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Proti proudu řeky
Matovo povídání z jeho letošního únorového vandru po dně vypuštěné Orlické přehrady.
Více na straně 16. Foto: PODNÁJEMNÍK

Houlův oheň
Uplynulo už 30 let od Houlova odchodu. Více ve Vokounově článku na straně 24. Foto: VOKOUN
Foto na titulní straně: Zasloužený odpočinek na vandru v Křivoklátských hvozdech. Foto: BOBR

Česnek a trocha alkoholu vyčistí nitro a vyženou nehodná zvířátka. Batoh
nezatěžuj zbytečnostmi, čistotný bratříčku! Jedno mýdlo pro všechny, říční písek
je téměř všude. Jeden zubní kartáček. Bez hřebenu. Bez ručníku. Bez zrcátka.
Bez kapesníku. Bez holení, vousy svědí jen mezi osmým a devátým dnem. Bez
náhradního prádla.
Starodávné praní na teplých říčních balvanech v den, kdy košile ztuhne
a začne se nesnesitelně mastně lepit k tělu, v den, kdy se začneš hnusit sám
sobě. Táhne z tebe kozlí pižmo. V den, kdy se nelze neumýt. I tady platí: abys
měl nádherný pocit čistoty a svěžesti, musíš být napřed špinavý, mastný a zpocený jako buvol. Čím víc, tím úlevnější koupel. Po ní zmizí svědivé pupínky,
únava, opruzeniny, je to prosté.
Vzpomínám na nejkrásnější očistu v životě. Těžce pokousán blechami jsem
dojel autostopem z nejvýchodnějšího Slovenska do Liptovského Svatého Mikuláše. Košili roztrženou do půli zad. Padal jsem vedrem, svěděním, únavou,
zápachem. Tehdy jsem spatřil v postranní uličce vývěsní štít městských lázní.
Nedůvěryhodný domeček. Bláznivý nápad vykoupat se. Obstarožní komůrky
s vanami, čisto. Mýdlo a vonná zelenkavá sůl. Napustil jsem horkou vodu. Vrchovatě. Šumění soli, bublinky. Naráz jsem se ponořil. Jako úder žhavou dýkou,
neopakovatelné. Řval jsem. Sta bleších kousnutí začala pálit, nesmírně úlevně
pálit. Jako při milování, kdy necítíš bolest od rozkoše. Řval jsem tedy bolestí
i rozkoší. Z těla odcházel pot se Slánských hor, špína z Braniska, zápach z Potisí, blechy z Fričovců u Prešova. Jásavá malátnost, blaživé rozhřešení těla
a špíny, vana ohnivá zpovědnice.
Na náměstí jsem koupil tvaroh, česnek, novou košili – neslýchaný přepych. Za
městem jsem se rozloučil s košilí stařenkou. Žlutou s černými pruhy, škoda
jí, nerad vyhazuji staré věci. Chodila se mnou, na konci života již řiďoučká,
léta. Jako by umřela babička. Veselejší myšlenky: čerstvý tvaroh s česnekem. Nebelahoda, diamantové jídlo. Pak jsem zastavil náklaďák
a jel k domovu. Stál jsem na korbě a zalykal se zdravím, čistotou, teplým vichrem. Za autem ze mne vanul letním Povážím vonný prapor
česneku. Liptovský komitát, Chočské vrchy, všechno kolem tonulo
v tom nádherném oblaku kovové vůně – byl to můj diamantový
pozdrav horní zemi uherské.
-MIROSLAV NEVRLÝKarpatské hry

Puchejř
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„Výprava na severní točnu” aneb
Bloudění letos již poosmadvacáté

Tak jako tradičně se i o letošních Velikonocích
bude konat Bloudění.
Sejdeme se ve čtvrtek 9. dubna v 17:15 za loděnicí SK Zlíchov. Závěrečný oheň bude v sobotu
11. dubna, pro zájemce pak bude připravena trasa
i na neděli.
Formát setrvává - sraz v Praze bude následovaný
přesunem vlakem neznámo kam. Bludiči dál poputují ve skupinách o maximálně pěti kamarádech.
Při výstupu z vlaku dostane každá skupina obálku
s první šifrou a první mapou. Pak už je potřeba jen
luštit a nalézat kontroly označené žlutým terčem
(yellowstone) s dalšími šiframi. Po nějakých třinácti
kontrolách, dvou dnech a dvou nocích dobloudíme
do cíle.
Doporučenou výbavu letos tvoří: míč proti trudomyslnosti, humorný převlek, oblíbený hudební
nástroj, sněžnice, plavky, houser, lepidlo, nůžky,
krejčovský metr, školní pastelky 12 ks, atlas světa,
kniha Dějiny Ruska od Kateřiny Hlouškové a kol.,
500 Kč na vlak. Jako obvykle organizátoři nezaručují, zda bude vůbec nějaká zmiňovaná věc potřeba,
ale ani nevylučují, že pro dobloudění do cíle budou
potřeba všechny výše uvedené pomůcky.
Akce je středně náročná!
-T. O. DOBRÉ ČINYJeště jste nikdy nebloudili a chtěli byste to letos
zkusit? Dotazy směřujte na zlutaaci@email.cz.

● Kulaté narozeniny letos „postihly“ i redakci
Puchejře, a to přímo našeho šéfredaktora. Posledního lednového dne oslavil 50. narozeniny Tony,
kterému tímto zbytek redakce přeje pevné zdraví
i nervy, ale hlavně co nejvíce trampohodnin a pohody do let příštích.
-W-

Puchejř

Ahoj kamarádi, přátelé a milovníci
trampské písničky.

Prý nám tramping umírá na úbytě a prý už nedokážeme naplnit legendární Lucernu jako na počátku
devadesátých let. Kdo to tvrdí spadl z višně, a jestli
si to myslíte i vy, přijďte ukázat, že jsme pořád tady
a že nás je ještě dost.
Dovolujeme si vás pozvat na ojedinělý koncert
„HUDBA Z TRAMPÍRIA“, který se koná 11. října
2020 ve velkém sále pražské Lucerny od 17:00.
Vzhledem k tomu, že nám rok 2020 přinese mnohá
výročí, přijďte s námi zavzpomínat a trampskou písničkou oslavit tato výročí.
Na koncertě vystoupí: ŽALMAN, ROMAN HORKÝ,
MARKO ČERMÁK a PABĚRKY, KARABINA, PEKARINGO, BÉĎA ŠEDIFKA a KOMÁŘI, BPT ZLÍN,
HOBOES REVIVAL ALVA, FALEŠNÁ KARTA,
JITKA VRBOVÁ a HONZA FRÜHWIRT.
Zároveň se zde připomene: 100. výročí vzniku
trampské písničky, 85. výročí narození Wabiho
Ryvoly, 85. narozeniny Bédi Šedifky, 80. narozeniny
Jitky Vrbové a 80. narozeniny Marko Čermáka.
Těšíme se na setkání s vámi.
-PUPA-

KANADSKÉ LETOKRUHY

Ahoj, kamarádi a kamarádky!
Jak jsme vás už informovali na posledním 10. světovém potlachu v Texasu, v roce 2021 se uskuteční
v Kanadě, v Britské Kolumbii na Bush River setkání
trampů z celého světa, které ponese název Kanadské letokruhy.
Letokruhy se s největší pravděpodobností uskuteční ve dnech 19. - 20. června 2021. Mnozí z vás
se už na potlachu v Texasu dotazovali, jak mohou
finančně pomoci s náklady na uspořádání zmiňovaného trampského setkání. Z tohoto důvodu jsme
založili v České republice konto, na které můžete
přispívat. Účet je otevřený u České spořitelny a jeho
číslo je: 3201998093/0800. Výše příspěvku je na
vašem uvážení a je dobrovolná.
V dohledné době vytvoříme webové stránky,
jejichž adresu vám sdělíme a tam se budete moci
průběžně informovat o průběhu příprav Kanadských letokruhů. Zde bude také uveřejněn jmenovitý seznam kamarádů s příslušnou částkou jejich
příspěvků. Abychom vaše jméno a výši darované
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finanční částky mohli uveřejnit, bude dobré poslat
e-mail s přezdívkou, jménem a výší příspěvku na
e-mailovou adresu: fony.pochop@gmail.com
Předem děkujeme všem kamarádům za pochopení a rozhodnutí naši společnou věc podpořit.
Ahoj za STOV.
-FONY-

Fotbálek na Brdech je tradice

Již 56. ročník turnaje v trampském fotbalu proběhne 12. - 14. června na hřišti ve Lhotce pod Plešivcem (herním dnem je sobota). Přijeďte si zahrát
a společně se pobavit u večerního ohně.
Letos pořádá T.O. Panda a spolu se stálicemi
turnaje se těší na nové týmy.
-T.O. PANDA-

rovině, anebo prostřednictvím vzpomínek pamětníků, v knize tlumočených jejich potomky. Opomenut
nebyl ani trampský boom v letech šedesátých, kdy
na Humpolecku vzniklo pětadvacet osad a další
dvacítka osad měla ve sledované lokalitě své kempy
i časté cíle svých pravidelných vandrů. Já osobně
moc ráda vzpomínám na bezchybně připravované
Dětské indiánské hry osady Modrá želva.
Svůj knižní přehled trampských osad z humpoleckého teritoria seřadil Johny abecedně podle jejich
názvů, což na jedné straně umožňuje snazší orientaci při hledání, ale na straně druhé tak nejsou
prezentované osady řazené chronologicky podle
data vzniku a trvání. Z hlediska dokumentárního je
nesporně oceňovaný i uvádění členů jednotlivých
osad, popisy míst jejich trampských výprav. Některé texty k představení osady pak ponechával Johny
přímo na konkrétních členech dané osady. Předností je také množství černobílých i barevných fotografií
doprovázejících každou kapitolu a dokumentujících
dění v osadách, včetně zvadel, PF, placek, jízdenek,
pamětních listů a dalších artefaktů. Jako příjemný
doplněk kvituji i texty dobových písniček s akordy.
A zajímavostí se stalo i zařazení osad stejného
jména, ale z jiného regionu - jako například právě
u Johnyho osady Modrá želva.
Recenzovaná publikace má v podtitulku uvedeno:
Kniha první. To dává jasně najevo, že bude následovat i kniha další, která by měla vyjít v letošním roce.
Zaměří se na tramping na řece Želivce, trampská
sdružení, trampské dění včetně lesních brigád,
trampskou tvořivost a muziku, ale třeba i na westernové městečko Stonetown či trampské cestování
po světě.
-HANKA-

Na nejdelší vandr ...

... se vydal ve věku nedožitých 60 let kamarád
Medvěd z C.T.H.B.C. Kreslíř krásných placek,
trampských drsných komiksů, vtipů a ilustrací
k povídkám.

Humpolecko v trampském zrcadle

Na sklonku uplynulého roku se mi jako dárek
dostala do rukou jedinečná publikace Tramping na
Humpolecku. Byla připravována ke stému výročí
trampského dění v Čechách a musím hned v úvodu
zdůraznit, že se jedná o knihu nadmíru zdařilou
a reprezentativní. Její autor a garant Petr Johny Varlamovič věnoval shromáždění údajů a podkladových
materiálů pro knižní zachycení trampské historie na
vymezeném území Humpolecka opravdu hodně
úsilí a času.
Ačkoli se v úvodních stránkách zmiňuje o úplně
prvních počátcích trampského dění ve zmiňovaném
regionu a následně i o tamějším trampingu let třicátých a čtyřicátých, je to víceméně ve všeobecné

Puchejř

Tři dny před svými 73. narozeninami odešel Nepu
z T.O. Paběrky, kamarád a výborný muzikant:
Chuť po toulkách je velká ve mně...
-red-

Výstava VLAJKA VZHŮRU LETÍ

Muzeum Blanenska zve na výstavu o historii
trampingu a sbírkových předmětů kamaráda Pima
- Petra Sychry. Předměty jsou převážně z počátků
trampingu od roku 1929. Vlajky, odznaky, plakety,
camrátka, foto, časopisy, knihy atd. Vernisáž výstavy již proběhla, a to ve čtvrtek 12. března 2020
v 18 hodin v přednáškovém sále muzea.
Nicméně výstava potrvá do 14. června 2020.
Další podrobnosti a otevírací dobu najdeš na
stránkách www.muzeum-blanenska.cz.
Zváni jsou všichni kamarádi.
-T.S. PIM-
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Nová cena pro Portu

Letošním rokem se na portovní finálové scéně
rozšiřuje paleta udělovaných ocenění o Cenu Obce
spisovatelů ČR. Ta je určena pro autora nejlepšího
textu v soutěži autorských písniček, přihlášených
do finále Porty v Řevnicích. Kvalitu textů po stránce
literární bude posuzovat porota složená ze členů
spisovatelské obce, která by měla obdržet veškeré
přihlášené texty v dostatečném časovém předstihu.
Cena Obce spisovatelů ČR bude mít podobu plastické keramické plakety s uvedenými údaji a bude
předána vítězi na pódiu při závěrečném finálovém
koncertu Porty v Řevnicích.
-HH-

TRAMPOVÉ

Mnozí trampové potkali v uplynulých šesti letech
na vandrech, potlaších a slezinách sympaťáka
s fotoaparátem, který jim básnil o tom, že jednou
vydá velkou fotografickou knihu o Trampingu. Čas
nazvaný „jednou“ je náhle tady a její autor Libor
Fojtík oznamuje, že kniha by měla být na světě ještě
letos na přelomu jara a léta.
V příštím čísle Puchejře by už o knize mělo být
uvedeno více informací.
-red-

JEDNOU TO BUDE

V únoru letošního roku vydala jihomoravská kapela Hajcman s kamarády CD s názvem Jednou to
bude, které je zajímavé především tím, že přináší
třináct téměř neznámých písní Kapitána Kida. Na
albu jsou také zařazeny dvě autorské písně kapelníka Hajcmanu Martina Škrobáka – Švorcáka, jedna
pozapomenutá píseň Wabiho Ryvoly a v neposlední
řadě píseň Fordka od Petra Hošťálka, kterou Kapitán Kid hrával se svojí kapelou Krakatit, tedy celkem
17 písní.
Tohle cédéčko ale vlastně není úplnou novinkou.
Martina s Kidem pojilo letité přátelství a během
mnohých večerů, které Švorcák s Kidem strávil
v jeho „Domě Usherů“ v Libouchci, toho stihli nejenom hodně probrat, ale také hodně zahrát a zazpívat. A Kid, jak bývalo jeho dobrým zvykem, když se
noc začala pomalu měnit v ráno, začal vzpomínat
a vytahovat stále větší pecky a rarity. Slovo tehdy
dalo slovo a oba muzikanti se domluvili, že by to
stálo za to tyhle vykopávky vydat v novém hávu,
i když některé z nich už dříve hrával s Krakatitem,
anebo je napsal např. pro kadaňskou VeRumKu,
tedy přesněji pro jejich zpěvačku Jarmilu „Jamajku“
Koblicovou.
Mezitím ale ubíhal čas, Kid se pustil do dalších
projektů, knih a cédéček a staré vykopávky byly
odsunuty na později. Když Kid odešel, Martin
na dávný slib nezapomněl a CD po nějaké době
konečně spatřilo světlo světa. Můžete se těšit na
příjemné album, na kterém se podílela spousta
výborných muzikantů. A všechny ty, kdo ví, jak se
správně drží kytara nebo jiný hudební nástroj, určitě
potěší i zpěvník s akordy a spoustou fotek, který je
součástí CD.
-WAKIDodatek red: CD Jednou to bude - je možné
objednat na Trampském magazínu.cz.

O nejmladší přírůstek do kapely Lístek se postaral
kapelník Zbyněk.
Mamince Lydii i dcerce Kristínce přejeme dobře
vyladěný život...
-red-

51. ročník festivalu BABICKÉ PÍSNIČKY

Koná se v sobotu 28. března od 17:55 v sále Kulturního domu Babice u Rosic.
Hrají: F.T. PRIM, FALEŠNÁ KARTA, BPT ZLÍN,
BOUNTY, SYCHRAVO a HOBOES REVIVAL ALVA.

Oheň 46. ročníku Trapsavce

Oheň u příležitosti vyhlášení výsledků trampské
literární soutěže Trapsavec proběhne o víkendu
29. - 31. května.
Zároveň zde budou vyhlášeny i výsledky
27. ročníku TRASY.

Puchejř

Uzávěrka dalšího čísla PUCHEJŘE je 15. května
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53 let trvání trampské
osady Kamarádi Staré řeky
Po celou tu dobu osadu provází i spojuje nejen
kamarádství, ale především i trampské písničky.
I teď připravili Kamarádi Staré řeky již dvanáctý
předvánoční koncert. Písničky, vyprávění i vystoupení hostů večera byly určeny nejen milovníkům
přírody a trampování, vodákům, ale i všem, kteří
si chtěli v předvánočním čase oddechnout od věčného shonu i starostí. Koncert s tradičním názvem
,,Berounko má“ se uskutečnil v pátek 6. prosince
2019 v Berouně.
Milými hosty večera byli vynikající folková zpěvačka Lenka Slabá -Vostrá s kytaristou a zpěvákem
Ádou Vostrým, s nimiž jsme společně pokřtili nové
CD Lenky Slabé s názvem „Mé návraty jsou psané
v notách“.
Diváky příjemně pobavil i další host večera, kouzelník a iluzionista Pepa Kaiser. Současně s koncertem byla v předsálí připravena výstavka z činnosti
osady Kamarádi Staré řeky i almanach vzpomínek.
V sále si přišli na své i ti, kteří si přišli s námi zazpívat oblíbené písničky a užít si pěknou trampskou
předvánoční pohodu. Rozcházeli jsme se v dobré
náladě a s přáním všeho dobrého do dalšího roku.
Není divu, že se večer protáhl do pozdních hodin.
Osada oslavila své výročí itradičním potlachem
v Údolí zatracených. Hrálo se, zpívalo, odpolední
soutěže si užili jak dospěláci, tak hlavně děti. Při
večerním programu a zpívání se tentokrát nesoutěžilo, ale každý, kdo do večerní zábavy přispěl, byl
odměněn krásnou trampskou plackou, kterou pro
tento potlach namalovali Kenny a Mlynář, za což jim
patří dík. U ohně bylo rozdáno víc než 200 camrátek, z čehož by se dal přibližně odhadnout i počet
účastníků potlachu. Dokonce i ze zahraničí přijelo

mnoho kamarádů, zejména ze Slovenska, USA,
Německa, Švýcarska, Kanady a Austrálie, takže by
se dal potlach nazvat i světovým. Světová byla ale
i dršťková polívka ,,Mňam,mňam“, kterou připravil
kamarád Rebro.
Poděkování je třeba vyslovit i nejmenovaným
trampům, kteří se postarali o kamaráda, kterého
na potlachu zastihly nečekané zdravotní potíže
a obětavá pomoc kamarádů mu v podstatě zachránila život. Poděkování patří i všem, kteří přiložili ruku
k dílu.
-BARON-

Na www.trampsky-magazin.cz najdeš další doplňující fotografie
a videoukázky k těmto článkům:

•

Hoboes Revival Alva, který najdeš na straně 10
(videoklip písničky této kapely)

•
•

Pepa Braun – Buřt, který najdeš na straně 12 (další fotografie)
Chudák holka, článek najdeš na straně 33
(videoklip písničky Wabiho Ryvoly)

• Marko Čermák (pro naprostý nedostatek času se po vydání

předešlého čísla nestihla na TM dát slíbená fotogalerie k článku
věnovaném Marko Čermákovi, nyní tam už je)

Na Trampském magazínu pak stačí kliknout na ikonku FOTOGRAFIE K ČLÁNKŮM V PUCHEJŘI,
kterou najdeš hned pod rozcestníkem a objeví se ti vše výše uvedené.

Puchejř
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REDA K Č N Í
O KÉNK O
Tímto číslem Puchejře jsme vstoupili do 27. ročníku jeho vydávání. Což mě přivádí až k nevěřícnému
úžasu, že „už tak dlouho“ tu káru tlačíme...
A znova se budu opakovat, psal jsem to už tady
mnohokrát, ale je to pravda, nic jiného než pravda:
Celou tu dlouhou dobu může Puchejř vycházet
jen díky vám, kteří si ho předplácíte, případně
posíláte dar navíc.
Tečka. Vykřičník!
Poděkování redakce dalším dárcům, kteří na
vydávání Puchejře v jeho stávající rozšířené
a barevné podobě přispěli podle svých možností.
Pro letošek to znamená, že nejméně u jednoho
čísla dojde ještě k rozšíření rozsahu o alespoň další
čtyři strany.

800 Kč
Milan Plch – Belmondo, Stanislav Kučera – Pido,
Martin Vodička – Sapér, Marta Vlčková,
Zdeněk a Dáša Královi, Jan Šika – Hans z Suny,
Helena Tauberová
558 Kč
Marcela Štolcarová
349 Kč
Václav Mišík
300 Kč
Jaromír Zárybnický – Chúf,
Pavel Strouhal – Struna, Štefan Hujac – Datel,
Petr Svoboda – Ibajo, Miroslav Rákosník,
Zdeněk Ryšánek – Crischot,
Anpao a Rytíř Staňkovi, Michal Spišák – Mišelin,
Vítěslav Jedlička – Max, Honza a Lenka Kroupovi,
Pavel Kříž – Bonny, Zdeněk Mácha, Jan Hrubant,
Jaroslav Vosáhlo – Sojka, Iva Wilczáková,
Blanka Chytilová – Cvrček, Martin Foret,
Jiří Fadrný, Josef Vosolsobě,
Miroslav Seidenglanz, Táňa Kučerová,
Petr Horák – Horác, Petr Rychlý – Quick,
Petr Havlík – Pade, Jiří Homola, David Karas
250 Kč
Václav Somol
200 Kč
Marta Furdíková – Šmidla, Jan Hokeš – Bodlák,
Patr Vitoň, Rostislav Srstka, Radim Bartoň,
Libor Strnad, Milan Prokeš, Tomáš Petrlík,
Miloš Černý – Paddy, Jan Krmela – Sendy,
Kája Utler, Tomáš Mikulecký
170 Kč
Jirka Ludvík
160 Kč
Šárka Hájková

4800 Kč
Leoš Nekuda

152 Kč
Petr Haslberger - Wanna

3800 Kč
Jaroslav David - Viking
2800 Kč
Přemysl Vonka - Rigomery

150 Kč
Rolf a Žaba Vyoralovi, Radomír Šrom – Papu,
Tomáš Kopačka – Kopčem, Michal Dlabač – Mike,
Břetislav Vendler – Velkej Davy, Vendula Lavická,
Slávka Bezpalcová, Karel Kubata – Charlie

1300 Kč
Jaroslav Čvančara – Jáček

149 Kč
Pavel Koubek - Pavlík

1170 Kč
Václav Votruba

100 Kč
Jiří Krejčí, Břetislav Boháč – Břéťa,
Karel Venzara – Windy Bill, Radek Dlouhý – Yetti,
Jarda Vinklát, Petr Sedlák – Pes, František Nodl,
Sláva Krevňák – Kavec, Petr Koloušek – Indy,

1000 Kč
Oldřich Khodl – Měsíčňan, Martin Soukup
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Lukáš Hašek, Roman Mašija – Veb, Jiří Klír,
Jiří Andrle – Artur, Jaroslav Klíma – Jára Palec,
Miloš Hlávka, Vladimír Vítek, Milan Sklenář,
Jiří Krákora, Aleš Grubl, Jiří Vacina,
Tomáš Chytrý – Tom, Vladimír Mrázek, Láďa Hutla,
Radek Podlipský, Jan Moravec – Netopejr,
Jiří Adamovič – Žralok, Jan Miesler, Petr Tutko,
Robin a Geňa Beranovi
80 Kč
Luboš Tomek, Jíří Mazurkiewicz
60 Kč
Luboš Kutil
50 Kč
Eliška Radostová, Tomáš Ploc, Jiří Končil,
Tomáš Macků, Jiří Bareš, Alena Kuzmová,
Martin Tumpach – Kregan, Petr Doležal – Dollyk,
Milan Veselý – Zlomek, Jan Kuliš,
Ladislav Štantejský, Daba Vaněčková,
Jiří Klubíčko, Ludmila Nohejlová, Zdeněk Komínek,
Libor Bartoš
Pokračování v dalším čísle

ŽENSKÉ A TRAMPING
Jak určitě zjišťujete z denního života, feminizace u nás pokročila doslova mílovými kroky
a někdy dokonce až přes hranu. Tedy tak, že místo
aby ženám prospěla v kladném smyslu, spíše jim
ubližuje a přetěžuje. Ale to už je věc jiná… Nicméně
v lidech – tím myslím tedy vesměs chlapy – je často
i nadále zakořeněné ono tradiční a stále omílané
rčení o „slabším pohlaví“.
Vzpomínám si třeba na odsuzující poznámky
našich sousedů v době mé teenagerovské etapy,
kdy jsem začala jezdit na trampy. Hlavní argument
(a kupodivu zejména u kritiků rodu ženského) bylo
to, že jsem prostě holka! Jako by to byl nezpochybnitelný a samozřejmý handicap. Také profesorka na
gymnáziu, která mi vcelku fandila díky mým literárním ambicím, mi kvůli trampingu mateřsky domlouvala slovy: „To se pro děvče vůbec nehodí, měla by
sis najít hodného chlapce, zajít si do kavárny nebo
zatancovat… Vždyť takhle úplně ztratíš dobrou
pověst...“ Naštěstí neztratila a naštěstí jsem ani to
trampování nevzdala. Ale kritice jsem se nevyhnula
ani tehdy, když jsme se synky vyráželi na vandry
nebo letní stanování, občas i bez muže, když měl
prostě něco naléhavého: „Aspoň ta ženská by měla
mít rozum...“ A ještě o něco později mi říkali bývalí
spolužáci a spolužačky, nebo jiní vrstevníci: „Tebe
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to bláznovství ještě nepřešlo?“ Jak vidno nepřešlo. Možná si vzpomenete na historku, kterou jsem
kdysi publikovala v Puchejři, kdy se mě na kempíku
u ohníčku jeden z tamějších mladých trampíků
zeptal, jestli tam budu spát, a jeho ještě mladší
partnerka odpověděla za mne: „Blázníš? V tomhle
věku?“ - a to mi bylo okolo padesátky. Chlapům by
se tohle prostě nestalo. I když možná mnozí by skutečně u toho ohně asi nespali. A doba nástupu do
důchodu přivolala další vlnu dobře míněných rad
okolí: „Doufám, že teď už lehneš pod hadr a budeš
u televize štrikovat ponožky...“ Nějak se mi do těch
ponožek nechtělo, a tak stále o víkendech oblékám zelenou bundu a hážu bágl na záda. Korunu
tomu ale nasadil jeden lékař, na kterého jsem se
v poslední době pravidelně obracela se zdravotními
problémy ohledně problémů s kyčlemi a který znal
i mou trampskou příslušnost: „Paní redaktorko, že
se vám chce se v tomhle věku válet někde v lese
po zemi...“ A víte, pane doktore, že chce? I když to
někdy setsakrametsky bolí, stojí to zato…
Myslíte, že tohle všechno si vyslechne chlap, který
si svého koníčka oblékaného do khaki sedlá třeba
ještě intenzivněji? Já jsem skoro přesvědčená, že
nikoliv…
-HANKA-
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HOBOES
REVIVAL ALVA
Jsou skupiny, které nám vstoupí do života a když
z nejrůznějších důvodů skončí, vždycky na ně jen
vzpomínáme, třeba když někdo jiný hraje jejich
písničku.
A pak jsou skupiny, které nám vstoupí do života
a když už nehrají, nejenže na ně všichni vzpomínají,
ale spousta muzikantů si je chce připomínat i tím,
že hrají – nebo se aspoň snaží hrát jako oni. A tak
vznikají revivaly, které se snaží to dobré, byť často
neuchopitelné, nést dál.
V době před nějakými padesáti - šedesáti lety se
pod pojmem trampská písnička obvykle skrýval
nějaký song z dvacátých, třicátých nebo čtyřicátých
let minulého století. Až se do toho narodili kamarádi,
kteří psali či skládali trampské písně, ale pro sebe
a pro své vrstevníky. Když začal v roce 1967 festival
Porta a soutěžilo se v několika kategoriích, byla na
světě i kategorie „Moderní trampská píseň“. Dneska to je historie, Porta už kategorie nemá, ale ty
„moderní“ písničky žijí dodnes a zpívají si je nejen
trampové.

CD je k dostání u kapely na jejich koncertech
Bratři Ryvolové - Wabi a Miki - patří k těm nejúspěšnějším, protože ryvolovky - jak už léta zní souborný název jejich písniček - se nejen hrají a zpívají na osadách, u ohňů, ve vlacích, v autobusech,
na horách, všude, kde se zpívá a znějí kytary. Ale
Hoboes - jak zněl název kapely, kde oba hráli a zpívali, společně s Jarkou Vrbovou, Marcelou Koťátkovou a Pedrákem - už dneska mají svůj revival. Jmenuje se Hoboes Revival Alva, přičemž to poslední
jméno patří pražskému hudebnímu klubu kousek od
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Nuselského mostu, kde se převážně ryvolovky hrají
každou druhou středu v měsíci. Se základní čtveřicí
muzikantů, obvykle doplněnou někým z příchozích,
který přijde s nástrojem, zpívá celý klub.
Je na čase, abych řekl nějaká jména. Začnu
Dickem (občanským jménem Richardem Zíkou),
který to vlastně má na svědomí. Potkal se s ryvolovkami jednou ve vlaku, když v něm jeli nějací
trampové a hráli Mrtvej vlak a oni mířili na školní
výlet. Pak se dozvěděl, že v Mladém světě vychází
zpěvníček trampských písniček, tak si jej obstaral
a tam už těch ryvolovek bylo mnohem víc.
Po letech potkal ve vinohradském klubu Charlie Martina Černého a tak se mu zalíbila jeho
hra, že se dali dohromady jako duo. Hráli všude
možně, třeba v zahrádkové kolonii na Libeňském
ostrově v legendární hospodě U Budyho. Už se
psal rok 2010, když se s Martinem poprvé dostali do hudebního klubu Alva a zahráli si společně s autorem slavné písničky „Kapkami si déšť“
Jardou Řehořem, jehož další z mnoha songů –
o kolonii, kde bydlel – pravidelně zpíval Pavel Hurt,
když ještě vystupovala Sekvoj. O pět let později
přibyl kontrabasista a basový kytarista Emil Pinďa
Makal, bubnuje s nimi někdejší bicista slavné skupiny Máci, doktor geologie Petr Vohnout, řečený Balík
a pravidelným spoluhráčem se stal skvělý kytarista
Radek Fox Kučera. Ryvolovky měly kvarteto, které
se snažilo, na rozdíl od mnoha jiných, aby písničky
zněly tak, jak je oba bráchové napsali a interpretovali. Ukázalo se totiž, že 99 procentům ryvolovek
hraných mimo Hoboes chyběl ten správný rytmus
a často i vyznění.
Dick jezdil na chalupu Zlatého klíče, na Fort
Hazard, a když Mikimu sdělil, že v Praze začíná
existovat něco jako Hoboes Revival, nenechal se
odradit Mikiho poznámkou, co že je to za blázny…
A tak se stalo – a není to tak dávno – že legendární trampský autor Miki Ryvola přijel i s kytarou
do Alvy, přidal se ke čtveřici obvyklých muzikantů
a společně vytvořili narvanému klubu zážitek, na
který určitě nikdo z těch, kdo to zažil, nezapomene.
Ale ještě jedna věc je moc důležitá: muzikanti H.R.A nehrají jen ryvolovky, protože nejsou jen
interprety, ale také jsou sami autory řady písní. Skutečnost, že si berou ryvolovky za své se projevila
i v tom, že to, co pro ně je důležité v revivalu Hoboes
se snaží dodržovat i ve vlastní tvorbě.
Když jsem Dicka ptal, co pro něho znamenají ryvolovky, ani moc dlouho nepřemýšlel a o písničkách,
o kterých už prý jistě bylo popsáno mnoho papíru
řekl jednoduchou pravdu: ryvolovky jsou písničky,
ve kterých autoři zpívali o tom, co sami zažili a je to
tam cítit dodnes.
Myslím, že to je to, co cítí všichni ti, kteří
Hoboes Revival Alva poslouchají a hlavně ti, kteří
s nimi zpívají.
-HONZA DOBIÁŠFoto: Jirka Břicháč
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H.R.A

Zleva: Pinďa, Fox, Balík, Dick a Martin

S Mikim Ryvolou ve svém rodném klubu Alva
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PEPA BRAUN - BUŘT

Pepa Braun - Buřt
Myslím, že málokdo dokázal „ošálit“ neznalé
svým projevem i vzhledem tak dobře, jako Buřt.
Při několika našich setkáních na mě - trampského zelenáče - vždy udělal dojem veselého
zakulaceného neškodného smíška se vzácným
cenným darem přenášet svoji veselost během
okamžiku na své okolí. Nikdy bych nehádal, že
byl za války odbojářem v Obraně národa a velitelem čety v partyzánském oddíle. To jsem se
bohužel dozvěděl až po Buřtově smrti, protože
on sám o svých zásluhách nikdy nevyprávěl.

i s řemínkem.“ Příští neděli se paní Anna přihrnula se psem na Dědkas. Fifinu mi předala do péče
a současně mi vyplatila 50 Kč, 10 kremrolí, půl kila
šunky a nashledanou za týden. Na osadě nás bylo
tenkrát pět. Samí andělíčkové jako Vašek Kubec
nebo Franta Hanzlík. To bylo slávy! Nakoupil jsem
20 vajec a udělal hemenex i houbovou polívku. No
a zbytek peněz jsme hned u Vlčků vychrupli, abychom je nemuseli opatrovat. Fifi ale trucovala.
Hemenex jí nechutnal, polívku z vysoka přehlížela. Tak jsme všechno sežrali sami. Nakonec jsem
kastrol vytřel patkou chleba a tu jsem přivázal na
špagát k lavici. Polívku jsme z úsporných důvodů
vařili na celý týden dopředu. Fifinka ji nechtěla snad
proto, že na polívce se udělal za tři dny takovej zelenej škraloup. V úterý v noci povídá Vašek. „Asi tu
máme myš, poslouchej jak hryže.“ Rozsvítil jsem
a co nevidíme? Fifinka ládovala tvrdou patku
a polívku vylízala do poslední mrtě. Přestala trucovat a stal se z ní trampský pejsek. Ta třídenní dieta
jí akorát trochu podlomila nohy, víc se třásla, ale
zato měla víc vykulené oči! Asi změnou vzduchu.
V hospodě, aby byla pořád fajnová, pila pivo ode
mne z ruky. Když se přiblížila neděle, Fifi jsme učesali, dostala mašli – a už tu byla paní Anna. Pomazlila se s ní a vyplatila další táborné 50 Kč, 10 kremrolí a půl kila šunky. Nesměle jsem dodal, že Fifi
sežrala ještě deset buřtů, což se paní Anna hrozně

Pepa Braun - Buřt se narodil v roce 1913 na
pražském Smíchově. Ve svých deseti letech se
stal skautem 28. oddílu, ve kterém se naučil základům táboření. Ve Škodových závodech se vyučil
soustružníkem a později vystudoval mistrovskou
průmyslovou školu. A právě jako „Škodova učně“
ho potkalo to, co celou řadu jeho současníků. Jeho
spolužáci ho vzali s sebou na první trampy. Nejprve do Prokopského údolí, později do vzdálenější
Jarovské prérie u Velké řeky. Jiní jeho spolužáci ho
brali s sebou do Údolí děsu. S částí této party se
pak přesunuli na Kačák, kde postavili první boudu
v údolí Charvátin. Hodně jezdil i do údolí konopišťského potoka, do osady Měsíční údolí. V roce 1929
vznikla na Kačáku osada Údolí mlhy, kam se s dalšími třemi kamarády přesunul a společně postavili
druhou boudu, kterou nazvali Luchajda.
Jeden můj kamarád, Sláva Dvořák, měl švagrovou paní Annu, rozšafnou a ráznou obchodnici
s ovocem z Uhelného trhu. Neměla děti, ale zato
malýho, vyjevenýho ratlíka – Fifinku. A ta Fifinka se
naučila s náma chodit do trampské hospody. Bylo
to v roce 1934 o prázdninách. Paní Anna povídá:
„Pepíčku, jedeš do chaty, já ti dám sebou naší
Fifi, aby se trochu nalokala vzduchu. To víš, našemu Slávkovi ji svěřit nemůžu, tem by ji prochlastal
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Dechnička v Lucerně: Buřt, Hamlet, Jenda Korda
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divila! Jo jo, nezbyl po nich ani provázek! Povídám
– nedivte se, že je pohublá. Hodně chodíme po lese
a zpátky ji nosím v chlebníku.
Kluci na ni zpočátku žehrali, raději by viděli pořádnýho psa, ale pak se smířili a Fifi zapadla do party.
Když si pro ni paní Anna přijela, nechtělo se jí domů,
ani přes ten úsporný dietní lístek, který jsme pro ni
sestavovali. Ještě po mnoha letech se ke mne hlásila. Inu, učaroval jí trampský život.
(Pepa Braun – Buřt)

S písničkou a filmem...

V roce 1936 zakoupil rozestavěnou chatu, kterou
dostavěl a kam začala jezdit jeho nastávající manželka Vlasta. V této době se stal postupně členem
několika trampských souborů. Jedním z nich byl
pěvecký soubor Údolí ticha Midlei Club, se kterým
získal druhou cenu v celonárodní soutěži trampských sborů pořádané Československým rozhlasem.
Nicméně nejznámější a nejslavnější Buřtovo
pěvecké období nastalo až několik let po válce,
přesněji v roce 1954, kdy ve známé trampské hospůdce U Kalendů došlo k založení skupiny Dechnička, ve které se sešla velká jména trampské písničky. Jejími členy totiž byli: Jenda Korda (osady
Lone star, Dawson, Mandát), Arnošt Mošna – Hamlet (Osada Zapomenutých), Jiří Chrást – Kapusta
(osady Hafran, později Utah), Olda Vrtiška (osady
Lone star) a Pepa Braun – Buřt (osady Měsíční
údolí a Údolí mlhy).
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Midlei Club, Buřt stojí nahoře, uprostřed
Toto seskupení osobností a autorů obohatilo
trampskou píseň o 64 dalších písniček: například
jde o známé Svatojánské proudy, Měsíční údolí,
Zelený kruh...
Představte si, v té dusné socialistické atmosféře
se podařilo uspořádat trampský večer v Národním
domě na Žižkově. Konal se v roce 1957. Účinkovali
tam Luftíci, Smolaři z Českých Budějovic, Červánek,
manželé Koukalovi a další. Bylo to téměř ohromují-

S Vaškem Kuncem (spoluzakladatelem Brdské
zimní armády) při natáčení seriálu Dobrodružství
šesti trampů, v roli hospodského Slima.
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cí. Jenda Korda s Dechničkou byli zlatým hřebem
programu. Tenkrát to bylo to nejlepší, co mohla
trampská scéna nabídnout.
(Tony Linhart)
Po smrti Jiřího Chrásta – Kapusty a odchodu
Oldy Vrtišky bylo po více než deseti letech působení Dechničky ukončeno. Parta se sice rozešla,
ale po nějaké době se Buřt společně s Hamletem
a Gustou Špačkem (osada Jitřenka) a s Rudolfem
Chundelou – Rudlou (osada Rudý les) domluvili na
vzniku nové skupiny s názvem Astma boys, se kterou vystupovali další tři roky.
V šedesátých letech se Buřt hodně věnoval uvádění trampských sešlostí a potlachů po osadách
v celé republice. A koncem sedmdesátých let pořádal společně s Tonym Linhartem v Parku kultury
a oddechu známé pořady nazvané Setkání u srubu,
kde vystupovali začínající i známé trampské skupiny a sbory.
Díky svému angažmá v Dechničce, která koncertovala pod hlavičkou Československého filmového
klubu, se seznámil Buřt s celou řadou lidí od filmu,
mezi nimiž byli i režiséři Gustav Oplustil či Pavel
Brezina. Byly z toho dvě krásné role. V seriálu Dobrodružství šesti trampů se výborně zhostil role hospodského Slima (přiznávám se, že jsem se snažil
si přestavit někoho jiného a nešlo mi to, prostě to
byla role určená přímo pro Buřta) a ve filmu Šíleně
smutná princezna si zahrál postavu Martina Chechtáka – taktéž velmi zdařile. Počátkem devadesátých

let uváděl trampské pořady natočené pro Českou
televizi – Posázavský pacifik a Trampská trilogie.
V roce 1994 se mu splnil jeho největší sen, kdy
mohl na vlastní oči spatřit místa o kterých zpívával
v trampských písničkách - to když ho jeho kamarád
ze školních let pozval na dvouměsíční pobyt do Arizony a rok na to byl pozván na Světový potlach do
Kanady, na Bush river.

Se zbraní v ruce

Hned první den okupace německými vojsky se
spolu se skupinou československých důstojníků
účastnil riskantního vyvážení výzbroje a výstroje
z kasáren pro potřebu vznikajícího odboje. V dalších
následujících dnech, týdnech a měsících se zapojil
do ilegální činnosti formující se vojenské ilegální
organizace Obrana Národa, a to jako člen její zvláštní složky - sabotážní a destrukční skupiny nazývané
"cukráři". Po likvidaci Obrany Národa v roce 1940
- 1941 organizoval Josef Braun, spolu s dalšími zbylými příslušníky, všestrannou pomoc lidem pronásledovaným gestapem, včetně jejich rodinných příslušníků. V roce 1943 postupně převedl z Roudnicka
do Nového Knína několik uprchlých sovětských
zajatců - důstojníků, kteří posléze založili v brdských
lesích partyzánské oddíly. S příbramskou partyzánskou skupinou KAR se mu podařilo navázat kontakt
a stal se posléze velitelem čety. Jeho odbojová činnost vyvrcholila v závěrečných týdnech války, kdy
se aktivně zúčastnil destrukčních akcí na železnici
u Milovic a Lysé nad Labem. V době květnového
povstání v Praze významně zasáhl do přímých bojů
s příslušníky SS v oblasti Letné a Pražského hradu.
Za svoji odbojovou činnost a osobní statečnost
před nepřítelem byl prezidentem Edvardem Benešem a ministrem obrany generálem Ludvíkem
Svobodou vyznamenán medailí Za chrabrost, dále
dvěma odznaky Československého partyzána. Byl
držitelem pamětní medaile národního odboje Za
Věrnost 1939-1945, pamětního odznaku Druhého
národního odboje a v dubnu 1946 byl Buřtovi předán představitelem armády USA stříbrný odznak
Liberate Czechoslovakia C.A.N.A
O svém hrdinství Buřt nikdy nemluvil, a to ani před
svojí vlastní rodinou, která se tak mnohé dozvídala
až od jiných.
Pepa Braun – Buřt zemřel 29. září 2003 ve věku
90 let. Jeho život byl naplněn čestným a kamarádským vystupováním a láskou k přírodě, kamarádům,
trampským písničkám a své rodině. Byl to velký
srandista a vypravěč.
V rubrice Historky s prošlou záruční lhůtou na stranách 36 a 37 najdeš další dvě jeho vyprávění. Byla
škoda, kdyby upadla v zapomnění.
-TONY-

Udělení medaile Za chrabrost

Puchejř

Poděkování za spolupráci při psaní článku patří
Láďovi Braunovi a Tonymu Linhartovi

Strana 14

Dechnička v hospodě U Kalendů

Bylo nás tenkrát pět... Druhý zprava je Buřt

Puchejř
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PROTI PROUDU ŘEKY
NA DNĚ JEZERA
Jako by to bylo včera. Sedím na břehu tý řeky,
opřenej o bok indiánský kánoe. Ta nádherná holka
se mi opírá o rameno a pomalu usíná. Pod břehem
se okolo balvanů točí tmavá voda, která zrychluje
do peřejí. Jel jsem tady už párkrát a štěstí stálo na
mý straně. Snad bude stát i zítra, až pojedu s tou
nádhernou holkou rozvodněné Červenské proudy.
Šlo po kamarádech od ucha k uchu, že je upuštěná Orlická přehrada, prý o dost metrů, objevují se
místa, která desítky let hlídal vodní potěr a fleky,
kde tábořili průkopníci. A taky pod Kořenskem, kde
v pravěku byla proklatě drsná šlajsna na pravé straně, se dá hodit loď do původního koryta a pádlováním se vrátit proti proudu času.
Rozhodli jsme se pro lednový víkend a páteční
večer nás našel u piva v Červené. Místní byli přátelští a dali užitečné rady. Ne, Proudy jsou pod
vodou, musíte nahoru k Podolskému mostu a dál
proti proudu. Jo, je to úžasnej zážitek, už teď sem
táhnou davy barevnejch lidiček.
Na davy jsme nebyli zrovna zvědaví. Vyrazili jsme
za Chrysem, který tady byl už od rána a v jedné
rokli mordové založil camp. Vysvědčení na jedničku.
Sedáky na míru, dříví natahaný. Jen zažehnout.
Muzika dlouho do noci, ve spacáku milo, ráno
v kochárnách ledová tříšť. Ostatní dospávali ohňohodiny, vyrazili jsme s Podnájemníkem jako předvoj. Údolí se rozšířilo, potok zaříznutej do bahnitého
písku, stráně obnažený dohola. Měsíční krajina.
Tady bylo to údolí celá léta pod vodou a po jeho
dně se teď motáme k ústí. Písek nahradily kameny,
bahno se roztáhlo do šířky, objevila se řeka. Trochu
mrzlo, nebořili jsme se. Potom se z mlhy vyloupl
Podolský most, ten „Krásný most Evropy“, jak ho
nazvali kdysi na výstavě v Paříži.

A já někde v té mlze vidím tu dávnou partu kluků
na pramičkách, cákají dřevěnými pádly a hádají
se, jestli ten řetězový dole je blíž nebo dál. Dneska
víc jak dál, přesunuli ho na Lužnici ke Stádleci. Ale
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stával tady dřív, než ten nad ním. Zůstal po něm
nájezd, zrovna u něho přistává pár kanoí. Na břehu
haldy kamení a sklep, zbytek usedlosti … možná té
U Charyparů.
Pár turistů popochází po břehu, jít dál proti proudu zmrzlým bahnem je neláká. Našlapujeme stezku
mezi kameny, jde svahem, a kyčel se začíná ozývat.
Vltava se probudila, vrátila se do původního koryta
a naznačila proud. A my dva jsme úplně vedle z té
úplně jiné tulácké krajiny.

Cestou narážíme na haldy kamenů, zbytky tašek.
Tady stávaly chaloupky převozníků, dřevařů a vorařské hospůdky, měly nádherná jména - Trubáček,
Kostohryz, U Švihlíka, stejně jako kameny v řece
– Vrány, Tři kapři.
Nečekaně přišla v jednom místě zrada, dosud
pohodovou stezku přehradila skála. Pokusili jsme
se o překonání, ale nakonec jsme změkli a kolmou
strání se dotrápili na zelenou značku kdesi vysoko nad údolím. Stáli jsme pak na skalním ostrohu
a odměnili se pohledem na zamlžené údolí Velké
řeky s kostelíkem Sv. Jana, který vykukoval za
borovicemi na protějším břehu. Vrátili jsme se dolů
na stezku u vody.
Na večerní sraz ve Slabčicích dorazil i Fredy se
Sašou, kteří vyjeli až ráno. Spali jsme v údolí potoka pod Hradištěm, tam prý v dobách dávných pálili
ohně naši předkové. Asi nám to po nich zůstalo.
Ráno jsme se rozdělili, s Jiřím jsem šel dál proti
proudu, ostatní kopírovali řeku dolů.
Břehy z kamení vzhůru do strání, kanadská divočina hadr. Před námi na skále se objevil kříž. Na
památku záchrany Vojtěcha Lanny, který se tady na
bývalém jezu Horní Lipovsko skoro utopil.
Měl bych tam dát taky svůj. S tornou na hrbu jsem
stěží tu skálu přelezl. Ale přelezl. Šikovnej dědek!
A potom už začala kamenná potahová stezka,
soumaři tady kdysi táhli šífy proti proudu směrem,
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povídám. Reakce žádná. Jez už je slyšet, šlajsnu
vidím vpravo. „Sedni si a pádluj.“ Nic. Vletěli jsme do
propusti, po citu jsem najel vlevo. Těžká příď prorazila zabalák, loď do půlky plná. „Pitomče,“ zaječela,
„uplavaly mi plavky!“
V zatáčce se objevily barevné skvrny kajaků,
ahoj, zakřičeli jsme na ně AHOJ, než začaly cvičit
v proudnici. A v té další zátočině se zjevil další splněný sen. Nevěřil bych, že ještě jednou uvidím tu
legendární šlajsnu.
Tu, o které se u ohňů vyprávěly hrůzostrašné
legendy a dodnes se zpívají písničky. Novomlejnskou retardérku!!!
Blížili jsme se k ní vícekrát na dřevěných pramkách, kluci odchovaní vodáckou partou (většina
si stejně léta předávala tajemství, že jsme tajný
skautský oddíl), kapitán vždycky zvýšil hlas, vlastně
skoro řval to svoje GO-LA, GO-LA, navedl had lodí
na prostřední vlnu a proud nás hnal tou syčící pěnou
62 metrů dolů. Pamatuju, že tam byl i hřbitov
lodí těch, kteří se do toho středu netrefili. To byla
Novomlejnská. Vodácká maturita. Po maturitě jsem
ji jel naposled. S tou nádhernou holkou. Potom zmizela na 60 let na dně jezera. Dneska se vynořila ze
spánku. Sice bez vody. Ale jako by ji měla..
kterým jsme táhli i my. Úžasná stavba, kterou ani
přehradní vody nezničily. A úžasně se po ní šlo až
k jezu Rejsíkov.
Zase je to jako včera. Blížíme se, ta nádherná
holka se povaluje v přídi kánoe, kilometráž říká něco
o tom, že se blíží jez. „Vezmi do pazoury pádlo,“
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Vrátili jsme se zpátky kousek po proudu a bočním
údolím dorazili do Dražíče. Je tam pivovar s hospodou a občas autobus do Prahy. Jeden nám jel
okolo šesté.
MAT/es T.O.Paběrky
Foto: JEFFA, PODNÁJEMNÍK, CHRYS, FREDY
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FOTOSOUTĚŽ TRAMPSKÉHO
MAGAZÍNU právě probíhá!
Na začátku léta, přesně 15. června 2020, bude uzávěrka pro posílání fotografií z letošních jarních vandrů, slezin
a jiných trampských akcí. Tak přibal do báglu fotoaparát
a směle zaznamenej třeba veselou momentku z cesty nebo
krajinu oděnou do jarního hávu. Tvořivosti se meze nekladou,
nemáme žádné omezující soutěžní téma. Jen snad to, aby
fotka byla aktuální, z této jarní sezony. Sbírka trampských
fotek postupně narůstá, buď i ty její součástí! Dej vědět svým
kamarádům, kteří rádi fotí, a pošli nám jednu jarní fotku na
fotosoutezTM@seznam.cz. K fotce připiš její název a jméno
autora či autorky.
A pozor! Po konzultaci v redakci Trampského magazínu
jsme se od tohoto kola rozhodli pro změnu pravidel v hlasování. Čtenáři TM budou nově hlasovat o Diváckou cenu TM. Tuto
cenu získá fotka s nejvíce diváckými hlasy a bude oceněna
plackou. O třech místech „na bedně“ bude nově rozhodovat
porota složená z redakce Trampského magazínu. Doufáme,
že změna přispěje k férovosti soutěže, poslední dobou se nám
množily případy hromadného shánění hlasů k určitým fotkám.
První tři místa budou samozřejmě také odměněna plackami.
Pro podrobnější propozice mrkni na web Trampského magazínu: www.trampsky-magazin.cz, složka Fotosoutěž TM.
Na této stránce se můžeš podívat na vybrané snímky
z předchozích kol, které měly u čtenářů Trampského magazínu úspěch. Děkujeme vám, autorům, že nám fotky posíláte
a těšíme se na vaše příspěvky se svěží jarní tematikou.
-LUCKA a MEJLA-

Jak je důležité míti flip.
Foto: ŠMIDLA

Atributy letního bicyklotrampingu Foto: HANS

Puchejř
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ROMANTICKÉ
PABĚRKOVÁNÍ
Marko Čermák

Romantické paběrkování volně navazuje na předešlou knihu Marko Čermáka Poslední romantik,
která byla vydána před deseti lety u příležitosti jeho
sedmdesátin. Není proto těžké si spočítat, u příležitosti jakých kulatin je vydávána tato kniha, ve které
se paběrkuje hned dvakrát.
Poprvé jde o „paběrkování“ v uvozovkách, protože v knize publikované Markovy články a povídky
nejsou v žádném případě paběrkováním, ale pečlivým výběrem. Od krátkých i delších trampských
povídek z časopisu Camp, na jehož vydávání se
Marko v druhé půlce šedesátých let podílel, až po
články převážně o trampské a osadní historii, psané
v uplynulých patnácti letech pro časopis Brdská
vločka.
No, a na podruhé jde o Paběrkování s velkým P,
neboť se týká osady Paběrky. Toulavého společenství desítek kamarádů a kamarádek z mnoha koutů
naší země, v jejichž řadách je Marko od samotných
osadních počátků, tedy již pětapadesát let. A to je
dost dlouhá doba, za kterou jsou stovky společných
vandrů všude tam, kde šlo u malých i velkých ohňů
za jakéhokoliv počasí i roční doby společně hrát
velkou hru zvanou Tramping. A právě této společné
hře, která se zároveň stala životním postojem a oporou, vděčíme za mnohé, teď právě i za tuhle knihu…
Původně mělo Romantikovo paběrkování obsahovat také přes padesát písní s akordy i v notovém
zápisu, které Marko otextoval na převzaté melodie zahraničních autorů během svého působení
u Greenhorns, White Stars a Paběrek. Ale právě
zde nastal kámen úrazu, neboť doba pokročila
a vyřizování povolení k jejich otištění u agentur sídlících „tam za tou Velkou louží“ by trvalo příliš dlouho.
Kniha by proto v roce 2020 nevyšla.
Změna koncepce knihy však přispěla k jejímu
obohacení o barevné přílohy kreseb a fotografií
převážně z Markova trampského, muzikantského
a výtvarného života. Nicméně nebyla hozena usárna do žita, a když všechna jednání dobře dopadnou,
vyjde časem slunce i nad vydáním zpěvníku…
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Pro ty, kteří mají rádi počty, tak jde celkem
o 32 povídek a článků. Dále je v knize 48(!) barevných stran fotografií a ilustrací. Dalších 48 ilustrací
je černobílých a jsou součástí výše zmiňovaných
článků a povídek.
Kniha je proto vytištěna na kvalitním křídovém
papíru – aby ilustrace i fotky stály zato... Romantické paběrkování vydalo nakladatelství Václav Vávra,
zdařilou grafickou úpravu má na svědomí Marko
Čermák junior, editorem knihy je Tony. Autorem
názvu (a to po několika dnech nekonečných návrhů
nebyla žádná maličkost) se stal Šlápi.
V knize jsou použity fotografie od Obludy, Mišelina, Kameňáka, Housete a Jindry Kalivody.
Kniha stojí 280 Kč (plus poštovné doporučeně
57 Kč a 9 Kč za bublinkovou obálku, žádné další
poplatky za práci s posíláním a podobné výmysly).
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ROVERS PATRIOT
STORY
Michael Antony – Tony

Uplynulo několik dlouhých let od doby, kdy se
pod převisy v hlubokých a pustých skalních údolích
pískovců Kokořínska a Českého ráje rozhodovalo
o osudu našeho světa tak, jak ho známe. Statečné osady a jednotky trampů společně s Jamesem
Bondem, Kapitánem Klossem a dalšími, převážně
kladnými hrdiny, za tiché účasti předních světových
státníků vzdorovaly pokusu fanatizovaných členů
polovojenské jednotky nazvané Ochrana přírody
o nastolení kruté světovlády… Jak už to tak u kladných hrdinů bývá, jejich záslužného boje si nevděčný svět prakticky nevšiml. Jen archívy předních tajných služeb mají ve svých nejukrytějších trezorech
složku s nadpisem Trampové. Přece jenom je potřeba si na tyhle frajery dávat pozor, jako na všechny
další svobodomyslné lidi.
Příběhy ROVERS PATRIOT STORY vycházely na
pokračování v trampském časopisu Vitamín Kř. Měl
jsem tu čest zpracovávat je do psané podoby díky
vyprávění jedné z předních účastnic tohoto epochálního střetnutí dobra a zla – kamarádky Marušky.
Mohl jsem proto i navštívit místa, na kterých proběhly nemilosrdné střety s fanatiky a viděl jsem stopy
i pozůstatky - někdy i kosterní - těchto krutých utkání.
Bohužel, jednoho dne se Maruška odmlčela.
Nepotkali jsme se na domluveném převisu. A příběh největšího boje trampů, překonávající i boj jejich
prvorepublikových předchůdců s policejním presidentem Kubátem, zůstal nedokončený.
Nicméně zázraky se dějí, jen to chce trpělivost.
Před loňskými Vánoci jednomu našemu kamarádovi, který si nepřeje ze skromnosti být jmenován,
došel na vandru toaletní papír. Zrovna když tábořil
pod převisem, kde jsme měli schůzky s Maruškou.
Nepohrdl proto brožurkou válející se hned vedle
campovky. Jmenovala se „Kterak trampovati bez
spaní a ohně v lese“. Ležela tam netknutá dlouhých
deset let, posypaná vrstvou pískovcového prachu
zvířeného desítkami kanad. Když ji otevřel, k svému
úžasu v ní našel vložený rukopis, líčící samotný
závěr epochálního boje trampů s fanatiky.
Ano – dobře hádáš kamaráde či kamarádko.
Maruška se tehdy dostavila na místo našeho srazu,
nicméně z neznámých důvodů vložila svoji reportáž psanou pod převisem do bezpečné skrýše (jak
správně usoudila) a odešla kamsi pryč.
Málem jsem plakal, když jsem si uvědomil, že díky
mé tehdejší nepozornosti se zveřejnění vyvrcholení
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historického střetnutí opozdilo o tolik let. Ale omluvou mi budiž, že ani ve snu mě nenapadlo otevřít
brožuru s tak pejorativním názvem. Opravdu, bezpečná skrýš.
Přijmi tedy – kamarádko, kamaráde - dokončený příběh z dob, kdy osa světa byla na několik dní
v překrásné krajině pískovcových skal a lesních
borovic…
(citace je převzata z předmluvy Rovers Patriot
Story)
Příběh doprovází ilustrace Toma Zvědělíka a cena
publikace je 40 Kč + poštovné 26 Kč.
Pokud chceš mít doma tuto ojedinělou reportáž boje novodobých trampů proti agresivní zvůli,
tak neváhej!

V případě zájmu o knihy...
...stačí napsat na náš mail: puchejr@volny.cz
nebo poslat sms na tel: 608 774 099. Připiš prosím
rovnou svoji adresu, ušetříš nám čas s jejím hledáním. Díky moc!
A pokud budeš mít zájem o obě knihy, tak se
nezapočítává poštovné za Rovers Patriot Story.
V pohodě se totiž vejde do poštovného větší
Markovy knihy.
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LITOVELSKÉ POMORAVÍ
Kraj medvědích česneků
Až budou zjara ve vzduchu vonět divoké husy
a ty budeš doma netrpělivě hrabat kopytem jako
kůň, který neví, kam dřív vyběhnout ze zimní
stáje, zkus Litovelské Pomoraví. Pro většinu lidí
je to prozatím neznámý kraj. I já jsem se o něm
dozvěděl teprve nedávno od přátel přírodovědců
z olomoucké univerzity. Dvanáct let se snažili, aby
ten kraj lužních lesů, medvědích česneků, obřích
korýšů a temných říčních vod byl prohlášen za
chráněnou krajinnou oblast. Podařilo se jim to až
v roce 1990. A přitom v českých zemích zůstalo
v poříčích nížinných řek už jen tak málo lužních
lesů! Málo říčních mokřadů. V Čechách zmizely
Polabiny, téměř všude byly vykáceny obrovské
a nádherné topoly lindy, jasany, jilmy, vazy, lípy,
duby i habry a lužní lesy se proměnily na louky
a ornou půdu. A tím nenávratně zmizelo naše
nejpůvodnější životní prostředí, protože – jak si
možná pamatuješ z přírodopisu – celá střední
Evropa náleží do zóny lesů a hájů. To znamená,
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že do příchodu člověka – zemědělce byly celé
Čechy a Morava ještě před několika tisíciletími
porostlé téměř souvislými lesy v nížinách. Lužní
pralesy mně připadaly vždycky tajemnější, starší,
pohanštější. Dýchá z nich pravěk. Také dřív zmizely než horské a podhorské jehličnaté lesy.
Kdysi v nich u nás žili mohutní zubři – evropští bizoni - kteří se dodnes divoce udrželi už
jen v polské Bialowieži. Ještě před staletími žili
v naších lesích i pratuři, kteří mezitím byli na
zeměkouli vyhubeni úplně. Vlastně přežili jen jako
domestikovaný domácí skot, který dává lidem své
mléko, maso, kůži, rohy. Ani bobři již nestaví při
řekách své hráze a hrady*, nenávratně odlétli ze
svých lužních hnízdišť orlovci – říční orli.
Lužní les u řeky Moravy – nejmohutnější moravské řeky – mezi Mohelnicí a Olomoucí, do kterého tě zvu, je už jen nepatrnou ukázkou krásy,
mohutnosti a rozlehlosti lužních lesů, které u nás
dřív stávaly v plochých a širokých říčních údolích.
Nicméně je to jediný lužní les v Československu, který byl prohlášen za chráněnou krajinnou
oblast. Městečko Litovel leží uprostřed ní, odtud
to zvláštní jméno.
Tam, kde se jinde dosud dochovaly zbytky lužních lesů, třeba v Podyjí nebo v Podunají, si jich
lidé málo váží. Ještě v posledních letech jich
hodně vykáceli na dolní Dyji kvůli Novomlýnským
nádržím, další, např. divoký Istragov, zhynuly
u Dunaje při budování vodního díla Gabčíkovo.
Ty, které zůstaly, třeba nádherné přírodní rezervace Ranšpurk a Cáhnov s nevídaně obrovskými listnáči nad soutokem Moravy a Dyje na jihu
moravské země, trpí nedostatkem vody, protože
lužní les potřebuje být pravidelně zaplavován.
A hráze, které tam lidé nadělali, brání životodárným záplavám.
V Litovelském Pomoraví není řeka na dlouhých úsecích regulována, nížinný tok meandruje,
v lesích jsou slepá říční ramena, stará, Moravou
opuštěná koryta, která voda zaplavuje jen čas
od času – říká se jim tam smuhy - lesknou se
tu stálé i periodické vodní tůně. A ve stojatých
vodách Litovelského Pomoraví žijí skutečně zvířecí zvláštnosti: obrovští lupenonozí korýši, kteří
jsou třeba padesátkrát větší než jejich hojnější
příbuzní perloočky čili dafnie. Obři se jmenují
žábronožky, škeblovky, listonošky (nespleť si je
s vaší listonoškou!). Jsou až několik centimetrů velcí. Chytneš-li takového velkého jarního
listonoha v čisté, mělké tůni se dnem pokrytým
černým loňským listím, máš náhle pocit, že ses
vrátil stamilióny let nazpátek až do prvohor. Mezi
kambrijské trilobity nebo do siluru mezi hrotnaté
ostrorepy – tak se těm dávno vymřelým tvorům
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podobají litovelští obří korýši. Škeblovka zvaná
latinsky Lynceus brachyurus žije u nás pouze
v Litovelském Pomoraví.
Za jarního dne si v lužním lese připadáš úplně
svobodně. Říční bahno divoce voní, temná voda
tiše uhání k Černému moři a z vysokých korun
stromů křičí ptáci hlasitěji než jinde. Jako v pralese, jen je slyšíš, ale nevidíš. Komáři ještě
nepovstali krvelačně z bažin a kopřivy a dužnaté
byliny dosud znají svou míru a nechají poutníka
projít, v létě tady bude mnohem hůř! Pod staletými stromy v rezervaci Vrapač se do daleka rozprostírají koberce medvědího česneku. Celý les
voní, desetitisíce rostlin bíle kvetou. Usedneš pod
obrovský jasan a ke chlebu s tvarohem naveliko
přikusuješ šťavnatě lahodné česnekové stonky
a listy. Lužní blaho. Ještě druhý den budeš cítit
česnekem jako sinajský pastýř. Slunce svítí
a náhle zaslechneš temné, vzdálené dunění. Mohutní a blíží se. Zavřeš oči a říkáš si: to není vlak, který
za lesem spěchá k Olomouci. To zubří stáda spěchají pohanským pralesem na jarní pastviny.
-MIROSLAV NEVRLÝz knihy Nejkrásnější sbírka (1996)
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* Text byl psán počátkem let devadesátých, tedy
ještě před návratem bobrů zpět do České republiky.
Vzpomínám si, jak jsme v roce 1996 byli na vandru v Bielověžském pralese a tam na břehu řeky
Narewky jsme přikládali do ohně bobřím dřevem ze
starých hrází a měli pocit neskutečné exotiky. Dnes
je to už vlastně skoro normálka podél našich řek...
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Třicet let od Houlovo
cesty k ohňům
na nebeských pláních
…mnozí z těch, kteří se letos sešli u Houlova ohně
na Brdech, jej potkali už v šedesátých letech, jiní až
v letech sedmdesátých či osmdesátých…
…mnozí trampští psavci své vzpomínky na Houlu
vložili do veršů, které zazněly u praskajícího ohně
na Brdech …
…letos po zapálení ohně zazněla báseň od Ilky …
KOLEJE DO NIKAM
O vrcholky stromů drhne stesk
po těch, co zpřetrhali pouta k zemi,
a jen občas osamělý
mihne se stín mezi kolejemi.
Kéž mohla bych posbírat trylky drozdů,
zapadlé do mechu a pěn mezi peřejemi,
a z nich utkat píseň ohněm vyšívanou
pro zkřehlá srdce tam mezi kolejemi.
(pro Houlu i další kamarády,
kteří už nikdy nedorazí k ohňům)
Houla na 9. Vítání jata T.O. Věční tuláci
Foto: ŘEŠETLÁK
…11. prosince roku 2019 uběhlo třicet let od smrti
Standy Zárybnického – Houly…
„Někdo mi dal nohy toulavý
a jenom kamarád Houla ví
jak ty nohy svrbí
když jedou na Brdy
podívat se do světa, českýho“
…napsal Wabi Ryvola 29. 4. 1982 v písni
Muž, který přichází z daleka a přináší průser
…a tak se první únorovou sobotu na brdských
Hřebenech sešlo přes padesát kamarádů a kamarádek u vzpomínkového ohně…
…mnozí si přijeli zavzpomínat už více než
třicetkrát – z Plzně, Litvínova, Prahy, Náchoda,
Tábora a z mnoha dalších míst…
…Houla byl totiž jedním trampů, který stál u zrodu
společenství trampů, které se zvalo brdskou Smečkou, a jeho životní příběh se prolínal s životními
příběhy mnohých kamarádů… někdy šťastně, jindy
nešťastně….
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…brdská Smečka a další spřízněné trampské
duše se už třicet let schází na Brdech každý rok
v měsíci Houlových narozenin a mnohdy časně
k ránu máme pocit, že Houla je u ohně zase
s námi…
…letos mnozí u večerního ohně zavzpomínali na
první „Houlův oheň“, který zahořel v únoru 1990
na campu UNESTWUR…
…krásnou vzpomínku na tento první oheň napsal
na jaře 1990 Riki, člen T. O. RIBABI-BO-HOSAMA
(RI=RIKI, HO=HOULA) před třiceti lety a otiskli jsme
ji v červenci 1990 v „nultém“ čísle našeho trampského časopisu VANDR…

PAJDOVA VĚTVIČKA
Vůbec se mi nechtělo na ten vandr. Jak člověk
přichází do let, je fůra jinejch povinností, který mu
brání vyject kdykoliv. Ale teď jsem byl v jiný situaci.
Měl jsem čas a jel jsem nerad, jen proto, že jsem
musel. Taky proto, že jsem byl jeden z pořadatelů.
Vlastně jsem zjistil, že mě většina považuje za toho
hlavního. Jenže lidi tam nejeli kvůli mně, ale kvůli
mýmu trampskýmu bráchovi Houlovi, kterej od nás
náhle odešel do věčnejch lovišť. A dobrovolně.
Všem nám je jasný, že to bylo obrovský nedorozumění. Jeho pocit, že je na světě sám a zbytečnej,
byl hroznej a poslední omyl.
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Tak teď jedu na vzpomínkovej oheň, kterej jsme
svolali na jeho oblíbenej kemp. Však Smečka má
na co vzpomínat – samý velký věci… Spíš samý
velký hecy, voloviny. My se hledali podle humornýho nadhledu nad velkejma věcma. Dalo by se
povídat celý tejdny, a to se scházíme podruhý po
delší přestávce… to se sakra budem scházet jen
na smutečkách?
Jedeme autem, však to máme přes 300 km
a chceme tam bejt brzo. A to se povedlo, jsme
první. To, že nenajdeme Unestwur, mě nepřekvapí. Byli jsme tu naposledy před osmi lety. V noci
objevíme, že o kus dál kempujou Fortsilláci, tak je
nás už víc.
Po ránu se schází pár lidí, to je fajn. Bojuju
s rozdílnejma pocitama. Těch 30 lidí, co nás tu je,
by na můj vkus stačilo – ale zvadel jsme posílali
dvě stovky… A pak přitáhnou davy. Po lese rostou
stany, igelity, čmouděj ohníčky.
Ještě se dohadujem s Vokounem o zahájení. Já
mám pocit, že byl v poslední době bráchovej nejbližší kamarád, on, že já ho znal nejdýl. Nakonec
Vokoun zahajuje pár slovama: že všichni ví, proč tu
jsou, a že Houla si přál, abychom ho zapili, zahráli mu a zazpívali si. Že by se smutek nehodil ani
k němu, ani k nám. Zapaluju oheň a připravovaný
slova nejdou říct. Tak jen poprosím ostatní, aby
jako já vložili smrkovou větvičku do ohně jako oběť,
nebo jako vzpomínku, nebo jako pozdrav.
Naštěstí se zpívá, naštěstí se mluví. O plánech,
nadějích, o politice i proti ní. Mluví se, zpívá se,
taky pije, taky vzpomíná. Ještě žijem. Tak si to brácha přál.
Když začne foukat vítr, nikomu to nevadí. Pak
někdo oznamuje, že se brzo vyvrátí obrovskej
smrk u potoka. Dáváme bacha a při každým poryvu sílícího vichru hledíme do korun stromů. Pak,
podle Vokouna přesně o půlnoci, se ozve hrozivý
zapraštění a ve vejšce se přímo nad ohniště nakloní koruna smrku. Vyklidíme prostor. Ještě jednou to
zaburácí a pak padne mohutnej strom přes klády,
na kterejch jsme seděli, přímo do ohně.
Kluci vylítnou s připravenejma sekerama a celtama. Při osekávání a hašení mě to napadne:
To si Pajda taky přiložil větvičku.
…letos bylo o víkendu na přelomu ledna a února
či pátku a soboty skoro letní počasí, a tak mnozí přijeli s usárnami s letním vybavením a spojili setkání
u Houlova ohně s couráním po brdských campech…
…v rádiu hlásili „zlej a krutej déšť“ a tak mnozí na
vandr nevyjeli…
…my jsme v pohodovém odpoledni v poklidu postavili hranici a já vyrobil faguli ze suchých
větviček a smoly…
…na Šumavě a jiných hraničních pohořích lilo…
…nám na Brdech v noci trochu mrholilo a po
půlnoci na nás u cesty pod campem zasvítili dva
svatojánští broučci (!!!) - světlušky…Svatojánští
se jmenují proto, že kolem svátku svatého Jana
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(24. června), nastává pro světlušky milostný čas…
…letos zřejmě přišel milostný čas už v únoru…
…každý rok zavítá k ohni někdo, koho mnozí
léta neviděli, vždy je to ale někdo, kdo tam prostě
má být…
…stalo se tak i letos…
… u ohně s námi poseděli potomci legendárních
brdských trampů – Kuba Kabanos, syn Munyho, se
kterým Houla začínal vandrovat na přelomu šedesátých a sedmdesátých let a také Houlův starší
syn Chúf s manželkou Lídou a Houlovou vnučkou
Anežkou…
…a tak se i letos kamarádský kruh zase uzavřel…
…tak to asi Pajda chtěl…
…ráno nás probudilo slunce, které na nás mrkalo
z azurově modré oblohy…
…a odpoledne přišel ten ohlášený déšť, to už jsme
byli na cestě domů…
-VOKOUN- T. O. Suché studánky
P. S.: Velký dík patří Shortymu, Chrysovi, Fredymu za kytarový koncert a Wickie – Saše Ryvolové za to, že jsme si zazpívali i takové songy
bratří Ryvolů, které na deskách nikdy nevyšly…

Houlova vnučka Anežka
Foto: CHÚF
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NIČÍ SI SVOJE CAMPY
SAMI TRAMPOVÉ?
Na sklonku loňského roku rozvířil „trampský internet“, tedy různé trampské skupiny na facebooku či
blogy a webové stránky, případ facebookové skupiny Černé stavby v CHKO nechceme.
Pro ty kamarády a kamarádky, co na FB nejsou,
upřesním, že jde o aktivitu několika anonymních
aktivistů (podezření tu na některé osoby je, ale
zatím není 100% důkaz, tak píši anonymní), kteří
tím zahájili tažení proti trampským campům a srubům. Šli na to chytře – nejprve se snažili na facebooku v několika trampských skupinách zjistit, kde
ty campy jsou. A protože dotyčné FB skupiny (kterých je kolem dvou desítek) mají i několik tisíc členů
(v těch nejpočetnějších skupinách: Vandry a toulky
přírodou jich je deset tisíc a v Čeští trampové přes
pět a půl tisíce), tak pilně prohlíželi vše, co trampové
zveřejňují o svých campech a osadách na internetu,
až si v nich udělali jasno a začali jednat.
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A že je toho na internetu víc než dost, dokonce
víc než zdrávo.
Ve výsledku jsou tu dvě špatné zprávy.
Ta první je, že se jim to daří. Pomocí udání na
patřičné úřady, ve kterém oznamují černou stavbu a žádají o nápravu (tedy o její likvidaci) se jim
podařilo zlikvidovat srub Kajmáno na Kokořínsku
a nyní se zaměřili na sruby na Oslavce, na Ledovkách a na Roverkách, a přitom veřejně oznamují
i GPS souřadnice dotyčných míst. Je jasný, že mají
apetit pokračovat dál.
Druhou špatnou zprávou je, že se jim podařilo
vyprovokovat velké množství trampů, kteří ve svém
pochopitelném rozhořčení začali jejich FB stránku
sdílet, psát o ní v hromadných mailech a na webových stránkách i blozích, či aktivistům vyhrožovat,
až si toho všimli i velké internetové noviny, jako
třeba iDnes, kde to v jednu chvíli byla hlavní zpráva
dne - že je tady nějaký problém
ohledně trampských campů coby
černých staveb. Což je špatný,
protože se lehce může stát, že až
aktivisté z „Černé stavby v CHKO
nechceme“ pošlou zase nějaké
svoje udání, tak úředník, který
dotyčné udání bude nucen řešit,
již bude vědět, že jde o medializovaný problém a nebude si pálit
prsty tím, že by se campu zastal.
(„Proč máme bourat? Vždyť tam ti
čundráci mají ten svůj domek celé
roky a není s nimi problém.“)
A holt bude nucen jednat.
Výzvy, které už kolují po internetu a prosí kamarády a kamarádky,
aby na dotyčnou aktivitu nereagovali, se buď míjí účinkem, nebo je
už vlastně bohužel pozdě...
A přitom to není poprvé. Vždyť
už před dvanácti lety ochranář
Petr Jenč vyhledal na internetu
část campů v pískovcích, posléze
je nalezl přímo v terénu a jejich
lokaci nahlásil na správu CHKO
Kokořínsko a Agenturu ochrany
přírody s požadavkem na jejich
zrušení. A ty campy už tehdy na
internet dali sami trampové, nikdo
jiný. On sám by je nenašel.
A to mě vedlo k zamyšlení, jak
moc snahám o zničení trampských campů pomáháme my
– trampové.
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Po hezkém víkendu jsem zasedl k počítači a vlezl
na facebook a koukaly tam na mě fotky trampského campu, o kterém vím, že osada, která ho stavěla, má k němu velký citový vztah. Dokonce mlží
před svými kamarády o tom, kde dotyčný camp je.
A najednou camp objeví jiná trampka, hned ho celý
nafotí, dá ty fotky i s popisem na facebook a ještě si
pod tím domlouvá s jinými uživateli (které, jak jsem
tak pochopil, osobně nezná), že je tam zavede.
A další jí tam děkují za tip na hezké místo. A pak
to má přímou úměru. Na takhle veřejně profláklém
campu se třeba časem objeví keška, postupně tam
začne být bordel a camp končí. Vždyť každý zná
místo, které díky profláknutí bylo zničeno a trampové už na něj nejezdí.
Nechci rozkazovat a určovat kdo a jak, s kým, kde
a co fotit a kam ty fotky dávat - ale je tohle opravdu
potřeba? Trampské campy, které se dostaly do kategorie „pro všechny“, se totiž vyznačují především
tím, že na ně jezdí všichni kromě samotných původních trampů. Ti to většinou postupně vzdávají, nebaví je tam věčně uklízet, doplňovat spálené dřevo...
No, a pak přichází na řadu majitel lesa či ochranáři,

Puchejř

protože je tam až příliš živo (nepořádek, zvýšené
kácení soušek v okolním lese, plašení zvěře… atd.)
a camp se zlikviduje. Přitom tam mohl být ještě léta
a dobře sloužit těm, kteří si ho postavili. Nebo těm,
kteří si ho sami našli, když šli vandrem kolem.
Opravdu tím nechci hlásat, ať na internet přestaneme psát, ale dávejme si prosím pozor, co tam
vlastně ze svých vandrů dáváme. A cpát tam natvrdo „pohlednicové“ fotky campů i s jejich jménem
a často i s upřesněním kde se nacházejí, by už mělo
být považováno za velmi nekamarádské jednání
vůči těm, kteří na dotyčné místo jezdí a starají se
o něj. Nemluvě o tom, že už jsou fotoaparáty i mobily, které u fotky rovnou uvádí GPS souřadnice - stačí
si pak dotyčné fotky jenom rozkliknout…
Prostě berte to jako prosbu o tu trošku té soudnosti a ohleduplnosti k jiným, tedy k těm, kteří kempy
v potu tváře postavili a starají se o ně.
Vždyť osamělých trampských míst je čím dál
tím méně…
-TONYIlustrační foto: OBLUDA

Strana 27

ČERMÁKOVSKÉ KŘIVOKLÁTSKO
Protáhnout kamarády ze severu po hlubokých
lesích Křivoklátska jsem měl v plánu už dlouho.
Je to liduprázdný kraj hlubokých údolí, čistých
potoků, prudkých strání, starých trampských kempů
a trampské historie.

přes cestu, které bylo nutno přelézat nebo obcházet.
Utábořili jsme se nakonec kousek od jednoho dávného kempu.
Je to víceméně ohniště a pár klád na sezení
kolem, ale místo má své nepopiratelné kouzlo. Kolik
písní zde znělo dlouho do noci? Kolik kamarádů tu
během těch dlouhých let cítilo onu pospolitost, kterou lze zažít jen v kruhu kolem ohně? Kolikrát zde
ráno na pánvi zasyčela slanina? Tyto a podobné
otázky mi vždy letí hlavou, když navštívím podobná
stará trampská místa.
A tuhle sobotu zde opět vystoupal chuchvalec
dýmu z čerstvě zapáleného ohně a rozjelo se klasické trampské ráno. Snídaně, káva, čaj, řeči, vtipy,
tabák. Pak pobalit cajky, ulít oheň, uklidit kemp,
dotáhnout boty, na záda nahodit tornu a vyrazit
vstříc dobrodružství.
O dobrodružství nouze opravdu nebyla. Proplétali
jsme se hlubokými roklemi, stoupali do kamenitých
strání, abychom za chvíli zase slezli do údolí potoka a navštívili zajímavá místa. V uplynulých dnech
docela vydatně pršelo, takže bylo dost vody a cesta
kolem potoka s nutností častého překonávání toku
byla opravdu zajímavá. A do toho samozřejmě
popadané stromy. Inu, stezka vpravdě opičí.
Minuli jsme bývalou Cangrovnu, kde v roce 1872
při veliké povodni hajný na poslední chvíli zachránil
svou rodinu, a za chvíli už jsme měli na dohled zříceninu hradu Týřova. Ta se majestátně tyčí nad údolím Berounky jako strážce údolí. Na chvilku vysvitlo
nesměle sluníčko, tak jsme tady chvíli sundali torny
a dali malou pauzu. Mžourali jsme do sluníčka a já
si mimoděk vzpomněl, že podle vyprávění Mikiho
Ryvoly se právě zde - na Týřově - v polovině padesátých let Miki rozhodl, že bude trampským muzi-

Nějaký čas jsme ladili termín, až to konečně klaplo. Víceméně shodou náhod vyšel začátek trampu
na pátek 14. února. Kromě toho, že se v tento den
slaví svátek Svatého Valentýna (což nás nechalo
zcela chladnými), má 14. 2. narozeniny Marko Čermák. Tramp, kreslíř a muzikant. A také člověk, který
na Křivoklátsku trampuje dlouhá léta a má tento kraj
hluboko v srdci.
Markovo životní jubileum - letos oslavil osmdesátiny - nás už tak chladnými nenechalo a dokonce
dalo vzniknout názvu tohoto vandru. Jeden jako
druhý jsme vyrostli na komiksech Rychlých šípů,
a tak jsme si v hostinci v Broumech, kde byl v pátek
sraz, dali něco piva - a také pár rumů na Markovo
zdraví. Soudě podle útraty, kterou hbitá hostinská
na závěr večera sečetla, bude Marko zdráv a vesel
ještě hodně dlouho.
Jak už to u zimních vandrů bývá, čekal nás pochod
nocí na flek. Nutno říct, že nedávné vichry se postaraly o zpestření cesty v podobě stromů popadaných
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kantem. Stalo se to pod dojmem setkání se čtyřmi
trampy, kteří divoce řezali do překližkových kytar
píseň Ruty Šuty. Aspoň tak se to vypráví... Může
to být pravda a taky nemusí. Je to podobné jako s
těmi trilobity, jejichž zkameněliny se tu v okolí Skryjí
nachází. Jak Miki tvrdí, jezdili sem na tramp už
tehdy, kdy ti trilobiti byli ještě živí. A ty největší kusy
si prý ochočili, aby jim nosili usárny...
Ze zamyšlení mě probralo křupání kamínků pod
botami kamarádů, kteří se vraceli z vyhlídky. Je čas

Puchejř

se posunout, tak se sbíráme, sestupujeme z hradu
a jdeme do Skryjí. U mostu debatujeme, jestli jsou
pravdivé historky o tom, že někteří odvážlivci chodili
přes most zásadně po horním oblouku. Poměrně
brzy však debatu ukončuje kopec, který je sice krátký, ale prudký a hlavně dechberoucí.
Chříčské pivo je lahodné a kopec nám udělal
príma žízeň, proto míříme do hospody U Trilobita,
kde jej mají na čepu. Ale bohužel, máme s sebou
i čtyřnohého kamaráda a zde psi do restaurace
nesmí. Takže se přesouváme do hospody Na Kurtech, kde jsou ke psům shovívavější, a nutno říct, že
pivo Bakalář z Rakovníka nemělo chybu.
Po nočním přesunu jsme se utábořili «na divoko»
na plošince vysoko na Zbirožským potokem.
V neděli ráno jsme po snídani už jen seběhli
z kopce a stanuli u Skryjských jezírek. Ano, jsou
to ta jezírka, ve kterých by si Honza Vyčítal rád
zaplaval pár temp, jak zpívá v jedné svojí písničce.
Bohužel, nikdo z nás v tu chvíli netušil, že na to má
pouhých 14 dní a že se 1. března 2020 vydá na
poslední vandr...
Od Jezírek jsme stoupali malebným a liduprázdným údolím Zbirožáku. Cestou jsme se mrkli na pár
starých trampských fleků, kde dnes již nepoužívaná
ohniště stojí jako němí svědci dávných časů.
Ve stráních už byli vidět první poslové jara - rozkvetlé jaterníky. Teď v únoru! Při debatách o zvláštnostech letošní zimy - nezimy cesta rychle ubíhala
a my jsme poměrně záhy vystoupali pod Vlastec.
Prosmýkli jsme se pod jeho vrcholem a na druhé
straně klesli do údolí Oupoře. Jeho svižný tok jsme
však brzy nechali za zády a pohodovým tempem
došli do Broum. Kruh se uzavřel - a pondělí zlehka
zaklepalo na nedělní dveře.
-BOBR-
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Hlášení o stavu ZLATÉHO DNA
Od zničení Zlatého dna, památníku trampů padlých ve Druhé světové válce, uplynulo v únoru již
šest let. Myslím si, že každý si vzpomene na rachot,
který tehdy nastal. Nejen mezi trampy samotnými.
Občas dávám k dobrému historku, jak v tom nejlepším zavolal redaktor z televize Nova, že chtějí do
hlavních zpráv přímý přenos rovnou ze Zlatého dna,
s naivním dotazem - jak se tam dá dostat s přenosovým vozem.
Co se dneška týče, náhradní sloupy z tvrdých
dubových kmenů slouží svému účelu dobře, vysázené stromky se taky mají k světu, paseka se přestala po každé vichřici zvětšovat, do potůčku by taky
jeden neřekl, jak moc byl rozježděn harvestorem.
Dokonce se v kempovce objevují pochvalné zápisy
od těch kamarádek a kamarádů, kteří na Zlatém dnu
nikdy předtím nebyli a nezažili předchozí stav. Píší,
že to na Zlatém dnu vypadá moc hezky. Když se
tak nad tím jeden zamyslí, vlastně mají pravdu. Ono
to místo začíná vypadat hezky, pokud nemá člověk
před očima původní Zlaté dno. Psal jsem již před
časem, že na stav blízký tomu původnímu, kdy placky byly na kmenech velikých smrků a ohniště v jejich
stínu, si ještě tak zhruba osmdesát let počkáme, ale
už to začíná být alespoň „veselá bída“.
Lesáci respektují dohodu uzavřenou s trampy, že
už nebudou zasahovat do Zlatého dna a trampové průběžně a dle nálady i času Zlaté dno udržují,
například nekonečným bojem s travnatou džunglí
dusící malé stromky. A například teď na sklonku
loňského roku příbramáci zvelebili sezení u ohně.
Hned to tam vypadá líp. A co se mi od nich doneslo,
bude se v tom pokračovat.
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Šance, že Packardův a Brochesův camp, ze kterého se po válce stalo místo pamětní, bude svému
vzpomínkovému účelu sloužit dál, je hodně vysoká.
A to je dobrá zpráva.
-TONYFoto: KAMEŇÁK
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TO BYLO DÁVNO PŘED LÉTY
Měli jsme tenkrát takovou klubovnu v kuželníku
jedné hospody v Bráníku, hrálo se tam v úzkém
kruhu, domlouvali jsme tam sobotní odjezdy a srazy.
Slíbil jsem, že dodám osadě nějaké diváky v podobě
spolužaček. Nebyl problém, přivedl jsem jich hejno.
Na tramp, na který je Honza pozval, dorazily dvě.
Nějak nezapadly, osada v noci zabalila saky paky
a prchla hodně daleko. V povídce, kterou později
napsal, se mi pomstil, trochu ze mne udělal kuplíře
amatéra. Ale byl jsem na to víc pyšnej, než že by
mě to mrzelo...
Včera v noci přišla první zpráva o tom, že jsi,
Bene, změnil trať. Z tý hlavní na tu poslední slepou. Možná, že tam nahoře kvete opravdu modrá
tráva a u brány nebeský rozdávaj ošoupaný
modrý džíny. A dají se tam pálit ohně a dají se
u nich hrát písničky, které jsme od tebe měli
rádi....
Byl tenkrát čas jara, balili jsme torny skoro každej
tejden a hledali pohledy těch krásnejch holek, které
s námi jejich mámy nepouštěly do lesa. Marko mě
učil trampovat a já měl svou první originál tornu,
spacák ušitej z šedivý deky a v sobě to vyčtený
z ohmatanejch Foglarovek a vypěstovaný v klukovským oddílu se skautskými kořeny.
„Potkal jsem prima partu,“ řekl jednoho dne Čermák, „pojedeme s nima tenhle tejden na Brdy.“
Jeli jsme s osadou Hejkalů a nebylo to naposled,
bylo z toho pár let společnýho trampování s klukama Vyčítalovic, Šamanem, Medvědem, Plivníkem...
Honza, tenkrát jsme mu říkali Ben, se vedle Marka
stal mým tuláckým vzorem, jakoby kousky filmu se
mi v hlavě vybalují příběhy z lesa, taky některé
z města. Sedíme u prvního ohně, všichni s cigaretou zasmraďují vzduch, já mám na ni taky chuť,
ale kde vzít, když mám prázdnou kapsu. Do smrti
smrťoucí si budu pamatovat, jak Honza šerifským
hlasem na někoho ukázal a řekl: „Dej kamarrrrrrádovi cigarrrrrrretu.“ A tam někde, možná na Windy
campu, kterému jsme z neznalosti říkali Winter,
jsem Bena slyšel zpívat jeho snad první písničku,
Slepce. Byl jsem z ní ouplně hotovej, ty pozdější
bláboly o tom, že ten text je moc romantickej a naivní, jsem tvrdě odmítal. A ač do dneška človíček silně
nemuzikální, si tohle zpívání občas pustím a ten čas
z doby tenkrát vidím před sebou.
Zpívalo se tenkrát při návratu z toulek po celým
vlaku, co osada, to muzikanti. Naše smůla, s náma
jezdil Plivník, muzikant s absolutním sluchem. A jak
začali ve vlaku Hejkalové dělat muziku, vyskočil
a zaječel: „Přeladit!!!“ a hrnul se po kytarách. Když
už to bylo po x-té, Honza zařval, aby šel s tím laděním... no tam. To jeho RRRRR v tom krásném českém slově mi zní v uších i teď.
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Tak zatím.....ahoj.

-Láďa H.-
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CHUDÁK HOLKA / Wabi Ryvola
Písničku, kterou Tom Zvědělík překreslil do komiksu na
poslední dvě strany Puchejře, složil Wabi před rovnou padesátkou let. Přesněji v březnu 1970 a opět v ní dokázal své
velké umění - vepsat do několika slok celý příběh, na který
by jiný „vyplácal“ několik stran textu, než by popsal to samé.
27. února tomu bylo 25 let, co Wabi Ryvola odešel hrát
někam hodně daleko...

Ten příběh co teď zazpívám se stal
kamarád o něm často vypravoval
on jmenoval se Edd
a hezkou holku sved
a jak to bejvá k oltáři ji nedoved
Tak její starej brokovnici vzal
a oba laufy krátce upiloval
a do Fordky si sed
z očí mu sršel jed
vrazil tam kvalt a na plyn šlápnul hned
Eddyho našel večer v salónu
seděl u stolu vestu v talonu
Jo nepadal mu list
a tak si Edd nebyl jist
co mu starej chce tak pozdě říct
„Poslechni Eddy venku Fordku mám
než řeknu tři tak v ní nechci bejt sám
Když holku jsi mi sved
tak vypadni a hned
pastor čeká k oltáři ji veď“
Jenomže Eddy vstal a neměl zbraň
povídá starej: „Tak se teda braň!“
Vestu z talonu zved
brokovnici přikryl hned
a povídá: „Tak střel já přijdu hned!“

Foto: TALLI
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Jak tohle řek tak někdo vystřelil
starýmu obě spouště ustřelil
(:A tak tam starej stál
celej saloon se mu smál
a Eddy za pultem ho na lok zval:)
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PO STOPĚ NEJSTARŠÍHO
TRAMPSKÉHO CAMPU
Množství trampských campů i jednorázových
tábořišť vzniklých v českých, moravských a slovenských lesích, podél řek a potoků se nedá nejenom
spočítat, ale i odhadnout.
Většina z těchto míst měla a má svá jména
- romantická, zeměpisná, sprostá, zvířecí, po
kamarádovi, kamarádce, nebo třeba připomínající
nějakou veselou či smutnou událost, která se zde
odehrála. Každý víme, o čem je řeč.
A jak už to tak bývá, existoval camp, který byl tím
prvním a pokud ne, tak byl tím prvním, jehož jméno
se dochovalo.
V roce 1914 zakončila ve Svatojánských proudech svůj dvoutýdenní vandr parta kluků: Amca,
Pik, Karel Kalich, Josef Roscher – Píček. O Svatojánských proudech slyšeli od svých rodičů (ti zde
absolvovali vyhlídkové projížďky na velkých dřevěných výletních šífech zvaných Biografy) a rozhodli
se, že si tu divokou krásu peřejí a skal prohlédnou
na vlastní oči. V místě bývalého lomu objevili starou
nepoužívanou skaláckou boudu a nazvali ji VYDŘÍ
DOUPĚ.



Vydří doupě
Netrvalo dlouho a stali se z nich (jen o kus dál,
coby kamenem dohodil, přeplaval a dořval) spoluzakladatelé Roaring campu - Tábora řvavých, později Červeného esa a ještě později osady Ztracená
naděje - Ztracenky.
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Ztracenka po mnohých peripetiích existuje
dodnes, jen její původní staré tábořiště pod Mravenčí skálou je zatopeno Štěchovickou přehradou. No, a mě jednoho dne začalo zajímat, jestli
Vydří doupě skončilo taky pod hladinou přehrady,
nebo lze nalézt místo, kde při troše štěstí budou
základy té staré skalácké boudy. Protože z čeho
asi tak mohli skaláci v lomu stavět boudu, že
ano? To, že Vydří doupě nebylo „jednorázovou“
záležitostí, dokazuje článek z konce let dvacátých, který napsala písničkářka a osadnice Ztracenky Daisy Jelenová do tehdejších Národních
listů. Popisuje v něm krásný večer se zpěvem
u osadního táboráku a zmiňuje i uznalé volání,
které se ozývalo až z Vydřího doupěte.
V okolí Ztracenky se nacházel lom firmy Lanna,
což byl v předminulém století velmi významný
českobudějovický podnikatel a vlastenec, jemuž
Povltaví dodnes vděčí za mnohé. Bohužel většina lomu taktéž skončila pod vodou, zachovala se
pouze neschůdná horní část, která je přístupná jen
lodí, nebo ze shora volným stylem zvaným „křížek
si vem rovnou s sebou“. Sehnat si potápěčskou
výbavu, absolvovat kurz a jít hledat Vydří doupě
pod hladinu Štěchovické přehrady jsem uznal za
extrémní řešení hraničící s fanatismem a raději
jsem začal pátrat alespoň po fotografii, na které
by byl zachycen. Ukázalo se, že to je docela problém, přece jenom v meziválečné době nebyl fotoaparát v běžné výbavě trampa a pokud ho někdo
měl, tak fotil převážně své kamarády a kamarádky a při tom – omezen většinou jedním filmem
o maximálně 36 snímcích – si pořádně rozmýšlel,
co bude fotit.
Až když mi osadnice Ztracenky Adéla půjčila
fotky po svém pradědečkovi Čendovi Kopáčkovi,
který byl jedním ze zakladatelů osady, podařilo se
na jedné z fotek najít záběr dotyčného lomu, ve
kterém se nacházela malá nezřetelná boudička.
Nezřetelná proto, že fotka byla velikosti 5 x 5 cm
a lom byl na jejím okraji. Kdybych nevěděl, že tam
bylo Vydří doupě, ani bych si té boudičky o velikosti
většího mušince na fotce nevšiml. Nicméně, byl to
potěšující důkaz o tom, že Vydří doupě opravdu
bylo. Příležitostně jsem se ptal i jinde, ale nic se
neobjevilo.
Až jak to tak bývá, když je štěstí unavený, sedne
si i na ..., na pisálka z Puchejře. Ve volné chvíli
jsem se díval na 61. díl cyklu Vltava v obrazech.
Tento díl zachycuje Svatojánské proudy ještě před
jejich zatopením. No, a na jenom dlouhém záběru, kdy kameraman pluje na dřevařském prameni
– voru, se najednou objeví stěna Lannova lomu
(nezvykle zdola od řeky) a následuje krásný záběr
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na Vydří doupě, postavené na terase lomu. Fotografie Vydřího doupěte v článku je z tohoto záběru
a zatím jde o jedinou zřetelnější fotografii tohoto
nejstaršího známého trampského campu.
***
V listopadu 2018 se z důvodu oprav snižovala na
jeden den hladina Štěchovické přehrady. Neodolal
jsem a jel se na to podívat. Už od Třebenic, kde normálně „zní“ ticho hladiny přehrady, ozývalo se z hlubiny sta metrů temné hučení, které rostlo, čím níž
jsem sestupoval. Nakonec se objevila hladina řeky,
plná peřejí a velkých kamenů, které po dlouhé době
zase osvítil denní svit. Teprve v hukotu řeky jsem
pochopil, co to doopravdy musely být Svatojánské
proudy a proč tehdejší trampové tak smutně zpívali, že ztichly Bílé skály (skalní masív nad nejhezčí
partií proudů). Vyzbrojen lanem vydal jsem se i nad
místo, kde stálo Vydří doupě, s tím, že potápěčský
oblek bych snad nemusel tentokrát potřebovat. No
nebudu napínat. Listopadový ledový déšť s poryvy
větru a mlhou, mi na skále nad lomem jasně říkal,
že jestli tam v tom marastu začnu šplhat dolů, tak
to bude moje poslední dobrodružství. Chvilku jsem
promrzlý a mokrý zíral dolů do mlhy, ve které se
ztrácel skalní masív na kterém jsem stál a s tím, že
je vlastně fajn, když něco zůstane utajeno pro příště, se vydal do hospody na svatomartinskou husu.
-TONY-

Tam někde pod hladinou...

Osadníci Ztracenky v době, kdy osadě byly jen pouhé čtyři roky.

Puchejř
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Níže uvedené dvě Buřtovy historky jsou převzaty
z knihy „Hospůdko, hospůdko, malá“, kterou
v sedmdesátých letech vydal v malonákladovém
samizdatu Grizzli z Utahu.
Kniha obsahuje příběhy, které se udály trampům
v různých hospůdkách, a to od třicátých let po léta
šedesátá.
U Biniho chajdy v těsné blízkosti stála velká
nahnutá borovice. Jednou jsme ji srovnali do malých
polínek, pařez vykopali a na jeho místo s pomocí
všech kamarádů navalili ohromný balvan, pečlivě
obložili mechem a pilně zalévali. Hajný z Poříčí
byl na nás jako ras a hned se mu nezdálo, že je
u Biniho chaty takový volný prostor. Pozval četníka,
kterému oznámil, že jsme asi tu borovici porazili.
Žádal, aby na důkaz nám poručil odstranit balvan.
Měli jsme štěstí, že ten četník neměl hajnýho rád
a tak uznal, že nás nemůže nutit do takové práce.
Hajnej sice odešel naštvanej a hned jsem věděl, že
půjde po mně. A měl proč.
Hajný si věšel flintu v hospodě na věšák v koutě.
Někdo mu ucpal laufy a načůral dovnitř. Nosil flintu
zavěšenou na rameni a tak se nic nestalo, protože
byl mimochodem i řádně napařenej. Za dva dny šel
na obchůzku, pušku zalomil a ejhle! Špunty dobře
držely, takže v ten moment měl obsah obou hlavní
na hubě! Samozřejmě, že letěl do hospody a hned
na mě. Já zapíral, ale celá hospoda řičela a šenkýř
Loužím radostí až brečel. Jó a mě posedla pejcha.
Kdybych já blbec mlčel, podával jsem si hajnýho
a v tom přílít do šenkovny řeznickej tovaryš a že
prej už nemá čím přiložit, dřevo na dvoře není
rozštípaný.
(Buřt byl u šenkýře zaměstnán, protože mu hned
na začátku velkém vandru po úvodním dlouhém
veselém hýření došly peníze a nechtěl se vracet
domů. Dřevo štípali jeho kamarádi z osady za jídlo
a pití – bylo to v době Velké krize – a jak už to bývá,
z asi dvaceti kubíků naštípali na polínka slabé dva
tři kubíky a polínky zamaskovali nenaštípanou většinu. Viz vyprávění v jiné části knihy)
Loužím popad bejkovec a hnal se po mě. Já ani
nečekal na služný a vypálil jsem z hospody a nezastavil jsem se až v údolí. Sbalil jsem stan a dovolená
se mi zkrátila o dva dny. Na nádraží mě potkal četník, měl z toho jundu, ale vřele mi doporučil v zájmu
mého zdraví, abych se v Poříčí nejméně jeden rok
neukazoval.

Puchejř

OPILEJ PARNÍK

Jedním z krásnejch zážitků, i když s trochu tragikomickým koncem, byla jedna ohromná jízda na
parníku, jinak parasu, mlaskáči či neckách. Posádku tvořil kapitán Půhon, zvaný Holokrčka, bodrej
plavec, kterej okusil vysoký moře, a plavčíci. Samí
hodní a žízniví jako Franta Novák, Jarda Strojník,
pokladníkem byl Honza Mrázek a jedinej doopravdy
hodnej byl kormidelník, protože měl žaludeční vředy
a nemohl chlastat.
Na počátku všeho bylo pozvání k táboráku na
Ztracenku. A jak jinak nahoru k vysněnému táboru,
než po vodě? Kýžená sobota přišla s krásným sluncem, a tak jsem skončil práci a hurá pěšky z Modřan na Zbraslav, kde jsem měl ujednáno, že na mě
parník počká. Samozřejmě, že jsem se zdržel asi
o půl hodiny, a tak zatím strojník dělal na parníku
„opravu“. To znamená, že občas bouchnul kladivem do plechu v kotelně, aby to vypadalo, že něco
opravuje. Prostě, bylo to proti jízdnímu řádu. Když
jsem se konečně přiřítil na paras, dostal jsem volnou
jízdenku.
Jó, abych nezapomněl, k posádce patřila eště
velice pohledná paní kantýnská, kuchař a výčepní. Po mém nástupu oprava lodi okamžitě skončila
a vyjelo se. Na palubě i v podpalubí byl už citelně
znát vliv cesty od Palackého mostu na Zbraslav,
a jak jsem zjistil, měl jsem co dohánět. Byli tu zpěváci, kytaristé, banjisté, mandolíny i dvoje housle
tu kvílely, zkrátka, byla to hudební, ale pomalu už
i opilá loď. Sličná paní kantýnská roznášela piva
a různé lahody, a to vše bez placení. Říkal jsem si,
hernajs, tady to ale vedou, to je ale důvěra. Kapitán
jen zářil a motal se kolem kantýnské – no bodejť!
Hrálo se a zpívalo doslova na všech místech parasu, takže nebylo ani slyšet klapot parního stroje.
První zádrhel nastal u Vranské přehrady, když
motající se posádka se nemohla trefit do přehradních vrat. Franta ke všemu zlomil bidlo a vodřel pravej bok lodi až na kost. Za strašného řevu pasažérů, pamatuju se, že při tom nárazu si jedna babička
překousla jazyk, loď v bazénu konečně stoupala
vzhůru k přehradě, ale s ní stoupala i naše nálada. Pokladník Honza Mrázek si nazvracel do kasy,
někteří cestující, trpící mořskou nemocí, už zdatně
krmili ryby přes klandr. Strojníci byli pořád nahoře,
aby o nic nepřišli, a tak jsme byli každou chvíli bez
páry, oheň dohasínal, jako ráno táborák. Vždycky to
chvíli trvalo než se to jakž takž zmátořilo a loď mohla
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plout dále vzhůru k vzdálené Davli. Tam jsme to řízli
kolem pilíře mostu a vjeli do krásné vody na úpatí
osad Dvě řeky, Omahy, Mandátu a řezali jsme to
svižně do kolébky trampingu Štěchovic. Tam paras
přirazil dost obstojně k přístavu, ale loď už hučela
jak sršní hnízdo. Byla to spíš opilá než hudební loď.
Kapitán měl jet pouze do Štěchovic, ale nabídl se,
že to s náma vezme až na Ztracenku, prej posádka
se taky pude veselit k táboráku.
Část pirátků vystoupila, spěchala k Richterům, kde
vládl laskavou, ale i pevnou rukou hostinský Pepa
Richter se svojí Zdeničkou. Většina osazenstva
však zůstala na lodi, která se pomalu odlepila od
přístavu a nastoupila další pouť nahoru proti proudu
Velké řeky. Jeden z mužstva se sice placatil na
palubě u komína, když si to parník hrnul už plnou
parou k mostu. Ve slabé chvilce střízlivosti si říkám:
„Hergot, proč ty chlapi neskláněj komín? To bude
asi nějaká nová finta!“ Ale vtom už hromová rána
a paras bouchnul komínem do mostu. Most to sice
vydržel, ale s parníkem bylo zle. Komín nejenom
placatej, ale utrženej padal na hlavy cestujících.
Panika, někdo vykřikl „loď se potápí – všichni přes
palubu“ a někteří srandisti to skutečně promptně
vykonali, aby se panika řádně rozhořela. Bylo slyšet
zoufalé výkřiky jako: „Narazili jsme na tvrdou vodu!“
Plavčíci křičeli: „Sviňte plachty, jedné kamarádce
se srazilo mlíko! Rozviňte plachty!“ Prostě matky
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plakaly, děti se radovaly a muži, pokud mohli,
koukali sveřepě. Vypadalo to jako když nastal konec
světa.
Plavba tedy skončila neslavně, přivolal se místní
kovář a všichni dostupní zámečníci. A my holt šli na
Ztracenku po svejch.
Táborák se náramně vyvedl, no jak jinak, trošku
pršelo, tři gentlemani přišli o boty, jeden o trenýrky
a mě někdo sežral sedm buřtů.
Návrat domů opět parníkem se známou posádkou,
kantýnská opět půvabná, zásoby vrchovatě doplněny. Komín jakž takž přinýtován a je naděje, že loď
do přístavu dopluje.
Při placení za pivo a různé nápoje jsem byl trochu
vyjevenej a se mnou i valná část kamarádů. Říkáme si, to není možné, to je nějaká útrata. Paní kantýnská se jen usmívala, mávala rukou a pořád jen
opakovala: „Takhle krásně jsem se v životě nepobavila!“ V Praze jsme ještě hodinu seděli v přístavu
dole v kajutě.
Ale ty konce.
Po dvou měsících úspěšných plaveb byl při inventuře zjištěn maňas přes dvacet tisíc korun a půvabná paní kantýnská šla na filtrovanej vzduch. A s ní
za míň i náš chrabrý kapitán.
PEPA BRAUN - BUŘT
Ilustrace: KOKEŠ
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VYZNÁNÍ

Cesty (THE ROADS)

Jsem tulák
železnic a nádraží na konci světa.

Na jaře cesty jsou jak zbrusu nová celta,
dotáhneš řemínek a kamsi schováš klíč.
Když potom do ohně přeteče ranní melta
víš, že zasáh tě ten nejněžnější bič.

Jsem otrok
jízdních řádů a sponzor státních drah.
Jsem poutník
prašných cest, s rancem na hřbetě a pokorou
dálek v očích.
Jsem vandrák
pátečních večerů i nedělních návratů.
Jsem vězeň
všedních dní, uvízlý v chapadlech města.
Jsem zajíc
prchající před lidmi a sítěmi vzorců chování.
Jsem plavec
řekou vzpomínek i podvečerních nálad.

V létě jsou žíznivé od sváženého sena,
kytky ti kývají, na zádech štípe pot,
vzduch horkem chvěje se jak duše polapená
a z výšky skřivánek ti zpívá jako z not.
Spadaným jehličím křehké jsou koncem října,
z dýmu a ze zlata dostanou svatozář.
Svěcením komínů se návrat připomíná
a občas potkáš se tam kde se nečekáš.

Jsem ten, kdo hledá
pravdu v zrnku písku i v červáncích nového dne.

V zimě jsou tajemné a jaksi mimo krok,
sněhové plamínky v čas koled na horách,
řetízky drobných stop a krajky přes potok.
Pro změnu těšíš se na umetený práh.

Jsem ten, kdo našel.
Zurčící potok ve skalách.
Skrytou loučku v tmavém lese.
Boudu na horském hřebeni.
Plácek tak akorát na přespání.
Svit plamenů, tóny noci, kruh ohně, stisk ruky...

Z asfaltu, z jehličí, ze štěrku nebo mechu
od města, od závor, od lesa, od posměchu
úzké i široké, či s lávkou jako vor,
vždycky však svobodné odsud až za obzor.

Jsem ten, kdo našel.
KAWI
2. místo v poezii do 23. let
Trapsavec 2014
Puchejř

JOHANKA BENEŠOVÁ
2. místo poezie začátečníků, Trapsavec 1983
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OPTIMALIZACE TRATI
Jsem nádraží na Wilsonovo trati
Jsem, ale nebudu již, přišli moji kati.
Žalem i steskem asi brzo utonu
Prý víc než já je kousek skla a betonu.
Struny kytar nezazní už, jen troleje měď
A pod ní už místo trampů proti hluku zeď
KAČER

ŠTĚSTÍ NA PÁTOU
V mrazivém ránu jehličím šlapu
pode mnou v mlze se táhne pár chlapů
co v pase už odrostlo opranejm batlům
stezkou nás provází tam-tamy datlů
v žracáku luncheon meat a placatku rumu
štěstí se schovalo v optickým zoomu
palec už objevil chromovou páčku
pětkrát to zvětším a pak lehce zmáčknu…
ČÁRA
2. místo v Poezii Oldpsavců, Trapsavec 2011

O STRASTECH TRAMPA VYZNÁVAJÍCÍHO
KLASICKOU VÝZBROJ
V kanadách jak vandrem šlapu
chtěl jsem zpívat píseň
místo toho likviduju
mezi prsty plíseň
HARMONIKA

PŘÍPAD TRAMPA KAMILA K.
Nový pracovní den započal policejní komisař
Bareš stejným rituálem jako všechny dny předešlé.
Ještě než zapískala rychlovarná konvice měl Bareš
urovnán svůj pracovní stůl tak, jak byl zvyklý. I když
nebyl žádný puntičkář, měl desku stolu rozdělenu
na určité části, a to tak: v pravé spodní čtvrtině,
téměř na okraji, měl místo podnos s hrnkem, lžičkou a cukřenkou. V pravé horní čtvrtině trůnil čistě
vymytý popelník, krabička cigaret a stříbrný Ronson. Pracovnou zavoněla černá káva, ke stropu
počal stoupat proužek cigaretového dýmu. Ani toto
ráno nezapomněl na své oblíbené akvarijní rybičky.
Bareš s uspokojením pozoroval lačnou nenažranost
vrubozubců pavích. Po drobných rybkách, které
vhazoval do akvária jako krmivo, zbyl jen drobný
vodní vír.
Jistě se zeptáte: A na co měl Bareš vymezenou
levou část svého pracovního stolu? Levá část byla
opět rozdělena na spodní a horní čtvrtinu, ale zatím
byly obě plochy prázdné. Zatím. Bareš jen tak
lehounce smočil rty v horké černé tekutině. Opravdu
jen tak lehounce, protože příliš vroucí kávu neměl
rád. A pak? A pak otevřel malý nenápadný trezor
a na levou horní část svého pracovního stolu, kam
ukládal nové případy, položil objemný svazek listin.
Desky byly nadepsány: Případ trampa Kamila K.
Ale vraťme se ještě nakrátko k Barešovi samotnému. Na případ zmizelého trampa je zatím času dost.

Puchejř

Bareš, tedy přesněji policejní komisař Pavel Bareš,
byl čerstvý padesátník s dlouholetou policejní praxí.
Nutno podotknout, že to byl úspěšný policejní praktik, používající k vyřešení složitých případů svoji
osobní osvědčenou metodu. Jakou? Ne, nezlobte se, zatím vám ji neprozradím. Barešova metoda nebyla nikde popsána ani publikována. Prostě
Bareš byl Bareš. Bylo by zbytečné se vyptávat, jak
na to ten Bareš přišel. Z čeho se skládá úspěšná
policejní práce všichni dobře víme. Z dedukce, analýzy, hypotézy, indukce, syntézy. No, prostě a jasně
řečeno, z náhody, zkušeností a také z praxe. S těmito postupy ale Bareš už dávno nepracoval. Přišel na
něco daleko dokonalejšího. Jako bych vás slyšel:
,,Tak jak to bylo s tím Barešem?“ No tak dobře, vím
jak jste nedočkaví a tak vám onu metodu, přesněji
Barešovu metodu, prozradím.
Všemu předcházel složitý případ s názvem Těnovický masakr. Já vím, nic vám to neříká, ale tehdy,
tehdy to byl prostě policejní dortík. Takový sachr,
s třešinkou na konci. Teď mě napadlo, že sachr třešinku nemá, ale to je jedno. Prostě vo co šlo. Tehdy
se skupinka trampů sjela na bývalou těnovickou faru
k dosti neobvyklé kratochvíli. Klidně si sedněte na
zadek, ale oni se tam sešli ke spiritistické seanci.
Ano, čtete dobře, k seanci. Zkrátka. Chtěli se spojit
s předválečnými významnými trampy a zjistit skutečný a pravdivý počátek českého trampingu. Jak
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to tehdy dopadlo? Vážení, můžete zapomenout na
Proudy, na Ztracenku, na Utah a já už nevím, jak
se všechny ty osady jmenovaly. Prostě všechno je
jinak. Trampům se na těnovické faře podařil navázat kontakt s duchem významného předválečného
trapera Jana K. a od něho se dozvěděli, že Hurikánova kniha „Dějiny trampingu“ je zavádějící, pragocentricky psaná! Vyvolaný duch Jan K. doslova
řekl: „Máte-li doma v knihovně onu knihu, klidně ji
vyhoďte! Protože ten Peterka, tedy Bob Hurikán,
vás vodil za nos!“ Zásadní zpráva, která všem
tehdy přímo vyrazila dech byla, že první trampskou
osadu bychom nenašli u Svatojánských proudů, tak
jak uvádí Hurikán, nýbrž u peřejí na řece Střele pod
městečkem Rabštejn. Šokovala je také informace
dalšího ducha Jindřicha M. Ten vypověděl, že
předválečný tramping se paprskovitě nerozšiřoval
z Prahy na venkov, jak je popisováno Hurikánem,
nýbrž z Plzně po Staré řece směrem k Praze!
Barešovo postup byl tedy následující. Jestliže se
mohli nějací trampové spojovat se svými trampskými předky, tak proč by nemohl udělat Bareš to samé.
Ano, přesně takto si to Bareš řekl a začal se věnovat
okultním vědám. Pro ty neznalé malé nahlédnutí do
tajů okultismu. Okultismus znamená tajemný, skrytý. Proto bývá označován za tajemnou vědu, protože se zabývá tajemnými, nadpřirozenými věcmi.
A spiritismus? Spiritismus je víra v posmrtný život
a komunikaci s dušemi zemřelých, a to třeba
s pomocí virgule. Nevím, kolik policejních vyšetřovatelů má v šuplíku svého pracovního stolu virguli,
ale Bareš ji má. Pokud chce někdo úspěšně používat virguli, musí velmi dobře vědět co hledá, a to
Bareš věděl. Nejdůležitější podmínkou pro práci
s virgulí je přesně formulovat otázku. Měla by být
krátká, zřetelná a jednoznačná a měla by znít tak,
aby na ni odpověď mohla být ano či ne. Docela to
fungovalo. Bareš klábosil s oběťmi násilných trestných činů, pokecal si s těmi nejlepšími detektivy
české, ba i světové kriminalistiky. Ovšem v případě zmizelého trampa Kamila K. cosi nefungovalo.
Nefungovalo, nefungovalo. Prostě s duchem zmizelého trapera (byl již dávno prohlášen za mrtvého)
se Bareš né a né spojit. Co to znamenalo? Bareš
měl jediné vysvětlení. Prosté a jednoduché. Kamil
K. není mrtvý! Kamil K. stále ještě žije! Ovšem kde?
Kamil K. se ztratil (prostě zmizel) krátce před listopadem 89. Jak se mohl tehdy ztratit člověk v oploceném Československu? Možnost první, přechod
státní hranice. Ale tehdy, no řekněte sami, věc téměř
nemožná. Tak tedy možnost druhá - násilný trestný
čin. Ano, to by šlo, ale opět. Kamil K. byl chlap v nejlepších letech, silák a taky rváč, ne, ten by se nedal.
Bareš listoval v letité složce. Zapálil si novou cigaretu, vylil studené kafe a postavil vodu na kávu novou.
Tak jak to tehdy vlastně bylo. Pročítal jeden list za
druhým. Z výpovědi jiného trapera - Jana Š. - vyplynulo následující: V neděli odpoledne se skupinka
traperů vracela lokální tratí v českém Pošumaví
do svého bydliště. Ve vlaku mezi trapery propuk-

Puchejř

la hádka o jakousi malichernost. Tuto nepříjemnou
situaci posléze tramp Kamil K. vyřešil tím, že na
nejbližší vlakové zastávce uprostřed lesů vystoupil.
A od té doby ho již nikdo nikdy neviděl. Z policejních
složek Bareš zjistil, že případ byl poměrně pečlivě
vyšetřován. Dokonce i kamarádi zmizelého trapera
se mnohokrát snažili napomoci vyšetřování. Avšak
výsledek žádný.
Jednoho dne na staničce lokální tratě vystoupil
jediný cestující - Bareš. Podle výpovědi svědků
na této stanici vystoupil před mnoha lety i Kamil
K. Bareš postupoval tak důsledně, že použil stejný
spoj. Příjezd se lišil od té doby jen o několik minut.
Tehdy příjezd 15,45 hod., nyní 16,00 hod. V polorozbořené čekárně vyndal komisař z batohu mapu,
fotografii Kamila K. a – a virguli. Mapu pečlivě zorientoval, vedle položil podobiznu vousatého K. K.
a virguli uchopil oběma rukama. Tak jakým směrem
tehdy šel? Na jih? Na východ? Na sever? Virgule
se dala do pohybu a Bareš vyrazil. Kdepak, žádná
lesní cesta s turistickými značkami. Bareš šlapal
tak, jak mu radila virgule. Po několika hodinách
krkolomné chůze narazil na zchátralý seník, spíš
malou stodolu. Jestliže tudy traper Kamil K. procházel, a o tom byl Bareš naprosto přesvědčen, jistě se
tady zastavil. Ostatně, šel tudy na počátku podzimu,
brzy se muselo šeřit a tak pomalu musel pomýšlet
na nocleh, dumal Bareš a vešel do seníku. Lesníci ho již patrně dlouhý čas nepoužívali, a tak také
podle toho vypadal. Co tady tak mohlo zbýt po těch
letech… Bareš prohledával podlahu se zbytky sena
a pokroucené stěny - nic. Pak se zaměřil na vlastní
střechu, přesněji na to, co po ní zbylo. A dobře udělal. Bareš byl důsledný a to se mu vyplatilo i nyní.
Prostě tam za jednou střešní latí, pod torzem střešní tašky, něco objevil. To něco byla útlá knížečka,
štůsek listů v povolené vazbě. Opatrně svůj nález
vyjmul, očistil a se zájmem četl: Miloslav Nevrlý,
Karpatské hry. Letmo prolistoval, spíše probral uvolněné listy. V nastávajícím šeru si všiml, že v textu
i na okrajích jednotlivých stránek je spousta poznámek. Mnohé věty, kapitoly i jednotlivá slova jsou
různě podtržena a i jinak zdůrazněna. ,,Už prdlajs
vidím.“ brumlal Bareš. ,,Nechám si to na ráno. Teď
něco k jídlu a spáát. Ráno je moudřejší večera.“
Druhý den ráno vstával Bareš časně. Ne, že by
se mu spalo špatně, právě naopak. Takový nocleh
by vřele doporučil i svým věčně nevyspalým a unaveným kolegům. Už při přípravě snídaně důkladně
prozkoumal poznámky i zvýrazněné části knihy
a teď četl: ...málo se smělo cestovat a bylo jisté, že
nespatřím tajgy, pouště, fjordy ani tmavovlasé dívky
v době, kdy jsem o to celou bytostí stál …
Bareš si nasadil brýle. ... Osamělá a nepřístupná ves Cheia spočívá v hlubokém kotli bez cest
a elektřiny uprostřed čtyř soutěsek. Na druhé straně
horského hřebenu vyvěrají vody z jeskyně skalní
puklinou, kterou musíš, chceš-li dovnitř, proplavat.
Bareš si sundal brýle, promnul oči a zahleděl se
kamsi daleko, daleko nad koruny pošumavských
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smrků. Opravdu taková místa existují? Bareš posunul opět brýle na své místo a vrátil se ke knize.
... neobávej se ničeho, vydej se třeba na konec
světa, všude to nějaké je. Nezabíjí hlad, žízeň ani
dálka, ale strach z nich…. Bareš poposedl, ukousl
si chleba a napil se čaje. … jídla stačí vlastně málo,
je zbytečné nosit víc, než je nutné. Večeři sníš za
deset minut, na zádech ji neseš deset hodin.
Komisař Bareš přestal sledovat čas.
... Neobdivujte se tomu, co všechno jsem na svých
cestách spatřil, ani tomu, které země jsem při tom
navštívil, přesně totéž spatřil můj kůň a navštívila
moje cestovní brašna. Obdivujte se ale tomu, co
všechno jsem se při cestování o cizích zemích
dozvěděl a o čem jsem se poučil…

Puchejř

Kde hledat zmizelého trapera Kamila K.? Tak to
už Bareš s naprostou jistotou věděl a nemusel se
ptát virgule. Také ale věděl, že bude muset poprvé
zalhat a oznámit: ,,Pánové, Barešova metoda zklamala, pánové, bohužel tak to je.“
***
Po hřebenové stezce jednoho z pohoří rumunských Karpat kráčel muž. Měl pouze lehký batoh,
mapu a virguli. Nevím kolik karpatských poutníků
nosí v kapse virguli, ale Bareš ji měl...
WANDRI
2. místo v povídkách nad 23 let
Trapsavec 2019
Ilustrace: TOM ZVĚDĚLÍK
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