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Letošní Trapsavec byl na vítězné povídky a básně mimořádně bohatý. Více v článku na str. 20.
Foto: FENIK

Muzejní slezina v Letohrádku Kinských byla zahájena Vlajkou, kterou zahráli Kamarádi Staré řeky. 
Více v článku na str. 16.  Foto. TONY
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ČEKÁM
V žádném případě nepatřím k těm, co tvrdí, že „s námi ten tramping skončí“. 

Tahle věta se už po několik trampských generací otlouká o stetsony a čepice 
každé generace přicházející, a zatím stále nic neskončilo. Sice je fakt, že ta 
nádraží a trampské campy v lesích a skalách nejsou už plná mlaďochů s dychti-
vým výrazem a s dálkou v očích jako kdysi, ale čas na házení usárny do žita taky 
ještě nenastal. Pořád ještě jsou noví trampové, které starší generace většinou 
nevidí, protože jezdí dost často sami pro sebe, podle sebe, spokojení s tím, jak 
svoje bezesporu nejkrásnější trampská léta prožívají.
Když tak nad tím přemýšlím, v našich v greenhornských trampských počátcích 

jsme taky byli hodně sami pro sebe a ty „stařešiny“ (mladší z nich tehdy byli už 
bohužel v mém současném věku, ach jo) jsme moc nevyhledávali. Maximálně 
tak k Ryvolům nebo ke Kidovi, k těm jsme vzhlíželi, díky jejich písničkám, to je 
fakt. A taky jsme vzhlíželi k těm úplně nejstarším, jako byl Bob Hurikán, Géza 
Včelička, Packard a další. Protože to byly legendy a taky možná i proto, že už 
nám do toho našeho trampingu zas tolik mluvit nemohli. Dnes si drbu hlavu, proč 
jsem se tehdy starých trampů, které člověk potkával za každým „druhým bukem“ 
neptal, ale už se s tím nedá nic dělat.
Na co však stále čekám,  tak  to  jsou nové  trampské kapely. Nemyslím  tím 

ty, kdy se starý páky domluví a začnou spolu hrát. Jde mi o ty opravdu nový  
a mladý. O ten chumel kluků a holek čekajících s trémou za pódiem, až na ně 
dojde řada, nebo dostatečně daleko od velkého ohně narychlo zkouší, aby si při 
svém prvním hraní na potlachu neudělali ostudu.
Občas si někde přečtu nebo poslechnu něco o mladé krvi ve Falešné kartě, 

v Lístku, u Alibaby, F.T. Primu, Přístavu, u Chorošů, před časem ještě u Tempa 
di vlak… No, upřímně, těmto kapelám patří (a dalším zde nejmenovaným) moc 
velký dík za to, že trampskou píseň (ať moderní či tradiční) drží svojí tvorbou  
o další generaci dál nad vodou, to je moc záslužný čin, ale tím chumlem kluků 
a holek už nejsou.
Zamyslel jsem se nad tím, jak kolem nás tehdy většina mladých kapel vznikala. 
Většinou šlo o partu, osadu či několik osad, které se vzájemně znaly a ve kte-
rých byla cela řada hráčů na všelijaké, povětšinou strunné nástroje a zástup 
dobře zpívajících kamarádek. A jak se pořád hrálo na různých zakládajících  
a výročních ohních u příležitosti dvou, tří, někdy i neuvěřitelných pěti  let 
trvání osady, na slezinách i na mnoha vandrech, postupně z toho muzi-
kantského vzájemného podhoubí vykrystalizovala skupinka,  která  to 
vzala vážněji, založila kapelu a šla s kůží na trh. Někdy šlo o kapely 
s jepičím životem, jiné hrají dodnes.

Myslím si, že nějaké podobné současné mladé trampské muzi-
kantské podhoubí by bylo těžko přehlédnutelné a pokud tedy není 
vidět, kde teda je? A pokud není, tak z čeho mají ty nové kapely 
„plné mlaďochů“ vznikat?

Mladí  trampští muzikanti a muzikantky samozřejmě jsou, 
a mnozí z nich jsou velmi dobří, ale zároveň to dost často 
bývají vlasatí osamělí střelci v záplavách šedin ostatních 
spoluhráčů na různých slezinách a ohních.

Co vy na to, kamarádi a kamarádky, je to pravda nebo 
jenom maluju paďourskýho čerta na zeď?

-TONY-
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● Kapela H.R.A.- Hoboes Revival Alva vydala svoje 
první  CD  s  celkem  třinácti  písničkami.  Polovina 
z nich je od Mikiho a Wabiho Ryvolových, a na té 
druhé půlce jsou jejich vlastní písničky. Ty jsou nato-
lik výborné, že je jen škoda, že jich není na CD víc. 
Osobně si myslím, že speciálně písnička Nechme 
dál, kterou složil kapelník Martin Zika – Dick, díru 
do  trampského  písničkového  světa  určitě  udělá. 
Ale znova opakuji, všechny jsou výborné. CD stojí 
příjemných 100 Kč a je zatím k dostání pouze na 
koncertech kapely.
Nicméně písničky si můžeš poslechnout na kapel-

ním webu: www.hralva.cz v sekci Nahrávky. Což je 
taky dobrý počin.
A ještě dodám, že CD má výbornou fotku na titulní 

straně bookletu, kterou před lety při jedné jízdě na 
hoboes vlaky ČSD vyfotil Vexl.

-T-

Jaro na Náhodě
Ačkoliv  letošní Vítání  jara na Náhodě pořádané 

osadou  Jižní  stopa  se  kapku  časově  předešlo  – 
(kalendářní příchod  jara se  totiž konal až pět dní 
poté) – kousek jara přinesl mimo jiné i tradiční dárek 
pořadatelů. A to v podobě malých pomlázek s barev-
nými pentlemi namísto obvyklých tlachovek. Stejně 
tak i vítězové odpoledních soutěží, nejstarší účast-
níci  a  další  obdarovaní  si  odnášeli místo  placek 
velké, umně pletené pomlázky z barevného proutí. 
Ty sice přišly k užitku až na Velikonoce, ale  i  tak 
byly příjemnou a navíc praktickou připomínkou jara. 
A nadílkou z naprosto jiných míst byla i noční obloha 
plná hvězd a měsíc, který svítil tak, že nebylo třeba 
baterek ani v lese. Byla to svým způsobem opravdu 
kouzelná noc, taková, o které jste přesvědčeni, že 
se v ní plní i tajná přání. Doufám, že jste si i vy přáli 
něco obzvlášť pěkného. 

-HANKA- 

● 15. května odešel na nejdelší vandr Richard Bod-
lák – Frenky z T.O. Yukon. Je to velká ztráta nejen 
pro  jeho blízké,  se kterými se stýkal osobně, ale  
i pro ostatní trampy, kteří ho znali pouze virtuálně. 
Frenky byl provozovatelem slovenských trampských 
internetových stránek Ahoj Ahoj.

●  Již  popětadvacáté  pořádala T.O. Čierna  puma 
výstavu Trampskej tvorivosti pod Javorinou.

Tentokrát  jde  o  nadílky  přímo  do  redakce  
Puchejře. Waki s Nanýsem mají Marjánku a Tony  
se Sylvou z Lístku mají Elišku.

44. Festival trampské písně… 
… v Horním Jelení  se  konal  tradičně  v posled-

ním květnovém víkendu. Potvrdilo se, že umístě-
ní  festivalu pod stan na  louku  festivalovému dění 
prospělo. Leccos překvapilo. V první řadě počasí, 
které po řadě dnů plných deště a chladna vykouzlilo 
azurovou  oblohu   a  teploty  kolem  dvacítky.  I  to 
přispělo k tomu, že festival navštívilo kolem čtyřset 
posluchačů  a  obdivovatelů  tohoto  žánru.  Přihlá-
šených 13 kapel, hosté a obsazení poroty,  to vše 
slibovalo dobrou úroveň. Výsledky  finále přinesly 
další  překvapení.  Jako  první  se  umístili  Graiciar  
z Bratislavy a na dalších místech Camna z Litoměřic, 
T.H.S. Brzdaři z Olomouce, Otisk z Nového Rychno-
va, Chrpa z Chrudimi, Staří Prdi z Brna, T-Quartet 
z Pardubic, Co dům dal z Chocně a Hudlaři z Brna. 
Historicky poprvé jako zahraniční účastník dostala 
výborná kapela Graiciar i Cenu diváka, posluchači 
ocenili vokály a u česky zpívaných písní brilantní 
češtinu. Druzí Camna  se  chlubí  cenou  za  výkon 
kytaristy Jirky Chábery. Hlavní host kapela B.P.T. 
Zlín,  loňský  vítěz  a  vystupující  předseda  poroty 
Béďa Šedifka Röhrich, sklidili také bouřlivý potlesk 
a  UMÍ.  Tradiční  doplňkové  programy  Mobilního 
trampského muzea, Trampské archivy a od loňska 
oblíbený dětský koutek letos doplnila další atrakce 
pro děti, kterých se v zázemí festivalu batolí čím dál 
víc, krásní koně, na kterých se dalo svézt.  

-ZDENA- 

Uzávěrka příštího čísla Puchejře je 10. září 2019
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Těmito slovy, převzatými z básně Gézy Včeličky, 
svolával Habešan všechny Šílence přírody na Brdy, 
na tradiční místo u Sychrovských luk. Neboť první 
jarní víkend patří na Brdech právě „šílencům“, kteří 
se  zde  sejdou  a  oslaví  Habešanovy  narozeniny. 
Letos  už  byly  na  zvadle  dvě  sedmičky a  potlach 
samotný byl v pořadí sedmnáctý.  
Šílenci přírody jsou „sebrankou“ z osad rozličných 

– z Rachotu, Paběrek, Firwoodu a dalších. Proto 
se taky na potlachu sešlo velké množství výborných 
muzikantů, až mi v jednu chvilku přišlo, že muzikanti 
převládají. Každý zároveň donesl na večerní společ-
nou narozeninovou hostinu nějakou tu mňamku, či 
lahvičku něčeho dobrého, hostina proto byla velmi 
podařená. Potěšilo mě, že dorazil i Vladimír, který 
ani v požehnaném věku 94 let potlach nevynechal, 
postavil si přístřech a po krátkém nezbytném odpo-
činku vytáhl mandolínu a přidal se k hraní.
Počasí přálo, hrálo se do rána. Vlastně jediné co 

se Habešanovi „nepovedlo“, byla jeho marná snaha 
přesvědčit  pozvané  kamarády  a  kamarádky,  aby 
nepodlehli  teroru archaické stoleté usárny a vzali 
si  s  sebou  raději  co největší  vaky na všechny  ty 
možné pochutiny…

TRAMPOVÉ
vezměte svých pět švestek do šátku
OPUSŤTE SMUTNÁ HNÍZDA 
a jejich zestárlou něhu
a jděte hledat do dálek ztracenou pohádku…

(Géza Včelička)                                                                                                                        
  -TONY- Oslavenec Habešan

TRAMPOVÉ, OPUSŤTE SMUTNÁ HNÍZDA
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44. ročník 
Mohelnického dostavníku…
…přijede  letos  již  ve  čtvrtek  29.  srpna  na  hrad Bouzov  a  od  pátku 

30.  srpna  až  do  neděle  1.  září  2019  pak  bude  pokračovat  v  are-
álu  mohelnických  městských  sadů.  Na  třech  scénách  vystou-
pí  mnoho  známých  kapel,  například:  Vlasta Redl & Kapela,  
Žamboši, Stráníci, Marien, Banjo Band Ivana Mládka,  
Pětník, SemTam a Třebonští pištci, Žalman a spol., Lokálka,  
Nezmaři, Funny Fellows, Slávek Janoušek, Rolničky, Robert Křesťan 
a Druhá tráva a mnoho dalších. 
Sobotní  táborový oheň bude mít HOBOES REVIVAL ALVA  a  jejich 

kamarádi (Brzdaři Olomouc, Terrakota, Alibaba a další). U ohně vystou-
pí i Lístek, který bude mít i svůj recitál na hlavní scéně spojený se křtem 
nového CD „Mezi mosty“. Poprvé k nám přijede i Honza Dobiáš, který 
bude moderovat část sobotní galapřehlídky a pak i večerní táborový oheň. 
Nebudou chybět ani dvě pohádky pro děti, soutěž kapel, filmová soutěž 
a samozřejmě ani Dostavnická pošta s Výročními turistickými známkami, 
nálepkami, poštovními přítisky a dalšími propagačními předměty Mohel-
nického dostavníku. 
Festival i letos finančně podporuje Olomoucký kraj, Město Mohelnice  

a Nadace Život umělce. 
Bližší informace se dozvíte z www.mohelnickydostavnik.cz.
 

Srdečně vás zve a těší se kamarád Aligátor

Šedesátka Tramp Boys
Před šedesáti lety, 8. května 1959, kamarádi Dewi, Vlčák, Špacír, Zelený Jed a Bátožník na Skále úmluvy 

nad Starou řekou, poblíž Žloukovic, založili osadu Tramp Boys. Tuto událost symbolizuje pět hvězd na 
osadní vlajce. Šerifem osady byl zvolen Dewi, který byl od počátku iniciátorem jak vzniku osady, tak většiny 
akcí, které osadu provázely. Parta se toulala povodím Staré řeky, Kačáku, Velké řeky, Zlaté řeky a Hadí 
řeky. Jejím domovským místem se postupem času stal Kamenitý camp nad Setonem u Staré řeky. Osada 
se postupně rozrůstala a mimo zakládajících členů ji tvořili další dobří kamarádi: Kořínek, Hanka 1, Forbes, 
Ema, Hanka 2, Kaňkura, Tom, Ďuzna (ktrý se později stal zástupcem šerifa), Dědek, Lepa, Ajťa, Šury, 
Šňůrka, Nudla Krajánek a Bobina. Osada udržovala přátelské vztahy s celou řadou dalších osad, zejména 

ostravskou osadou Bílý Blizard, 
kde se Dewi stal čestným členem 
ostravského Trampského Klubu. 
Čestným  členem  T.O.  Tramp 
Boys  se  stal  naopak  Stařík  
z Frýdku Místku. Osada  rovněž 
vydávala pro svoji interní potřebu 
časopis  Hobo. Až  do  dnešních 
dnů přetrvaly i sportovní soutěže, 
Dědkův  škrpál  (fotbalový  turnaj 
malých družstev) a tzv. Fekálnic-
ké hry, které v minulém roce měly 
padesáté výročí. Organizátorem 
těchto akcí  je především kama-
rád Ďuzna.

Fotka je ze dne založení osady. 
Jsou  na  ní  na  Skále  úmluvy 
kamarádi:  Špacír,  Vlčák,  Dewi  
a Zelený Jed. 

Foto: Bátožník
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Letošní nástup jara byl provázen řadou smutných zpráv, 
jedna z nich přišla v březnu až z daleké Austrálie. Týkala 
se Standy Petržílky, kterého široký trampský svět znal 
pod přezdívkou Námořník. Bylo mu 83 roků.

Standa sice většinu života prožil v Klokánii, ale do 
konce života zůstal především Jihočechem. Narodil se  
v Třeboni, mládí prožíval v Kaplici, která také byla 
výchozím bodem jeho trampských výprav. Ačkoliv byl 
skromný, nenápadný a nezřídka nerozhodný, pamatuje-
me si ho z oněch let všichni. Už tenkrát byl opravdový 
zálesák, který si věděl rady v každé situaci. Později se  
k němu při jeho vandrech připojila mladičká, ale ener-
gická Bobina. Navíc s ním pak pracovala v terénu - jako 
zaměstnanci českobudějovické geodézie. S Bobinou 
se Standa po čase oženil a spolu odešli i do zámoří.  
V posledních letech ale trávil velkou část roku, od května 
do října, právě na jihu Čech.

Vzpomínám si na Standu Námořníka jako na nesmírně 
houževnatého a vytrvalého člověka, který měl už tehdy 
jasně vytčené cíle, o kterých nejen snil, ale na které se 
systematicky připravoval. Srpen 1968 byl i pro Standu 
s Bobinou signálem k opuštění republiky a za svůj cíl 
si zvolili právě exotickou Austrálii. A tady Standa začal 
pracovat na uskutečnění svého snu - na pořízení lodi.  
A pak vypluli na cestu kolem světa - na nepříliš kvalit-
ní kocábce, vybavené jen kormidlem a kompasem, bez 
podstatných zkušeností a znalostí, dokonce i bez kapitán-
ských zkoušek. Ale cítili se volní a svobodní, i když lec-
kdy za cenu strádání. Při plavbě směrem na Maltu se jejich 
jachta  převrátila a její poškození je přinutilo k přestávce  
v cestě. Odletěli tedy zpět do Sydney a znovu začali prac 
ovat, aby mohli loď opravit. Když se v roce 1980 vraceli 
do kotviště na Maltu, byl s nimi již šestiměsíční Dany, 
který se posléze učil chodit na kymácející se palubě. 

Zážitků bylo mnoho, ale také problémů a ztrát, nicméně 
plavbu kolem světa dokončili a přistáli opět v sydney-
ském přístavu – jak Standa slíbil. Ovšem tato zatěžká-
vací zkouška jejich životy na souši pak rozdělila, i když 
Bobina se Standou zůstali dobrými přáteli až do jeho 
poněkud dramatické smrti. Zatímco Bobina zůstala ve 
městě, Standa si zakoupil pozemek v údolí v Dalgetách, 
poblíž Coomy - v Novém Jižním Walesu, prakticky na 
samotě. Tam ho také našli mrtvého po několika týdnech 
v jeho obytném karavanu. Dosud nikdo neurčil datum 
jeho smrti.

Pro nás, jeho trampské kamarády, ale Standa zůstá-
vá stále tím vytrvalým a nadšeným Námořníkem, ale  
i plachým a trochu nerozhodným klukem z jižních Čech, 
jak jsme ho znali už před víc než padesáti lety. A všich-
ni věříme, že na své poslední plavbě má stále dobrý vítr  
'do plachet...

-HANKA HOSNEDLOVÁ-

Poslední 
plavba 
Standy 
Námořníka

Výsledky 
45.ročníku 
TRAPSAVCE 
Zlatý Trapsavec
Vandr s mobilem – Iva Synáková – Tapi

Próza do 23 let
1. místo + Malý Trapsavec – Tam u Královýho Hradce 
                               – Renáta Nová – Trenky
2. místo  – Všechno bude zase fajn – Kateřina Handlová
3. místo  – Tma – Marie Elstnerová – Drsná Maňa 
3. místo  – Tulák – Vojtěch Bartoš

Poezie do 23 let
1. místo  – Místo místa – Alexandra Fraňková
2. místo  – Bezejmenný blues – Renáta Nová – Trenky
3. místo  – Nacházení – Sabina Dočekalová 
3. místo  – Za okrajem – Linda Kastlová 

Próza nad 23 let
1. místo  – Časem ztracený – Radek Kottner – Kačer
2. místo  – Výměnné místo č. 35 
  – Zuzana Kreizlová – Žabka
2. místo  – Případ trampa Kamila K. 
  – Miroslav Neuvirt – Wandri  
3. místo  – A tak jsem zůstal sám 
  – Zuzana Kreizlová – Žabka
3. místo  – Výroční potlach – Radmila Tomšů – Radka

Poezie nad 23 let
1. místo  – Ještě... – Jiří Pachl
2. místo  – Konec října – Jiří Vídeňský 
2. místo  – Krovky reality – Regina Podávková – Ginnare
3. místo  – Ráno bez snídaně v trávě
  – Regina Podávková – Ginnare
3. místo  – Stromy – Břetislav Kotyza – Koty

Próza Oldpsavci
1. místo – Jedna : jedna – Pavla Slepičková – Pavlís
1. místo – Podraz – Michael Antony – Tony
1. místo – Kontrola – Jan Frána – Hafran
2. místo – Vrátnej – Pavla Slepičková – Pavlís
2. místo – Tam a zase späť – Peter Jokl – Joko

Poezie Oldpsavci
1. místo – Podstín – Peter Jokl – Joko
1. místo – Sonata inkognita – Jaroslav Šlejmar – Kutloch      
2. místo – Hora snov – Vlastimila Hlavatá – Aťka
2. místo – Hromnice – Eva Koubová – Evelína 
3. místo – Mínus pade – Miroslav Novák – Kazatel
3. místo – Zloději delikventi – Miroslav Marusjak – Miky

Článek z letošního ohně Trapsavce a vyhlášení výsledků 
najdeš na straně 20.
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Znovu děkujeme všem, kteří podle svých  
možností připočetli dar k platbě předplatného:

2470 Kč
Přemysl Vonka – Rigomery

1650 Kč
Jan Skalický

1000 Kč
Petr Bultas, Oldřich Khodl, 
Roman Dvořák - Dyčka 

800 Kč
Michal Beran, Stanislav Kučera – Pido, 
Marie Chábové – Máša, 
Antonín Barčák – Tony 

560 Kč
Jan Crha

500 Kč
Zdeněk Ryšánek – Crischot, Marta Vlčková

400 Kč
Jana Račáková, Pavel Strouhal – Struna 

300 Kč
Petr Rychlý – Quick, Stanislav Bárta, 
Jaromír Zárybnický – Chúf, 
Luděk Chalupa – Kid, Štefan Hujac – Datel, 
Luděk Pleskač,  Josef a Jarka Špačkovi, 
David Karas, Blanka Chytilová – Cvrček, 
Jaroslav Bednář – Jaryn, 
Petr Havlík – Pade, 
Jaromír Kuželka, Miloslav Bílek, 
Jiří Vašica, Honza a Lenka Kroupovi, 
Jan Mareš – Tatíček

280 Kč
Jiří Sovják     

250 Kč
Antonín Vacula

200 Kč
František Nodl, Vítěslav Jedlička – Max, 
Luboš Hyršl – Black, Fedor Skotal – Ňuf, 
Martin a Malina Koubovi, 
Jan Staněk – Rytíř, 
Vladimír Kantor, Kamil Ježek, 
Miroslav Rákosník, Miloslav Modlík, 
Miroslav Kubín – Fugas, 
Tomáš Petrlík, Lucka a Mejla Rakovi, 
Tomáš Mikulecký, Josef Lejsek – Pepa, 
Břetislav Sedláček – Břéťa, 
Ladislav Michálek – Doutnák, 
Jiří Šimána – Šemík, 
Radim Bartoň, 
Vašek Vít      

170 Kč
Jirka Ludvík, 
Jiří Mazurkiewicz, 
Jarka Petrová, 
Martin Foret 

150 Kč
Sam a Kubajs Mačejovi, 
Jiří Hromják, 
Martin Cmar – Omar, 
Michal Sviták, 
Roman Holobrádek – Hombre, 
Zdeněk Vrabec, Karel Plechač, 

149 Kč
Pavel Koubek – Pavlík 

130 Kč
Jiří Sloup

120 Kč
Josef Pištěk – Zmok 

REDAKČNÍ OKÉNKO
dary pro 
časopis
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100 Kč
Františka Pipišová, Hana Křížková – Bandita, 
Ríša Fischer, Zdena Riedlová, 
Věra Jinderlová, Jan Kučera, Petr Štolhof, 
Jiří Ansorge, Dagmar a Oldřich Košíčkovi, 
Radomír Šrom – Papu, Filip Kreuziger, 
Mirek Sochor, Miloš Karásek, 
Adam Kludský, Libor Strnad, 
Josef Dušánek – Pepíno, 
Jitka Dvořáková, Petr Kadleček, 
Bohuslav Vykouk – Bobby, Luděk Křivánek, 
František Vycpálek, Helena Kadlecová – Křeček, 
Marcela Štorcarová, Jiří Andrle, 
Michal Huřík – Wayne, 
Miroslav Martínek – Mojmír, Honza Kovařík, 
Lubomír Kameš, Petr Koloušek – Indy, 
Karel Pouzar – Boubelín, Jaroslav Fišer, 
Jiří Bareš, Radek Dlouhý – Yetti, 
Pavel Bucháček, Jaroslav Přikryl, 
Tony Stejskal, Petr Vitoň, 
Vladimír Mrázek, Petr Dankanič, 
Karel Paveza – Doktor, Jiří Svoboda – Ibajo, 
Martin Stuchlý – Marty, Václav Mišík, 
Jitka Zdvihalová – Bobule, 
Petr Švach – Očko, Radek Szabó, 
Vítěslav Pohořalý, 
Petr Veselý – Bareťák, 
Gerhard Winkler – Gery, 
Milan Mackerle – Kubrt Samotář      

70 Kč
Kamil Klečka – Káma

60 Kč
Bohumil Drmla - Bátožník

50 Kč
Tomáš Ploc, Pavel Luňáček – Míša, 
Kim Houdek, Standa Khol – Pavouckej, 
Petr Svoboda, 
Miloš Hlávka, Radim Zachor – Fedor, 
Petr Haslberger, Jiří Sedláček – Juska, 
Daniel Kraus, Petr Sedlák – Pes, 
Jan Hokeš – Bodlák, 
Josef Frouz – Pepulda, 
Jiří Končil – Špatena, 
Antonín Procházka – Bredly, Ivo Škorpík, 
Šárka Hájková, 
Blanka Macháčková – Bagheera, 
Jan Kuliš, Miroslav Ženata – Žentour, 
Jana Ptáčková – Fili, Miroslav Kulas, 
Martin Novák, 
Věra Mannaerstová – Klubíčko, 
Petr Soldát – Harmonika, 
Ivan Ksandr – Píkola, 
Drahoslava Hrnčířová, 
Michal Křížek 
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Je  náročné  býti  matkou  –  to  možná  dosvědčí 
nemalý počet žen.
Je náročné býti matkou-trampkou. Najednou se 

zdá, že je vandrům konec.
„Kdo  to  kdy  viděl  jezdit  pod  plachtu  s  malým 

miminkem?“ říká celé okolí a ťuká si na čelo. Jde 
to vůbec? A co takový vandr s kojencem obnáší?

Je  pravda,  že  naše  desetiměsíční Anička  je  již 
zkušené miminko. Na Brdech pod plachtou přespa-
la poprvé ve svých třech měsících, na konci října 
minulého roku. A s úsměvem na tváři!
Z brdského přespání nicméně vím, že nechci nosit 

Aničku v nosítku na břiše a k tomu batoh na zádech 
se  všemi  věcmi pro nás obě. No,  a  tatínek  jezdí 
zásadně  s  usárnou,  k  němu  ty  všechny  spacáky 
a karimatky nedámJ. Takže rozhodnuto, malá se 
poveze v kočárku jako královna. Kočárek je naštěstí 
k trampování barevně vhodný, není třeba ho natí-
rat khaki barvou. Má také dostatečně velká kolečka  
a koš, kam nastrkám Aniččinu karimatku, deku, pře-
balovací tašku, oblečky, termosku na jídlo a 1,5 litru 
kojenecké vody. Uf, ještě tam zbylo trochu místa pro 
igelitku s použitými plenkami. V batohu na zádech 
nesu Aničce  nerezový  ešus,  5  skleniček  s  koje-
neckou výživou a 2 instantní kaše. Termoregulač-
ní fusak z kočárku se perfektně hodí jako spacák. 
Snad je to všechno.
Na  Velký  pátek  vyrážíme  v  deset  ráno  vlakem 

do Mariánských  Lázní.  Jede Mejla, Mejlovo  táta 
Roman, Anička a já. Máme v plánu přejít Slavkovský 
les až k Ohři a odtamtud jet vlakem zpět do Plzně.

Hodinová cesta vlakem  je  veselá. Všichni  jsme 
útulně našlapaní v „dobytčáku“ ještě s partou dal-
ších šesti trampů, dvou psů, cyklistů, jedné slečny 
a jejího ježka.
Obědváme  v  Mariánkách  na  kolonádě,  kde  si 

připadáme skoro jako cizinci v Rusku. Anička září 
a směje se na celé kolo. Z města pokračujeme po 
modré  značce  směrem  na Kladskou.  Je  to  táhlý 
kopec  nahoru  a  o  kočárek,  kde Anička  chrupká, 
se střídáme. Sem tam narazíme na zbytky sněhu 
v příkopu.
Je slunečno, nikde nikdo, oáza. Před Kladskou 

nejdřív zaznamenáme zvýšený výskyt aut s němec-
kou SPZ a na Kladské poněkud zvýšený výskyt lidu. 
Není se vlastně čemu divit, je tu jediná hospoda na 
kilometry daleko. Anička se popelí na dece vedle 
stolu a my si dopřáváme Chodovar, včetně Veliko-
nočního kopřiváku. Projdeme se ještě po dřevěném 
chodníku přes podmáčené rašeliniště, je tu naučná 
stezka. Nemusíme spěchat, máme v plánu utábořit 
se u studánky dva kilometry odsud.
Hosté  postupně mizí  a my  také  vyrážíme. Dvě 

babky stojící opodál se nevěřícně koukají na nás 
a na kočárek, a zase, na nás a na kočárek. Rodiny 
s dětmi míří k zaparkovaným vozům a my do lesa. 
Nějak jsme se v té restauraci zapomněli, tak chvá-
táme, protože Anička je zvyklá v šest večeřet. Stu-
dánka, kde je ta zatracená studánka... 
Musíme se spokojit s bahnitým průsakem vody, 

studánku jsme nenašli. Rozdělíme si funkce, Mejla 
staví  bydlík,  já  vařím  kaši  a Roman  zabavuje  již 
mrzutou Aničku. Jak později Mejla podotkl, vandr 
s miminem je fajn, ale rodič při příchodu na kemp 
nemůže jen tak nicnedělat. Je třeba briskně provést 
přesný sousled úkonů, tj. uvařit kaši, nakrmit hlado-
vé dítě, přebalit jej do čisté pleny, nakojit, zazpívat 
ukolébavku,  nacpat  do  spacáčku a popřát  hezké 
sny. Teprve poté, co potomek usne, je rodičovi dovo-
leno konzumovat vlastní večeři.

Sbalíme batoh, miminko 
a jedem na vandr!
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Další den ráno v šest je klasicky budíček, Anička 
leží  sešněrovaná ve  fusaku a usmívá  se. V noci 
mohlo být mezi pěti a deseti stupni. Před odchodem 
z tábořiště Aničku nakrmím přesnídávkou a v ešusu 
ohřeju její masozeleninový mix do termosky. Je to 
vcelku praktické, protože tak nebude potřeba oběd 
ohřívat v poledne na ohni.
Sobotní  počasí  nám  opět  přeje.  Ze  zpevněné 

cesty přecházíme na lesní a pak trefíme červenou 
Stezku sv. Václava, která se vine po hřebeni a při-
pomíná bývalé vesnice, které tu stály před vyhláše-
ním vojenského prostoru ve 40. letech 20. století. 
Procházíme místy, kde byl ještě před pár desítkami 
let čilý vesnický ruch. Kolem je prázdno, švitoří jen 
ptáci. Až z toho zamrazí.
Druhou noc trávíme na louce u vydatného prosaku 

vody, který se už po několika metrech mění v potů-
ček. Zdejší lesy jsou na vodu bohaté, malé i velké 
potůčky míjíme na každém kroku. Je čas si s Anič-
kou pohrát na dece a pak ji nakrmit a uložit. 
V neděli se ještě stavíme v Kostelní Bříze na pivu 

a dále již směřujeme do Dasnice na vlak. Sestupu-
jeme a kocháme se výhledy. Jen ta Tisová to trochu 
kazí. Občerstvujeme se skvělou Šabinskou kysel-
kou v záplavě blatouchů a sasanek. Ohři překoná-
váme po závěsném mostu a zatímco čekáme na 
nádraží, Mejla s Romanem pletou pomlázky. 

Vandr to byl skutečně povedený. Když vychovávat 
budoucí trampy, tak odmala!

-LUCKA-
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…zpívá se ve staré trampské písni od Pedro 
Muchy. Spousta vodáků byla a je zároveň  
i trampy a naopak. Bohužel díky různým součas-
ným komerčním aktivitám dosáhl na některých 
řekách počet lidí plujících na všemožných plavi-
dlech, někdy až obludných, rozměrů a to tako-
vých, že normální vodáci to tam prostě zabalili. 
Každopádně obliba vodáctví k nám nespadla jen 
tak najednou z čistého nebe. Předcházela jí totiž 
dlouhá, náročná a slavná historie …

Nejstarším naším známým rekreačním vodákem 
byl  renesanční  šlechtic  Petr  Vok  z  Rožmberka, 
který si jednou usmyslil, že na lehké loďce, speci-
álně pro něj postavené, spluje Vltavu z Českého 
Krumlova až do Prahy. Na  této plavbě se málem 
za bouře utopil, ale byl na poslední chvíli  - podle 
záznamů v písemnostech Vyšebrodského kláštera - 
zázračně zachráněn. O něco později se na českých 
řekách a rybnících proháněl na podivném plavidle 
rytíř Zachař z Pašiněvsi. Na svých cestách po světě 
se dostal až mezi Eskymáky, u nichž se seznámil 
s  kajakem.  Plavidlo  ho  natolik  zaujalo,  že  si  po 
návratu do Čech kajak postavil. Vzbudil tím náleži-
tou pozornost a obrázek rytíře pádlujícího v kajaku 
se stal dokonce i náplní znaku, který mu udělil král.

Na další  rekreační vodácké plavby si naše řeky 
musely počkat dlouhá léta. Teprve v roce 1881 pluje 
po Vltavě z Českých Budějovic do Prahy veslice 
s posádkou čtyř anglických sportovců. Jeden z nich, 
jakýsi W. A. Green napsal do časopisu Richmond 
and Twickenham Times reportáž z této cesty, kterou 
zakončil větou, později hojně citovanou v českých 
turistických průvodcích: Ačkoliv jsme poznali v Evro-
pě mnoho horských a údolních krajin, všichni jsme 
se shodli, že tato daleko předčí všechno, co jsme 
z toho druhu kdy viděli.
O tři roky později nastává významný den v historii 

našeho vodáctví. Opět v tom „měli pádla“ Angliča-
né,  přesněji  dva  obchodníci  se  závodními  koňmi 
Stewens a Bradley. Na svůj jihočeský pobyt u kní-
žete Schwarzenberga si dovezli kanadskou kánoi, 
se  kterou  spluli Malši,  Vltavu  a  Labe. V Roudni-
ci nad Labem  jim v  loděnici  představitel  tamního 
Č.A.C. (Český Athletic Club) Ferdinand Zenke nabí-
dl odkoupení kánoe. Oba pánové souhlasili, dopluli 
s ní až ke Střekovu, odkud loď poslali zpět. První 
(!) kánoe na českých vodách byla pokřtěna jménem 
Vodník, aby u  roudnických veslařů dobře sloužila 
více než půlstoletí.
A do třetice, a znovu o další tři roky později, tedy 

v roce 1887, přichází na scénu jedna z našich nej-
větších sportovních osobností, tehdy sedmnáctiletý 
Josef Rössler – Ořovský. Pořizuje si malou loďku, 
se kterou splouvá  různé části Vltavy. Po návratu 
z vojenské služby,  kterou si odbyl u námořnictva 
v Terstu, zakládá Č.Y.C. - Český yacht club a stává 
se  velkým  propagátorem  vodní  turistiky  spojené 
s klasickým tábořením. V roce 1905 členové Č.Y.C. 
nechávají u truhlářské firmy Blecha a Mašek posta-
vit první ryze českou kánoi. Vážila značných 80 kg, 

Erb rytíře Zachaře z Pašiněvsi

Josef Rössler – ořovský se svojí dcerou Marií 
při splouvání Malše v roce 1912.

POPLUJEM SPOLU TAM DOLŮ 
TOU PEŘEJÍ …
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ale osvědčila se, a proto po ní následovaly další 
zdokonalené a hlavně lehčí verze. Během několi-
ka let jsou na těchto kánoích sjety všechny hlavní 
české řeky.
V  roce  1910    objednává  J.  Rössler-Ořovský 

z Kanady šest kusů moderních kánoí potažených 
plátnem, které výrazně přispěly k dalšímu zkvalit-
nění jejich výroby u nás.
J. Rössler-Ořovský toho během svého života stihl 

neuvěřitelně  moc.  Ovládal  devět  jazyků,  založil 
Svaz lyžařů Království českého (jednalo se o první 
lyžařský  svaz  na  světě),  Český  tennis  club,  řídil 
první derby Sparta – Slavia, spoluzakládal Český 
olympijský výbor, kde společně s dr. Guthem pro-
sadil  ještě v době existence monarchie samostat-
né české výpravy na Olympijské hry. Samozřejmě 
založil  i Svaz kanoistů Království českého a první 
oddíl vodních skautů. Po vzniku  republiky se stal 
starostou Svazu junáků-skautů. Pro zajímavost: je  
i spoluautorem písně Indián, která je některými znal-
ci považována za první trampskou písničku.
Po skončení První světové války se kánoe stává 

běžným  plavidlem  na  všech  našich  splavných 
řekách a nastává velký vodácký boom. Ten úplně 
největší  byl  na  Velké  řece  (Vltavě),  Staré  řece 
(Berounce) a Zlaté řece (Sázavě), protože podmín-
ky zde byly skoro ideální. Řeky byly v dosahu měst, 
s krásnými romantickými kaňony a místy k táboření, 
na březích bylo množství trampských osad i sezón-
ních kiosků. Například jen v Praze a blízkém okolí je 

v té době počet kánoí odhadován na 2500. Nepočí-
taje v to neodhadnutelné množství kajaků. Značné 
množství  tehdejších vodáků a vodaček nebylo se 
svojí vodáckou zálibou nikde organizováno, maxi-
málně tak ve svých trampských osadách.

Bóža karlík a Felix Brzák

V kaňonu Sázavy, partie u Arroya, rok 1930
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Muselo  v  tom  být  obrovské  nadšení,  protože 
možnost dopravy kánoí na místo určení byla velmi 
omezená (maximálně tak na parníku do Štěchovic), 
nebo se muselo  finančně složit na nákladní auto, 
což byla pro většinu tehdejší vodáků věc finančně 
těžko  dostupná. Museli  proto  pracně  koníčkovat 
proti proudu. Například na Vltavě to v praxi vypada-
lo následovně. V sobotu po práci se koníčkovalo po 
navigaci proti proudu. Někteří třeba „jen“ na Zbra-
slav (10 km), či do Jarova (13 km), nebo na Librajdu 
(21 km). Ale bylo tady dost borců, kteří koníčkovali 
až nad Svatojánské proudy, do tehdejšího Záhoří 
(40 km). Svatojánské proudy tvořilo několik velkých 
zákrutů a někdo tehdy spočítal, že když by se kánoe 
přenesla  přes  kopec,  zkrátila  by  se  cesta  o  čtyři 
kilometry peřejí. Postupně z tohoto přenášení vzni-
kl jedinečný závod. Představte si, že jdete z práce, 
máte v nohách 30 km, táhnete za sebou dřevěnou 
kánoi vážící kolem 40 kg a pak ji na jednom místě 
(kousek za současnou hrází Štěchovické přehrady) 
vytáhnete na břeh, hodíte  i  se svojí    tábornickou 
výbavou  na  záda  a  běžíte  4,5  km  přes  skalnatý 
kopec s převýšením 180 metrů, do Záhoří. Rekord-
manem se stal Eda Hromádko a jeho vítězný čas 
byl 24 minut.
Hluboko do noci se pak všichni oddávali společen-

ským radovánkám, většinou u ohně na tábořišti či 
na osadě, aby se jen trošku prospali a přes den sjeli 
po řece zpět domů.
Jak  to  na  Svatojánských  proudech  ještě  před 

jejich  zatopením  přehradou  trampsko  -  vodácky 
žilo, ukazuje skvělý dokument z roku 1942, který je 
díky panu K. Čáslavskému ke shlédnutí na youtube.
com. Stačí zadat do vyhledávače název dokumentu:  
Hledání ztraceného času – Vltava v obrazech (66). 
A aby toho nebylo málo, tak někteří borci to dáva-

li až na Sejcký ostrov, tzv. Tajemňák, který byl od 
Prahy vzdálený po řece celých 52 km. Dnes je zato-
pen Slapskou přehradou. Nelze se potom divit tomu, 
co po takové náročné vodácké „rekreaci“ následo-

valo v naší kanoistice. Její největší rozvoj totiž začal 
v roce 1932, když se po českých řekách roznesla 
zpráva,  že  o  rok  později  se  bude  v Praze  konat  
1. mistrovství Evropy v kanoistice a kajaku. Vodácká 
prestiž proto hnala všechny závodníky, mezi nimiž 
tehdejší  trampové  měli  výrazné  zastoupení,  do 
dalšího vysilujícího tréninku. A výsledky se dosta-
vily. Mistrem Evropy v  jednotlivcích se stal Silný, 
následovaný Bóžou Karlíkem - Hudsonem. Ve dvo-
jicích se mistry Evropy stali Alois Cígner a Šanda, 
následováni dvojicí Vladimír Syrovátko – Rus a Felix 
Brzák (původním jménem Jan Brzák, ale pod pře-
zdívkou Felix je uváděn i ve výsledkových listinách), 
kteří si na závody museli loď vypůjčit.
Během několika málo let ovládli trampové kano-

istická  klání  nejen  na Mistrovství  světa,  ale  i  na 
Olympiádě. Jen v krátkosti výběr  jejich největších 
sportovních vítězství:
3. místo na Mistrovství Evropy v Kodani  v  roce 

1934 (Bóža Karlík).
Olympijské hry v Berlíně v roce 1936 – dvě zlaté 

medaile. Na 1000 metrů  v  kánoi  dvojic  (V. Syro-
vátka - Rus, Felix Brzák) a dále na 10 000 metrů  
(Václav Mottl, Zdeněk Škrdlant). Nechyběla ani stří-
brná medaile v závodě jednotlivců (Bóža Karlík).
Mistrovství  světa  ve Stockholmu  v  roce  1938  -  

1. místo v závodu dvojic na 10 000 metrů  (Bóža 
Karlík, Felix Brzák).
Bohužel následovaly válečné roky, kdy se sportov-

ní soupeření národů proměnilo v úplně něco jiného. 
Například Bóža Karlík ukončil svoji sportovní kariéru 
po vítězství na protektorátním vodáckém mistrovství 
republiky v  roce 1940. Když po  tradiční německé 
hymně zazněl ryze nacistický dovětek „Die Fahne 
hoch“, vystoupil z řady a odešel pryč. Měl kliku, při 

Vodácké tábořiště oregon city ve Svatojánských 
proudech.
Staženo z dokumentu Hledání ztraceného času 
– Vltava v obrazech
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výslechu,  který  následoval,  mu  to  prošlo.  Nako-
nec Tisíciletá  říše skončila poněkud neplánovaně  
o 988 let dříve a na své předválečné úspěchy mohli 
naši kanoisté úspěšně navázat hned na Olympiá-
dě v Londýně v roce 1948. Odvezli si odtud celkem 
tři zlaté medaile, a to v kánoi dvojic na 1000 metrů 
(Felix Brzák s Bohumilem Kudrnou), v jednotlivcích 
na 1000 metrů (Josef Holeček), na 10 000 metrů 
(František Čapek). Navíc V. Havel s J. Peckou při-
dali v kánoi dvojic na deset kilometrů stříbro.
V  následujících  poválečných  letech  se  závodní 

kanoistika dostala někam jinam, stala se víc profi. 

Doby,  kdy  někteří  závodníci měli  na  svém dresu  
i malou osadní vlaječku, skončily. Nicméně „peřejí 
se plulo dál“. Řeky zůstaly plné kánoí s romantický-
mi názvy, na březích u nesčetných ohňů dál zněly 
trampské  písně  a  v mnohé  osadě  či  partě  bylo, 
kromě velkého  letního vandru, napevno počítáno  
i s „letní vodou“…

-TONY-

Foto: oldřicH StRAkA, 
archív MARtinA MARšálkA

Na kánoi ze Svatojánských proudů až k bílým útesům
Podívat se na IX. Olympijské hry v Amsterdamu se rozhodl i Vašek Loch, z trampské osady Slávie 

ve Svatojánských proudech. Coby vášnivý kanoista se spolehl na svoje vlastní síly a dřevěnou kánoi 
dlouhou pět a půl metru, ve které měl zabudovaný obyčejný budík a buzolu za 4 koruny. Bez jakékoliv 
publicity či sponzorů vyplul po Vltavě z rodné osady a po Labi se dostal až k jeho ústí. Odtud se plavil 
holandskými plavebními kanály a rovněž po moři do místa konání Olympiády. Zde pobyl dva dny, aby 
pokračoval do francouzského přístavu Calais a po nezbytném odpočinku dál přes kanál La Manche. 
Tato poslední část plavby byla extrémně náročná. Foukal silný vítr, ze začátku pršelo, vlny dosahovaly 
výšky dvou metrů. A protože ho nedoprovázela žádná doprovodná loď, dokonce o jeho plavbě nikdo 
nevěděl, nemohl si dovolit přestat pádlovat, hlavně ve chvíli, kdy neviděl na obzoru žádnou zemi  
a buzola mu přestala  fungovat. Nakonec po dlouhých sedmi hodinách dřiny přistál u  lázeňského 
městečka St. Margaret´s Bay, asi 6 km od Doveru. Hned na pláži vzbudil zaslouženou pozornost a až 
tehdy se jeho výkon dostal na stránky evropských novin. Byla mu proto udělena mimořádná bronzová 
olympijská medaile, kterou mu po návratu domů předal generální sekretář Československého olym-
pijského výboru. Tím nebyl nikdo jiný, než otec české kanoistiky J. Rössler-Ořovský…

koníčkování kánoí proti proudu Vltavy
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Žlutá – prázdná, černá – prázdná, dvě modrý – 
obě prázdný,  zelená – přetékající. To  je Morava, 
jižní Morava…,  osvětlil  by  jistě  Fredy  svou  písní 
fakt, že v téhle oblasti se třídí jen dvě recyklovatelné 
suroviny. Víno, které se tady konzumuje ve větším 
než malém množství, a zbylé skleněné láhve, které 
končí právě v takovýchto zelených sběrných popel-
nicích. A Horác by pohotově nad zapnutou GPSkou 
dodal, že geomorfologicky se nacházíme spíše ve 
středomoravském kraji. A měl by pravdu, z Chřibů to 
máme na jižní Moravu trochu dál než by kamenem 
dohodil. Ale žízeň tu mají úplně stejnou…

Na Velikonoce  jsme se  rozhodli objevovat nová 
trampská  teritoria  a  vyrazili  na  Chřiby.  Hned  při 
prvním průzkumu mapy  jsme se podivili nad  jmé-
nem  hlavního  vrcholu  -  Brda,  podle  kterého  to 
vypadalo, že jsme cestou nejspíš pořádně zablou-
dili. Tento lehký šok pravděpodobně způsobil, že si 
Hafran, jakožto hlavní plánovač trasy zapamatoval 
pouze  to,  že  dědinka,  kde  máme  opustit  hlavní 
tah  na  Uherské  Hradiště  začíná  slabikou  “NE-”. 
Řeknu vám narovinu, že to fakt NEstačilo, protože 
tenhle kout republiky vykazuje nadprůměrný počet 
vesnic začínajících právě touto slabikou (Nemotice, 

Nesovice,  Nevojice,  Nemochovice…).  Nicméně 
všechno dopadlo dobře, a tak krátce před půlnocí 
už ukrajujeme lesní pěšinu a těšíme se na shledání 
s kamarády, kteří měli do jedné z NE-vesnic dojet 
vlakem před námi. 
V  opuštěném  lomu  sice  nacházíme  všechny 

tři  tábořící  fleky,  ale  po  kamarádech  ani  stopa. 
Uděláme oheň a připijeme ztraceným kamarádům 
jakožto  i  těm,  kteří  se  tentokrát  nemohli  vandru 
zúčastnit.  Opékáme  buřty  a  snažíme  se  nepro-
padnout trudomyslnosti neustálému houkání sýčků 
navzdory. S oběma kamarády, nocujícími na jedné 
z bočních výsypek lomu, se nakonec shledáme až 
ráno. Společně pak vystoupáme na lesnatý hřebínek 
vedoucí k hradní zřícenině Nového Cimburku. 
“Dej  si  pivo,  zachráníš  hrad”  hlásá  cedule  na 

místním obchůdku, za kterým hučí benzínový gen-
erátor.  S  nadšením  se  přidáváme  k  dobročinné 
činnosti  a  objednáváme  si  první  rundu.  Nejsme 
jediní  trampové,  kteří  přiložili  ruku  k  dílu.  Jak  se 
později dozvídáme, rekonstrukčních prací na ruině 
hradu vystavěného ve stylu francouzské gotiky se 
od  roku  1994  zúčastnilo  už  několikero  místních 
trampských  osad.  Členové  spolku  pro  záchranu 

DOBROČINNÝ VANDR PŘES CHŘIBY

nový cimburk

Výhled z hradu byl překrásný…
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hradu právě stloukají novou budovu, která poskytne 
místním lepší zázemí. Nadšeně je podpoříme ještě 
druhou a třetí rundou. Před další dobročinností nás  
zachrání Hafran, který na pátek naplánoval vydatných  
18  kilometrů.  Navíc  nás  na  jejich  konci  čeká 
kamarád Bufi…
Od  Starých  Hutí,  kde  míjíme  onu  přeplněnou 

zelenou popelnici na barevné sklo, se táhne pane-
lová cesta ke skautskému tábořišti, kde plánujeme 
přenocovat. Kamarád Bufi nás vítá svým širokým 
úsměvem a dovětkem, že nám snad nebude vadit 
těch pár dětí, co zde trénují na blížící se skautské 
závody. Slítávají se kolem nás jak vosy nad Kofo-
lou. Pár capartů se snaží zapálit dřívky oheň, část 
ještě oblizuje velikonoční čočku z ešusů. Po zjištění, 
že se všichni  těší na nadcházející noční bojovku, 
zbaběle  prchneme  do  hloubi  lesa.  U  studánky 
dobíráme vodu kojenecké kvality a doufáme, že se 
ráno neprobudíme jako kojenci s plným spacákem. 
Noc je jasná a tichá. Trasa bojovky pravděpodobně 
naštěstí vede mimo naše vrstevnice. 
Ráno  absolvujeme  exkurzi  po  tábořišti  a  obdi-

vujeme  mohutný  kmen  ležícího  dubu.  “Dlouho 
jsme bojovali za  to, aby byl chráněným stromem. 
A  když  se  začal  nebezpečně  naklánět,  tak  jsme 
zase  dlouho  bojovali  za  to,  aby  byl  odchráněn  
a mohli  jsme ho pokácet,”  hladí Bufi  zvrásněnou 
kůru padlého mohykána. Po rozloučením s Bufim se 
loučím i naše partička. Pavlís s Jokem pokračují na 
slovenský Tribeč ověřit teorii Jozefa Kariky o tom, že 
se v místním pohoří ztrácejí lidé, a naše zbylé trio 
míří dál do srdce chřibských lesů. 

Během  dne  hodláme  pokořit  dvě  vrcholové 
kóty  Vlčáku  a  Brda.  Naštěstí  se  včerejší  kvalita 
studánkové  vody  potvrdila  a  nepronásledují  nás 
žádné střevní problémy. Pro jistotu ale provádíme 
důkladnou  dezinfekci  rozličnými  lihovinami.  
K  vyšlapaným  výškovým  metrům  přidáváme 
ještě  několik  schodů místní  rozhledny  a  obdivu-
jeme rozlehlé chřibské lesy pod námi. Po sestupu  
z  rozhledny  nenápadně  pátráme  po  ceduli,  jestli 
i  tady  náhodou  nepotřebují  zachránce,  co  by 
dobročinným popíjením piva podpořili zušlechťování 

okolí. Bohužel ne, a tak s lehkým zklamáním aspoň 
nastudujeme  informace  o  místu,  kam  hodláme  
sestoupit. Čeká nás netradiční cíl dne – dálnice. 
Nehodláme  ale  obdivovat  nejdelší  schody  

v republice (D1), ale nedostavěný dálniční most na 
hřebenu vedoucím od Brda. O stavbě dálnice, která 
je  někdy  nazývána  „Baťova“po  jejím  duchovním 
otci, se začalo hovořit už v polovině 30. let, nicméně 
stavět se začala až v lednu 1939. Tehdy totiž došlo 
k  uvolnění  kapacity  stavebních  firem  budujících 
opevnění v pohraničních oblastech.   Stavba poté 
pokračovala  i po okupaci do roku 1941, ale hned 
rok poté byla definitivně zastavena a po osvobození 
se  s  výstavbou  už  nepokračovalo.  A  jelikož  
u nedostavěných dálnic nebudují motoresty, dotáh-
neme se až k lesnímu penzinonu Bunč, kde se opět 
občerstvíme. Vodu nabereme ze studánky U lvích 
hlav, které asi zatoužil mít nějaký nenechavec doma 
a poničil je při pokusu o jejich odcizení. Rozhořčeně 
spíláme neznámému pachateli a provádíme pro jis-
totu opět dezinfekci z vlastních zásob. 
Před  soumrakem  stihneme  v  údolí  objevit  dvě 

málo  pravděpodobné  veličiny  –  tekoucí  vodu  
(vzhledem  k  dlouhému  suchu)  a  smrkový  lesík  
(vzhledem  k  převaze  smíšeným  porostů  v  této 
lokalitě). Je to tak hezké místo, že zde stojí za to 
založit trampský kemp…na dálku tak děláme radost 

Výzva k dobročinnosti nezůstala neoslyšena

chvíle, kdy se dobročinnost vyplácí
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jednomu našemu kamarádovi, který není spokojen 
se zvykem chřibským trampů zakládat kempíky na 
kopcích. Dlouho do noci zní kytary u ohně…
Následujícího  rána  vystoupáme  na  Kamenný 

kopec, odkud sestoupíme na rozhlednu Salaš (ne, 
to není tiskařský šotek – tato rozhledna se opravdu 
nachází na úbočí kopce,  takže k ní musíme skle-
sat). Osud nám do cesty nečekaně postaví umělou 

překážku  –  chatovou  osadu  –  kde  jsme místním 
osadníkem vyzváni ke svléknutí kytar a rozehrání 
strun. Nenecháme se dvakrát přemlouvat a za chvíli 
už před námi stojí panáky slivovice na posilněnou. 
Během našeho hraní  se  začínají  trousit  osadníci 
s  dalšími  dary  k  uctění muzikantů.  Přibyde  další 
slivovice, pivo a koláčky, Lososovi  - nejmladšímu 
z nás nenápadně podstrkují sympatickou copatou 
vnučku. Zachráníme ho před svatbou tím, že prch-
neme tam, odkud jsme vyšli – do lesů, tentokráte 
na Pustý vrch. Na jeho vrcholu nás přepadá únava  
z  právě  přestálé  hudební  i  slivovicové  smrště  
a nebýt Bufiho pozvání na jeho chatu, asi bychom 
se odtud už dál nedostali. 
Takto  statečně  došlapeme  na  smluvené  místo  

a užíváme si klidné posezení u ohně s výkladem 
o trampské historii Chřibů. Historky ze skautských 
táborů  prokládáme  hraním  známých  i  zapome-
nutých písní a je nám dobře. 

Na Velikonoční pondělí si rozbalíme čokoládové 
zajíce od Pavlís a zamáčkneme slzu nad tím, že už 
to zase končí. Zamáváme Bufimu na rozloučenou 
a s patřičným kouřovým odérem se vmáčkneme do 
našlapaného rychlíku směr civilizace. Za oknem letí 
v rychlém sledu za sebou krajina chřibských  lesů 
prokládaná vesničkami, kde třídí  jen dvě suroviny 
– víno do chřtánu a skleněné láhve do přeplněných 
zelených popelnic…

-PAVlíS-
Foto: JOKO

Počasí nám přálo po celé Velikonoce
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Ve čtvrtek 4. dubna se v prostorách Letohrádku Kinských, u příležitosti výstavy Století trampingu, konala 
Muzejní slezina. Sešlo se velké množství kamarádů a kamarádek, mnozí z nich donesli do sbírkového fondu 
Národního muzea další dary  - Hobartův totem, vlajky, trampské časopisy, knihy…
A protože bez trampské písničky by to nebylo ono, v průběhu večera zahrály kapely: Kamarádi Staré řeky, 

Podobni zvěři, BPT Zlín, Vlaďka Bouře a Pozvolná smrt. 
-T-

dan ze spolku naše muzeum, příjemce darů 
pro národní muzeum.

Sapér s lenkou předávají  Paddymu Putovní 
vlajku Světových potlachů

MUZEJNÍ SLEZINA
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Když  na minulém  Trapsavci  přišli  kamarádi  ze 
severu, proč někdy neudělám vyhlášení výsledků 
u nich, že by to měli blíž, řekl jsem jim, že klidně, 
pokud mi dají tip na nějaké místo a kontakty na lidi, 
se kterými je to třeba domluvit. Tak napůl jsem čekal, 
že  tím  to  jako obvykle skončí,  leč nestalo se  tak. 
Místo toho přišly tipy rovnou dva, z nichž jeden se 
mi opravdu líbil. V téhle úvodní fázi udělal kus práce 
hlavně Tom, který se od letoška do organizace Tra-
psavce naplno zapojil. Nakontaktovali jsme pionýr-
skou skupinu Výři, jejichž tábořiště jsme si vybrali  
a pak v lednu vyrazili vandrem do lesů kolem Strá-
že pod Ralskem si  to očíhnout.  I když místo bylo 
zakryté  poměrně  silnou  vrstvou  sněhu,  líbilo  se 
nám. Strávili  jsme v  tamních  lesích dva dny a po 
návratu poslali žádost Vojenským lesům o povolení 
uspořádat akci právě tam. Přišlo obratem.

Proběhla uzávěrka, porota, sborník šel do  tisku 
a  byl  tady  konec  května.  Jenom  zařídit  povolení 
příjezdu pod tábořiště pro pracanty a jejich nářadí, 
všechno naložit a mohlo se vyrazit. Ve čtvrtečním 
odpoledni  jsme se sešli na místě a dali se poma-
lu do práce. Ta hlavní rachota ale vypukla v pátek 
ráno. Jak už to tak v okolí táborů bývá, soušky byly 
poměrně daleko, takže jsme se s poleny pěkně pro-
šli. Ještě horší to bylo s kameny pro slavnostní oheň, 
ač jsou kolem skály, šutry nikoliv. Postavili jsme hra-
nici, naskládali dřevo na hromadu, vyrobili lavičky, 
zastřešili jídelnu, poopravili latrínu. S podvečerem 
se většina pracantů vydala vybrat si zaslouženou 
odměnu do  restaurace  v Hamru,  zatímco Hafran 
zůstal  strážit  hrad,  vlastně  tábořiště,  a  současně 
se trousili první účastníci. Kolem užitkového ohně 
začalo být veselo. Kamarád Cárek si dokonce dal  
i  noční  bojovku,  když  po  okolních  lesích  hledal 
zbloudilou mladou  autorku  Lindu.  Vše  ale  dobře 

dopadlo a to navzdory faktu, že v nedalekém okolí 
probíhala akce cvoků, co po sobě v  lesích střílejí 
airsoftovými kuličkami. Mimochodem,  ty poněkud 
vyděsil Kačer,  který napochodoval  k  jejich okopu 
a oznámil jim, že je přichází zkontrolovat, jestli se 
v lese náležitě chovají, načež mu ozbrojenci roze-
chvěle přiznali, že nechtěně omylem vyvrátili stro-
mek. Vlídně je napomenul a odkráčel.
Zábava u ohně pokračovala dlouho přes půlnoc  

a poslední vytrvalci šli spát za svítání.
Sobota je pochopitelně trapsaveckým dnem „D“. 

Program  začal  o  druhé  hodině  odpolední,  byly 
rozdány  youngpsavecké  skalpy  těm,  kteří  přimě-
li k účasti autory do 23 let, byly představeny nové 
knihy a sborníky z Čech i Slovenska dokonce dvě 
CD,  jedno se starými Juanovými písněmi, druhé, 
Zpívající zvěřinec z autorské dílny Tapi a Salima. 
Oba  jmenovaní  vzápětí  zahráli  dvě  písně  coby 

POLOJUBILEJNÍ TRAPSAVEC 
NA SEVERU

Jeden z četných křtů, Bacil společně 
s Hafranem křtí Bacilovu Miniaturu   Foto: JOKO

Příprava kapely Myland na trapsavytí
Foto: FEnik
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ochutnávku. Byly pokřtěny nové Trapsavecké Mini-
atury. Největší pozornost ovšem po právu vzbudi-
la  Tomova  knížka  „Osmero  pohádek  (ne)jen  pro 
trempulata“, opatřená krásnými ilustracemi Moniky 
Narovcové. Ideální četba pro trampský potěr.
Po představovacím a křticím bloku nastoupil na 

scénu skvělý Bokajsův Mayland, tentokrát ve čtyř-
členné sestavě. V rámci hodinového bloku zahrá-
li  jak své,  tak Kidovy písně a posluchačstvo moc 
mrzelo, že kapela nemůže zůstat i na večer. Během 
jejich vystoupení se na chvilku spustil déšť, naštěstí 
jen velmi  lehký a krátký, navzdory tomu, že před-
pověď slibovala bouřku. Buď chvála Pajdovi! A byla 
to taky jediná nepřízeň počasí, kterou jsme během 
trapsaveckého víkendu zažili.

Hned na začátku poroty vysvětlil Belmondo, proč 
letos porota rozhodla tak, jak rozhodla. Velké množ-
ství udělených cen a zdvojování a v jednom přípa-
dě dokonce ztrojování ocenění bylo dáno nebývale 
vysokou úrovní příspěvků, zejména v próze. Prý až 
dvě  třetiny  letošních příspěvků bylo hodně kvalit-
ních. A když se k tomu připočte úspěch akce „Ulov 
svého Youngpsavce“, která do řad autorů přivedla 
více než dvojnásobek mladých ve srovnání s loň-
ským rokem, bylo výsledkem 30 udělených ocenění. 
Po  semináři  s  porotou  pokračoval  trapsavecký 

veletrh,  přestávka  na  večeři  a  přiblížila  se  osmá 
hodina s ní i zapálení slavnostního ohně.
Pochodní se chopili Waki coby porotkyně, Lišák, 

který pro nás toto místo objevil, Zápalka, po delší 
době mladá autorka ze Slovenska a Bacil, držitel 
Zlatého Trapsavce z roku 1982, který mezi nás po 
dlouhých letech opět zavítal. 

Pak už byly předány ceny Trasy, kde letos exce-
lovala Šmidla a po zásluze si odnesla i dědka Tra-
sáka. Vzápětí se vyhlašovala třetí místa Trapsavce, 
ale příspěvky vzhledem k množství udělených cen 
čteny nebyly. Ale ve sborníku je samozřejmě najde-
te. Následoval hudební bloček v podání  tria Tapi, 
Salim a Fenik, k nimž v průběhu večera přibyla Waki 
a Harmonika se stejnojmenným nástrojem.
Čtení příspěvků od druhého místa bylo rozděleno 

do tří bloků, proložených tombolou a další hudební 
produkcí  našeho  orchestru.  Konečně,  kolem  půl 
dvanácté,  došlo  na  vrchol  večera.  Je  pravda,  že 
se  Belmondo  chvíli  zdráhal  vítězný  příspěvek 
vůbec číst, protože jeho autorka je natolik profláklá  
a těch Zlatých už má několik, nakonec se ale uvolil,  
a s Bublinou, která propůjčila svůj hlas hlavní posta-
vě, povídku Vandr s mobilem přečetli. Ano, Tapina 
se popáté  stala Zlatou Trapsavkyní,  a  jako první 
v historii naší soutěže dosáhla tohoto počtu nejvyš-
ších ocenění. Gratulujeme!
A to byl konec letošního Trapsavce, i když někteří 

z účastníků vydrželi u ohně až do svítání. Neděle už 
byla ve znamení úklidu, loučení a odjezdů
Organizátoři  Hafran  a  Tom  chtějí  touto  cestou 

poděkovat Pavlís, Lišce,  Jokovi, Horácovi, Kače-
rovi, Pifovi, Kutlochovi a Carmenovi za pomoc se 
dřevem, Tonymu, Pavlís a Šlápimu za přípravu sbor-
níku, pionýrům ze skupiny Výři za poskytnutí místa, 
Mylandu za skvělou muziku, svým manželkám Dany 
a Lišce za  trpělivost a podporu, porotě za obrov-
ský kus práce při hodnocení, všem ostatním, kdo 
v průběhu víkendu přiložili ruku k dílu, muzikantům, 
čtečům, jakož i všem účastníkům ohně, kterých bylo 
za víkend celkem 107.
Těšíme se na vás příští rok.

-HAFRAN- 

Foto: šMidlA

tapi se svým již pátým Zlatým trapsavcem
Foto: HAFRAN

Další fotky z Trapsavce a zároveň i proklik na 
stažení sborníků Trapsavce obsahující všechny 
vítězné povídky a básně najdeš na  
www.trampsky-magazin.cz. Stačí 
tam kliknout na tuhle ikonku, kterou 
najdeš hned pod rozcestníkem.
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Po mnoha krasech bývalého Rakouska – Uherska 
jsem už  chodil,  po  českém,  slovenském, maďar-
ském, rumunském i po onom dinarském krasu jugo-
slávském, který dal všem krasům světa jméno, ale 
pouze o jednom z nich jsem se dočetl v knize sto 
šedesát let staré, že „je jednou z největších přírod-
ních pamětihodností rakouského císařství“. Morav-
ský kras. Kdo by  to  řekl, dvacet kilometrů dlouhý 
a několik kilometrů široký pruh obyčejných devon-
ských vápenců v Drahanské vrchovině kousek nad 
Brnem – a nejpozoruhodnější místo obrovské říše! 
Všechna  krasová  území  jsou  nádherná.  Někte-
rá  bílá,  divoce  pustá  a  bezvodá,  jiná  zalesněná  
a s potoky, které mizí v propastech a z jiných pro-
pastí  v  úplně  jiných  údolích  se  zase  tytéž  vody 
vynořují na světlo. Závrty, polje a škrapy, propasti, 
ponory, vyvěračky – království bílých vápenců, které 
voda dešťů, potoků  i  řek  již po miliony  let  rozhlo-
dává,  až  v nich utvořila  desítky  kilometrů dlouhé 
jeskyně a v nich vysoké podzemní síně, zářivě bílé, 
pohádkové. A kousek za Brnem  je  tohle všechno 
pohromadě. V malém kapesním krasu, vyhlášeném 
už před více než šedesáti lety za chráněnou krajin-
nou oblast, nejstarší na Moravě. Lidé tady chrání 
samozřejmě i povrch krasu, lesy plné dubu šipáku, 
květnaté bučiny, teplé trávníky se vzácnými rostli-
nami, a skály. Ale to hlavní, co lidi uchvacuje a je 

prvním důvodem ochrany, jsou pod zemským povr-
chem ukryté krasové podzemní prostory.
V podzemí Moravského krasu je v nejčiřejší podo-

bě zhmotněno tajemství, které odedávna lidi neo-
dolatelně  přitahuje. Představa neznámých  světů, 
které  ještě nikdo nikdy nespatřil a které  je možno 
objevit, vábí člověka do zemského nitra. Propastí 
je v Moravském krasu mnoho. Kdysi se nad nimi 
lidé jen se strachem a hrůzou nakláněli, házeli do 
tmavých jícnů kameny, tiše poslouchali a měřili, jak 
dlouho padá kámen na dno. Nepočítali tehdy ještě 
čas na vteřiny a hloubku na metry: v 17. století padal 
balvan do Kolmé propasti ve Sloupských jeskyních 
dva Otčenáše a dva Zdrávas Maria. Tak dlouho se 
musel badatel modlit a tak hluboká byla propast.
Ale královnou a vládkyní Moravského krasu byla  

a  je  propast Macocha. Sto  třicet  osm metrů  hlu-
boká,  tvarem  podobná  přesýpacím  hodinám:  co 
spadlo dolů, nemohlo bez pomoci nahoru. Dole na 
dně dvě  jezera zelené vody. Do horního  tajemně 
přitéká voda zpod stametrových skal, z dolního pod 
další strašné skály  tiše vtéká. Ta voda se  jmenu-
je Punkva, řeka, která se kdesi hluboko pod zemí 
nad Macochou rodí ze soutoku Sloupského potoka  
a Bílé vody. A mezi tím, kde se Sloupský potok pro-
padá u Hřebenáče do jeskyň a Bílá voda u Holštejna 
do Rasovny, a mezi místem, kde Punkva vyvěrá na 
světlo v Pustém žlebu, byly míle a míle tajemného 
neznáma, přerušené jen na jednom jediném místě 

MORAVSKÝ KRAS
Kraj vodního podzemí

Punkevní jeskyně   Foto: nEtoPEJR
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právě v Macoše, která sama je jen obrovskou jes-
kyní, jejíž strop se kdysi prolomil a propadl na dno. 
Neznámé podzemí bylo výzvou, vábením, kterému 
lidé nemohli odolat a které mnozí  z nich zaplatili 
životem.
První člověk se na dno Macochy nechal spustit po 

laně v roce 1723. Po něm další a další. Ale pánem 
a generálem propasti  i  celého Moravského krasu 
byl Karel Absolon. To jméno si zapamatuj. Díváš-li 
se pozorně na jeho fotografii, nemůže ti ujít šílený 
přísvit v jeho očích. Bez takového přísvitu bylo ale 
vyloučeno dobýt tajemství strašlivé propasti a jejích 
vod. Poprvé se spustil na její dno v roce 1901, tehdy 
mu bylo dvacet čtyři. Vzdělaný brněnský přírodově-
dec,  fanatik  krasu.  Když  ve  třiaosmdesáti  letech 
zemřel,  zanechal  veletlustý  rukopis  o  dobývání 
toho kraje,  který vyšel  ve dvou knihách až deset 
let po jeho smrti. Jmenuje se prostě Moravský kras 
a měl by  jej číst každý, kdo chce něčeho dosáh-
nout. Téměř osm set stran se čte jako dobrodružný 
román. Jeho snem, který se profesorovi Absolono-
vi vyplnil až třicet let po tom, co se poprvé dotknul 
dna Macochy, bylo projít podzemím z propasti až do 
Pustého žlebu k vývěru Punkvy. Osmnáctkrát (!) jej 
Macocha odrazila, jak sám píše. Podzemí bylo zato-
peno vodami Punkvy místy až do výše třiceti metrů. 
V cestě stály strašlivé sifony, místa, kde plynoucí 
vody mizí pod skály, které mnohdy sahají téměř až 
ke dnu a jsou i desítky metrů dlouhé. Profesor zave-
lel k boji: dělníci prostřelovali podzemí, celá Morava 
se dělila na ty, kdo Absolonovi přáli a pomáhali, a na 
ty, kteří jej nenáviděli a osočovali. Jeden čas platil 
dělníky dokonce z vlastních peněz. Pak nechal obří-
mi pumpami vyčerpat podzemí. Za sifony se objevily 
nádherné, dosud nevídané jeskyně. Do nich nechal 
z boku vyvrtat odvodňovací štolu a snížil tím vodu 
jeskyních tak, že se v nich dnes můžeš projet za pár 
korun lodičkou a lapat po dechu nad krásou podze-
mí, obřími krápníky. Karel Absolon dobyl macošské 
podzemí!

Ale i po jeho dobytí zbývalo a dodnes zbývá mnoho 
tajemného, ukrytého hluboko pod doubravami, buči-
nami a poli Moravského krasu. A další lidé umírali 
při jeho odhalování. V Amatérských jeskyních nad 
Macochou nenadálá místní bouřka s průtrží mračen 
zvedla hladinu Bílé vody tak, že dva speleologové 
v podzemí utonuli.
Dodnes není rozluštěno tajemství Býčí skály, jes-

kyně, ve které se mezi sifony nakrátko objevuje pod-
zemní Jedovnický potok. Byla obydlím pravěkých 
lidí po desetitisíce  let. Na světlo byly odtud vyne-
seny kostry obětovaných lidí, jeskynních medvědů, 
nádoby  a  nádherná  soška  bronzového,  železem 
zdobeného býčka. Tisíce předmětů. Jeskyně v Býčí 
skále  je asi kulturně nejpozoruhodnějším místem 
Moravského krasu.
Dodnes ale platí, že kdo chce objevovat neznámá 

tajemství, která ještě lidské oko neshlédlo, musí mít 
ve vlastním oku zvláštní, šílený přísvit.

-MiloSlAV nEVRlÝ-
Z knihy nejkrásnější sbírka (1998)

dno Macochy   Foto: nEtoPEJR
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Klasická velikonoční akce měla letos sraz stylově 
před indickým velvyslanectvím v Praze. My jsme na 
cestě z Plzně díky ucpaným silnicím poněkud nestí-
hali, takže jsme se s Léňou k Bludičům připojili až 
na nádraží Praha - Libeň. Přišli jsme tedy o tradiční 
úvodní proslov na  téma, co  to  je vlastně Bloudě-
ní, jak moc těžké jsou šifry (dle mailu, co Fo posílal 
před Blouděním, tak to vypadalo na jednu lehkou, 
tři  těžké  a  zbytek  nevyluštitelný…),  jak  vypadá 
yellowstone (žlutý flek), kterým jsou značené kon-
troly, atd. Jinak pro případné další zájemce, akce 
je otevřená pro  všechny,  kterým nevadí  se  tři  až 
čtyři dny motat po zapadlých koutech naší republiky  
a přilehlém okolí podle (h)různě upravených mapek 
a šifer.
Vlak měl  lehké  zpoždění,  takže  se  řešilo,  jestli 

Fo neobjednal ten nákladní, co byl přistaven – ten 
ale  dle  Seyčka  jel  na  Děčín…  Obsazení  kupí-
ček, Seyček,Víla a Hynek vytáhli kytary a jelo se, 
cesta pěkně ubíhala. Fo rozdal perníková camrát-
ka  poslední  záchrany  a  následně napovídal  tolik 
informací o trase, kontrolách a šifrách, že se v tom 
všichni poztráceli už v první čtvrtině vyprávění. Měl 
i šablonu na kreslení yellowstonů a použil Pepka ze 

Žluťáků se žlutým tričkem jako názornou ukázku, jak 
je označené místo kontroly. Doteď jsem myslel, že 
největším lidovým vypravěčem z organizátorů býval 
Indy, ale mám obavu, že ho Fo překonal…
Po výstupu v Tišňově se přidali poslední účastníci 

– Charlie se psem (je z Moravy) a Káčula s Mar-
tym a československým vlčákem Niou (z Kladna do 
Prahy to nestihli, tak se projeli autem až na Moravu). 
Nasáčkovali jsme se do autobusu, my s Dolní Louč-
kou  vystupovali  poslední.  Po  výsadku  jsme  zjis-
tili, že výstupní šifra není obvyklý kvíz, přednáška  
o češtině („Čeština vznikla jako tajná šifra ke zma-
tení nepřátelských band… Spisovná čeština je první 
cizí  jazyk,  se  kterým se děti  ve  škole  setkají...“), 
zakončená zápisem v azbuce. Vzhledem k našim 
ročníkům narození to nebyl problém, takže následo-
val noční přesun na vyhlídku pod Orlím hnízdem. Už 
tam bylo několik skupinek a v ruce obraceli zatykač 
na Pepka od Žluťáků s písní Cizinec na druhé stra-
ně. V písni jsme vyluštili: Tady šifra není. V zatykači 
jsme měli buď variantu kóta 500 dle divné cifry za 
Pepkovo dopadení nebo symbol jeskyně pod nápi-
sem WANTED. Bylo celkem pozdě, noční kličkování 
po lese, až jsme zjistili, že cesta končí – takže plac 
k táboření. Ráno po snídani sestup dolů do údolí.  
U  silnice  jsem  se  zasekl  luštěním  jízdního  řádu, 
abych zjistil, že nám za 20 minut jede autobus do 
Kuřimské Nové Vsi, což je po cestě, kousek od další 
kontroly. Zbytek skupinky  jsem dohnal  ještě před 
další zastávkou u křižovatky a na bus jsme počkali 
– přeci jen to ušetří nějaké tři kilometry po silnici…
Na kótě 500 už bylo celkem živo. Na zdejší šifru 

27. Bloudění 
aneb Vědecká expedice 
„Po stopách Sněžného muže“

camrátko se stopou Sněžného muže
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dle Švejka bylo potřeba šifrovací periodikum, kterým 
byl Puchejř jako jedna z věcí povinné zátěže…  Šifra 
nás poslala na křížovou cestu na Chocholi. Jedna-
lo se o trochu netradiční křížovou cestu s kříži na 
kamenech uprostřed lesa. A tam jsme se prý dovolali 
na infolinku světové yettologické společnosti. Pokud 
jsme si správně poskládali čísla jednotlivých voleb, 
tak nám vyšel vrch Víckov. Cestou jsme ve Ždárci 
zahlédli hospodu, která vypadala otevřeně – ale to 
jen skupina Národní Přírodní Památky(NPP) svačila 
na zahrádce před zavřeným pohostinstvím…
Šifra u vysílače byla z typu kouknu a vidím kam 

půjdeme. A následně ještě půlhodina hledání prin-
cipu, jak jsme se k tomu správnému řešení vlastně 
asi tak měli dostat… ;-)
Takže  sešup  dolů  k  Bobrůvce,  varianta  brod  

a odložení většiny skupinky v hospodě Šafránkův 
mlýn. Jo, tady Fo nekecal, že u páté kontroly je hos-
poda. Se Seyčkem jsme zaběhli na zříceninu Koší-
kov a vrátili se luštit k ostatním. Zahrádka ve mlýně 
se  plnila  dalšími  a  dalšími  skupinkami  Bludičů. 
Některé zaujala i místní sleva na rozteklé a znovu 
zmražené nanuky –  to byste nevěřili, co  to udělá  
s chutí a konzistencí některých druhů… Většinou 
bylo konstatováno, že náplň vzhledově  i chuťově 
připomíná houbičku na nádobí… 
Šifrou  byl  popis  plavby  Kryštofa  Kolumba,  hle-

dajícího Yettiho, a jeho lodí s kresbami plachetnic  
s písmenky. Po nalezení správné Pinty, Niny a Santa 
Marii nám vyšlo Eva, což bylo místo v Trenckově 
rokli kousek nad vodopády. Tady se ukázalo, proč 
jsme s sebou měli mít malované křížovky. Akorát 
Indy ze skupinky Jaderné hlavice tvrdil, že by rov-
nou vyrazil k tomu uranovému dolu. Vykreslit malo-
vanou křížovku nebylo úplně jednoduché, každému 
to vycházelo trochu jinak, dle toho, kdo kde udělal 
jakou chybičku… Ale klíč do fabky to byl. A jako Klíč 
byla na mapě označena zřícenina hradu Lísek. Tam 
jsme byli  téměř za západu slunce a přesunuli  se  
k noclehu na potok nad Jabloňovem. 
Ráno jsme poseděli u ohně, posnídali a vyrazili. 

Další zpráva byla na vrchu Babylon, kde byly pěkné 
výhledy a došla nás skupinka NPP, která se před-
tím zasekla ve frontě v sámošce. Šifrou byl těžební 
revír T.O.D.Č. a hromada písmenek. Mně vyšlo, že 
další kontrola  je Šemíkova stříbrná štola, protože  
v  písmenkách  chybělo Š. Ostatní  tvrdili,  že  to  je 
Indyho zlatá  jáma, protože v písmenkách se dalo 

dát dohromady slovo Indy. Ale obě důlní díla byla 
dle mapy kousek od sebe. Nejdřív jsme došli ke stří-
brné štole. Tam se válely gumovky evidentně nedáv-
no použité. Ale pokusná sova tvrdila, že ve štole už 
za zatáčkou je vody nad kolena a dál nejde. Zkusili 
jsme se tedy zajít podívat na Indyho zlatou jámu. 
Tam jsme potkali Hynka, který nám zapůjčil magnet 
Tokoz IV(z doporučené výbavy), abychom si vytáhli 
x žlutých plíšků s nápisy TOTO NENÍ ZLATO, až 
se objevil i jeden s nápisem KOPICŮV VRCH. Tam 
jsme opět dohonili Hynka. Na šifře byly vlajky států 
a  pak  obrázky  s  čísly. Takže  zlaté  české  ručičky  
s číslem 1 znamenaly, že použijeme Č. Vyšlo ČÍSLO 
DESET, takže dolní štola u Štěpánova. Vrátili jsme 
se se Seyčkem zpět ke stříbrné štole. Tam už bylo 
celkem  živo,  dorazily  další  skupinky  a  probrodi-
ly na konec štoly, takže tam vyrazil od nás i Mikki  
a ukazoval plíšek s nápisem ZLATÁ. Vybavilo se 
nám Cimrmanovské „Nečetli a přesto rozmrazili...“ 

Míříme  do  Štěpánova,  kde  zanecháváme  část 
výpravy  před  restaurací  a  se  Seyčkem,  Peťulí  
a Léňou vyrážíme ke štole. Ta je evidentně čerstvě 
zavřena řetězem na číselný zámek. Ale yellowsto-
ne nikde. A  to  jsme obešli  i několik okolních štol, 
Seyček  tu největší propátral až na konec. Pokus  
o otevření štoly násilím byl beznadějný, po Seyčko-
vo pokusu o rozbití řetězu to chvíli spíš vypadalo, 
že zámek už nepůjde otevřít  nikdy… Projití  čísel 
400 – 999 také bez úspěchu. Až na dotaz u Foa se 
zjistilo, že nejdůležitější informaci Fo nějak pozapo-
mněl sdělit – že tady ten žlutý flek není do 10 metrů, 
ale podstatně dále, asi tak padesát… Takže píšeme 
zprávu pro další Bludiče, že mají hledat do 50 metrů 
a yellowstone konečně nacházíme. Je u něj trubka 
s nápisem naplnit rumem. No, po dopití medového 
rumu Seyček ve Štěpánově doplnil flaštičku alespoň 
velkým frťanem, ale tady by to chtělo tak půl litru… 
Takže s Hynkem dopíjí rum, plní vodou za Svratky a 

štola, ve které byla zpráva. Všimni si žlutého 
fleku na kmeni smrku, jde o toužebně hledaný 
„yellowstone“.
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trubkou nahoru vystoupá filmovka. Uvnitř je papír s 
nápisem V PŘÍPADĚ NELEGÁLNÍHO VSTUPU DO 
ŠTOLY VOLEJTE POLICII!!! Nejdřív řešíme,  jestli 
se ten papír neměl namočit do alkoholu, trošku ho 
políváme vodou, než nám došlo, že Policie je 158 
a  to  je  ten kód do zámku… Takže vše naaranžo-
vat zpět a do štoly. Na konci štoly zprávy o enigmě  
a šifrovací kotouče. 
Nabrali  jsme  zbytek  skupiny  v  restauraci,  ještě 

se lehce občerstvili a následoval výšlap do kopce 
s dlouhým přechodem do cíle na hradisko v Rožné. 
Tam jsme dorazili kolem půl sedmé večer jako druzí. 
První byli Sylvestr s Obříkem. Ale  ti chodí v pod-
statě bez vybavení a bez spacáků. Jinak Sylvestr 
s Obříkem měli kontrolu u štoly dost zjednoduše-
nou, do štoly vlezli v době, kdy tam Fo ještě neměl 
zámek  a  zrovna  těch  50 metrů  od  štoly maloval  
yellowstone…

V cíli už byli i skauti, které Fo stáhl z trasy – ale 
vzhledem k jejich věku stejně klobouk dolů. 
Večer pak posezení u ohně a kytar, postupné při-

cházení dalších skupinek. První tři skupinky dostaly 
konzervy z Yettiho, poslední skupinka před půlno-
cí – Žluťáci – pak ještě červenou lucernu. Zajdova 
skupinka dorazila výjimečně až po půlnoci, ale asi 
minutu. Inu, po cestě bylo letos příliš mnoho hos-
pod...
Letošní  Bloudění  bylo  super,  skvělé  počasí, 

pěkné, vtipné šifry a oblast, kterou většina z nás 
moc neznala. Dokonce ani Seyček ještě nebyl na 
Štěpánovském důlním revíru. Po letech zase bylo 
více  účastníků  (celkem  53),  část  nárůstu  tvořili 
skauti – doufám, že je to neodradilo a příště dorazí 
zase. Více účastníků možná přineslo i zkrácení, do 
cíle se doráželo už v sobotu večer. Kdo chtěl, mohl  
v neděli jet domů za rodinou. Pro zbytek Fo s Han-
kou  připravili  trasu  i  na  neděli,  ta  byla  také moc 
pěkná. S Léňou jsme ale mizeli za dětmi ještě před 
nedělním večerním ohněm.

Zvadlo na Bloudění  je možno vždy  sehnat  buď  
v  redakci  Puchejře  nebo  na www.semik.info  –  
většinou tak měsíc až dva před Velikonocemi.

-šEMík-Uvnitř štoly

Yettiho se nakonec podařilo dostihnout, neboť ceny pro vítězné družstva byly Yettiho plné…

Velký Fo předává ceny vítězům
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Od vydání teď již předposlední desky Lístku - Den 
pramenů, uplynulo dlouhých patnáct  let a kapela 
za tu dobu urazila dlouhou, někdy i klikatou cestu. 
Naštěstí  ji  ušla  pořád  ve  stejné  sestavě: Zbyněk 
Zatloukal, Sylva Antony Čekalová, Jiří Matěk – Alva 
a Radek Polívka. Byly doby, kdy  jsem nevěřil, že 
se  k další  desce  kapela  odhodlá  a  hlavně,  že  ji 
dokončí. Bylo mi to líto, protože jejich písničky jsou 
prostě výborný a  jsem proto rád, že nakonec vše 
dobře dopadlo.
Nové CD nazvané Mezi mosty bylo přivítáno na 

svět v dubnu, v pražském Divadle Gong a za kmo-
try mu šli Béďa Šedifka a Míša Leicht. Koncert to 
byl výborný, CD s krásným obrázkem na bookletu 
(autorkou  ilustrace  je Adéla Růčková) se povedlo 
a trampské publikum,  i přes úskalí všedního dne, 
dorazilo  ze  všech možných  koutů naší  země: od 
Ostravy, přes Šternberk, Tábor až po Plzeň. Prostě 
zase jeden zdařilý večer, ze kterého se stala hezká 
vzpomínka.
Pěkně to všechno popsal Martin Mlázovský – Slim, 

kytarista a zpěvák Lístku z dob ještě vzdálenějších, 
než Den pramenů:

Lístek znám důvěrně. Mám ho rád a líbí se mi. Od 
doby, kdy Zbyněk před lety vyhrabal kapelu z pope-
la, pozoruji zpovzdálí, jak roste a zraje. Našli si nové 
posluchače a svůj nezaměnitelný zvuk. To je možná 
jejich největší deviza. Nikoho nekopírují - jsou sví.

Jejich zatím poslední deska „Mezi mosty“ určitě 
stojí za poslech. Je čistá, bez zbytečných efektů  
a vycpávek. Skvěle vyladěná. I bez otevření book-
letu rozeznáte Zbyňkovy romantické texty od 

úderných příběhových písní od Alvy. O nezvyklém 
souzvuku pětistrunného banja a Panovy flétny už 
psalo hodně lidí. Na co ale musím poukázat, je 
Radkův skvěle zahraný kontrabas a Alvův zpěv. 
Oběma pánům to skvěle sedlo!

Hned jak jsem přišel ze křtu s novým diskem 
domů, putoval přes počítač do mobilu, abych si ho 
mohl užít při práci. Trochu «masochisticky» jsem si 
ho pustil pětkrát dokola a vždy mi na konci bylo líto, 
že už to skončilo. To se mi moc často nestává!

Milý Lístku, přeji vám mnoho úspěchů a hodně 
spokojených posluchačů nového alba.

-TONY-
Foto: VítEk

Procházet se s Mezi mosty
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Přišlo zase jaro, to se u nás v kraji Divočina pozná 
snadno.  Nejprve  ho  s  Dlouhou  štrekou  zkusíme 
nanečisto přivítat pod Javořicí,  v ostrém blizardu 
jako vloni, v tropickém lijáku se sněhem jako letos, 
či v oku tornáda jak je slibováno na příští rok. A aby 
toho snad nebylo málo, tak začne Lucín rozdávat 
zvadla  na Sázení.  No,  a  protože  jim  to  připada-
lo  ještě málo  katastrofické,  požádali mne,  abych 
napsal zápis do kroniky.

A tak jsem vyrazil, ostatně jako každý rok. Sázíme 
už tak dlouho, že těm mladším to připadá, že to je 
už od pravěku, ti starší si to vzhledem k věku nepa-
matují a vzhledem k pohodlnosti se jim to nechce 
hledat v kronice. Na  fleku už bylo pár kamarádů, 
pozdravíme  se,  postavím přístřešek,  protože má  
v noci pršet. Což pravděpodobně znamená, že staří 
kamarádi  z  jihlavských  HBC,  Bača  s  Myšákem, 
kteří mají na starosti počasí, zjevně sedí s Pajdou  
a Sv. Petrem někde u ohně, vesele popíjejí a je jim 
celkem  jedno  jak se mají kamarádi dole, protože 
podle plánu má začít pršet až v neděli v jednu hodi-
nu ráno. Nakonec spadlo jen pár kapek, a tak raději 
nezjišťuji z čeho to bylo. Sotva dostavím přijde Kaš-
tan a se slovy „pojď, učitelky mají žízeň“ mne láká 
na seznamovací večírek do hospody ve Zhoři. Ještě 
mne donutí vzít s sebou banjo, že prý chtějí tanco-
vat. Po hodince chůze jsme v hospodě, hospodská 
se těší na útratu a tak rozpálila reaktor na sále tak, 
že si jdeme sednout na druhý konec sálu, abychom 
nezdechli vedrem a navíc by se mi banjo rozlaďo-
valo. Postupně se scházíme, přichází i hajnej Pavel, 
dá si pivo a jen tak prohodí, že má nachystáno 5000 
stromků. Zatím to vypadá tak 500 na každého, no 
snad ještě někdo přijede. Po chvíli se to splní, ale 
hlavně přichází dvě kytary, Hlína s Kryštofem, takže 
si můžeme zahrát a učitelky s Kaštanem i zatanco-
vat. Kolem jedenácté to balíme a jdeme spát. 

K snídani vybalují chlapci z HBC tři dozlatova upe-
čené bábovky, zakousneme je ke kávě a už přijíždějí 
další kamarádi a v osum hajnej. Rozdělí nás na dvě 
party, popadneme motyky a vyrazíme. Sázíme na 
kopci nad rybníkem a fouká tu tak studený vítr, že 
i ti největší lenoši musí pracovat aby nezmrzli a ne 
jako obvykle předstírat, že fotí do kroniky. Letos už 
se smrky moc nesází, spíš pruhy modřínů a mezi ně 
buky, lípy a hlavně javory. Někteří již dumají,  jaká 
asi bude kořalka z javorového sirupu. Od motyk se 
práší, vrstva jehličí je prakticky vyschlá a hlína pod 
je  trochu vlhká. Na to, že před  třemi  týdny všude  
v lese stála voda a po cestách tekly potoky, je to dost 
špatný. Ten prašivej vítr všechno vyfouká,  i  teplo  
z nás. Postupně se prací alespoň trochu rozehří-
váme, ale když si o půl dvanácté dáváme svačinu, 
jsme po čtvrt hodině tak vyfoukaný, že jdeme raději 
kopat. K svačině je nachystána oblíbená pomazán-
ka HBC v provedení jak pro vegetariány, tak i pro 
nás ostatní. Samozřejmě si na první pokus vytáhnu 
vegetariánskou. Sázíme dál, konečně kolem jedné 
začíná svítit slunce a my se už prokopali níže po 

Sázení stromků HBC
Někdo si staví dům, aby měl kde spát. 
No, a my si sázíme les.
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kopci,  kde  tolik nefouká. Přijíždí  i druhá skupina, 
která už na svém místě dosázela. Všichni se hbitě 
zapojují do práce a i ti co už nemohou to alespoň 
podporují slovy „makejte, přijeli jsme vám pomoct“. 
S posilou rychle dorážíme zbytek a po druhé jede-
me zpět na flek.
Odpoledne někteří odpočívají,  někteří  jdou hrát 

špačka a soutěžit. Na slunci v závětří ubíhá zbytek 
odpoledne příjemně. Kluci narazili soudek Jihlav-
ského běsu,  jak  to nazývá Kaštan, ale  je  to  lepší 
jak žádný. Večer slavnostně zapálíme oheň. Šmudla 
všem poděkuje za to, že pomohli nakrmit věčně hla-
dového kůrovce. Vysázelo se celkem 4775 strom-
ků. Ještě vyhlásí odpolední soutěže a pak společně  
s Hlínou, Pižmoněm a Kryštofem začínáme hrát. 
Šmudla  postupně  vytápí  louku  na  příjemných  
20 stupňů a večer probíhá pohodově. Písničky jedna 
za druhou a stále nedochází. Po mlácení motykou 
mi klouže trsátko v prstech, ale rytmus se musí udr-
žet. S přibývající nocí začínají bolet nohy od stání  
a  jdu  si  na  chvíli  sednout.  U  ohně  je  příjemně, 
ale i tak jdu o půlnoci spát. Ráno balíme, Mára ještě 
vytahuje jednu bábovku k snídani. Sklízíme táboři-
ště, postupně se vytrácíme domů a za chvíli už je 
lesem slyšet jen tenounký hlásek brouků zpod kůry 
„děkujeme vám, kamarádi“. A to netuší, že celkový 
počet vysázených stromků už dosáhl 159 500, a že 
budou tedy mít co žrát i v příštích letech.

-GREEDY-

Soutěž v šikovnosti na kládě
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O víkendu 26. - 28. 4. sjeli se již podesáté trempíci 
do Mlýnů v Lužických horách. A co že je tam přilá-
kalo? Inu, setkání s kamarády, skvělé muzicírování, 
ale hlavně soutěž ve vaření na ohni.
A jak vše v roce 2014 začalo? To ví nejlépe „otec“ 

Kotlíku – Petr Berounský – Viki, ústecký fotograf, 
tramp  a  velký  fajnšmekr  (a  sám  skvělý  kuchař).  
A tak jsem to nechala na něm: „Trempové ze severu 
se scházeli na Nové Huti u Jedlové. Poté, co zde 
hospoda U  trampa skončila, hledali  jsme zázemí 
jinde a našli ho v hostinci ve Mlýnech. A protože 
sám  provozuji  kulinářské  orgie,  napadlo mě  oži-
vit  naše  setkání  o  trampské  vaření.  První  ročník 
v září 2014 se vydařil, a  tak z  toho vznikla pravi-
delná akce. Postupně začali  jezdit  lidé ze vzdále-
ných míst. Dnes  jsou  tu účastníci z celých Čech. 
jen budeme muset  přitáhnout  i  trampíky  z Mora-
vy:). Dvakrát do roka (vždy v dubnu a v září) mají  
max. pětičlenné party za úkol v časovém limitu pěti 
hodin připravit  poživatelnou krmi. Porota hodnotí 
nejen chuť a vzhled pokrmu, ale i celkový průběh 
vaření – od přípravy ohniště, po způsob zapálení 
(zapalovač, Pepo apod. je samozřejmě zapověze-
no), souhru  týmu, zahlazení stop…Tentokrát byla  
tzv. volná  tvorba, zkrátka uvařit z  toho, co si kdo 
přinesl v báglu. A tak převládala „klasika“ – fazole, 
guláše, ale peklo se i maso ala Seton. Vítězi se stali 
Mlýňáci a spol. se svojí Mlýnskou  jehlou (variace 
na špízy), druzí byli Trampíci z Mlejnů s mexickými 
fazolemi a chlebovými plackami, třetí pak skončila 
Gepardí  smečka  s pečínkou  ze Setonova  hrnce. 

Odměnou pro vítězné týmy bývá „placka“ (vařečka, 
prkénko apod.), které skvěle vypaluje Hombre a první 
navíc získávají putovní skleněnou cenu,  jak  jinak  
v kraji sklářů. Každý Kotlík se snažím udělat  jiný,  
a tak se na jednom z předchozích ročníků losovalo, 
z čeho vařit (králík, slepice, kančí maso anebo bram-
bory), jindy dostali živou slepici a ukažte, jak si s tím 
poradíte  (chytit, zabít, oškubat, uvařit). Kdo bude 
chtít soutěžit či jen tak pobejt bude mít možnost na  
11. Kotlíku a to 21. září. /kotlik@berounsky.cz/

Za vydatné pomoci VikiHo 
sesmolila GEPRADICE

10. TRAMPSKÝ KOTLÍK
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Stecuničův oboroh, mezník na hřebeni poloniny, 
nikdy nezůstal bez sena. Když ubylo, mladí nakosili 
a nasušili dostatek nové píce a „stolečku prostři se“, 
opět kypřina nadzvedávala stříšku po konce kůlů. 
Dnes  jsem nahoře přespal. Vzhůru na seno  jsem 
hravě vylezl po přistavené ostrvě, ale dolů to šlo hůř, 
žuchl jsem na zem, málem jsem se přizabil. Budíček 
jsem měl v sobě, a ten mě vyburcoval pomalu ještě 
za tmy, chtěl jsem za východu slunce být už v údolí, 
čekala mě neodkladná práce. Přesto jsem se však 
vrátil hodný kus cesty zpátky hřebenem. Včera jsem 
u Padlého buku narazil na zašlou laň a nutkalo mě 
to podívat se na ni ještě jednou, pokusit se zjistit, 
co bylo příčinou jejího skonu. Stejně jsem však na 
to nepřišel a ostrým pochodem jsem se vracel na 
lesní cestu.
Zlý duch mi našeptával, abych neobcházel hřebe-

nem kolem oborohu, nýbrž to vzal přímo lesem, po 
přeponě, já už ovšem z takovým napřimováním měl 
tolik špatných zkušeností, že jsem vnitřnímu našep-
távači řekl „odstup satane“, a volil pohodlnou okliku. 
Jinak bych si po čertech užil: propadal bych se do 
shnilého klestu po pás, klopýtal, kácel se a vybíral 
žížaly z kapes a vlasů; jít napříč pralesem je svízel-
nější než lézt do stěny.
Panovalo bezvětří a nepohnul se ani  lístek, ani 

na alnetách, křovinách zeleného olší na polonině, 
ani  na  listnáčích  při  sestupu  lesem.  Toliko  polé-
tavou havěť bylo slyšet, všechny  ty vrnivé mušky  
a mouchy, vrnilky a pestřenky, vosy a včely, přišla 
jejich doba a ony oslavovaly dny bytí. Poloninu jsem 
opouštěl  zelenou,  teprve  po  východu  slunce  se 
rozevřou koruny květů, úbory a květenství, a louka 
se přioděje do bělostného krajkoví, do zlatohlavu 
všech odstínů, do purpuru. Les vypadal však ještě 
jednotvárněji  než předjitřní  tráva. Vše pohlcovala 
jednotlivá mechová zeleň hlubokého hvozdu, buko-
vého pralesa.
Svah mě popoháněl, nutil do chvatu a  já musel 

brzdit.  Brzy  mi  to  dávala  pociťovat  lýtka.  Nikdy 
však nechci spěchat natolik, abych ponechával bez 
povšimnutí místa,  jimiž  jsem  putoval.  I  tentokrát 
jsem měl oči všude. Hned mě ve světlejším úseku 
zaujal  okáč,  hned  jsem zvedl  z koleje  vousatého 
tesaříka a hodil ho do lesního nitra (málem, povídal 
jsem mu, skončils pod mou botou!) či se věnoval 
mlokovi,  který  capal  napříč  cestou  jako  čtyřnohý 
golem.  Pojednou,  kdo  nestoupá  proti  mně  jako 
chlapík s koněm, vpředu člověk, za ním na ohlávce 
zvíře. Poznal jsem je. Dědek se občas vyskytoval 
na dvoře polesného, podělkoval tam, viděl jsem ho 

nejednou. Čtvernožec za ním vypadal zbědovaně, 
byl strhaný, vyhublý, tak tak že se vlekl.
„Kam s  tím komoněm, dědku?“ otázal  jsem se, 

když jsme se pozdravili.
„Nevidíte?“ odvětil.
„Vidím, je bezmála v posledním tažení.“
„No  však.  Kam  se  může  vést  takový  žebrák?“ 

Došlo mi, že jedině na smrt. Byl určen za návnadu 
pro medvěda.
„Polesný má hosta?“
„Tak. Jakéhosi Němčoura, který pořád chce Wild-

nis, divočinu. Ten starý medvěd, co bloudí kolem 
stád a má přijít na odstřel, sešel až sem pod Magu-
rič a zlobí pastýře – víte který?“
„Vím, přišel  jsem na  jeho sled,  tloukl a probíral 

staré pařezy na druhém boku Podyny.“
„To je on. Tak toho dali páni tomu Švábovi k odstře-

lu. A já mám nachystat újeď na kraji lesa na Stecuni-
čovým oborohem.“

Následující příběh je z Podkarpatské Rusi, z doby, kdy ještě byla součástí Československa a láka-
la tehdejší trampy svojí divokostí. Povídka je převzata z knihy Na poloninách (vydala Společnost přátel  
Podkarpatské Rusi), a ve které její autor Jaromír Tomeček ve formě sepsaných příběhů vzpomíná na svých 
dvanáct let prožitých v tomto „kraji medvědů a vlků“.

NA POLONINÁCH
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„Někde u Padlého buku?“
„Přesně tam.“
Aťsi nikdo nemyslí, že takové domácí zvíře neví, 

co s ním lidé zamýšlejí, pozná to podle jejich chová-
ní. I mladé nezkušené telátko pozná, když je vezou 
na jatky, že je s ním konec. A tento koník, tahoun, 
který už odvedl hezký kus práce, věděl, že je veden 
na  popravu.  Hlavu  skloněnou,  hleděl  apaticky 
k zemi, smířen s osudem. Člověk je pánem tvého 
bytí, využitkuje tě i po tvém skonu. Mouřenín splnil 
povinnost, mouřenín může odejít, ale ty nemůžeš, 
budeš sloužit i svou smrtí. Jak neklonit hlavu!
Kůň věděl, že je o něm řeč, moc to najevo však 

nedával. Teprve, když  jsme se rozloučili a hodlali 
jít po svých, otočil se a podíval se mi do očí. V tom 
pohledu byl dík, ty sis mě, člověče povšiml, ale četl 
jsem  v  něm  ještě  více,  kousek  naděje,  takovou 
nepatrnou  jiskérku,  jako  když  padající  hvězdička 
prolétne noční oblohou.
„Počkejte ještě, dědku. Mám návrh. Velice výhod-

ný.“ Zastavil se a podíval se na mě s nedůvěrou: 
pozor na panské návrhy!
„Jaký vy můžete mít návrh?“
„Prodejte mi toho koně.“
„Cha cha. Prodám koně a na Podyně si lehnu sám 

jako návnada.“
„Co byste lehal sám? Újeď vám připravil sám pán-

bíček. U Padlého buku leží zašlá laň, větší než tohle 

koňské nedochůdče. Useknete jí běhy, stáhnete ji,  
a ani mistr lesů nepozná, že to není kůň. A vy bude-
te mít kůži, jelenici.“ Hluboce se zamyslil.
„Není ta laň už rozpadlá?“
„Je docela v pořádku. Jinak bych vám to nenavr-

hoval.“
„A víte, že by to šlo? Kolik mi nabízíte? Stovku?“
„Dvě“. Plácli  jsme si  a oř  změnil majitele. Když 

jsem o kus níže sedl na pařez, abych posnídal, roz-
dělil  jsem chléb na dvě poloviny a  jedli  jsme dva.  
A potom, neboť byl s krmí hotov dřív než já, položil 
si hlavu na mé rameno.
Ubytoval  jsem ho v prázdné kůlně,  leč většinou 

se popásal na břehu  řeky. Chodíval  jsem  tam za 
ním. Lehl jsem si do písku (který se třpytil miliarda-
mi krystalků „marmarošského démantu) a on kolem 
mé hlavy spásal jetýlek a kostřavu; bylo nám blaze 
oběma.
Působil mi však starost. Při cestách na poloniny 

jsem používal za mírnou úplatu sousedova huculá-
ka. Zvykli jsme si na sebe a bylo mi zatěžko něco 
na tom měnit. A byl bych pro smích, kdybych putoval 
na hřebeny se dvěma. A dále: co s koňským přírůst-
kem přes zimu? Budu muset pro něj shánět zásoby 
sena, ovsa, šrotu, a lépe ho ubytovat, v kůlně by mi 
zmrzl, takové domácí zvíře vyžaduje hromadu péče!
Jedenkrát, když jsem takhle trávil polední siestu  

u řeky, přišli se koupat tři výrostci, ne však zdejší, 
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byli vyparáděni jako Hvízdavý Dan, jenom kolty jim 
chyběly. Bavili se česky: trampi, v tom závratném 
stáří  šestnácti  let.  Začali  koně  laskat  a  on  jejich 
lichotky  vlídně  přijímal,  v  minulosti  je  postrádal  
a nyní na něho působily jako svit slunce. Když se 
posléze z ním podělili o svůj oběd, bylo vzájemné 
přátelství zpečetěno.
„Prosím vás,“ přišoural se za mnou jeden z těch 

kovbojů, „my  jsme tu na výletě z Čech, přes celé 
prázdniny, jdeme po haličském pomezí až k Bukovi-
ně. Nepůjčil byste nám toho koně? Zaplatíme.“
„To by nešlo, mešúrs. Nemáte z toho rozum. Kůň 

byl těžce nemocen, strhán, a vy byste na něm rajto-
vali, utahali byste ho znovu.“
„Nikdy ne, on by nám jenom nesl rance, nic víc. 

Máme ho rádi!“
Co  jsem měl dělat;  jako  kluk  jsem byl  stejného 

ražení  jako  tihle.  Koníka  jsem  jim  půjčil  a  přidal 
sáhodlouhé  rady  a  pokyny:  běda,  jestli mu  něco 
provedete, končil jsem.
Vrátili se za pět týdnů. Kůň vypadal jako Majolen-

ka, vypasený a veselý, srst se mu leskla, oči svítily. 
Vítání to bylo velice slavné. Avšak poznal jsem, že 

zvíře se přimklo ke klukům docela; není divu, oni se 
skutečně měli k němu tak, jak by dospělý člověk už 
ani nedovedl.
Opět  jsme se ocitli u  řeky, opět siesta a hrátky.  

A zase jeden z nich přišel si sednout ke mně. „Pro-
sím vás,“ spustil,  „my máme doma hospodářství, 
teplou stáj, dostatek sena, obilí; já jsem se do koní-
ka zamiloval, prodejte mi ho, bude v dobré rodině 
a blahobytu.“
Tenhle návrh mi vytrhl  trn z nohy: zbavoval mě 

starostí,  jak  to zařídit na zimu. Na oko  jsem však 
chvíli dělal drahoty a pak jsem dal souhlas. „Dobře. 
Zaplatíš mi jednu korunu.“
No,  a  tak  skončil  příběh o  koníčkovi,  který měl 

zajít v medvědím chřtánu. Stal se kdesi v Čechách 
kamarádem kluků.

-JARoMíR toMEČEk-

Fotografie trampů z jejich vandrů po 
předválečné Podkarpatské Rusi 
jsou z archívu kamaráda obludy

Čeští předváleční trampové našli v Podkarpatské Rusi divočinu, o které snili nad stránkami 
dobrodružných románů. 
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TRASA 2019
Jak už je dobrým zvykem, vyhlašování výsledků 

Trapsavce  a Trasy  proběhlo  na  společném ohni, 
letos doprovázeném kromě úžasné atmosféry také 
téměř letním počasím. O ceny pro účastníky a poro-
tu se letos postarali kamarádi Chúf, Mamut a Rysák, 
za což jim moc děkujeme. Stejně tak jsme rádi, že 
množství  i  kvalita vašich dílek  je pro nás  jasným 
důkazem, že vynaložená práce celého týmu, který 
se na Trase podílí, není zbytečná.

Výsledky 26. ročníku soutěže Trasa
Dědek Trasák (putovní hlavní cena)
Marta Furdíková – Šmidla za fotografii Únava

Kategorie Cvak di vlak
1. místo:  Jan Pohunek – Přebral: Pražce jsou láva
2. místo:  Marta Furdíková – Šmidla 
  Lôžkovým vagónom do stanice Poľana-Jeseň
3. místo:  Standa Khol – Pavouckej
  Nedělní odjezd z vandru do Ledovek

Kategorie Trampové
1. místo:  Marta Furdíková – Šmidla: Únava
2. místo:  Filip Dušejovský – Will: Brdský vůdce
3. místo:  Marta Furdíková – Šmidla: Muránske kontakty

Kategorie Volné téma
1. místo:  Marta Furdíková – Šmidla
  Oheň na Farskej lúke
2. místo:  Jan Pohunek – Přebral: V Rokli znaků
3. místo:  Standa Khol – Pavouckej
  Kravické vodopády v Bosně a Hercegovině

Kategorie Trampská grafika
1. místo:  Rostislav Srstka – Sťor: Chajda spí
2. místo:  Rostislav Srstka – Sťor: Příboj
3. místo:  Marta Furdíková – Šmidla: PF 2019

Kategorie Trampská tvořivost
1. místo:  Tomáš Racek – Tom: Soukořenčí
2. místo:  Roman Holobrádek – Hombré: Tři ročníky
3. místo:  Peter Krajčovič – Bublina
  Totém pre T.O. Icarilla Trnava

Všem oceněným gratulujeme! Stejně  tak  děku-
jeme  všem ostatním,  kteří  se  soutěže  zúčastnili,  
za  jejich  příspěvky,  i  když  se  na  ně  štěstí  letos  
neusmálo (a držíme palce do dalších let).
Letošní  počty  příspěvků  byly  sice  o  polovinu 

nižší  než  loni,  ale na  jejich  kvalitě  se  to naštěstí  
neodrazilo.
Porota zasedla tradičně pětičlenná, letos ve slože-

ní: Iva Kučerová – Draculea, Peter Pintér – FOtep, 
Bohdan  Mezei  –  Haluz,  Milan  Korba  –  Surikata  
a Magdalena Dvořáková – Waki.

Informace k 27. ročníku Trasy
V tomto ročníku bude otevřeno pět kategorií:

Kategorie I: Oheň
Fotky z vandrů a potlachů ozářené světlem plame-

nů, otevřená pro všechny autory bez rozdílu.

Kategorie II: Volné téma
Fotografie s tématem trampingu a přírody, určena 

pro autory, kteří nespadají do třetí kategorie.

Kategorie III: Volné téma pro pokročilé
Fotografie  s  tématem  trampingu  a  přírody,  pro 

autory, kteří se ve fotografických kategoriích Trasy 
umístili třikrát a více: Mirek Matula – Azo, Adalbert 
Mezei – D’Ady, Miroslav Daniš – Bludný Hobo, Peter 
Pintér – FOtep, Bohdan Mezei – Haluz, Hana Pran-
člová, Jana Skrbková – Jandula, Štěpán Hašek – 
Jmelí, Peter Jokl – Joko,  Iva Pohunková – Kawi, 
Martin Tumpach – Kregan, Stanislav Khol – Pavouc-
kej, Míša Inovecká – Prcek, Jan Pohunek – Přebral, 
Marta Furdíková – Šmidla, Ondřej Jaroš – Višňák  
a Filip Dušejovský – Will

Kategorie IV: Trampská grafika
Novoročenky, zvadla, kresby, malby, linoryty a jiné 

grafické práce.

Kategorie V: Trampská tvořivost
„Trojrozměrné“ předměty jako jsou placky, camrát-

ka nebo dřevořezby.

Do každé z kategorií je možno zaslat tři příspěvky. 
Uzávěrka soutěže je 29. února 2020, slavnostní 
vyhlášení výsledků, předání cen vítězům a výstavka 
všech soutěžních prací proběhne poslední víkend  
v květnu na ohni Trapsavce a Trasy.

Příspěvky do soutěže je třeba poslat dva-
krát –  jak  elektronicky  (delší  strana  foto-
grafie  by  měla  mít  minimálně  1600  px)  na 
e-mail  trasainfo@gmail.com,  tak  poštou  
(v rozměru 15 × 21 cm, 20 × 30 cm nebo A4; u čtver-
cových a panoramatických tvarů mohou být rozměry 
jiné, vždy ale menší než A4) na adresu: 

Iva Pohunková
Dvorecké náměstí 4, 147 00, Praha 4

Papírové  fotky  budou  použity  pro  výstavku  na 
ohni a poté předány Národnímu muzeu – autorům 
se nevracejí. Do kategorií Trampské grafiky a tvoři-
vosti stačí pouze fotografie vašich dílek, není třeba 
posílat přímo placky,  totemy a  jiné předměty  jako 
takové (ale možné to samozřejmě je).

Na vaše příspěvky se těší Kawi, Mejla a Waki
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	Roman Holobrádek – Hombré
 tři ročníky
 2. místo v kategorii trampská tvořivost

	Standa khol – Pavouckej 
 kravické vodopády v Bosně a Hercegovině 
 3. místo v kategorii Volné téma

	Marta Furdíková – šmidla 
 oheň na Farskej lúke
 1. místo v kategorii Volné téma
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Mezi  první  bělochy,  kteří  žili  v  lesích  ame-
rického  kontinentu,  patřili  Francouzští  tra-
peři  a  obchodníci  s  kožešinami,  nazýva-
ní  Lesní  běžci  (Coureurs  des  bois).  Od  
17. století se usazovali zejména v lesích Quebeku.  
V roce 1709 tábořil slavný traper Cadieux se ženou 
a dětmi u Peřejí velkého kalumetu na řece Ottawa 
a lovil v okolí tábora. Jednoho večera zjistil, že tábor 
je obklíčený Irokézi. Rychle naložil rodinu do kanoe 
a poslal loď po proudu, zatímco odváděl pozornost 
indiánů. Rodina se šťastně dostala do bezpečí fran-
couzské základny a vyslala za traperem záchrannou 
skupinu. Cadieux, zraněný a vyhladovělý, zachrán-
ce viděl, ale byl tak zesláblý, že nemohl volat. Až 
za pár dní našli  jeho  tělo  ležící  v mělkém hrobě, 
který si podle pověsti Cadieux sám vyhrabal, a bře-
zovou kůru, na níž napsal svůj příběh vlastní krví.  
Francouzští Lesní běžci zpívali původně staré fran-
couzské písně,  balada Petit Rocher  o umírajícím 

traperovi Cadieux byla prý první původní kanadskou 
traperskou písní. 
Tenhle příběh i s notami písně Petit Rocher jsem 

našel ve fantastické knize Canada’s Story in Song, 
kterou  jsem někdy v 70.  letech vyhrabal  z depo-
zitáře pražské Městské knihovny. Když  jsme poz-
ději  dali  dohromady  kapelu  Paběrky,  přemýšleli 
jsme, čím zaujmout, abychom mohli natočit desku 
(to bylo  ještě v 80.  letech a moci natočit LP bylo 
velmi, velmi těžké). Marko dostal spásný nápad, že 
krásné a zcela neznámé kanadské lidovky – to tu 
ještě nebylo a mohlo by to schvalovače na Panto-
nu obměkčit. Začali  jsme  tedy překládat,  textovat 
a aranžovat, ta kniha (kterou jsme si znovu půjčili 
a okopírovali)  byla  pro  nás  opravdovým  zlatým 
dolem. Deska Od Yukonu k Ontariu nakonec vyšla 
v  roce  1991  a  příběhy  dalekého  severu  dodnes 
rozechvívají naše struny nejen na nástrojích, ale  
i ty vnitřní.

-ČikSikA-

IROKÉZŮ STÍNY / Paběrky

Skupina Paběrky    Zleva: Jana škábová, Marko Čermák, Vlasta dynterová - Viky, libor Vinklát, 
Jiří Macek – Čiksika, Václav limberk
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IROKÉZŮ STÍNY

Víří vody říční tmou i dnem dál a dál
pár kůží pro dny příští tam lovec stahoval
měl však sám za zády Irokézů stíny
čítával jejich stopy z udusaný hlíny

Stmívá se rudý stíny plíží se blíž a blíž
dým zlověstně se táhne nad zemí níž a níž
tmou sám kolem srubu lovec rozhlíží se
spásnej krutej nápad jemu nabízí se

R:  Řítí se peřej v pěnách tam co se příběh stal
    říční proud unáší kanoe dál a dál
    pláč dítek a mámy z lodě ozývá se
    víc táty a muže už nikdo nedočká se

Řek’ loučím se tu s vámi loď je vám záchranou
pár pušek s odvahou jen se mnou tu zůstanou
dřív než mě zadáví Irokézů stíny
vás k ránu ukolébá údolní tok líný

Příkrým břehem kryta loď plyne podél skal
dál sám lovec stíny k lesům výš odlákal
od srubu vyráží stezkou suché hlíny
úží se kolem něho Irokézů stíny

Příští den pak lovec ve skalách umírá
v zádech má šípy supů stín na něj dotírá
víckrát matka dětem tátu neukáže
jen pastor v osadě pak o hrdinství káže

Komiks písničky je samozřejmě na posledních dvou stranách tohoto čísla. Pokud si chceš 
písničku  poslechnout,  její  videoklip  najdeš  na www.trampsky-magazin.cz.  Stačí  tam  
kliknout na tuhle ikonku, kterou najdeš hned pod rozcestníkem.

ilustrace: Robert Griffing
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MÍNUS PADE

Jedu na vandr
jasně že načerno
jen ať průvodčí má páku
alespoň pokusit se 
vykopnout mě z vlaku
Ale mně je to úplně fuk
i v třiašedesáti 
jsem pořád mladej kluk

Jak že to dělám
Docela prostě
Při každým pátku
odmáznu si
ze svýho věku
padesátku 

-KAZATEL- 
3. místo v poezii Oldpsavců

Trapsavec 2019

ZA OKRAJEM

Svítá a svět barvy nemá,
já za okrajem jsem jako zvěd
když krajina je šedá,
a pak probudí se celý svět.

-LiNDA KASTLOvá-
3. místo v poezii do 23 let

Trapsavec 2019

SONATA iNKOGNiTA

Tak ještě překročit hraniční řeku
co na tom
že Padrťák není Rýn
i tady budem 
volně 
vrhat
stín.
–Barbarikum–
Oheň a rum
a dole po proudu
Římská říše
marně tesá větu:
„Trampe vrať se k internetu!”
Počítač Kaligula
v lese
je
pro nás
NULA
Do mechu dáme
zádům sklon
a trochu kotlíkové magie
než přiletí dron
Osmé legie.
Táhneme pěšcem
a dáme mat
vLKY Z LESŮ ŽENE HLAD!!

-KUTLOCH-
1. místo v poezii Oldpsavců

Trapsavec 2019
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VANDR
S MOBILEM
Bovery na mě zíral jak vyoranej. „Heřmane! To mi 

říkáš až teď na nádraží, že s náma jede Pišingrovo 
ségra? Je jí sedmnáct a v životě nebyla na vandru! 
Pojede v růžovým svetýrku a nedá z ruky mobil!“
„Já  jí  to slíbil za  ty placky, co nám malovala na 

potlach… A Pišingrovi taky.“
„Nojo, ale zrovna na Vodnáře! Ty jsou přece tako-

vý zapřisáhlý! Dyť jejich šerif nevyleze z maskáčů  
a doma už nejspíš vodhlásil elektrickej proud!“
K dalším úvahám jsme nedospěli, protože se obje-

vila Agáta. Měla maskáčový tričko, khaki kapsáče 
a  na  hrbu  bágl,  sice  zářivě  modrej,  ale  šikovně 
zakrytej párkrem, možná i originálním.
„Dobrý, ne? To jsem si koupila na internetu.“
Bovery za  jejíma zádama  jen vytáh obočí a nic 

jsme nekomentovali. 
Ve  vlaku  se Agáta  usadila  u  okna a  před  sebe 

položila mobil. Růžovozlatej. Začala psát esemes-
ky a pak asi deset minut telefonovala s kámoškou. 
Bovery se rozhod začít s výchovou.
„Hele Agáto. Tam co jedeme je spousta lidí, který 

si na vandr vůbec neberou mobil, chápeš?“
„To jako že nějaký šílenci nechaj mobil doma, jo?“ 

zeptala se nevěřícně. 
„Jo. My třeba. A tramp, kterej s sebou mobil má, ho 

má celou dobu vypnutej v báglu, jasný?“
Vlak  nás  vyplivl  v  Koněšově  a měli  jsme  ještě 

spoustu času do odjezdu autobusu. Dalo by se sice 
jít pěšky, ale nevěděli jsme, jak by dopadly Agátiny 
nohy ve farmářkách funglovkách. A taky máme těch 
osm kiláků po silnici už nachozenejch ze dřívka. 
„V hospodě malujou,“ chmurně oznámil Bovery, 

kterýho  žízeň  hnala  napřed.  „Co  je  to  za  nápad 
v pátek?!“
„Je tady ještě cukrárna,“ připomněl jsem. Pivo tam 

sice neměli, ale jinak to nebyl špatnej nápad. Sněd-
li  jsme dokonce každej po dortíku,  jenže co dělat 
celou  dobu,  když  autobus  jede  až  večer.  Zeptali 
jsme se, jestli si tam můžeme nechat bágly, a vyra-
zili nahoru na Hadrštejn.
Na rozvalinách jsme se hřáli na sluníčku a Bove-

ry neztrácel čas: za mý vydatný pomoci poučoval 
Agátu,  jak  se  správně  chovat  na  potlachu.  Když 
jsme usoudili, že už snad žádnej trapas nezpůsobí, 
sešli jsme dolů - a čumákem narazili do zavřenejch 
dveří cukrárny.
„Že nás to pitomce nenapadlo! Není to hospoda  

a zavírá o šesti! Co budeme dělat?“
Naše  bágly  byly  dobře  viditelný  přes  skleněný 

dveře, ale nedostupný. Agáta přitiskla k uchu mobil. 
Boverymu naběhla na čele žíla, ale pak jsme pocho-
pili, že volá na to číslo, co je napsaný na dveřích.
Jenže  to nepomohlo. Dokonce  jsme slyšeli,  jak 

tam uvnitř do ticha vyzvání telefon.

Vzpomněl  jsem  si  na  jednoho  borce  na  vojně. 
Uměl otevřít každý dveře – sponkou,  jehlou, kre-
ditkou,  různě. Toho  tady  tak mít! Bovery překous 
vrozenou nechuť a zastavil nějaký občany. Na třetí 
pokus zjistil, že paní z cukrárny dojíždí autobusem 
a už je pryč.
Agáta se na nás vykašlala a v klidu si telefonovala 

s kámoškama. A najednou slyším: 
„Skvělý, Verčo, seš naše záchrana. Seš u kompu, 

jo? Tak běž na gůgl! – No  jasně že ho mám taky 
v mobilu, ale tady je tak špatnej signál, že to vůbec 
nenabíhá.“
Začala popisovat, kde jsme, a název cukrárny. Za 

chviličku říká: „Není tam ještě jinej telefon? Paráda! 
Tak mi prosím tě pošli to číslo esemeskou.“
Za chvíli už žadonila, aby nám majitelka přišla ote-

vřít. Jenže se netvářila nadšeně. Pak nám kysele 
oznámila, že majitelka a manžel si po večeři dali 
pivo a  teď už nikam nepojedou. Paní  nám bágly 
vydá hned ráno po sedmý, hodinu před otvíračkou. 
Co teď?
Agáta měla spát poprvé pod širákem a netušila, že 

bez spacáku to není zas taková sranda. Vono teda 
bylo naštěstí teplo.
„Nakonec můžeme bejt rádi, že Heřmana napadlo 

vzít si na Hadrštejn kabáty,“ pochválil mě Bovery. 
„Ačkoli maskáč ještě zdaleka nejni spacák.“
Pak jsme si vzpomněli, že asi tři kiláky za Koně-

šovem je takovej malej kemp. Mohla by tam tábořit 
nějaká parta, třeba by měli navíc deku. Aspoň pro 
Agátu. Pomalu se šeřilo, tak jsme vyrazili.
Jakmile jsme sešli ze silnice do lesa, ihned nastala 

tma. Agáta se samolibým úsměvem rozsvítila mobil. 
Nebylo to jako baterka, ale rozhodně lepší než nará-
žet do větví ve výšce očí. 
Došli jsme na místo a nikde nikdo. 
Hned  jsem si uvědomil, že se stala chyba. A  to 

před odchodem z Koněšova. Všude sice bylo už 
zavříno, ale sirky jsme si mohli vyžmuntrat po bará-
kách.
Boverymu to najednou taky došlo. Zašklebil se na 

Agátu a prohodil: „Počítám, že mobily se zapalova-
čem se asi ještě nedělaj, co? Takže jsme nahraný.“
„Se zapalovačem ne, ale je způsob, jak rozdělat 

oheň baterkou  z mobilu. Viděla  jsem  to na netu. 
Je k tomu potřeba obal ze žvejkačky, moje zůstaly 
v báglu, nemáte někdo?“
Neměli jsme.
„Ledaže  by Bovery  rozdělal  oheň  třením  dřev,“ 

rejpnul jsem si. „Náhodou ve vůdkrafterský lize se 
to učili! Co říkáš, šlo by to?“
„Už  jsem to dlouho nezkoušel,“ zahučel Bovery.  

„I když, nějakej pařez cestou svítil, ten by byl dobrej 
na troud. Ale nemám to ostatní nádobíčko.“
„Já to taky umím,“ ozvala se Agáta.
„Ty,  jo? Tys chodila do skautu? Nebo kde  tě  to 

naučili?“
„Nikde, četla jsem knížku od Setona. A s Týnou, to 

byla spolužačka, jsme rozdělaly oheň podle návodu 
v ní.“
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„Ještě řekni, žes za to taky dostala orlí pero.“
„To ne. Ale ředitelskou důtku jsem za to dostala! 

Týna taky. My jsme totiž ten oheň rozdělaly ve třídě 
na lavici.“
„Tak na tohle ti neskočíme.“
„Fakt jo! Ta lavice už byla dost stará a byly na ní 

různý nápisy a  rýhy, a  taky  jeden šikovnej vydla-
banej důlek. Právě proto nás to napadlo.“
„Bovery, ty seš na to odborník. Řekni že kecá!“
„No,  je  fakt,  že  ta  lavice  musela  bejt  celkem 

suchá,“ zauvažoval parťák. „Počítám, že na ni pár 
let nepršelo. Z čeho jste udělaly luk?“ probudil se 
v něm zájem.
„Z  celuloidovýho  pravítka  a  z  tkaničky  do  bot. 

Pravítko má na jedný straně tu dírku, akorát jsme 
musely udělat zářez na druhý straně, aby ta tkanič-
ka držela. Vsunuly jsme do toho dřevěnou pastelku, 
teda se zlomenou tuhou.“
„A želva? Ten kámen s prohlubní myslím. Nebo 

čím jste tu pastelku přidržovaly nahoře?“ 
„Já jsem měla sponu do vlasů, keramickou, vše-

lijak tvarovanou, no a jeden ten důlek byl akorát.“ 
Odmlčela se.  „Vlastně  tu sponu mám i  teď,“ nad-
hodila. 
„Já  nosím  zaplaťpámbu  nůž  vždycky  v  kapse,“ 

pochlubil se Bovery. „Heřmane, najdeš ten ztrouch-
nivělej pařez? Je to asi dvě stě metrů zpátky.“
Když jsem se vrátil s kousky slabě svítícího dřeva, 

měli už vydlabanej důlek v pořádným kusu borový 
kůry. Klekli si kolem něj, Bovery cukal sem a tam 
improvizovaným lučíkem z prutu a tkaničky z kanad. 
Agáta svítila mobilem a hlídala důlek, kdy se začne 
kouřit. 
Fakticky to fungovalo! Teda, kouřilo se, ale oheň 

ne a ne. „Ten troud je vlhkej,“ rozhodl Bovery. 
Agáta mu mlčky podala papírovej kapesník. „Jako 

tehdy ve škole,“ podotkla.
Pak, když už oheň chroustal pořádně velký klacky, 

jsme se pohodlně posadili kolem něj. Všichni jsme 
byli naměkko.
„Teď už mi chybí ke štěstí  jen dlabanec, spacák  

a někdo s kytarou,“ posteskl jsem si. 
„Bez kytary se zpívat nedá?“ zeptala se Agáta.
„My ne,“ rozhodně jsem odmítl. „To je vyzkouše-

ný.“
„No, tak já bych něco měla. Jestli to teda unese 

vaše zálesácký svědomí.“
Vyndala z kapsy zase  ten strašlivej mobil, něco 

vyťukala  a  do  tmy  vytryskla melodie. Amazonka 
od Hoptropáků, ale ne z desky. Tohle hrál a zpíval 
Pišingr. Agáta  se  k  němu  připojila, my  se  přidali  
a bylo to skoro jako by tam seděl s náma.
„Hm, to není špatný. Kolik těch písniček máš?“
„Asi čtyřicet, pak už to bráchu nebavilo. Vlastně 

ani neví, že už ty písničky umím.“
Nejen že je uměla, ale taky pěkně zpívala. Bude-

me muset Pišingrovi domluvit. Zdá se, že ji hrozně 
podceňuje.
Na kempu byl přístřech z kulatin. Rozložili  jsme 

se tak, aby ho Agáta měla za zádama, kdyby přišel 

vítr. Holka má takovej křest, že by jí ho moh závidět 
kdekterej drsňák.
Ráno jsme uvítali, že Agáta nevyužívá další vymo-

ženost  mobilu,  konkrétně  budík.  Spolehlivě  nás 
probudila kosa. Byl  jsem vzhůru první a hned při-
ložil na oheň. Vlhko, zima, nebylo co uvařit a sníst,  
a bylo ještě brzo vyrážet na cestu. No, nějak jsme 
to přečkali a vyšli tak, abysme byli akorát v sedm 
v Koněšově. 
Paní skutečně otevřela cukrárnu pár minut nato  

a byla tak skvělá, že nám dokonce hned, ještě před 
otvíračkou, uvařila  kafe a k němu  jsme si  koupili 
koláčky. Snědli jsme všechny, co tam měla. 
Ukázalo se, že ta dobrá žena vůbec nemá ponětí, 

kde jsme přenocovali. Ona si totiž myslela, že jsme 
přijeli za nějakýma známýma v Koněšově a přespí-
me u nich. Podle její představy jsme prožili hrůznou 
noc v mrazu a obklopeni divou zvěří. Měla z toho 
takovej pocit viny, že by si to kafe nenechala zaplatit 
ani násilím.
Pak Agáta mrkla na mobil a hnala nás na auto-

bus. Celkem hloupě jsem se zeptal, jak ví kdy jede. 
„Mám to v mobilu! Kde asi! A makejte, další jede až 
po poledni!“ odsekla.
Zase nás zachránila, jak se vzápětí ukázalo. Na 

zastávce  byl  jízdní  řád  přestříkanej  sprejem,  ale 
autobus jel přesně jak řekla.
Vystoupili jsme, přešli kolem pár baráků a už jsme 

byli v lese. Konečně ten vandr začíná pořádně jak 
měl! Předháněli  jsme se s Boverym v zábavnejch 
historkách. Najednou mě přerušil a říká: „Hele, sly-
šíš něco? Dyť už je to kousek a žádnej křik.“
 „Protože je v cestě ta skála. A taky je brzo a všich-

ni ještě chrní,“ zhodnotil jsem situaci.
„Já myslela, že  jsou všichni  ty milovníci přírody, 

jak jste říkali, ne že vyřvávaj po lesích,“ nadhodila 
uštěpačně Agáta. 
Podívali  jsme  se  s  Boverym  na  sebe.  Nastává 

naše chvíle! Odteďka se začnou uplatňovat naše 
zkušenosti,  nedotčený moderní  technikou.  „Ňáká 
drzá, ne? Děvenko,  ty si v prvé  řadě vypni mobil 
a v rychlosti si zvopákni, co jsme ti včera říkali, ať 
neuděláš nám a bráchovi vostudu.“
Šli  jsme dál a  ticho bylo  fakt divný. Obešli  jsme 

skálu, za kterou je kemp rozloženej. A tam ani noha. 
Chodili jsme nechápavě po place a pak jsem našel 
za křovím u malýho ohniště papír připevněnej na 
klacku, podepsanej šerifem Vodnářů:
„Ahoj kamarádi! Moc se omlouváme, ale potlach 

jsme museli  přeložit  jinam.  Starýho  hajnýho  Při-
bíka odvezli do nemocnice a ten, co je místo něj, 
nás přišel v noci vyhodit. Potlach děláme nedaleko 
odtud, ale z pochopitelných důvodů nepíšeme kde. 
Budete muset zpátky do Koněšova, u vlaků budou 
čekat  spojky.  Anebo,  kdo  máte  s  sebou  mobil,  
volejte 737 150 803 a poradíme vám cestu.

-tAPi- 
Zlatý trapsavec 2019

ilustrace: toM ZVĚdĚlík



Puchejř� Strana�41

BEZEJMENNý BLUES

Jsem blues zelený kanoe,
co jsou jich plné řeky,
té z plastu, což prý známkou je,
že zůstane tu věky.

Jsem blues zelený kanoe,
je jako lehká holka,
na tři dny, týden, je tvoje
– a kdo ji příště potká?

Jsem blues zelený kanoe,
má kupu žlutých sester,
změť šrámů kýl jí lemuje,
však co bys šlajsnu nesjel.

Jsem blues zelený kanoe,
před sebou věčnost má tu.
A přeci občas zatouží,
po záplatě z laminátu. 

-RENáTA NOvá – TRENKY -   2. místo v poezii do 23 let – Trapsavec 2019
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