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O vandru „100 let U. S. torny M-1910 ve službě čs. trampingu“ najdeš více v článku Jedničkovej 
vandr na straně 10. Foto účastníků Jedničkového vandru na Zlatém dně: LIBOR FOJTÍK

Výstava Trampské století v Letohrádku Kinských. Kytara českého trampa německé národnosti Jana 
Maye je tou vlevo. Viz více v článku od strany 7.  Foto: TONY
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JUBILEUM
Bez přehánění se s letošními oslavami stoletého trampingu protrhl spacák. 

Přesněji řečeno se protrhl spacák s oslavami sta let od založení Ztracenky  
v roce 1918. Hlasy hlásající, že se trampovalo už těsně před první světovou 
válkou, nebo že dokonce první tramp se jmenoval Karel Hynek Mácha, byly 
také slyšet a také měly pravdu.

Nicméně na tom, že sto let od založení Ztracenky je zároveň i sto let trampin-
gu, se shoduje většina trampů, a je to tak dobře.

Bylo totiž velmi zajímavé sledovat ten pestrý trampský houf organizu-
jící nesčetné množství potlachů, koncertů, slezin, výstav, ale i vandrů 
připomínajících stoleté jubileum. Pestrý proto, že na jedné straně to byli 
tzv. ortodoxní trampové jezdící na své vandry s usárnami, telaty a spící pod 
plachtami - vyhýbajíc se velkým potlachům. Uprostřed trampové všech dalších 
možných druhů a vyznání a na té opačné straně stáli chataři x-té generace  
z osad s trampskou minulostí. Přemýšlím, jestli tady někdy v posledních letech 
bylo něco, co takhle hezky všechny spojilo a myslím si, že ne. A v tom je asi 
největší přínos letošního jubilea. Připomenutím toho, co už dávno věděl starý 
moudrý vlk Akéla, a to že: „Ty a já jsme jedné krve.“ 

Ačkoliv to někdy tak nevypadá...

Kdyby tak první průkopníci trampingu tohle všechno věděli a tím nemys-
lím jen ty z „Tábora řvavých“, ale i z dalších nejstarších osad na Velké, Zlaté  
i Staré řece. Průkopníci jezdící a taky z nedostatku peněz pěšky chodící na 
svá dobrodružná tábořiště a to pouze s dekou, celtou, hrníčkem a dvěma buřty  
v kapse. Jeden na sobotní večer a druhý na nedělní ráno. 

Kdyby tohle všechno věděli, co bude za sto let. Všechny ty oslavy, které mají 
počátek v plamenech jejich ohňů a v probdělých studených nocích. 

Kdyby věděli, že trampové budou i za takhle dlouhou dobu, a sto let je 
pro sedmnáctiletého kluka nebo holku fakt hodně moc. Možná by v nich 

i hrklo jak v pendlovkách u nich doma na zdi nad kredencem, ale třeba 
by taky byli pyšní.

A právě těmto klukům a holkám patří naše poděkování, protože 
i díky nim jsme mohli prožít a nadále můžeme prožívat něco tak 

krásného a přínosného jako je tramping a to všechno kolem 
něho - pro jiné tak nesdělitelný prožitek.

-TONY-
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• Trampská osada Starý Mlýn oslavila 25. srpna 
padesát let trvání na svém kempu na řece Moravici 
ve Slezsku. 

-MIKI BAJER, šerif T.O. Starý Mlýn- 

• V sobotu 8. září vstoupili ve svazek manželství 
Liška a Tom. Obřad se konal v Roztokách, merenda 
pak ve Střížovicích nedaleko Roverek. Přejeme  
novomanželům hodně štěstí na společném vandru 
životem a Tomovi, jež je úspěšným Trapsavcem, aby 
ho kromě jeho polovičky nadále líbala i pani Múza  
Vandrácká.

-HAFRAN- 

• V polovině léta 2018 odešel po těžké nemoci 
na věčnej vandr Martin Vašina. Šupák, se kterým  
nebyla nouze o legraci. Ironickej, až to někdy bolelo. 
Trempíř, co s námi zdolal nejeden kopec i nejednu 
hospodu. Občas klaďas, občas záporák, ale suma 
sumárum prima chlap. Ať se mu v trampským nebi  
s těma trampskejma veličinama dobře vandruje. 

Tady dole nám bude chybět...
 -PAVOUCKEJ- 

• Pod heslem „Najdi trampa“ posílám náborový 
plakát, který jsem v létě vyfotil u chrámu sv. Vavřince 
a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí...

-DOWDY-

• T.O. Kondor pořádala o prvním zářijovém víken-
du Potlach starých bardů, a to na svém kempu na 
Haušperku.

• Ve středu 4. července, tedy málem přesně „do 
roka a do dne“ po svatbě, se Lucce a Mejlovi  
z T.O. Tuláci podzemí narodila holčička Anička.
• Kamarád Kačer má svou kačeří rodinku bohatší 
o Ludmilku, a to od posledního srpnového pondělí.

Všem maminkám, tatínkům a holčičkám gratulu-
jeme.

Trampské setkání v Pikovicích
O víkendu 14. - 15. září se v Pikovicích u Zlaté 

řeky uskutečnilo setkání trampů u příležitosti stole-
tého trampingu, ve zvadle bylo dokonce napsáno, že 
jde o Celosvětové setkání. Přiznávám se, že právě 
tento přívlastek mě ze začátku dost odrazoval, přišlo 
mi to až příliš bombasticky nazvané. A co jsem tak 
vysledoval, tak celé řadě dalších trampů taky.

O mnoho lákavější byl ve zvadle uvedený sez-
nam trampských kapel - už dlouho se nesešel 
takový povedený výběr na jedné akci: Scaraberus, 
Pekaringo, Paběrky, Karabina, Pacifik, T.E. Band, 
Modrá kotva, Duo Tornádo, Kamarádi Staré řeky, 
BPT Zlín, Brzdaři, K.T.O., Šíny, Bandoleros, Archa, 
Roman Horký, Tulák Charlie, Taxmeni, Jitka Vrbová 
s Andělínem, Choroši a mnozí další… 

Samozřejmě, že bych tam rád slyšel i další kapely, 
ale to už by bylo moc. I takhle v Pikovicích stála 
vedle sebe dvě pódia. Z jednoho se hrálo a na 
druhém se už připravovala další kapela - a stíhalo 
se jen tak tak. Celý tento náročný písničkový mara-
ton, který trval od brzkých dopoledních hodin do 
hodně pozdní noci moderátorsky kočírovali: Tony 
Linhart, Dana Vacková, Vláďa Gerhard - Gepard  
a Pepa Patera - Baron a odvedli dobrou práci.

Návštěvnost byla asi menší než organizátoři chtěli, 
ale i tak přišlo (dle mého odhadu) něco kolem pat-
nácti set příznivců trampů a trampské písničky. 

Každopádně to mělo výhodu v tom, že nešlo  
o žádný festivalový velkocirkus na kolečkách, ale 
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o akci s pohodovou atmosférou, což po odehrání 
potvrzovali i muzikanti - že se jim hrálo dobře, že 
hráli posluchačům, kteří věděli o co jde a reagovali.

V hojném počtu chodili i do vojenského stanu, 
kde měla Ztracenka výstavu historických fotografií 
z jejích osadních začátků. Byly zde krásné fotky  
a mezi nimi i dosud nepublikované skvosty. Tram-
pové se vztahem k trampské historii si zde našli své.

Nakonec jsem rád, že jsem tam byl, potkal jsem 
se tam a mohl si popovídat s mnohými kamarády 
a kamarádkami, počasí po dvou předcházejících 
deštivých dnech taky ukázalo svoji vlídnou tvář. 

-TONY-
Foto: HAFRAN

Pekaringo v Pikovicích, přesněji část Pekaringa, 
Kali a Pedro

Bystřické banjo
V sobotu 3. listopadu bude v Kulturním domě 

Nadační ve Velké Bystřici 20. ročník Bystřického 
banja. Začátek je již ve 14 hodin a zahrají zde: MS 
Band, Falešná karta, Šediváci, Alibaba, T.E. Band, 
Lístek, Přátelé, BG Styl a další kapely.

Bystřické banjo je dobrá akce, kdyby se někdo  
o tom víkendu toulal v kraji pod Doupovským pros-
torem, tak návštěvou neprodělá.

• Na svém kempu v Roušťanech u Havlíčkova 
Brodu uspořádala v sobotu 15. září T.O. Liščí doupě 
potlach k 33. výročí osady.

R E D A K Č N Í 
DĚKOVAČKA

V minulém Puchejři bylo uvedeno, že díky vašim 
darům v průběhu celého roku může Puchejř 
vycházet v barvě, nepřijímat v nouzi reklamy a že 
příští číslo by mohlo mít i o čtyři strany víc - tedy 
tohle číslo. 

A taky se tak stalo, tento Puchejř má 48 stran.

Poděkování tedy patří jak všem minulým, tak  
i novým dárcům a dárkyním.

1000 Kč
Marta Pelikánová - Pelda

310 Kč
Martin Zeuner

214 Kč
Miroslav Jurásek

126 Kč
Zdeněk Vorlíček - Brouk

70 Kč
Milan veselý - Zlomek
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Měsíci slunce přálo
Navzdory původní předpovědi bylo počasí při  

55. výročí vltavotýnské osady Měsíc, konaném 
v kempu Orion na břehu Lužnice, přímo ukáz-
kové. Sešlo se tu kolem stovky lidiček v zeleném, 
vesměs ze staré trampské gardy, kteří mají 
společně odšlapánu nejednu trampskou míli. Mnozí 
vzpomínali na 50. výročí této osady na protější 
straně řeky, kdy vodní nadílka z oblohy zničila 
veškeré potlachové přípravy. Naštěstí pohostin-
nou, i když trochu stísněnou náruč tenkrát nabídla 
tehdejší místní osvěžovna.

Letošní tropy byly tudíž příhodnou náplastí na 
tyto mokré vzpomínky. Nápadité a zábavné spor-
tovní a dovednostní soutěže zaplnily slunečné 
odpoledne, mnozí smočili své oudy ve vlnách řeky 
a na různých místech se ozývaly kytary a zpěv. 
Báječnou příležitostí vrátit se do minulosti poskytly 
i tři obsáhlé osadní kroniky se zápisy a fotografi-
emi, které pečlivě již pět a půl desetiletí vede dosa-
vadní šerif Fred. Nejeden z prohlížejících narazil na 
fotografiích i na svůj obličej – pravda v podstatně 
mladším vydání. Jedním z bodů večerního pro-
gramu bylo i oficiální předání Fredova šerifovského 
žezla mladšímu bratrovi Jirkovi. Po následném 
vyhlášení vítězů z odpoledního soutěžení se rozběhl 
hudební maraton, který skončil až někdy nad ránem. 
Písecký Kouř posílený Tomem průběžně střídali 
kamarádi z Bechyně s maličkým Ríšou, duo Blanice, 
Kostěj s Kostějkou, Zlatá reneta a další… Naprosto 
jedinečný byl i neuvěřitelný žabí koncert, který tvořil 
nečekanou kulisu tohoto báječného setkání.

-HANKA-
Karabina - 50 let

V pátek 30. listopadu oslaví koncertem skupina 
Karabina své půlstoletí, a to v pořadu Volání větru. 
Dále zde zahrají Paběrky a Rowers.

Akce se koná v KS Omega, Musilova 2, Brno  
a začátek je v 19:00. 

Rezervace vstupenek na tel: 775 687 610  
(Vladimír Chromeček - Pupa)

•Kamarádi a kamarádky, přijďte si poslechnout 
trampskou klasiku v pořadu Hudba z trampíria  
a to v  pátek 9. listopadu 2018 v 19:00 v sále Sýpka 
v Brně - Medlánkách, ulice Kytnerova.

Účinkují: Tramp Evergreen Band (Brno), Béďa 
Šedifka (Plzeň), Karabina (Brno)

Vstupné je 150 Kč.
Rezervace vstupenek (od 5 osob výše) lze zajistit 

na: savana.tramp@gmail.com
 -SAVANA- 

TRAMPOVÉ - film, kniha a výstava
Po pěti letech neúnavného fotografování na van-

drech, potlaších a dalších trampských akcích po 
celé republice chystá fotograf Libor Fojtík k vydání 
obsáhlou fotografickou knihu, kterou bude doplňovat 
putovní výstava a dokumentární film. Vše by mělo 

být hotovo v první půlce příštího roku a to, co jsem 
z toho zatím viděl, mi přijde hodně dobrý. Až bude 
vše „na spadnutí“, tak tomu v Puchejři budeme 
věnovat dostatečný prostor.

OSADNÍ TOULKY III.
Martin Mašálek vydal u Mladé fronty již třetí díl 

Osadních toulek, který je tentokrát věnován osadám 
v jižní a jihozápadní části naší republiky - přesněji 
z povodí Vltavy, Otavy, Lužnice, Volyňky, Malše 
a Stropnice. Tedy osady Prácheňští tuláci, Údolí 
bouře, Měsíční údolí, Údolí kamarádů, Údolí sporů, 
Vápenný kaňon, Rechle, Orinoko, Yukon, Rudá 
tajga, Šťastná hvězda, Oregon, Sokolí hnízdo,  
U dvou kobyl, Táhne to tady, Děti slunce a další…

V části osad se, co se týče trampingu, jedná 
o minulost, ale je hezké si tou minulostí listovat 
a číst si o ní. Má to prostě svoje kouzlo. Kniha je 
k dostání v knihkupectvích.

-TONY-

40. výroční oheň 60. míle
Tento výročák je vždy navštívený mnoha 

kamarádkami a kamarády, včetně dobrých 
muzikantů. O zaručeně dobrou náladu se ten-
tokrát organizátoři postarali pozváním kapel 
zvučných jmen. Ti určitě rádi přijeli na staré dávné 
trampské místo pod Ketkovákem v kouzelném 
kaňonu řeky Oslavy. Toto místo pod Ketkovicemi 
si vybrali už staří trampi před mnoha lety. Proto 
se zde také každoročně, první sobotu v lednu, 
schází kamarádi z Brna a okolí při vzpomínkovém 
ohníčku. Hrají a zpívají zemřelým kamarádům. 
Pořádající osada si ke svému 40. výročnímu 
ohni, který vzplanul v sobotu 8. záři, vyzdo-
bila svoje potlachoviště krásným novým tote-
mem. Kamarády je třeba taky pochválit za 
bezpečnou novou lávku přes řeku. Po celou dobu 
byla výborná nálada a pohoda mezi kamarády.  
Osada umíííííí! Díky vám se stále udržuje tradice 
na tomto tak romantickém místě, kam se vždy rádi 
vracíme. -JÁRA PALEC- 
Oheň dřevorubců

V sobotu 15. září se po pěti letech na Bonanze 
uskutečnil velký potlach T.O. Trappers, která tímto 
oslavila i 55 let svého trvání. V sobotu byly soutěže 
v Bears Ballu, v Dekomlatu, ve střelbě s lukem, 
v hodu tomahawku a noži. Pořádající osadníci 
připravili kamarádům fazolový gulášek a k dispozici 
bylo snad 40 kg buřtů. Do toho se neustále vařily  
i houby. U ohně se nakonec sešlo přes sto 
kamarádů. O kulturu se postarali Skaláci, Modrý 
Kaňon, Šolc Boys, Watseka a k nim se přidali ještě 
ostatní hudebníci a vytvořili tak báječnou atmosféru. 

 -JACK- 

Uzávěrka dalšího čísla PUCHEJŘE je 
8. listopadu 2018!
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V posledních letech, a především v tom letošním, 
se objevila celá řada výstav s trampskou tématikou. 
Výstav povedených, jejichž shlédnutí je přínosné, 
tak i těch, které jsou v dotyčném muzeu pořádány 
asi jenom do počtu.

Proto jsem zvědavě čekal, jak se k danému téma-
tu postaví muzejní instituce nejrespektovanější 
- tedy Národní muzeum, v jehož sbírkách je již 
několik let ve spolupráci s trampským sdružením 
Naše muzeum a dalšími dárci rozšiřován trampský 
sbírkový fond, který k dnešnímu dni obsahuje na 
5000 předmětů.

No a právě převážně z tohoto sbírkového fondu 
je výstava STOLETÍ TRAMPINGU, nacházející se 
pražském Letohrádku Kinských - Musaionu. 

Hned po vkročení do první výstavní míst-
nosti upoutá pozornost velká vlajka libereckého 
Rykatada, totem brněnských STO Monsum, ručně  
vyrobená dřevěná kanoe a trampský srub. U totemu 
je ohniště s lavičkami kolem. A aby to bylo stylové, 
popel v ohništi je popelem doneseným z ohniště 
jednoho brdského campu. Nechybí ani usárna 
s návodem na sbalení, každý příchozí si jí může 
zkusit sbalit.

Výstava je přehledně rozdělena do několika částí 
a to: 

Zrození trampingu (1910 - 1925), Rozmach (1925 
- 1939), Čas útlumu a diktatur, Renesance trampin-
gu (1962 - 1968), Tramping za normalizace (1969 
- 1989), Moderní tramping (od roku 1989), Tramping 
a moc, Trampové a sport.

Vždy s dostatečným vysvětlením k danému téma-
tu a to jak v češtině, tak i v angličtině. Vypsat do 
jednoho článku podrobný seznam toho, co je zde ke 
shlédnutí je nemožné, tak jen namátkou:

Totem od Franka Němce, jednoho z prvních 
trampů, o kterém je známo, že trampoval již v roce 
1914, totem vyrobený Bobem Hurikánem, kroniky 
třebíčské osady Zlatá hvězda z let 1931 až 1934, 

Výstava STOLETÍ TRAMPIGU
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kroniky pražské Tara Company, Veselého mládí, 
brněnského Uraganu, časopis Spřátelených osad 
Bílého potoka (přítok Svratky), založený v roce 
1934, památník Gézy Včeličky a jeho tropická 
korková přilba, se kterou na přelomu 20. - 30. let 
projel Balkán a severní Afriku, poháry pro vítěze 
trampských soutěží z První republiky, které vítězům 
věnoval Emerich Rath (viz str. 16), košile Wabiho 
Ryvoly s domovenkou Zlatého klíče a jeho červený 
baret (ano ten, o kterém  zpívá v písni Zvláštní zna-
mení Woodcraft), šerifská hvězda Kapitána Kida 
z doby jeho působení v Rykatadu, vlajka Brdské 
smečky, ukázky trampských samizdatů z doby 
normalizace a spousta vlajek, domovenek, usáren  
a dalšího vandrovního nádobíčka. 

Dojemná je malovaná kytara se smutným 
příběhem. Jejím majitelem byl český tramp německé 
národnosti a když musel za války narukovat, dal si ji 
do úschovy ke svému českému kamarádovi. Kytaru 
už si nikdy nevyzvedl, protože v roce 1942 padl na 
východní frontě (foto kytary najdeš na straně 2). 

Technologickou hračičkou jsou dvě dotykové 
obrazovky, na kterých si může zvídavý zájemce lis-
tovat ve fotografiích z trampské fotosoutěže Trasa, 
případně si do sluchátek pustit hezkou trampskou 
písničku. A ještě pro zajímavost, je zde vystaven  
i úplně první sešitý výtisk z prvního vydání  Puchejře 
z 10. října 1994.

Druhá výstavní místnost je zároveň promítacím 
sálem, kde je ve smyčce promítán na plátno doku-
ment POTLACH z roku 1965, který považuji za 
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nejlepší dokument o trampingu. Bohužel v následu-
jících 53 letech stále ještě nebyl překonán. Stejně 
jako popisky k vystaveným exponátům je i tento film 
otitulkován do angličtiny. 

V rámci výstavy byl vydán i obsáhlý katalog obsa-
hující většinu toho podstatného, co je zde ke shléd-
nutí. Bohužel, už v půlce září byl vyprodán, ale  
dotisk je snad otázkou času.

Kurátorem výstavy neboli jejím šerifem je Jan 
Pohunek - Přebral z T.O. Tuláci podzemí a myslím 
si, že odvedl dobrou práci. Navíc mě potěšilo, že 
na výstavě má svůj prostor i současný tramping. 
To na některých jiných podobných akcích nebývá 
moc zvykem, a po jejich shlédnutí může mít neznalý 
člověk dojem, že tramping je už jen minulostí…

Výstava Století trampingu potrvá dva roky a část 
vystavených exponátů bude v polovině tohoto času 
vyměněna za jiné.

-TONY- 

Nejsem moc velký fanda muzea a psaní, ale  
návštěva vernisáže výstavy Sto let trampingu mi  
trochu  hejbla žlučí, tak jsem se odhodlal napsat pár 
řádek. 

Začnu trochu ze široka. Chtěl bych, abyste si 
představili, že jste vydělali svou prací více peněz, 
než spotřebujete a rozhodli jste se sponzorovat 
malého nadaného školáka. Na úřadech jste zařídili 
a vyjednali  vše potřebné.  A aby to nebyla jen jed-
norázová akce, tak jste přislíbili zajistit podporu na 
deset let, než se postaví na vlastní nohy. Deset 
let uplynulo a bylo rozhodnuto, že při vstupu do 
další úspěšné části života a na vaše rozloučení 
se uspořádá oslava. Nejdříve bylo myšleno, že to 
bude jen v užším rodinném kruhu, ale pozvali na ni  
všechny učitele i pana ředitele školy a málem  
i televizi. Dorazíte tam s předstihem, aby se vše 
stihlo, přivezete převážnou většinu pohoštění  
a oslava proběhne důstojně a na úrovni, ale  
s jednou chybou! Na vás si nikdo ani nevzpomene, 
nikdo vás nepoplácal po zádech a neřekl to  
kouzelné slovíčko děkuji.  Tak tam tak stojíte 
rozléváte svých přivlečených šedesát litrů vína  
a mažete patnáct kilo škvarků na chleba, který vám 
dělal takové starosti, aby byl čerstvý a měkký. Co by  
se vám pak při balení  asi tak  honilo  hlavou... ???  

Teď pár faktografických údajů. Nápad a realizace 
svěřit trampské sbírky Národnímu muzeu pochází 
od Miroslava Navrátila alias Prcka. Tuto činnost 
po deset let nemalou finanční částkou podporoval.  
Sám za sebe si myslím, že to bylo velice správné 
rozhodnutí. Bez dokonalého finančního zajištění by 
to mohlo dopadnout tak, že za třicet let by trampské 
sbírky i s rozpadající se stodolou zahrnul buldozér.  

Prcku, alespoň dodatečně děkujeme.
-OBLUDA-
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JEDNIČKOVEJ 
VANDR

Letos uplynulo již 100 let od doby, kdy si 
českoslovenští trampové poprvé nahodili na záda 
usárnu. Haversack M-1910, abychom byli přesní. 
Tornu proklínanou i obdivovanou, která se bez nad-
sázky stala jedním ze symbolů trampování. Hoši 
z příležitostné trampské de-formace U. S. Mastný 
Psychovlasové a brdský Kuba usoudili, že by bylo 
hezké vzdát této legendární torně hold. Ve spolu-
práci s Ušou a Zubem se tedy rozhodli uspořádat 
v termínu 22. – 24. června 2018 vandr do brdských 
lesů. A ne ledajaký. Byl to vandr „100 let U. S. 
torny M-1910 ve službě čs. trampingu“ a zásadní 
podmínkou účasti bylo totiž dorazit s originální 
prvoválečnou usárnou na hrbu.

Restaurace U Menclů je vždycky dobrou základ-
nou pro všelijaké trampské merendy a nejinak tomu 
bylo i v pátek 22. června 2018, kdy se tu sešlo 
kolem šedesáti kamarádů - účastníků tohoto van-
dru. Každý příchozí začlenil svoji U. S. tornu do řady  
a vznikl tak usárnový had o délce 57 článků! 
Tolik originálních prvoválečných usáren na jedné 
hromadě se opravdu jen tak nevidí. Potvrdil to  
i Marko Čermák, který se při pohledu na tu nád-
heru jen nevěřícně chytal za hlavu a hodnou chvíli 
v zamyšlení procházel kolem vyskládaných toren.

Bylo zajímavé pozorovat, jak je každá torna jinak 
sbalená. Kdosi to nazval „ústrojovou nekázní“  
a těžko bychom hledali výstižnější slovní spojení. 
Sál byl vyzdoben dobovými fotografiemi U. S. toren, 
k dispozici bylo také speciální razítko a účastníkům 
merendy byly rozdány památeční odznáčky.

Zněly trampské písničky, pivo teklo proudem  
a debaty nebraly konce. Asi není třeba zdůrazňovat, 
že řeč se točila především kolem Haversacku 
M-1910. Zkrátka bylo to tak, jak slibovalo zvadlo 
– tedy pivo, rum, hudba a rotyka! Ti nejvytrvalejší 
odcházeli tábořit do lesů až hluboko po půlnoci.

V sobotu se účastníci vandru po skupinkách  
pozvolna trousili na památné Zlaté dno, kde kolem  
15. hodiny proběhlo skupinové focení. Samozřejmě, 
že s jedničkovými usárnami! Díky Kubovi  
z T. O. Brdský dobráci byl přítomen i profesionální 
fotograf, což se ukázalo jako dobrý tah, protože pod 
jeho taktovkou šlo focení jak po másle.

Nejmladší účastník jedničkového vandru



Puchejř� Strana�11

Následoval přesun zpět přes hřeben na známý 
brdský camp. Zde zaplál oheň a následovala zába-
va, kterou podpořil výborný točený Fabián, lahodný 
mok z pivovaru v Hostomicích. Účastníci van-
dru dostali parádní camrátka, což byl malý model 
sbalené jedničkové usárny. Dokonce byly k dis-
pozici dvě varianty – s očouzeným a neočouzeným 
ešusem!

Proběhly také dvě soutěže, které byly samozřejmě 
spjaty s „jedničkovou“ usárnou. Zadání prvního klání 
bylo složit a přednést báseň, povídku či píseň, ve 
které bude figurovat U. S. torna. Úkolu se nejlépe 
zhostila Šmidla, druhé místo bral Šlápi a třetí placku 
získal Bobr. Mimochodem, všechny placky byly 
opravdu krásné!

Druhá soutěž byla fotografická a účastníci vandru 
hodnotili vystavené fotografie. Ty musely zobrazovat 
prvoválečné usárny ve službách československých 
trampů. Placku za první místo získala opět Šmidla, 
na druhé příčce skončil Pinďa a na místě třetím se 
umístil Bedla.

Poté bylo uděleno ještě několik zvláštních cen 
– cena pro nejvzdálenějšího účastníka/účastnici 
(Dřevík/Šmidla) a také cena útěchy – tu získal Michal 
za recesi s výrazně modrým rybářským křesílkem. 
Při udělování ceny pro nejstaršího účastníka došlo 
ke kuriózní situaci, protože všichni adepti na tuto 
cenu už dávno spali. Zábava pak pokračovala  
a kytary u ohně zněly až do ranního kuropění.

V neděli ráno byl dopit poslední zbytek Fabiána 
ze sudu, udělán poslední usárnový výřad a během 
dopoledne se skupinky trampů začaly pomalu 
trousit různými směry na vlak či ještě na nějaký ten 
špacír brdskými lesy.

Nezbývá než poděkovat organizátorům za vyni-
kající a skvěle zorganizovanou akci. A už teď se 
v kuloárech řeší, že další model usárny – tedy 
Haversack M-1928 – by si podobnou taškařici také 
zasloužil…Budeme se těšit!

-BOBR- 
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No, byl jsem překvapen, příjemně.
Přijeli na něj kamarádi a kamarádky jak z okolních 

starých osad, tak i velké množství různých tramp-
ských osad a part z Čech, Moravy i Slovenska. 
Až jsem koukal, kolik bylo na potlachu zeleného 
národa, známých z vandrů a kolik se pod stromy 
porůznu válelo alic, telat, usáren a dalších báglů. 
Prostě bylo vidět, že tradice mocně zavolala i ty, 
kteří by sem na vandr asi jinak nikdy nejeli.

Ztracenkáři nenechali nic náhodě, kromě nezbyt-
ného občerstvení byl připraven bohatý program. Pro 
ty nejmladší to byla divadelní hra Pejsko - Kočičí 
a Indiánské radovánky - těch se zúčastnilo i dost 
dospělých a pod Mravenčí skálou lítal z luku jeden 
šíp za druhým.

Hezká byla výstava starých osadních fotografií 
a promítání „němého“ filmu natočeného na osadě 
v roce 1935 o hrdinovi Buffalo Bilovi. Po něm násle-
doval výborný filmový dokument zachycující potlach 
na Ztracence v roce 1963.

Na všechny čekala i dlouhá řada kapel  
a muzikantů: 20. míle, Kamarádi Staré řeky, 
Paběrky, KTO a Dana Hackerová, BPT Zlín, Šmidli 
Boys, Eldorado, Samotář Charlie, Modrá Kotva, 
Banjo band Ivana Mládka, Duo Blanice, Bandoleros, 
Tony Linhart, Nové struny, Radka a Stáňa, Apten 
- Hassa, Modrá kotva a Náplava. A kromě večerní 
přestávky při příležitosti zapálení slavnostního ohně 
se z pódia hrálo deset hodin a pak následoval sejšn 
až do ranních hodin.

Potlach prostě proběhl důstojně a vesele, bez 
zbytečných problémů způsobených těmi, co 
většinou nevědí o co tady jde a přijdou se jen  
alkoholicky upravit. Odhaduju, že se potlachu 
zúčastnilo kolem šestiset lidí z pestrého davu 
trampů, chatařů a osadníků.

Letos se bezesporu s potlachy a výstavami  
a dalšími akcemi připomínající 100 let trampingu 
protrhl pytel. Naprosto to chápu, je to záviděníhodné 
kulaté číslo. Za tu dobu se v trampingu toho dost 
událo, na co můžeme být hrdí. Navíc na další stovku 
si budeme muset krapet počkat a i tak, dvojka na 
začátku - to už nebude ono. Prostě a jasně, letošek 
je neopakovatelný.

Slaví se sto let, ačkoliv první průkopníci ze Ztra-
cenky tábořili na romantickém osadním místě ve 
stínu vysokých okolních skal a za hukotu peřejí 
Svatojánských proudů již v roce 1913. Nicméně 
právě oni stanovili rokem založení osady  
až rok 1918. Tedy rok, kdy začala osada žít pod 
svým jménem Ztracená naděje a pestrým osadním 
životem.

 
A jak si své výročí připomněla 

samotná osada?
Samozřejmě stoletým potlachem, který se na 

Ztracence uskutečnil ve dnech 22. - 23. června. 
Přiznávám se, že jsem měl trochu obavy z toho, 
že půjde o „cirkus na kolečkách“. Myslím tím davy 
všemožných lidí, povětšinou netrampů, lidí co 
si přišli zapařit - prostě jak to na těchto velkých  
akcích chodí.

STOLETÝ 
POTLACH OSADY 
ZTRACENKA
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Pár dní na to jsem se bavil s několika Ztracenkáři 
z řad mladší osadní generace. S těmi, na jejichž 
bedrech bylo nejvíc práce s přípravou stoletého 
potlachu a oni na má pochvalná slova řekli asi 
tohle: „My trampové nejsme, my už ne, ale máme 
odpovědnost vůči naší osadě a její tradici, proto 
ta práce s potlachem a všechno to organizování. 
Kdybychom potlach neudělali, tak je to špatně i vůči 
našim dědům a pradědům, zakladatelům osady..“.

Osada stará je naše máma,
osada zlatá neumře s náma,
ta bude za sto let vyprávět
až my budem spát,
kterak ji měl každý rád.
                               (Jarka Mottl)

No, ukončím to konstatováním, že na to, že 
potlach nepořádali trampové, tak to byl docela dobrý 
trampský potlach:)

-TONY- 

V příštích letech bude těch stoletých ohňů 
dalších osad hodně, ale takhle hezky hořel ten 
úplně první…

Vlajku osady nesla ke stožáru nejmladší osadní 
generace…
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Třebaže v posledních letech dávám přednost 
spíše komorněji laděným akcím, musím přiznat, 
že velký potlach ke stému výročí českého a slo-
venského trampingu, který se uskutečnil o prvním 
zářijovém víkendu na Pelechu u Milína, byl prostě 
- jedinečný. Setkání kamarádů v zeleném připravily, 
a to velice svědomitě a velkoryse, tři spřátelené 
osady – Černá perla (Milín), na jejímž osadním 
kempu také celá akce probíhala, Kamarádi Staré 
řeky (Beroun) a Medvědi (Příbram). Pochopitelně za 
pomoci dalších ochotných rukou z řad trampského 
společenství.

Vzpomínám, že o prvních krocích k zamýšlenému 
slavnostnímu setkání trampů v této lokalitě jsem 
se od Pionkyho dozvěděla už dobře rok před jeho 
konáním. A že tento rok byl vyplněn systematic-
kými přípravami a pořádnou porcí práce bylo jasné 
každému, kdo se zářijového potlachu zúčastnil. Bylo 
to totiž patrné doslova na každém kroku.

Už samotné prostředí osadního kempu – mýtiny 
obklopené lesem – je přímo idylické. Zdejší zázemí, 
zvlášť podstatné při deštivém počasí, doplňuje 
poměrně prostorná praktická osvěžovna s lavi-
cemi a stoly, které pak nechyběly ani ve velkém 
stanu, kam se uchylovali zejména muzikanti  
a jejich posluchači. Také kolem hranice bylo pos-
taveno několik řad bytelných dřevěných lavic. A to 
nemluvím o cisternách s pitnou vodou a dalších 
drobnostech, které pobyt na kempu samozřejmě  
a nevtíravě zpříjemňovaly. Nedá mi to ale, abych se 
nezmínila ještě o tom, jak bylo postaráno o hladové 
žaludky trampů. Polévky a jiné chutné kulinářské 
krmě z osadní kuchyně měl na starosti už od úterka, 
kdy se na kemp sjížděli první návštěvníci, kamarád 
Fanda z Černé perly. Nutno dodat jednu podstatnou 

informaci – že tyto produkty byly naprosto zdarma. 
Také kamarád Žako z Medvědů měl plné ruce 
práce. Byla tady totiž ještě další nabídka v podobě 
teplé klobásy, párku a také pivo, limonády nebo 
panák pro zahřátí, a ta se pohybovala v rovině víc 
než dumpingových cen. 

Pozornost každého příchozího hned v počátku 
přitáhla výstavka početných, skutečně nád-
herných barevných placek určených pro soutěžící 
a vystupující. Mezi nimi se vyjímal zajímavě pojatý 
speciální dort, který byl ještě v průběhu večera roz-
krájen a rozdán. A můžu osobně potvrdit, že chut-
nal opravdu skvěle. A co je zvlášť chvályhodné, 
že pořadatelé mysleli i na trampský potěr. Sice 
naprosto suverénně převládaly starší ročníky, ale 
nechyběli ani ti nejmenší, pro které byly připravené 
přitažlivé zábavné soutěže. Plackami byli odměněni 
malí soutěžící, kteří se umístili na prvním až pátém, 
eventuálně šestém místě, ale svou roli sehrály  
i ceny útěchy pro ty, kterým se zrovna nezadařilo.

Co ale ani nejlepší pořadatel ovlivnit nedokáže,  
i kdyby sebevíc chtěl, je počasí, které ve své nevlíd-
né deštivé podobě bylo pro zdejší účast takovým 
neplánovaným sítem. Někteří vytrvalci sice byli na 

JUBILEUM V ZELENÉM

Foto: MóŘiC

Kovová plaketa ke stoletému výročí
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kempu už od úterý, jiní, nebylo jich mnoho, přijeli  
v pátek a po deštivé noci to vzdali, ale většina 
vydržela až do finále. Podle pořadatelů se na 
kempu objevilo úhrnem zhruba pět a půl stovky 
trampů. Jenom vyvěšených osadních vlajek, jak 
spočítal Pionky, bylo šedesát čtyři. Zastoupena zde 
byla nejen různá místa z celé republiky, ale přijeli 
i kamarádi ze Slovenska, z Německa, Švýcarska, 
Francie, také z Kanady, Ameriky, Austrálie či Nového 
Zélandu (ti si také odnesli placku nejvzdálenějšího 
účastníka). 

K zahájení byla rozumně zvolena už šestá hodina 
večerní. Trochu se umoudřilo i počasí, takže jen 
drobounce mrholilo, což se dalo v pohodě vydržet. 
Oheň tentokrát zapalovali samí muži – Franta 
Hacker ze Ztracenky, Sisel ze Slovenska, Milan 
z Kanady a Srna z Austrálie. Po Vlajce a tradiční 
pietní minutě ticha za kamarády pak následovala 
neuvěřitelná trampská nadílka z rukou trojice šerifů 
pořadatelských osad – Pionkyho, Barona a Pepy. 
Obdarovaní se mohli (a mohou) těšit ze vkusných 
kovových plaket zhotovených přímo ke stoletému 
jubileu trampingu (těch bylo k předání u ohně 
připraveno 45, ale celkově jich putovalo mezi tramp-
ské kamarády 200), z krásných vyšívaných lát-
kových vlajek (30) a malovaných darovacích placek. 
A zkrátka nepřišli ani ostatní -  pro všechny přítomné 
byl totiž přichystaný připínací odznak s výroční sym-
bolikou, klasická barevná camrátka a dva druhy 
menších vlaječek. Velká malovaná placka čekala 
také na nejstaršího účastníka z mužských řad  
(84 roků), poněkud déle ale trvalo hledání nejstarší 
ženské účastnice – až si cenu odnesla kamarádka 
(73 roků – i když jsem přesvědčená, že tam byly 
i starší, jen asi neměly odvahu se přihlásit.

  
Moderátorské funkce se ujal Baron, což při 

nárocích kladených na sílu hlasu nepodpořeného 
mikrofonem nebylo při šíři posluchačského kruhu 
zrovna jednoduché a je mi jasné, že po skončení 

této části večera už musel zákonitě chraptět.  
V muzikantské přehlídce se vystřídalo 16 kapel 
a dvojic a v závěru večera ještě 2 sólisté. Všichni 
vystupující si vysloužili uznalé umí a další z hezkých 
malovaných placek od pořadatelů. Mne osobně 
překvapili speciálními vokály slovenští Kamarádi  
z Ivanky a hudební formace Modrého kaňonu. 
Stejně skvělí ovšem byli i mnozí další, i když je 
nebudu vyjmenovávat. Duo Blanice pak pokřtilo 
přímo při ohni své nové interpretační CD s nahráv-
kami starých trampských písniček a velkému zájmu 
se těšilo i nové album Dua Tornádo (Marcely a Ivety) 
nazvané Radost z jízdy 2 s výběrem patnácti písní 
od ryvolovek až po tradicionály. A jako by to bylo 
načasované – přesně po posledním vystoupení 
kamarádky Bouřky se neškodné mrholení změnilo 
v déšť. 

Nicméně hraní, zpívání a rozhovory pokračovaly 
dál – pod střechami a přístřechy – leckde až do 
časných nedělních hodin. Jen to loučení, při kterém 
všude zaznívala slova chvály na toto báječné jubi-
lejní setkání v zeleném, bylo trochu smutné. Jako 
vždycky, když něco hezkého končí… 

-HANKA HOSNEDLOVÁ- 
Foto: JACK
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Nedávno jsem se z dlouhé chvíle prohrabával na 
půdě různými trampskými trofejemi a našel jsem tak 
i fotografie Emericha Ratha stojícího před krbem 
ve srubu Boba Hurikána. Chtěl bych se tedy zmínit i 
o tomto velikánovi, který se, kromě sportovních akti-
vit, věnoval i trampingu.

„V roce 1946 jsem potřeboval na skautský 
tábor ešus a jako vlče jsem zavítal do pasáže na 
Příkopech, kde pan Rath vyprodával různé věci pro 
život v přírodě, hlavně však výstroj po wermachtu. 
Ešus bohužel neměl, zato jako správný obchodník 
mi vnutil, a ani mu to nedalo moc práce, kastrůlek, 
který mi byl k ničemu a pár nacyklostylovaných 
papírů, na kterých byly malovánky, jak postavit 
strážný oheň, odnést poraněného či upevnit kot-
lík na oheň mezi dva kameny. Bylo mi to rovněž 
k ničemu, zrovna tak jako tropická helma Afrika 
corps, kterou mi hned druhý den ukradli kamarádi 
z F.Č.K.

Marně dnes hledám schůdky do jeho krámku, 
který byl hned vpravo v rohu pasáže (dnes Rathova 
pasáž), zatímco naproti měl sklad. Obdivoval jsem 
se tam třem štíhlým vysokým totemům, spoustě 
takových dřevěných škeblí, ve kterých Němci 
sváželi své raněné na sněhu (malé děti na nich po válce jezdily na rybnících, jako na maňáscích) 

a mnoho další válečné výbavy, která tu zůstala po 
armádách a nad čím by zaplesalo srdce dnešního 
trampa.“

Pokud jsem se zkraje článku zmínil o sportovních 
aktivitách tohoto trampa, je až neuvěřitelné, co stačil 
ve sportu za svůj život dokázat. Jeho sportovní 
kariéru zdokumentoval v dějinách trampingu Bob 
Hurikán a já ji jen opíši a pokrátím:

V našem sportovním světě není snad nikoho, 
kdo by neznal tuto rázovitou postavu sportovce 
- trampa Emericha Ratha. Sport a tramping dal 
Šedivému Vlku nejen radost ze života, ale i zdraví 
z nerezavějící ocele. Jeho sportovní kariéra je 
tak úžasně pestrá a všestranná, že zaslouží-li si 
někdo název všestranného sportovce, tak je to jistě  
Emerich Rath!

Není snad sport, který s úspěchem neprovozoval. 
Od mládí pěstoval atletiku, chodecké závody, skok 
o tyči a házel koulí. Boxoval, jezdil na bobech, 
hrál pozemní i lední hokej. V Alpách zdolal mnoho 
hor. Kopal v pražském DFC, vynikal v kanoistice  
a v plavání. Ragby pěstoval v Berlíně. Jeho 
koníčkem bylo i rychlobruslení, byl Mistrem těžké 
váhy. Jeho láskou bylo veslařství. Byl jedním 
z prvních lyžařů u nás. Bojoval i o život svého 
soupeře Hančeho, umírajícího ve vánici na 
hřebenech Krkonoš. Nasadil život a nescházelo 
mnoho, aby tam nezůstal také. O tom - brodě se 
po pás ve sněhu - vleče umírajícího Hančeho proti 

Vzpomínka 
na EMERICHA RATHA - ŠEDÉHO VLKA

V dresu Zlatého údolí.
Foto: Oldřich Straka

Emerich Rath (vpravo) při závodu v chůzi se 
zátěží, kolem roku 1909



Puchejř� Strana�17

nepopsatelnému orkánu, bylo již mnoho napsáno. 
Emerich Rath se zúčastnil mnoha závodů u nás  
i v Evropě a vždy byl oblíben u svých klubových 
kamarádů.

Byl členem těchto tělovýchovných spolků:  
S.K Slávie Praha, F.C. Germania, Sport Favorit, 
D.F.C., Touring club, R.C. Regata, Turnverein, 
Lyžařský závodní klub, Berliner sportclub, Ruder 
klub Hellas Berlin, F.C. Rapid, Bolzano, Vegetarian 
Atlecclub London, Boxing club Hamburk, S.C. Char-
lottenburk, Chodecká federace, K.O. Zlaté údolí…

Hodnotné jsou jeho chodecké a běžecké výk-
ony: 108 km z Ústí nad Labem do Liberce ušel 
za 12 a půl hodiny, 20 km z Prahy do Brandýsa  
za 1:49:47, závod Praha - Běchovice za 40:52. 
Tento závod běžel vícekrát, naposledy v roce 1954. 
Od roku 1905 vyhrál v Německu jedenáct chodeck-
ých závodů na 50 km s cca 30 kg vojenské výz-
broje, v roce 1909 vytvořil rekordní čas 6:13. Říšské 
ministerstvo války tehdy uvažovalo o zavedení bez-
masé stravy pro vojsko. Na lyžích na mistrovství 
 Království českého v roce 1907 vyhrál na trati 5 km, 
zatímco na 10 km a 50 km byl druhý. Startoval v roce 
1908 na Olympijských hrách v Londýně, kde běžel 
maraton za 3:50:30,4. Na Olympiádě v roce 1912  
ve Stockholmu zaběhl maraton v čase 3:37:03. 

V roce 1912 vyhrál boxerské mistrovství Německa 
v těžké váze. 

Emerich Rath se narodil v Praze v roce 1883, letos 
je tomu 135 let. Měl chaty v brdské osadě Dela-
ware a v Ajaxu na Sázavě. Patřil bezesporu mezi 
ty nejznámější trampy v první polovině minulého 
století a hrdě ho můžeme zařadit k jménům Eduard 
Ingriš, Géza Včelička, Bob Hurikán i ke kamarádům 
padlým ve Španělsku a Druhé světové válce. Šedý 
vlk je zářným vzorem našeho trampingu.

-HONZA KEJVAL- 

Jak Emerich Rath k boudě 
na Delaware přišel

V Dějinách trampingu (vydání z roku 1940) 
je v části věnované osadě Delaware napsáno 
následující:

Roku 1935 starý sportovec Emerich Rath vskut-
ku originálním způsobem přivezl do osady chatu, 
zhotovenou z prken a pobitou krajinami. Nechal ji 
připevnit na automobilové chasis a tak nastoupil 
cestu do Delaware. Denní tisk i zvláštní plakáty 
oznamovaly, že do trampské osady přijede pravý 
americký bar. K této podívané se slezlo přes 150 
trampů a v několika málo minutách celý bar byl 
vyprodán. Prodával se čaj, mléko, káva, salám, 
chleba, cigarety atd. Výtěžek byl věnován chudým…

Emerich Rath ve srubu Boba Hurikána
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Chtělo by se říci, že to zas taková „bomba“ neby-
la, prostě normální trampská taškařice. Jenže před 
třemi lety, tedy v roce 2015, se Marko Čermák set-
kal s posledním žijícím pamětníkem těchto bujarých 
dob, s osadníkem Delaware a bývalým packardov-
cem Jendou Hlaváčem, kterému bylo tehdy 102 let. 
Neváhal s ním udělal rozhovor, ve kterém došlo i na 
krátkou vzpomínku na tehdejší Rathův příjezd na 
osadu Delaware a hned se ten trvalý pobyt pojízdné 
boudy - baru dostal do jiných souvislostí, o kterých 
se Bobovi Hurikánovi asi moc veřejně nechtělo do 
Dějin trampingu psát:). 

Cituji slova Jana Hlaváče:

…potom v roce 1935 přivezl Emerich Rath do 
osady pojízdný trampský bar, který však opilí osad-
níci pochroumali, takže na osadě zůstal… 

Prostě první zastávka Rathova pojízdného baru se 
ukázala být i zastávkou poslední, a tak měl Emerich 
Rath svoji chajdu neplánovaně i na Brdech… 

Bída na konci stezky
Jinak Emerich Rath byl český Němec, který 

většinou závodil v německých barvách - třeba 

i v tom slavném závodu, kde zahynuli Hanč  
a Vrbata. Jeho osoba se díky této události dostala 
i do celovečerního filmu Synové hor, natočeném 
v roce 1956. V něm však poněkud nespravedlivě 
vystupuje v roli nesympatického prušáka, tvrdě 
soupeřícího se svými českými konkurenty. Opak 
byl totiž pravdou. Kromě toho, že se jednalo  
o veselého a společenského kamaráda, tak v době 
okupace například odmítl nabízené říšské občanství 
a ponechal si české, protektorátní. Navíc ukrýval 
doma před transportem do koncentráku svého 
německého židovského kamaráda.

Po únoru 1948 mu byl krámek s tábornickými 
potřebami zavřen a on sám byl obviněn z propa-
gace amerikanismu a na rok uvězněn. Kamarád 
Karel Fišer z osady Arroyo nám vyprávěl o tom, 
jak ho jako malý kluk potkával pod Vyšehradem  
u Železničního mostu, kde za sebou na vozíku  
táhnul popelnici a živil se zametáním ulic, protože 
dostal minimální, k životu nepostačující důchod. Ale 
že i jako malý kluk cítil, že ty ulice zametá s max-
imální důstojností, nezlomen. 

Nakonec Emerich Rath pomalu rozprodává 
svůj majetek a ocitá se na ulici jako bezdomovec. 
Je umístěn do domova důchodců ve Stárkově  
a 21. prosince 1962 umírá v nemocnici v Broumově 
na infarkt, ve věku 79 let.

Mezi hlavně staršímu trampy je jeho jméno dodnes 
pojmem a třeba Polici nad Metují bylo před několika 
lety otevřeno Muzeum zimních sportů Emericha 
Ratha. 

Zaslouží si to…
-TONY-

Pohár z trampského turnaje v odbíjené, který 
v roce 1973 věnoval Emerich Rath vítěznému 
mužstvu (foto z výstavy Století trampingu)
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Uša
15. srpna, měsíce hořkých vůní 2018, odešla 

náhle na svou poslední cestu, ze které není 
návratu, moje žena, životní přítel a nejbližší 
kamarádka Uša. Pro ty z vás, kteří jste ji měli 
rádi a tato smutná zpráva k vám nedoletěla, 
věnujte jí tichou vzpomínku. 

-ZUB-

Jimajzův poslední vandr  
Na svůj poslední velký vandr bez návratu se  

4. července vydal kamarád Jimajz (Jindřich 
Čejka) z trampské osady Rio. S naším jihem ho 
pojil vztah k řadě trampských přátel, v poslední 
době pak zejména k protivínské T.O. Havran, 
jejichž časopis Vosí řeka šířil v kruzích svých 
kamarádů i v zahraničí. A nelitoval ani cest na 
nejednu akci na našem jihu, dokonce v Českých 
Budějovicích vystavoval své fotografie, které 
mimo jiné často posílal i svým kamarádům.

Řadu let strávil v Květinově na Havlíčkobrod-
sku, ale před pár roky se rozhodl vrátit do míst 
svého trampského mládí – do Litvínova. Bohu-
žel, člověk se může vrátit do stejných míst, ale 
ne do stejných let. Zemřel v 83 letech. Bude mi 
chybět jeho specifická korespondence a neutu-
chající dychtivost po dění v trampském světě.

-HANKA-

Odešel brdský poutník
V neděli 2. září odešel ve věku 89 let na svoji 

poslední cestu spisovatel Jan Čáka. Nikdy nebyl 
trampem, ale ovlivnil převážně brdské trampy 
jako asi nikdo jiný. Jeho úžasné knihy Brdské 
toulání, Po Brdech se chodí pěšky, Střední Brdy 
- krajina neznámá a mnohé další, nám otevřely 
oči a naučily nás vnímat Brdy jinak, než jen jako 
hezkou kopcovitou a lesnatou kulisu našich 
vandrů. Je autorem i tzv. Brdské vločky - znaku 
Brd, který se v průběhu let objevil a objevuje na 
nesčetných domovenkách a osadních vlajkách  
a stal se jakýmsi pojítkem mezi brdskými trampy 
a dalšími poutníky, co chodí po Brdech pěšky.

Jan Čáka byl zároveň výborným grafikem, 
skautem a čestným, skromným člověkem.

Jeho odchod je pro nás velkou ztrátou.

- TONY-

Bílý Pedro
K velkému trampskému ohni na nebeských pláních odešel bývalý šerif Senior Clubu (od roku 1982) 

Miroslav Štván alias Bílý Pedro. Neúnavný pořadatel mnoha trampských akcí, v letech 1979 – 1989 
vydával nástěnné trampské kalendáře kreslené J. Kůtem – Jerrym. 

Narodil se 7. června 1934 a zemřel 23. července 2018 v Praze. Poslední rozloučení s ním se 
uskutečnilo 1. srpna 2018 od 14 hod. ve velké obřadní síni krematoria v Praze – Strašnicích.

-VOKOUN- 
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Již tradičně proběhlo první víkend po Medardovi 
na hřišti v podbrdské Lhotce fotbalové klání o Brd-
ský fotbalový pohár.

Nejprve sportovní informace - v sobotu se o Brdial 
utkalo sedm fotbalových teamů: Paběrky, Panda, 
Pastička, Firwood, Firwood junior, Mařena Boys  
a Mustela. A letošním vítězem se slavně staly 
Paběrky před Mařena Boys a Pastičkou.

V pátek v podvečer v dolní hospodě U Prejzků 
bylo nečekaně řídko. Doby, kdy se od vlaku závo-
dilo o lepší místa u stolu jsou již zřejmě pryč. A ani 
U Hejduků to údajně nebylo s účastí o nic lepší. 
Nicméně na hřišti bylo již také naraženo a malý 
hlouček trampů se tak kvalitně nachystal na sobotní 
fotbalové klání.

Fotbaloví plnokrevníci Mařena Boys přijeli letos 
poněkud méně napruženi a nadopováni adre-
nalinovou touhou po vítězství (a taky jich bylo jen 
tak tak), a tak se turnaj celkově vyrovnal a přiblížil 
tradičnímu trampskému charakteru hry pro radost. 
Někomu by připadalo jako tahání trika nastoupit 
proti FW juniorům, ale nenechte se zmást, i v těchto 
mačích byly síly vyrovnány, dohromady jim bylo jako 
každému z protihráčů. Hrálo se každý s každým 
(bez finálového pavouka) a mít v nohách šest mačů 
za půlden by zmohlo mnohého … a tak se také 
stalo. Nicméně borci a borkyně se usilovně rvali  
o každý míč až do konce posledního zápasu, který 
milosrdně zkropila dešťová přeháňka a osvěžila 

všechny hráče i diváky. Mimochodem, počasí ten-
tokrát vyšlo, bylo krásně teplo, slunečno, a odpoled-
ní a podvečerní přeháňky nebyly žádné „kongo“, 
které probíhalo blíže ku Praze. 

Po vyhlášení výsledků a pauze, případně po 
osvěžení ve lhoteckých restauračních zařízeních se 
pak zase všechno trampstvo sešlo na hřišti a dlouho 
do noci se hezky hrálo a zpívalo a povídalo.

Dále budeme ve svých komentářích trochu 
přísnější, vedeni dobrými úmysly. Ty, jak známo, 
vedou do pekel … ale přesto: 

Pilo se dobrý pivo Gwern, nicméně pivko na tramp-

ském fotbálku za 25 korun je již na pováženou, 
zvláště když třeba v nádražce v Třebáni točí dobrou 
pitelnou desítku Konráda jen za 17 korun. Příště 
tak uvítáme větší ohleduplnost k jinak drsnému, ale 
cenově citlivému trampskému pivnímu obecenstvu, 
tedy pivo tak za dvacku. A mít ráno ještě tři sudy, ale 
nenarazit ani třicítku, že se to nevypije … to hraničí 
s mučírnou … navíc se trampíci trousili z lesa na RP 
a odmítnutí „pivo došlo“ zaznělo snad šedesátkrát.

I když přece každý, nejen brdský, tramp ví, že 
Brdiál se koná každý rok první víkend po Medar-
du, tak pořádající osada by vždy měla pomyslet 
na zvadlo; udělat ho a pěkně poctivě rozeslat. 
Už proto, že tomu velí výtvarná trampská kulturní 
tradice, kterou všichni známe ze všech těch cam-
rátek, zvadel, placek ... a která je pak součástí  
a připomínkou trampských akcí. Účast pouhých 
sedmi týmů (a to ještě díky Firwooďákům a jejich 
smečce vlčat) je škoda. I když příští pořadatelství 
Paběrek je v tom směru jistým příslibem, ba  
troufneme si tvrdit, zárukou kvality.

A teď už zase veseleji -  důležité upozornění: areál 
je již kvůli divočákům celý oplocen! Takže pokud 
první večer vyrazíte spát nad hřiště do lesa a zku-
síte se pohmatem orientovat podél plůtku, hledaje 
vrátka, skončíte opět dole u prázdné nádrže…  
a znaveni padnete zde, nebo můžete pokračovat 
znovu, nyní již za klubovnou za plůtkem. Divíte se, 
proč to zmiňujeme? Divili byste se, kolik jedinců 
letos obešlo celý oplůtek:) 

Trampský turnaj ve fotbale BRDIAL 2018



Puchejř� Strana�21

To, že Mařena už ráno v pět řval na lesy jak na 
lesy své sparťanské chorály a úryvky trampských 
písní, které mu zrovna naskočily, bereme jako  
potvrzení, že Brdiál žije a bude žít dál, se všemi 
těmi neopakovatelnými zážitky a zvraty. Že vzbudil 
všechny smraďochy a přítomné matky vyhrožovaly, 
ať si je tedy vezme všechny do lesa na houby? Že 
nedal dospat nikomu na hřišti a poblíž? Inu, to je 
Mařena, inu, to je Brdiál:)

Sportu zdar, Brdiálu zvláště!
Mařeně a Mařeně Boy@Wife@Daughter 

děkujeme za uspořádání, Fabiánovi za hezké 
počasí, kopálistům za kvalitní kopálistické výkony, 
muzikantům za hraní, a všem dalším za účast  
a příspěvek k veselí a dobré náladě … těšíme se 
zase napřesrok, kamarádi.

-TOŇA-
Foto: ANDULKA

Z hřiště, které je na kraji lesa s dobrými spacími místy, je krásný výhled na Brdský hřeben

Vítězný tým Paběrek i ze zapůjčeným brankářem Jaroosem z Brdských dobráků
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Po dvou letech se po prvním pokusu, kdy Fabián 
ve spolupráci s nižšími božstvy hromů a blesků 
seslal na své nehodné brdské syny pohromu a skryl 
čenkovskou arénu pro klání trampských gladiátorů 
ve hře míčem kopaným přes síť pod nekonečnou 
vodní plochu, uskutečnil předposlední večer měsíce 
září obnovený první ročník poháru o Brdského 
Bobráka v nohejbale.

O pátečním večeru se pochopitelně opět spustily 
provazy deště, aby tak pořadatelská osada Brdských 
Dobráků nevyšla ze cviku ve svém umění pesimis-
mu a plánování operativně-alternativních způsobů 
trampského sportovního vyžití (vzpomeňme na 
učebnicovou reakci z předloňské situace, kdy míč 
nohejbalový byl okamžitě zmenšen v malý pingpon-
gový a síť venkovní sestříhána na stolní). Nicméně 
sobotní ráno všechny přivítalo slunečními paprsky 
a příjemnými teplotami jemně čechrajícími chloupky 
na svalnatých pažích účastnících se trampů.

Prezentace, stanovená na devátou hodinu, byla 
postupně posouvána s přihlédnutím jak k počtu, tak 
i stavu scházející se sebranky. Postupně tak byly 
zvažovány nejrůznější varianty formátu soutěže. 
Prvotní situace nejprve nabízela prakticky jedinou 
možnost – tedy to, že Brdští Dobráci stráví příjemné 
dopoledne sami u sklenek točené limonády. 
Postupně se začala rýsovat pravděpodobnější 
možnost. Pořadatelé odehrají exhibiční utkání 
s reprezentanty hostitelské hospody Za vodou 
v čele se zdejším „tátou“ Zdeňkem a jeho týmem. 

Následně se ovšem na vratkých nohách vztyčilo 
několik dalších postav, odhodlaných postavit 
se osudu a soupeřům. Startovní tabulky se tak 
operativně aktualizovaly a za slabých pár desítek 
minut bylo již možno uvažovat o důstojném turnaji 
ve dvojičkách. Tato skutečnost, pravda, všechny 
zúčastněné vyděsila, neb velikost hřiště zdála se být 
dvěma postavami naprosto nepokrytelná. Naštěstí 
dvojiček se nakonec vyskytlo tolik, že mohlo být 
ve výsledku postaveno pět plnohodnotných týmů. 

Dlužno podotknout, že během dne se postupně 
přicouralo tolik trampů, že by mohlo být obsazeno 
i druhé hřiště a systém změněn na dvouskupinový 
s cca šesti až sedmi účastníky v každé z nich. 
Bohužel, s ohledem na absenci nočního osvětlení 
a postupující výtoč zdejšího restauračního zařízení 
již nebylo možné startovní listinu měnit (k velkému 
smutku pořádající osady, neb startovné činilo jednu 
láhev rumu).

Úroveň letošního klání byla poněkud překvapivá. 
Úmyslem Brdských Dobráků bylo umožnit start 
pouze těm, kteří s nimi v minulosti jakkoliv sdí-
leli některý z atributů trampského života a zároveň 
zamezit startu přílišných ovladačů této hry. Toto ome-
zení mělo zajistit na jedné straně zdravé sebevědomí 
borců, na straně druhé pak bohužel hrozilo minimální 
přehlídkou efektních přestřelek. Kupodivu byl opak 
pravdou. Všech pět zúčastněných týmů předvádělo 
umění neočekávaně pohledné a nebyla nouze  
o zásahy téměř profesionální, zákroky na hranici 
vlastního sebeobětování a situace beroucí dech 
(ehm… smíchy).

Tým Cválajících krávů (bratři Hany a Radek, 
doplněni Cvaldou) udivoval kombinací překvapivého 
umu a nepřekvapivého stavu. Družstvo Malého 
Tabáka Na větvi (Prcek, Tabáček, Mýša a Doktor) 
odmítalo prodat svou kůži lacino. Plantážníci (Lomák, 
Plaváček a Šotek) v základní skupině ladili formu 
na pozdější finále a sestava Hospody pod vodou 
(Zdeněk, Petr a Milda) pak za každou cenu odmítala, 
aby hlavní cena opustila katastr obce Čenkov. 

Výkon výše jmenovaných sportsmanů vybičoval 
k vrcholnému představení také borce pořádající 
osady (Šlápi, Lachout a Jaroos) natolik, že tito, kteří 
v dosavadní historii trampingu neuhráli v žádném 
sportu ani set, vyprovodili své soupeře s téměř 
stoprocentní bilancí, což vyústilo v jejich totální 
vyčerpání a odstoupení z turnaje po zápasech 
základní skupiny.

Vítězný tým ve složení Plaváček, Šotek a Lomák

Pohodový předturnajový večer v místním hostinci
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Následně vypukly líté boje play-off. Každý spor-
tovec vám potvrdí, že již samotný postup do 
vyřazovací části turnaje je obrovským úspěchem. 
Tak tomu bylo i v tomto případě a výkon účastníků 
nijak nesnižuje skutečnost, že zde postupovali 
všichni. Postupně tak vykrystalizovaly dvojice pro 
bitvu o medailové pozice. V zápase o třetí místo 
se nakonec utkali Cvlálající Krávové s Malým 
Tabákem Na větvi a své tažení kupodivu přetavili až 
v konečnou bronzovou pozici. 

Finále pak bylo záležitostí místní reprezentace 
Hospody pod vodou (naředěnou z jedné třetiny 
i vandráckým prvkem) a Plantážníků čistě z řad 
trampstva. Lid vandrácký se nenechal zastrašit 
nevybíravými útoky a planými výhružkami v tom 
smyslu, že v případě prohry bude hospoda 
uzavřena a slavně tak svou plantážnickou jízdu 
dovedl až do zlatého konce. Následná exhibice 
v podobě utkání šampionů s pořadatelskou osadou 
pak již samozřejmě neměla vítěze (i když večer  
u ohně jsme se samozřejmě poplácali po ramenou).

Na závěr se sluší poděkovat. Všem, kteří si to 
zaslouží, jsme však pochopitelně potřásli rukou již 
na místě. Prostor v tomto článku proto nakonec 
věnuji těm, kteří se nezúčastnili a jsou tak očekáváni 
ku své obhajobě na akcích příštích. Není třeba jmen-
ovat, neb kamarádi z řad osad nenavštěvujících 
kadeřníka a opovrhujících šampóny, obdivovatelů 
čínských medvídků,  hrdinů ruských literárních bylin 
a jejich družek a údajných kanadských drsoňů jistě 
přispěchají se slovy omluvy sami (a rádi).

-JAROOS-
Foto: TOMCAT

Poetické zátiší s hlavní trofejí pro vítěze

Výborná nálada panovala nejen v týmu organizátorů
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Hííííéééé!!!
Orlí hlas se nesl nad tmavnoucí plání. Náš pozdrav 

Orlím horám! Při každém zvolání jsme nadskočili, 
mávali rukama a snažili se vznést nad šerlišskou 
louku a sletět z hraničního hřebene, na který jsme 
právě vystoupali z Čech, na druhou stranu, do pol-
ského Kladska, jiné země, jiného pohoří. Vzduch 
byl nádherně chladný a průzračný a daleko do 
Kladska se tehdy táhly horské smrkové lesy. Stáli 
jsme přímo na státní hranici. Na protějším svahu, 
již v polských Bystřických horách, svítila v zapada-
jícím slunci jezera vzdálených rašelinišť. Tam jsme 
chtěli doletět. Ale nikdy jsme nevzlétli, ruksaky nás 
táhly k zemi. Ale alespoň jsme to zkusili! To bylo 
pětačtyřiceti roky.

Od té doby jsme na hřebenech Orlických hor mno-
hokrát volali hlasem skalních orlů a mávali perutěmi. 
Někdy na sněhu, jindy na podzimem umrzlé trávě, 
kdy z Kladska troubili jeleni. Nebo na letní louce, 
do daleka porostlé nizoučkým horským svízelem. 
Také zjara, kdy se potoky sněhových vod hnaly do 
údolí a hory voněly. Za takových dnů létaly červené 
i žluté křivonosky od smrku ke smrku a hlasitě vola-
ly. Orlické hory byly totiž krajem smrkových lesů  
a Bukačka, horská bučina a dnes přírodní rezerva-
ce, byla už tehdy zvláštností. Svojí hořkou a kyprou 

vůní, šťavnatými rostlinami, mohutnými stromy, vlh-
kým podrostem i sykavým zpěvem lesních budníčků 
se odlišovala od přísných smrčin. V nich byly zase 
nejkrásnější čisté porosty metličky křivolaké, něžné 
trávy: jí porostlé lesní okraje se podobaly srsti heb-
kého zeleného zvířete, suché a husté. Hodiny ses 
v ní mohl převalovat v horkém slunci. Teprve až ze 
smrkových houštin začaly zpívat červenky, byl čas 
jít domů. Na Orlické hory přicházel večer a po něm 
hvězdnatá noc.

Vždycky jsem měl pocit, že v Orlických horách  
a v kraji pod nimi se narodil kdosi dobrý, že tam žijí 
úctyhodní a zbožní lidé.

Snad proto, že jsem v mládí čítal Jiráskovy 
knihy, které se tam odehrávaly, možná proto, že 
si pamatuji, že babička Boženy Němcové pochá-
zela „z Olešnice, pohorské vesničky na slezských 
hranicích, kde žila v malé chaloupce“. A Olešnicí 
na severu Orlické hory začínají a daleko odtud na 
jihu, u Zemské brány, končí. Skalami a roklí Zem-
ské brány se tam prodírá do Čech Divoká Orlice, 
řeka, která těm horám dala jméno. Je to hraniční 
kraj. Nebýt toho, že císařovna Marie Terezie ztra-
tila v roce 1742 za slezských válek i kladskou část 
Slezska, mohl bys jít dnes volně a bez cestovního 
pasu až k pramenům Divoké Orlice, na rašelinná 
Jezerní pole, za Černá bahna, na horu Umrlec. Až 
tam, do kraje hrůzostrašných jmen, jsme kdysi chtěli 
doletět jako orli. Ale doba nám tehdy nepřála.

ORLICKÉ HORY 
- Kraj petrolejky a tichých večerů

Utajený vodopád v jednom z orlických lomů
Foto: PŘEBRAL

Foto: KAMEŇáK
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Ušklíbáš se trochu při zmínce o historii nebo 
literatuře? Nebaví tě to a přeskakuješ řádky? Děláš 
chybu, než se někam vypravíš, snaž se o tom 
kraji dozvědět co možná nejvíc. Nakonec (a jed-
nou na to přijdeš sám), není na světě nic lepšího  
a uspokojivějšího, než se neustále vzdělávat 
a poznávat věci do hloubky. Nemusí to být 
samozřejmě vždycky jen dějepis nebo knížky, 
co ti otevře oči. Já jsem si z Orlických hor přinesl 
celoživotní poznání z černé chalupy ve stráni pod 
šerlišskou loukou. Každý den jsme tam večer cho-
dili pro kozí mlíko. Ne mléko, ale mlíko, ke koze 
se to líp hodí. V chatrči žili dva staří lidé, manželé.  
A bílá bezrohá koza. Mluvili na ni i na sebe houkavou  
nesrozumitelnou němčinou.

Dřevěný dům nádherně voněl prací, senem a hno-
jem a byl úplně tmavý. Prošátrali jsme se černou 
chodbou, zaklepali. Nad mohutným stolem zářila 
lampa na petrolej, skalní olej. Zalévala stůl teplým 
žlutavým světlem. Na stěnách a trámech se chvěly 
stíny, tam panovalo příšeří. Na kachlových kam-
nech litinový hrnec s brambory. Ve světnici byly jen 
jednoduché, užitečné a trvanlivé věci. Důkladné.  
A všude tichý mír. Poznal jsem, jak dobře se dá žít 
i při úplné skromnosti, jen s bílou kozou a chun-
delatým psíkem, s loukou a brambory. Ti dva lidé 
vůbec neměli koš na odpadky! Všechno se dalo 
upotřebit, sníst, spálit, zkrmit, zužitkovat. Všude 
čisto, za domem v louce studánka.

Zaplatili jsme pár halířů a loudali se šerem a rosou 
s bandaskou modravé tekutiny vzhůru loukou. Byla 
hladce posekána, tráva tam tehdy znamenala život. 

Často si na tu louku vzpomenu, když vidím po 
Čechách zničené, zarostlé, pošlapané a nesečené 
louky. Trochu nouze by nám neuškodilo, daří se 
nám až příliš dobře! Doma, v naší chatě, jsme 
z mlíka vylovili kozí chlupy, ukrojili chleba a těšili se 
na další den, další dny. Co může být krásnějšího.

Až někdy půjdeš hřebeny Orlických hor, na 
šerlišskou louku, ke staré, dávno zrušené 
jednotřídce u slezské hranice, počkej, až ti pod 
perutě zavane vítr polák. Pak skákej, co možná 
nejvýš, nepřestávej, mávej křídly a na celé hory 
volej divoké orlí híííéééé!!

 -MILOSLAV NEVRLÝ- 
Z knihy Nejkrásnější sbírka (1998)

Po hřebenu hor…, Foto: KAMEńáK

Zemská brána, Foto: KAMEŇáK
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Z vandrů v Kraji petrolejek a tichých večerů…

Divoká orlice…,  Foto: KAMEŇáK

U opevnění, Foto: PŘEBRALFoto: KAMEŇáK
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Hřeben Orlických hor…,  Foto: KAMEŇáK

Foto: ŠMiDLA
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Takřka každoročně na jeden z letních velkých 
vandrů vyrážíme do Karpat. A míním tím celý ten 
pás pohoří, hor a kopců od Chřibů přes Slovensko, 
Podkarpatskou Rus až po rumunské hory. Letos 
nám vyšla blízká varianta – Bílé Karpaty. Trošku 
opomíjené pohoří. Ještě hudebně nakrmeni ze 
skvělého malého festivalu na konci světa Amfolk-
festu vyrážíme vzhůru. Mimochodem k Amfolkfes-
tu - byť na něm nezní jen trampská muzika, stojí 
za návštěvu už jen kvůli neskutečné a ojedinělé 
atmosféře na Pulčinách, jak říkají místní Pulčínu, 
nejvýš položené obci na Valašsku. Nedaleké skály 
pamatují počátky vsetínského trampingu a při troše 
snahy pod skalami objevíte zajímavé trampské 
sruby. Horolezci znají, jezdil sem s nimi kdysi i Wabi 
Daněk. A jsou odtud neskutečné výhledy směrem 
na Malou Fatru, Strážovské i Vizovické vrchy nebo 
právě Bílé Karpaty. Začínáme ve Slavičíně, tedy 
v Hrádku, kde staví vlak a v baru čepují dobré 
pivo ze stejnojmenného místního pivovaru. Končí 
červenec a rozžhavená koule nás bude provázet 
celým týdnem.

V podvečerním Šanově během hodiny zažijeme 
střetnutí se dvěma světy. Nejprve asi osmdesátiletý 
děda si přisedne a po pohledu na houpající se velký 
karneol na krku Bubliny se dovolí, prohlídne ho  
a prohlásí, že ho dělal on sám. A následuje povídání 

o drahých kamenech, jejich nalezištích, zpracování, 
o rádioamatérech. Přituhovat začne, když začne 
plivat na současný režim, svět a vychvalovat ráj na 
zemi za socialismu. Bodejť ne, když byl lampasákem 
= bolševikem. Dost razantně se odmítneme dál na 
toto téma bavit s tím, že se nemůžeme shodnout 
(co by na to řekl Houla…). Přesto Bublina dostává 
na památku další malý polodrahokam. Stoupáme 
dědinou a před místním muzeem letecké bitvy stojí 
jeho samotný autor a majitel Michael Žitník. Nad 
Bílými Karpaty se odehrála v roce 1944 jedna ze 
tří největších leteckých bitev nad naším územím. 
A právě nad Šanovem dopadl jeden z americ-
kých bombardérů. Obklopeni americkými vlajkami 
si prohlížíme muzeum plné zajímavých nálezů, 
dokumentů, fotografií a posloucháme zasvěcený 
výklad. Dozvídáme se, že před několika dny zemřel 
poslední žijící letec téhle bitvy. Památník v místě 
dopadu nese jasné stopy vedoucí k majiteli muzea. 
Stoupáme výš a na příznačně nazvaném rozcestí 
Na koncích v místní „vrcholové“ knize zjišťujeme, že 
jsme se o čtyři dny minuli s Ostraváky. 

Podél moravsko-slovenské hranice klesáme dolů 
do Žítkové. Před nějakou desítkou roků jsme sem 
dorazili ze slovenské strany a to místo mělo svoje 
zvláštní kouzlo. To, co se strhlo po úspěchu knížky 
Žítkovské bohyně, přišlo mnohem později. Ten-
krát jsme došli po hrázi podél břehu místní malé 
přehrady po turistické značce. Dnes značka vede 
okolo, pozemek je soukromý, ale přesto není vstup 
zakázán a koupání je skvělé. Vedro je tak velké, že 
i náš vyhlášený čtyřnohý hydrofob Rony si zaplave.

Stoupáme z údolí prudkým svahem, po kterém 
jsou rozházené chalupy. U jedné z nich nám starý 
pán nabízí kýbl hrušek a tak s díky jich bereme jen 
pár. Nad Koprvasy to zlomíme do údolí na druhou 
stranu na Rovné, části Starého Hrozenkova. Na 
hladině rybníka pozorujeme rozhraní mraku nad 
námi, na půlku plochy prší, na půlku svítí slunko. 

VELKÝ VANDR PŘES BÍLÉ KARPATY

Muzeum letecké bitvy v Šanově

Lopenické sedlo
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Řádně neproškolený Metelka z obchodu přináší 
PETku s Braníkem. Z dvou zel volím to menší  
a piju tento nápoj pivního typu. A těším se o to víc 
na konec vandru…

A zase stoupáme vzhůru do kopců, u sedla Pod 
Příslopem je další památník na leteckou bitvu  
a v horské chatě Pod Vyškovcem dokonce 
informační tabule. Během bouřky stačí Metelka 
místním provozovatelům opravit pračku, i nářadí 
vyloví ze svého pověstného kredence na zádech 
(ten člověk kdysi vyhrál na jednom ohni soutěž  
o nejzbytečnější věc, kterou vezete na vandr, měl 
u sebe totiž jehlu do gramofonu). Za Mikulčiným 
vrchem už zase pálí koule na obloze a při stoupání 
na Kobylec z nás leje. Z rozhledny na Velkém 
Lopeníku sledujeme trasu odkud jsme přišli a kam 
míříme. Nedaleko Březové pod oprýskanou cedulí 
s nápisem Zákaz rybolovu a koupání se koupeme. 
Na lovení ryb nejsme vybaveni. Rony si o notný kus 
výš u uhličito-železité Janáčkovy kyselky vyhlídne 
v nestřeženém okamžiku volné lejno a vyválí se. 
Umývání kyselkou jde překvapivě velmi dobře. 
V Květné dokupujeme zásoby a od lavečky, kde 
odpočíváme, je naštěstí k otevřené hospodě pár 
kroků. Opět se otevírají na chvíli nebesa. Na jídlo 
nám v restauraci nabízejí pizzu nebo nic. Pečlivým 
výběrem volíme pizzu. Viditelně už místní vyhlášené 
sklárny nejsou na tom tak dobře, jak bývaly,  
a když chybí peníze lidem, omezují se i služby. 
Ale v prodejně sklárny pořizujeme ručně foukané 
skleničky na kořalku, s úzkým hrdlem a baňkou ve 
spodní části. A čeká nás už jen přechod hřebene a 

přesun do Velké nad Veličkou, kde máme domlu-
vený sraz s kamarády ze skupiny Huménečko (to 
je první kapela v tramp-folk-countryovém rybníčku, 
která má právě díky místním vlastní pivo ste-
jného jména) a exkurzi do minipivovaru Velický 
bombarďák. Místním ejlem si spravuju pivní chuť 
za celý týden. Čeká nás už jen festiválek u Baťova 
kanálu a zpáteční cesta tím nejmodernějším, co na 
našich kolejích jezdí, rail jetem domů.

V hlavě se mi rozehrávají další možnosti na příští 
rok – Vršatecké skály, Spiš, poloniny nad Kušnicí, 
Maramureš,…

 -BELMONDO- 

Z Žítkové k Hrozenkovu

Slovenská strana hor
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Pomalu se již stalo tradicí, že hned čtyři trampské 
osady z údolí Oslavky pořádají na začátku léta svoje 
potlachy společně a to z mnoha důvodů, hlavně ale 
proto, že mají většinu kamarádů společných. Jsou to 
T.O. Adler, T.O. U Smrku, T.O. Přátelé Toma Kečupa 
a T.O. Toulavý boty. Je to pohodová akce, kde navíc 
často potkávám i ty kamarády, se kterými se jinak 
zase tak často nevidím, a tak jsem samozřejmě 
na tento společný potlach vyrazil i letos. Tentokrát 
jsem se po dlouhé době svezl kamionem, protože 
v pátek měl kamarád Tygr cestu kolem a tak mě 
dovezl až do Zňátek. Odtud jsem si v klidu prošel 
oblíbenou cestu k lesu a dále na flek, ze které jsou 
pěkné výhledy do okolní krajiny a taky na zámek 
v Náměšti nad Oslavou. Letos byla tato procházka 
fakt parádní, protože navíc přálo počasí a ve světle 
zapadajícího slunce to byl fakt moc hezkej pohled.

V pátek jsem to v pohodě stíhal na flek ještě za 
světla a dole u řeky už bylo docela dost veselo. 
Část kamarádů si totiž vzala jako obvykle dovolenou  
a byli tu už několik dní v kuse. To by se mi taky moc 
líbilo, jen toho času bohužel letos zase nějak nebylo 
nazbyt. Nu což, tak mi to třeba vyjde příští rok a taky 
si sem zajedu třeba rovnou na týdenní dovolenou. 
Každopádně na fleku to byla v pátek těžká pohoda, 
přivítal jsem se s kamarády, sežrali jsme na co jsme 
přišli, vypili to samý a hlavně jsme si parádně poke-

cali a v noci i u ohně zazpívali. Kolikrát si říkám, že 
jsou ty pátky na potlachu i lepší, než hlavní pro-
gram v sobotu a přesně v tomto stylu jsme si to užili 
i letos. Ani se mi nechtělo spát, a tak jsem sebou 
jen tak fláknul o zem až někdy nad ránem, a to jen 
kousek od fleku. Ještě ve spacáku jsem si ale tu 
pohodu užíval tak, jak to mám úplně nejvíc nejraději 
- koukal do korun stromů a poslouchal, jak u ohně 
zpívají poslední kamarádi, co měli ještě o něco 
větší výdrž jak já a dali to rána.

V sobotu bylo, stejně jako v pátek, už od rána 
docela dost teplo, takže se skoro nikomu ani moc 
nechtělo někam chodit a tak většina kamarádů 
sobotní dopoledne strávila mácháním se v řece. 
Byla to docela sranda, protože Gerun si jako 
obvykle přivezl své modrobíle pruhované plavky ve 
stylu módy asi tak před 100 lety, se kterými, jako 
obvykle, oslňoval všechny přítomné kamarádky. Ty 
ho ale letos převezly, protože se předvedly v podob-
ných, jen pro změnu červenobíle pruhovaných. Fakt 
jim to slušelo a u Oslavky to bylo jako někde na 
pláži v dobách starého Procházky, tedy tím myšleno 
samozřejmě za CK Mocnářství. Já jsem si pro 
změnu zase vyzkoušel, jak se pracuje s detektorem 
kovů a zkusil jsem si něco málo najít. Nakonec jsem 
našel jen jeden bolševickej desetník, ale přesto to 
stálo za to. Tohle by mě fakt i docela dost bavilo  
a moc děkuju Játrovi, že mi umožnil si to vyzkoušet 
a taky že mi vše potřebné vysvětlil. No, budu 
o tomto koníčku do budoucna vážně uvažovat:).

Odpoledne, těsně před zapálením slavnostního 
potlachového ohně, proběhla také již tradiční 
vzpomínka na zemřelé kamarády. Tato vzpomínka 
zde probíhá velmi netradiční formou. Potlachoviště 
totiž kdysi dávno bývalo na protějším břehu a tam 
jsou tedy i pomníčky kamarádům. Vzpomínka tedy 
probíhá tak, že šerif Pedráč přebrodí na protější 
břeh a tam pod skálou s pomníčky zapálí maličký 
pietní ohýnek. Ostatní kamarádi se všichni sejdou 
na druhé straně u břehu a přes řeku zpívají těm, co 
tu už s námi být nemohou, jejich oblíbené písničky. 
Fakt hezká trampská tradice a nic podobného jsem 
nikdy nikde neviděl. Přijde mi to i mnohem lepší, 
zajímavější a upřímnější, než obvyklá minuta ticha 
při zapalování samotného potlachového ohně.

Samotný potlach pak už proběhl v klasickém 
stylu - oheň zapálily děti osadníků (a letos jich 
tu bylo fakt habaděj), rozdaly se placky vítězům 
odpoledních soutěží a následovala volná zábava. 
To samozřejmě spočívalo především v hudební 
produkci, protože se tu sešlo snad deset muzikantů, 
takže oblíbené písně zněly údolím řeky Oslavy jako 
obvykle až do rána.

Kamarádi, bylo to jako vždycky super, děkuju za 
pozvání a ahoj zase někdy příště!

- KAPSA-

POTLACH U ADLERŮ
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Na potlachu byla spousta dětí a tak i letos zapaluje oheň omladina

Hudební vzpomínka…
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LADAKH
Zážitek nemusí být pozitivní, stačí když je 

intenzivní – tak praví klasik. Zážitků z vandru 
v Ladakhu jsme měli hodně. Mezi ty pozitivní 
patří výstup na šestitisícovku Yalung Nong,  
Dalajlámova přednáška a stopnutí někoho jako 
ministr dopravy. Intenzivní zážitky jsme měli 
v závěru vandru během výstupu na známou horu 
Stok Kangri, která má 6150 metrů.

Vydáváme se na aklimatizační vycházku 
na ledovec za účelem omrknutí spodní části 
výstupové trasy. Úplně azuro není, ale zas nic 
nepadá. Směrem do základního tábora se trou-
sí lidi, kteří vyráželi k vrcholu o půlnoci. Jeden 
člověk přichází k nám a už z odstupu vypadá, 
že není úplně v pořádku. Zblízka má zakrvavené 
ruce a šokový výraz. Požádal nás o vodu, načež 
nám sdělil, že někde nahoře se stala smrtelná 
nehoda a jsou u toho další zranění. Snažíme 
se ho doptat co a kde se stalo, ale z nesouvis-
lých odpovědí moc chytří nejsme. Prý „uprostřed 
hory“ někdo spadl na sestupu. Neváháme ani 
chvilku a jdeme nahoru s tím, že pomůžeme jak 
to jen bude možné. Od procházejících skupinek 
dostáváme protiřečící si informace a tak pořád 
nevíme co se stalo. Ve výšce asi 5300 metrů 
potkáváme větší skupinu zachmuřených Indů. 
V čele klopýtá chlap se zafačovanou hlavou, 
kterého vede Ladačan a Slovenka Veronika. 
Padá nám kámen ze srdce, zraněný je scho-
pen chůze a komunikuje. Zbytek skupiny je na 
tom taky dost špatně. Všichni mají výškovou 
nemoc ze špatné aklimatizace. Na 14tihodinový 
výstup si nevzali ani vodu ani jídlo a teď sotva 
lezou. Rozdáváme hroznový cukr a dáváme 

všem napít, pak s nimi pokračujeme v sestupu. 
Ledovec, který musíme přejít je naštěstí bez trh-
lin a není potřeba jištění. Je na něm ale několik 
širokých potoků, které je potřeba přeskočit.  
U nejširšího opatrně přetahujeme zraněného Inda 
a postupně zbytek skupinky. Pak si všímám, že 
pozadu zůstali dva lidi. Vracím se pro ně. Jeden 
apaticky sedí na šutru a nekomunikuje, druhý se 
motá v kruhu a vyřikuje „where is basecamp?“ 
(Kde je základní tábor?). Prvního za použití 
mírného násilí zvedám a oba vedu k brodu a pak 
na okrajovou morénu. Cestou sbírám další tři 
odpadlíky, kteří si chtěli jenom chvíli odpočinout. 
V duchu děkuju místním božstvům, že není mlha, 
protože jinak by tady už mohli odpočívat navždy. 
Svou pětici si hlídám a snažím se je donutit jít co 
nejrychleji, protože za hřebenem hřmí a rychle 
se zatahuje. Pořádné bouřce jsme nakonec neu-
tekli. Na závěr sestupu do basecampu se roztrhlo 
nebe a vysypalo na nás hromadu drobných krup. 
Po bouřce byly najednou okolní kopce bílé a jak 
jsem později zjistil, tak na ledovci napadlo 30 cm. 
Tohle by ti Indové, co si tam chtěli odpočinout, 
asi nepřežili, hypotermie je zrádná a plíživá.

Zraněného Inda ukládáme v „teatentu“ a ujímá 
se ho Veronika s Janou. Veronika má PhD. 
z farmacie a několik semestrů chirurgie, Jana 
absolvovala kurz první pomoci v horách SDrSEM. 
Opatrně mu sundávají obvaz a pak zjišťují, že 
rána je přikrytá velkým chumáčem vaty. Asi je 
to lepší než nic. Opatrně dostávají vatu z rány 
a desinfikují ji. Ind má v podstatě odřízlé obočí. 
Spadnout o píď jinak, je bez oka. V lékárničce 
nikdo nemá šití, takže ránu mu holky lepí proužky 
náplasti a desinfekčním obvazem přikrývají celé 
oko. Ind projevil vysoký stupeň drsnosti, protože 
za celou proceduru nedal jinak najevo, že ho to 
bolí. Na dobrou noc dostal pár brufenů a my jsme 
si z útržkovitých informací složili obrázek, co se 
nahoře vlastně stalo.

Několik skupinek sestupovalo z vrcholu Stok 
Kangri dolů a na hřebeni si jeden průvodce (!) 
chtěl zkrátit cestu, neodhadl to, uklouzl a sletěl. 
Proletěl těsně kolem skupinky, kterou jsme pak 
zachraňovali a jeden z nich chtěl buď uhnout 
nebo se vyděsil a spadl obličejem do suti. 
Naštěstí to ustál, dostal od někoho něco jako 
první pomoc – vatu na ránu a obvaz, načež sku-
pince utekli průvodci a všichni zůstali sedět na 
sestupové cestě. Tady je našla Veronika, zvedla 
je a donutila k dalšímu sestupu, ve spodní části 
jsme je potkali my a dotáhli do basecampu. 

Budíka si nastavujeme na půlnoc a vymo-
táváme se jako poslední. Po včerejší nehodě se 
nahoru vydává výrazně míň lidí. Před ledovcem 
Jana vzdává, protože po včerejších zážitcích 
nemá morál. Já pak doháním poslední skupinku, 
kterou tvoří indický klient, šerpa ze Sikkimu  
a pomocník. Problémy jsou už na ledovci. Klient 
se co chvíli válí po firnu, protože mu kloužou  Na vrcholu Stok Kangri
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Jakožto dlouholetí kamarádi s partou u.t.s. 
Aljaška jsme nechyběli mezi těmi, kteří dora-
zili na vzpomínkový oheň. Je tomu právě  
40 let, co krásný srub, ukrytý v lesích, shořel na 
popel - rukou paďourů při hasičském cvičení. 
Nečekalo na nás nijaké posmutnělé rozjímání, 
nýbrž veselá společnost. Sjelo se tolik lidiček, 
kolik jen umožnila kapacita soukromého pozem-
ku na okraji lesa. V sobotu prší už od noci, a to 
vytrvale. Nevadí, alespoň můžeme na kempu 
Funibrouk, kde srub Aljaška stával, vykonat piet-
ní vzpomínku se symbolickou hořící hraničkou. 
Marshal Sťor přivedl kamarády a kamarádky, 

kteří se dopoledne shromáždili na Funíně a m.j. 
zazněl vlastivědný výklad o půlstoletí trampské 
historie na kempu. Odpoledne vykouklo na dvě 
hodiny sluníčko a umožnilo, aby v plném rozsahu 
proběhly soutěže. 

V zatloukání hřebíků zvítězil kamarád Ivan, 
v lukostřelbě vyhrál Míša a ve skoku dvojic na 
koštěti si nejkrásnější placku (zimní motiv srubu 
Aljaška) odneslo duo Míra & Jarča. Zapálení 
slavnostní hranice nebylo radno odkládat, 
jelikož za kopcem bobtnal deštěm nacucaný 
mrak. Plameny ohně, který zapálil Kadýlek, 
vyšlehly vzhůru za tónů Vlajky a poté i osadní 

hůlky. Doporučuju mu, aby si sundal špunty 
na koncích, které chrání hroty. Ind to udělal, 
vyzkoušel a rozzářil se, že je to mnohem lepší. 
Šerpa nic neříká, ale vede nás spolehlivě. Pot-
káváme skupinky, které se vrací. Klienti nejsou 
aklimatizovaní a sotva lezou na začátku strmé 
sutě. Postupně se rozednívá a souvislé mraky 
se trhají. Dělají se panoramata v růžovém 
svitu červánků. Mlhy se vzdouvají a klesají. 
Stoupám svým tempem sám, cesta je dobře 
znatelná. Na jednom místě vidím vidmo vrcholu 
se svatozáří promítnuté sluncem do mlhy hluboko 
v údolí. Z vrcholového hřebene je kam spadnout, 
opatrnost je na místě. Výška je totiž hodně znát 
a soustředit se je potřeba na každý krok. Často 
vydýchávám a pozpěvuju si sloku z písničky 
Matterhorn: „vrcholek je v mlze, těžko vidět cíl, 
pokouší se znovu, kdo má více sil“. Konečně se 
dohrabávám k mohylce, kterou přikrývá vrstva 

modlitebních praporků a šerpové mi gratulují. 
Výhled nic moc, jsme jenom těsně nad mořem 
mlhy. Karakorámské osmitisícovky, na které 
jsem se těšil, nejsou vidět. Nikdo moc neskotačí  
a brzo všichni sestupujeme. Na sestupu postupně 
předbíhám všechny skupinky a lehce se 
dostávám na suťovisko pod posledním firnovým 
polem. Cítím se bezpečně, protože tady už se 
nemůže nic stát, když od skupinky, která je na 
hřebeni o nějakých 500 metrů výš začnou padat 
hodně velké šutry. Přidávám do kroku. Dokud je 
vidět, padající kameny jdou vykličkovat. Brzo ale 
přišla mlha a v ní šlo o krk. Nárazy kamenů o suť 
v mlze s dohledností 15 metrů mě budou strašit 
ještě dlouho.

V basecampu mě vítá Jana, krátce odpočívám 
a pak balíme a sestupujeme až do Lehu. Byl 
jsem 19 hodin na nohách, inu zážitek nemusí být 
pozitivní… 

-ViŠNáK-

ALJAŠKA – 40. výročí žehu boudy
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hymny. Na hranici spočíval malý dřevěný model 
někdejšího srubu. Sťor se v rámci měřítka cca 
1:20 velmi zdařile popasoval s detaily „stavby“,  
a tak okamžiky, kdy plameny olizovaly „boudičku“, 
byly takřka emotivní… 

Mrak za kopcem nevisel jen tak pro legraci. 
Brzy spustil souvislý déšť a kamarádi se uchýlili 
pod střechu trampovny. Kytaristé posadili kytary 
do klína a rozjeli muziku. A že to hraní bylo 
špicovní, o tom žádná! Dlouho do noci hráli Pedro 
(Karabina), Vašek (T.E.Band), Sandy (Tortuga)  
a s basou válel Dub (Karabina). Sucho nad 
našimi hlavami zajišťovali „správci bazénu“ 
Venca a Fun, kteří v pravidelných intervalech 
vyháněli vodu, tvořící v plachtovém stropě lavory. 
Akci jsme opouštěli až před půlnocí a přesunuli 
se spát na kemp. 

Naši kamarádi z České Lípy – Unkas  
a Učitelská byli moc spokojeni s tím, kolik vypo-
slechli písniček jim nepříliš známých, páč se 
převážně hrálo to nejlepší, co mají trampové 
z brněnska v repertoáru. 

Bylo to betálný, děkujeme!

-SAŠA- 
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Na scéně trampského detektivního žánru se 
nevtíravě, ale naprosto zákonitě začíná zabydlovat 
další nadějný autor – plzeňský Jan Frána - Hafran, 
mimo jiné organizátor trampské literární soutěže 
Trapsavec.

Po detektivní prvotině Případ zatoulanýho rybáře 
se tentokrát se představuje s titulem Případ 
pohřešovaného háčka, což je mimochodem také 
název jedné ze tří povídek tohoto nekonvenčního 
čtivého triptychu. První příběh s lakonickým náz-
vem Afričan je zasazen do současného trampského 
prostředí, se všemi atributy trampingu, které autor 
naprosto důvěrně zná. Stejně jako vodácký svět  
z druhé povídky o pohřešovaném háčkovi, která se 
logicky odehrává na vodě.

Ačkoliv Hafran tvrdí, že popisované osoby  
i prostředí jsou výplodem jeho fantazie, nemůžu 
se zbavit utkvělého dojmu, jako bych někdy na 
podobných místech už byla, a také použité dial-
ogy mi občas připadají jako má vlastní odžitá dejá 
vu. Nesporně za to může Fránova schopnost vylíčit 
kulisy děje i odehrávající se dílčí epizodky přirozeně, 
přístupným hovorovým jazykem, jako by příběh 
vyprávěl kamarádům u ohně nebo v hospodě u piva, 
což dodává jeho knížce punc určité, možná i neprvo-
plánové věrohodnosti.

V prvním případě se do průsečíku děje dostává 
poněkud exotická postava Afričana, někdejšího 
trampa, který emigroval na černý kontinent a nyní se 
vrací do starých míst své minulosti. Společně s ním 
je do víru nečekaných událostí vtažena nejen celá 
parta z T.O. Daisy - vypravěč Rook, šerif Česnek, 
Hastrman, poirotovsky bádavý Hároš a jejich ženské 
protějšky, ale také Kozina, jinak policejní kapitán Jan 
Sladký, a jeho podřízený, který si u trampů vysloužil 
přezdívku Watson. Obdobná sestava hlavních hrdinů 
se objevuje i v pořádně zašmodrchané příhodě, kde 
v podstatě hlavní roli přejímá voda - ať už se jedná 
o Starou řeku, Mlžnou či Kovářský potok. Poklidné 
líčení klasického vodáckého tripu naruší souhrn 
neplánovaně se kupících mimořádností včetně 
dvou podivných vražd, k jejichž rozuzlení stejně jako  
v předešlé vylíčené příhodě výrazně napomůže 
koumavý Hároš. Ale můžu vás ujistit, že napětí 
vám v obou případech vydrží až do poslední chvíle.  
A pokud si jako čtenářský detektiv několikrát  
v průběhu četby tipnete vraha, další kapitola vám tuto 
jistotu zase překvapivě rozmašíruje nově vzbuzenými 
pochybnostmi. Ovšem jsem přesvědčená, že i vy si 
pak na poslední stránce obou detektivních příběhů 
posmutněle povzdechnete, že knížka už končí… 

Ale aby vám to nebylo zas tak moc líto, přidal Haf-
ran nakonec ještě takový malý bonbonek, v podobě 
kraťoučké, téměř anekdotické detektivní povídky 
z potlachu T.O. Daisy, jejíž rozuzlení překvapí bez 
výjimky naprosto každého z vás. 

Kniha Případ pohřešovaného háčka byla naklada-
telstvím Klika vydána v pevné vazbě, část vydání 
dokonce s přebalem, nejde tedy o nějaký paper-
backový sešit v řadě a její cena je 180 Kč.                                      

-HANKA HOSNEDLOVÁ-      

V červnu vyšel konečně po dlouhém čekání dot-
isk prvního dílu Stopou toulavou, ve kterém Fredy 
čtivou a vtipnou formou popisuje nejrůznější příhody 
a postupnou proměnu trampské výbavy i samotného 
trampování v průběhu let. Podařilo se mu výborně 
popsat ten zvláštní a pro mnohé těžko pochopitelný 
úkaz, kterým je, ve světě ojedinělý, český a sloven-
ský tramping.

V knize je shromážděno celkem čtyřiadvacet 
článků, tématicky rozdělených do dvanácti kapitol: 
A na špagátku nosí celej svůj dům, Holá zem stačí 
mi k mýmu spaní, Na zádech usárnu nebo tele, 
Pěknice mokrá mi do stanu vklouzla, Přespali jsme 
v napůl spadlé boudě, Na pánvi slanina hladově 
syčí, Ze šedé mlhy je nad řekou závoj stkán, Pražáci 
jdou do Šárky s ruksaky a kočárky, Šerif zůstal se 

ZLOČINY 
NA TRAMPSKÉM CAMPU

Toulavou 
STOPOU TOULAVOU I.
Fredy Schubert, Miki Ryvola
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svým kolem v poli kaktusů, V kapse mi hvězda jak 
baterka svítí, Ouzkou stopou, Silvestr pokaždé jinak.

Miki Ryvola doplnil Fredyho povídání předmluvou 
a padesáti krásnými ilustracemi.

Navíc je tohle vydání, na rozdíl od toho prvního, 
v pevné vazbě.

Kniha stojí 220 Kč.

V případě zájmu…
…o některou z těchto knih a třeba i TRAMPSKÝ 

KALENDÁŘ 2019 (více o něm najdeš na straně 
47) stačí napsat svoji adresu na redakční mail: 
puchejr@volny.cz, nebo poslat sms na tel. číslo: 
608 774 099  (ušetříš nám čas s hledáním tvé adre-
sy v adresáři) a k ní připsat zkratku názvu knihy  
či kalendáře, které chceš.

Příklad: 
Při zájmu o Případ pohřešovaného háčka, Stopou 

toulavou a dva Trampské kalendáře stačí k adrese 
napsat: HAC, ST, 2x TK.

Vše ti bude co nejdříve posláno a jako 
předplatitelovi / předplatitelce PUCHEJŘE bude 
připočteno i jeho předplatné na příští rok, aby tě 
v prosincovém čísle neotravovala složenka s další 
platbou a tím pádem jsi měl / měla klid až do konce 
toho příštího roku. Pokud by ti něco nebylo jasné, 
tak napiš svůj dotaz na výše uvedené kontakty, 
odpověď přijde jak jen to bude možné.

75. výročí T.O. ROWERS
Zvěst je to veliká, že na Bílém potoce - White cree-

ku, byl zapálen potlachový oheň k 75. výročí vzniku 
brněnských T.O. Rowers. A protože osada pořádá 
potlach jednou za pět let, je potřeba si vždy trpěli-
vě počkat. Avšak přísloví, že trpělivost přináší růže, 
platí u těchto potlachů na 100%.

Ten letošní byl kvůli mimořádným letním suchům 
přesunut ze srpna na září, přesněji na sobotu  
22. září. Celou tu kupu práce s pořádáním potla-
chu znepříjemnělo osadníkům místní stádo kňou-
rů, které zrylo potlachovou louku způsobem, jaký 
se hned tak nevidí a následky jejich zahradnické 
činnosti osada dávala do pořádku po celý pátek. 
Potěšující však je, že tohle stádečko kňourů bylo  
i jedinými prasaty na potlachu - takže vlastně dobrý.

Šlo o potlach brněnské osady, nemohla tedy chy-
bět ani dobrá muzika. Hráli samozřejmě pořáda-
jící Roweři, dále Karabina, plzeňská Modrá kotva  
a z bývalého Příboje to byl Žanek, Koráb (v součas-
nosti v Trosečnících) a Franta Cízler. Prostě muzi-
kantsky se to sešlo moc dobře.

Pro soutěživé kamarádky a kamarádky byly připra-
veny soutěže o krásné ceny a to hod tenisákem na 
cíl, hod sekerou a noži a střelba z pistole a pušky.

Slavnostní oheň zapalovali Jura Cancák, Ampér, 
Džovas a Jurášek. Celkově se potlachu zúčastnilo 
kolem 200 kamarádů a kamarádek ze dvou desítek 
osad a ozdobou potlachoviště byl překrásný nový 
totem.

Počasí bylo přejícné, pršelo jen v noci, přes den už 
bylo jen krásně. Poděkování proto patří jak Pajdovi, 
tak i šerifovi Rambajsovi a osadníkům Jordánovi, 
Pupovi, Mazelovi, Dušanovi, Fazolovi, Merlinovi, 
Bohúšovi, Milošovi, Pavlovi, Bocmanovi a četnému 
členu Ivanovi za uspořádání dobrého potlachu.

-TONY-

PODZIMNÍ kolo 
trampské fotosoutěže

Pokud se chceš pochlubit jednou, pečlivě vybra-
nou, fotografií z letošních podzimních vandrů nebo 
jiných trampských akcí, pošli nám ji nejpozději  
do 15. prosince 2018 na emailovou adresu:
fotosoutezTM@seznam.cz. 
Všechny zaslané fotografie budou následně vysta-
veny na Trampském magazínu.cz, s možností  
hlasování. 

Svou „podzimní“ fotografii nám pošli v minimální 
velikosti 500 Kb. Připiš k ní, prosím, také své jméno 
(čili jméno autora) a název fotky. 

Přejeme ti příjemné pokochání se a zároveň  
se těšíme na tvůj příspěvek do podzimního kola 
fotosoutěže. 

-LUCKA a MEJLA-
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JENOFÉFA / Kapitán Kid
Komiks v tomto Puchejři je věnován písni Kapitána Kida Jenoféfa, která patří k jeho nejstarším a rovněž 

i nejzpívanějším písním u ohňů i na slezinách. Před lety nám Kid poslal do redakce povídání o tom, jak 
písnička vznikla. Tehdy jsme ho zveřejnili, ale už je to tak dlouho, že malé zopakování jistě neuškodí.

PROBŮH, PROČ ZROVNA JENOFÉFA?!
Ačkoli to už dnes nikomu nepřijde, přesto je to podivné, neboť ono jméno se správně píše i vyslovuje  

JENOVEFA. Zdrobněle Jenůvka. Francouzsky pravděpodobně Geneviève s jistou ozvěnou v názvu 
švýcarské Ženevy… Ačkoli možná kecám a je to úplně jinak. Jenomže já ten tvar JENOFÉFA četl někde, 
kde se popisovaly jakési lidové zvyky, možná že to dokonce bylo něco jako Pohorská vesnice, a tam se reci-
tovalo cosi o „svaté Jenoféfě“ – jenomže já už si dneska nejsem jistej takřka ničím, takže jsem si to možná 
blbě zapamatoval. No, to je fuk, už je to holt tak, jak jsem to kdysi v 60. letech napsal, a těžko to předělávat. 

Jak k tomu vůbec došlo? Z toho víceméně klukovského čtení mi zůstala ta „Jenoféfa“ a představa jakési 
andělské bytosti s velkýma modrýma očima… Možná to bylo i proto, že jedna z mých dětských lásek, 

Hraní na Fort Adamsonu v Jizerských horách v šedesátých letech. Za hmatníkem kytary Bludičky 
Jarky (pozdější Schovanky) se skrývá Eufr, vpravo od ní hraje na druhou kytaru  Kapitán Kid.  
Dále vpravo Alík, za ní Hare, docela v pozadí Figu a dole ruka Srnčete s cigárem - všichni to  
osadníci islandu.
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HISTORIE HAVÍŘOVSKÉHO 
TRAMPINGU
u příležitosti 100 let trampingu v Česku 

Tramping k Havířovu bezesporu patří. Vždyť první 
havířovská trampská osada Ztracenci vznikla již 
na počátku 60. let. Brzy poté začaly vznikat osady 
další, a mnozí občané si jistě pamatují ty doby, kdy 
ulicemi města kráčely všelijak oděné party trampů 
(chodilo se hodně pěšky) směrem k vlakovému 
nádraží. Na nádražích a ve vlacích byli trampové 
vidět každý víkend; byli nepřehlédnutelní, protože 
je provázely kytary, banja a spousta trampských 
písniček. Konec šedesátých a počátek sedm-
desátých let prožíval havířovský i celorepublikový 
tramping velký bum, který vyvrcholil po okupaci naší 
země v osmašedesátém; kdejaká parta romantiků 
zakládala svou vlastní osadu, vznikaly hudební sku-
piny, vyrojilo se mnoho sólových pěvců, pořádaly se 
potlachy a jiné akce, díky nimž vznikala svérázná 
kultura, která nemá ve světě obdoby. V roce 1967 
vznikl první festival trampské písně PORTA, a brzy 
poté byla naše republika podobných festivalů plna. 
Vernisáž výstavy 
proběhne v pátek 
2.11. 2018, takže 
se mohou zúčastnit  
i vzdálenější kamará-
di a v sobotu vyrazit 
na některý z blízkých 
campů. Havířovský 
tramping má rozhodně 
co nabídnout, a proto 
se přijďte podívat v lis-
topadu na výstavu do 
galerie kina Centrum. 
                 -JOHNKI- 

sousedovic Anina, měla taky tyhle oči – a ostatně je měla i mamin-
ka, takže co bychom si povídali. Odmalička jsem byl jaksi v zajetí 
představy, že ty velké modré oči mají hlavně andělé a podobné 
výjimečné osobnosti. No – a najednou se kdesi na trampu setkám 
s dívkou Jaroslavou, která se chtěla jmenovat Uljana a z dětských 
her si přinesla jméno Eufrosina, u trampů zkráceně Eufr. Měla 
přesně ty oči a mně okamžitě blesklo hlavou: „svatá Jenoféfa…“ 
Do toho, co bylo dál, nikomu nic není, to se ví. Krátce nato jsem 
napsal tuhle píseň; snad je v ní i to, že bych býval s radosti 
odbouch toho kamaráda, co se jí tenkrát líbil, ale nakonec jsem 
jí to (myslím toho kamaráda) radši vymluvil. Díky tomu mě taky 
nepověsili – dokonce jsem ani nemusel ujet z Utahu. 

Smutné je, že Eufr odešla už v roce 1999. Bylo jí padesát šest 
let. Kromě našich dvou dětí, Frederika a Kristiny, po ní zbyl také 
její Song rančerovy dcery, Krysař a Jsou jen přání – a moje  
JENOFÉFA.

Kapitán Kid
Eufr

Cowboyové, slyšte píseň mou 
nechte chvíli těch pitomejch krav 
v Utahu jsem nechal lásku svou 
Jenoféfa zve se ona squaw 
Vlasy má jak řeku zvlněný 
oči jako květy šalvěje 
pro ty oči má hned splněný 
co přeje si i co si nepřeje 
 
R: Jenoféfo, Jenoféfo, Jenoféfo, prérie spí 
Jenoféfo, Jenoféfo, Jenoféfo, má píseň zní 
Kdyby měsíc nemusel svítiti tmou 
jistě by si se mnou zpíval písničku mou 
Jenoféfo, Jenoféfo, Jenoféfo - nashledanou 
 
Abyste to nezapomněli 
opakuju, že jsem ji měl rád 
až mi začal chodit do zelí 
jeden starej dobrej kamarád 
Dostal olověnou do těla 
Jenoféfě zrovna na prahu 
do dneška ho neobrečela 
tak jsem raděj ujel z Utahu 
 
R: Jenoféfo... 
 
Jako kojot vyju na měsíc 
Cowboyové, slyšte píseň mou 
ačkoliv znám jinejch na tisíc 
Jenoféfa byla jedinou 
Moh bych o tom zpívat ještě dál 
kdyby mě má láska slyšela 
někdo z vás mi na krk laso dal 
vem to ďas, ráda mě neměla 
 
R: Jenoféfo... 
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100 let trampingu ve fotografii
Již od června vychází na internetovém Trampském magazínu / www.trampsky-magazin.cz, unikátní foto-

výstava koláží ze starých trampských fotografií, cancáků a kronik, ale i z dobového tisku - v souvislostech 
s dobou, ve které tehdejší trampové žili.

Jejím autorem je Miloš Kapoun - Obluda a jde dohromady o několik tisíc fotografií. Prohlížení proto 
zabere spoustu času, ale blíží se dlouhé zimní večery, tak proč ne, je se opravdu na co koukat.

Fotovýstava není vyčerpávající a encyklopedickou historií, ve které je úplně vše o tehdejším trampingu. 
Pouze přehledně ukazuje, jak se tehdy trampovalo.

Již byly zveřejněny díly z let 1918 - 1940, 1940 - 1950, 1950 - 1960 a 1960 - 1970 a do konce tohoto roku 
se zde ještě objeví fotografie z let 1970-1989 a po roce 1989. -T-
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„BERDYCHŮV GANG“
Bylo to brzy po Sameťáku. Na osadním kempu 

Vídrholec, na břehu jedné české přehrady, se pova-
lovala trampská osada Vlčí Skála. Byl čas oběda. 
Tehdy ještě platilo, že všichni na vandru jedli svorně 
z jednoho hrnce. Větrná růžice hladových kamarádů 
ležela paprskovitě rozprostřená okolo kotlíku dob-
roty. Plné lžíce soustružily začernalý hliník. Sotva 
pár soust, když se v návrší boudy objevili černě 
odění ozbrojenci v kuklách. Mladí militanti, Airsoft-
-kuličkáři. V porevolučních lesích se s nimi roztrhl 
pytel. Jako z příruček - druh kryjící druha, přískoky, 
se plížili k nám. Další se objevili zespoda, od vody. 
Když se doblížili na doslech, začaly z naší strany 
padat uštěpačné poznámky. 

„Kde máte Ramba hoši,“ řekl Surio.
„On vás ten humor přejde, legitimujte se!“ zvolal 

příkře kterýsi kuklík.
„Tak ten byl dobrej, jakej tam máš další, nyndžo,“ 

smíchy vyprsknul Matt a kousky guláše nám přistály 
ve vlasech. „Když si hrajete na Military Police, máte 
mít bílý helmy, kašpaři…“

Nijak nám nevadili ve výkonu jídla. Naopak, dobře 
jsme se bavili. Konzumovali jsme klidně dál a měli 
k tomu akční film.

Mládenci vytvořili kruh a zužovali ho směrem  
k nám. A znova slova o lustraci. Už s tím byli trap-
ný. V rádoby mužných hlasech byl znát údiv, že je 
nebereme vážně. Ale znáte to, jak odlomit brdského 
trampa od dobrého jídla? To zkrátka nejde ani tako-
vým teatrálním výkonem. Smyčka se utahovala. Už 
nám téměř dýchali na záda.

„Hoďte jim kus žvance, tajtrdlíkům, ať je od nich 
pokoj,“ řekl už docela mrzutě Siďák. Spustil tím lavi-
nu. Zazněla legendární věta, která dodnes koluje  
v osadních kruzích jako rodinné stříbro: „JMÉNEM 
ZÁKONA ODLOŽTE LŽÍCE!!“

Náhle jsme si uvědomili, že je to jinak, než si mys-
líme. Zkrátím to. Byla to opravdu zásahovka URNA, 
o jejíž existenci jsme začátkem devadesátek nemě-
li ani ponětí. Vrcholilo období tzv. Orlických vrahů  
a ruka zákona šetřila krádež jakýchsi malých plavi-
del s případem související. Po absolvování úředních 
procedur jsme byli shledáni nevinnými a propuště-
ni zpět ke kotli. Ale dobrota už byla dávno studená  
a nám, po pravdě řečeno, leknutím vyschnulo  
v hrdle. Bylo nutno, abychom si dali, my - „Berdychův 
gang“ pečbuřtů - rum v množství větším než malém.

-KUTLOCH-
ilustrace KOKEŠ
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Podzimní

Má říjen rána bolavá
kdy táhnou unavení ptáci
za dveřmi zima postává
a trpělivost ztrácí

Vyblednou lásku s vůní trávy
pod cenou lháři nabízí
už nějak neslouží jí zdraví
a pije za cizí

s básníky u politých stolů
násobí vrásky na kůži
poslední měďák cinkne dolů
o střepy kaluží

Je marné chtít se vrátit k létu
ztracenou hledat idylu
tiše se snáší na paletu
křidélka bílých motýlů

Marta Bílková
Zlatý trapsavec 1992

xxx

Podzimní polévku
Zahušťuje čas
Kašovitou mlhou
Vkládá do ní
Barevné krutony listů
A na tácu nese
Dychtivým strávníkům
Co skrývají svůj hlad
Pod rozkvetlými 
deštníky

Zdenka líBalová
3. místo v poezii oldpsavců

trapsavec 2018

Řeč k ohni

Přisedl jsem k ohni
Abych rozlámal na kusy
To co je ve mně nejlepšího
A podělil rovným dílem své kamarády.
                  *
Přišel jsem rozprávět s plameny
Jejichž žár je jako nitro člověka
Obložil jsem všechno kameny
Aby zůstala pravda v něm
Že je to přítel...
                  *
Vrátil jsem se
Abych pozdravil mlčenlivou sdílností
Ztvrdlé dlaně mužů
A vytvořil ten kruh
Kolem něhož každý jen jednou
Do roka smí majestátně
Prohrábnout hvězdy
Zakleté do dřeva
Jako tóny těch kytar
                  *
Přišel jsem
Abych odešel
A příště se zas vrátil.
Přišel jsem sebrat se země
To co bych jindy ztratil
Kdybych se nesehnul
Jako právě teď.

JIM
t.o. old Zálesák
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ŠTVANICE
Zdálo se, že vandr, na kterej právě vyrážel, 

bude vydařenej. Byl pátek odpoledne, vlastně 
už podvečer, když Bedla vystoupil z vlaku. Nebe 
nad Brdama zvolna rudlo tím, jak slunce dopu-
tovalo k dnešnímu zániku v korunách stromů  
a slibovalo vlahou a suchou noc, přesně tak, 
jak slibovaly rosničky. Jel sám, ale dobře věděl, 
kam se vydat, aby nějaký kamarády potkal. Na 
campech bude dneska živo. Měl v plánu se stavit 
na jeden zrzavej energetickej nápoj, aby nabral 
dostatek živin pro náročnej výstup do hor. 

Všechno se zkazilo, když hostinskej před něj 
postavil půllitr. 

„Hledal tě tu Klátivej,“ oznámil mu a udělal 
na lístek čárku, „to je dobře, že se zase obje-
vil, dlouho tu nebyl. Doufám, že to zase spolu 
potáhnete.“

Bedlovi zatrnulo. Klátivej byl jeho kámoš ze 
starých časů a dlouho tu nebyl proto, že seděl 
v base. Vlastně měl sedět ještě teď, dostal flastr 
za to, že umlátil chlápka kvůli svý osudový lásce. 
Přesněji, jedný ze svých dvou osudových lásek.

Rouzmery. V době, kdy se to stalo, s ní už 
nějakou dobu žil a bydlel. Poznali se na vandru 
a nějakou dobu to byla na brdských campech 
nerozlučná dvojice, která na našich vandrech 
nemohla chybět v žádným ročním období. Para-
doxně tohle skončilo jejich společným životem.

Rouzmery tak nějak zahnízdila a netrvalo dlou-
ho, Klátivej se na vandrech objevoval s Káčou. 
A to byla ta jeho druhá láska. Připadalo nám, že 
Rouzmery Klátivýmu jeho toulky s Káčou toleru-
je. Jenže za tím bylo něco jinýho. Ve skutečnosti 
jeho víkendovou nepřítomnost využívala k tomu, 
aby mu zahnula.

Klátivej byl vždycky prudkej typ a na Rouzmery 
žárlil. A když mu někdo prozradil, kdo je onen 
chlap, nečekaně se v sobotu večer vrátil z van-
dru a načapal je spolu doma u flašky vína. Došlo 
k bitce, kterou Klátivej vyhrál a jeho sok nepřežil. 
Odsoudili ho za vraždu.

To, že se objevil, znamenalo, že mu trest muse-
li zkrátit. Bedla by za normálních okolností měl 
z návratu kamaráda radost, nebejt jedný takový 
maličkosti. Toho, že sotva se za jeho kamará-
dem zavřela vězeňská brána, přivlastnil si obě 
jeho lásky. A nedělal si iluze o tom, že by tohle 
Klátivej nevěděl.

Překonal úvodní záchvat paniky a u piva dumal 
co dál. Jestli je Klátivej tady, určitě je už nahoře 
v kopcích a hledá ho po campech. Rozhodl se, 
že chytí poslední večerní vlak zpátky. Nedáv-
no se přestěhoval a on doufal, že Klátivej jeho 
novou adresu nezná.

Dopil pivo, sebral usárnu a kytaru a vyrazil 
zpátky k zastávce, měl půlhodinku do odjezdu 
vlaku.

Jak vypadnul z vesnice a kráčel mezi loukama 
ke kolejím, uviděl, jak se od zastávky odlepila 
postava. Srdce se mu na chvíli zastavilo. Nemohl 
se mýlit. Klátivej nedostal svou přezdívku pro nic 
za nic, jeho chůzi by poznal i na mnohem větší 
vzdálenost.

Otočil se na patě a zamířil nejkratší cestou 
k lesu. Když se otočil, viděl, že postava míří 
jeho směrem. Nebyl si ale jistej, jestli ho Klátivej 
poznal, a musel to vyzkoušet. Ještě před lesem 
uhnul z cesty a loukou se vydal šikmo nahoru. 
Zapadnul do mlází a sledoval svýho pronásle-
dovatele. Kymácející se postava se dohoupala 
k místu odbočení a vydala se po stopě, kterou 
v trávě vyšlapal. Bylo to jasný.

Dole v údolí zahoukal poslední vlak a Bedlovi 
došlo, že dneska se bude muset schovat někde 
v lese, aby mohl prvním ranním vlakem zmizet. 
Na to ale musel pronásledovatele setřást a najít 
si bezpečný místo k přespání.

Dal by cokoliv za to, aby věděl, kolik toho Kláti-
vej slyšel. Nepochyboval o tom, že se dozvěděl, 
že byla Rouzmery s ním, aspoň nějakou dobu, 
než pak zdrhla i Bedlovi, aby nakonec skončila 
v Germánii, coby spokojená panička obstarož-
ního zazobance, jemuž nasazovala parohy se 
zahradníkem, šoférem a bůhví kým ještě. Dou-
fal, že i to se Klátivýmu doneslo, mohla to bejt 
polehčující okolnost. Stejně tak se modlil, aby 
Klátivej nevěděl, co bylo před tou vraždou. Že 
totiž zabil nepravýho, že to byl on, Bedla, kdo 
mu spal s holkou. Že ten nebohej maník sice za 
Rouzmery pálil, nosil jí lahvinky vína a kytky, ale 
jinak byl neškodnej. Zato Bedla tenkrát začal 
jezdit na vandry až v sobotu, všem nakecal, že 
kvůli práci, ale páteční noc byla jeho a Rouzme-
ry. Klika tenkrát byla, že tu sobotu, co se to stalo, 
přijel hodně brzo ráno, skoro ještě v noci a s Klá-
tivým je půl dne viděli, než se vydal tak nečekaně 
domů, takže ho Klátivej tehdy určitě nepodezíral. 
Ale Rouzmery nevaroval, netušil, že pár hodin po 
tom, co on odjel, tam nasává s jiným.

Musel věřit, že tohle Klátivej neví, jinak by se 
mohl rozhodnout svůj tehdejší omyl napravit.

Štvanice pokračovala. Bedla se vydal stezkou 
přímo k vrcholu kopce. Byl ve formě a věřil, že 
svýho pronásledovatele dokáže setřást nebo 
získat náskok na to, aby se mu v bludišti stezek 
ztratil.

Skoro tryskem přeběhnul otevřenou loučku  
a na jejím okraji se zastavil, aby se vydýchal  
a napil. Byl zpocenej a v chladnoucím vzduchu 
se z jeho košile kouřilo. Dal si akorát jednoho 
loka, když se na palouk z lesa vynořila klátivá 
postava. Daleko dřív, než čekal!

Na nějakej odpočinek musel zapomenout.  
Okamžitě vyrazil dál.

Na vrcholu kopce byly skaliska. Vybral si jednu 
průrvu a na místě, kde byl holej kámen se stočil 
kolmo na dosavadní směr a strží vyrazil úprkem 
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dolů. Bylo to o hubu, cesta byla příkrá a plná 
kluzkých kořenů, který byly v houstnoucím šeru 
špatně vidět, ale hrál vabank. Věděl, že na vyš-
šího a silnějšího soupeře nemá.

Napojil se na potůček a po jeho proudu se řítil 
dolů. Během chvilky narazil na první z campů. 
Myslel, že tam zcela jistě najde nějaký kama-
rády, ale bylo tam pusto a prázdno. Naštěstí 
dolu po proudu byly ještě dva campy. Tam urči-
tě někdo bude. Zvlášť, když je takový nádherný 
počasí, jako dneska. Chtěl na Klátivýho počkat 
mezi lidma a nějak ho ukecat, vysvětlit mu to,  
mezi svědkama se ho napadnout nepokusí, urči-
tě je propuštěnej jenom podmínečně.

I když v případě Káči to asi neukecá. Pravda, 
tu získal, až když Klátivýho zavřeli a ona zůstala 
sama. Jenomže ji má doteď. A pro Bedlu byla 
Káča láskou na první pohled, stejně jako předtím 
pro Klátivýho. Moc se bál toho, že ji bude Klátivej 
chtít získat zpět.

Jako na potvoru nebyl nikdo ani na těch dal-
ších dvou campech. Zklamaně se zastavil. Pak 
uslyšel, jak se shora někdo blíží a ani nemusel 
hádat, kdo to je.

Zase běžel, tentokrát to vzal po vrstevnici  
a horečně přemýšlel, jak mohl jeho pronásle-
dovatel najít stopu na holý skále. Pomalu mu 
docházelo, že se ho nezbaví, že má na výběr 
mezi celonoční štvanicí nebo soubojem, zoufa-
lým a beznadějným.

Běžel prakticky potmě, dělal při tom kravál, jak 
klopýtal přes klacky a padlý stromy, ale rozsvítit 
baterku se neodvažoval. Pot mu tekl po zádech 
proudem, popruhy usárny řezaly a kytara ho tíži-
la víc, než kdy jindy.

Ani se nepodivil, když Klátivej kdesi vzadu taky 
změnil směr a vydal úbočím za ním.

Dorazil k dalšímu skalisku, a když ho poznal, 
svitla mu jiskra naděje. Vynadal si, že na to 
nevzpomněl dřív.

Nebylo to dlouho, co to čirou náhodou našel  
a nikomu o tom ještě neřekl 

Šel si tehdy k tý skále odskočit a všimnul si 
mezery mezi překrývajícíma se skalama. Byla 
tam uzoučká průrva, zvenčí naprosto neviditelná, 
a když se jí protáhnul, ocitl se na dně malý strže, 
krytý ze všech stran hradbou skal a křoví. Bylo 
tam tak akorát místo na jednoho nocujícího 
trampa a malý ohniště, na kterým by si uvařil 
gábl. Víc nic. Byl se tehdy podívat i ze shora, 
jestli tohle místo jde objevit, ale pokud člověk 
nebyl horolezec, neměl šanci Liščí noru, jak to 
místo nazval, objevit.

Ideální úkryt! Využil toho malýho náskoku, co 
ještě měl, aby se pokud možno tiše připlížil ke 
skále, opatrně našlapoval, aby se vyhnul všem 
klackům a větvičkám, jejichž zlomení by ho 
mohlo prozradit.

Konečně byl uvnitř. Protáhnul se štěrbinou 
a s úlevou se svalil na plácek. Shodil usárnu 

z propocenejch zad a vedle sebe opatrně položil 
kytaru, vyvaroval se sebemenšího zvuku, kterej 
by ho mohl prozradit. Snažil se dokonce i mělce 
dýchat, i když plíce řvaly po pořádným přísunu 
kyslíku.

Čekal docela dlouho. Bylo ticho a on sebou 
trhnul při každým zvuku nočního lesa. Pomalu 
se dostavovala úleva a s ní i únava. Několikrát 
upadl do mikrospánku a pak usnul úplně.

S trhnutím se probudil. Napřed nevěděl, co ho 
vyrvalo z říše snů, ale pak si s hrůzou uvědomil, 
že se někdo blíží průrvou. Došlo mu, že Liščí 
nora je nejen skvělým úkrytem, ale taky doko-
nalou pastí.

Poslední zoufalá naděje, že tam ve tmě šramotí 
nějaké zvíře nebo pták, byla bezohledně vyma-
zána postavou, která se před ním zhmotnila.

„Není vůbec snadný tě najít a dohnat, Bedlo,“ 
ozval se Klátivýho hlas, chraplavější a starší, ale 
nepochybně jeho, „že by tě hnalo černý svědo-
mí? Nebo snad strach?“

„Neblbni, kámo, já vím, že tě to s tou Rouzmery 
naštvalo, ale byl jsi v lapáku a ona sama. Stejně 
mi pak taky utekla.“

„Je to čubka a já byl pitomec, že jsem se nechal 
tak vyprovokovat,“ pronesl pomalu Klátivej, „a ty 
sis holt taky naběhnul. Dobře ti tak! Já za to ale 
zaplatil víc.“

Jeho skoro smířlivej tón Bedlu trochu uklidnil.
„Kdoví, kdo za ní všechno chodil, klidně jsi to 

mohl být i ty,“ pokračoval Klátivej a zkoumavě se 
na Bedlu podíval.

Hrklo v něm
„Hm, myslel jsem si to,“ všimnul si toho Klátivej, 

„ten pitomec to holt odnesl i za tebe. Jenže teď 
jde o Káču,“ ztvrdnul Klátivýmu hlas, „tos neměl 
dělat!“

„A co myslíš, že by se stalo, kdyby zůstala 
sama? Aspoň jsem se o ní postaral. Se mnou 
je v pohodě.“

Zdálo se, že Klátivej o tom přemýšlí.
„Dejme tomu,“ připustil po chvíli, „ale teď ji chci 

zpátky! A bude všechno v pořádku, jako dřív.  
A vandrech ji budeš vídat, chci s tebou zase jez-
dit.“

„Ne!“ zatvrdil se Bedla, „patříme k sobě už dýl, 
než jsi ji měl ty. Nevzdám se jí!“

„Budeš muset,“ pronesl mrazivě Klátivej.
Bedla zajel rukou k pochvě s nožem na opasku.
„Tss, tss, tsss, to bych bejt tebou ani nezkou-

šel,“ postřehl i ve tmě ten pohyb jeho pronásle-
dovatel.

Bedla pochopil, že prohrál. Definitivně. Sáh-
nul po futrálu s kytarou, rozepnul ho a nástroj 
vyndal. Chvíli ještě váhal a pak podal Klátivýmu 
svou velkou lásku, kytaru Káču.

-HAFRAN-
3. místo v próze oldpsavců

Trapsavec 2018
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Schíza

Ego mě tlačí do města
    práce, auto, byt…
A srdce šeptá nesměle:
        „Do lesa!
    Nech všeho být.“

Pelda
trapsavec 2015

Trampské nocturno

          Oheň už hoří
          Kytara zpívá
Zelené duše dotýká se plamen

 Dnes nezdolná je tvoje víra
       Že jsme jak Fenix
       A ráno zase vstanem

WakI
trapsavec 2015

ilustrace: TOM ZVĚDĚLÍK
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Po pověšení na zeď má velikost A3 a velký prostor k psaní poznámek - kdy a kam na vandr,  
na potlach, na slezinu.

Vytištěn je na křídovém papíře,  
s kovovou kroužkovou vazbou.

Obsahu je  t ř inác t  peč l i vě 
vybraných fotografií z vandrů  
a potlachů všech ročních období, 
a to ze Střely, Brd, Dechťárny, 
Orlické přehrady, Křivoklátska  
a Vtáčniků.

V případě zájmu stačí napsat:
-  mail na puchejr@volny.cz
-  poslat SMS s tvojí adresou  

 a zkratkou TK (a počtem kusů)  
 na číslo 608 774 099 (Tony)

-  napsat dopisem na adresu  
 redakce (viz předchozí strana)

Kalendář (kalendáře), který si objednáš, 
ti bude obratem poslán a cena připočtena 
k předplatnému Puchejře na další rok, ať 
nemusíš koncem roku posílat další platbu, 
je to zbytečná starost i výdaj za poplatek 
navíc.

Cena Trampského kalendáře je 90 Kč 
+ poštovné  

1 - 3 ks - 54 Kč (doporučeně)
4 - 5 ks - 60 Kč (doporučeně)
6 - 8 ks - 66 Kč (doporučeně) 
9 ks a více (balík - cena podle váhy)

K ceně se připočítává balné 8 Kč, které 
je pouze za obálku (3 Kč) a tvrdé kar-
tonové desky (5 Kč) chránící kalendář před 
poškozením. Bohužel, oproti loňskému 
roku se poštovné zvýšilo, ale s tím nic 
neuděláme.

Pomůcka v případě objednání většího 
množství kalendářů.

Pokud se rozhodneš koupit kalendáře 
jako dárek k Vánocům i svým kamarádům  
a kamarádkám a budeš jich chtít dejme 
tomu 5 ks, tak cena bude 518 Kč (450 Kč za 
kalendáře, 60 Kč za poštovné doporučeně 
a 8 Kč za balné) 

Od začátku listopadu budou Trampské 
kalendáře 2019 v prodeji:

BRNO - Kudrnův obchůdek na Hlavním   
                 nádraží

PLZEŇ - Limansport, Slovanská třída 31

TRAMPSKÝ KALENDÁŘ na rok 2019




