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44. oheň letošního Trapsavce byl i s velkým překvapením při předávání Zlatého trapsavce. 
Více v článku na straně 30.  Foto: TONY

Osada Ztracenka slaví teď v červnu sto let své existence. Její historii je věnován článek 
začínající na straně 10.  Foto: KAPSA
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PROFESOR
Chodil kdysi po svých km2 k ochraně určených strážce chráněného území, 

bývalý profesor přírodopisu. Po boku brašničku a v ruce okovanou hůl, tak 
putoval sobotu co sobotu po troseckých campech a roznášel hrůzu a děs 
mezi přítomnými zálesáky.

Sedí si tak trampíř Špulda pod Studenou skálou, na pánvi smaží brambůrky 
a tichý večer chlácholí městským ruchem ztýraný mozek. Kde se vzala, tu 
se vzala, z křoví promluvila přísná tvář pana profesora: „Copak je to tady?“

„Tramp a jeho večeře,“ odvětil Špulda. Strážce ho sjel pohledem 
roztřásajícím kolena. Obešel skromné tábořiště a vrátil se k Špuldovi.

„Vzorně uklizeno, jen co je pravda,“ pravil o zlomek mírněji. „A jakpak je 
to s vámi?“ Špulda udiveně vzhlédl. „Tak honem,“ hartusil strážce, „třeba ta 
květina za tou hezkou břízkou – jakpak se jmenuje? Aha, mlčíte, nevíte nic. 
Takhle by to tedy nešlo, mladíku…“

Strážce se rozhovořil a mluvil dlouho. Špuldovi se točila hlava, míchaly se 
v ní vrbky, vrbice, bahnice a chlapice, poskakovaly lístky okvětní a rostliny 
tajnosnubné. „Tak si to pamatujte, příště vás vyzkouším,“ skončil pan profe-
sor. „A ruce – myjete si před jídlem? A čistý kapesník – máte?“ 

Popletený Špulda vytáhl z kapsy kapesník vzící ubrusu. Vypadalo to, jako 
by chtěl odcházejícímu strážci zamávat na rozloučenou… Za chvíli profesor 
řádil o kus dál, našel zelenáče, kteří si rozdělali oheň pod převisem.

Pro výletníky měl pokuty, pro zálesáky přírodopis. Potkal-li cestou tra-
pera, hbitě se otázal: „Honem – velryba je ryba nebo savec?“ Odpověděl-
li překvapený tramp „ryba“, následoval krutý pogrom a: „Příště si vás 
vyzkouším!“

Nezřídka bylo vidět skupinku trampů hádajících se o jméno jakési záludné ros-
tliny, nebo samotáře s Atlasem rostlin v ruce. Tak kvetla píle pana profesora. 

Neúprosný byl k výletníkům. Nezřídka odjížděli návštěvníci Českého 
ráje o pár mincí lehčí a třásli se při vzpomínce na rozkaceného starce, 

který je přistihl při trhání květin nebo odhazování papírků.
Dnes už pan profesor po svém území nechodí. Vystřídal 
ho jiný strážce. A tak když jednou zase Špulda vařil 

večeři, letmo se přehrabujíc ve svém novém herbáři, 
přišel na camp strážce nový. Nebyl zvědavý na vzorné 

ohniště ani značně rozšířené Špuldovy vědomosti. 
Prostě a jednoduše ho vyhodil.

-KAVČE-
Zlatý Trapsavec 1975
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Pocta trampské písni
Ve středu 4. dubna v Praze konečně na plné čáře 

zvítězilo jaro a jásavá atmosféra se přenesla i do 
naplněného sálu Divadla Gong, kde se konal další 
pravidelný pořad nazvaný Pocta trampské písni, 
tentokrát věnovaný nedožitým 83 narozeninám 
Wabiho Ryvoly. Večer měl Tony Linhart perfektně 
režijně připravený a ač se to mohlo snadno stát, 
neponořil se do nostalgie, spíš právě naopak. 
Večer zahajoval Pacifik písněmi nejen svými, ale 
především Wabiho, a prokládal je společnými 
zážitky s Wabim. Ve stejném duchu se neslo  
i vystoupení Mikiho Ryvoly. Po krátké přestávce pub-
likum svým úžasným hlasem doslova převálcovala 
Jitka Vrbová doprovázená stále lepším Andělínem. 
Jitka zahrála několik jazzových a swingových pecek, 
které s ní zpíval celý sál. Andělín ještě přidal Wabi-
ho Island, při kterém šel doslova mráz po zádech.  
A na závěr se mikrofonů chopil opět Pacifik a přidal 
ještě několik fláků na závěr. Koncert byl opravdu 
jedinečný, a to i díky skvělému publiku, které spolu  
s interprety zpívalo celý večer. Jen víc takových akcí!

-WAKI- 
 

• V letošním roce jsme se zase rozhodli, že se 
konečně podíváme na tradiční jarní akci, kde se 
sejde vždy hodně známých kamarádů, dobrých 
muzikantů starších i mladších, které nejde všechny 
vyjmenovat. V krásné přírodě většinou za dobrého 
počasí, zkrátka při hodně -nej, vč. Mirčina výborného 
guláše a MENU za přiměřené „kačky“ třeba i na 
zakoupení dřeva. Je to díky dobré organizaci 
pořádající osady T. O. Bobrava - v Chroustovském 
údolí potoka (říčky) Bobravy. Po zahájení akce 
zapalují nejmladší členové osady oheň a klíčem 
se otevírá voda v Bobravě. Proto je pod stožárem 
s vlajkou pořádající osady u ohně vystaven bobr, 
který se tady nevyskytuje, možná se objevil na dol-
ním toku u Spáleného mlýna. Po ukončení hraní  
v údolí se většinou dle počasí pokračuje v restauraci  
v Zastávce u Brna. Bylo to krásné a pohodové 
odpoledne s nepřeberným množstvím trampských 
písniček. Osada „Umíííííí“. -JÁRA PALEC- 
T.O. Plachý bobr…

…zvala všechny svoje kamarády a kamarádky 
na 55. výroční oheň, který vzplanul 14. dubna na 
Hündorfu. Počasí potlachu přálo, uskutečnilo se 
množství hezkých soutěží o pěkné placky. Večer 
u ohně hráli roudničtí Tygři, dále Black hills a další 
muzikanti - Presto, Malenka a další… 

•  O stejném víkendu pořádalo Sdružení Pooslavských 
osad sběr odpadků na Oslavce a Chvojnici. Odpadků 
se nasbíralo dost a odměnou všem sběračům byl 
večerní potlach na Kančí louce s dobrou muzikou…

• VI. Muzejní potlach bude v sobotu 30. června 
v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy a to  
od 13:00.

• 37. ročník festivalu JIZERSKá NOTA proběhne 
tradičně v Hejnicích o prodlouženém podzimním  
víkendu 28. - 30. 9. 2018.

• Připomenutí pro kamarády a kamarádky, kteří si 
rádi jezdí zahrát na Posázavského špačka - bude 
se konat o víkendu 3. - 5. srpna.

-T-

•  Ke sto letům založení osady ZTRACENÉ NADĚJE 
a STOLETÉMU TRVáNÍ TRAMPINGU se bude 
konat v Pikovicích velké setkání národa trampů.  
Proběhne v sobotu 15. září od 10:30 do cca 22:00 
hodin. Hrát bude víc než 20 part a kapel. 

Informovat o náležitostech budeme průběžně na 
Country radiu v pořadu Ztracenka stoletá, nebo  
v úterý v 19:00 v Ozvěnách osadních Ohňů.

-DANA- 

• Koncem dubna odešel do věčných rýžovišť 
Ladislav Kolbaba – Šťoura, otec slavného cesto-
vatele a fotografa Jiřího Kolbaby. Kamarád, skaut, 
účastník a vítěz mnoha zlatokopeckých klání. 
Vidina zlata ho táhla do různých koutů světa, až 
do svých skoro 86 let byl stále aktivní. Mimo jiné 
i v brněnském literárním kabaretu, kde nás do 
posledních dní bavil svými veršíky, úryvky ze svých 
knih vzpomínek a mongolskými písněmi. Mezi 
stovkami novodobých „zlatokopů“ jeden, který mohl 
být na tento titul právem hrdý… 

-TApI-

•  Nicméně oslav 100 let trampingu bude povícero, 
výročí bude připomenuto na 25. Československém 
potlachu, který je pořádán o víkendu 31.8 až  
2. 9. 2018, dále potlach k tomuto výročí pořádá 
T.O. Černá perla společně s Kamarády Staré řeky  
a samozřejmě i osada, kvůli které to všechno je  
- Ztracenka. Vzpomenuto bylo a bude v několika 
muzejních expozicích, na Vyšehraní v Praze, prostě 
je toho docela dost…

-T-
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• V dňoch 25. - 27. 5. 2018 sa na fleku T.O.Čierna 
puma konal 24. ročník Trampskej tvorivosti. Cez 
celý víkend panovalo pekné, letné počasie, čo pred-
povedalo, že o túto prehliadku trampskej tvorivosti 
bude záujem. V sobotu v dopoludňajších hodinách 
si jednotliví vystavovatelia inštalovali svoje práce 
na paneloch a stolíkoch. Vystavovalo sa v šesti  
kategóriách: rezbárstvo a modelárstvo, úžitkové 
predmety, fotografia, poézia a próza, maľba a kres-
ba a trampská pieseň. 

Popoludní prebehlo, ako tradične, hodnotenie 
jednotlivých kategórií formou tajného bodova-
nia, takže sa mohol každý vyjadriť a dať svoj hlas  
svojmu nominantovi. Vyhodnotenie a ocenenie víťazov  
v jednotlivých kategóriách prebehlo pred zapálením 
slávnostného ohňa okolo 20. hodiny.

-BUBLINA-

50 let Rowers music
Všem milovníkům kvalitní trampské muziky 

byl určen výroční koncert T.O. Rowers, který se 
uskutečnil v pátek 15. června na Musilce v Brně.  
Brněnskou T.O. Rowers zřejmě není potřeba dlouze 
představovat. Tato již legendární osada letos oslaví 
75. výročí založení a velkým koncertem také  
50 let na hudební scéně. Koncert byl spojený s křtem 
zbrusu nového CD „Od ohňů na prkna a zase zpět“.  
Na nosiči uslyšíte 19 živých nahrávek z nejrůznějších 
akcí, nejedna z nich je opravdová hudební vzác-
nost. Koncertním hostem Rowers  byla Karabina 
a z Plzně přijel Béďa Šedifka.

-LINDA-

Kniha ÚDOLIA NESTÍCHLI 
k dostání v ČR

V minulém čísle 
Puchejře jsme 
oznámili, že vyšlo 
rozšířené nové 
vydán í  kn ihy  
o historii sloven-
ského trampin-
g u  Ú D O L I A 
NESTÍCHLI, kter-
ou napsal Zdeno 
Dočkal - Brčko  
a vydal Tramp club 
Bratislava. 

Nyní je k dostání  
i u nás, s normál-
ním poštovným  
a v naší měně.

Její cena je 250 Kč + poštovné doporučeně  
a obálka.

Pokud máš o knihu zájem, napiš na redakční mail: 
puchejr@volny.cz svou adresu a bude ti poslána 
jak jen to nejrychleji v době dovolených půjde.

-TONY-

Výsledky 44. ročníku 
TrapsaVce
Zlatý Trapsavec
Glumova pieseň úplnku 
– Peter Jokl – Joko (Partizánske)

Próza do 23 let
1. místo + Malý Trapsavec 
 – Lesní život smrků a borovic 
 –  Kateřina Vincencová (Praha)
3. místo  – Šerif a Nešika 
 – Barbora Mlčáková – Štěňátko (Plzeň)

Poezie do 23 let
2. místo  – Nález – Alexandra Fraňková (Praha)

Próza nad 23 let
1. místo  – První třída 
 – Radek Kottner – Kačer (Plzeň)
2. místo  – Od kořenů 
 – Zuzana Kreislová – Žabka (Brno)
3. místo  – Jak jsme volili šerifa 
 – Tomáš Machalík – Doug (Kladno)
3. místo  – Oheň míru 
 – Jiří Havlíček – Brixen (Jihlava)

Poezie nad 23 let
1. místo  – Přespání na horách 
 – Lenka Hejdová (Třtice)
2. místo  – Nokturno – Tereza Hejdová (Třtice)
3. místo  – Navzdory rokům 
 – Jaroslav Kudláček – Jim (Frýdek-Místek)
3. místo  – V násobcích 
 – Jitka Fialová (Velké Meziříčí)

Próza Oldpsavci
1. místo – Ztráty a nálezy 
 – Pavla Slepičková – Pavlís (Strakonice) 
1. místo – Dost dobrej nápad 
 – Michael Antony – Tony (Praha)
2. místo  – Štvanice – Jan Frána – Hafran (Plzeň)
2. místo  – Drsňák – Tomáš Daněk – Tom (Praha)
3. místo  – Šutráky a machři 
 – Tomáš Daněk – Tom (Praha)

Poezie Oldpsavci
1. místo  – Zase je tu pondělí...
 – Miroslav Marusjak – Miky (Olomouc)
2. místo  – Ve škatulce 
 – Iva Synáková – Tapi (Podolí u Brna)
3. místo  – XXX – Zdeňka Líbalová (Mělník)
3. místo  – Poslední útočiště 
 – Petr Doležal – Dollyk (Hlinsko)
3. místo  – Doupovské vrchy 
 – Zdeněk Ryšánek – Crischot (Vlašim)

Článek z letošního ohně Trapsavce a vyhlášení 
výsledků najdeš na straně 30.

Uzávěrka dalšího čísla PUCHEJŘE je 10. září 2018.
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T. O. Bílé Skály o letošních Velikonocích obno-
vila po deseti letech trampský pochod „Jen silní 
přežijí“. Zkráceně známé jako JSP. Tak nejprve 
uvedu fakta z jeho vzniku a historie:

Kolem roku 1969 si trampové z jihu a severu 
Čech vzájemně připravovali různé soutěžní akce. 
Například se trumfovali, kdo připraví protistraně 
drsnější vandr. Celá série se nazývala „Jih proti 
severu“ a jednou z těchto akcí byl i pochod „Přes 
sedm vrcholů Českého středohoří“. Náročnost 
spočívala v neustálém stoupání a klesání – jak je 
pro tuto lokalitu typické. Zúčastnili se i kamarádi  
z Bílých Skal a Georgio inspirován touto akcí  
realizoval asi deset let poté první JSP.

Jednoho dne rozeslal několika kamarádům 
zvadla na tajemný vandr. Takové to bylo asi znění:

Kamaráde, pokud Ti nezplesnivěla celta pod 
postelí a nevyvěsila se usárna na hřebíku a máš 
dostatek odvahy setkat se s kamarády a prověřit 
své limity, buď na Velký pátek o půlnoci na kopci 
(název jednoho z kopců), kde s kamarádem, 
kterého tam potkáš, najdete podle přiložené foto-
grafie záhrab s jídlem, mapu a další instrukce.

Kamarádi pozvání přijali a JSP bylo na světě.  
V dalších letech s přípravou Georgiemu pomáhali 
kamarádi z osady – mimo jiné i Kudrnáč a Fous, 
na jejichž in memoriam byl letos pochod obnoven. 
Stejně tak i na zakladatele Georgiu, jejichž život 
byl ukončen tak předčasně. Snad nás z „nebe-
ského kempu“ sledovali a usmívali se. 

Pravidla pochodu jsou následující:
Účastníci vychází na trasu dlouhou 80, 60, 

nebo 35 km (dle vlastního výběru) o půlnoci na 
Zelený čtvrtek. S sebou smí mít kromě libovol-
ného oblečení a věcí na spaní pouze jednu věc, 
nejvíce však pět věcí ve skupině na jedné trase. 
Navíc jsou povolené hygienické potřeby a voda 
na startu. Rovněž jsou povoleny léky předepsané 
lékařem. Mobily musí být až do cíle vypnuté. 
Peníze se nesmí používat. Užívat laskavostí 
neúčastníků, žebrat, vyptávat se na cestu, na 

zdroje vody a podobně je zakázáno. Jídlo pouze 
v záhrabech na kontrolních kopcích.

Případných nálezů smí účastník využít (stará 
pánev, odhozená svačina, zakrmovací hromada 
pro kance atd.). Každá skupina dostane mapu 
trasy, na které jsou označena místa kde jsou 
zakopané potraviny a fotografie těchto míst. 
Jedná se většinou o dost výrazné kopce. Trasy 
jsou vedeny kopcovitou krajinou východní části 
Českého středohoří a Ralské pahorkatiny. Místem 
zakončení byl Romanov u Mšena, kam měli 
účastníci dorazit v neděli odpoledne.

Už samotná příprava akce byla velmi zdařilá  
a o legraci nebyla nouze. V pátek čtrnáct dnů 
předem se v chatě jednoho z pořadatelů sešlo 
dostatečné množství kamarádů, kteří přišli pomo-
ci s kompletováním balíčků s potravinami, kontrol-
ními známkami a jejich doručením na příslušné 
kopce. I stalo se, že kamarád, který měl zakopat 
potraviny na kopci Kohout u Benešova, se 
nezatěžoval pohledem do mapy a balíček umístil 
na Kohouta u Jestřebí. Naštěstí se omyl včas zjis-
til a balíček stihl převézt na správný kopec.

Jinde zase minutu po ukrytí zásob dorazila 
družina skautů a začala zuřivě hledat jakýsi 
poklad, spadl nám kámen ze srdce, že objevili 
poklad dřív než náš záhrab.

K pochodu se přihlásilo 33 kamarádů a dora-
zilo 35. Skupiny tvořilo čtyři až šest lidí. Startovné 
činilo 200 korun a zahrnovalo 3 záchovné dávky 
potravin, účastnický odznak, polévku a guláš  
v cíli. Připraveno bylo šest šedesátikilometrových 
a jedna pětatřicetikilometrová trasa. Trasy byly 
přiděleny losováním asi týden předem a ke každé 
trase byla dodána mapa a fotografie záhrabu.

Během pochodu počasí ukázalo mnoho svých 
tváří – mrzlo, svítilo slunce, místy ležel sníh 
a v závěru byl i vydatný déšť. Tak jako každé 
předchozí JSP, i tentokrát vyzkoušelo na pout-
nících všechny své triky, jak je zlomit aby vzdali.

Všechny kopce však byly pokořeny, všichni našli 
kontrolní známky a zásoby. Všichni také došli do 
cíle. Sice trošku znavení a hladoví, ale ve zdraví. 
V Romanově v hospůdce na každého čekala horká 
polévka a slušná porce guláše. Samozřejmě byl  
i dostatek dobrého moku a příběhy z cest. Dora-
zila i spousta kamarádů, kteří JSP nešli, ale přišli 
do cíle kamarády podpořit. Odpoledne a večer 
patřily hudbě a družnému kamarádskému hovoru. 
O muziku se postarali kamarádi z Bílých Skal,  
z BlackHillu, Kokořínští Kanci, ale i mnoho 
dalších. Zábava se protáhla do pozdních nočních 
hodin, vždyť tentokrát si bylo opravdu co říct. 

Snad se všichni shodli, že celá akce byla velmi 
zdařilá a tak za rok zase ahoj.

-CHARLEY- 

JEN SILNÍ PŘEŽIJÍ
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Trasy pochodu

Kudrna a Fous (rok 1984), na jejichž památku byl letos pochod obnoven…
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Znovu děkujeme všem dárcům, kteří podle svých 
možností připočetli dar k platbě předplatného. 

Za prvé jsou ty peníze „zatraceně“ potřebné 
pro zachování barevného tisku, za druhé díky 
tomu můžeme v klidu odmítat různé nabídky pla-
cené reklamy (většinou od outdoorových firem 
- jak přicházejí na to, že se jim vyplatí inzerovat 
v trampském časopise je mi teda trošku záhadou) 
a nezasviňovat proto komerční reklamou stránky 
Puchejře a za třetí by dokonce další číslo mohlo mít 
o čtyři strany navíc.

Dobré letní vandry všem!
-T-

2040 Kč
Miroslav Pavlík - Puňtas von LK

2000 Kč
Bohouš Svoboda - Prcek

1500 Kč
Oldřich Khódl

1164 Kč
Václav Votruba

1000 Kč
Jiří Pešek, Štěpán Dodek - Pišta

810 Kč
Doktor Mundy, Jaroslav David - Wiking, Karel 
Hořčička, Jana Vildová, Zdeněk a Dáša Královi, 
Marta Vlčková, Martin Vodička - Sapér

500 Kč
Jan Kupka, Jiří Klír - Bidlo, Luděk Chalupa - Kid, 
Jaroslava a Jaroslav Fišerovi, Zdeněk Mácha 

489 Kč
Pavel Hruška - Drsnej Dědek

447 Kč
Luděk Špaček - Fó

410 Kč
Václav Mišík, Jiří Sedlák - Sirka, Michal Beran  

380 Kč
Stanislav Bárta

360 Kč
Michal Dlabač - Mike

320 Kč
Kateřina a Petr Zdařilovi, Radim Bartoň

314 Kč
Antonín Vacula

310 Kč
Lukáš Hradil - Talbot,  Pavel Fröhlich - Vedoucí, 
Ondřej Jaroš - Višňák, Jan Svoboda, Stanislav 
Kučera, Ivan Tománek, Vojtěch Foltýn - Pif,  Fawzi 
Jalal, Vendula Lavická, Petr Veselý - Bareťák,  Ivo 
Plecháč, Miroslav Kubín - Fugas, Helena Tauberová, 
Milda Dvorák, Milan Sklenář, Petr Bujárek - Hvězdář, 
Milan Tuzar, Jiří Vašica, Petr Kuželka, Luboš Plichta, 
Radomír Šrom, Pavel Vinklát - Déčko 

300 Kč
Tomáš Petrlík, Lumír Čermák

275 Kč
Gabriela Hubatková

271 Kč
Jan Crha, Břetislav Vendler - Velkej Davy 

261 Kč
Jiří Zatřepálek - Wohryzek, 
Radek Varvařovský - Crocuta

250 Kč
Vladimír Adámek - Laďa 

228 Kč
Jan Hetver - Johny

210 Kč
Jan a Iva Šilhovi, Břetislav Sedláček - Břéťa, Kamil 
Ježek, Jiří Ondřeka, Libor Strnad, Milan Veselý - 
Zlomek, Miroslav Vorel - Míla, Milam Prokeš 

200 Kč
Jan Kropáč, Martin Smrž - Sáhib, Václav Macák 

190 Kč
Jana Bányaszová

170 Kč
Petr Haslberger

164 Kč
Karel Kubata, Jiří Antl - Bedla, Luděk Křivánek, 
Karel Klevar - Kajk, Ivana Jordáková 

159 Kč
Pavel Koubek - Pavlík

REDAKČNÍ OKÉNKO
dary pro časopis
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142 Kč
Jaroslav Klíma - Jára Palec 

139 Kč
Květa Kolomazníková

134 Kč
Standa Karásek - Kari

130 Kč
Jiří Král - Mexiko

120 Kč
Ríša Fischer, Roman Holobrádek - Hombre

110 Kč
Miloš Houdek - Kim, Pavel Bucháček, Karel 
Venzara - Windy Bill, Ladislav Michálek - Doutnák, 
Milan Mackerle - Kubrt Samorost , Antonín Pačinek 
- Apač, Gerhard Winkler - Gery, Petr Linda, 
Bohuslav Vykouk - Bobby, Eliška Radostová, Petr 
Musil, Jarka Čapková, Jiří Dvořák, Tomáš Macků, 
Daniel Pech, Václav Potužák - Carat, Václav 
Somol, Hubert Dušák, Hana Albrechtová, Mirek 
Sochor, Ivan Ksandr - Píkola, Petr Koloušek - Indy, 
Lubomír Kameš, Lenka a Honza Kroupovi, Tomáš 
Mikulecký, Petr Ballók - Kendy, Zdeněk Kavalír, 
Jaroslav Vosáhlo - Sojka, Jiří Fadrný, Robin  
a Geňa Beranovi, Petr Rychlý, Josef Vosolsobě, 
Jan Krumm, Lukáš Hašek, Milan Kužel, Jiří 
Svoboda, Vladek Vácha, Josef Říha - Pete, Jaroslav 
Kerber, Dagmar a Oldřich Košíčkovi, Jan Šantora, 
Jan Staněk - Kulin, Vlastislav Božek, Petr Král,  

Medard Řezáč, Ivana Nováková - Daisy, Jiří Řehák  

100 Kč
Jiří Krákora, Petr Sedlák - Pes, Miloslav Modlík 

70 Kč
Honza Kovařík, Jaroslav Krejčí - Kim, Kubaj a Sam 
Mačejovi, Zuzana Kuthanová, Pavel Bednář - Vlck

60 Kč
Jirka Ludvík, Jaroslav Učeň - Ucháň, Pavel Neoral,  
Vladislav Kapoun - Guri, Tereza a Filip Jalal - Žemle 
a Brouk, Miloš Chmel, Jan Moravec - Netopejr, 
Rudolf Frank - Ruda, Jiří Sedláček - Juska, Tomáš 
Skalník, Miloš Karásek, Jiří Jelínek, Václav Špaček 
- Štip, Jan Hrubant - Bačkora III., Losos a Lenka, 
Radana Vaňurová, Hana Kadlecová - Křeček, Martin 
Novák, Zdenka Líbalová, David Veleba, Milan Krejčí, 
Jarka Petrová, Martin a Malina Koubovi, Oldřich 
Drtil, Petr Neoral - Lupen, Radek Szabó, Petr Laibl, 
Dana s Stanislav Vaněčkovi, Marcela Štolcarová, 
Jan Staněk - Rytíř, Kristýna Vavroušková, Lucka 
Raková, Zdena Riedlová, Josef Frouz - Pepulda, Jiří 
Klubíčko, Ludmila Nohejlová, Jaroslav Jančík, Jan 
Vorel - Janza, Jiří Končil, Zdeněk Smlsal - Gringo, 
Marcela Maryšková, Standa Dvořák

50 Kč
Alena Rovenská, Karel Pouzar - Boubelín, Jana 
Ptáčková - Fili,  Hana Wagenknechtová, Jiří Andrle

40 Kč
František Vycpálek, Jitka Hemžská 
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Osada stará je naše máma,
osada stará neumře s náma,
ta bude za sto let vyprávět
až my budem spát,
kterak jí měl každý rád.
                        Jarka Mottl

 
Koncem jara 1913 rozčísl temnou hladinu Velké 
řeky „ševčík“ - prkenná loďka jménem NAUTILUS 
pod černou korzárskou vlajkou se zářivě bílým N  
- a vydal se na dalekou cestu proti proudu. U kor-
midla stál sám majitel lodi František Němec - Frank, 
posádku tvořili muži z Konviktské ulice Tonda Pik  
a František Procházka - Chanda.

Byl to nejhistoričtější okamžik v historii českého 
trampingu, jehož tři aktéři neměli pochopitelně ani 
potuchy, co způsobí. Jeden z nich měl otce rybáře, 
který poradil o dobrém místě k táboření vysoko proti 
toku Vltavy. Praotec pozdější osady Frank a oba 
plavčíci místo našli; vysoké strmé břehy porostlé 
lesem a divokými houštinami, mezi nimiž rozkvétali 
kordóny bílých vřících peřejí na podložkách zálud-
ných balvanů v řečišti, voraři zbožňované i obávané 
Svatojánské proudy. Kousíček pod nejvhodnějším 
tábořištěm byla písčina nad níž se tyčila vysoká 
skála, později pojmenovaná Mravenčí, proti prou-
du pak trčel z vody balvan, který se stal poradním 
kamenem.

Divoké, drsné, málo navštěvované místo na 
Kletecku, silně zapůsobilo svou divokou krásou na 
romantické duše tří průkopníků. Vůně dobrodružství 
se chvěla nad kolébkou z peřejí, lákala, sváděla.

Koncem téhož roku si koupili společně loď 
ANNU , šarpii způsobenou pro plachtění i ves-
lování, kamarádi Karel Drbohlav a Karel Amcirk 
- Amca, k nim později přibyl Rudolf Moučka  
a další. Oblíbeným místem této party byl Veslařský 
ostrov, z něhož vyjížděli na vodní toulky proti toku 
Vltavy. Na objevené tábořiště v Proudech je zavedl  
Tonda Pik.

V roce 1914 podnikla čtrnáctidenní tramp Praha 
- Karlštejn, Beroun, Jince - Dobříš - Svatojánské 
proudy skupina, kterou tvořil Amca, Pik, Karel 
Kalich, Josef Roscher - Píček. Opět se utábořili na 
stejném místě. když se pak vraceli do Prahy, pěšky, 
protože na parník nebyly valuty, přečetli si vyhlášku 
o mobilizaci. Začala 1. světová válka. Ale tábořiště 
už zůstalo v provozu. Ještě v roce 1914 zde přirazil 
z lodi Karel Drbohlav, v polovině roku tu tábořili 
Drbohlav, Amca, Josef Makovský a Karel Špilar  
- Krysa. Tábořiště také dostalo jméno Vydří tábor.

V letech 1915 až 1916 začínala už ruka c.k. odvod-
ních komisí dosahovat i do řad táborníků z Proudů. 
Někdy v tu dobu se scházela na Střeleckém 
ostrově skupina kamarádů, v níž opět byla jména 
Frank Němec, Krysa, Chanda, Próda a další, kteří 
navštívili tábořiště v roce znovu v roce 1917. O rok 

později se zde ukrylo několik dezertérů s francjozef-
ské armády - trampský „zelený“ kádr.

Když konečně 1. světová válka dodoutnala na 
spáleništích bojišť, rozhořívaly se daleko častěji 
táborové ohně pod Mravenčí skálou, začínalo se 
sem jezdit pravidelně, byli zde už i bratři Beranové, 
Karel Kuthan - Švec, Zdeněk Nosberger - Kanice, 
Ota Brejla, Kraus - Šajnek, Václav Kramář, Standa 
Šalda, Martin Eden a další, návštěvnost dosahovala 
pomalu ale jistě vysokých čísel. Na jaře roku 1919 
objevili se na tábořišti dva ze žofínské party, Čeněk 
Kopáček - Páček a Jarka Mottl, o nichž lze právem 
tvrdit, že se stali zakladateli táborové kultury, což 
jest míněno naprosto pochvalně, neboť jejich „bás-
niví duchové mnohé plody vypustili“.

Vydří tábor po válce změnil své jméno. Po uve-
dení americké dobrodružného filmu Červené eso 
ztrácela se v pražských kavárnách a hospůdkách 
z karetních her červená esa a objevovala se jako 
značky na cestě do Proudů. Avšak navržený název 
Červené eso se neudržel a vystřídal jej název Ztra-
cená naděje, zkráceně pak ZTRACENKA. Dlouho 
však ještě osadníci říkali, že jedou do Proudů, než 
se pojmenování ZTRACENKA vžilo.

První trampští průkopníci Pik, Frank a Chanda 
spali na tábořišti pod širákem, zabalení pouze do 

KOLÉBKA TRAMPINGU Z PEŘEJÍ

Káča Vích a Jarda Štercl - potlach Ztracenky 
v roce 1973
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přikrývek a snů, zatímco Amca se o něco později 
stal již vlastníkem stanu, vyrobeného jeho mámou.

Ale adeptů kvalitního revmatismu hýčkaného 
peřejemi Svatojánských proudů bylo ještě dlouho 
dost. Teprve někdy v roce 1916 byl táborníky učiněn 
pokus o boudu z proutí a chvojí, jejíž návštěvníci si 
vázali na hlavu šátky, aby na ně nemohly housenky, 
padající z chvojí. Byla to zatím neurčitá předzvěst 
pozdějšího zanícení pro stavbu chat s roztodivnými, 
ale přiléhavými jmény jako Kadič, Bungalow, Stará, 
Domek nad osadou, Zemljanka, Reprezenťák atd. 
Příklad průkopníků však ještě dlouho táhl násle-
dovníky, kteří raději spali v „zimní zahradě“, kde si 
každý vyznavač volnosti našel svůj kousíček místa 
pod stromem mezi kořeny, na kořenu svíčku jako na 
nočním stolku, pod hlavou jehličí a nad hlavou větve 
stromů a široké volné nebe.

Osadní život na tábořišti se opravdu začínal 
rozvíjet až po ukončení války. Předtím bylo místo 
na Kletecku pouze méně či více navštěvovaným 
romantickým koutem. Proto stanovili osadníci 
rokem založení Ztracenky rok 1918, rok, jímž 
začala žít osada. 

 -SLÁVEK OSTREZÍ- 

Výše uvedené povídání o vzniku a prvních letech 
osady Ztracená naděje bylo napsáno již v roce 
1968 do trampského časopisu Pacifik Expres  
a předpokládám, že jde o nejpřesnější popis těchto 

začátků, protože v tehdejší redakci byl ztracenkář 
Jarka Mottl a s ním i Jenda Korda, Eddy Fořt, Pedro 
Mucha a další pamětníci, a ten by jistě nepustil do 
tisku článek, který by byl nepravdivý.

Ztracenka toho zažila v pozdějších letech dost  
a dost. Ještě před výstavbou Štěchovické přehrady 
to byly dvě velké jarní ledové dřenice v letech 1929 
a 1941, kdy plující led zničil chaty a samozřejmě 
největší ránou bylo napuštění přehrady, kdy se 
osada musela stěhovat nad zátopovou zónu, tedy 
tam, kde je dnes. Nad starým původním místem je 
dnes 16 metrů vody.

Osadníci Ztracenky v roce 1922

Nejstarší chajdy na Ztracence. Ilustrace jsou převzaty z Proudníku a všechny je upravil do jednoho 
obrázku kamarád Obluda
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Do toho všeho protější vltavský břeh zabraly až 
k Sedlčanům jednotky SS, které vystěhovaly tisíce 
českých obyvatel z jejich domovů a zničily i tramp-
ské osady, které byly osadě nejbližší a zřídily zde 
koncentrační tábor.

Po válce osada prožívala i nadále svoje radosti i 
starosti, ale to nejhorší už měla za sebou.

Osada ZTRACENÁ NADĚJE udávala vždy tón 
ostatnímu trampingu. Byla a je vzorem toho, jak má 
vypadat osadní život. Zpočátku se u ohňů četly spisy 
K. Maye, Londona, později, zásluhou písničkářů, se 
zpívalo, dále se pořádaly nejrůznější zábavy; vždy 
plné těžko napodobitelné originality, ať se jednalo 
o divoký potlach, nebo o maškarní mumraj v lese, 
taneční věnečky pro změnu v „salónním obleku“, 
opravdové cirkusy nebo improvizované kabarety.

(Bob Hurikán) 

V roce 1922 měla osada již 105 mužských  
a 18 ženských členů. Mezi nimi bylo také několik 
výrazných sportovců – cyklisté František Mar-
tínek, Láďa Brejla, Proda, krasobruslař Louskáček, 
ale také fotbalový internacionál Láďa Ženíšek. 
Ztracenkáři také byli členy pěveckých skupin, tehdy 
velmi populárních. Ať již to byla Mottlova parta nebo 
Song Club, účinkující jako sbory v Osvobozeném 
divadle V+W.

Již v roce 1921 začala osada vydávat první tramp-
ský časopis nazvaný PROUDNÍK, který vycházel 
v nákladu jednoho výtisku a byl na vysoké úrovni 
se spoustou výborných ilustrací. Svůj zpěvník 
osadních písní vydává Ztracenka již v roce 1925  
a pravděpodobně šlo o první trampský zpěvník 
vůbec. Na stejný rok osada vydává i Trampský 
kalendář - taky první.

Asi nejznámějšími Ztracenkáři mimo trampské 
společenství byli kromě již zmiňovaného Jarky 
Mottla i bratři Víchové (Mirek byl sólistou opery 
Národního divadla a společně s Tondou - Káčou 
vystupovali jako Káča sisters) a populární komik 
Jarda Štercl. A v dnešní době je to Franta Hacker, 
kapelník skupiny KTO a donedávna šerif Ztracenky, 
než předal hvězdu mladšímu nástupci.

Kromě akcí jako je Dětský den, střelecký víceboj  
o pohár Buffalo Billa, volejbalový i nohejbalový tur-
naj, pořádá Ztracenka jednou za pět let jubilejní  
potlach a v době, kdy je psán tento článek, jsou  
v plném proudu přípravy potlachu ke stému výročí 
osady a naplňuje se tím text úvodní písničky od 
Jarky Mottla - osada stále vypráví, i když osadníci 
zakladatelé už dávno spí….

Přejme osadě ve druhé stovce dobrý vítr do osad-
ních plachet!

-TONY-

Slyšel jsem od kluků z ulice, že prý někde za 
Štěchovicemi na břehu Velké řeky mají tábor tihle-
ti trampové a že se jmenuje „Ztracená naděje“. Jo 
a taky, že jsou strašně zlí a že po každém, kdo 
se objeví u jejich tábora, hnedka střílejí nebo ho 
přivážou u kůlu muk a ještě jiné strašlivé historky. 
No a tohleto mě právě strašně lákalo a už jsem 
se viděl jako hrdina přivázanej u toho kůlu a jak 
na mně ti strašní trampové střílejí z luků a házejí 
tomahawkem. Vydal jsem se tedy proti proudu 

Ztracenka na začátku tohoto roku, kdy  
i výjimečně padal sníh a kaňon Velké řeky  
byl tichý a ospalý…
Foto: TONY

Následky ledové dřenice v roce 1941
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řeky. Tehdy tam ještě nestála přehrada. U skály, 
která čněla hluboko do řeky, jsem si uvařil čaj, 
snědl kus chleba a chtěl jít dál. Skála mi v tom 
však zabránila a já ji tedy musel obejít. Bylo to 
v místech, kde, jak jsem se později dozvěděl, 
převážel legendární Fábera. Byla už skoro tma. 
Když jsem obešel skálu s sestupoval zpět k řece, 
slyšel jsem hrozný kravál. Opatrně jsem se šel 
podívat, co se to děje. A viděl jsem zakotvené 
hausbóty, táborový oheň a kolem ohně seděli ti 
„strašní trampové“ a zpívali písničky, které jsem 
předtím nikdy neslyšel. Byly strašně krásné  
a oni je zpívali s takovým elánem, že jsem od toho 
obrázku nemohl odtrhnout oči. Doprovázeli se na 
harmoniku. Krčil jsme se v křoví a pozoroval ten 
šumot kolem ohně. Sem tam někdo vstal, smál 
se a povykoval a sem tam taky z něčeho vystřelil. 
Rány to byly veliké a já se bál aby mě něco neza-
sáhlo. Tak jsem se pomalu odplížil a vydal jsem se 
po hrbolaté cestě dál proti proudu. Byla to hrozná, 
vedla někde i vodou. Ve tmě to bylo strašné, ale 
obava, abych se nedostal do spárů těch pirátů, jak 
jsem je sám nazval, mne hnala dál od tábora….

(Pedro Mucha)

Ztracenka v roce 1928, tedy rok před první 
ničivou ledovou dřenicí

Jeden z prvních kreslených trampských vtipů 
z Proudníku, rok 1925.
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Letošní trampské výročí připomene od 29. června 
i Národní muzeum. V Letohrádku Kinských na 
pražském Smíchově bude v tento den otevřena 
výstava Století trampingu. Představí tramping 
jako fenomén, který mnoha způsoby ovlivnil životy 
desetitisíců Čechů a Slováků a seznámí širokou 
veřejnost nejen s jeho minulostí, ale i současnou 
podobou. Jádro výstavy tvoří předměty, které do 
Národního muzea přišly díky činnosti spolku Naše 
muzeum, k vidění budou ale i zápůjčky z jiných 
institucí a od soukromníků. Mimo jiné zde uvidíte 
třeba totem, který vyrobil jeden ze zakladatelů Ztra-
cenky, prvorepublikové osadní kroniky, zajímavosti 
z pozůstalostí osobností, jako byli Kapitán Kid nebo 
Wabi Ryvola, či dokonce vlajky trampských osad, 
které kdysi zabavila VB. K výstavě bude vydán 
také dvojjazyčný katalog, který kromě fotografií 
a rozšířených popisů většiny předmětů přinese i 
ukázky trampské literární a hudební tvorby. 

Výstava potrvá přinejmenším dva roky a bude 
doprovázena řadou různých doprovodných 
programů, například historických přednášek, 
exkurzí za pověstmi lomů Amerika nebo hudeb-
ních vystoupení. Část předmětů se bude průběžně 
obměňovat, takže je možné, že i při opakované 
návštěvě najdete něco nového – jedna vitrína bude 
například představovat zajímavé soubory předmětů 
z různých trampských osad či regionů. 

-PŘEBRAL-

STOLETÍ TRAMPINGU 
V NÁRODNÍM MUZEU

Na výstavě bude i legendární Wabiho červený 
baret, který se objevuje v jeho písni "Zvláštní 
znamení woodcraft".

Letohrádek Kinských je sídlem Etnografického oddělení Národního muzea.
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Již od začátku roku bylo jasné, že až ledy 
povolí, ocitne se zlatonosná západočeská řeka 
Yukon v centru zájmů všech blízkých i dalekých 
zlatokopů, desperátů, počestných obchodníků 
i dam, indiánů, traperů, vojáků Severu a Jihu, 
mastičkářů, šerifů a všelijaké další dobrodružné 
trampské havěti, která včas dorazí do Fort Yuko-
nu, bohaté metropole v pustinách nehostinné 
liduprázdné divočiny…

Představme si velkou louku na břehu říčky, na 
jejímž okraji roste vysoký smrk. A pokud by se na 
jeho kmen umístila kamera s časovým snímáním, 
následovný záznam by vypadat takto:

Je středa odpoledne a na prázdnou louku se náhle 
nahrne dav několika desítek lidí, obtěžkaných prkny, 
plachtami, bednami a dalším množstvím materiálu. 
Nosiči utvářejí řetěz a nosí další a další náklad, který 
se začíná kupit po celé louce. Objevují se první týpí 
a další stylové stany. Do toho začíná pršet a louka 
se pomalu zabahňuje.

Stmívá se a ve tmě se rozsvítí první ohně. Druhý 
den přicházejí z lesa další postavy, skupina „burla-
ků“ vleče piano, objevuje se budova salónu a před 
ní se pilně stloukají stoly a lavice. Najednou stojí 
uprostřed louky plátěný kostel, vedle něho divadlo 
a prostor, který se má stát hlavní třídou nově vznik-
lého města. Zprvu svítí slunce, ale pak se rozprší 

a začíná foukat. Z lesa přicházejí další postavy, už 
jich je víc jak sto. Stmívá se, ve tmě září rudé obrysy 
ohněm osvícených týpí.

Svítá. Stoly a lavice jsou odstěhované do salónu, 
objevují se vojenské stany, ve kterých bude Casino 
a Dragstore. Blízký trampský srub se stává bankou. 
Od lesa i nadále přicházejí další a další postavy roz-
lézající se postupně po okolních stráních a hledající 
místa k napnutí šňůry a natažení plachty na spaní.

Právě včas, začíná totiž sněžit.
Další skupina „burlaků“ tlačí polní kuchyni směrem 

k salónu. Na louce a v jejím okolí se pohybuje už 
kolem tří set mužů, žen a dětí, povětšinou v maleb-
ném stylovém zlatokopeckém oděvu.

Na hlavní třídě se srocuje dav, který netrpělivě 
čeká na výstřel oznamující otevření zlatých polí. 
Sotva se objeví nad několika kolty obláček střelné-
ho prachu, dav vyráží směrem k řece a každý drží 
v ruce kolíky pro vytyčení claimu a koncesní listinu.

Se soumrakem krajina zbělela pod vrstvou nového 
sněhu. Od řeky přicházejí první promrzlí šťastlivci 
se zlatem v kapse, mířící rovnou do banky, aby zde 
cenný kov proměnili za tvrdou FY měnu. V salónu 
začíná být živo a na hlavní třídě se slavnostně zaží-
ná veřejné osvětlení z petrolejových lamp. Zábava 
trvá dlouho do noci, vždyť velká část příchozích se 
naposledy viděla na minulé Horečce.

ZLATÁ HOREČKA 2018
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Sobotní ráno je bílé a větrné, stále přicházejí další 
postavy, občanů města je již skoro čtyři sta.

Z komínů salónu se kouří, znovu sněží. Na hlavní 
třídě je neustálý ruch, dav se občas shlukuje před 
divadlem, jindy před kostelem, později před saló-
nem, opět se objevují obláčky střelného prachu nad 
hlavněmi coltů a houf zlatokopů se rozbíhá k novým 
právě objeveným nalezištím. Pomalu se stmí-
vá, salón je našlapaný k prasknutí, venku mrzne  
a občas sebou někdo plácne na zledovatělé krustě. 
Rozsvěcují se lampy, podél řeky je vidět souhvězdí 
z rudých teček vzdálenějších ohňů.

Je neděle. V noci bylo mínus deset, krajina je 
zamrzlá a z údolí stoupá vzhůru kouř z mnoha 
životodárných ohňů, na kterých se vaří čaj, grog 
a kafe. Kouř tvoří nad údolím příkrov a všude kam 
oko dohlédne se balí plachty, stany i týpí. Postupně 
mizí kostel, divadlo, casino a další budovy. Hromady 
prken, plachet a beden se znovu kupí všude možně. 
Odcházející trampové si z těchto hromad berou co 
unesou a odnášejí svůj náklad až na místo, kde se 
vše naloží na auta a odveze pryč. Obyvatel Fort 
Yukonu postupně ubývá, kuchyně je už taky pryč, 
stejně tak klavír. Hromady se zmenšují, až úplně 
zmizí.

Posledních pár postav ještě chvilku bloumá 
po louce a nakonec rovněž odchází. Stmívá se  
a v záběru kamery umístěné na smrku je prázdná 
louka, pokrytá ušlapaným zmrzlým sněhem…

Dobrodružný a romantický svět
Vždy, když přemýšlím nad další právě skončenou 

Zlatou horečkou, tak si v prvé řadě čím dál tím více 
uvědomuji, že nejúžasnější na celé této akci je spo-
lečné nadšení i obětavost účastníků a pořadatelů. 
A to nejen co se týče organizace několikadenního 
programu spojeného i s budováním a následným 
bouráním města, ale hlavně materiálního zajištění 
celé akce.

Na Zlaté horečce totiž neplatí žádná oficiální 
měna, pouze FY dolary, které tiskne banka Fort 
Yukonu a přesto lze na této akci koupit prakticky 
vše potřebné ke spokojenému žití. Každý příchozí 
obdrží občanství a 120 FY dolarů do začátku a je 
na něm, jak s nimi naloží. Může si koupit koncesi 
na rýžování zlata (které se v řece nachází v podo-
bě nuggetů z roztavené mosazi), založit firmu, jít si 
něco objednat do salónu, nebo vše naráz prohrát 
v ruletě. Přesně tak, jak to kdysi bylo v Dawsonu 
na březích originálního Yukonu. Je to o štěstí, umu, 
dobrých nápadech, předchozí přípravě i dřině. Ve 
městě se postupně objevuje množství existenčně 
zajištěných šťastlivců, až je jich převážná většina (ti, 
kteří nemají štěstí, se mohou nechat zaměstnat ve 
veřejně prospěšné práci, jakou je třeba dělání dřeva, 
nošení vody do kuchyně…), otevírá se celá řada 
stánků s občerstvením, jejichž majitelé už dopředu 
doma napekli a navařili na svoje náklady desítky 
různých pochutin - od koláčů, buchet, bábovek až 
po chleba se sádlem a škvarky, ovar, guláš, knedlíky 
a třeba i domácí tlačenku a paštiky. Ti, kteří jsou 
zruční manuálně, mají otevřeny stánky s krásnými 
indiánskými a tábornickými předměty. V Dragstore 
jsou k dostání tematické pohlednice, sirky, knihy, 
dokonce i cigarety s potiskem Fort Yukonu a co 
jsem tak koukal, maminky nesčetných ratolestí (pro 
které byla otevřena zlatokopecká školka plná her) si 
mohly vybírat z bohaté nabídky oblečení, které tam 
věnovaly mámy dětí odrostlejších.
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V salónu je k dostání kafe (sobotní spotřeba 2 kg 
turka a 1 kg instantního), čaj, svařák, FY cigarety 
i doutníky, sušenky, bonbóny, nástěnný kalendář 
Zlaté horečky, který je výjimečný tím, že kalendári-
um začíná v březnu hned po Zlaté horečce a končí 
v termínu dalšího ročníku. K dispozici jsou noviny 
Fort Yukon Express, které informují své čtenáře  
o dění ve Fort Yukonu.

Slavnostně bylo otevřeno Fort Yukonské Národní 
divadlo s nápisem Těžaři sobě, coby poděkovaní 
osvíceným filantropům z řad místních těžebních 
společností a prvním dílem uvedeným na tam-
ních prknech které znamenají svět byla premiéra 
hry Sněhurka aneb Konec jedné legendy. Páte-
rovo následné kázání bývá vždy považováno za 
významný okamžik a svolávaní zlatokopové si 
přicházejí poslechnout jeho slova z celého údolí 
a nejde v tomto případě o žádnou lacinou legraci. 
Jeho kázaní je sice vtipné, ale vždy mívá hloubku  
a nutí k zamyšlení.

Závod ve Fort Yukonském lyžostřelu byl inspi-
rován eskymáckým závodem zvaným bij-at-lon,  
a zcela naplňuje sportovní ambice mnohých účast-
níků. Tento běh na lyžích spojený se střelbou z luku 
do terče, kdy se v samotném finále terč proměňuje 
v pohybujícího se jelena opětujícího střelbu, nepo-
strádal jisté dramatičnosti, ale odměna 3000 FYD 
pro vítěze bývá velkou výzvou.

V salónu zní známé westernové melodie hrané na 
piano, nebo trampské a bluegrassové písně hrané 
přítomnými muzikanty.

Uskutečnila se aukce uměleckých předmětů, byl 
odhalen pomník šerifům zakladatelům - prostě ty 
dny utekly jako voda v říčce, na jejímž břehu Fort 
Yukon jednou za čas stojí.

A znovu opakuji, veškerá ekonomika Fort Yuko-
nu pro skoro čtyři sta občanů stála pouze na míst-
ní měně. Pokud by někdo vytáhl z kapsy koruny, 
nastupují na scénu deputy sherifové a dotyčný má 
velkou šanci prožít část Zlaté horečky s koulí na 
noze v zamřížované bedně s nápisem Prison. 

Prostě, na těch několik dní svět sám pro sebe. 
Vždyť i ten čas ukazovaný hodinami umístěnými ve 
věži kostela bývá vlastní…

-TONY-

1x foto: INDIáN
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VILDA JAKŠ 
Až se jednou dostanu domů, nechci vidět víc 

vody pohromadě, než teče v Sázavě pod Med-
níkem, kde jsem míval chajdu…

Za pár týdnů, přesněji 21. srpna tomu bude  
75 let, kdy v boji s nacisty padl Vilda Jakš, slavný 
předválečný boxer a rovněž i tramp od Zlaté řeky 
- Sázavy.

V českém filmu Pěsti ve tmě, natočeném v roce 
1985 režisérem Jaroslavem Soukupem, se jeho 
hlavní hrdina jmenoval Vilda Jakub a podoba jména 
s Vildou Jakšem nebyla náhodná.

Vilda Jakš se narodil 25. dubna 1910 v Bratčicích 
u Brna. V době dospívání odešel do Prahy ke svému 
strýci vyučit se čalouníkem. Zde se seznamuje 
s trampingem a začíná jezdit do skal kaňonu Zlaté 
řeky - Sázavy, kde v roce 1928 poprvé boxuje, a to 
při stavbě srubu Harward.

Jeho kamarády inspirovaly zatlučené kůly 
k vytvoření ringu a vyhlášení boxerského turnaje. 
Soupeřem Vildy Jakše se stal metrákový chlap, 
povoláním řezník, ale mrštný Jakš mu neustále 
zasazoval spoustu úderů. Nakonec to dopadlo tak, 
že naštvaný řezník použil zakázaný úder ze shora 
do hlavy a Jakše omráčil.

Tato epizoda však Vildu Jakše neodradila. Naopak, 
přihlásil se do boxerského klubu, zprvu boxuje jako 
amatér, ale po několik letech se profesionalizuje. 
Stává čtyřnásobným mistrem Československa ve 
střední váze a vyhrává 28 utkání v řadě. Je známou 
osobností, jeho tvář figuruje na titulních stránkách 
tehdejších časopisů.

V této době se zároveň stává majitelem chajdy 
Kansas (později nazvaná Starý Kansas) v sázav-
ském kaňonu pod Medníkem.

Jako první československý boxer bojoval o titul 
mistra světa v Paříži v roce 1936 proti úřadujícímu 
mistru světa Marcelu Thilovi (zápas sledovalo 
20 000 diváků). Bohužel neúspěšně, ale tehdejší 
český i francouzský tisk hodnotil jeho výkon velmi 
vysoko. Sám Marcel Thil Vildovi Jakšovi prorokoval 
velkou boxerskou budoucnost.

K té však již nedojde.
Po okupaci Československa opouští Vilda Jakš 

republiku a složitou cestou přes Itálii se dostává 
do Francie, kde je odveden a po porážce Francie 
pokračuje dál do Anglie. Zde se stává palubním 
střelcem u československé 311. bombardovací 
perutě. Po patnácti bojových letech byl raněn a 
odvelen do zázemí, jako instruktor střelců. Zde však 
dlouho nevydrží, prý kvůli hlasům obviňujícím ho ze 
zbabělosti a znovu se dobrovolně hlásí do bojových 
akcí k jeho peruti, která byla mezitím převelena 
k Pobřežní stráži - tedy k honům na ponorky.

21. srpna 1943 při operačním letu nad Biskajským 
zálivem objevila Jakšův Liberátor letka německých 
dálkových stíhačů a sestřelila ho do hlubin moře. 
Těla posádky nebyla nikdy nalezena. Sestřelen je 
i jeden z německých útočníků, Vilda Jakš nedal 
svůj život zadarmo. Stal se držitelem Medaile za 
chrabrost a Československého válečného kříže. 
V roce 1991 byl in memoriam povýšen do hodnosti 
podplukovníka a před dvěma lety byl uveden do 
boxerské Síně slávy.

Na zdi rodného domu v Bratčicích u Brna visí 
pamětní deska s třemi jmény. Kromě jména Vildy 
Jakše jsou zde i jména jeho bratra Jožky, člena 

Na své chajdě Starý Kansas v kaňonu Sázavy. 
Vilda Jakš sedí dole vlevo, vedle něho je jeho 
životní láska, herečka Ljuba Hermannová
Foto: Oldřich Straka

Vildova chajda v dnešní době
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Při tréninku na osadě…,  Foto: Oldřich Straka

Kamarádi z osady Louisiana Tigers tábořili kdesi v pohraniční divočině a večer u ohně dostali chuť na 
pivo. Jeden z nich, Kořen, vzal bágl, naházel do něj čutory a zmizel ve tmě, aby po hodině cesty došel do 
hospody. V ní si dal u pípy na stojáka jeden kousek a nechal stáčet do čutor zlatavý mok.

V hospodě bylo veselo, protože v ní juchala početná německá klientela, kterou samozřejmě vousatý zjev 
v zeleném zaujal. Po chvilce došel k trampovi jakýsi týpek a pravděpodobně inspirován jeho velikostí si 
vzpomněl na jiného velikána, předválečného německého boxera Maxe Schmelinga. Postavil se do box-
erského postoje a se slovy „Max Schmeling“ začal pěstí oťukávat trampovo rameno, který dělal, že se nic 
neděje a dál pozoroval hospodského, jak stáčí pivo.

„Max Schmeling, Max Schmeling,“ stále opakoval rozparáděný Němec a v boxerském postoji dál bouchal 
do trampova ramene. Ten si nechal v klidu dotočit pivo, uložil jej do báglu, potom se otočil k boxerskému 
nadšenci a se slovy „Vilda Jakš“ mu ji takovou vyťal, že nebohý boxer amatér přeletěl přes tři stoly a ustlal 
si na zemi.

A bylo po zápase…

ilegální odbojové skupiny KSČ - umučeného 
v Mauthausenu a otce Josefa Jakše, padlého  
v 1. světové válce.

Milá maminko, když tento dopis dostanete, 
tak mě už doma nečekejte. Loučím se s Vámi  
a všechny doma zdravím.

(Z dopisu uloženého v Jakšově vojenském kufru pro 
případ, že by padl)

-TONY- 
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Tušili jsme, že u Eustacha budou. Vede tam 
nejen značená turistická trasa, po které jsme se 
vyškrábali nahoru, ale i lesní asfaltka. A byli. Vylezu 
poslední metry svahu a už vidím Landrover a zelené 
panáčky radící turistům jak nejlépe a hlavně honem 
vypadnout z parku. No nic, tohle už dávno známe. 
Padli jsme na zem a funěli, naštěstí nám došlo, že 
zapálit si tady oficiálně nelze.

„Za půl hodiny jsme v hospodě,“ povídá 
kamarád. Všem to samozřejmě dokla-
plo, za půl hodiny jsme totiž hodlali zapalo-
vat oheň na kempu uprostřed první zóny.  
Starší panáček ve značkovém outdoorovém 
oblečení a se slušivým smaltovaným odznakem 
nezklamal. Nalil si kafe do termohrnku a s úsměvem 
honem k nám. Mladší panáček v koženém klobou-
ku s výrazem pedofilního úchyla se nezúčastnil, 
jen nás sledoval nenávistným pohledem a komu-
nikoval s uštěkaným čoklem v kufru Landroveru.  
„Tak,“ povídá starší panáček se spokojeným výra-
zem. „Vidím, že s sebou máte výbavu, takže to  
k vám budu muset držet delší řeč.“

„No, to si asi můžeme všichni ušetřit, ne.?“ povídá 
kamarád.

„Nene, to já vám musím říct.“
Já na to, že už jsme to za těch třicet let párkrát 

slyšeli, oni že už to taky asi říkali víckrát, a že je to 
tedy kontraproduktivní.

„Nene,“ nedal se očividně spokojený pán 
odbýt. Trempů je dávno málo a na severu od 
doby lovů v Národním parku ještě míň, měl tedy 
očividně radost, že teď přišla jeho narážka. 
Následovala půlhodina tanečků na téma, co se  
v parku nesmí. Nocovat, kouřit, chodit... Hnízdící 
sokol, nejnověji přibyl čáp. Ten sokol musí být 
fakt úchyl, celý rok nemá na práci nic jiného než 
hnízdění a hnízdí zřejmě úplně všude, nejen tam, 
kde jsou kolem skály cedule, že tam hnízdí a kam 
samozřejmě nechodíme. Všechno jsme pěkně 
odkývali a prohlásili, že jdeme do Doubice do 
hospody. Děda měl radost a povídá: „No, to on vás 
tam určitě nechá za nějakou tu korunu spát někde 
na koberci.“ Měl jsem pocit, že asi vyprsknu smíchy. 

Jelikož celoživotně nezvládám vrozenou drzost, 

Zátiší v Zadní zemi z roku 2011, ale zdá se, že se toho od té doby zas tolik nezměnilo…

BUZEROVAT NEBO CHRÁNIT?
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MÍSTA 
MÉHO MLÁDÍ

Člověk se nemá vracet na místa svého dětství 
nebo mládí, kde byl šťastný. To není můj citát, ale 
poměrně známé tvrzení jednoho anglického klasika. 
Já se s ním ale občas docela ztotožňuji. A myslím, 
že i mnozí z vás.

Jen si vzpomeňte, kolikrát jste byli rozčarováni  
a zklamáni, když jste se vypravili po dlouhém čase 
na místa, která jste měli spojená se svým mládím. 
Třeba takové trampské kempy, stezky, oblíbené 
fleky… Většinu našich rozčarování způsobuje ply-
nutí času a změny, které ho provázejí.  

Tam, kde byla vlídná prosluněná paseka, je 
dnes vysoký neuspořádaný les, kde jsme se těšili 
ze stínu a pryskyřičné vůně vysokých borovic, 
je holá stráň, kde zurčel potůček, zůstalo jen pár 
suchých omletých kamenů. To  v lepším případě. 
Jindy najdeme na svých, ve snech znovu a znovu 
promítaných místech nelegální smetiště, vybudova-
nou asfaltku, kolonii výstavných zděných chat nebo 
třeba moderní výrobnu něčeho.  

Nepopírám, že zčásti se na našich deziluzích 
podílíme i my sami. A to tím, že si vzpomínky na 
svá kdysi oblíbená místa idealizujeme, s postupu-
jícím časem stále víc a víc. To je takřka zákonité. 
Ostatně slunce už nesvítí tak úžasně, jako když 
nám bylo dvacet, měsíc není tak magický, vítr tak 
vlahý, jahody a maliny už nemají tu báječnou chuť 
jako tehdy, voda v potoce je mnohem studenější, 
kameny ostřejší, stráň prudší…

A tak si raději nechávám některá, pro mne neza-
pomenutelná místa mládí dál jen ve své paměti, 
kde zůstávají dál krásná, prosluněná, kouzelně 
jedinečná. V mých vzpomínkách jim čas ani lidé 
neublíží, nikdy tak nezestárnou a nezmění se... 
dokud jim dám šanci.

-HANKA HOSNEDLOVÁ- 

řekl jsem, že na to jsem se celý rok těšil, až budu 
moct spát za korunu na koberci. Děda prohlásil, 
že on to chápe, že je taky bývalý tramp, ale že ten 
zákon...

Následně jsem se zeptal na to, co mě celý 
den trápilo: proč nejsou v parku podél cest 
alespoň občas koše, aspoň v místech, kam 
strážci jezdí každý den terénními pick-upy a proč 
místo toho turisti odhazují bordel okolo sebe. 
Dostalo se mi vysvětlení, že košů byla dřív velká 
spousta (24 kusů). Lidi ovšem schválně házeli 
odpadky vedle košů. Dnes je jejich množství zredu-
kováno na 12 (ano, 12 košů na celé území parku 
o rozloze téměř 80 km čtverečních). A je pořádek. 
A hned načal poslední naučenou mantru. „Možná 
jste se chtěli taky zeptat, proč na území parku 
těžíme těžkou technikou. Víte, my to nechceme, ale 
musíme. Ze zákona jsme povinni vzít nejlevnější 
nabídku a koně jsou strašně drazí.“

Ani ho nenapadlo, že pokud je park schopen si 
napsat do řádu, že se v něm nesmí nocovat (jakožto 
v jediném území v ČR, protože všude jinde se nesmí 
tábořit, což je zásadní rozdíl), asi by šlo napsat, že 
se v parku nesmí k těžbě používat těžká technika, 
která ničí lesní podloží cest. Nastalo ještě téma zlé 
smrkové monokultury, kterou tam zasadili feudálové, 
což je důvod, proč se musí v NP těžit o sto péro, 
aby pak bylo možné vysazovat přátelský smíšený 
les. Tohle už jsem slyšel mockrát, fakt ale mockrát. 
Přednáška skončila, vyrazili jsme směrem na Doubi-
ci. Nezklamali. Po čtvrt hodině se Landrover doplížil 
za námi a sledoval, jak odbočujeme po značce 
směrem ven z parku. Jelikož náš domorodý průvodce 
je velmi mazaný, nevrátili jsme se obratem zpět. Po 
sladké cigaretce na území NP (zakázáno) jsme ušli 
další kilometr a přetnuli další asfaltku. Samozřejmě, 
čekali na nás. Zamávali jsme a pokračovali. Ale jen 
kus. Následně jsme uhnuli do lesa a zakempovali  
v místě, kde by nás nikdo nehledal ani nenašel. Na 
další asfaltce o pár metrů dál nás čekali zbytečně. 
Čokla jsme slyšeli štěkat do dvou do rána a byl 
to opravdu sladký pocit ležet v teplém spacáku  
a vědět, že si někdo vydělává svou skývu na náš úkor. 
No, proč to vlastně všechno píšu...

Protože jsem po celý víkend sledoval dese-
titisíce o život se rvoucích monokulturních 
smrkových semenáčů, rašících na zbytcích větví 
a neodtažených hnijících stromech, co se válí po 
lese. Vedle nich pak několik desítek jedliček nebo 
buků, zasázených převážně jen kolem asfaltových 
cest, kam se ochranář dostane autem a kde je vidět 
činnost. Kus na tři sta metrů. Polovina z nich byla 
po smrti. Na stejných pozicích pak několik desítek 
ptačích budek, ve kterých očividně nikdy nic nežilo. 
Uprostřed lesa pak není nic. Ani výsadba, ani budky. 
Všude hranice pokácených kmenů, menšina z nich 
prasklá po kalamitách, většina prostě hospodářská 
těžba. Cesty rozježděné harvestory, orvané kořeny, 
půlmetrová koryta v zemi. Ale nohu tam položit 
nesmíš, to je zločin.

Jsem si vědom, že můj pohled není úplně objek-
tivní. Že letos opravdu byly vichřice a polomy. 
Že někteří strážci parku dělají věci jinak. Že ne 
všechno, co dělat musí, dělají s přesvědčením. 
Ale jsem si jistý, že protichůdné pohledy trempů  
a strážců na mnoho věcí nezmizí asi nikdy.

Suma sumárum: Užili jsme si krásný víkend  
v Zadní zemi, kam jezdím skoro 35 let. Ano, spou-
sta starých dobrých kempů je zničená. Kozí důl, 
Janovka, Růžová zahrada. Desítky dalších. Sokol 
tam bydlel tehdy, bydlí tam pořád. A my tam jez-
dili tehdy, jezdíme tam pořád a pořád budeme. 
Nikdy nás nenajdete, nikdy nás odtud nedostanete. 
A tak si říkám, Gandalfe a Hobite... fakt, ale jako fakt 
věříte tomu, co děláte?

-PAVEL-
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PYTLAČKY 
Který brdský tramp někdy nenamočil žížalu 

v Hladovci, neboli v Žárovce, jakoby snad ani nežil. 
Tahle neřest provází toulavé zhýralce odedávna, 
jak ostatně praví i prastará píseň: „Silnicí běží dva 
trempíci, pod paží slepici ukradenou…“

Dobře si pamatuju, jak před jednasedmdesáti lety, 
když jsme bydleli v Liberci, chodili s tátou pytlačit. 
Tehdy, těsně po válce, stály u potůčků v Lužických 
horách opuštěné textilní továrničky s funkčními stro-
ji, podél silnic vraky děl a vojenských aut. Táta mě 
učil, jak se jako indián přiblížit obloukem ke klika-
tému zářezu potůčku a zhoupnout vlasec s koníkem 
nad tůň. Byl jsem u vytržení, když dřív, než se koník 
dotkl hladiny, vylétl pstruh z vody a já, ukryt tak, 
abych ani neviděl na vodu, ucítil v ruce držící prut to 
zaškubnutí. Pak jsme jen naložili pstruhy do tašky  
a mířili k domovu.

Stejně tak, zejména v prehistorii osady Paběrky, 
někteří jedinci nemohli zatábořit jinde, než poblíž 
potoků s rybonosnými tůněmi, nejdrsnější býval 
Findy. Vozil s sebou na vandry taková instalatérská 
kovová kolínka vycpaná střelným prachem. Říkal 
tomu „hafuši“. Nějak pak propojil drátky a umístil do 
tůně. Po odpálení se ozvala tlumená rána, takové 
„haf“ a ryby vyplouvaly břichem vzhůru. Findy vybral 
ty největší, ostatní se pak ze šoku vzpamatovaly. Byl 
jsem nervózní, když tyhle čertovské nálože ukládal 
na noc pod hlavu, hned vedle mne. Někdy ten-
krát jsme také táhli po Horní Střele a šli jsme jako 
obvykle roztroušeně, v takové rojnici loučkou podél 
olší a potoka. Vpředu před námi z houští vyběhli 
dva chlapi a pádili pryč. Pochopili jsme o co šlo 
teprve až když jsme došli do těch míst, kde v tůních 
plavaly bílým břichem vzhůru desítky ryb. Cizí pyt-
láci zřejmě považovali náš houf zelených postav 
za zátah myslivců a kořist nám krásně přenechali. 
Findy pak už „hafuši“ ani použít nemusel.

Možná si pak pro něj shůry přišel rybí ochránce: 
Findy bydlel nad Želivskou přehradou, a když za 
ním přijel kamarád, našel dveře jeho bytu otevřené, 
na stole brýle, cigára a „hafuši“. Tehdy nějak zmizel 
a ani příslušníci VB nenalezli žádnou stopu.

Dnešní milovník přírody Fredy, který ze svého 
šatníku vynáší moly a vypouští je z okna, nebýval 
v dávnověku tak svatý. Kdysi z Úteráku vytáhl 
parádního pstruha a pak cestou k nádraží stopnul 
auto. Za volantem ale seděl příslušník VB. 
Hledali nějakého kriminálníka a Fredy byl jako 
tramp podezřelý. Bál se osobní prohlídky. Proto 
nepozorovaně vyhodil kolečko s vlascem z okénka 
auta a pstruha tajně zakopal pod sedadlo řidiče. 
To později musel být v autě odér. Fredy z toho má 
radost dodnes.

Při putování ze Skuhrovského nádraží do Brd jsme 
s Fredym občas odbočili k rybníku v Leči. Zatímco 
já se smažil a pidlal na banjo na kamenné hrázi, 
Fredy slezl k tůni pod výpustí a nahazoval pytlačky.

Před léty na listopadovém trampu se osadník 
Nepu vydal z kempu k oblíbenému lesnímu ryb-
níku vzdálenému několik kilometrů. V nočním klidu 
si tam na břehu zapálil, obřadně napíchl rousnici  
a vychutnával si, jak se ten měsíc odráží v nehybné 
hladině. Roztočil vlasec a hop - žížala s olůvkem 
letěla a velkým obloukem dopadla na hladinu, 
hezky to cvaklo a žížala se odklouzala po ledovém 
škraloupu. Nepu se pak pokorně vydal dlouhou ces-
tou zpět k tábořišti.

Ryby tenkrát masakroval i nebožtík Bidlo. Jemu 
stačily úlovky, které položil napříč US pánve.

Já nebyl nikdy systematickej rybář a nesnáším 
dodnes to krkolomné rozšmodrchávání vlasce  
a složité noční převazování návnad. V mládí jsem 
ale uměl v lesních tůňkách pod hladinou pod 
kořeny ulovit rukama ukryté pstruhy. Později jsem 
si pomyslel, jak mi třeba ondatra ukousla prst  
a s rybařením jsem skončil.

Mákova cesta, než se vypracoval k serioznímu 
rybolovu, byla dlouhá. Jako tříletý vytáhl v chráněné 
krajinné oblasti první rybičku. Volal na celé údolí 
prolezlé ochránci přírody: „Iba, iba, mám ibu…“

Pak zase snad jako prvňáček „rybařil“ na Javor-
nici, dál od tábořiště. Najednou slyšíme jeho srd-
cervoucí pláč! Letíme k tůni, snad se netopí. Mák 
měl na háčku rybku se strašidelnou vizáží - vranku, 
která ho vyděsila. Ani Brdy neušly zájmu dětského 
pytláčka. Já musel hlídat na hrázi Hladovce, Mák 
nalíčil asi osm pytlaček a začal pěkný kolotoč. 
Pstroužci se vrhali i na tři návnady najednou! 
Později nám pak mizel od nočního ohně a třeba od 
Voznického potoka nosil úlovky.

Během let přišel náš trampský novověk a rybáře 
přestalo bavit plazit se jen s kolečkem k vodě, zej-

Největší úlovkem Pytlaček byl Mákův velekapr. 
Samozřejmě, že byl tento veterán puštěn zpět 
do řeky…
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ména pak, když na pěkné místo bylo třeba vidět ze 
silnice. Taky dobrým osadním duším se konečně 
zželelo nedorostlých rybích puberťáčků. Mákovi 
jsme zařídili dětský rybářský lístek a proutek s navi-
jákem. Zjistili jsme, že v širším okruhu osady někteří 
kamarádi normálně legálně rybaří. Vymyslel jsem 
tedy akce, sice s tradičním názvem „pytlačky“, ale 
za účasti spřátelených trampských rybolovců. Jarní 
pytlačky se už pravidelně konají na soutoku Ska-
lice s Lomnicí, podzimní u Krašova. O těch víken-
dech výjimečně netáhneme krajem, ale popelíme 
se opodál od pobřežního ležení rybářů. Od stálého 
ohně s pánvemi v pohotovosti znějí trampské 
písně a u vody je zakopaný sud piva, který někdo 
přivezl v lodi. U výhřadu nahozených prutů je slyšet 
samozřejmě rybářská latina a hlášky: „Jaký mám 
napsat číslo revíru? Sakra, zase jsem prošvihl 
záběr! Bacha, šlapeš mi v červech!“

Všechno to hemžení se odehrává v tramp-
ském stylu a tradiční rybařině. Proto samozřejmě 
například žádné pípáky, které za tmy hlásí záběr,  
u prutů máme poctivě svíčky. Na navijáku 
nahozeného prutu je položený kámen, na zemi 
pod navijákem třeba ešus. Ryba zabere, naviják se 
pohne, kámen spadne a břinkne o ešus.

Když plujeme a táboříme na Horní Berounce, 
vzpomínám na naší amatérskou pytláckou minu-
lost a zírám, jak se okázale pytlačí dnes. Rybářská 
auta stojí zajetá přes louky těsně u vody. To řád 
přírodního parku zakazuje. Vedle stojí prostorné 
stany. To řád parku i rybářský řád zakazuje. Rybáři 

se hřejí u ohně. To řád parku i rybářský řád zakazu-
je. „Kačeny“ s návnadou na sumce jsou nastraženy 
po celou noc, to rybářský řád zakazuje…

Byl jsem svědkem, jak policejní kontrola spolu 
s rybářskou stráží prohlédla jen rybářské lístky  
a celé to ležení nechala být. Nedaleko však 
zeleného mužíka, snad trampa s kánoí a malým 
stanem pěkně sejmula.

Tak končí moje odbočka z brdské stezky. Pokud na 
Hřebenech nepotkáte Paběrky, možná někdo z nich 
učí plavat žížaly, třeba ve Smutné nebo v Ploučnici. 
Není tam sice tak božsky jako na Brdech, ale ryb 
tam bývá o něco víc.

-MARKO ČERMÁK-
Foto: TONY

A večer se rybičkám hezky zahraje a zazpívá

Zasloužená odměna…



Puchejř� Strana�24

ZLATÉ DNO
Neustále mě překvapuje, jak často chodí maily 

od různých „přespolních“ kamarádů a kamarádek 
s dotazem na brdské Zlaté dno, jestli už se to tam 
po tom kácení v roce 2014 dává alespoň trochu do 
pořádku. Je vidět, že zničení Zlatého dna, památ-
níku za padlé a popravené trampy za 2. světové 
války, zasáhlo hodně trampů, a to i těch, kteří na 
Zlatém dně nikdy nebyli.

Jak to popsat… 
Na staré Zlaté dno s mohutnými smrky si budeme 

muset počkat zhruba dalších sto let, ale je pravda, 
že už to není taková „schíza“, jako byla ještě třeba 
před dvěma lety, kdy se paseka po každé vichřici 
zvětšovala o další polom a všude kolem kempu 
ležely vyvrácené stromy. Prostě Zlaté dno je teď 
zarostlé vysokou trávou, ze které koukají špičky 
smrčků vysázených trampy a opěradla laviček 
kolem ohniště. Na třech dubových sloupech, které 
nahradily původní pietní smrky neustále přibývají 
nové a nové placky. Bohužel, původních placek 
na sloupech už moc není, protože jak už nejsou 
zakryty větvemi, tak nápory slunce, deště i zimy jim 
příliš nesvědčí. No uvidíme, jak dlouho tam vydrží 
ty nové.

Skvělé je, že se těch pár původních smrčků, které 
v době kácení měly metr či dva, má čile k světu 
a společně s jedním doubkem a olšemi u potoka 
začínají kolem sloupů pomalu utvářet uzavřené 
místo - myslím, že za několik dalších let bude Zlaté 
dno na malém lesním paloučku, což je dost dobrá 
zpráva. Tak jen doufám, že lesáci stále nezapomněli 
na ten „bugr“*, který tehdy po vykácení nastal  
a i nadále budou považovat Zlaté dno za místo, kam 
se s motorovou pilou nechodí. Ale abych je nehanil 
- v současnosti se chovají opravdu vzorně, dokonce 
na odtažení padlých stromů při těch pozdějších 
vichřicích raději sehnali koně, než aby kolem  
Zlatého dna jezdili s traktory.

Na podzim bude na Zlatém dně zase malá 
brigádička - hlavně co se týče té přerostlé trávy, 
která dusí část těch zasazených smrčků a celkově 
se rozlejzá víc, než se sluší a patří.

Tak, a to je úplný konec hlášení:)
-TONY- 

* Se nechci odvolávat na všechny ty noviny, 
rádia i televize, ve kterých se zničení Zlatého dna 
oznamovalo a i odsuzovalo, ale vzpomenu na his-
torku, kterou mi vyprávěl kamarád, když nám šli  
v asi patnáctihlavém houfu pomoci odklidit na 
Zlatém dně největší škody a uviděli kousek od 
cesty dva lesní zaměstnance. Jeden z trampů na 
ně zavolal, jestli „náhodou, někdo z nich u TOHO 
kácení nebyl“ a oba lesáci jak na povel zvedli ruce  
a o překot volali, že oni to opravdu nebyli.

(Na fotografiích je Zlaté dno na začátku června)



Puchejř� Strana�25



Puchejř� Strana�26

V červnu 2018 tomu budou už neuvěřitelné čtyři 
roky (!), co probíhá na webových stránkách Tramp-
ského magazínu fotosoutěž, kam posíláte vaše 
fotky z vandrů, potlachů a jiných trampských akcí. 
Za tu dobu přišly stovky fotek, které krásně doku-
mentují  naši trampskou současnost.

Všímáme si ale, že poslední dobou chodí méně 
fotek, než v počátcích fotosoutěže. Říkáme si, že je 
to možná tím, že se fotosoutěž již zaběhla, není to 
už taková „žhavá novinka...“ Byla by škoda, kdyby 
fotosoutěž vyšuměla do ztracena kvůli nedostatku 
zaslaných fotek. Aby se to nestalo a bylo na Tramp-
ském magazínu nejen co číst, ale i na co koukat, tak 
prosíme posílejte, posílejte, posílejte! Máme radost 
z každé došlé fotky!

Na této dvojstránce se můžete podívat na vybrané 
snímky, které měly u čtenářů Trampského magazínu 
úspěch a můžete se nechat inspirovat třeba do již 
vyhlášeného jarního kola fotosoutěže, které má 
uzávěrku už 15. června 2018. Stačí nám na mail 
fotosoutezTM@seznam.cz zaslat jednu fotku ze 
svých vandrů či jiných trampských akcí, pojmeno-
vat ji a potom už jen počkat a doufat, že se široké 
trampské veřejnosti bude líbit a nastřádá mnoho 
hlasů. Podrobnější propozice najdeš na webu 
Trampského magazínu- www.trampsky-magazin.cz. 

Děkujeme za zaslané fotky, ochotu soutěžit  
a těšíme se na spousty dalších krásných fotek, 
kterých prostě není nikdy dost.

- LUCKA a MEJLA-

Fotosoutěž Trampského magazínu

3. místo: Říjnová louka    Foto: HANS

2. místo: Podzimní ráno na Umírajdě
Foto: TOULAVEJ HAGEN

1. místo: Roverky
Foto: PÍĎA, T.O. Bílá hvězda
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Tradiční velikonoční akce měla letos sraz stylově 
před Ministerstvem životního prostředí. Čímž 
Bloudění pro některé začalo už hledáním místa 
srazu, když si popletli ministerstva...

Účastníků bylo asi historicky nejméně, kolem dva-
ceti. Což je celkem škoda, když už si organizátoři 
dají tolik práce. Akce je otevřená pro všechny, 
kterým nevadí se čtyři dny trmácet  po cestách 
necestách, podle (h)různě upravených mapek  
a kvízů (vtipných i záludných). Každa kontrola je pak 
označena žlutým flekem, tzv. yellowstonem.

Od srazu jsme se přesunuli na nádraží Praha 
Vysočany a odtud vláčkem na hlavák. Cestou jsme 
stihli ztratit loňského vítěze Sylvestra a naopak 
přibrat zbloudilce nestíhající sraz u ministerstva 
případně hledající ministerstvo jiné. Posledního 
účastníka jsme nabrali až někde u Kolína, neboť 
strávil tři hodiny ve vlaku, na který spadla trolej. A Fo 
si stěžoval, že to nemusel jezdit do Prahy tak brzo, 
když mu začínáme skoro za barákem... Lístky jsme 
kupovali do Sázavy u Ždáru nad Sázavou.

Výsadky byly letos jednoduché, co zastávka, to 
jedna skupinka. Kvíz byl vyluštitelný velmi rychle, 
stačilo vytipovat správné odpovědi.

Potkáme-li ochranáře v I. zóně, tak:
 1. Musíme mu ukázat občanku  
     a zaplatit na místě                                           V
 2. Nemusíme mu ukazovat nic, 
     pokud není v doprovodu policie ČR                P
 3. Rychle utečeme                P

Správně byla samozřejmě třetí možnost.
Podobně zvolání o budoucím národním parku  

v pohádce nebylo ani „Tady je Jenčovo!“ ani „Tady je 
Woodyho!“, ale „Tady je Krakonošovo!“.

A už míříme na první placatý kopec. Tam už 
pobíhají Bludiči s baterkami a nacházejí triangu-
lák se zprávou, že máme hledat nejbližší křoví. Fo 

jako obvykle neomylně přechází hromadu kamenů 
se žlutým flekem a velkou plastovou krabicí se 
žlutým víkem. Uvnitř jsou krabičky s tiktaky. Bereme 
krabičku a mapku a odcházíme se utábořit o kus 
dál do lesa. Na mapce jsou čtyři římské číslice  
a docházíme tedy k názoru, že tiktak jsou hodiny 
a máme jít tam, kde číslo počtu 12 tiktaků. Jdeme 
spát, ráno moudřejší večera.

Jak se ukázalo, původní teorie nebyla správná, 
mělo se ochutnat všech 12 tiktaků a dva měly mít 
pomerančovou chuť a ostatní peprmintovou. Za 
denního světla to bylo i trochu vidět.  Fo tuto šifru 
rozluštil tak, že dvojka je jako jediná správně, takže 
nepotřebovali nic ochutnávat.

Následoval tedy přesun k zamrzlým ranským 
jezírkům a k mé lítosti jsme se vyhnuli bledulovištím 
na Starém Ransku. U jezírek byl papír s různými 
geometrickými tvary a byla potřeba konzerva 
fazolí na odhalení správného tvaru obsahujícho 
kótu – Kamenný vrch. Tedy Seyček to poznal i bez 
přiložení konzervy. Dal se přiložit i pětifrank, který 
byl také v doporučené výbavě, ale ten ukazoval kótu 
někam hluboko do nížin a my byli na Vysočině!

26. Bloudění aneb Národní parky ČR

Sraz Bludičů před Ministerstvem životního 
prostředí

Tak pětifrank nebyla správná pomůcka. Správný 
byl rozměr fazolí a tedy kóta 802,5
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Na Kamenném vrchu byla šílená básnička ve 
Woodyho stylu, která nás poslala dál na Křovinu. 
Začal jsem nabývat dojmu, že čím placatější kopec, 
tím větší šance, že tam bude další kontrola. Také 
jsem na Křovině lehce zakufroval, když jsem si fotil 
triangulák a yellowstone – smrkový les vypadal na 
všech stranách stejně. K další kontrole nás mělo 
dovést chráněné zvíře – z exotických i domácích 
siluet jsme nebyli moc moudří, ale nakonec se hla-
sováním rozhodlo, že by se mohlo jednat o netopýra 
a štolu nad Svratkou. Štolu jsme po kratším hledání 
našli asi o 100 - 200 metrů dál, než byla na mapě. 
Už se stmívalo a na druhém břehu Svratky byl 
pěkný spací les a potůček. Nastala tedy anabáze 
pokusu přehodit kládu přes řeku, což jsme vzdali, 
když nám málem spadla na hlavu. Následoval 
přechod po jezu s akrobatickým výlezem na dost 
vysoký betonový břeh, holky jsme pak vytáhli. 
Zkoumání papíru s různými zprávami z internetu 
výsledek nepřineslo ani večer ani ráno (a pak že 
má být ráno moudřejší večera...). Ráno jsme pot-
kali další skupinku, ale výsledek byl asi takový, 
že se jen lišily priority, zda podle zpráv by to tedy 
měl být vysílač na kopci Žižkov nebo Bubnovaný 
kopec. My vyrazili na Žižkov, Deneb na Bubnovaný 
kopec a po cestě pro jistotu zkoumali i další kóty. 
Na Žižkově nic. Až od nějaké další skupinky dora-
zila zpráva, že prý snad něco s černou kronikou. 
Seyček se poněkud nevybíravě vyjádřil na adresu 
organizátorů a začal škrtat zprávy černé kroniky.  
U toho jsme ještě také prováděli hlasování – to, že 
dopadli drogového bosse je nebo není černá kro-
nika? Nakonec nám opět vyšel nejplacatější kopec 
v okolí. Při hledání trianguláku jsme se zase potkali 
s Denebčinou skupinkou.

Kontrola byla celkem vypečená, žlutě nabarvený 
kolík a okolo po lese spousta dalších kolíků s nápisy 

reálnými i lehce nesmyslnými typu Sněžka. Naštěstí 
jediná povinná věc, co jsem snad měl s sebou, byl 
provázek 3,14 metru dlouhý. Tím jsme naměřili 
vzdálenost od žlutého kolíku a vyšel nám mezi 
několika kolíky se vzdáleností kolem tří metrů ten 
s nápisem Mlýnský kámen. Ale už se hnala bouřka. 
Vyrazili jsme k další kontrole, cestou přišel pěkný 
slejvák. Chvilkový azyl nám poskytl malý seník, než 
přestalo lejt a začalo jen mrholit. Deštivým lesem 
jsme se přesunuli k Mlýnskému kamenu. Tam jsme 
našli Rubikovu kostku a dle mapy a Seyčkových 
místních znalostí vyrazili zase v dešti do hospody 
v Budislavi s tím, že se tam bude nejlépe luštit.  
V hospodě měli teplo a u kamen už se sušili cyklisti. 
Tak jsme tam přidali i naše promočené ošacení. Na 
kostce nám na žluté straně vyšel hrad (ale i na ostat-
ních stranách něco vycházelo – velryba, domeček, 
smrček,...), takže pak následoval večerní přesun 
na převis na Toulovky a dojití pro zprávu ke skále 
připomínající hrad. Večer nás navštívil i Alva, který 
se vracel z Brna domů. A jak to komentoval Seyček, 
měl sbalenu i svoji „bílou usárnu“ (kempráč).

Jedna z kontrol - štola na břehu Svratky

Žluťáci u Ranských jezírek kontrolují zprávu  
i proti sluníčku, zda jim něco neukáže... My zatím 
míříme na Kamenný vrch...
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Ráno jsme ještě ukecali Alvu, jestli by nás 
nehodil k České Rybné, abychom se vyhnuli silnici   
u Perálce (vzdálenostně k další kontrole to vyšlo 
skoro nastejno). Údolí Krounky bylo moc pěkné.  
V šifře se psalo nejdříve o štole v Šilinkově dole, pak 
o horní štole. Evidentně organizátoři lehce podcenili 
přípravu, štoly jsou totiž tři na každé straně a bylo to 
v prostřední na pravém břehu. A poslední zpráva už 
nás hnala do cíle v lomu Kaňon za Skutčí. Cestou  
s výhledy na hrad Rychmburk. Takže jsme ještě sti-
hli pozdní oběd ve Skutči. A večerní prolezení okol-
ních lomů, než se sešlo více Bludičů a mohly se 
porovnávat zážitky.

Letošní Bloudění se vydařilo, počasí organizátoři 
objednali slušné, až na tu bouřku. Dokonce byl  
i nadprůměrný výskyt hospod (tři jsem snad ještě 
za jedno Bloudění nikdy nenavštívil), ale třeba 
Zajdova skupinka si nějakou občerstvovnu najde 

vždycky, což je pak znát i po zakreslení jejich klika-
té trasy do mapy v cíli. Akorát pak mají problém 
stíhat dojít do cíle ve správném čase do nedělní 
půlnoci, letos dorazili 23:45. Zvítězila skupinka NPP 
(Emer, Deneb, Randir) – byli v cíli v neděli ve 14:30.  
Takže děkujeme organizátorům (Višňák, Terka, 
Petr, Woody) a do příštích ročníků by to chtělo více 
účastníků. Zvadlo na akci je možno sehnat buď 
v redakci Puchejře nebo na www.semik.info – 
většinou tak měsíc až dva před Velikonocemi.

-ŠEMÍK-

Léňa v dešti hledá schované Rubikovy kostky  
u Mlýnského kamene

Čekáme v seníku, než se přežene bouřka

A tenhle zákaz sem dali lesáci nebo organizátoři 
Bloudění?
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Rok utekl jako voda, prořítil se kolem uzávěrky na 
konci února, proběhl se s porotou a její slezinou,  
a najednou tady byl opět poslední víkend května, 
kdy už tradičně vzplane oheň a jsou vyhlašovány 
nejen výsledky Trapsavce, ale i Trasy. Ta letos 
dospěla do čtvrtstoletí své existence, zatímco  
Trapsavec právě završil ročník 44.

Výběr místa si pro letošek vzal na starost plzeňský 
Kačer, který se spojil s Jiřím Kněžíčkem – Bobem 
a vybrali nádherné tábořiště nedaleko od Kunžaku. 
Byli jsme se tam s Kačerem v únoru podívat a moc 
se nám líbilo. Následovalo domluvení s majiteli 
tábořiště, sdružením Lužánky z Brna a mohlo se jít 
na věc.

Jako už tradičně jsme se na cestu vydali už ve 
čtvrtek. V Praze jsem vyzvedl sborníky, velkou 
plachtu, ceny a fotky Trasy, a když už jsem tam byl, 
tak i Tonyho a Carmena. Vyrazili jsme na jih. 

U stanice Kunžak-Lomy jsem dle instrukcí od 
Boba vykopal u stožáru ukrytou mrtvou schránku  
a v ní povolení vjezdu a pokračovali jsme na 
tábořiště. Tam jsme dojeli za hustého lijáku. Naštěstí 
za chvíli ustal a my mohli začít. To máte – postavit 
organizátorský stan, vyložit věci, udělat kuchyňské 
ohniště, nanosit dříví prozatím na vaření, roztáhnout 
plachtu, odvézt auto, roztřídit věci…

Na chvilku se objevil Bob, ale že hned musí 
domů, bude tam mít návštěvu ze Slovenska, 
nějakého D’Adyho a Jackii. Inu, svět je malý. Dora-
zila čtyřčlenná slovenská výprava se známým 
plackožroutem Haluzem, vzápětí i Tom Racek 
s rodinou. Už za tmy dorazili Pavlís s Jokem.

Večerní sezení kolem ohně bylo kolem jedné 
rozehnáno vytrvalým deštěm.

Ten pokračoval i ráno, i když už s přestávkami 
a nebyl už tak vydatný. Nastal čas jít připravovat 
dřevo na oheň. Klika byla v tom, že les je plný 
soušek, které ani nejsou daleko. Všichni přítomní se 
dali do kácení, sekání a nošení dřeva, a když přijeli  
i Vokoun s Kačerem s druhou motorovou pilou, 
těžba nabrala na tempu. Brzo jsme měli dostatečnou 
zásobu, postavili hranici a připravili polena na 
lavičky. Vše se obešlo bez pohrom, když nepočítám 
to, že mi na hlavu spadl kousek káceného stromu.

Odpoledne se už trousili na místo konání další  
a další účastníci, včetně kamarádů muzikantů. 
Jejich hudební produkce skončila za svítání.

Sobotní dopoledne patřilo posledním přípravám, 
Šmidla přivezla prkna na dokončení laviček, vrátil 
se nám putovní Zlatý Trapsavec, Kawi vyvěsila 
příspěvky Trasy a připravila divácké hlasování. Vše 
bylo připraveno.

Program samotný začal úderem druhé hodiny 
odpolední. Po nezbytném uvítání a organizačních 
pokynech byla představeny nové sborníky edice 
Trapsavecké Miniatury. Vzhledem k tomu, že 
mezi křtěnými Miniaturami byla i Harmonikova, její 
autor doprovodil ceremonii písněmi s doprovodem 
svého banja. Poté představil D’Ady nové knihy 
vydané na Slovensku, předvedena byla i povíd-
ková kniha Vodácké duše z Pígova nakladatelství 
Klika, Hafranovy vydané i připravované trampské 
detektivky, Tony představil novou knížku Miloslava 
Nevrlého, Belmondo pak dvě knihy o tajemných 
místech naší vlasti. Jednu o těch z doby komunismu  
napsala Waki, druhou o nacistických pak Belmondo 
se svým synem. Kawi ukázala knižní novinky pro-
zatím nepřítomného Přebrala. Zabrousili jsme i do 
netrampských časopisů, kde vychází Tonyho série 
článků o současném trampingu v časopisu My  
a Střepův komiks v Abíčku.

Poté, co byly publikace řádně uvítány, nastal čas 
na Trapsavytí, jež bylo v režii početně oslabených, 
leč výborných Chorošů. Mimochodem, člen skupiny 
Doug byl jedním z těch, kdož křtili Miniatury a jak se 
později večer ukázalo, i jedním z letos oceněných 
autorů.

Následoval seminář s porotou, trapsavecký knižní 
veletrh, prodej lístků do tomboly a přestávka na 
večeři.

Letošní zapálení ohně bylo tak trošku netradiční, 
Oheň totiž rozdělal Bob třením dřev, čímž pod-
pálil malou hraničku a od ní teprve vzplály louče  
a proběhlo už tradiční trapsavecké zapálení. 

TRAPSAVECKÝ VEČER S PŘEKVAPENÍM

Ceny pro vítěze…

Jeden ze křtů na Trapsavytí…
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Zazněla Vlajka a po ní ještě Bob nádherně zare-
citoval báseň „Velký zákon“ od Otakara Leiského.

Pak už došlo na vyhlášení výsledků Trasy, jehož 
se pochopitelně zhostila Kawi. Jen vyhlášení hlavní 
ceny bylo díky nepřítomnosti jak Přebrala, tak 
samotné hlavní ceny Dědka Trasáka, odsunuto na 
samotný závěr večera.

Začalo se číst, a to od třetích míst. Čtyři bloky 
povídek a básní byly odděleny losováním tom-
boly a hudebním doprovodem v podání všech 
přítomných muzikantů. Kolem ohně bylo napočítánu 
86 účastníků. Je škoda, že hned devět z oceněných 
autorů letos nedorazilo. 

Večer pokračoval, až dospěl ke svému závěru. 
Vrcholem pak bylo předání Dědka Trasáka, kterého 
se Přebralovi podařilo za poněkud dramatických 
okolností před půlnocí dopravit na místo konání, 
a po něm konečně i čtení vítězné Jokovy básně  
a předání letošního Zlatého. Vítěz se stal historicky 
prvním slovenským držitelem této trofeje.

Dojatý Joko převzal cenu a vzal si slovo. Zatímco 
přítomní očekávali, že dojde na tradiční děkovačku 
rodičům, kamarádům a bůhví komu ještě, Joko 
krásným způsobem požádal Pavlís o ruku (foto na  
str. 2). Ovace, kterých se mu za to dostalo, znatelně 
překonaly ty za vítěznou báseň.

Máme se na co těšit!
-HAFRAN-

P.S.
Všude slyšíme, jak nám stárne populace, jak děti 

blbnou z mobilů, jak ubývá mladých trampů. Je to 
bohužel všechno pravda a i nám se začíná nedostá-
vat mladých autorů pro kategorii do 23 let. S tím je 
třeba něco udělat a jediní, kdo můžeme nepříznivý 
trend zvrátit, jsme jen my sami – trampové, psav-
ci, příznivci soutěže. Proto se Trapsavec rozhodl  
vyhlásit akci

ULOV SVéhO YOUngPSAVcE
Jak název napovídá, cílem je přitáhnout nové 
mladé tváře do naší literární soutěže a jejím 
prostřednictvím možná i do trampingu vůbec. Psavci 
i příznivci soutěže jsou žádáni, aby ve svém okolí, 
rodině, trampské osadě, oddílu vytipovali, našli  
a ukecali mladého autora, kterého pak do soutěže 
přihlásí, případně se takový autor přihlásí sám  
a s uvedením jména toho, kdo ho ulovil. Úspěšní 
lovci youngpsaveckých skalpů budou na dalším ohni 
Trapsavce odměněni drobnou věcnou odměnou. 
Odměnu je možné získat i za autora do 23 let, 
který se již soutěže zúčastnil a do 45. ročníku pošle 
příspěvek znovu. Takže, kamarádi, lovte!

Zapálení slavnostního ohně třením dřev  
Foto: HALUZ

Kdo má zájem o e-sborník Trapsavce se všemi 
vítěznými povídkami a básněmi (výsledky 
jsou na straně 5), tak si ho může stáhnout na  
www.trampsky-magazin.cz, nebo si o něj napsat 
na mail: soutez.trapsavec@seznam.cz
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O posledním květnovém víkendu proběhlo 
tradičně společně s vyhlášením výsledků Trapsavce 
také oznámení výsledků Trasy, letos již jubilejního 
čtvrtstoletého ročníku. Vše se odehrálo na hezkém 
fleku v srdci České Kanady za občasného houkání 
vlaků z nedaleké úzkokolejky. Počasí přálo, možná 
až moc – naštěstí však byl v okolí dostatek koupa-
cích rybníků.

Odpoledne mohli přítomní mimo trapsaveckého 
programu i obdivovat výstavku příspěvků Trasy  
a svým hlasováním (které se letos těšilo hojné 
účasti) určit výherce divácké ceny.

Večer při ohni, rozdělaném Bobem třením 
dřev, pak byly slavnostně zveřejněny výsledky. 
Vítězové si rozebrali placky a další ceny, které pro 
Trasu připravili Chůf, Kawi, Komár, Lucka Raková  
a Mamut. Pro plackožrouty Višňáka FOtepa  
a Haluze byly mimo hromady pomalovaných dřev 
připravené i trasácké žracáky, aby to všechno měli 
kam dát.

Celý večer se hrálo a zpívalo a v pravidelných 
intervalech tóny kytar přerušovalo čtení vítězných 
trapsaveckých povídek, losování tomboly a žádosti 
Zlatých trapsavců o ruky mladých autorek. Snad se 
i za rok sejde tolik hezkých soutěžních příspěvků  
i tolik fajn lidiček na samotném ohni.

Dědek Trasák (putovní hlavní cena)
Bohdan Mezei – Haluz za fotografii BedloDuet

Divácká cena účastníků ohně Trapsavce a Trasy
Bohdan Mezei – Haluz za fotografii BedloDuet

Kategorie Z roklí a skal
1. místo: Jan Pohunek – Přebral: Českosaská tapisérie 
2. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Večer na Pustovni 
3. místo: Ondřej Jaroš – Višňák: Ráno v kaňonu Čaryn

Kategorie Trampové
1. místo: Bohdan Mezei – Haluz: BedloDuet 
2. místo: Peter Pintér – FOtep: Kadov 
3. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Býva také ráno

Kategorie Volné téma
1. místo: Peter Pintér – FOtep: Fatra na dlani 
2. místo: Ondřej Jaroš – Višňák: Pod Elbrusem 
3. místo: Peter Pintér – FOtep: Ostrá

Kategorie Retro
1. místo: Karel Drápal – Tom: 
Guláš před zakládajícím ohněm T. O. Samota  
v Zeleném údolí za Rapoticemi 27. 10. 1979 (ohřívaný 
na kamnech, jediném, co nám zbylo ze srubu, který 
nám někdo zapálil v době, kdy jsme absolvovali 
základní vojenskou službu)

Kategorie Trampská grafika
1. místo:  Bohdan Mezei – Haluz: 
 PF 2018 Haluz a Zuzka 
2. místo:  Tomáš Macek – Netopýr: 
 Český lev – PF 2018 
2. místo:  Jaroslav Kudláček – Jim: 
 Zvadlo na výlet s T. O. Old Zálesák 
3. místo:  Ondřej Jaroš – Višňák: PF 2018

Kategorie Trampská tvořivost
1. místo:  Jiří Moc – Mamut: PF 2018 
2. místo:  Víťa Felcmanová: Bezprsté rukavice pro   
 zimomřivé kytaristy, když oheň skomírá 
3. místo: Jirka Černohlávek – Qasinka: 
 Hodinářství – miniatura

Všem oceněným gratulujeme! Ostatním děkujeme 
za účast (bez vás by žádná soutěž být nemohla!)  
a přejeme, ať na stupních vítězů stanou v některém 
v příštích ročníků.

Letos se spolu utkalo 28 autorů se 156 příspěvky. 
Opět byly zastoupeny fotografie z různých koutů 
světa, ručně i počítačově zpracovaná zvadla  
a novoroční přání a výrobky nejen ze dřeva, ale  
i z vlny, keramiky a kamene. Do pískovcové  
kategorie Z roklí a skal dorazilo 28 příspěvků (od  
13 autorů), do Trampů 41 (16), do Volného téma-
tu 36 (13), do Retra 11 (5), do Trampské grafiky  
27 (15) a do Trampské tvořivosti 13 (6). 

Porota zasedla pětičlenná, a to ve složení Jiří 
Macek – Čiksika, Oldřich Malachta – Olda, Pavla 
Slepičková – Pavlís, Magdalena Dvořáková – Waki 
a Filip Dušejovský – Will. Ceny za 50., 100. a 150. 
příspěvek získali Višňák, Qasinka a Lucka Raková.

Informace k 26. ročníku Trasy
Pro rok 2019 je v Trase vyhlášeno pět kategorií: 

I. cvak di vlak (vlaky, vláčky, koleje, tunely, toulky 
po opuštěných tratích a nádražní romantika),  
II. Trampové (kamarádi nejen na vandrech a jejich 
vybavení), III. Volné téma (záběry z vandrů a toulek 
po celém širém světě), IV. Trampská grafika (zvad-
la, novoročenky, kresby) a V. Trampská tvořivost 
(veškeré trojrozměrné předměty s trampskou téma-
tikou nebo jejich fotografie). Oproti minulému roku 
nebude letos otevřena kategorie Retro.

Uzávěrka 26. ročníku Trasy bude 28. února 
2019. Do každé z kategorií je možné přihlásit až tři 
příspěvky. Všechny je třeba zaslat dvakrát – jak elek-
tronicky na e-mail trasainfo@gmail.com (fotografie 
o delší straně alespoň 1600 pixelů), tak vytištěné 
na adresu Iva Pohunková, Dvorecké náměstí 4, 
147 00, Praha 4 (v rozměru nejméně 13 × 18 cm  
a maximálně 20 × 30 cm). Papírové fotografie 
budou použity na výstavce na ohni a poté uloženy 
do trampských archivů Národního muzea.

Vyhlášení výsledků 25. ročníku 
fotografické a grafické soutěže Trasa
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Peter Pintér – FOtep: Fatra na dlani
1. místo v kategorii Volné téma

Bohdan Mezei – haluz: BedloDuet
1. místo v kategorii Trampové

Jiří Moc – Mamut: PF 2018, 
1. místo v kategorii Trampská tvořivost

Ondřej Jaroš – Višňák: Ráno v kaňonu Čaryn, 3. místo v kategorii Z roklí a skal

Soutěžící, kteří se umístí na 
1. – 3. místě, se mohou těšit 
malované placky a další zajímavé 
ceny. Podrobné znění pravidel, 
galerii vítězů předchozích ročníků 
a ukázky cen najdete na webu  
www.trasa.webnode.cz. 

Aktuality, zajímavosti a diskuzi 
ohledně Trasy najdete na Face-
booku ve skupině Trasa – trampská 
soutěž.

Na vaše příspěvky se těší 

Kawi a Waki
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Další písnička, kterou Tom Zvědělík překreslil do 
komiksu v tomto čísle Puchejře, je o strojvedoucím 
jménem Casey Jones. U nás je známá hlavně díky 
skupině Greenhorns, kde ji otextoval Honza Vyčítal 
a právě její verze nejvíce zní u našich ohňů a na 
slezinách. Jsou tady totiž i jiné písně o Casey Jone-
sovi, méně zpívané. Po válce ji na tutéž melodii 
otextovali pod názvem Strojvůdce Příhoda Jiří Vos-
kovec s Janem Werichem a později příběh o Casey 
Jonesovi pod názvem Statečný strojvůdce zpíval  
i Ladislav Vodička.

Casey Jones se narodil v roce 1863 a zemřel  
30. dubna 1900 při železničním neštěstí poblíž 
města Vaughan.

V počátcích své železniční kariéry pracoval jako 
topič, od počátku ale toužil stát se strojvůdcem. 
Zpočátku vozil nákladní vlaky, potom příměstské. 
Měl dobrou pracovní pověst, byl abstinent a nekuřák, 
vždy se snažil dodržovat jízdní řád, někdy mu ale 
bylo vytýkáno nedodržení předpisů a poněkud ris-
kantní jízda. Na přelomu století dostal nabídku řídit 
expresy na trase mezi Chicagem a New Orleans, 
s velmi našponovaným jízdním řádem, kterým se 
říkalo Cannonball - Dělová koule.

Večer před osudnou nocí nastoupil v Memphisu 
na směnu místo nemocného kolegy na vlak New 
Orleans Special. Bylo špatné počasí a vlak přijel  
z Chicaga se zpožděním. Casey Jones se rozhodl 
zpoždění stáhnout a do cíle přijet na čas. To se 
mu zpočátku i dařilo, během prvních 250 kilometrů 
zpoždění skoro dohnal. Při vjezdu do malé stanice 
Vaughan ale při výjezdu ze zatáčky zpozoroval ve 

vzdálenosti několika set metrů nákladní soupravu, 
která kvůli poruše brzd neplánovaně blokovala 
průjezdní kolej. Stačil ještě snížit rychlost, nařídit 
svému topiči aby vyskočil, ale srážce už zabránit 
nedokázal. Krátce po nárazu na následky smrtel-
ného zranění zemřel. Cestující a ostatní personál 
díky brždění přežili, jen někteří měli lehká zranění. 
Oficiální vyšetřování určilo jako jediného viníka 
nehody Casey Jonese a jako příčinu nerespek-
tování výstražných návěstí. Později byly oficiální 
závěry několikrát zpochybněny. Někteří železniční 
historici uvádí, že viníky nebo spoluviníky nehody 
pravděpodobně byli staniční signalisté, kteří buď 
neumístili všechny předepsané signály nebo je 
nedali do dostatečné vzdálenosti od vjezdu do  
stanice. Nezanedbatelný vliv mělo i špatné počasí té 
noci a vysoká rychlost kvůli snaze dohnat zpoždění.

Autorem písně byl Wallace Saunders a bohužel si 
k ní nezajistil autorská práva, protože písnička se 

CASEY JONES Wallace Saunders, greenhorns
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v USA stala velmi známou - vlastně zlidověla. Zpíval 
ji třeba i Johny Cash, Hollywood natočil film o Casey 
Jonesovi, jeho portrét vyšel na poštovní známce, 
prostě se tento příběh stal nedílnou součástí  
americké historie.

Casey Jones ve své lokomotivě

1)  Pojďte ke mně vy, co máte po práci,
    strojvůdci, výhybkáři, nádražáci,
    poslechněte si o srdci jako bronz,
    který nosil ve svý hrudi Casey Jones.

2)  Bylo to zrovna po těch velkejch deštích,
     Casey vylez‘ na mašinu samej smích,
     a jako vždy, i dnes pro něj hlavní je,
     ve vlaku že poštu veze do Virginie.

R: Casey Jones na lokálce svojí,
    Casey Jones - mašinfírů král,
    Casey Jones smrti se nebojí,
    do poslední chvíle na mašině stál.

3)  Poslouchejte, brzdaři a tuláci,
    ty deště v trati udělaly zlou práci,
    marný bylo Casey Jonese snažení,
    vlak nabíral čím dál větší zpoždění.

4)  Ale můžete vzít na to všichni jed,
    jet vopatrně Casey dlouho nedoved,
    náhle řekl: „Ať nás třeba vezme ďas,
    poštovní vagon, ten já dovezu včas!“

5)  Někdy je život strašnější než v černejch snech,
    někdy má člověk počkat, nebejt samej spěch,
    Casey kouká a voči ho bolejí,
    proti sobě vidí vlak v tý samý koleji.

6) A tak se teda řítí proti vlaku vlak,
    lidi už se zachraňujou všelijak,
    jenom Casey stojí jako kapitán,
    když pod ním jeho loď jde vstříc hlubinám.

7)  Až pojedeš tam k Virginskejm horám blíž,
    uvidíš tam vedle trati z pražců kříž,
    koleje tam v noci svítěj jako bronz,
    tam umřel král mašinfírů Casey Jones.
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PAcIFIcKÝ RYchLOVLAK
Takže když mě bylo dvanáct (v roce 1931, pozn. 

red.) a jel jsem prvně na tramp, tak to byla tenkrát 
zkouška z dospělosti. To jsem nevěděl, jestli jedu 
z Prahy kvůli přírodě, nebo kvůli tomu vlaku. Už jen 
to čekání na ten vlak bylo vohromný. Tohle nebylo 
jistě nikde na světě, a jestli byli takoví pasažéři na 
stanicích v Nevadě, Arizoně nebo v Texasu, tak jich 
tam sichr nebylo tolik jako v Braníku, ve Vršovicích, 
nebo na Smíchově. A byla to vodvaha vod těch pár 
nešťastných cestujících, kteří chtěli v sobotu dovo-
pravdy někam ject, jako to byla vodvaha vod ČSD, 
že tomu, co přijelo, hrdě říkaly: mimořádný výletní 
vlak. A největší vodvaha byla vod železničářů - vyra-
zit s tou soupravou, tak s tím nákladem. 

Do divočiny.
Ovšem zlatokopové, kovbojové, psanci, šerifové, 

trapeři, falešní hráči i jejich Bessy, Mary, Anity  
a Daisy byli ve svým živlu. A vůbec jim nevadilo, že 
to, co přijelo, mělo s vlakem moc málo společnýho. 
Člověk, aby se mohl sblížit s přírodou, musel se 
v sobotu a v neděli dopoledne podobat němý tváři. 
A vod tý se zase lišil jenom tím, že hodně řval: Paci-
fický rychlovlak, šine si to jako drak.“

Cestující byl sice naložen do hytláků, jak se 
říkávalo dobytčím vagónům - ale hlavně že se jelo. 
A vesele. Tenkrát zkrátka měla dráha všech pět pé. 
To asi znamenalo: Plný, Pražský, Peróny, Psanců  
a Pistolníků. Byl by to bejval pro dráhy báječnej 
kšeft, kdyby… Eště kdyby byl tak někdo ochotnej 
platit. Kde by byl našel pan Kabrhel, takto konduktér 
na týhle divoký trati, otec třech nezavopatřenejch 
dítek, kde by byl našel vodvahu, aby požadoval na 
Bleskovým Petu uhradit jízdný do Pikovic. Mohl by 
se pan Petráček ve třicátých letech, v době hluboký 
krize vodvážit, aby chtěl bůra na Bessy Kořínkový, 
již vlastní Tříprstý Jack z osady Kansas? Nemohl 
a taky se nevodvážil. Podíval se na kolty, visící 
Jackovi hluboko pod normálem a na Bowie knife, 
zastrčenej v kanadě, a pokud se vůbec do vagónu 
dostal, zaposlouchal se do slov chorálu, že … „pod 
hlavu mu šutrák dali - a do hrobu navrtali - vosum 
ventilů!“ Bylo to snad memento mori - ale tímto 
byli tito mužové zachráněni jak svejm rodinám, tak 
„modrý armádě“.

 -JARDA ŠTERCL- 
Vybráno ze vzpomínek nazvaných Vocaď až 

pocaď a dycky vlakem

JAK JSEM OKRADL 
RUMUnSKÝ ZLODĚJE

Psal se rok 2002 a neustálý déšť nás vyhnal 
z pohoří Trascau. Skončili jsme s večerem ve 
městě, já a Martin. Chtěli jsme se z města dostat 
pryč, ale autobusy už nejezdily, tak jsme zapadli do 
nejbližší hospody na něco k snědku a pivo.

Zaregistrovali nás docela brzo: takový zjevy. 
Pořád pokukovali k našemu stolu a po našich 
báglech. Radši měníme lokál, ale netrvalo dlouho, 
už jsme je měli na krku zas. Zavíračka, zašíváme se 
na lavičce pod jakousi střechou v rohu zchátralého 
autobusáku.

Viděl jsem je přicházet už z dálky. Byli to ti dva, co 
nás sledovali v hospodách. Jeden vysokej čahoun, 
od pohledu ale ne moc inteligentní, druhej takovej 
břicháč s křivým pohledem. Ve vzduchu začaly být 
cítit problémy. Martin si připravil slzný sprej a nůž, 
já jsem za sebe schoval mačetu. Ti dva přišli k nám, 
rychle ukázali cosi jako doklad a tvrdili, že jsou 
od tajné policie a chcou vidět naše pasy. Domlou-
vali jsme se směsí němčiny, rumunštiny a ruštiny, 
zhusta proložené gestikulací. Vysvětlili jsme jim, 
že naše pasy jsou na ambasádě v Bukurešti a že 
je tady s sebou nemáme. Vyklubala se z toho asi 
hodinová fraška, kdy „policajti“ střídali národnosti 
(rumunská tajná policie, německá tajná policie, 
tajná mezinárodní finanční policie). Dalo mi oprav-
du moc práce pořád se tvářit jako přihlouplý turista  
a nezačít se řehtat na celý kolo. Konečně účel frašky, 
kterou s náma ti dva hráli, na sebe nenechal dlouho 
čekat. „Dej mi sto tisíc lei (při tehdejším kurzu asi tak  
100 Kč), nebo tě zabiju!“ vyhrkl na mě ten vyšší  
a začal do mě žduchat. Trochu jsem ho na oplátku 
urychlil kanadou a sekl mu mačetou kolem hlavy. 
V jeho očích se na chvilku objevil nefalšovaný děs 
nad nečekaným obratem situace. Ale sebral se rych-
le, v mžiku byl pryč a autobusák přeběhl tak rychle, 
že by z toho mohl být velmi slušný čas… 

Druhý byl ke své smůle starší, tělnatější  
a pomalejší, takže toho schytal trochu víc, já jsem 
mu mával mačetou okolo hlavy, Martin ho kropil 
slzákem. Po jednom kopanci kanadou z něj vypadly 
doklady té jeho policie, ale on si toho vůbec nevšiml 
a s děsem v očích, jaký jsem u nikoho nikdy neviděl, 
utíkal pryč. My jsme sebrali věci a zdrhali na druhou 
stranu.
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Na vlakovém nádraží jsme se zašili do odstavených 
nákladních vagónů a byli tiše jako myšky. Zaned-
louho po perónu prošla skupinka hranatých chlapíků 
a evidentně někoho hledali. V úkrytu si prohlížíme 
kořist: německý řidičák, německé sociální pojištění, 
hromada německých vizitek a diář plný telefonních 
čísel.

Zdá se, že hochovi zbyly jen oči pro pláč.
-VIŠňÁK-

MEDVĚDI nEVĚDI,
ŽE TRAMPOVé MAJÍ ZBRAnĚ…

Byl rok 2004 a jeli jsme na vandr do Rumunska. 
Byl to vlastně i takový přelomový rok, kdy Rumun-
sko bylo ještě takové „divočejší“. Od té doby už 
v horách přibylo turistů, letovisek a nových cest  
a dokonce i ty vlaky bývají čistější a jezdí přesněji, 
než ty naše…

Jel s námi i kamarád Dudlík. Na nádraží v Aradu 
si za pár babek koupil takové to laserové uka-
zovátko s červeným bodovým svícením a obtěžoval 
tím nějakou chvilku všechny v okolí, než ho dal do 
kapsy a zapomněl na něj.

Ten rok měli medvědi i o něco větší rojení než 
obvykle. Několik dní se to projevovalo zatím jen 
častým medvědím trusem na pěšinách, otisky tlap 
v měkké půdě u potoků a občas nějakým sedřeným 
stromem, kde medvěd ostatním ukazoval, že je 
„tááákle velikej“. Je fakt, že jeden byl podle výšky té 
sedřené kůry opravdu velikej, navíc jsme spali v jeho 
teritoriu. Bylo krásně, přístřechy jsme nepostavili. 
V noci to začalo, nejprve se z dálky ozvalo praskání 
větví, pak nějaké divné zvuky a pak zvědavý med-
vídek začal ve tmě chodit kolem našeho tábořiště. 
Hodili jsme na oheň dřevo a velkej pařez, který 
jsme večer prozřetelně dotáhli a po nějaké době se 
rozhostil klid. Medvídek odtáhl.

Noční dobrodružství však zanechalo psychický 
následek u Dudlíka. Rozhodl se, že kdyby příští 
noc medvěd zaútočil, bude se bránit a nedá svoji 
kůži zadarmo. V leze upižlal rovný kmínek, očistil ho  
a měl násadu na oštěp. Jako hrot použil známý 
dětský nůž od Mikovu - Zálesáka a celé dílo 
vyšperkoval na násadu přivázaným laserovým 
zaměřovačem - to asi aby medvídka ve tmě nemi-
nul. No, a teď se dostaneme k Dudlíkově vizáži. To, 
že byl v orvaných vandráckých hadrech bylo ok, to 
jsme v rámci rumunských mimiker byli všichni, ale 
těsně před odjezdem řešil nějaký srdeční lásky-
plný problém a demonstrativně si nechal oholit 
půlku hlavy. Na té druhé půlce měl dlouhé vlasy. 
Do toho brýle „lenonky“ s prasklým sklíčkem, 
vyhublou postavu a ten oštěp se zaměřovačem. 
Prostě vypadal jako typickej představitel hlavní role 
nějakého apokalyptického filmu, odehrávajícího se 
sto let po pádu civilizace…

A šlo se horami dál a pravděpodobně jsme byli 
prvními kolemjdoucími, před kterými najednou měli 
respekt nejen místní bačové, ale i jejich kousavý 
psiska. Rovněž pohled na výrazy jakési protijdoucí 
outdoorové partičky byl k nezaplacení. Hned první 
noc po tomto vyzbrojení jsme pochopili, že je nutné 
nechat Dudlíka usnout a pak mu zabavit oštěp, 
který si pokládal hned vedle spacáku. Představa, 
že v noci přijde prudit medvěd a zapíchnutej bude 
místo něho ten z nás, kdo zrovna spal vedle Dudlí-
ka, se nám moc nelíbila. Ráno jsme mu tam oštěp 
opět vždycky vrátili, ke všeobecné spokojenosti.

Medvěd se až do konce vandru neobjevil žádný, 
ani trus, ani označené stromy. Oštěp byl opravdu 
velikým protimedvědím kouzlem!

Doporučuju.
-TONY-

Ilustrace: KOKEŠ
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Glumova pieseň úplnku

zabudol som
        na chuť chleba 
vo vysokých horách
na kropaje lupeňov
           na búrku čo trhá
                   vlčí mak
 na dávne spojenia
            v chatrčiach studených
                      na prahoch ktorých
                                   zahynul dážď
na kafe
            v hrnčekoch zubatých
                       s motívom házenek
zaliate po okraj
na dve lyžičky cukru
pre dobrých priateľov
                        a štamprlík do seba
                                 aby neprišiel strach
              že za oknom s muchami
pobieha smutný  pán Onegin
                                   a naše básne
                         naše básne
              čisté a úprimné
                         tak ako umakart
vravia, že popolník smrti 
                         má stále čas
na útržky ohňov
         v meandroch pamäti
                   z falošnej ražnej
                           nám stúpa pot
ráno zas do piecky
priložím kamenie
                a smútok uložím
                         do štyroch stien

Joko
Zlatý Trapsavec 2018

Poslední útočiště

Plechovka od piva se choulí za pařezem

hned vedle petlahví a tetrapaků, 

to je to místo, kde se vždycky slezem

v tišině romantiky plastového věku.

Vrnící databanky, tablety a flešky

vyloví slabý signál z éteru,

i na dně Macochy či na úpatí Sněžky -

pasáci našich informačních bordelů.

Kde bychom bez vás byli, kamarádi,

odřízlí od světa a jeho reality,

neschopni oznámit všem, jak jsme strašně rádi,

že sami v divočině válíme si kýty.

V průseku pod dráty je kupodivu čisto,

vysoké napětí tu ruší spojení,

signálům z družic nevoní to místo

a terra inkognita je to území.

Poslední útočiště zpátečnických srdcí,

která se proti větru vykálela,

a potřísněni vlastní revolucí

chodí sem mlčky jako do kostela.

Tuláci, vandráci a trempové tu sedí

vpleteni do pahýlů náletu,

obloha rozkrájená dráty tone v šedi

docela off-line, zády k životu.

Dollyk
3. místo v poezii oldpsavců

Trapsavec 2018  
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Doupovské vrchy

Zadem,
lesem se kradem
po stezkách zvěře.

V noci
před světskou mocí
kryjí nás keře.

Trnitou buší,
cestu jen tuší
přesto jdou dál -

- psanci,
co hledaj šanci,
svůj Svatý grál.

 
Crischot 

3. místo – Poezie oldpsavci 
Trapsavec 2018  

PRVNÍ TŘÍDA
„Mi chcete rozbít tonometr? Takhle vysokej tlak mi 

jeho stupnice ještě neukázala!“
Vladislav se zatvářil spokojeně. Vždy byl rád, když 

mohl ovládnout nějaký ten žebříček.
„Jestli se sebou něco neuděláte, tak se čtyřicítky 

nedožijete.“
Vladislav se rozmrkal. Jeho oční víčka dokáza-

lo zastavit až stažení kůže hluboce vzad – až se 
mu jeho odstávající ušní plachty málem dotkly za 
týlem hlavy. V levém oku se mu zobrazil velký tučný 
otazník, v pravém roztřesený vykřičník. Vždy se těšil 
na svůj utěšený, blahobytný důchod, až konečně 
bude mít čas užívat si svého obřího kapitálu. A teď 
ho tu straší smrtí před vrcholem kariery? 

„Myslím to vážně. Musíte vypnout. Jít do přírody. 
Žádnej čas, žádný lidi, žádnej telefon. Jen vy, stromy  
a pohyb na čerstvym vzduchu,“ naléhala doktorka.

***
„Radime, na víkend vás potřebuji. Vyjedeme si do 

přírody.“
„Dobře, pane. Máte na mysli lázeňský pobyt?“
„Nikoliv, Radime. Představuji si nějaký park. Jen 

stromy, tráva, jeleni a zajíci.“
„Jeleni ale v Borském parku neběhají, pane! Jen 

snad divoká prasata, psali o tom v novinách.“
„Když říkám park, chci šampióna mezi parky. Ne 

nějaký přihlouplý Borský park, kde kolem mě budou 
pobíhat upocení a páchnoucí lidé v elastickém 
oblečení.“

„Omlouvám se, pane. Snad tedy jeden z našich 
národních parků?“

„Jaké to jsou, Radime?“
„Tak například Šumava nebo Krkonoše, pane.“
„Šumava, Krkonoše. Tam jezdí na dovolenou moje 

uklízečka a kuchařka. Nemáme nějaký mezinárodní 
park?“

„Slyšel jsem něco o Českosaském Švýcarsku, 
pane.“

„Výborně! V sobotu nás tam odvezete. A pozor! 
Nepřeji si žádné telefony, žádné e-maily.“

***
Cesta na sever byla dlouhá. U Berouna vysy-

panej náklaďák s pískem, Praha ucpaná, Ústí 
samej (pravděpodobně infekční) chodec. I tak to ale 
vypadalo na pěkný den. 

„Předpověď počasí pro dnešek je výtečná, 
blahopřeji pane.“

„Díky Radime.“
„Budete chtít poobědvat dříve než dojedeme na 

místo?“
„Rád bych se napřed pořádně prošel. Zajistil jste 

mapu?“
„Zajisté, pane. Je již připravená ve vašich 

deskách.“
„Dobrá práce, Radime.“
Vladislav na svém špičatém nose narazil brýle 

blíže k očím. Přísným pohledem si oskenoval mapu 
a vyřkl závěr:

Přespání na horách

Tak dlouho se trhaly
mraky o vrcholky hor,
až jsem porušila mlčení.
Ne pasteveckou holí,
abych probudila pramen
ukrytý v kameni,
ne zápalnou obětí
halící uhrančivý třpyt hvězd,
jen stakatem ženských kroků
a mozolnatou dlaní,
kterou se hněte zem
pro chleba.
Každodenní.

Neodpovídaly.
Snad zahřívaly orlí hnízda
a nabíjely křemeny září slunce. 

Lenka Hejdová
1. místo – Poezie nad 23 let

Trapsavec 2018  
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„Nezajímá mě nic druhořadého. Líbí se mi tato 
oblast.“

Radim si nepostěžoval, že za sebe při řízení nevi-
dí, a pátral po výsledku rozhodnutí otázkou:

„Jak se jmenuje ona oblast, pane?“
„1. zóna eNPé. Očekávám, že to bude něco jako  

1. třída v dopravních prostředcích. Nemám chuť 
vrážet do montérek a tepláků.“

„Výtečná volba, pane,“ pochválil řidič svého šéfa 
a natočil hlavu doleva, aby mu nebylo ve zpětném 
zrcátku vidět do očí, které vzápětí obrátil v sloup. 
Pokusil se změnit názor šéfa neuváženě: „Jen 
tam zřejmě nenajdeme žádnou turistickou ces-
tou. A těžko soudit, zda objevíme alespoň jakousi 
vyšlapanou pěšinku“.

„Radime, nehodlám klást svá chodidla do orto-
pedicky zneuctěných míst. Chci jít svou vlastní 
neprošlapanou cestou.“

Vladislav zkrátka neměnil svá stanoviska. Naopak 
se při zavětření strachu zatvrdil. Snad proto po 
zaparkování auta vyrazil co nejméně schůdným 
terénem do co nejprudšího kopce. Vladislav byl 
opravdu tvrďák. Škrábat se vzhůru a proplétat se 
spletitou sítí roklí vydržel až do večerních hodin.  
A to nezahlédl ani jednoho jelena ani zajíce. Ve 
svém tempu si snad nevšimnul ani těch stromů. 

„Pane, nerad Vám pronáším negativní prognózy, 
ale řekl bych, že jsme zabloudili.“

„Ocenil bych, kdybyste mi alespoň jednou předal 
informaci, kterou bych již hodnou dobu nepredikoval 
sám!“ 

„Omlouvám se, pane.“
„Dobře Radime, vyveďte nás k automobilu.“
„Těší mě vaše důvěra, ale já nevím kudy.“ 
„Radime! Dobře, povoluji Vám vést nás zpět po 

cestě, kterou jsme sem přišli.“
„Pane, obávám se, že ani toto nedokážu.“
„Chcete mi říct, že jsme opravdu zabloudili?“
„Ano pane, máte vynikající schopnost predikce!“
„Radime, pevně doufám, že jste vybaven pro 

případ nouze!“
„Jestli myslíte telefon, tak ten jsem na Váš příkaz 

zanechal v automobilu.“
„Ano ano, to je v pořádku. Navrhuji se tedy uby-

tovat.“
„Kde, pane?“
„Někde poblíž samozřejmě, když se nemůžeme 

transportovat automobilem! Postačí zařízení běžné 
kvality.“

„Já ale netuším, jak nalézt jakýkoliv hotel, pane!“
„Nechte už toho, nemohu se rozčilovat!“
„Pane, toto nikam nevede. Pojďme jednoduše 

dolů, někam dojít musíme. Použil bych tuto mezeru 
mezi skalami.“

Radim měl radost, že dokázal převzít velení  
a sebevědomí mu vzrostlo i tím, že slézali průrvou, 
kterou evidentně někdo využíval. Kořeny stromů 
byly obnažené, jak se jich kdosi byl zvyklý chytat.  
I oni se jich museli často přidržet, aby se nezřítili 
dolů. Ten kdosi byl ale pravděpodobně o dost 

šikovnější, protože netušili, co dělat se slizkým skal-
ním prahem, který následoval. 

„Radime, to neslezeme.“
„Pane, nemáme jinou možnost. Brzy bude úplná 

tma.“
„Dobře, skočíme.“
Vladislav i Radim dopadli měkce do mokrého mechu. 

Brzy začali řešit podobný problém, avšak tentokrát  
o několik desítek metrů větší. 

„Pane, vzdávám se vánočních prémií.“
„Myslíte i osobního ohodnocení, Radime?! Co to 

zase je?“
„Jsme na obří skále. Toto neslezeme ani 

neseskočíme, zpátky asi také po tmě těžko 
vylezeme.“

„Radime, zbývá poslední možnost – Brainstorm-
ing.“

„Lano!“ „Padák!“ „Vrtulník!“ „Žebřík!“ „Výtah“ 
„Štola!“ „Dynamit!“ „Teleport!“ „Televize!“ „Pohovka!“ 

„Radime, je to jasné, musíme zde přespat.“ 
„Dobrá pane, porozhlédnu se po okolí. Zdá se, že 

zde lze jít dál. Je tu něco jako dlouhý úzký balkon.“

***
„Ó pane, následujte mě, něco jsem našel. Jsou 

tu jakási lůžka, lavice a uprostřed evidentně místo 
pro grilování! A hlavně,“ vyvodil Radim hýbáním 
ruky líbezný zvuk pohybujících se dřívek v papírové 
krabičce, „nechybí zde zápalky, značné množství 
topiva a několik konzerv jídla!"

„Výborně Radime! Vidíte, jaké jsem opět učinil mou-
dré rozhodnutí? Jak je chytré vystříhat se nekvality 
a průměrnosti? Tomu říkám perfektně připravená 
nouzová místa pro záchranu našich drahých životů! 
Myslíte si, že by toto manažeři parku budovali pro 
nějaké bezvýznamné hosty? Kdepak, toto jistě  
v nějakých ubohých 2. zónách nenajdete. Zkrátka: 
Když cestovat, tak jedině první třídou!“

Radim během přednášky svého pána netrpělivě 
připravil rovnou čtyři konzervy na lavici k ohništi  
a pak začal kroužit po campu a čím dál tím víc se 
vším třískal.

„Zase tak perfektně připravené to tu nemají,“ začal 
svému pánovi oponovat, „nemůžu najít ani jeden 
papír nebo jakýkoliv jiný podpalovač. Ale co, sníme 
to studené, oheň vyřešíme později,“ vrazil Radim 
svůj pěstěný nehet pod očko konzervy a serval 
víčko. Málem si přiložil k ústům hned první plechov-
ku, ale překvapený pohled svého pána ho zarazil. 
Přenechal svou voňavou nádobu pánovi a chopil se 
druhého gulášku.

Vladislav se tvářil spokojeně. „Radime, něco tak 
dobrého jsem snad ještě nejedl. Když už tu tak 
spolu neandrtálsky hodujeme, co kdybyste mi říkal 
Vladislave?“

„Proč ne, klidně si můžeme tykat,“ olíznul se 
Radim. 

„Tak to ne Radime, budeme si vykat! Ale říkejte 
mi Vladislave.“

Když snědli každý své dvě konzervy, vrátili se od 
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společenských problémů k problémům s teplem. 
Citelně se ochladilo a jejich propocený oblečení  
a hlavě úplně mokré nohy toužily po ohni. Radim 
na sebe naházel několik co možná nejtenčích polen  
a začal pod nimi zběsile škrtat sirky. Vůně síry je 
ještě víc rozdráždila. Oheň ale neměl šanci. 

„Pane – teda Vladislave, nemáte u sebe nějaký 
papír? Alespoň kousek?“

„Radime mám, ale ten nemůžeme použít.“
„Panebože proč?“
„Byl by to proklatě drahý oheň, nosím u sebe 

pouze své cenné papíry.“
„Jak hodně cenné?“
„Nejlevnější jsou akcie v hodnotě nejméně milion 

korun!“
Radim se odmlčel. Zadumané ticho brzy přeťal 

drkot zubů dvou párů čelistí.
„Dobře, milion mě nevytrhne,“ procedil skrz vibru-

jící zuby Vladislav.

Radimovi se kromě ledových končetin objevil na 
zádech ještě studený pot. Milion korun chytnul hned 
na první sirku. Bohužel ale moc tepla neudělal.  
V polenech to ani jednou neprasklo. Vladislav zvětšil 
svou teplosměnnou plochu o asi 10 procent vyku-
lením svých očních bulev.

„Radime, to snad ne! Dejte sem ty sirky!“ začalo 
plápolat nyní už 10 melounů. Marně. Vladislav začal 
vypadat jinak. Šlo do tuhého. 

„Vladislave, obávám se, že jeden papír ta polena 
nerozhoří. Musíme tomu zatopit víc.“

„Mně je to už fuk. Tady je všechno, co mám.“
Vůně praskajícího dřeva a mihotavé světlo naplni-

ly skalní příbytek hřejivou atmosférou. 
„Radime, víš co, tykejme si…“

RADEK KOTTNER – KAČER (Plzeň)
Trapsavec 2018, 1. místo – Próza nad 23 let

Ilustrace: TOM ZVěDěLÍK
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