Písku, využil známosti s místním hajným  
a ten nám oplátkou za menší brigádu dovolil pora-
zit pár urostlých souší na oheň. S kluky jsem v té 
době už příležitostně jezdil, ale protože jsem kvůli 
nemoci (za kterou jsem si vysloužil přezdívku Bacil) 
vynechal ustavující a několik dalších vandrů, do 
osady mě přijali až 12. září 1970, v kempu na Úplň-
ku v jednom z lomů za Svatým Janem pod Skalou. 
Společně se mnou se dalšími členy osady stali můj 
spolužák Miroslav Hauptfleisch z Kyšic (Šaman)  
a Rikiho kamarád z Nižbora Jirka Endl.

Zásluhou berounské větve, hlavně Houly a Riki-
ho, se osada z povodí Kačáku brzy přeorientova-
la na Brdy. Zářijový vandr na Úplněk byl asi jeden  
z posledních do okolí Svatého Jana, jehož kouzlo 

nám stále více znepříjemňoval zájem lesní správy 
a Veřejné bezpečnosti. Pro první skutečný potlach, 
který se uskutečnil ještě před mým přijetím do 
osady, 29. srpna 1970, vybrali kluci už místo na Hře-
benech – Skautský plácek nad Vižinou, pod vrcho-
ly Brdo a Stožec. Nedaleko odtud, u tzv. Modrého 
jezírka, chtěli také postavit srub, ale sešlo z toho, 
snad proto, že nedostavěnou boudu někdo spálil.

Pod Stožcem na „Suďárně“ přivítalo jádro osady – 
Bobr, Houla, Marvan a Riki – příchod roku 1971 a na 
konci března nového roku zval šerif k 1. výročnímu 
pochodu přes Brdy, na němž se osada rozloučila  
s Houlou a některými dalšími členy, kteří šli v dubnu 
na vojnu.

Nebyla to jen „služba vlasti“, která rozkolísala život 
osady. Všichni měli sice duše toulavé, ale každé-
ho ta duše táhla trochu jinam a nedala si v ničem 
poroučet. V květnu 1971 měl Marvan nepříjemnou 
nehodu na motocyklu, po které musel zůstat s kom-
plikovanou zlomeninou nohy řadu měsíců doma, 
odkázaný na berle. V jeho domě vznikla dočasná 
základna, kde se scházela kyšicko-unhošťská parta, 
několikrát z kasáren v Českém Brodě dorazil také 
Houla. Jak se ukázalo, spíš než my jej tehdy při-

Vlevo je autor článku, napravo šerif osady Bobr
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tahovala Marvanova sestra Hana. V létě jsem byl 
s Baghírou a jeho kamarády z Unhoště na velkém 
vandru na Šumavě, Bobr se vydal na Slovensko.  
V zimě 1971 mohl už Marvan opustit domácí vězení 
a Silvestr strávil společně s Bobrem v Jedové chýši 
nad Čenkovem.

Od chvíle, kdy se T. O. RiBaBi-Bo-HoSaMa 
rozrostla na deset členů, se už asi nikdy nesešla  
v plném počtu. Jedním z mála vandrů, kde se aspoň 
částečně opět propojila její kladenská a berounská 
odnož, byl začátkem dubna 1972 velikonoční výjezd 
na Krašov a Týřov. Zúčastnili jsme se ho Bobr, 
Baghíra, Marvan, Riki a já. V podobné sestavě jsme 
se potkali v květnu na brdském kempu Alabama  
a pak už byla naše společná setkání stále nahodi-
lejší. V srpnu 1972 jsme byli s Bobrem a Marvanem 
na velkém vandru na Šumavě a v jižních Čechách 
a v září mě Bobr při potlachu T. O. FortWilliams, 
pořádaném na Plešivci, zavedl do míst, která si  
s Marvanem vybrali pro stavbu srubu. Nenápadný 
plácek u potůčku se nacházel poněkud stranou od 
zavedených brdských lokalit, v Hlubošském polesí.

Na vojně byli v roce 1972 kromě Houly také Bigo, 
Jirka Endl a Savec. Houla v té době přispíval do 
rubriky Mladého světa „Táborový oheň“ a v únoru 
1972 vydal společně s Rikim nulté číslo časopisu 
Dým¸ z něhož se brzy stal jeden z nejznámějších 

trampských samizdatů. V témže roce se uskuteč-
nil 2. ročník literární soutěže Trapsavec a Houla  
v něm získal 1. místo v kategorii próza pokročilých  
a 2. a 3. místo za poezii. Na jaře 1973 dokončili Bobr 
a Marvan stavbu boudy nad Hluboší a Houla a další 
členové osady se vrátili z vojny. Baghíra, Šaman  
a já jsme se chystali na maturitu na kladenském 
gymnáziu a pak na přijímací zkoušky na vysokou 
školu. S několika kamarády z Unhoště jsem se 
pokoušel vytvořit kapelu, hráli jsme country, jak se 
tehdy říkalo tomu, co dnes známe spíš jako blue-
grass, a na čundry jsem jezdil s lidmi z okruhu jejích 
členů a příznivců. Také Houla a Riki se zařídili po 
svém. „Po příchodu z vojny jsem zapad mezi úplně 
jinou partu než kdysi,“ psal Houla v srpnu 1973 jed-
něm ze svých starších kamarádů a představoval 
své plány. Těšil se na další ročník Trapsavce a na 
zimní vandry do brdských kempů a seníků. „Krom 
toho chcem s Rikim pořádat s prvním sněhem (…) 
slezinu trampskejch psavců na Brdech.“

Bobr odmaturoval na lesnické škole a na podzim 
1973 odešel sloužit k parašutistům do Prostějova. 
Myslím, že zhruba tím by se mohl datovat defini-
tivní zánik T. O. RiBaBi-Bo-HoSaMa. Když jsme se 
v listopadu toho roku potkali s Houlou v pražské 
Lucerně na koncertě vítězných kapel Porty, prav-
děpodobně jsme o společné osadě hovořili už jako 
o minulosti. V listopadu 1973 také vznikla Houlova 
povídka „Jak jsem potkal Houlu“, v jejímž závěru se 
objevuje tramp s příznačným nápisem T. S. Houla 
na domovence.

Po návratu z vojny působil šerif Bobr po nějakou 
dobu na polesí v Křivoklátě. S Marvanem jezdili na 
svou boudu k Hluboši, které začali říkat Fort Huron, 
dokud ji v polovině 70. let nenašli po razii Veřejné 
bezpečnosti v troskách. Marvan zůstal trampingu 
věrný dodnes, byť jeho největší zálibou je střelba 
z křesadlové muškety a pistole. Baghíra zemřel  
v září 2016, za svého života se intenzivně věnoval 
unhošťskému pionýrskému oddílu Pochodeň, jehož 
činnost se inspirovala skautingem i trampingem. 
Houla a Riki se stali výraznými osobnostmi nejen 
volného sdružení Smečka, které vzniklo na Brdech 
zřejmě krátce po rozpadu naší osady, ale soudo-
bého trampského hnutí vůbec. Houla psal básně, 
povídky, vydával samizdaty, reflektoval trampskou 
a folkovou písňovou tvorbu, organizoval kulturní 
pořady v Rakovníku, kam se přestěhoval ze Zdic, 
a v prosinci 1989 odešel na Brdech dobrovolně  
z tohoto světa.

„Byl to takovej slepenec,“ napsal mi Riki, když 
jsem jej před nedávnem oslovil s prosbou o některé 
informace o naší osadě. Sám o sobě uvedl: „Svou 
trampskou minulost nezapírám, ale vždy jsem byl 
spíš zálesák a indián.“ Cítím to podobně. Dneska 
jsem spíše turista, ale turista s toulavou duší, která 
mi zůstala z dob toho „slepence“:
T. O. RiBaBi-Bo-HoSaMa.

-JIŘÍ MIKA-

Osadník Houla – kdesi na velkém vandru ve 
Slovenském rudohoří



Puchejř� Strana�27

 Na sklonku podzimu loňského roku odešel na 
svůj poslední vandr nejstarší jihočeský trampský 
bard – Baghýra, mimo jiné člen táborské osady Páni  
z růže. Jeho občanské jméno bylo Josef Preininger 
Bohunický a dožil se více než 95 roků.

Baghýrův životopis i ve stručnosti zní spíš jako 
napínavý román. Narodil se ve vesnici Ebed na 
slovenském Štúrovsku, kde jeho otec působil jako 
finanční stráž. Zemřel, když byl Josefovi jeden rok  
a matka jen o čtyři roky později. Ze sirotčince se 
dostal díky tomu, že jej adoptovala ředitelka pre-
šovského učitelského ústavu – Milada Preininge-
rová. V Prešově také absolvoval základní školu  
a čtyři ročníky gymnázia. V době, kdy navštěvoval 
kvintu, politické a společenské změny donutily jeho  
adoptivní rodinu vrátit se do Čech. Tady pak dokon-
čil středoškolské vzdělání v knihkupecké gymnaziál-
ní škole a poté nastoupil do soukromé knihkupecké 
firmy. Knihy ho bavily, ale záhy byl protektorátním 
příkazem nasazen do výroby, kde se dělaly součást-
ky do aut na dřevoplyn. Drobné úmyslné sabotáže 
dostaly Josefa ke koštěti, kde ho také zastihl konec 
války. A hned na podzim pak narukoval na vojnu, 
kde zažil spoustu nevšedních příběhů včetně hle-
dání banderovců apod. Po vojně se vrátil ke kni-
hám, ale znárodnění firmy v roce 1948 ho dostalo 
do nákupního oddělení a následný komunistický 
nábor na železnici, kterou si zvolil raději než nabí-
zené doly. Stal se průvodčím nákladních a posléze 

i osobních vlaků. A na milované „električce“ - trati 
mezi Táborem a Bechyní vydržel čtvrt století, až do 
důchodu. Však ho také znali všichni trampové, kteří 
jezdívali na známou Židárnu a do bechyňské kera-
mické školy vozíval třeba Mikiho Ryvolu, Karla Kryla 
či Jana Kačera. Do prvního manželství vstoupil ve 
třiceti a narodil se mu syn Dalibor a dcera Milada, 
další dvě dcery Hanku a Evu mu přinesl druhý sňa-
tek. Třetí manželství s o hodně mladší partnerkou 
Dájou vydrželo až do jeho smrti. Jeho děti, žijící  
v Anglii a ve Švédsku, které pak nechyběly ani na 
jeho pohřbu, se mu snažily zpříjemnit stáří. Splnil si 
i svůj velký sen v podobě cesty do Ameriky. 

K trampování přičichl velmi záhy, a to na Beroun-
sku, ale předcházela mu nejprve éra skautingu, díky 
níž získal i svou přezdívku Baghýra. Ale trampu 
zůstal věrný až do svého hlubokého stáří, dokonce 
ještě v jeho 94 letech spal pod stanem díky ochotě 
Markéty a Oty Merbse. A to na Medenici, kam moc 
rád jezdíval. Býval jedinečný bavič, dokázal zau-
jmout svým vyprávěním, svými vtípky a nenapodobi-
telnými kousky. Uměl ale i naslouchat a měl moc rád 
nejen trampské písničky. Však mu také Štěpán Rak, 
který nosí trampské jméno Brabouk, když se dozvě-
děl o Baghýrově odchodu do věčných lovišť, poslal 
tam nahoru svou nádhernou Romanci pro kytaru...

 -HANKA HOSNEDLOVÁ-     

Baghýrův poslední vandr

Foto: STANLEY, z potlachu T.O. Kocanda (2013)
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NA LYŽÍCH V LIDUPRÁZDNÝCH  
            NOVOHRADSKÝCH HORÁCH
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Ve vyšlapaných stopách je možné ujet spoustu 
kilometrů, po návratu se převléknout do suchého 
a posedět v teple u večeře. Já jsem ale v houfu 
čím dál pestřeji oblečených běžkařů nebyl ve své 
kůži, cítil jsem, že mezi ně nepatřím. V osadě 
Paběrky bylo pár kamarádů, kteří by také raději 
s rancem na zádech vandrovali pustou zasněže-
nou krajinou.

V horách naštěstí nejsou jen zalidněná turistická 
centra, ale také odlehlejší končiny. Prošlapávali 
jsme si cestu zavátými lesy a věřili, že nebude-
me spát na sněhu. Většinou nám štěstí přálo. 
Nebyli jsme líní táhnout nocí tak dlouho, dokud 
se z bílé tmy nevynořil hranatý obrys tuláckého 
hotelu. V druhé polovině sedmdesátých let už 
Leoš zásoboval osadu lehkými péřovými spací-
mi pytli. Dívkám, které se nebály vyrazit s námi 
na lyžích do neznáma, nebylo zima ani v různých 
prachbídných boudách, ani v napůl uvnitř zasně-
žených senících se zbytkem předloňského sena. 
Ba ani tehdy, když jsme žádné přístřeší neobjevili.

Horší byli někteří rádoby sportsmeni, kteří vyža-
dovali, aby jim „turisté“ uhýbali z cesty. Takové 
označení nás samozřejmě uráželo. Když jsme 
jeli s kopce, neměli jsme chuť uhýbat běžcům 
hrajícím si na závodníky, zvlášť když často nejeli  
o moc rychleji než my. O sklonu terénu se někdy 
vedly spory a tak jsme docela vážně přemýšleli  
o tom, že si na horní stranu lyží připevníme libelu.

Jak to jen trochu šlo, odbočili jsme z vyjeté 
cesty a sami si prošlapávali stopu. Miky tomu říkal 
„medvědění“.

Nezbytným doplňkem naší zimní výstroje se pak 
staly náhradní špičky. Všeuměl Čány je vyráběl 
z hliníkového plechu. S touto pomůckou, přitaže-
nou řemínky k maličké americké torně, jsme vzbu-
zovali velký dojem. Jeden typ běžeckého vázání 
se vyznačoval tím, že jeho malé pérko při pádu 
vyskočilo a zapadlo do sněhu. Jednou jsme půl-
druhé hodiny prohrabovali kubíky neslehnutého 
prachového sněhu, než jsme tuto důležitou sou-
částku našli. Zvykli jsme si pak přivazovat pérka 
k vázání.

Některých lyžařských výprav se zúčastnil  
i Marko. Jeho levá ruka, která při pěších vandrech 
nese pětistrunné bendžo, si odpočinula; svíra-
la jen podstatně lehčí lyžařskou hůlku. Bendžo 
si Marko pověsil přes prsa, nebo ho přivázal na 
usárnu….

-FREDY- 
Foto: AMIGO a F.

Fotografie jsou z letošního Fredyho 
lyžovandru, ale text je z jeho knihy Sto-
pou toulavou, z kapitoly příznačně nazvané  
Ouzkou stopou



Puchejř� Strana�30

Tramp co jezinka
Nosili široké kalhoty s třásněmi po stranách, jako 

Vinnetou Rudý Gentleman, sombrera jako cow-
boyové a ten, který měl na strakaté košili připjatou 
plechovou hvězdu, se zval šerifem.

Jejich otcem byl americký seriál a matkou Vlta-
va mezi Štěchovicemi a Záhořím, přesněji řečeno 
zalesněné svahy jejich kopců, velmi přirozené v těch 
místech, ač na spodním konci opatřené umělým 
břehem neboli navigací.

Řekne-li vám někdo dnes nebo zítra nebo pozítří 
nebo vůbec někdy, že je tramp, odpovězte mu: Ale 
ne, vždyť trampové nejsou. Neboť stejně dobře by 
vám mohl chtít namluvit, že je vodník nebo jezinka 
nebo plivník nebo vůbec nějaký mythus.

Tramp co mythus
Protože trampové jsou mythus. Chtěl jsem původ-

ně říci, že jsou legenda, ale oni nejsou legenda, 
oni jsou mythus, legenda je příliš nový vynález  
a poslední dobou se žije ostrým tempem, výroba 
dějin se zracionalizovala, co se Karel Veliký nasta-
ral, než udělal něco, co se vzdáleně podobalo jaké-
musi státu a co jeho synové, než to jakž tak rozum-
ně rozparcelovali!

Labuntur anni mortem que cito ruentem nihil reti-
nent. Všemu, co se rodí, přichází smrt čilá v ústre-
ty. Mácha miloval květinu, protože zvadne, proč 
bychom nemilovali trampy, proto, že zašli, ač byli 
podle míněních jiných hnusní, kteroužto narážku 
považovali za čest, podobni Gézům, kteří si libovali, 
dozvěděvše se, že se jim nadává do trhanů.

Dneska se weekendí
Řekne-li vám někdo: Trampuji, odpovězte: Ale ne, 

vždyť už se netrampuje, dneska se weekendí. Když 
dva činní totéž, není to, jak známo, totéž. Mezi wee-
kendem a trampingem je jemný a hluboký rozdíl. 
Nelze sloužit zároveň Bohu a mamoně, to je jasné; 
nelze trampovat a býti ctnostný a ušlechtilý, hráti 
dovolené hry na místech k tomu vykázaných a ošk-
livět si hrubé kletby, to je jasné. Tedy se weekendí.

Chaty mylně trampskými zvané
Široko daleko kolem Prahy, poblíž vody, staros-

tenských úřadů jakož i jiných lidských obydlí včetně 
nádražních stanic i mimo pražský obvod na místech 
podobných, stojí chaty zvané trampské. Mezi sru-
bem z polootesaných kmenů a domečkem, který 
se zhlídl na Berty Ženatého šťastném domově  
a holandské architektuře, obsahují co do tvaru 
všechny typy stavení, domky švýcarských horalů, 
slovácký svéráz, psí boudu, perníkovou chaloupku 
a perfektní faksimile těch trafikantských pavilonů, 
které hostí nároží pražských ulic. Mladý muž sedící 

Následující text byl vydán v roce 1932 v Jízdním řádu literatury a poezie. Napsal ho Jaroslav Jan Paulík, 
autor prvního trampského románu Arizona (1928). Pak se za tímto textem na dlouhá desetiletí uzavřela 
voda, dokud ho neobjevil náš kamarád Kim z osady Paběrky.

Dáváme ho do Puchejře jako velmi zajímavý a poetický popis „stavu trampingu“. Toho stavu, který  
v dochovaných jiných soudobých článcích obdobně kritizoval Géza Včelička, Jerry Packard, ale třeba  
i Bob Hurikán.

J. J. Paulík nemohl vědět, jaké veletoče (Druhá válka, Vítězný únor 48) čekají během několika blízkých 
let naši zemi a už vůbec nemohl vědět, že vlastně i díky těmto událostem přijde jakási nečekaná renesance 
trampingu, kdy se do lesů začne vydávat opět velké množství mladých trampů a trampek – jen s tím, co 
si vezmou s sebou na záda - aby alespoň na jednu, později na dvě noci, mohli za těmi svými zády nechat 
„trable paďourského světa“ a žít si podle svých pravidel. J. J. Paulík byl pamětníkem úplných počátků 
trampování a jeho postřehy z těchto dřevních dob, zde sepsané hlavně v druhé polovině textu, jsou velmi 
cenným dokumentem.

Autorem fotografií, které byly vyfoceny v půlce třicátých let, je Oldřich Straka a pocházejí ze sbírek tramp-
ského fondu Národního muzea

-red-

POZNÁMKY K PŘÍRODOPISU A DĚJEPISU TRAMPŮ
Jaroslav Jan Paulík
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na prahu tohoto útulku s kytarou nebo bez ní, zatím 
co jeho družka připravuje večeři na úhledných 
železných kamínkách, si přikládá jméno tramp a své 
družce jméno trampule, pročež a už pro nic jiného 
opovrhuje svými sousedy, snaživými měšťany, kteří 
bydlí naproti v právě takové stavbě s právě takovými 
kamínky, a nazývá je paďoury. Ač rozdíl mezi nimi je 
pouze názvoslovný a snad jen ten, že druhý s obou 
je upřímnější k době i světu, neboť nepovažuje svoji 
situaci za výjimečnou a interesantní.

Uhlí, kterým se živí oheň v jmenovaných kamín-
kách, se do chat dopravuje v ruksaku v obou pří-
padech.

Kdy a jak
Někdy mezi roky 1920 a 1930. Poříčí Vltavy mezi 

Štěchovicemi a Záhořím bylo pouhopouhou, antidi-
luviální a civilní pustinou, jen melancholický koník 
vlekl na dlouhém laně cílu naloženou kamením  
z těchničských kamenolomů po liduprázdné naviga-
ci, Svatojánské proudy otáčely své víry a hučely své 
peřeje jen pro své soukromé potěšení a na vztek 
vorařům, lesy ve stráních činily dojem hlubokosti, 
jejich cesty byly většinou neprobádány a hvězdy  
v noci svítily bez okázalosti, docela prostě. Dělaly 
to, co a jak dělají nebeská tělesa potud, pokud jim 
lidé nestrkají nos do jejich záležitostí.

Ale jakmile tam vznikla první trampská osada, 
Ztracená naděje, hvězdy byly nuceny plát, místo 
aby obyčejně svítily, skály musely zčernat, jak tomu 
chtěla píseň, která pravila, že podvečer vlahý byl; 
peřejím se dostalo důležitého místa v komplexu lid-
ských erotických zážitků, ze skulin mezi kopci, kudy 
protékal skromný potůček dosud poeticky nezužit-
kovaný, se stal kaňon a už to tu bylo.

Jára Mottl je Ztracenkář, Mottlova parta jsou Ztra-
cenkáři. Když na scéně Osvobozeného divadla 
vystoupila Mottlova parta, zvonilo se trampingu 
umíráčkem.

Jsou soukromé věci, které zveřejnění zabíjí. Nebo 
spíše, přicházejí na veřejnost tenkrát, když už jsou 
mrtvy. Neodvolatelně.

Už před Osvobozeným divadlem v divadle na 
Slupi, v revui Sančo a kráva seděl Jiří Frejka u ohně 
z žárovky a růžového papíru a Jiřina Šejbalová zpí-
vala píseň Tam v dáli za horama jezero sní, kterou 

složil Melíšek a Josef Trojan. Byla to tuším první tiš-
těná trampská píseň. Bylo to zrovna minutu předtím, 
co zvoník vzal za provaz tohoto umíráčku.

Trampské písně 
a lyricko–epické doby

Měly vzácnou výsadu literárních výtvorů; nebýt 
tištěny. Bezejmenní kamarádi je odnášeli z táborů 
a hospod do jiných táborů a hospod, kytaristé, man-
dolinisté a zpěváci předávali je dalším kytaristům, 
mandolinistům a zpěvákům, aniž se příliš starali  
o jméno autorů. Zpívaly se u táborových ohňů, 
navečer, když obloha zelenala, chvíli před tím než 
zčernala, a pak za tmy, když z lesa houkal sýček 
a padající jehličí jemně klepalo o zem, bylo-li chvíli 
ticho. Byly to epické doby trampingu, láhev kolovala 
od muže k muži a pilní členové Českého klubu turis-
tů byli překvapováni trampíky opatřenými auten-
tickými Colty, byly to lyrické doby trampingu, kdy 
dívka, která poprvé dýchala vůni hořící borovice, 
přísahala, že je to ono.

Bacil trampství. Tak a ne jinak
Nikterak nechci Ztracenkáře ani jiné pevně usedlé 

trampské kluby naříkávat, že inspirovali a tím více 
méně organizovali přepadávání Klubu českých 
turistů. Vyneslo by mi to právem žalobu pro urážku 
na cti, členové starých trampských klubů kráčejí už 
dávno po cestě mírného pokroku v mezích zákona 
vedouce za ruku své legitimní a dosti odrostlé syny, 
mimo to bych tím přeceňoval roli Ztracenky v histo-
rii trampingu. Má v ní asi to místo jako v chřipkové 
epidemii první člověk, u kterého se chřipka projevila 
veřejně a bouřlivě.

Idea trampingu se formovala v srdcích a hlavách 
neodvisle od jakéhokoliv centra nebo ústředního 
bodu nebo prvního nápadu, ona vlastně visela ve 
vzduchu a šlo jen o to, sundat ji. Ovšem bylo k tomu 
potřeba příslušných pěti prstů na příslušné ruce.
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Druhy trampů
Trampové se dělili na tři skupiny: trampy boudaře, 

trampy stanaře a trampy silniční.
Trampi boudaři či osadní či luxusní, jsouce majiteli 

bud, byťsi hrubozrnných, obsahovali době od počát-
ku semínko pořádku, které vyhnalo květ, jenž vzbu-
jel v plod weekendu s fasádou kytarové romantiky.

Trampové silniční se pohybovali, jak přirozeno, 
ponejvíce po silnicích. Jejich noclehem byl hos-
podský lokál, seník, stodola, kam se zálibou vnikali 
bez souhlasu toho, komu patřila, stoh, silniční pří-
kop, místo pod hustým smrčkem, škvíra ve skále. 
Vlastnili deky nebo taky ne a z hnusných trampů 
byli nejhnusnější. 

Byli vždycky elitou lidstva, jeho nejkrásnějšími rytí-
ři, tím skvělejšími, že nikdy nevytvořili své filozofie, 
zato naopak realisovali své nevyslovené, ale žité 
ideály až do nejrůznějších důsledků.

Poštěstí-li se vám potkat na silnici nebo polní cestě 
dva tři zpustlé mladíky, kteří unuděně povlekou své 
nohy v kedskách nebo kanadkách pozemským pra-
chem, na zádech mandolínu, na těle kostkovanou 
košili, pohleďte na ně uctivě. Je to výjimka z pra-
vidla, poslední garda trampstva, kterého už není, 
znamenitější než garda Napoleonova od Waterloo, 
protože tato je historickou fikcí, kdežto oni jsou cho-
dící mythus.

Trampové stanaři byli uprostřed mezi boudaři  
a silničními, majíce něco od obou, přecházeli k prv-
ním, když sehnali kapitál na nájem kusu půdy od 
sedláka a trochu dřeva od hajného, nebo k druhým, 
žehl-li v jejich chlupatých prsou oheň dobrodružství 
dosti prudký a žádost svobody dosti rozhodná, aby 
se vykašlali na stany, předem je prodavše.

Trampové stanaři těkajíce s místa na místo spojo-
vali mírný komfort stanu, který je chránil před deš-
těm, když pršelo a před sluncem, když chtěli spát,  
s lehkým opovržením k boudařům, podobné despek-
tu, který chovají potulní Beduini k Arabům usedlým  
v oasách, neřkuli v městech hezky daleko od pouště.

Ač neváhali vyspat se v boudě, bylo-li počasí dosti 
drsné a byli-li pozváni, což se stávalo zřídka.

Metafora a fakt
Řekl jsem na počátku, že otcem trampů je Vinne-

tou a matkou řeka Vltava, ale to byla spíše básnická 
metafora než sociologický fakt.

Zrodila je touha po svobodě, z města je vyhnal 
anarchistický pud dobrodružství, Červené eso 
a Liberty a Harry Carey a W. Hart atd. jim dodali 
rekvisity.

Po Velké válce volalo Velké Dobrodružství na 
všechny, kteří byli dosti mladí, aby se nebyli s Dob-
rodružstvím setkali tváří v tvář (a nebyli jím otráveni) 
v zákopech a ostnatých drátech za efektního osvět-
lení šrapnelů.

Nepoznali rytmus kulometů a tudíž přijali bezelstně 
za svůj rytmus jazzové hudby. Zpívala jim negerské 
písně, které byly exotické, anglické blues, které byly 
erotické a oni si k nim složili slova na motivy z Jacka 
Londona a Zane Greye.

Tak se stali cowboyi, kanadskou policií, podloud-
níky a piráty z Tichého oceánu, návštěvníky barů  
v San Francisku a prodloužili své dětství daleko za 
dovolenou hranici.

Peřeje šuměly za měsíčních nocí ve smyslu moř-
ských vln, které bijí o korálové útesy, červená boro-
vice dýchala za horkých červencových odpůldnů 
svou smolnou vůni jako borovice v letní Kanadě, co 
chcete víc, kytary slávu modrých dálek, modré dálky 
se staly heslem, trvalo to tak dlouho, až si někteří, 
kteří to brali vážně, řekli: Proč ne?

A jelo se.

Dementi o modrých dálkách
Géza Včelička napsal nejkrásnější trampské 

písně, jaké známe. Tábořil se svojí osadou Pěti 
prstů v jarovské hospodě, pozdě v noci nebo k ránu 
mizeli neznámo kam, někam směrem k Měsíčnímu 
údolí.

Jarovská hospoda měla ty sobotní večery a noci 
doslovný vzhled námořnické krčmy v nejauten-
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tičtějším přístavním městě, Marseille nevyjímajíc. 
Byla nacpána dýmem, lidmi v tričkách, pumpkách, 
sametových kalhotách, v sombrerech, bílých námoř-
nických čepičkách, kytarami, písněmi, alkoholem, 
sprosťáctvím, poesií, rvačkami a dobrodružstvím. 
Venku říjela modrá červencová noc, canoe odpočí-
valy na boku a podrost na jarovské louce se vlnil lás-
kou, někdy zařičel na kolejích vlak, který se ztrácel  
v tunelu směrem k Vranému.

Jednoho léta odjel Včelička opačným směrem, do 
Turecka, a přivezl odtud jemnou a barvitou knížečku 
Pěšinou snů, kde konstatoval, že Turecko a Řecko 
a Malá Asie a Balkán vůbec nejsou s to dementovat 
pověsti, které kolují o modrých dálkách na březích 
Vltavy, Sázavu v to počítajíc, jakož i některé vzdá-
lenější osady.

Rok na to odjel do Afriky, pak ještě jednou do Afri-
ky, a jeho další knížka, Světoběžníci a robinsoni, 
dementovala modré dálky naprosto. Plavíš se po 
moři a dálky jsou ještě modré, ale v Tunisu pracu-
ješ na stavbě, abys nechcíp hlady, uženeš si úžeh, 
jsi tulák a pak už nic. Na chudé je všude přísnost  
a modré dálky jsou fórek.

Organisace
Tramping se organisuje, to je hromadný pohřeb.  

V anketách a schůzích se projednával tento para-
dox, organisovaný tramp. Jako bylo možno organi-
sovat svobodu!

Ať organizovali na základě proletářské solidarity 
nebo v rámci Českého slova, tramp popřel sama 
sebe a zbyla po něm legenda.

Ne, mythus.

Žáci modřanské lokálky
Byla zarostlá býlím a travou a skrývala se v idyle 

skoro tak husté jako hašlerovský biedermajer Sta-
rých zámeckých schodů, kdyby jí nebyl časem 
zasáhl tupý dráp dýchavičné humoresky, nikdo o ní 
nevěděl. Vynesena na světlo a prudce zaktualizová-
na jako cesta k jarovským preriím, libřickým a sva-
tojánským caňonům chovala se trampům s drsností 
neochotného příbuzného a oni jí spláceli horoucí 
láskou. Jezdili v jejích dobytčích vozech tak dlou-
ho, až správa železnic, zburcována a zneklidněna 
zprávami, že linka, pokrytá historickou patinou defi-
citu, se stává aktivní, vydala ferman, který trampům 
zakazoval řvát sentimentální a nemravné zpěvy  
a vůbec se rozhodla, vyhubiti trampy co by pasažé-
ry. Což se jí v brzku povedlo, ostatně trampíci jali se 
jezdit nákladními auty dávno předtím, než podnika-
telé vynalezli organisovanou autodopravu.

Ale do té doby panoval na té trati ruch a tón Veli-
ké Toulky, na této skromné škole učili se trampo-
vé základům vědy bez haléře kolem světa, skákat  
z vlaku, naskakovat na vlak a jezdit na černo.

Ti trampíci, kteří skokem z plošiny mizeli v podros-
tu pod náspem, buď před panem dráhou, který si 
šel pro jízdenku, nebo jen tak z rozkoše, se vážně 
trenovali.

Před několika lety jsem se setkal v Oranu se čtyř-
mi mladými muži v polámaných tropických helmách 
a velmi rozbitých kanadkách. Spali v přístavě na 
žokách hlafy, v poledne se šplhali po lanech na 
paluby lodí, které kotvily v přístavě a kuchař je buď 
pozval na oběd nebo je skopl do moře. Obědva-
li denně (bylo tam několik lodí) a mnohdy dostali 
cigarety. Provozovali lehké – nebo těžké, to je věc 
vkusu – řemeslo pobřežních tuláků, děti na ně prá-
vem volali: Bíč khamr.

Měli nehty nabarvené hennou, kterou jim dala 
úřednice čsl. konzulátu, žili s tímto úřadem v pomě-
ru velmi dobrém, konzul jim pomohl z vězení, kam 
se dostali proto, že nosili trampské nože a nabídl 
jim práci ve svém dřevařském závodě, což zdvořile 
odmítli.

Byli to odchovanci modřanské lokálky a jedni  
z těch mnohých, kteří tráví své horké mládí na 
zaprášených nábřežích horkých přístavů a na dlou-
hých silnicích, které křižují svět.

A trvám na tom, že nejeden z nich tuto chvíli šlape 
Sous le soleit marocain nebo pod jiným sluncem, 
stejně urputným, tvrdou cestu cizinecké legie,  
o které zpívají verše písně Africké armády:

En passant sur le grand´route
souviens toi
Qu´tes anciens l´ont fait sans doute
avant toi
De Gabés a Tatahouine
De Gafsa a Medénine

Tito trampové přijali tramping za světový názor. 
Neweekendí, a kdyby jim někdo spílal do trampů, 
cítili by se dotčeni. Na modré dálky věří naprosto, 
přese všechno.
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Vydatná sněhová nadílka přinesla radost vodákům 
při únorové oblevě, která příjemně zvedla hladiny 
našich malých toků. Nějak s nám nedařilo se dohod-
nout na tom, který víkend vyrazíme, téměř každý 
z plavců už měl všechny obsazeny. Nezbylo, než 
vyhlásit splutí na všední den, konkrétně na pondělí, 
což se nakonec ukázalo, jako dobrý nápad, proto-
že se sešlo osm účastníků na celkem pěti lodích 
– dvě pálavy, jedna baraka a dva plastové kajaky. 
Bylo načase, zásoby vody uvězněné ve sněhové 
pokrývce a teplým počasím uvolňované, klesaly  
a hrozilo, že pokud budeme váhat, na zimní vodu se 
letos vůbec dostat nemusíme. 

Pro splutí jsme si vybrali úsek Střely z Rabštejna 
do Mladotic, který prakticky jako jediný na západě 
Čech měl dost vody. Bylo nádherně, slunce roze-
hřálo vzduch nad loukami kolem řeky na 10 stupňů, 
zatímco v sevřených údolí panoval mráz a bylo tam 
někde i docela dost sněhu.. Vodočet v Čichořicích 
ukazoval něco ke třem kubíkům, což sice vzbu-
zovalo obavy z pěší turistiky korytem, ale naštěs-
tí zbytečné. Jak říkal Mejla, občas to sice hvízdlo 
dnem o šutr, ale jet to v pohodě šlo. Vypluli jsme 
od mostu v Rabštejně, obepluli městečko a vnořili 
se do hlubokého údolí Střely. Tam jsme drhli trochu 
častěji, ale ne kvůli nedostatku vody, ale proto, že se 
řeka stočila na jih a my měli slunce přímo proti sobě. 
Jeho svit proměnil hladinu říčky v nádhernou, ale 
oslňující zlatou plochu, takže četné kameny v řeči-
šti nebyly vidět a jejich přítomnost jsme objevili, až 
když jsme na nich viseli.

Proti jiným tokům, které jsme v zimě už jeli, je 
tenhle úsek Střely prakticky bez padlých stromů,  
je tady jen jeden jez a to hned pod Rabštejnem, 
několik pohodových stupňů, není tu a moc mean-
drů, spíš rychlé úseky příjemně prokládané peřeje-
mi. Plavba opravdu odsýpala a obešla se tentokrát 
bez cvaknutí.

Kolem třetí hodiny jsme byli v cíli, o hodinu dřív, 
než jsme předpokládali. 

Celá výprava se opravdu náramně povedla a kdo 
tenhle úsek nezná, stojí za to si ho jak projet na lodi, 
tak i třeba projít pěšky.

 -HAFRAN-

Všednodenní plavba únorovou Střelou

Oběd na řece     Foto: HORÁC



Puchejř� Strana�35

Kamarád hajnej vyprávěl, jak v partě dřevorubců 
byl jeden jouda, co se u nich najednou objevil a pod 
každou paží měl jednoho pyžamáka. Ostatní dřevaři 
jak ho viděli, naskákali na stromy a řvali: “Zahoď to 
ty blbe a zdrhej!” Za chvilku tam ta bachyně byla...

 -TŘÍPRSŤÁK-

Před lety jsem šel od Dobříše za kamarádama na 
camp. Vesele jsem si kráčel lesem, pohvizdoval, až 
jsem míjel hustou větev, zpod který najednou vylítl 
velkej divočák a začal ryčet. Já taky řval, zahodil 
tele a utíkal pryč, on taky zdrhal na druhou stranu... 
Oba jsme se lekli navzájem, on tam chrápal a já ho 
neviděl...Byla to prdel…

-KROCAN-

Jednou jsem se šel hned brzo ráno projít po okolí 
a když jdu přes nějakou paseku, tak najednou kou-
kám, přede mnou a na jejím konci bachyně a hejno 
mladejch. Pomalu jsem se přikrčil a začal se trousit 
zpět, když tu za sebou slyším něco divnýho. Otočím 

se a další potvora a taky s kupou mladejch. Tak sem 
si tam lehnul, dělal nenápadnýho, koukal do nebíčka 
a asi po půl hodině se dočkal a mohl v klidu odejít.

-SAM-

Kamarádka zase jeden čas jezdila se spacákem 
zašpiněným od krve. Ne od její, ale od nějakýho 
postřelenýho divočáka, který v noci, prchajíc od 
místa střetu s bouchalem, po ní - spící - přeběhl.

-TONY-

No, vyprávěl náš šerif, že se jednou na van-
dru nedopatřením připletli k nějakýmu honu. Že 
jsou tam lidi rozvášněný myslivce moc nezajíma-
lo, tak prej fofrem naskákali do takovýho úvozu. 
„A tak jsme tam leželi vyskládaný, tramp, divočák, 
tramp, dva divočáci, tramp, nad námi lítalo olovo, 
koukali jsme na sebe a věděli, že kdo se první zved-
ne, ten ji koupí...“

-JACKVÉZ-

Ilustrace: TOM ZVĚDĚLÍK
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Komiks v tomto čísle Puchejře je věnován písnič-
ce, kterou zná jistě každý. Autorem jejího českého 
textu je Honza Vyčítal a bez přehánění se dá říct, že 
kdo v téhle zemi alespoň jednou někde při kytaře, 
na slezině, na potlachu, v sále hospody, u rádia či 
kdekoliv jinde, nezavyl na celé kolo: „Jupíí čerté, jdi 
radši dááál,“ tak má asi k trampingu hodně daleko. 
Těm trampům, kteří tu část o čertovi a jeho vyháně-
ní nikdy nikde nezavyli, se samozřejmě za předcho-
zí tvrzení omlouvám:). 

Nebyl jsem u toho, ale kamarád mi vyprávěl, jak 
před lety na velké trampské plavbě po řece Yukon, 
několik desítek českých trampů nasáčkovaných 

„v Dawsonu  tam v saloonu“ nadšeně vyřváva-
lo tuhle písničku na celé město, k velkému údivu 
místních občanů.

Dokonce se dochoval klip České televize.  
Je z roku 1967 a Greenhorns v něm s velkým nasa-
zením hrají právě písničku Zatracenej život a upřím-
ně, má to náboj.

Videoklip najdeš na www.trampsky-magazin.cz. 
Stačí tam kliknout na tuhle ikonku. 

(k ikonce více na straně 7)

ZATRACENEJ ŽIVOT / Greenhorns

Greenhorns v době svého největšího rozkvětu      Foto: František HEŘMAN
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Kdybych tenkrát
Kdybych tenkrát nejela s tím klukem, co jsem ho znala jen z dopisů, tak bych...

se nikdy neplížila listopadovým večerem po okraji pole úplně potichu, aby nás neslyšelo stádo divočáků....
nikdy nespala uvnitř skály na děsně tajném kempu, který teď už nemůžeme najít...
se nikdy neprokopávala na osadu hroznou závějí sněhu....
nebyla na spoustách potlachů a osadních ohňů s lidmi, se kterými si rozumím...
nepoznala hromadu kamarádů, šílených stejně jako já....
určitě nikdy nesjela pískovcovou skálu po zádech, protože mi uklouzly nohy....
nebyla na vandru v Malých Karpatech....
nepoznala Jaroslava Foglara....
nenaučila se spoustu písniček od Wabiho Ryvoly....
a nenaučila se kvůli tomu hrát na kytaru a flétnu.....
nikdy nehrála velkou hru Boj o vlajku s asi tak stovkou kamarádů....
nevěděla jak si sbalit usárnu tak, aby se tam vešlo vše potřebné....
nedostala pohorky, které vydržely dvacet let....
neviděla ty nejúžasnější východy a západy slunce.....
nespala na vlakové zastávce /ráno v pět: tiše, neřvěte, spí tu trampové!/...
nepoznala hromadu krásných míst v Čechách, na Moravě a Slovensku tiež....

A stačí, je to fajn život.                           -WATTAPA-

1. To bylo v Dakotě po vejplatě, 
 whisky jsem tam pašoval, 
 a že jsem byl sám jako kůl v plotě, 
 s holkou jsem tam špásoval. 

2. Šel jsem s ní nocí, jak vede stezka, 
 okolo červených skal, 
 než jsem jí stačil říct, že je hezká, 
 zpěněnej býk se k nám hnal. 

R: Povídám: jupí, čerte, jdi radši dál, 
 pak jsem ho za rohy vzal, 
 udělal přemet a jako tur řval, 
 do dáli upaloval. 

3. To bylo v Dawsonu tam v saloonu 
 a já jsem zase přebral, 
 všechny svý prachy jsem měl v talonu, 
 na život jsem nadával. 

4. Zatracenej život, čert aby to spral, 
 do nebe jsem se rouhal, 
 než jsem se u baru vzpamatoval, 
 Belzebub vedle mě stál. 

5. Jó, rychle oplácí tenhleten svět, 
 než bys napočítal pět, 
 Ďáblovým kaňonem musel jsem jet, 
 když jsem se navracel zpět. 

6. Jak se tak kolíbám, uzdu v pěsti, 
 schylovalo se k dešti, 
 Belzebub s partou stál vprostřed cesty, 
 zavětřil jsem neštěstí. 

R:  Povídá: jupí, čerte, jdi radši dál, 
 potom mě za nohy vzal, 
 udělal jsem přemet, jako tur řval, 
 do dáli upaloval. 
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Iluze samoty
Pustým lesem bez lidí
hbitě si to trempík hasí.
Nikdo ho tu nevidí,
směje se a povídá si.
Mezi stromy pěšinou,
šťastný trempíř si to mastí
Tvář má celou rozzářenou
i na snímku z fotopasti.

-LOJZIN-
Poezie nad 23 let, Trapsavec 2018

       
Tradice
V bazaru

originál usárna za dva tisíce
maskáče mloky jen za čtyři a půl

Copak jsem vůl
Nosím na vandr to

co nosil můj táta a děda
tričko
pumky
tornu 
a hůl

-KAZATEL-
Poezie Oldpsavci, Trapsavec 2018

Před lochovickým nádražím

Kuličky cvrnkám do důlku …
Co na tom, že mám křížků pět?

I mladší, úspěšnější
musí mi dneska závidět.

Hraju si s kamarády
před lochovických nádražím.

Všechno je jak má být:
Na první jarní vyrážím

-CRISCHOT-
Poezie Oldpsavců, Trapsavec 2018

Okénko vlaku

Skrz okénko vlaku se vše krásné zdá být
všude okolo malebné louky

mohutné hory
krásný les

Tak málo stačí k radosti 
jakou mám já dnes

-JAROSLAV KŘÍŽEK-
Poezie do 23 let, Trapsavec 2018
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Bylo to rychlý. Poslední olíznutí ruky, kterou 
jsem mu držel u čumáku a konec. Klečel jsem 
vedle Rexe, kluci stáli kolem nás a najednou bylo 
na kempu naprostý ticho.

Dvanáct let společných vandrů. Hlavně ta 
druhá půlka, kdy děti odrostly. Už jsem je neví-
dal ani v ten soudem povolenej jeden víkend  
v měsíci. Stálá známost taky žádná, ten Rex mi 
vlastně zbyl. Kdo mohl sakra tušit, že to jeho 
dnešní otravný polehávání po cestě vezme tako-
vej konec!

Vydechl jsem, vstal a rozhlédl se po kamarádech.
„Hardy, dones mi prosím tě lopatu na popel.“
Hrob jsem vykopal sám. Vlastně se mu tady 

bude líbit, tenhle flek měl rád. Zabalil jsem Rexe 
do naší společné celty a uložil do díry. Stáli jsme 
kolem ní a koukali do toho smutnýho hrobečku, 
ve kterým mi něco chybělo.

„Pišto, Jacku, vezmu si ty vaše buřty, jo?“
Kluci jen kejvli na souhlas. Tím mě docela pře-

kvapili, buřtů bylo deset a byly od poctivýho řez-
níka, tedy kvalita, žádná sója a separát. Vlastně 
jich už bylo devět a půl. Půlku toho desátýho 
jsem po kouskách dával po cestě Rexovi jako 
doping. Znova jsem si klekl k hrobečku, rozevřel 
celtu a položil buřty Rexovi k čumáku.

„To ti po cestě bodne, kamaráde,“ zašeptal 
jsem, vstal a vzal lopatu znovu do ruky.

Brody mezitím skočil pro flašku něčeho ostrýho 
do vesnice. Vypili jsme ji večer u ohně a vedli při 
ní takový ty rádoby veselý a chytrý chlapský řeči.

Rozbrečel jsem se až pozdě v noci ve spacáku, 
když už všichni spali, anebo dělali že spí.

*** 
Probudily mě hřejivé paprsky slunce. Ležel 

jsem na mechu pod jakousi borovicí, pouze 
v košili, džínách, ve svých sešmajdaných farmář-
kách a se srolovanou khaki bundou pod hlavou. 
Tu s nášivkou indiána od Pattonovy armády. Lek-
nutím i překvapením jsem vyskočil a zase si sedl. 
A vzápětí vše hned zopakoval, to když jsem si 
uvědomil, že jsem udělal něco takového neuvě-
řitelného, jako je vyskočení z leže.

„No, ty krávo,“ rozhlížím se kolem sebe do 
jakési krajiny jezer a vzdálených mlžných kopců  
a začínám vnímat jakousi slabou omamnou 
vůni a taky to, že mě nic nebolí. Poprvé po toli-
ka letech. Překvapeně si znovu sedám zpět do 
mechu, stále se nevěřícně rozhlížím, koukám na 
svoje ruce bez stařeckých skvrn a pomalu mi to 
začíná docházet.

„Já musím bejt fakt asi mrtvej a jsem asi v tom, 
no..., v tom…, Ráji! No, ty krávo!“

Vnitřně se cítím být trochu ošizen tím, že si 
nevzpomínám na žádné schody do nebe, ani 
bránu, ani tunel se světlem na konci, ani na 

DOST DOBREJ NÁPAD
anděly na kůru. Prostě se mi v mojí důchodcov-
ské garsonce udělalo nějak šoufl, no a probudil 
jsem se tady. Ale popravdě řečeno, ani trochu mi 
to v tuhle chvíli nevadí a na zkoušku jsem si ještě 
jednou povyskočil a ještě jednou, ještě jednou... 
Funguje to!

Děti ani vnoučata jsem neviděl nejmíň deset 
let, bláznivej svět kolem mne mi už toho taky 
moc neříkal a ve věku osmi křížků na hrbu těch 
kiláčků po lesích člověk moc nenachodí. Vlastně 
jsem těžkej klikař, odejít ve spánku, bez bolesti. 
Hardy by mi záviděl a Pišta vlastně taky.

Přestal jsem poskakovat a bláznit a začal pře-
mýšlet.

„No jo vlastně, jestli je tohle ten Ráj, tak by tady 
kluci asi někde měli být taky.“ Ještě jednou jsem 
si pro sichr povyskočil, co kdyby se mi to všech-
no nakonec přece jen zdálo a já se pak probudil 
při pádu z gauče. Blízká louka plná květin láka-
la k vykročení směrem k břehu jakéhosi jezera, 
nenechal jsem se proto dlouho pobízet.

Jezero bylo normálně jako vystřižené z maga-
zínu pro bohaté cestovatele. Průzračná voda, 
písčité pláže, stinné borovice a mezi tím vším 
malá skalka. Přesně taková, z jakých se skáče 
dobře do vody. Do osvěžující, akorát tak správně 
vlažné vody, jak jsem po chvilce zjistil… 

Osychal jsem na pláži v mírném vánku, když tu 
se za mnou ozval smích. Mnohohlasný a mnoho-
ženský. Překvapeně jsem se otočil a podvědomě 
si snažil zakrýt to, co by v dámské společnosti 
mělo být zakryté. Smích, pocházející od skupin-
ky krásně žensky urostlých copatých blondýnek 
v jakýchsi starodávných oděvech, nabral na hla-
sitosti. Děvčata rychle zmizela za skalkou a mě 
projelo celým tělem vzrušení, o kterém jsem si 
myslel, že ho už nikdy nezažiju. Rychle jsem se 
oblékl a vyrazil za nimi.

„Na tvém místě bych zařadil zpátečku,“ ozval 
se za mnou pro změnu hluboký mužský hlas.

Tak tedy řadím zpátečku, znovu se otáčím, hle-
dám majitele hlasu a čumím na chlápka v rozha-
lené kožené letecké kombinéze, který se na mě 
shovívavě usmívá.

„Ty jsi tady nový?“
Ani jsem mu nemusel odpovídat.
„Ženy jsou tu příjemné, ale nejdřív se tady snaž 

rozkoukat, ne každá je volná a ne každá je svol-
ná. A některé z nich jsou i Svaté, na to pozor. To 
že jsi v Ráji neznamená, že se nemůžeš dostat 
do maléru. Třeba ta skupina blonďatých kočiček 
patří jednomu vikingskýmu králi. A věř mi, že ten 
by se s tebou nemazlil.“

Rozpačitě jsem pokrčil rameny jako že děkuju 
za varování a zvědavě si ho prohlížel.

„Byl jsem stíhač a sestřelil mě jeden němčour 
nad Středozemním mořem. Nebyl to špatný 
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chlap, už jsme si to tady spolu vyříkali, jenom 
prostě byla válka.“

„Páni,“ vydechl jsem obdivně. „Myslel jsem, že 
naši piloti u RAF bojovali jen nad Anglií.“

Chvilku na mě koukal, znova se pousmál  
a zeptal se: „A ty jsi odkud?“

Řekl jsem mu to a on se znova se zasmál. 
„Podle té bundy jsem tě odhadoval na bývalého 
amerického blátošlapa. Pár těch vašich českých 
kluků jsem znal, když bojovali proti náckům ještě 
u nás nad Francií. Dobrý kluci to byli, ale moc 
špatný časy.“ Pokýval hlavou a znova se podíval 
na můj nechápej pohled. „To miluju, ta setkání 
s nováčky. Poslouchej dobře, tady totiž Babylon-
skou věž nikdy nepostavili, zde se pořád mluví 
jen jednou řečí, a to jazykem Adama a Evy. Já 
jsem kupříkladu rodilý Francouz a jmenuji se 
Antoine.“

Na oplátku jsem se mu představil, on chvilku 
zkoušel mé jméno vyslovit, ale pak toho nechal, 
mávnul rukou a pokračoval dál ve školení.

„Jak sis všiml, probudil ses v tom, v čem jsi byl 
pochován, nebo zesnul,“ a znova si mě pátravě 
prohlédl. Zamumlal jsem něco o malém důchodu, 
ale už pokračoval dál.

„A to je taky tvůj jediný majetek. Třeba tomu 
vikingskému králi obětovali celou tu hezkou dám-
skou společnost, a ta je jenom jeho, společně  
s lodí, koněm, hromadou pochutin a sudů s 
medovinou. A jiní, jako třeba ty, můžou být rádi, 
že mají alespoň co na sebe. Třeba já měl u sebe 
v kapse krabičku gitanesek a knížku. Cigarety 
se dají vyměnit za hodně věcí, když potřebuješ. 
A někdy i ta knížka je dobrá k zapůjčení, když 
potkáš krajana.“

Vrtá mi to hlavou: „Ale ty cigára už ti musely 
dojít, když jsi tady tolik let?“

Opět se pousmál: „Nedojdou, prostě je to tak 
zařízený, cigarety jsou navždy, medovina je 
navždy, obětovaný kůň je navždy, i ty holky jsou 
navždy, prostě to tak funguje.“

Vytáhl jsem z kapsy krabičku sirek, kterou jsem 
v předešlém životě nosil v bundě jako standardní 
výbavu a ukázal mu ji: „A jsou sirky navždy.“

„Výborně! Tak to máš mnohem lepší, než jsem 
myslel. Občas někdo moc potřebuje rozdělat 
oheň a třeba bude mít něco na oplátku. Už to 
chápeš?“

„Asi už jo. Když ti teď zapálím cigaretu, tak mi 
dáš na oplátku taky jednu a třeba mi půjčíš tu 
knížku?“

„Nemusel bych, v kabině své stíhačky jsem 
měl i zapalovač, ale proč ne,“ sáhl si pod bundu  
a vytáhl ohmataný svazek listů. „Le Petit Prince“ 
přelouskal jsem nahlas. „Bohužel, ten Malý princ 
je všechno, co bych z ní přeložil, nejsem holt tvůj 
krajan…“

Mlčky jsme pokuřovali, trochu se mi točila 
hlava, přece jenom poslední cigaretu jsem si 
zapálil těsně po vojně a navíc už toho bylo všeho 

nějak moc tak rychle po sobě.
„A už máš nějaký plány co dál?“ zeptal se Anto-

ine nečekaně.
„Chtěl bych najít svoje kamarády, dlouho jsme 

se neviděli.“
Souhlasně pokýval hlavou, típnul a zahrabal 

špačka gitanesky do písku. Potom vstal a zastrčil 
mi ještě jednu cigaretu do kapsy košile.

„Ber ji jako dárek. Abys věděl, skoro každý zde 
něco hledá a někdy mu to trvá. Jenže tady máš 
času celou věčnost, tak hodně štěstí,“ zasmál se 
a vykročil pryč.

Nedalo mi to abych na něj nezavolal: „A co hle-
dáš ty?“

Zastavil se a bez ohlédnutí tiše pronesl: 
„Poušť.“

„Ale tam přece nic není.“
„Jak pro koho,“ mávnul rukou a za chvilku byl 

pryč.
Zvolna jsem dokouřil, utáhl si tkaničky na far-

mářkách a vyrazil přímo za nosem.
Jack totiž ode mne dostal na poslední cestu 

litrovku Jacka Danielse. Brody, co si tak vybavu-
ju, frčel s flaškou rumu. Hardymu, coby rodilému 
moravákovi, jsem dával do truhly domácí slivo-
vici a Pištovi taky něco, jen si nevzpomínám co. 
Šel jako první. Když tak nad tím přemýšlím, tak 
jestli se hoši tady někde dali do kupy, mají docela 
slušně zásobenej bar. A s takovým barem budou 
u těch vikingských králů a podobných záhrobních 
zbohatlíků určitě dost vítáni. Myslím, že nastal 
čas se tady porozhlédnout trošku víc a co nejdřív 
někde vesele zahalekat: „Ahoj osado, už jsem 
tady taky.“

Pln těchto společenských myšlenek jsem došel 
k dalšímu z mnoha jezer, opět s borovicemi na 
prohřátém písečném břehu. Pár suchých větví 
se tu taky válelo, oheň byl proto dílem okamži-
ku. Trošku mi kručelo v břiše, ale několik hrstí 
borůvek to spravilo. Když už tady asi hlady umřít 
nemůžu, holt si na ně budu muset zvyknout, 
dokud kluky nenajdu.

Pomalu a zvolna nastal krásný teplý podvečer, 
slunce zapadalo za vysokou horou čnějící na 
obzoru. Zítra se na ni vyškrábu, bude z ní dobrej 
rozhled. Písek hřál do zad, a s myšlenkou, jak to 
tady asi mají zařízený s ranní rosou, jsem usnul.

Ne na dlouho. Vzbudilo mě něco velkého a těž-
kého. Nadzvedávám hlavu a jakýsi horký jazyk 
mi olízne obličej od brady až k čelu. S poleka-
ným výkřikem skáču na obě nohy a utíkám pryč. 
Marně. Cosi mi zkušeně podrazilo nohy, padám 
šipkou znova do písku, který se mi nalepil na 
oslintaný obličej a v tu chvíli mi to došlo!

„Tys měl vždycky nejlepší čich, ty pacholku 
chlupatej,“ směju se a snažím se Rexe ze sebe 
shodit. Naučeně mi strká čenich do pravé kapsy 
u kalhot, kde jsem pro něj vždycky nosil dobrů-
tky. „Budeš zklamán kamaráde, můžu tě pozvat 
maximálně na borůvky.“
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Pomalu se uklidňujeme, Rex si sedá vedle mě 
a společně koukáme na poslední zbytky červán-
ků na obzoru, ztrácejícím se v hvězdnatém čer-
ném moři.

„Jak ses tu měl, kluky jsi nepotkal?“ ptám se 
zvědavě a drbu ho za uchem. V ohništi ještě 
ospale mžourá několik žhavých uhlíků. Přihazu-
ji proto pár dřívek, rostoucí plameny postupně 
osvěcují nás i kmeny okolních stromů a k doko-
nalosti chybí jen nějaká flákota na klacku. I Rex 
se udiveně divá, jak to že ještě nedošlo na zlatý 
hřeb večera.

„Nic nemám, byl jsem poslední, víš? Mě už 
nikdo nic na cestu nedal,“ dodávám s povzde-
chem a představuju si vůni opékané flákoty. 
Jenže místo toho cítím vůni buřtů. No, co se dá 
dělat, to je taky dobrý, budeme si tedy hrát na 
opékání buřtů. Beru do ruky klacek, Rex hned 

bystří, a chvilku s ním krouživě otáčím nad pla-
meny, ale není to ono.

Čumím proto dál do plamenů, drbu Rexe a je 
mi i tak dobře. Jen té vůně se nemůžu zbavit  
a pomalu mi dochází, že je až moc skutečná. 
Zvedám se proto na kolena, pátravě koukám do 
tmy, čuchám, pomalu se nakláním nad Rexe, 
sahám mu opatrně mezi přední tlapky a… 

No prostě, co vám mám povídat, byl to tehdy 
zatraceně dobrej nápad s těma devíti a půl  
buřtama!

1. místo v povídkách Oldpsavců, 
Trapsavec 2018

-TONY-
Ilustrace: MATES
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