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Další Seyčkovo sibiřské vandrování, tentokrát po řece Indigirce. Článek najdeš na straně 24.
Foto: SEYČEK

Foto na titulní straně: Podzim na Kančí louce u Oslavky.   Foto: PavlíS

O tradičním letním setkání na Dechťárně je Prckův článek a Obludovi fotografie, začínající na straně 8.
Foto: OBlUDa
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KONEC DOBY SMRKOVÉ?
Každý zná to pohodlí táboření ve smrkových lesích, na rozdíl od těch listna-

tých, kde přespání po velkém dešti nebo od podzimu do brzkého jara bývá i dost 
vlhké a studené. Nepočítaje v to občasné zástupy hladových klíšťat a trable 
s rozděláním ohně. Když si vybavím noclehy s největším nepohodlím v lijácích 
či při nečekané oblevě jaké jsem kdy zažil, tak to vždy bylo v listnatých lesích, 
které jsou sice krásné, pestré, odolné, ale přes to všechno, když jdeme krajem 
ve kterém listnáče převažují, hledáme na večer místa se smrky. Protože při té 
nečekané oblevě či lijácích se to pod smrky (a se smrky) dá zvládnout výrazně 
líp. Vždy je někde nějaké vhodná souška a troška suchých nebo jen navlhlých 
smrkových větviček. A navíc kouř z právě zapalovaného ohně smrkovými větvič-
kami má naprosto úžasnou vůni. Jen na chvilku, pouze tehdy, kdy se mátožně 
objeví první plamínky, pak už ne. Vždy, když takto zapaluji oheň, skloněný nad 
ohništěm, přiženu si mávnutím dlaně ten první kouř pod nos. Opravdu to tak 
mám rád.

Na to všechno jsem myslel, když jsme byli v létě s mojí šestiletou dcerkou 
na vandru na Brdech, které, jak známo, jsou převážně smrkové. Zatím pořád 
ještě jo. Myslel jsem na všechny ty fotky a stesky kamarádů a kamarádek z celé 
republiky, kteří letos přestali poznávat svoje oblíbená místa, nebo se jejich srub 
či camp stal součástí paseky, prostě jsem myslel na mizící lesy a na prognózy, že 
v brzké době u nás skončí až 90% smrkových porostů. Tedy převážně ty, které 
jsou pod 700 metrů nadmořské výšky. No, a nejvíc lesů je u nás smrkových. 
Nechci tady sáhodlouze  řešit proč se to stalo, každý snad už ví, že za účelem 
většího zisku se po dlouhé generace upřednostňovaly smrkové monokultury, 
často v nevhodných podmínkách, z lesa se stala normální fabrika, ze které se 
neustále bralo víc než bylo žádoucí a teď v době sucha, veder a kůrovce už 
smrkové lesy nemají kde brát tu sílu, aby se mohly bránit a přežít.

Když jsme potom stáli s dcerkou na jedné z četných vyhlídek a koukali na 
zdánlivě nekonečné lesy, ve kterých již byly vidět počínající kůrovcové žíry (aby 
nás pak zase dole v údolí uvítalo vyschlé koryto potoka a les, který čpěl suchostí 
jak někde ve vyprahlém Středomoří), napadlo mě, jestli tento a ještě následu-

jící letošní vandry, nejsou vlastně vandry loučící. Tím nemyslím, že „praštíme 
s trampingem“, ale že se možná koukáme na něco, co za dva roky už neu-

vidíme a pak ještě dlouhá léta ne, než se velká část našich lesů zase dá 
do pořádku. 

Naděje samozřejmě umírá poslední. Může se stát, že budeme mít 
kliku, skončí „sedm suchých let“, v zimě bude dostatek sněhu a zima, 

kůrovec se pak nebude rodit čtyřikrát za rok a lidi  - tedy hlavně lesní 
firmy - se poučí a začnou se chovat k lesům líp než doposud. Je to 

možná pohádka, ale proč by se nemohlo klidně stát, že „kapela se 
probudí a začne zase hrát“ a zakletá princezna dostane pusu.

Protože úplně to nejhorší, co by nás v tomhle mohlo potkat, 
by bylo, kdyby se naplnila Quonabova věta ze Setonovy knihy  

Rolf zálesák:

Moje moudrost je lesní moudrost,
ale lesy mizí a moje moudrost bude hloupostí.

-TONY-
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26. Česko-Slovenský potlach
V prvý septembrový víkend zorganizovali kama-

ráti z T.K. Duha, T.O. Pavouk a  T.O. Pas Kripl   
26. Česko-Slovenský potlach v krásnom prostredí 
kameňolomu pri Čebíne – Čebínskej Kanade. A na 
príprave si dali záležať. Šerif Zlóťa už rok dopre-
du ohlasoval a niekoľko mesiacov vopred obiehal 
potlachy a akcie v Čechách i na Slovensku, rozdá-
val letáčiky a pozýval ľudí na toto spoločné stretnu-
tie trampov. Boli sme už vopred rozhodnutí o našej 
účasti a zvedaví na toto, toľko ospevované miesto.

Na akciu sme so Slávom vyrazili v piatok po práci 
a prišli za tmy. Prekvapilo nás malé množstvo áut 
a stanov, no meteorológmi avizované zlé počasie 
veľa ľudí odradilo, alebo prišli len na otočku. Na 
fleku sme sa zapísali do kroniky, vybrali si z ručne 
maľovaných, originálnych camrátok, nakúpili suve-
níry a prišli k potlachovisku. To, čo sme videli, nám 
vyrazilo dych. Pekne nasvietené skaly, prírodný 
kamenný amfiteáter, po jeho okolí drevené bufety, 
okolo pagody zapálené sviečky prekladané čer-
venými karafiátmi. Pri bufetoch to žilo – kamará-
ti hodovali a pracovný oheň prichýlil muzikantov 
a ich poslucháčov. Idylku však prekazila predpoveď 
počasia, ktorá sa vyplnila – po polnoci začalo pršať, 
a tak väčšina z nás išla spať. 

Ráno sme sa zobudili do smutnej reality – keďže 
celú noc husto pršalo, niektorí kamaráti úplne pre-
mokli a aby toho nebolo dosť, opäť, rovnako ako 

pred dvomi rokmi, v stanovom tábore vyčíňali zlo-
deji a niekoľko stanov vykradli. To spôsobilo pred-
časný odchod časti trampov domov. Potlachovisko 
sa zmenilo na bahennú arénu a pri bufetoch postá-
vali malé hlúčiky kamarátov. Keďže celú sobotu boli 
dažďové prehánky a nebolo sa kde schovať, veľká 
časť účastníkov potlachu a muzikantov bola v sta-
novom tábore, v dedinskej krčme alebo v expozícii 
Trampského múzea, ktoré už roky neochvejne patrí 
ku koloritu CS-SC potlachov a približuje históriu 
a súčasnosť trampingu. 

Poobede na potlachovisku prebehla slezina 
šerifov, denné súťaže (na výhercov čakali krásne 
maľované placky) a na pódiu zahralo výborné 
folkové duo TY a MY. Pomaly sa začali schádzať 
rozpŕchnutí kamaráti, aby po 19. hodine výstrelom 
z dela mohli byť účastní zapálenia slávnostného 
ohňa. Organizátorom sa podarilo symbolicky pre-
pojiť najstaršiu generáciu s najmladšou – trampská 
omladina si zapálila fakle od trampských legiend  
a spolu potom za spevu Vlajky zapálili pagodu. Šerif 
Zlóťa položil do ohňa veniec za zosnulých kama-
rátov, zahral niekoľko piesní a odovzdal ocenenia 
Trampský Oskar za minulý a tento rok 25 ocene-
ným z Čiech i Slovenska. Toto ocenenie je udeľo-
vané dlhoročným trampom podľa určených kritérií.  
Večerné chvíle nám z pódia ešte spríjemnila kape-
la Cwykr, Sáša Prokeš a ďalší muzikanti, neskôr 
zábava pokračovala pri ohni. 

V nedeľu doobeda Zlóťa stiahnutím vlajky oficiál-
ne ukončil 26. Česko-Slovenský potlach a odovzdal 
pomyselné žezlo kamarátom z T.O. Irokéz, spolu-
organizátorom 27. Slovensko-Českého potlachu, 
ktorý bude v posledný augustový víkend roku 2020 
na Slovensku v obci Dubová, pri Modre. 

Napriek nie veľmi priaznivému počasiu, nepríjem-
nostiam so zlodejmi a Zlóťovmu ťažkému životné-
mu obdobiu môžem za nás skonštatovať vydarený 
priebeh potlachu, veľmi pekné prostredie a celkovo 
výbornú organizáciu. Na vlajkosláve viselo vyše  
200 vlajok trampských osád a samotárov a celkovo 
sa tohto česko-slovenského stretnutia zúčastnilo 
okolo 1600 trampov z oboch republík. Ďakujeme 
ešte raz organizátorom a už teraz sa tešíme na 
stretnutie o rok v Dubovej. 

-PLAMIENKA-
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● V úterý 10. září měl pohřeb Pavel Brezina, režisér 
zatím stále ještě jediného trampského skoromuziká-
lu, šestidílného seriálu Dobrodružství šesti trampů  
a rovněž tvůrce dokumentu Potlach z roku 1965. 
Ten považuju (a nejsem v tom sám) za nejlepší 
dokument o trampingu, který dosud nebyl překonán. 

Rychlé šípy společně a v novém…
Jubilejní 10. svazek edice Klasické komiksy Marko 

Čermáka přináší vůbec poprvé souborné vydání 
všech částí kultovního seriálu Rychlé šípy, které 
výtvarník Marko Čermák v letech 1968-1971 a 2009 
podle scénáře Jaroslava Foglara nakreslil. Kniha je 
obohacena originálními ukázkami seriálových scé-
nářů Jaroslava Foglara včetně jeho nákresů, Fogla-
rovým nikdy nezveřejněným pojednáním z roku 
1970 Jak se dělají Rychlé šípy a je doplněna ediční 
poznámkou k historii seriálu.

Limitovaná část nákladu navíc obsahuje pamětní 
list k tomuto prvnímu soubornému vydání pode-
psaný Marko Čermákem, osm záložek s výjevy ze 
seriálu a pohlednici Rychlých šípů od téhož kreslíře.

Kniha vyšla právě teď, stojí 399 Kč, má samo-
zřejmě velký formát A4 a není ji možné zakoupit na 
velkých knižních e-shopech, ani v jejich kamenných 
prodejnách.

Pokud máš zájem o tuto knihu, stačí když napíšeš 
na náš redakční mail: puchejr@volny.cz a kniha 
bude co nejdříve doporučeně poslána.

Niagara ve Zlatém fondu
Zlatý fond hudby České republiky je široce ote-

vřený pro různé žánrové okruhy, ale tentokrát 
poprvé se při oceňování dostalo i na trampskou 
písničku. Stalo se tak letos při čtrnáctém ročníku 
výročních cen OSA - Ochranný svaz autorský, 
který letos slaví mimo jiné také sto let od svého 
založení. 

Letošní  vybranou skladbou zařazenou do Zlatého 
fondu hudby byla všem trampům (a nejen trampům) 
dobře známá Niagara, jejímž autorem je stále popu-
lární skladatel, fotograf, kameraman, cestovatel  
a dobrodruh Eduard Ingriš a jako spoluautor je uvá-
děn Josef Chlumecký. 

Myslím, že tato skutečnost potěší všechny příz-
nivce nezapomenutelné skladby a starých hudeb-
ních tradic. 

-HH-

K dronům nad CHKO Brdy
Stejně jako vloni způsobila zpráva o tom, že poli-

cie nasazuje v brdských lesích drony a pokutuje 
za táboření, docela slušné pozdvižení. Není divu. 
Jestli někde ještě zbývá poslední soukromí, tak je 
to v lese a najednou i tohle mizí.

Jak to bude s drony vypadat za pár let, to nevím. 
Mohu se pouze domýšlet, ale jak to vypadá dnes, 
v tom trošku jasno je. A je dobré to vědět, aby byl 
tramp připraven.

Drony mají dolet cca 45 minut. To není zas tak 
moc, určitě to na celé Brdy nestačí. Na území 
dnešního CHKO Brdy prý navíc špiclují maximál-
ně 5 dní v roce. Dá tedy se lehce spočítat, kolik 
dní nikdo nešmíruje. Drony navíc hlídkují v mís-
tech, které mají vysokou návštěvnost (dopadovky,  
Padrťské rybníky…). Jejich slídění je záměrně 
medializováno, aby byli lidi zastrašeni a na Brdech 
přestali tábořit. Což se docela daří. 

Na jednu stranu je to dobře, protože po odcho-
du vojáků tam začal jezdit i ten typ lidí, kteří by 
v lese ohně opravdu rozdělávat neměli. Na druhou 
stranu, byla by škoda, kdyby tam ubylo trampů. Co 
jsme tak pozorovali, kde všude potom zasahovala 
policie proti dronem odhaleným táborníkům a turis-
tům, vždy to bylo do tzv. „polobotkové vzdálenos-
ti“ od místa, kam se dá pohodlně dojet policejním 
autem. 

Jinými slovy, pokud si zalezete dál do hloubi 
lesa, do hůře přístupných míst (a že jich tam je), 
s nejvyšší pravděpodobností se k vám v noci přes 
spadané stromy, roští a kamenité svahy nikdo 
při baterce drápat nebude. Kdo šel v bývalých 
Vojenských Brdech v noci po svazích jejich kopců  
a podél potoků, ví o čem píšu.

Nenechte se proto zastrašit…
-T-

Uzávěrka příštího čísla PUCHEJŘE 
je 10. listopadu 2019!
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E. T. Seton ovlivnil tramping jako málokdo, dokon-
ce víc než mnohé uznávané trampské osobnosti, 
ačkoliv paradoxně o existenci tehdejšího českoslo-
venského trampingu s největší pravděpodobností 
nevěděl. Sice byl na několikadenní návštěvě Čes-
koslovenska v roce 1936, ale s trampy se tehdy do 
kontaktu nedostal.

Jeho vnučka Julie A. Seton, která na přelomu 
letošního července a srpna přijela do naší země  
o svém dědečkovi přednášet, má v tomto směru 
mnohem lepší skóre, neboť zvědavě navštívila 
výstavu Století trampingu v Letohrádku Kinských. 
Díky svým českým přátelům věděla o „stopě“ svého 
dědečka, kterou v trampingu nepřímo zanechal  
a zajímalo ji, o co vlastně jde.

Kurátor výstavy Jan Pohunek – Přebral ji na závěr 
její návštěvy požádal o pár slov k výstavě. 

Julia A. Seton: Vidím tu spoustu kořenů, které 
vycházejí z woodcraftu, a také odlišné poslání  
(tohle bych v kontextu toho, jak jsme se bavili, chá-
pal jako „mission“ ve smyslu náplně činnosti, „život-
ního směřování“ kdyby byl tramping živá osoba, 
ale nejsem si jistý, jak to říct česky, aby to neznělo 
moc vzdáleně - neznamená to, že by byl tramping 
a woodcraft sobě cizí, spíš že jeden třeba míří víc 
na seberealizaci s kamarády a druhý na oddílověj-
ší výchovu)*, je velmi zajímavé, jak se (tramping)  
v průběhu času vyvíjel.

Návštěvu Julie A. Seton popsal ve svém článku 
pro bushcraftportal kamarád Willy:

Měli jsme možnost vyslechnout hned dvě před-
nášky. Jednu v Praze na Karlově univerzitě, ta byla 
věnována Setonovu nejznámějšímu literárnímu dílu 
- příběh vlka jménem LOBO.

Na přednášku dorazili kromě woodcrafterů i skauti, 
trampové a bushcrafteři.

Druhá přednáška byla v Michalových Horách - 
kousek od hlavního tábořiště Ligy lesní moudrosti. 
Jejím tématem bylo shrnutí činnosti Julie za uply-
nulých pět let práce na poli propagace Setonova 
celoživotního díla - tedy nejen o jeho pedagogicko-
-výchovné činnosti, ale i o jeho literární a malířské 
tvorbě, stejně jako jeho významu na poli přírodově-
dy a její ochrany a v neposlední řadě i jako obhájce 
indiánů a jejich kulturního i materiálního odkazu.

Za vyvrcholení návštěvy považuji závěrečný 
obřad, při kterém byla Julie slavnostně přijata do 
Ligy lesní moudrosti. Dojetí bylo patrné na všech 
stranách. Napadlo mě, jak se to někdy v životě 
zamotá. Vnučka amerického spisovatele a zakla-
datele lesní moudrosti sice už v dospělém věku, 
dokonce až někde v malé zemi uprostřed Evropy 
obřadně vstupuje do společenství woodcrafterů…

-T-
* Pozn. Přebral

Návštěva vNučky E. t. SEtoNa

Julie  na výstavě Století trampingu u totemu 
S.T.O. Monsum

U sochy svého dědečka v Setonově muzeu  
v Philmont Scout Ranch
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Ve čtvrtek 10. října, tedy v době, kdy bude-
me Puchejře přebírat z tisku a rozesílat, to bude  
přesně 25. let od vydání prvního čísla. Nebudu se  
o tom sáhodlouze rozepisovat, stránková před-
mluva v prvním letošním čísle mnohé připomněla, 
dokonce nebudu psát o dalším čtvrtstoletí, které nás 
s Puchejřem čeká, protože to předchozí čtvrtstoletí 
trvalo tak dlouho a tolik se toho za tu dobu kolem 
Puchejře událo, že vlastně ani nemám odvahu něco 
takového, stejně dlouhého - dopředu plánovat. 

Myslím si, že naprosto v pohodě stačí, že Puchejř 
pořád vychází, je o čem psát, čte ho stále víc trampů 
a trampek a podporu má rovněž dobrou, aby tomu 
mohlo být i nadále. 

-T-

Poděkování redakce dalším dárcům, kteří na 
vydávání Puchejře v jeho stávající rozšířené  
a barevné podobě přispěli dle svých možností:

800 Kč
Martin Soukup, Pavel Frölich – Vedoucí, 
Hubert Dušák – Ucho

780 Kč
T.O. Černá řeka

750 Kč
Máca Štorek

500 Kč
Dan Tuzar

400 Kč
Karel Šobr

300 Kč
Fawzi Jalai – Lišák, Jiří Ondřeka, 
Jan Valeš – Jenýk, 
Viktor Lebeda, Roman Švikruha, 
Jiří Kalina - Mauglí

244 Kč
Laďa Adámek

200 Kč
Zdeněk Ploskonka – Kim, Moroslav Sodomka, 
Antonín Sotona (od jeho kamarádů, co Puchjeře 
čtou), Milan Prokeš

100 Kč
Adrien Odložilík, T.O. Medvědí stopa, 
Jan Hrubant – Bačkora III., Eva Bártová, 
Petr Ballok – Kendy, Jiří Jelínek, 
Pavel Pfauser – Johny, Terka Nohavová, 
Jiří Klír, Jaroslav Krejčí – Kim, Zbyněk Filipi, 
Blanka Tauscherová

REDakčNÍ okÉNko
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Rok s rokem se sešel a jako vždy první víkend  
v srpnu pořádají kamarádi z Dechťárny letní setkání 
na Vysočině. Po mnoha zimních táboření jsme se 
rozhodli, že zimy už  bylo dost, tak budeme pořádat 
něco v létě jako poděkování těm, kteří nás v průbě-
hu roku zvou na své potlachy nebo narozeniny a tak 
oplatíme pohostinnost, kterou nám prokazují. Flek 
je potřeba vždy upravit včas, aby se kamarádům 
líbil a strávili jsme tam společně pár dní v tramp-
ském krásném duchu a hezkém prostředí, které 
Vysočina nabízí. Snažíme se v pozváních dělat 
obměny, neboť tento náš trampský flíček snese cca 
osmdesát lidiček, abychom se tam všichni dobře 
cítili. Léta k nám jezdí Béďa Šedifka, Modrá kotva, 
Roweři Brno, Pedro z Karabiny a mnoho dalších. 
Vždy pozveme jako hosta někoho, kdo u nás ještě 
nebyl. Letos to byli kamarádi z Kroměříže a Paběrky 
v čele s Obludou, v počtu dvanácti kusů. Jde nám 
o to, aby přijelo také hodně muzikantů, kteří tomu 
dají pěknej šmrnc. Jihomoravskou pohostinnost 
vyjádříme kotlem guláše, vínečkem, pivečkem a to 
v takovém množství, abychom nesklidili kritiku, že 

jsme škrti. Dobré pohoštění vždy navodí počáteční 
dobrou atmosféru, která se prolíná celým večerem. 
Po zapálení, které dělá Bob tradičním způsobem, 
nás oblaží svojí muzikou postupně všichni ti, kteří 
si nějaký nástroj donesou a pro zvýšení trampské 
kultury zaznějí i krásné básničky. Je radost se podí-
vat na spokojené kamarády, kteří svojí pohodou 
přispívají k pohodě všech. Nakonec Obludovy fotky 
v tomto článku to dokazují. Volnou zábavu nám 
skvěle drželi Roweři a neúnavný Kačer z Prahy, 
takže každý si zvolil svoji hodinu chrupny a do snů 
mu zněly krásné tony trampské muziky, kterou jsme 
za léta trampování odkojeni.

Ráno nás probudilo do sluníčkové pohody  
a odměnou těm, kteří to pořádají je právě ten spo-
kojený ranní úsměv kamarádů a srdečné loučení  
s přáním, ať se ve zdraví zase brzy v takové pohodě 
a krásné přírodě sejdeme.

Za všechny pohodáře z Dechťárny to napsal 

-PRCEK-
Foto: OBLUDA 

tRaDičNÍ lEtNÍ SEtkáNÍ 
kamaRáDů Na DEchťáRNě
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Za pohodový a téměř komorní by se dal ozna-
čit letošní potlach táborské osady Černý bizon,  
v jehož záhlaví se skví číslo 54. Okolo sedmi desítek 
trampů a požehnaně trampské drobotiny si užívalo 
slunečného počasí a setkání s kamarády. Zatímco 
páteční večer v blízkých Raděticích duněl spoustou 
hudebních nástrojů a hlasů, v sobotu už by se pří-
tomní kytaristi dali spočítat na prstech jedné ruky. 
To ale nijak neohrozilo báječnou atmosféru odpo-
ledních soutěží a sportovních her, z nichž se nej-
většímu zájmu těšil indiánský tenis, a to zejména 
u trampského potěru. Jako dobrý nápad hodnotím 
i možnost prohlédnout si obsažná osadní fotoalba, 
zaznamenávající historii bizonského trampování.

Se západem slunce se rozhořel slavnostní oheň 
a po obvyklém předání cen vítězům se rozběhlo  
i večerní zpívání. S postupem času řídl kruh kolem 
kytaristů, ale houstl pocit kamarádské pohody  
a vzpomínání na staré trampské časy. Tomu skvě-
le sekundovaly polozapomenuté písničkové vyko-
pávky v obětavém podání kytaristů s neúnavným 
Blonďákem v čele. V nedělním dopoledni pak vůně 
skvělé mexické zelnice z kuchyně šerifa Edy přilá-
kala pod převis mlsné trampské jazýčky a pomalu 
přicházela neodkladná chvíle rozloučení – tak snad 
zase za rok…

k BizoNům 
za pohoDou

Blonďák
Foto: BURBíK

Cílem letošní Old ladies expedition, v pořadí už 
šestatřicáté, byla stále přitažlivá a lákavá Šumava, 
tentokrát její západní část. Sice jsme nevyrazily jako 
kdysi s báglem a itinerářem šlapacích kilometrů, ale 
zato jsme díky vstřícnosti kamaráda z Klatov získaly 
výchozí stanoviště v podobě  stylové chalupy téměř 
na samotě, s lesem za zády, poblíž Onoho Světa. Ta 
jistota střechy nad hlavou je pro některé z našeho 
hloučku už nezbytností – vždyť nejmladší oslaví pří-
ští rok sedmdesátku a nejstarší už má třiaosmdesát 
vrubů na pažbě. Nicméně tyhle každoroční akce pro 
nás znamenají víc než jen výlety, mimo jiné i to, že 
se zase na pár dnů sejdeme.

Ačkoliv většina už procestovala spoustu zemí  
a exotických koutů, stále znovu a znovu nás okouz-
luje a vždycky spolehlivě nadchne šumavská scené-
rie v různých valérech zeleně. A stihly jsme ochut-
nat i z poháru kultury, historie či legend. V Železné 
Rudě jsme navštívily vernisáž fotografické výstavy, 
vesměs s výtvory fotografů z německé strany hrani-
ce, ale i s několika skvělými snímky kamaráda Moři-
ce. Ten nám také navíc dělal průvodce na Čertově 
jezeře a hlavně nám představil nevšední Pohřebiště 
barabů na okraji Železné Rudy, věnované stavite-
lům zdejšího tunelu, který železniční cestou propojil 
českou a německou stranu a byl ve své době nej-
delším železničním tunelem rakousko-uherského 
mocnářství a až do roku 2007 i České republiky.

Šumavu z výšky jsme měly možnost si prohléd-
nout z rozhledny Špičáku a připomenout si názvy 
kopců a jezer, které tak důvěrně známe třeba  
z Chicletsových písniček. Díky plzeňským přáte-
lům jsme se vydaly na kouzelnou louku Pohádka, 
na jejímž spodním okraji je rozpadající se stavba 
statku, kde až do svého zatčení pobýval neslavně 
proslulý vrah Roubal, a který je obestřen řadou 
duchařských legend a zkazek. Do historie jsme 
zabrousily návštěvou velhartického hradu s unikát-
ním kamenným mostem a do té novější pak prohlíd-
kou hartmanické synagogy se židovským muzeem 
a připomínkou komplikovaných česko-německých 
vztahů se šokujícími údaji o množství vyhlazených 
vesnic v pohraničí, počtu těch, kteří nepřežili pokus 
přeběhnout hranice apod. Světlejším bodem byl pak 
kostelík sv. Vintíře se skleněným oltářem a křížo-
vou cestou v Dobré Vodě, kde jsme neopomněly  
se napít z léčivého pramene.

Kam se vydáme příště vám zatím neprozradíme, 
protože to zatím samy nevíme...

-HANKA HOSNEDLOVÁ-

olD laDiES 
lEtoS volily 
šumavu
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15. prosince 2019 je uzávěrka pro posílání fotogra-
fií letošních podzimních vandrů a jiných trampských 
akcí. Tak přibal do báglu fotoaparát a směle zazna-
menej třeba veselou momentku z lesa, pečlivě 
plánovaný potlach osady nebo krajinu, obarvenou 
podzimem. Tvořivosti se meze nekladou, za uplynu-
lých pět ročníků soutěže jsme od kamarádů z Čech , 
Moravy i Slovenska obdrželi stovky fotografií, které 
jsou důkazem toho, že tramping u nás žije. 

Buď i ty součástí postupně narůstající sbír-
ky fotografií s trampskou tematikou!  Dej vědět  
i svým kamarádům, kteří rádi fotí, a pošli nám jednu 
„podzimní“ fotku na fotosoutezTM@seznam.cz. 
K fotce připiš její název a jméno autora či autor-
ky. Pak už stačí doufat, že se bude líbit a čtenáři 
Trampského magazínu ji věnují svůj drahocenný 
hlas. V tom je fotosoutěž Trampského magazínu 
jiná – nemá odbornou porotu, porotcem se stává 
každý čtenář. Může se to zdát riskantní, až do 
poslední chvíle totiž není jasné, jak tato „lidová“ 
porota rozhodne. Je to veselé a napínavé. Alespoň 
tak to vnímáme jako organizátoři a byli bychom rádi, 
kdyby fotosoutěž zaujala i tebe. Pro podrobnější 
propozice mrkni na web Trampského magazínu:  
www.trampsky-magazin.cz, složka Fotosoutěž TM.

Na této stránce se můžeš podívat na vybrané 
snímky z předchozích kol, které měly u čtenářů 
Trampského magazínu úspěch. Děkujeme vám, 
autorům, že nám fotky posíláte (někteří i opakova-
ně- ještě větší díky!) a těšíme se na vaše příspěvky 
s podzimní tematikou.

-LUCKA a MEJLA-

FotoSoutěž tRampSkÉho 
magazÍNu… právě probíhá!

2. místo - Listopadový písně   Foto: ELVíRA

1. místo - Vandr ve Skleněných horách     Foto: PAVOUCKEJ
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Tramp…
Jaroslav Velinský – Kapitán Kid se narodil v Praze 

18. prosince 1932, ale většinu svého bohatého živo-
ta spojil se severem naší republiky. 

K trampingu se oproti svým vrstevníkům dostal  
o dost později, dokonce až po vojně.

Pak jsem se z vojny vrátil a překvapeně zíral, že 
kluci z naší ulice dospěli, zpívají a hrají na kytary  
a začali v partě jezdit kamsi „na čundry“. Trošku 
mě to vyvedlo z míry – hleděl jsem poněkud vyje-
veně na jejich zteřelé vysoké kanady, manšestráky 
a kostkované košile, též podivné dlouhé ruksaky 
snýtované z celt… Ale pak jsem s nimi a s kytarou 
zašel „na most“ – je tam ještě dnes, na konci Skalky 
hned za průchodem pod Jižní spojkou – s kytarou… 
Zahráli jsme si a zazpívali a padli jsme si do noty. 
Znali spoustu písniček, které jsem nikdy neslyšel…

                                                                                                                                            (KK)
                                                                                                                           
Stává se osadníkem Blue White Star a od spo-

luosadníka Shortyho dostává jméno Zpívající Kid. 
Mají svůj osadní camp v Bublavém kaňonu poblíž 
Nezabudického jezu na Berounce a půjčenou 
chajdu Lone Star u Mirošovic. Následují vandry 
na Zbořený Kostelec, Kocábu, Brdy, Kazín a další 
hezká místa dostatečně blízko na to, aby se na ně 
dalo dojet ještě v sobotu po práci. O něco později, 
v roce 1956, se na potlachu v Údolí děsu seznamuje 
s Krisťákem z T.O. Mohykáni a nejen pro ně má toto 
setkání dalekosáhlé následky. 

V této době Kid objevuje slezinu u Tučků, což byla 
ve své době velmi známá pražská slezina. Ovlivněn 
množstvím výborných trampských muzikantů zaklá-
dá společně s několika dalšími kamarády z této 
sleziny trampský sbor Sosna. S ním v roce 1957 
absolvuje i své první veřejné vystoupení na Velkém 
trampském odpoledni v sále Nároďáku na Žižkově. 
Aby té muziky nebylo málo, začíná hrát i v bigbandu 
v Domě barikádníků, tedy na Barče. 

V roce 1959 nastává zlom v Kidově životě. Stě-
huje se totiž z Prahy do Liberce (samozřejmě za 
vším hledej ženu). Od dámy sice záhy dostává 
košem, nicméně Liberci a hlavně Jizerkám zůstává 
věrný. Seznámí se s varhanicí Markétou, která ho 
zasvěcuje do tajů vážné hudby, a v roce 1960 se 
s ní ožení. Už koncem následujícího roku však žijí 
každý zvlášť. Kid pracuje jako aranžér a písmomalíř 
u Libereckých výstavních trhů, pak jako výtvarník 
v propagaci PKO. Ještě v létě 1963 tráví s Marké-
tou dovolenou na ostrově Hiddensee v Baltském 
moři; tento jeho jediný životní přímořský „vandr“ 
má zásadní vliv na Kidovu literární tvorbu. S Mar-
kétou se však definitivně rozcházejí. Kid se stává 
nakrátko stálým autorem libereckého Divadla hudby 
a po jeho zrušení v roce 1964 topičem a hlídačem 
v liberecké ZOO, kde ve volných chvílích učí na 
kytaru neteř ředitele a pozdější známou herečku 
a zpěvačku Olinku Blechovou. U místních trampů 
je ze Zpívajícího Kida přejmenován na Kofolku 
Kida, prý proto, že neholdoval moc alkoholu. V jeho 
podkrovním bytě, nacházejícím se v hostinci Nový 
domov, přezdívaném U opic (přes ulici byl plot ZOO 
a za ním pavilon paviánů; Kid tam bydlel asi od 
podzimu 1962 do začátku roku 1965), se však ode-
hrával bohatý společenský trampský život. Každé 
pondělí zde byl Den otevřených dveří, scházely se 
tu osady Bílá sova, Stray Beavers, Old River, ale 
i herci Severočeského kabaretu. Slezinu navštívi-
la i Eva Pilarová, Waldemar Matuška a další herci  
a zpěváci. Docházelo tu k zajímavému prolínání 
mezi kumštýři a trampy a popíjel se tu námořnic-
ký grog. Hned v listopadu 1962 tu Kid pořádá THE 
JAMBOREE OF THE PIRATS, na které zve i Krisťá-
ka a jeho osadníky z Mohykánu. Na jim věnovaném 
ručně psaném zvadle se nejprve podepíše jako Kid. 
Ale potom, aby to bylo stylové, když jde o ty pirá-
ty, dodatečně ke svému jménu připíše druhé slovo  
a rázem je z něho Captain Kid, později počeštěné 
na Kapitán Kid a už mu tohle jméno navždy zůstá-
vá. Dotyčné zvadlo se dochovalo dodnes a je vlepe-
né v kronice Mohykánů.

A do toho přichází slavný čas osady Island. Na 
konci března 1964 vyráží Kapitán Kid společně 
s Tomem Owellem a Harem z campu Fort Adam-
son, nacházející se na břehu Bedřichovské nádr-
že, vzhůru do pustin Olivetské hory, kde Tom 
objevil malý převis, který dostal na návrh Kapitána 
Kida jméno Island. O novém campu se dozvěděla  
i zvědavá dívčí osada Jádro – Figu, Srnče, Eufr  
a Alík - která zde strávila část prázdnin, aby 

kapitáN kiD

V časech, kdy Kid byl jenom Kidem, 
nikoli Kapitánem
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se o pár týdnů později, na potlachu Údolí mlhy  
u Protržené přehrady, s Kidem seznámili přímo  
a společně s ním, Harem a Robynem z již rozpad-
lých Stray Beavers založili osadu Island. Neměli šeri-
fa, ale královnu, kterou se stala Eufr, pozdější císa-
řovna islandská Valkýra I. Drsná a od srpna 1965 
také Kidova žena, se kterou měl syna Frederika  
a dceru Kristinu. 

Přes Krisťáka se Islanďané seznamují s písnič-
kami Mikiho a Wabiho Ryvoly, Hoboes a osadou  
Zlatý klíč. 

Wabi se někdy roku 1965 vsadil s Krisťákem  
o flašku rumu Bacardi, že píseň Slaboch Ben je 
americká lidovka. Rozhodnutí jsem měl učinit já, 
protože dle tvrzení Krisťáka jsem onu píseň napsal, 
takže bych mě vědět nejlíp, jestli to je americká 
lidovka nebo není. Za tím účelem jsem byl pozván  
u příležitosti své návštěvy Prahy do Ženských 
domovů na Smíchově, kde Klíčáci společně s Kris-
ťákem zkoušeli na jakési představení, možná na to 
v Lucerně. Přišel jsem do té zkoušky, seznámil se 
s bratry Ryvoly, Banditou, Padem, Pedrákem a dal-
šími, načež jsem potvrdil svoje autorství Slabocha 
Bena. Komický závěr je to, že bratři Ryvolové něja-
ký čas na to navštívili Liberec a v mém kuriózním 
kvartýře jsme společně vypili tu Wabim prohranou 
flašku Bacardi – u čehož vítěz sázky Krisťák vůbec 
nebyl. (KK)

Zážitky z prvního vandru Zlatého klíče na Island 
v roce 1965 daly vzniknout hned dvěma známým 
písním. Miki Ryvola napsal Trail to Island a Wabi 

Ryvola píseň Island. A seveřané na oplátku při 
jedné ze svých návštěv Fort Hazardu provedli jeho 
destrukci (popis této povedené akce najdeš hned za 
tímto článkem).

Ve stejném roce se Kapitán Kid setkává se šerifem 
v té době již neexistujících Spojených osad Rykata-
do, Ferdou Otrubou a postupně dochází i na myšlen-
ku obnovení Rykatada. K tomu dochází o dva roky 

Na Islandu, rok 1965. Před totemem s bohem Odinem stojí osadníci: Alík, Eufr, Figu, Srnče 
a Kapitán Kid s psem Pirátem
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později. Nejprve se v září 1967 uskutečnil potlach 
na připomínku Rykatada a v říjnu se staří osadníci 
Rykatada setkávají se zástupci osad Island, Zlatý 
klíč, Mohykáni a Old Rowers. Byly dohodnuty pod-
mínky členství ve Spojených osadách, novým šeri-
fem (Ferda Otruba se bohužel obnovení nedočkal) 
byl zvolen Kapitán Kid a osadním čarodějem Wabi 
Ryvola, vešly v platnost osadní stanovy. Postupně 
se přidávaly i další osady: Černá orel, Key-Vey, Sil-
ver Fox, Synové severu…

Vše trvalo pouhý necelý rok, neboť Kapitán Kid, 
tedy tahoun toho všeho se v roce 1968 stěhuje do 
Ústí nad Labem, kam je zlákán vznikajícím festi-
valem Porta (členem štábu je od jara 1967) a také 
nabídkou práce v příjemném kolektivu propagační-
ho oddělení Domu kultury, namísto cca dvouletého 
otročení v propagaci libereckých Restaurací a jíde-
len. Stává se tak jedním ze zakladatelů Porty a šéf-
redaktorem Portýra. A právě na Portě postihla osadu 
Island tragédie, kdy v roce 1970 během festivalu 
havarovala na ústeckém Střekově liberecká kapela 
Boot Hill a při této nehodě zahynuli i dvě osadnice 
Islandu – Figu a Srnče, známá i pod jménem Elvíra, 
pod kterým psala do Mladého světa. Ten samý rok 
byl do Islandu přijat Bokajs a Míla a nastává čas,  
o které se mluví jako o „druhém“ Islandu.

Osada se schází na pravidelných výročích, či 
významných narozeninách členů. Od úmrtí šerifky 
Eufr osada šerifa nemá. Kid vždy vystupoval jenom 
jako válečný šerif a právě u Kida v Libouchci se pra-
videlně na jeho narozeniny osada scházela. Tato 
tradice zůstává i po jeho skonu. Již jediná Alena 
- Alice O´ Blessing nese mezi námi vzpomínku na 
založení osady. 

Přes všechny obtíže, které nám život přinesl se na 
potlaších i v trampských kempech objevuje původní 
vlajka osady Island.

                                                                                                                                     (Bokajs)

V roce 1978 se Kid po mnohaletých vztahových 
peripetiích definitivně rozchází s Eufr a ještě týž rok 
vstupuje do dalšího manželství - s Vlaďkou/Sem-
bou z T.O. Takňák a mají spolu dceru Františku. 

Spisovatel…
Před lety kdosi v souvislosti s Kapitánem Kidem 

použil přirovnání „renesanční člověk“. Narážel tím 
na jeho velmi široký umělecký záběr – byl malířem, 
autorem divadelních her, scénáristou, režisérem  
a především spisovatelem a hudebníkem.

První knihou, která Kidovi vyšla tiskem, byla v roce 
1969 sci-fi Zápisky z Garthu / Leonora, inspirovaná - 
spolu s dosud nevydanou detektivkou Mys Mrtvého 
muže - jeho pobytem na Baltu, následovaná ještě 
samý rok detektivkou Spravedlivá pistole. A právě 
sci-fi a detektivky se staly - až na několik výjimek 
s dobrodružnou či historickou tématikou, jako třeba 
Muž v zeleném poli (kde zúročil svůj podíl při natá-
čení filmu Jmenoval se Konrád z Wechty), Cestou 
dračích lodí, Přídí k severu a řadu rodokapsových 
„kovbojek“, které psal pod pseudonymem Charles 
Stonebridge – základem jeho spisovatelské tvorby.

A tady je seznam jeho knih dlouhý.  Ze sci-fi a fan-
tasy románů to byly: Engerlingové (oceněno Akade-
mií sci-fi, fantasy & hororu jako nejlepší sci-fi román 
roku), Kontinent neomezených možností, Dzwile, 
Hranice pomsty, Fialky pro královnu, Nebezpečí 
odjinud, Cesta spásy, V propastech času... 

Trampa v sobě Kapitán Kid nezapřel při psaní 
detektivek, kde jsou trampové, jejich sleziny, vandry 
a osady častou „rekvizitou“ děje a to jak v příbězích 
penzionovaného kriminalisty Augustina Velikého 
(trampské hrdiny mají Spravedlivá pistole a Mrtvý 
z Olivetské hory), ale především v příbězích bez-
děčného detektiva a soustružníka Oty Finka, které 
se odehrávají v 50. a 60 letech dvacátého století - 

Při natáčení rodinné kovbojky Setkání v Oloho, 
rok 1980. Příběh vyšel o deset let později 
v Rodokapsu.

Rok 1955. Neděle na zastávce ČSD 
v Mirošovicích. Kidova T. O. Blue White Star 
před návratem domů. 
Zleva: Tex, Shorty, šerif Pedro, Kid a Charlie
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např. Tmavá Studnice, Našeptavač, Čenž se smrtí. 
Zmizení princezny (Cena Jiřího Marka za nejlepší 
detektivku roku), Dáma se zeleným slonem, Straši-
dlo minulosti, Velice dlouhé schody, Volání odnikud, 
Cesta pro vraha, Dívka s copem, Přibližné řešení, 
Zahrádka smrti, Bouda, Mosazná postel, Případ 
výjimečné klibny, Studená sprcha, Mistrova smrt, 
Země Thugů, Krásná vyhlídka a Kočičí princ. 

Pokračováním těchto příběhu byly detektivky ze 
současné doby, ve kterých je Ota Fink důchodcem 
a zároveň majitelem soukromé detektivní agentu-
ry Discret: Konec perského prince, Bestie z Tam-
berku, Osud motýlka, Posel neštěstí, Kletba rodu 
Cajthamlů, Labutí píseň, Vlčí zub. Většinu těchto 
tzv. finkovek si vydal sám ve svém nakladatelství 
KKK – Knihy Kapitána Kida. Čistě trampskou detek-
tivkou je už zmíněný Mrtvý z Olivetské hory, který 
vyšel v roce 1990 jak první svazek obnoveného 
Rodokapsu. Děj se, jak název napovídá, odehrává 
na osadě Island a i některé hlavní postavy mají svůj 
předobraz v osadnících Islandu (doporučuju jet na 
podzim vandrem na Island s touto knížkou a přečíst 
si děj přímo na místě činu, silný zážitek).

Co se týče Kidova trampského psaní, známou je 
strašidelná povídka Ti dva, kterou natočil i Český 
rozhlas. Podle povídky měl vzniknout také student-
ský film, dokonce snad je už natočen, ale pro nedo-
statek financí a času vázne jeho postprodukce - věc 
se táhne už od roku 2017 a stále není hotovo. Jinou 
filmovou verzi stejné povídky chystají od letoška 
amatérští filmaři z Telče. Ani od nich však nejsou 
nové zprávy.

Dlouhých deset let, od roku 1998 do roku 2007 
měl Kid v Puchejři svoji pravidelnou rubriku Z ešusu 
Kapitána Kida, následovanou v roce 2010 pětidíl-
nými Obrázky z dějin národa trampského po druhé 
světové válce. Navíc si vyzkoušel i roli porotce  
Trapsavce.

S trampskou písní…
Hned jedna z prvních Kidových písní, Krinolína, 

vyrazila úspěšně na dlouhý vandr po trampských 
slezinách a ohních. Doprovodily ji Slaboch Ben, 
Jenoféfa, Kdo mi zatlačí oči, No to se ví, Chajda 
halabala sroubená, Nezralý maliny a další více než 
stovka písní – tedy těch, které Kid „pustil do světa“. 
V průběhu let Kid založil skupiny Island a později 
Krakatit, jeden rok byl i členem Hoboes. V době, kdy 
ještě Porta měla svůj zvuk a význam, byl oceněn  
i Zlatou Portou. 

Na první autorské album si Kid počkal až do roku 
1983, ale výsledek stál zato, protože tím albem byla 
LP No to se ví. Postupně až do roku 2009 násle-
dovalo dalších šest autorských alb: Songy, Schizo-
krajné lásky, Písně moří a kaňonů, Zpověď unave-
ného clowna, Tempo di kůň, Dům Dům Dumky. Také 
jeho písně byly postupně vydány v pěti zpěvnících: 
Trampské písničky Kapitána Kida, Zpívá Kapitán 
Kid a jeho přátelé, Kapitán Kid - Dávno již, Zrezavě-
lé ostruhy,  Kapitán Kid – 107 písní.

V devadesátých letech začal Kid pořádat ve zří-
cenině hradu Zbořený Kostelec pravidelné letní sle-
ziny se svými kamarády, kamarádkami a příznivci. 
Po zákroku ochranářů, kterým se nelíbilo, že na 
zřícenině táboří trampové a hoří oheň, se setkávání 
po několika letech přesunulo do sálu hostince ve 
Zbořeném Kostelci. Poslední jím pořádané setkání 
v roce 2011 bylo už z důvodu Kidovy nemoci zruše-
no. Nicméně jeho kamarádi se každoročně ve Zbo-
řeném Kostelci scházejí dál.

Kapitán Kid umřel po dlouhé nemoci 19. února 
2012 ve věku 79 let a k poslednímu odpočinku si 
zvolil místo pod Tiskými skalami, s překrásným 
výhledem do kraje.

-TONY-

Poděkování za spolupráci s článkem patří 
Fredovi Velinskému

Zvadlo na THE JAMBOREE OF THE PIRATS, do 
kterého se Kid poprvé dodatečně podepsal jako 
Capitan (kronika T.O. Mohykan)

Další fotografie, (některé dosud 
nepublikované), najdeš na stránce 
www.trampsky-magazin.cz. 

Stačí tam kliknout na tuhle ikonku, 
kterou najdeš hned pod rozcestníkem.
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Na podzim roku 1963 se v Lucerně odehrál 
trampský večer. Byli jsme trochu jako Alexan-
drovci, když se patnáctičlenný sbor (!) Zlatého 
klíče vyvalil na podium. Ten večer nás Kris-
ťák z osady Mohykán a pozdější šéf kapely 
Schovanky seznámil s démonickým vousáčem  
z Liberce, Kapitánem Kidem.

Tehdá jsme ani za mák netušili, že dalších 
padesát let poplujem spolu. Byl by to pořádně 
tlustý lodní deník…

Naše první návštěva v Liberci, Kid nás vítá 
v černokněžnickém hávu s vysokou špičatou 
čepicí, z dvoukřídlých dveří secesního domu 
zamračeně vyhlíží pes Pirát. Kid v liberecké 
ZOO, křeslo ze sloní lebky a koš na papír ze 
sloní nohy. Noční vycházka ke hrobu tovární-
ka Liebiga. Osada Island, kouzelné trio sester 
Zapadlíkových - Eufr, Figu a Srnče. Legendár-
ní cesta na Olivetskou horu - kultovní místo 
Islandu, později opěvované Wabiho hymnou  
i mým moritátem.

Wágnerovská atmosféra Jizerských hor, ohně 
a nezapomenutelné noci na březích Černé 
Nisy. Bájná svatba Kida a Eufr v lesích pod 
Islandem a šokovaní esenbáci v lesních houš-
tinách pod nápisem Národ sobě, čumící zděše-
ně na kinematografické představení. Vyhlášení 
Islandského císařství, anexe Zlatoklíčáckého 
království Tří sluncí, uvalení drsné daně z šest-
ky vlevo nahoře, které vedlo posléze k virtuální 
bitvě u Tanvaldu. Založení slavného Höbel-clu-
bu pro zasloužilé nosáče z obou osad. První 
Porty, boje mezi tzv. tradicí a tzv. modernou, 
podivný fenomén Vypostru, noci v redakci Por-
týra. Swingové dýchánky v předjitřním parku  
u kulturáku, z mlhy se vynoří záhadná Gréta  
a na příštích pár let synkopuje Kidovy písně. 
Ta strašná noc, kdy umírali islanďáci v tros-
kách aerovky na nábřeží Labe, jsem strávil  
s Kidem kdesi ve skladu propagačních krámů, 
zabalení do rudých vlajek. Kid křísí T.O.Ryka-
tado, na potlachu se Zlatý klíč stává členem 

spojených osad Rykatado a Wabi generál-
ním šamanem. Cestou zpátky se řítíme z hor  
v osadní limusině Aero 662, Kid usazen v kufru 
blahosklonně kyne kolemjdoucím, aniž tuší, 
že brzdy již dávno přestaly fungovat. Hudeb-
ní večery, koncerty, zájezdy. Jednu sezónu se 
Kid stává členem Hoboes a my do budoucna 
budeme mít na talíři, že Hoboes byli nejlep-
ší, když… Řadu let spolu uvádíme Potlachy 
v Malostranské besedě a naše improvizova-
né dialogy na forbíně nás tolik baví, že často 
zapomínáme i na obecenstvo. Toulky po Jizer-
kách i Jižních Čechách.

Povedená destrukce Fort Hazardu a naše 
rafinovaná pomsta pod heslem „balíková 
smršť“. Týdenní Kakešiáda s kořalkou OldWhi-
teKebrdle, draci z divokého kmínu se šplhají 
do bouřkových mračen a na zápraží posedá-
vají podivíni Kakeš a Hára. Nekonečné dopisy 
na papírových rolích, protékající psacími stroji 
Remington či Olivetti. Nekonečné noční tele-
fony a nekonečné plánování nových projektů 
a ptákovin.

A také odkládání na příští čas, jak pro samou 
horečnou aktivitu nám unikalo, že nic se nevra-
cí.

Kid byl věčnou inspirací a pro mne i často 
nepříjemně ironickým, sarkastickým a snad  
i nespravedlivým, leč většinou vlídným a neú-
prosným mentorem a kantorem. Často mi lál 
za moji lenost, předhazoval desetiletý věkový 
rozdíl a dělal laskominy sugestivními obrázky, 
co bychom v téhle podivné ptákovské spo-
lečnosti a světě, který jsme si vytvořili, mohli  
ještě spáchat. 

Měl pravdu…

-MIKI RYVOLA-
Pozn. red: Vzpomínku na Kapitána Kida napsal 
Miki v únoru 2012 v reakci na Kidův odchod  
na věčnost

Říká se o mě, že jsem hobolog. Coby mladý 
hoch jsem písně zmíněného sdružení povýšil 
takřka na svoji životní filozofii a mým velkým 
přáním bylo poznat jejich autory a atmosféru 
míst jejich vzniku osobně.

Splnilo se, ovšem? Úvodem něco vysvětlení: 
mezi lidem islandským a lidem Zlatého klíče 
byly zásluhou jejich duchovních vůdců vymýš-
leny odvěků ptákoviny, povýšené často do 
stavu krajní recese. Do pavučin těchto intrik 

kRáSNá a poDivNá plavBa

DEStRukcE FoRt hazaRDu
byli pro zdar věci vtahování i zcela nevinní 
kamarádi těchto duchovních vůdců.

Někdy počátkem sedmdesátých let byl na 
zkoušce skupiny Island v ponuré jizbici Kidova 
suterénu vymyšlen ďábelský projekt s názvem 
DESTRUKCE F.H. V krátké době byly sehnány 
rekvizity, potřebné k úspěšné realizaci: unifor-
my, mapy, rozbušky, bedny od trhavin, kladi-
va, sekáče, mazácké metry. Minéry, určenými 
k provedené vyhození F.H. do povětří, byli 
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A vzápětí po destrukci Fort Hazardu mezi Mikim 
a Kidem došlo na znamení míru k vzájemné 
výměně plynové masky… 

vybráni pro Zlatý klíč neznámí hoši - Bokajs 
a já. Nechali jsme se promptně ostříhat a lá 
bažant a Bokajs mě v rámci výcviku musel 
oslovovat "soudruhu svobodníku".

A nadešel den D. V lese u Fort Hazardu 
zaléhá Kid s ostatními trapery do mlází, aby  
v pohodlí a s požitkem sledovali chystané 
představení. My dva, převlečení do uniforem, 
jsme bleskem zopakovali nacvičené dialogy  
a s bednami munice a nářadí jsme vyrazili 
směrem k chalupě.

Před vchodem prohlížíme mapy. Tu na nás 
volají místní děvy: "Nazdar, vojáčkové, pojď-
te dál, nemáte hlad?" My: "Dobrý den. Hlad 
nemáme, ale potřebujeme mluvit s majitelem 
této rekreační chalupy." Vyjde Miki, vlídně 
nám pokyne a ptá se laskavě, co nás přivá-
dí. My udiveně: "Vy jste to ještě nevyklidili?"  
"A jako co?" "No tuhle bývalou kachní farmu. 
Už před měsícem jste dostali obsílku s rozhod-
nutím o vystěhování objektu za účelem zřízení 
vojenského prostoru. Podle této mapy jsme na 
správném místě, ne?" 

Miki se podívá do mapy, potom na nás a naše 
bedny a úsměv mu mizí z tváře. Je svolána 
porada osazenstva. Osada přemýšlí, co teď 
a nenápadně se nás snaží různými chytáky 
odhalit coby nejapné šprýmaře, na což jsme 
pochopitelně připraveni. Obcházíme chalu-
pu, provádíme odborné výpočty dávek trhavin  
a začínáme sekat rourákem první díry pro 
nálože.

Situace se vyhrocuje. Dvěma obránci objek-
tu jsme vtaženi dovnitř. Zde je nálada hlubo-
ko pod bodem mrazu. Miki běhá po místnosti 
a stále opakuje: "To je šílený!" S kamennými 
tvářemi vyprávíme, jak jsme před dvěma dny 
zbourali stařičké babičce chaloupku a snažíme 
se vysvětlit, že nás to mrzí, že to máme za pár 
a že je chápeme.

Drama vrcholí. Osazenstvo začíná vynášet 
první kusy nábytku. Miki, již naprosto rezigno-
ván, se nás ptá na naše jména, která mu prý 
budou do smrti připomínat tyto hrozné chvíle. 
Načež mu pravím: "Vojín Kakeš a svobodník 
Hára!"

(pro nezasvěcené: Kakeš a Hára - jména 
duchů, kteří se zdržují v prostorách F.H., přes-
ná definice zhola nemožná, lze si je představit 
jako nehmotný destilát koncentrátu nekonečné 
lidské blbosti)

Ozývá se hřmot kamení, které padá přítom-
ným ze srdcí a Mikiho "Vy volové!" už jen zani-
ká v bouři řevu. 

A potom už jenom bylo veselo, veselo? 
Ať je i nadále, vám přeje

-ČARDÁŠ-
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Poslední červencovou sobotu nedaleko Srbska, 
na místě, kde před více než sto lety stanuli první 
trampové, pořádala jedna z nejstarších trampských 
osad Údolí Děsu výroční oheň. Již brzy po poledni 
se v dusnu na potlachovišti počali scházet trampové 
i kamarádi trampskému národu nakloněni, aby vzda-
li hold osadě Údolí Děsu k jejímu staletému výročí, 
a mohutné „AHOJ“ se odráželo od blízkých skal.  
A vysoko nad nimi se postupně zjevovala těžká, olo-
věně šedá mračna, jež věstila příchod neobyčejně 
vydatné průtrže mračen.

Kol osmě večerní na pokyn šerifa vzplanul slav-
nostní oheň a plameny prudce vztáhly své rudé 
paže k ztemnělé obloze. Do hustého deště zazněly 
první tóny Vlajky a na stožár stoupající modrobílá 
vlajka osady jakoby tančila v odlescích ohně. Krát-
ce se tiše vzpomnělo na kamarády, jež už nejsou 
mezi námi, a po krátkém proslovu, jež v rachotu 
kapek deště stejně nebyl slyšet (přepis nechť laska-
vý čtenář naleznete v samostatném boxu), předali 
zástupci honosných osad trampských i trampové 
samotáři do rukou šerifa své dary osadě. Následně 
večer zahájil sbor Údolí Děsu písněmi z dávného 
trampského šerověku. 

Nutno přiznat, že vytrvalý, skoro čtyřhodinový 
plavák, udělal své... Voda „spláchla mastnotu“  
a na potlachovišti tak kol desáté hodiny večerní, kdy 
déšť pomalu ustal, zůstali jen zocelení trampové, 
kteří od začátku věděli, že „wono se to přežene“. 
Oheň vesele plápolal, kol něj se mačkající postavy 
vrhaly dlouhé stíny na okolní hradbu keřů a do dale-
kého okolí se nesly temnou nocí stařičké trampské 
písně, jež přednesli Kamarádi Staré řeky, Modrá 
kotva, Pozvolná Smrt, Jarda Valenta a samozřejmě  
Údolí Děsu. 

Co říci závěrem… Pivo bylo řádně nachlazeno, 
společnost vybraná, kvalitní trampská muzika až do 
svítání. Co víc si snad může srdce trampa přát. 

A tak nezbývá, než popřát osadě ÚDOLÍ DĚSU, 
aby i následující léta byla naplněna bohatou 
trampskou činností a v roce 2119 na dalším kula-
tém výročí AHOJ!

-PES-
Foto: PES + ČENDA

100 lEt t.o. ÚDolÍ DěSu

Totem postavený u příležitosti jubilea
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Úvodní slovo Tomáš Pergla:
Je tomu sto let, co do naší osady, našeho údolí, přišli první trampové. Tepr-

ve tehdy byla zřízena železniční zastávka Srbsko a díky tomu se první trampíci 
dostali do divokých končin Kodské a Císařské rokle. Zdejší nádherná příroda 
v nich probouzela romantické představy, které spolu s kamarádstvím a touhou 
po vlastním způsobu života daly vzniknout světově ojedinělé věci, a tím je náš 
tramping. Nikdy se nepodařilo zjistit, kdo tehdy napsal v roce 1919 na dnes už 
zarostlou skálu za vámi - „ÚDOLÍ DĚSU“. Do těchto končin dorazili záhy potom 
první osadníci a po jedné dobrodružné bouřivé noci, kdy bojovali o životy v roz-
vodněném potoce, vzali tento nápis ÚDOLÍ DĚSU za své a jeho slávu pak šířili  
v trampském sportu, v trampské kultuře a v pravém kamarádství.

Trampů, jako v ostatních osadách, i v naší osadě ubývá. Ale dokud se ozývá 
bouchání mičudy z osadního hřiště, dokud jsme schopni se scházet pravidelně 
na osadních slezinách, dokud jsme schopni udělat každý rok výroční oheň, na 
který přijede takové množství trampů, a dokud jsme schopni hrát a zpívat, tak si 

myslím, že naše stará osada stále žije. A že je to takový důkaz její živé existence. Naši dědové, naši před-
kové, co založili tuhle osadu, měli takový osadní pokřik, který by teď měl zaznít:  „ííí… DĚS! DĚS! DĚS!!!“
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Zvadlo na 50. výroční potlach ve Švýcarsku, pode-
psané Spojenými trampskými osadami Švýcarska, 
přišlo ve velkém předstihu, takže jsem málem na 
tuto srpnovou akci zapomněla. Ale zásluhou písec-
kých kamarádů Baryka a Šamana jsem si zahra-
niční potlach v Gasterntalu  připomněla a zároveň 
díky jejich nabídce vyřešila i problém s cestou, která 
nebyla zrovna nejkratší a vedla vlastně přes celé 
Švýcarsko, do Kanderstegu. Třebaže jsme vyjížděli 
ráno ještě za tmy, na místo jsme dorazili až k večeru 
a stan stavěli kluci už zase doslova za tmy. Malé 
parkoviště, nedaleká hospůdka u ohrady s krávami, 
ozdobenými malebně znějícími zvonci, už byla jisto-
ta, protože se tam míhaly postavičky v trampském  
a hlaholila čeština. Stačilo popojít necelé tři kilome-
try a byli jste úplně v cíli. 

Musím říci, že místo vybrané pro potlach bylo 
úžasné. A nic na tom neměnily ani zatoulané krav-
ky a telata snažící ochutnat naše stany a zásoby 
v igelitových obalech. Prostě doslova hollywoodská 

pohlednice s velebnými alpskými štíty hor, jejichž 
vrcholky zdobily bílé čepice a sněhové splazy  
a s úpatími na dosah ruky, vodopád padající  
z výšky do údolí, stany ukryté v listnatých hájcích, 
jasně modrá obloha… co víc si přát? I sluníčko se 
snažilo přispět k celkové báječné atmosféře, zahřát 
diskutující hloučky a pohodově přispět sobotním 
výšlapům do okolí. V páteční noci jsme u ohníčku  
s napětím sledovali světelné body, pohybující se 
vysoko po strmém horském úbočí - myslím, že to byl 
hodně silný adrenalin jít těmihle stezičkami v noci. 

Do této scenérie skvěle zapadlo téměř komorní 
ladění potlachového setkání - napočítala jsem zhruba 
sto dvacet lidiček, a to nejen ze Švýcar a z Čech, ale  
i z jiných zemí, kterým účast umožnila dovolen-
ka v české domovině nebo evropské sousedství. 
Po celý den bylo o čem a s kým povídat, vymě-
ňovaly se kontakty a drobné trampské dárečky 
i sliby o vzájemných návštěvách a setkáních či  
o zaslání pořízených fotografií. Mne navíc mimo-

řádně zaujaly připravené ceny – 
originálně zpracované z kamenů 
s kovovými plaketkami a velice 
nápaditě výtvarně řešené. Večerní 
slavnostní zapálení ohně vyměnilo 
kulisy za hvězdnaté nebe, střídali 
se sólisti i skupiny, vyprávěly se 
vtipy a historky, dokonce došlo i na 
poezii. Sice přes oheň bylo na dru-
hou stranu málo slyšet – ale to už 
je úděl většího kruhu kolem hrani-
ce, pokud nechcete použít techniku 
k ozvučení. 

Nedělní slunečné dopoledne bylo 
věnováno sportovním soutěžím, 
ale do toho už, bohužel, řada lidí 
odjížděla – ti, kteří měli na přepra-
vu jen neděli, neměli jinou volbu, 
i když jim to (stejně jako nám) 
bylo nesmírně líto. Těžké bágly 
obětavě odvážela až na parkovi-
ště kyvadlová doprava kamarádů, 
což byl příjemný bonus na dlou-
hou cestu. A krásné počasí přes 
Švýcarsko, Rakousko a Německo 
vydrželo až  téměř domů, i když 
těsně z hranic už se ozývalo hřmě-
ní a hrozila bouřka – inu, návrat do 
všedního reálu byl téměř klasický.  
Ti, kteří zůstali do pondělka, zaži-
li pak pořádnou horskou bouřku  
i s přívalem deště, což je sice 
nechtěný zážitek, ale o to víc zapa-
matovatelný. Vzpomínky totiž bled-
nou daleko pomaleji…

-HANKA HOSNEDLOVÁ-

tlacháNÍ v zEmi SÝRů
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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
- napsat dopisem na adresu redakce (viz strana 42).

Kalendář, který si objednáš ti bude obratem poslán a jeho cena  
připočtena k předplatnému Puchejře na další rok, ať nemusíš za 
pár týdnů posílat další platbu, je to zbytečná starost.

Cena jednoho kalendáře je 90 Kč + poštovné:
 1 až 3 ks - 54 Kč (doporučeně)
 4 až 5 ks – 60 Kč (doporučené)
 6 až 9 ks – 66 Kč (doporučeně)
 10 ks a více (balík – cena cca kolem 90 Kč)

K ceně se připočítává balné 8 Kč, které je pouze za obálku (3 Kč) 
a tvrdé kartonové desky (5 Kč), chránící kalendář či kalendáře 
před poškozením.

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, 8 Kč za balné).

tRampSkÝ kalENDáŘ 2020
Trampský kalendář má po zavěšení na zeď velikost A3 a velký prostor k psaní poznámek - kdy a kam  

na vandr, na potlach, na slezinu. Vytištěn je na křídovém papíře, s černou kovovou kroužkovou vazbou. 
Obsahuje celkem 25 fotografií - z toho třináct  barevných fotografií ze současných vandrů všech ročních 
období a dvanáct historických fotografií z let třicátých minulého století.



Puchejř� Strana�22

Podíváš-li se na mapu Slovenska, zdá se, jako 
by Nízké Tatry tvořily páteř té krásné země. Dlou-
hou, mírně prohnutou, obklopenou dalšími, méně 
rozhlehlými pohořími. Z velké výše vypadají Nízké 
Tatry jako letící mnohokřídlý drak s mohutným 
tělem. Postranní hřebeny a rozsochy, které směřují 
z temného žulového a břidličnatého těla k severu 
a jihu, jsou tvořeny většinou vápencem a podobají 
se mnoha párům bělostných dračích křídel. Nízké 
Tatry jsou nejrozlehlejším chráněným územím Slo-
venska a nejdelším souvislým pohořím slovenských 
Karpat. Desítky a desítky kilometrů od východu na 
západ. Kdybych měl tolik korun, kolik jsem po Níz-
kých Tatrách udělal kroků, byl bych asi půlmilionář 
– s ruksakem dělám do kopce i z kopce asi půlme-
trové kroky. Rozhlehlá je i nejvyšší hora Nízkých 
Tater. Vysoká 2043 metry tvarem podobná zázvoru. 
Nevíš-li, jak vypadá koření zázvor, proleť se nad tou 
horou! Jmenuje se Dumbier (a maďarsky Gyömbér), 
což v obou jazycích znamená  - zázvor! K severu 
spadá Zázvor půlkilometrovými skalními stěnami 
a srázy do ledovcových kotlů, na jižních svazích 
se pasou ovce. Nevím jak teď, za časů národního 
parku, ale před lety nebývalo na Slovensku nikde 
víc ovcí a salaší než v Nízkých Tatrách. Rád na ty 
salaše vzpomínám, často mě zachránily před lijavci 
i před prvními srpnovými sněhy. Nejdojemnější byl 
nocleh u Drevenice na jihozápadním úbočí Chopku. 
Bylo pozdě večer, ledově vanulo, poprchávalo se 
sněhem. Titěrná salaš se spíš podobala muzejním 
modelům paleolitických chýší pravěkých lidí. Byla 
obydlena, s pastýřem tam žila ještě žena, tři děti, 
koza, slepice a prasátko. Ovce a psi byli venku. 
Kupodivu mě nevyhnali, ale uskromnili se, ještě víc 
se napěchovali. Spal jsem s nimi na zemi, na vět-
vích a jehličí. Tehdy jsem poprvé zažil, že se mně 
v noci proháněly po obličeji myši. Rejdily. Ráno jsem 
dostal žinčicu, bryndzu a kus chleba. Také prasátko 

dostalo. Oštiepok se dosud udil nad ohništěm pod 
trámy. Vítr se utišil, slunce vyšlo. Poděkoval jsem 
a vydal se k západu na dlouhou tatranskou cestu. 
Nahoru a dolů, přes vrcholky a sedla, donekonečna. 

Národní park Nízké Tatry – nehezky se mu úřed-
ně říká NAPANT – je rozdělen na východní část  
a západní část. Nejméně zajímavý prostředek 
v okolí Čertovice, kde hřeben přechází jediná sil-
nice z údolí Hronu do údolí Váhu, tedy z bývalé 
zvolenské župy do liptovské, chráněn není. Těžko 
rozhodnout, je-li zajímavější či krásnější západ-
ní nebo východní část. Západní je delší a příro-
dovědecky asi hodnotnější: vysokohorské území 
Dumbieru s kosodřevinou a kamennými poli, hole  
a zejména vápencové rozsochy. Třeba hned nejzaz-
ší severozápad. Dojdeš tam pěšky z Ružomberoku. 
Z Ludrovské doliny odbočuje krasová rokle Hučiaky. 
Jeskyně, bílé stěny, čiré vody, hořké vůně. Odtud 
přímo na Salatíny, překrásné vrchy. Skalní terasy, 
hole, lesy, kleč, osamělost, daleké rozhledy. Tisíce 
květů. Lomikámen oranžový roste jen tady. Z hře-

benového lesa mám v herbáři lipnici štýrskou, další 
se mi již nikde nepodařilo najít. Patnáct kilometrů 
vzdušnou čarou odtud je Demänovská dolina. Tisí-
ce lidí si tam denně prohlížejí veleslavné jeskyně 
Svobody, Míru a Ledovou. Nad dolinou se jako 
mohutný bělostný hrad TYČÍ Kralova hol´a, v jejímž 
vápencovém těle jsou desítky dalších nepřístupných 
jeskyň, mezi nimi i nejhlubší československá jesky-
ně, téměř pět kilometrů dlouhý a 438 metrů hluboký 
Starý hrad. Za údolím další vápencová nádhera – 
hřeben Ohniště se skalní branou a protěžemi nad 
hlubokou propastí.

NÍzkÉ tatRy
kraj nekonečných horských hřebenů

Nejtrampštější místo Nízkých Tater



Puchejř� Strana�23

Ve východní části jsou hřebeny zalesněnější, údolí 
temnější. Tam vévodí Kralova hol´a, kterou Nízké 
Tatry na východě končí. Nejhezčí pohled na ni je 
ze severovýchodu od podivuhodného skalního kotle 
s vodopádem u Třech studní. Já jsem se na Kralovu 
hol´u, kde kolem ohníku kdysi sedávali Jánošíkovi 
horní chlapci, vyšplhal poprvé v roce 1955 z Hore-
hroní, malebného kraje na pramenech Hronu. Po 
dnešní televizní věži na hoře nebylo ani památky. 
Pusto, holo, miliony borůvek. V kapse jsem měl 
perořízek, maličký nožík. Ráno mi ho vnutil pan 
farář, který mě nechal přespat na telgártské faře, 
prý proti vlkům, kteří v horách žijí. Den předtím mě 
také vzal na svatební hostinu, oddával toho dne dva 
manželské páry. Dodnes slyším cikánskou kapelu, 
divoké výskání dívek při horehronském čardáši. 
Díval jsem se, poslouchal, pěsti svíral a tiše kňu-
čel radostí jako pes, že mohu slyšet jednou v živo-
tě takovou nádheru. Tohle také patřilo ke kráse  
Nízkých Tater.

V Nízkých Tatrách jsme také měli poslední skaut-
ský tábor před zákazem Junáka v červenci 1970. Na 
louce Košiarka, kde dolina Hl´boko ústí do Černého 
Váhu, čisté prudké bystřiny. Lesy a louky plné růz-
ných orchideí – kruštíků, vstavačů, okrotic, hlístníků, 
vemeníků, bradáčků, sklenobýlů, pětiprstek, střevlič-
níků. Jednou denně se přeplazil po druhém břehu 
Váhu PLŽ – titěrný, mosazný vláček Povážské lesní 
železničky. Zahoukal, vyběhli jsme na břeh, mávali. 
Jako na Dalekém západě. A v táborové kronice zbyl 
neumělý nápis, který také patří ke starým Nízkým 
Tatrám: Byl to krásnej tábor, kolem stanů hustej les. 
Na stožáru prápor, v bílý kytce černej pes.

-MILOSLAV NEVRLÝ-
z knihy Nejkrásnější sbírka (1998)

Foto z podzimního vandru po Kraji 
nekonečných horských hřebenů: VIŠŇÁK

Pohled z Chopoku na Dumbier a dál na Stolické vrchy a Vysoké Tatry

Tulák v karpatském vichru
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Někdy v prosinci, když jsme táhli na oheň na Boro-
ru, se nás Losos opatrně zeptal, jestli bychom ho 
nevzali s sebou do Ruska. I vzali, ale tři je na vodu 
hloupý počet. Jenže ten večer se na ohni objevil 
Bidlo a položil nám stejnou otázku. Mrkli jsme na 
sebe s Peťou. I co by ne, čtyři jsou akorát. Aspoň 
se konečně podíváme na Indigirku, je to velká řeka, 
jako dělaná pro čtyřmístný katamarán. Jenže pak 
jsem, spíš ze slušnosti, zavolal kamarádce Aljoně 
do Magadanu, jestli nechce jet taky. Má to kousek 
od baráku, slabých 1200 km po Kolymské trase. 
Aljona zajásala, že se jí to zrovna hodí. Vezme  
s sebou manžela Vadika a pojedou na své nafuko-
vací bajdarce , což je něco jako kanoe. Sice se jim 
na loď všechno haraburdí nevejde, ale k nám na kat 
jistě ano. Měsíc před odjezdem jsem od Aljony obdr-
žel zprávu, že nejmladší syn jí doma pláče, že ještě 
nikdy nebyl na vodě. A jestli by ho mohla šoupnout 
k nám na katamarán. Inu, co by ne, Aljono. A tak nás 
je nakonec i s dvanáctiletým Seňou sedm.

V Jakutsku je vedro jako v peci, přes 30 stupňů. 
Před letištěm nás čeká Vasilij se svým mikrobusem. 
Vyrážíme po nákupech a posbírat po městě ostatní 
pasažéry. K polednímu vyrážíme na cestu ke skoro 
800 km vzdálené říčce Bjurgjade, přítoku Indigirky. 
Aljona to má již zmíněných 1200 km, jenže z druhé 
strany. Pravděpodobnost, že se na těch celkových 
2000 km něco nám nebo Aljoně nestane s autem, 
popřípadě že lokální povodeň nesmyje most, se 
statisticky blíží k nule. Vybrali jsme si to už na konci 
Jakutska, kdy nám odešlo palivové čerpadlo. Nic-
méně za 2 hodiny Vasilijovi známí přivezli nové  
a za další 2 hodiny dokonce i to správné. Mezitím se 
alespoň značně zkrátila fronta na přívoz přes Lenu, 
která tu už rozhodně není žádný potůček, v nejuž-
ším místě má šířku přes 2 km. Aby toho nebylo málo, 
do přístaviště na druhém břehu to máme 15 km proti 
proudu, což ne příliš rychlému přívozu zabere skoro 
2 hodiny. Začínám být poněkud nervózní, jestli stih-
neme přívoz přes Aldan. Poslední jede o půlnoci, 

další až ráno a máme to k němu skoro 400 km. Ale 
Vasilij je naprosto v klidu, dokonce se zastavujeme 
na jídlo v bufetu u cesty.

Federální silnice P504 alias Kolymská trasa, spo-
jující města Jakutsk a Magadan, je zážitek sám 
o sobě. Začala se stavět ve 30. letech a většinu 
práce odvedli vězni z gulagů, odtud další název 
Cesta Kostí. V roce 2008 byla prohlášena sjízdnou 
celoročně, poté, co byla většina dřevěných mostů 
nahrazena betonovými, které mají mnohem menší 
tendenci uplavat při jarních povodních. Ta celoroční 
sjízdnost se samozřejmě netýká pár dní až týdnů 
na podzim, než Aldan a Lena úplně zamrznou  
a stejně dlouhého období na jaře, než led naopak 
odpluje. Jinak je to lepší štěrková cesta, po které to 
Vasilij valí osmdesátkou a kouká při tom do mobi-
lu, hlubokých výmolů si nevšímaje. Předjíždění 
je výrazem důvěry ve Všemohoucího, v oblacích 
prachu jsou sotva vidět zadní světla předjížděné-
ho auta, natož jestli něco nejede proti. Nicméně 
za deset dvanáct hodin jsme u Aldanu. Přístaviště 
opět nejsou proti sobě, takže má Vasilij možnost se 
aspoň hodinku prospat. Za Aldanem začíná silnice 
stoupat do Verchojanských hor a naložený mikrobus 
dostává řádně zabrat. Dokonce se nám daří uvíz-
nout v brodu, což je umění, protože je v něm vody 
po kotníky. Míjíme odbočku na Ojmjakon, kde byla 
naměřena nejnižší teplota na severní polokouli, což 

iNDigiRka v SEDmi

Pod mostem přes Bjurgjade

Pohoda u ohně
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naštěstí zbytek výpravy netuší. V poledne konečně, 
po skoro 24 hodinách na cestě, zaprášení, omlácení 
a uvaření vylézáme u mostu přes říčku Bjurgjade. 
Během chvilky zjišťujeme, že komárů se letos uro-
dilo opravdu dost. Stavba katamaránu ve čtyřech 
jde pěkně od ruky. Jelikož je mi jasné, kolik krámů 
s sebou bude mít Aljona, stavíme i centrální palubu. 
Naši Magadanci doráží dle plánu k večeru. Svoje 
auto nechali ve vesnici Usť-Něra, kam bychom měli 
asi za 10 dní doplout, zbytek cesty je svezl místní 
šofér. Rychle balíme a odplouváme s přetíženým 
katamaránem konečně mimo civilizaci.

Hned první večer naznačuje, jak asi bude probí-
hat společná část výpravy. Aljona doma vyrabovala 
mrazák, takže naše první večeře v tajze se skládá 
ze smaženého platýze, lososa, mořských okounů  
a kaviáru. Po opulentní večeři Aljona vybaluje kytaru 
a začíná hrát tklivé ruské dumky. Pár písniček jsem 
se před lety od Aljony naučil. Až poté jsem zjistil, 
že v originále jsou to pěkné bigbítové vypalovač-
ky. Zmoženi dvěma dny na cestě jdeme s Peťou 
spát, zatímco Bidlo a Losos u vytržení poslouchají 
Aljoninu produkci. Bohužel nám není dáno usnout, 
Vadikovy překlady textů písní z ruštiny do jednodu-
ché ruštiny pro kluky u nás ještě další hodinu vzbu-
zují záchvaty nekontrolovatelného smíchu. Kytara, 
příznačně česká Cremona Luby nalezená kdysi 
Aljonou u popelnic, jde po zbytek společné cesty 
z ruky do ruky. Já na ní przním ruské písně, Aljo-
na ty české, Vadikova ukolébavka o štěnicích se 
stala takřka hymnou výpravy. Korunu všemu nasa-
dil Losos, když naučil Aljonu „Oheň kamarád“ od 

Wabiho Ryvoly. Nevím, jestli by se Wabi při pohledu 
na svůj text přepsaný foneticky azbukou rozesmál 
nebo rozplakal.

Bjurgjade je zatím na místní poměry malá říčka. 
Jak je zvykem u většiny místních řek, neustále se 
rozpadá na spoustu ramen. Vzhledem k rychlosti 
proudu přes 10 km/h máme co dělat, abychom včas 
uhodli, v které průtoce bude víc vody. Ne, že by se 
to vždy povedlo. Nespěcháme, většinou kotvíme 
dřív v místech, kde se dá vylézt na nějaký zajímavý 

Proč nesnídat kaviár?

Řeka Bjurgjade
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kopec nad řekou. Hned na první takovéto výpravě 
naše nováčky upřímně lituji. Já s Peťou jsme docela 
otrlí, ale tolik komárů jsme už dlouho nezažili. Kdysi 
jsme na Kamčatce ustanovili pětibodovou stupnici 
otravnosti komárů, přičemž stupeň 5 byl definován 
okamžikem, kdy si i já beru moskytiéru. Kolem evi-
dentně zuří stupeň 5-, hrozně rád bych si vzal mos-
kytku, ale zapomněl jsem ji v táboře.

Bidlo hned druhý den přitáhl z lesa obrovský losí 
paroh, o kterém Aljona okamžitě prohlásila, že ho 
chce. Náš kat už takhle připomíná plovoucí skládku, 
teď ještě korunovanou parohem. Ale večer zjišťuji, 
že se dá použít jako báječné štokrle k ohni. Až do 
Usť-Něry mám kapitánskou stoličku. Po dvou dnech 
se vléváme do řeky Kjuente a s čistou vodou je po 
zbytek výpravy amen. V horách zřejmě dost pršelo, 
Kjuente je pěkně rozvodněná a tudíž kalná. V křišťá-
lově čisté vodě Bjurgjade na soutoku ještě stačíme 
nalovit pár lipanů na uchu, ale jsou to na dlouho 
poslední ryby. Po Kjuente svištíme místy 15 km/h, 
průjezdy zužujícími se rameny jsou o to zajímavější. 
Na soutok s Indigirkou to máme necelých 50 km, 
což za těchto podmínek představuje 4 hodiny plav-
by. Indigirka nás přivítala poněkud chladně. Hned 
druhý den kotvíme dřív pod obzvlášť pěknými skal-
natými kopci. Jen co postavíme plachty nad oheň, je 
tu strašlivý plavák a výrazně se ochlazuje. Nakonec 
jsme nuceni tu kvůli počasí zůstat tři dny, ale lepší 
místo na přečkání nepohody jsme si nemohli vybrat. 
V lese jsme dobře schovaní před větrem a okolo je 
dostatek skalnatých vršků, které můžeme zkoumat. 
V okolí tábora je spousta zralého horského rybízu  
a šíchy. Hyperaktivní Bidlo staví most přes potů-
ček u tábora, který při příjezdu sotva tekl, ale teď 
se z něj stala dravá horská bystřina. Na dotaz, kdy 
postaví i srub, odpovídá bez hnutí brvou, že už ho 
má vyměřený na pahorku nad námi i s verandou. Je 
samozřejmě čas kuchtit dobroty, takže dělám lívan-
ce plněné čokoládou a bramborové placky, Aljona 
kontruje skvělým borščem a nakládanými lipany. 
Trochu ji lituji, protože Seňa, který jinak nic moc 
nejí, ji nutí zapsat si mé recepty. U nás se naštěs-
tí funkce zapisovače Aljoniných receptů ujímá rád  

a dobrovolně Losos. Bidlo naše kulinářské sou-
těžení okomentoval slovy: „Jsem čekal nějaké to 
strádání a hladovění, chtěl jsem trochu zhubnout.  
A zatím tu furt jen žerem!“ Voda zatím utěšeně 
stoupá a všechno na mělčinách vyplavené dřevo 
se tudíž dává do pohybu. Pro jistotu přesouváme 
náš nejníž položený stan. Čtvrtý den vylézá slunce 
a mraky se rozpouští. Nám je rázem jasné, jak jsme 
tu měli útulno. Okolní kopce září čerstvým sněhem.

Počasí nám od té doby přeje. Voda ještě stoupá  
a Indigirka letí jako splašená. Musíme dávat pozor 
na spoustu plovoucích kmenů. Zastavujeme se 
v jediném obydleném místě před Usť-Něrou, mete-
orologické stanici Jurty. Stanice je jako po vymření, 
ale nakonec se objevuje poněkud překvapený chla-
pík. Místní personál odjel na dovolenou a jeho tu 
vykopli na záskok před dvěma týdny. Pes mu utekl 
zpět do 40 km vzdálené vesnice hned druhý den, 
pušku tu nemá, zato mu tu obden courají medvě-
di. S těmi medvědy rozhodně nelhal, medvědici 
s dvěma medvíďaty potkáváme hned za zatáčkou.

Seňa si už na divné české strejdy zvykl, obzvlášť 
když pro něj neustále vymýšlejí nějaké vylomeniny. 
Losos ho učí dělat vrbové píšťalky, bohužel Seňa 
pokračuje ve vyřezávání i za jízdy a já jenom trnu, 
kdy nám propíchne katamarán. Bidlo má evidentně 
v báglu spoustu věcí proti trudomyslnosti. Při jedné 
příjemné poobědové siestě na prosluněné pláži se 
Bidlo zvedl a po okraj zakopal hrneček do písku, 
čímž vzbudil naši zvědavost. Poté zmizel v houští, 
aby se za chvíli vrátil se zahnutým klackem. Nako-
nec vytáhl z kapsy golfový míček a nevšímaje si 
našich nevěřících výrazů, odpálil ho holí směr hrne-
ček-jamka. Nakonec svou činností zblbnul nejen 
Seňu, ale i všechny ostatní, a tak jsme sehráli zřej-
mě historicky první golfový turnaj v povodí Indigirky.

Vesnice Usť-Něra, kde nás Vadik, Aljona a Seňa 
opustí, se neúprosně blíží. Poslední kilometry jede-
me v soulodi a naposled si užíváme Aljoniny kytary. 
Je nám trochu teskno. Odteď to bude úplně jiná řeka 
a nejenom proto, že dál pokračujeme jen ve čtyřech.

dokončení příště

-SEYČEK-

Indigirka. Zítra už budou mělčiny pod vodou  
a dřevo v pohybu

Toneme v brodu
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V dobách prvních roků emigrace, když jsem 
táhl s malířskou štětkou a štaflemi krajem pod 
Alpami, tedy konkrétně územím švýcarského 
hlavního města a okolí, přivedlo mne moje povo-
lání k jednomu zajímavému páru. Už ani nevím, 
zda byli manželé či nikoliv, ale to není důležité. 
Ona vždy pečlivě upravená, on zvídavý příjemný 
pán, původem Ital, bývalý železničář se zvláštním 
koníčkem – vyráběl měchy na rozdmýchávání 
ohně v krbech.

Renovoval jsem tehdy jejich obývák a jak už 
to bývá, když jde práce od ruky, honí se člověku  
v hlavě různé myšlenky. Ani nevím jak, snad 
proto, že se mi stýskalo, začal jsem si pískat 
písničku ze šedesátých let o tom, že v písničce 
nejlepšího kamaráda mám. A hned mi vytanuli  
v mysli kamarádi,  moje trampské mládí ve 
staré vlasti a vzápětí i trampská píseň Osado, 
osado stará zas, kterou jsem si začal pohvizdo-
vat. Najednou, kde se vzal, tu se vzal ten bodrý 
železničářský důchodce a hned se ptá, cože si 
to pískám za melodii. Odpověděl jsem, že je to 
česká písnička z mého mládí, a on skoro naštva-
ně, že je to neapolská lidovka, že on je z Neapole 
a tak to ví naprosto jistě. Počkejte, řekl a zmizel, 
ale za chvilku se objevil s mandolínou, začal hrát  
a čistým hlasem k tomu zpíval neapolskou Oi, Mari.  
A já k tomu na štaflích pohvizdoval Osada stará 
zas v klínu svém zahřeje nás… Mezitím pani uva-
řila kávu a my si při jejím popíjení povídali nejen  
o písničce, která nás spojila. Ve finále mne pozva-
li na oběd do nedaleké restaurace a pani mi pak 
ještě dlouho potom telefonovala a dohazovala 
malé melouchy.

Léta plynula a na tuhle příhodu jsem skoro už 
zapomněl. Ale pak jsme se jednou na sklonku léta 
vypravili do Apulie, kde žije matka mého zetě,  
a cestou jsme se stavili v malém kempu, kde stál 
jeden stan a k dispozici byl malý bazén s teplou 
vodou z podzemních vřídel. Když jsme večer za 
cvrkání cikád usínali v našem bydlíku, vzpomněl 
jsem si na zmiňovanou historku s neapolským 
dědou ze Švýcara a umínil jsem si, že se doma 
po oné písničce popídím. Můj synek mne mezitím 
uvrtal do počítače a pomalu mi přestávaly chodit 
ručně psané obálky s exotickými známkami od 
kamarádů, zato přicházely rychlé zprávy éterem. 
Tak jsem po návratu nastartoval tuhle chytrou 
mašinku a začal hledat Oi, Mari - a samozřej-
mě s úspěchem! Našel jsem hned několik verzí, 
ale nejvíc mne zaujala verze hraná na mando-
línu americkým mandolinistou. Takže se s vámi  
o ni podělím prostřednictvím odkazu – a posuďte 
sami… 

-BIDLO-  
T.O. Darfor, Švýcarsko

tRampSká pÍSNička z NEapolE

Pokud chceš videa s písničkami 
posoudit,  najdeš je na stránkách  
www.trampsky-magazin.cz.

Stačí tam jen kliknout na tuhle ikonku, 
kterou najdeš hned pod rozcestníkem.
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Ahoj kamarádi,
poprvé v Brdech, tak si couráme krajinou  
a z lesa se vynoří babička povídá: „Kampak 
jdete? Tudle hledáme něco na spaní. No to 
musíte tam a tam a tam.“
No a jsme tu!
Pochvala zakladatelům a lidem co to nezničili.
Děkujeme.

Přemek, Marťas, Amigo

Dorazili jsme včera večer z Carcaia. Nevím, 
kdo tu byl před námi, ale vzdávám mu čest, 
tak vzorně nařezaný a suchý dřevo tu někdy 
nezůstává ani po mně (a to se snažím) - jinak 
nový kotlík, no všechna čest.
Rostou tři prdele hub... Odpoledne půjdeme 
asi na Halouny..., ale jestli dostaneme všichni 
žízeň, tak spíš jenom k Bábě.

Viktor

Ahoj všem.
Přišel jsem s večerem a rozhodl se zde přeno-
covat a prožít svou závrať.
Závrať z výšky stromů
Závrať z letu ptáků
Závrať z nalezených snů
Závrať slanou potem
Závrať nad životem
Závrať… které podlehnu… 
Dnes jsem trošku zamaskoval igelit na  
střeše, posbíral papírky a střepy po kempu  
a 307 umělohmotných kuliček…

Lapťa

Bylo nám tu super. Našli jsme spoustu mloků. 
Bylo teplo a hvězdná noc. Dnes ráno svítí slu-
níčko, měli jsme kávu, čaj, topinky, párečky, 
žebro a sýr. Kanadská whisky s javorovým 
sirupem.

Vanda, Dick 

Na Malé Hraštici bývaly časy, 
voněly ohně a dívčí vlasy. 
Kytary drnčely z trampského saloonu, 
vostře se pálilo z perkusních kanónů.
Pár roků uběhlo, z dívek jsou ženštiny,
která by zalezla s celtou do houštiny?
I naše vlasy chystají šedou,
však stezky TRAMPSKÉ stále Nás vedou.

Gonzáles T.O. ATHABASKA

Ahoj!
Zdržely nás Čáry ve Svinařích, takže jsme 
místo večer dorazili až k ránu. Pro budoucí 
návštěvníky Carcaia necháváme v potoce dvě 
piva, užívejte jich moudře.

Fredy Jr. a Chodec Michal

K čemu je uklizené ohniště 
a na něm větvička
když není na zátop suchá
ani větvička

Dušan

Spali jsme na Bobrovně, kde nás zastihla 
pořádná bouřka. Vedle nás spadl pořádný 
strom. Znovu jsme se narodili, tak to jdeme 
oslavit do hospody v Kytíně.

Harmonika

Tramping je prý 90% strádání a jen  
10% romantiky.
Slunce, pohoda, klídek, potok zurčí…
…o těch 90% se tentokrát postarali komáři.

Terka

Konečně se Brno utrhlo z Oslavky a přilehlých 
campů. Jsme tu poprvé, ale jednou je, sakra, 
víc, než nikdy. Už ty Brdy chápem. Veliké ahoj 
přejeme všem dalším kamarádům

T.S. Kip 

opSáNo z campovEk
Campovky na našich campech a osadách prozradí mnohé o dotyčném trampském teritoriu. 
Tady je výběr z brdských campovek, v příštím čísle budou zápisy z pískovců Kokořínska a Roverek.



Puchejř� Strana�29

Většinu času, co chodím po světě, mám pocit, 
že všechno je na prd a že celý svět jde do 
háje. Pak ale narazím na takovéto nádherné 
místo otevřené všem, o které se někdo s lás-
kou péčí stará a jsem hrozně dojatej - moc 
děkuju všem, kteří se o to tady tak krásně sta-
rají - nevěřil jsem vlastním očím, když jsem 
tady tu nádheru spatřil, že něco takového je 
vůbec možný.
Na výletě se zde krátce zastavili muzikanti 
z kapely Hot Wings.

Hana 

Ahoj!
Je úžasný, že mě stále má co překvapit - 
že krásný fleky žijou tulákama. Dlouhá noc  
u ohně - brdský studený ráno.

Tom

Na osadě Na mechu
nesmíš tropit neplechu
Je tu ticho, je tu klid
spát už tu snad nelze líp
Počasí nám vážně přeje
slunko na nás krásně hřeje
Kuře na ohni už se peče
omastek do ohně sám teče
V Brdech je prostě krásně
to je konec naší básně

Martin a Honza

Ahoj osado, 
párkrát jsme přes váš kemp šli a teď i přespa-
li. Jsme na rodinném vandru z Voznice k nám 
„domů“ na Lone star. Je zatracenýýý vedro to 
zatracenýýýý vedro, ale naštěstí se potůček 
ještě pohybuje. Průtok odhaduji na 6 mm3 
za 16 hodin:), ale alespoň něco. Brdlavka je 
vyschlá jak prsa starý indiánky, což jsem ještě 
nezažil. Trochu mě to vyděsilo, aby to stejně 
nevypadalo i tady, ale dobrý.
Je to tu krásný kemp plný stínu a pohody.  
A super pořádek, dík vám všem. Tak drží-
me place ať dobrý duch Fabián drží dále  
ochranou ruku na Krkavčím údolím.

Pajda, Míša

Jak do díry v dešti fenek
vlezl Nafťák, Marcel, Dědek
do boudičky v rychlém tempu
Samotáře zlatém kempu

Nafťák

Ahoj - tři roky chodím do přírody a zdá se, že 
nakonec ze mě bude i tramp. Krásně jste to 
upravili.

Filip

Ahoj.
Tak dnes končí můj první vejkend na prvním 
trempu. Navštívil jsem tři sruby, Michala jen 
mrzí, že všude byli nové campovky, tak mi 
nemohl ukázat staré záznamy. To mi ale záži-
tek nezkazilo, jsem nadšený. Teda až na tu 
včelu co mě ráno vlítla do spacáku.
Jinak super.
Teď  ještě na Klondajk a pak domů.

Ctíba

Prožili jsme tu neuvěřitelné setkání po téměř 
po čtvrt století. Dvě kytary (se dvěmi kytarist-
kami) hrály neuvěřitelných 7 hodin.
Díky

Eva

Zlaté dno  Foto: OBLUDA
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Byla osmdesátá léta, byl komunismus, byli jsme na 
střední škole a počítali jsme se do širokého proudu 
trampského hnutí. Neměli jsme klasické trampské 
vybavení, usárny nám přišly děsivě nepraktické, ale 
jezdili jsme ortodoxně ven. Každý víkend. A chodili 
jsme po různých festivalech trampských písní  
a písničkových ligách. Poslouchali jsme a třídili. Ne 
podle kvality. Podle toho, jestli ta kapela jezdí nebo 
nejezdí. Poznali jsme to šestým smyslem a nikdy 
se nemýlili.

Hoboes byli nade všemi, byli mimo tabulky. Proto-
že zpívali o tom, co jsme žili, jen to bylo veršované  
a mělo to melodii. O Wabim se říkalo, že písně psal 
na jeden zátah, Miki je měl mnohem propracova-
nější, rýmy mu nelítaly a měl mnohem poetičtější 
texty. To on napsal Královnu Kristýnu a pak, mno-
hem později, Co zbejvá. Wabiho byly syrovější a víc 
na doteku.

Posmívali jsme se Vojtěchu Tomáškovi a jeho 
sebelítostnému Toulavýmu a mnoha dalším. Když 
ze dne na den Brontosauři přestali hrát trampské 
a začali o lásce, věděli jsme od prvního akordu, 
od první noty, že to je lež, škrtli jsme to hned  
a posmívali se těm písničkám už tehdy, když je ještě 
všichni zpívali. Miki Ryvola, pokud vím, napsal jedi-
nou písničku o lásce, a když kamarád na otázku, jak 
se mu vede ve vztahu odpověděl, že byla celkem 
milá, věděli jsme, že nevede. Byly to břehy našich 
duší a věděli jsme, co se může a nemůže nikdy stát.

Když jsme u těch písčitých cest, kamarád Libor 
Müller šel jednou, sám, na vandr, údolím řeky Osla-
vy, údolím totemů, a podle jeho vlastních slov se 
k němu přidal jakýsi podivný týpek. Tři dny spolu šli, 
víceméně beze slova. Když s loučili, zeptal se jen 
-  ty jsi Wabi Ryvola? Chlápek prý přikývl a rozplynul 
se do ztracena.

I nám nejvíc slušel podzim.
Měli jsme na gymplu taneční v sobotu večer  

a byl jsem jediný ze třídy, kdo nechodil, protože jsem 
chodil jinam. Dnes se v duchu svým rodičům omlou-
vám, když jsem jen v pátek řekl, že jdu do terénu,  
a vrátil se v neděli večer, v době, kdy nebyly mobilní 
telefony, a rodiče mlhavě tušili, že jsem někde v této 
republice, snad na Malé Fatře, snad ve Chřibech. 
Zpívali jsme, že obzor kdo v očích nemá, nic nepo-
chopil, ne, především jsme to žili, a věděli jsme, že 
je to tak. Že obzor kdo v očích nemá, nic nepochopil. 
Tečka. V roce osmdesát dva napsal Wabi Ryvola 
Prokletou vůni hor a byla to pro nás nejdůležitější 
událost roku, nějak jsme ji od kohosi získali ještě na 
kotoučovém magnetofonu. Píseň se nikdy nedosta-
la na žádnou desku ani hitparádu a nebyla nikdy ofi-
ciálně vydána. Píseň pro nás nebyla ničím novým, 
nepřinesla nic, co bychom nevěděli. Protože jsme to 
byli my, komu vůně hor nedávala spát, byli jsme to 
my, kdo jsme věděli, že navěky nás bude do dlaní 
hřát oheň z horských smrků a borovic, a mnohokrát 
jsme si všichni zažili, jak nám na provizorní přístřeš-
ky a pánve padaly sněhové vločky. Byli jsme to my, 
komu se severák v noci opíral do stanů a byly to 
naše kroky, které provázela vichřice a sníh. Proto 
nám byly k smíchu kapely, které se chtěly jen přiži-
vit a dojímat posluchače umělohmotnými písněmi. 
Černé mraky byly pro nás reálnou výzvou k zápa-
su a taky jsme mnohokrát zápasili, jednou jsem to 
mnohem později schytal docela sám, a jak v písni, 
bylo to shodou okolností v argentinských pampách.

Pak, jeden den, mi ptáci přinesli psaní, a já jsem 
zabouchl za sebou dveře a šel do semináře, netu-
šíc, že, smutná vílo, za prvním rohem přijdou běsi. 
„Nikdy nechoď na banku opilý,“ napsal mi dávno 
předtím Wabi do zpěvníku na koncertě a jakoby tím 
anticipoval tenhle pobyt. Pět let jsem vždy v září 
jezdil mrtvým vlakem do Olomouce, do města, kde 
slunce nevychází a cesty zpátky nevedou. Kamará-
di pochcípali.

Po dalších mnoha letech jsem na Antarktidě viděl 
plát ohně pod ledovcem a vzpomněl si. Ty písně 
byly v nás, jako byly v nás Rychlé šípy. A když jsme 
se vraceli pozdě domů, ruce v kapse zašmátraly  
a škrtli jsme poslední cigaretu a když jsme usínali, 
mapu v očích jsme přikrývali spánkem.

Wabi zemřel 27. února 1995, byl jsem tehdy na 
studiích v Bruselu a v kapli na tabuli, na kterou jsme 
psali, za koho se budeme modlit, jsem napsal jeho 
jméno. Francouzsky mluvící spolužáci se mě ptali, 
kdo to byl. Pokrčil jsem jen rameny, protože jsou 
věci, které se nedají říct slovy.

Mám to napsáno dodnes na jizvách po těle.

-ORKO-
Převzato z autorova webu: www.orko.cz

WaBi Ryvola tohlE NikDy 
NENapSal

Foto: HAD
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Foto: MILOŠ TRUHLÁŘ
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ŘÍkal mi BRácho / hop trop
U téhle písničky, kterou do komiksu na poslední straně překreslil Tom Zvědělík, si většinou vzpomenu 

na příběh, jehož hlavní aktéry nebudu raději jmenovat, ale jde o dva trampy, co se rádi občas projeli na  
„hoboes“. Jednoho dne se snažili dostat z Moravy domů a samozřejmě hezky pěkně po hobousácku. Nako-
nec se jim až pozdě večer podařilo naskočit na nákladní vlak, jedoucí tím správným směrem. Háček byl 
v tom, že na plošinách vagónu byly části železných konstrukcí sloupů vysokého napětí. Jeli tak tmou, viseli 
na konstrukcích, byl začátek podzimu, takže už docela profukovalo, no prostě byla to mňamka. A jak tak 
byli vymrzlí, toho vepředu popadla akutní potřeba se vyčůrat. Ve tmě odhadl, kde asi tak visí jeho kamarád, 
aby ho neosprchoval a začal potřebu vykonávat. Leč nepočítal se zákeřným vzdušným vírem v prostoru 
železné konstrukce a tak se se k němu ze tmy najednou doneslo zoufalé volání: „Ty volééé, do toho všeho 
ještě začíná chcát…!“

Jeho kamarád v tu chvíli ani netušil, jak hlubokou pravdu vyřvává do nočního vlakového rytmu a okolní 
spící krajiny… -T-

Kapelní ráno na jakémsi festivalu
v osmdesátých letech…

1.  Slunce rozpálilo střechy kodrcáku,
    špinavej plech nám záda hřál,
    kolejí spojky počítaly kola vlaku,
    jelo se dál, vagón to vodkejval.

2.  V kapse jenom tupej zavírák a lžíci,
    nic, vo co člověk by se bál,
    nikdy jsme nebyli vážení cestující
    co znamenaj pro dráhu kapitál.

R:  Říkal mi brácho, a já měl ho proto rád,
    a naše jména byly zkrátka vedlejší,
    oba jsme měli víc, než moh by si kdo přát:
    společný nebe, dny a cesty včerejší.

3.  Až zas jeho vlasy větrem rozevlátý
    poznám na dálku za tratí,
    přečtu si na zarostlý tváři rozesmátý,
    že dobrej chlap se prostě neztratí.

R:  Říkal mi brácho, a já měl ho proto rád,
    a naše jména byly zkrátka vedlejší,
    oba jsme měli víc, než moh by si kdo přát:
    společný nebe, dny a cesty včerejší.

  + že dobrej chlap se prostě neztratí ...
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Ve večerních hodinách, na břehu Zlaté řeky – 
Sázavy, v místě kam se nedá dojet autem… Ve 
chvíli, kdy se rusalky a vodníci, otřesení celoden-
ním cvrkotem na řece díky zavedené půjčovně lodí, 
pomalu mátoří… Za prodlužujících se stínů, kdy po 
tropickém dni už začalo být trošku dýchatelněji, se 
v legendární hospodě U Starce sešla početná pes-
trá společnost trampů chatových i trampů ortodox-
ních a vůbec to ničemu a nikomu nevadilo.

Současný majitel Márty uvítal příchozí přečtením 
textu od trampa a známého komika Jardy Štercla‚ 
(najdeš ho na následujících dvou stránkách), ve 
kterém bylo vzpomínáno na dobu dávnou a divo-
kou, kdy U Starce nebylo pro samého pistolníka ani 
kam pořádně sednout a mnohé druhy ostrých jedů 
tam tekly proudem do jejich žíznivých a ochraptě-
lých hrdel. Žíznivých hrdel bylo U Starce nicméně 
dost i teď, po takovém dni nebylo divu, jen těch koltů 
proklatě ubylo. Carramba, Jack Aspirin by se divil...

O muziku však bylo postaráno nadmíru dobře – 
kamarády a kamarádky totiž pozvaly kapely Hoboes 
Revival Alva a Podobni zvěři. Každá měla svůj stůl  
a v hraní se střídaly po písničce. Zazněly mnohé 
staré předválečné trampské písně, četné písně 
Wabiho a Mikiho Ryvoly a samozřejmě autorské 
písničky obou kapel, které jsou nadmíru poslou-
chatelné a zpěvné. Je jen dobře, že se obě kape-
ly „dokopaly“ k vlastnímu CD a písničky jsou tedy 
zachovány i pro budoucí generace.

Jak už bylo uvedeno, a každý to jistě ví, hospo-
da U Starce je na břehu Zlaté řeky a tak mnozí  
neodolali a využili skvělé všednodenní příležitosti se 
vykoupat. Všednodenní proto, že slezina se konala 
ve čtvrtek. Někteří si vzali volno a vyjeli na vandr 
prostě jen o den dřív a jiní využili skvělého spojení 
Posázavským pacifikem, kdy poslední spoj odjížděl 
do civilizace až za hluboké tmy ve čtvrt na dvanáct.

Doufám jen, že podobných slezin tady bude víc…

-TONY- 

pÍSNičková SlEziNa u StaRcE

Podobni zvěři

Část Hoboes Revival Alva
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No, a potom mám hezkou vzpomínku. Jsem byl 
starší, to už jsem byl, jak se říká, trempíř zaběh-
nutej, to bylo asi kolem roku 1937, to sem jezdíval 
do Pikovic. Tam se říkalo na přívozu „U Mařeny“.  
A tam byla hospoda zvaná Starcova, která byla 
celej tejden taková slušná turistická restaurace, pro 
ty normální tůristy, výletníky, houbaře nebo rybáře, 
který tam bloudili po Posázavský stezce z Pikovic 
pod Medník, kteří chodili na Jílový a tam dozadu, 
co byly osady Oregon, Toronto. A takhle, myslím, 
že na to vzpomíná taky Boža Bezouška, kterej tam 
se mnou taky jezdíval, v sobotu večer se jako kou-
zelným proutkem tahle slušná turistická restaurace 
proměnila v tak zvanej „Saloon“. To byl Saloon, 
vopravdu se všema těmadletěma, tam se vopravdu 
sjelo z tý Sázavy od Pikovic a zase shora od Kame-
nýho Přívozu, vod Krhanic, protože tam byla velká 
louka, na tý louce byly stany a ta louka a ten přívoz 
u tý Mařeny patrně patřil tomu hostinskýmu Star-
covi. Von nebyl tak starej, ale jmenoval se Starec. 
A tenhleten Starec, když prostě v sobotu se to tam 
rozběhlo, no tak ten Starec, jako každej správnej 
šenkýř stál za pultem, čepoval a nalejval jedy, jak 
se říkalo: „Barmane – jmenuj svý jedy!“

Tomu dal kmínku, tomu dal rum, a támhletomu 
slivovici, na co měl kdo chuť, do toho nějaký to 
pivíčko, no a tím jak se říká nálada stoupala, prostě 
nálada frčela! Bylo tam tři až sedm kytár. Všichni 
zpívali, všichni hráli, nikdo nevěděl kdo co hraje. 
Byl tam prostě frmol. Tam to letělo, vokna drnčela  
a teďko holt zábava v plným proudu. Moc ženskejch 
tam nebylo, protože se tam neodvážily – byla to spíš 
taková pánská záležitost – no, a s přibejvajícíma 
kaloriemi a s přibejvajícíma minutama, jak noc stár-
la, tmavla, nálada byla čím dál veselejší, rozpustilej-
ší – a teď bylo – na to už celá hospoda čekala, na to 
jsme se už těšili, že když bylo kolem jedenácté  až 
dvanácté  hodiny, co se nestalo. Pomalu se dostá-
val do nálady i ten šenkýř, ten Starec, a asi tak vo 
půlnoci se sebral, nechal pípu pípou, nechal stolici 
stolicí, sebral se, šel vedle, vzal housle, stoupl si za 
pult, nebo si dokonce stoupl na lavici a za velkýho 
halasu začal koncertovat. Zkrátka jel s náma!

No, a teď začlo boží dopuštění – samo sebou – 
von se do toho dostal, protože už byl taky prdnutej, 
byl rozjetej a teď hrál jako Kubelík. Načež to všich-
ni kamarádi kolem vystihli, teď se všichni vrhli na 
pult, každej začal čepovat, ten si vzal tohleto, ten si 
vzal tamto, no a šenkýř tam stál a balil jedno sólo 
za druhým. Kytaristi už pomalu odumírali, protože 
ti chlastali teď už za pultem, bylo to zadarmo, že 
jo, kluci si nalévali z flašek, co hrdlo ráčilo, přišla 
jejich chvíle!

A teďko pan hostinskej to střihal, válel a obyčejně 
to dopadlo tak, že byla jedna – dvě po půlnoci, chvi-
linku si chtěl odfrknout, nebo si něco zakousnout, 
položil si housle na lavici a obyčejně si na ně pak 
sedl. To bylo jako hlavní číslo! A když už je neroz-
sed‘ sám, tak mu je tam nějakej dobráček šikovně 
podstrčil, takže je přece jen rozsed‘. To byl takovej 
puntík, na to se prostě čekalo. No, byla to taková 
spřízněná duše a příští tejden mu zase někdo přines 
nějaký housle. Vždycky se někde nakonec sehnaly, 
takže ve štychu jsme ho nenechali. A teď zkrátka 
všichni se vodtamtud vodkutáleli, protože na tý 
louce měli postavený stany, sebrali se a šlo se. Pro-
stě nák to skončilo a vobyčejně to skončilo tak, že 
už nebylo co čepovat, vevnitř to bylo všechno v haj-
zlu, housle rozšlápnutý. No tak se prostě nedalo na 
nic čekat a nějak to skončit muselo. Šlo se ven. Mě 
tam taky tenkrát zapálili stan,  půlka mi ho shořela. 
Zdálo se mi, že je najednou strašný horko a akorát 
jsem stačil vylítnout ven, povalit ho a hasit. Šlapal 
jsem po něm, mlátil dekou a tak.

A ráno to dopadlo tak, že když bylo tak devět – 
deset hodin, kdy už sluníčko svítilo na plný pecky, 
na tý louce se to všechno probíralo ze spánku, 
tak tenhleten chudák – šenkýř Starec – běhal po 

BožÍ DopuštěNÍ v SalooNu 
„u StaRcE“
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tý louce sem a tam a prosil: „Pánové, kamarádi, 
kdo jste včera byli u nás v lokále, mám tam nějaký 
nedoplatky.“ Běhal po louce a sháněl a prosil. No tak 
jsme se všichni na něj složili, no ale zdaleka toho 
nebylo tolik co se vypilo, to nemohlo bejt – ten efekt 
byl dycky daleko menší než tohle a to se opakovalo 
s malejma obměnama skoro každou sobotu.

No, musím říct, že za celou tu dobu co jsem ho 
znal, že nezkrachoval. Že věřím, že to bylo voprav-

Jarda Štercl společně s Káčou Víchem

Saloon U Starce v době, kterou tak hezky vylíčil Jarda Štercl     Foto: JOSEF DVOŘÁK

du z takovýho kamarádskýho sepětí s trempířema, 
poněvadž patrně co za celou sobotu tam vždyc-
ky prošutroval s těma trempama, s těma svejma 
houslovejma sólama, že to zase za celej tejden na 
těch tůristech, kteří tam courali po tý Posázavský 
cestě a stavěli se tam na toho buřtíka nebo pivko, 
dohonil.

 -JARDA ŠTERCL-
Jde o přepis magnetofonového záznamu 
vzpomínky tohoto známého komika a vypravěče.
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MISTŘI KYTARY
Je jich požehnaně. Někteří točí cédéčka, jako 

třeba Štěpán Rak, nebo Luboš Brabec. Jiní žijí 
pouze v legendách, například známý inovátor 
kytarového ladění kamarád Houla se svojí slavnou 
poučkou: „Jsem Seveřan, tudíž všechny kolíky 
musí směřovat k severu!“ Nebo třeba moje malič-
kost, když jsem na ohni Dakoty dokázal jako jedi-
ný zahrát na kytaru, připomínající luk (struny asi  
15 cm vysoko) a vyžral placku.

Na spoustu jiných historie zapomněla. Jednou 
z nich byla moje osadnice Bobina. Když se naše 
stopy proťaly poprvé, mířila zrovna s manželem  
a dvěma malejma klukama na jeden rybník kus za 
Stříbrem. Neměl jsem tehdá pevnej cíl trailu a tak 
jsem se přidal. Bobina táhla v podpaždí španěl-
ku, jen tak bez futrálu. Nabídl jsem se, že ji chvíli 
vystřídám, podala mi ji se slovy: „Neber jí za krk, 
nebo ho ulomíš!“ Měla pravdu, ta kytara vážila jak 
betonovej panel.

Teprve na fleku jsem zjistil detailně proč: zatím co 
Bouchal přitáhl dříví, udělal oheň a připravil kotel, 
Bobina obratně levačkou odtáhla struny, zalovila 
v kytaře a vytáhla postupně věnec buřtů, několik 
cibulí a asi tři kila brambor. Pak obrátila kytaru 
na druhou stranu a na zadní desce začala krájet 
cibuli, řkouc: „Rodina je žravá a prachy nejsou. 
Kdybychom to měli pojednat v konzervách, tak se 
nedoplatíme. Takhle udělám kýbl bramborového 
guláše a bude to.“

Pokud jsem si myslel, že je to její vrcholné číslo, 
mýlil jsem se. O pár víkendů později jsem zažil, 
jak vylovila s báglu potřebné suroviny, zadní desku 
pomoučnila a zadělala na ní knedlíky. Jestli je po 
uvaření krájela na plátky náhradním éčkem, to už 
si fakt nepamatuju.

Jo, hrát na tu kytaru uměla taky…
-LIŠÁK-

SPOLEČENSTVO KAMENU
Příběh začal v dalekém pravěku, kdy byl základ 

kamene vyvržen stratovulkánem nacházejícím se 
tam, kde jsou dnes Štiavnické vrchy. Dopadl tam, 
kde tehdy ještě mladá říčka Litava ukládala písek, 
a spekl se s tím pískem do oblé hroudy, jíž budou-
cí geologové budou říkat slepenec. Tam mnoho 
milionů let odpočíval a čekal, až přijde jeho čas. 
To nastalo, když na ostrohu skály vyrostl hrad 
Čabraď a on se stal jeho součástí.

Čas běžel, hrad dosáhl napřed své slávy a pak 
i úpadku. Zarostl křovím a trním, rozpadal se. 
A tehdy nastal čas, kdy se kámen měl stěhovat        
a dostat se ke svému budoucímu pánovi Tonymu. 
Jenže to se mu nechtělo. Způsobil tedy budoucí-
mu pánovi na dálku nemoc, napřed horečnatou, 
pak i pohybovou. Ale nebylo mu to moc platné. 

Jednoho dne se pod hradem objevila skupina 
trampů. Slovenských i českých. A protože jedné 
z nich, Túlavé Jackie bylo líto, že Tony nemohl 
přijet, sebrala kámen, dala si ho do báglu a tak 
se šutr vydal konečně na cestu. Jackie srdnatě 
vystoupala z údolí na Krupinskou planinu a vydala 
se s ním na Richňavu. Stala se tak první z těch, 
kterým bylo sudbou dáno kámen nést.  Kámen byl 
spokojen, vracel se domů, do Šťiavnických vrchů.

Radoval se marně. O dva dny později trampové 
dorazili na Richňavu    a tam jim ho Jackie coby 
dárek pro Tonyho předala. Měl tam počkat, než se 
trampové vrátí z vandru a odvezou ho do Čech. 
To bylo pro kámen nemilé. I ovlivnil jinak bezvý-
hradně kamarádské a nezlomyslné kamarády, 
aby kámen vzali a potajmu ho strčili Hafranovi do 
bonbónku na usárně. Kámen se tak vydal do cen-
tra jeho rodných vrchů a Hafran se stal druhým 
z těch, jež ho nesli.

„Vy šmejdi, kdo to byl?“ zařval Hafran, když 
kámen v usárně, po celodenním pochodu včetně 
cvičného sestupu k Bančianskému jezeru   a zpět, 
objevil. Kámen se zaradoval, neboť se zdálo, že 
bude vztekle zahozen a zůstane doma, ale osud 
chtěl jinak.

Hafran si musel vyslechnout mnoho veselých 
komentářů, z nichž nejvtipnější byly ty Kašíkovo.

Vzal kámen a ukázal ho Kašíkovi.
„Víš, co to je?“
„Jasně, to je Tonyho kámen,“ odpověděl sebe-

jistě Kašík.
„Ne, to je tvoje jízdenka do Čech,“ odtušil Hafran 

jízlivě, „u auta si ji zkontroluji.“
Vtípky odumřely Kašíkovi na rtech a kámen se 

tak mohl druhý den vydat na zpáteční cestu. Ales-
poň dal nově založenému kempu jméno – Tonyho 
kámen.

Ještě to nevzdával, seslal na oba vracející se 
poutníky vítr a déšť, zrádně je svedl z cesty, ale 
oni vytrvali a Kašík jej hrdinsky odvezl do naší 
země.O týden později přišel čas, kdy měl být 
předán svému právoplatnému majiteli, Tonymu. 
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Čtvrtým nositelem se stal Mejla, jež se ujal povin-
nosti donést ho na Empty camp. Kámen se bránil, 
zpozdil vlaky, způsobil zácpu na dálnici, ale svůj 
osud už nezvrátil a na campu byl Tonymu slav-
nostně předán.

S ním se pak vydal na poslední cestu. Jeho 
pokus, kdy Tonymu obnovil bolesti zad, byl už jen 
poslední zoufalou možností zkusit zvrátit neod-
vratnou sudbu a Tony jako poslední, pátý nositel, 
ho dopravil tam, kam bylo před miliony let určeno 
– sobě domů. Tak vzniklo a současně svůj úkol 
splnilo Společenstvo kamenu.  

 -HAFRAN- 

Z VLAKU PADAL 
A PŘÍŠERNĚ ŘVAL

Stalo se to někdy v roce 1996. Pátek pro nás 
vždycky znamenal sbalit fidlátka a hurá na kemp. 
Sešli jsme se tedy v Braníku a vlak v 19:15 nás 
unášel směr Čerčany, zastávka Kamenný Pří-
voz. Na téhle trati jezdil dvoupatrák, co mu věčně 
nefungovala automatika u dveří, což si přímo 
koledovalo o vandráckou klimatizaci.

Taky tenkrát dva kamarádi postávali ve dveřích, 
pokuřovali a klábosili o problému válcování silnic 
v Číně. Někde kousek za vranským nádražím 
jsem se k nim přidal, když mě zaujalo cosi plo-
voucího po Vltavě (byla to pěna pod přehradou, 
ale to jsem v té chvíli ještě nevěděl). 

Zeptal jsem se proto kamaráda: „Hele, Krtku, co 
to tam plave?“ a jemně jsem ho klepl po rame-
ni. Chyba. Krtek se ke mně otočil a v půli slova 
„cože?“ vypadnul z vlaku.

Ztuhnul jsem jak bájná Lotova žena a hlavou 
mi proběhly velice brutální představy. Pak jsem 
zaběhl mezi sedačky pro bágl.

„Nestalo se mu nic?“ ptala se starostlivě jakási 
paní.

„Nemělo by, on umí padat“, odpověděl jsem  
a skoro tomu i věřil.

Vyskákali jsme ve Skochovicích, vlak ještě ani 
nestál a já už pelášil po kolejích zpátky.

Nevěděl jsem, co budu dělat až ho tam najdu 
ležet s rozbitou hlavou, utrženou nohou, nebo 
kdoví co ještě... 

Neležel, šel po kolejích a koukal po zemi. Sotva 
jsem popadal dech, ale radši jsem se zeptal:

„Nechybí ti nic?“
„No jo ty vole. Zapalovač je fuč!“
Když jsme jeli za čtrnáct dní zas, nabádal jsem 

zrovna Krtka, že vystupujeme až v Kameňáku  
a ne zase ve Vraném, když nastoupili dva mladíci 
a postavili se ke dveřím. Krtek seděl pevně upro-
střed plošiny a ke dveřím se nepřibližoval.

„Hej, kluci, já bych tam nestál…“ 
A věděl co říká.

-DIESEL-

Ilustrace: KOKEŠ
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Chtěl bych sedět ve vlacích co jedou bůhvíkam
kde jsem jakživ nikdy nebyl nebo kde to znám
poslouchat jak duní tam-tam pražců pod koly
mít v koutku cigáro a v očích obzory
na který se vylil modrej ingoust dálavy
zčundrat kožich kopců když jsou v říjnu zrzavý…

Chtěl bych ještě aspoň jednou projít Zbirožák
na rtech Vačkáře mít a na zádech vak
vidět znovu kopec Vlastec v bílý parádě
na Zlatým dně vzdát holt Packardový brigádě
v Holoubkovský taverně pít horkej rum a grog
pak se plížit po silnici krok-vsun krok-vsun krok …

Chtěl bych vyjet v listopadu na řeku Střelu
kde jsem přišel k reumatismu hostci ústřelu
čekat dole pod Liblínem na psí štěk a kvil
kterej hafne v sypavištích dog of Baskerwill
zamést zase vršek Třemšín svýma tlapama
někde v Míšově řvát s vožralejma chlapama … 

Chtěl bych zase přelézt plot klíčavský obory
rozbít tam svou kytáru a svoje tábory
vidět ještě starej seník old Muří nohu
u kozojedský silnice chrápat ve stohu
sednout si pod brdským hřebenem na „Winter camp“
v kublovských jezírkách ještě udělat pát temp … 

Chtěl bych sedět v rakoluský knajpě na sudu
říkat „když jsem pobuda tak tady pobudu“
vylejvat plnej půlitr ze skály
za ty co tu s náma nejsou a dřív bývali
vůbec by toho bylo moc co bych ještě chtěl
kdyby nebylo to svinský slovo „bohužel“ … 

Až tam jednou vyleju to pivo za sebe
nedej dobrej bože ať jak Mavrud je nebe
to bych musel asi zase zase asi jít
do rigolu pod smrčkama spacák rozložit
zpívat smutný trampský písně tak triviální
u vohně a u piva bejt sentimentální …

Dej můj bože dobrej ať je nebe nijaký
na jehlice stromů ať nabodnou se mraky
ať leje jak z konve ať je vůbec šedivo
nebo tam nikdy nevyleju za sebe pivo …

-HONZA VYČÍTAL-
Camp č.1/1968

SONg O rAkOLuSký kNAjPě NAD řekOu

CeSTA

Stále mě to láká
Dnes o kousek dál

Do údolí řeky
Na vrcholky skal

Stále mě to láká
romantika v dálce

Letokruhy ohně
Zalomení palce

Stále mě to láká
Pryč z rodného města

Svoboda a Volnost
Cílem cest je Cesta

-SeVeřAN- 
Trapsavec 2019
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vRátNEJ
„Tohle je speciální voddělení, mladej. Tady jsou 

ty nejtěžší případy, naprosto rezistentní vůči jaký-
koliv léčbě,“ pokynul vrátnej k zavřeným skleně-
ným dveřím v přízemí, přes který byly navařený 
železný mříže, a zamířil zpět do svý vytápěný 
kukaně. Tím skončilo moje seznamovací kolečko 
civilkáře a začala každodenní pracovní rutina. Po 
týdnu jsem prošel všemi odděleními kromě toho 
posledního za zamřížovanými dveřmi. Při nejbližší 
příležitosti jsem se na to starýho vrátnýho zeptal.

„Jo mladej, o těhle říkaj, že sou úplně nejhorší se 
všech. Naprosto nepředvídatelný volnomyšlenkáři 
prchající při sebemenší příležitosti mimo civiliza-
ci a mimo dosah našich monitorovacích zařízení. 
Vloni se jeden z nich během odpolední pauzy na 
dvoře prohrabal až ke kanalizaci a zkoušel se 
dostat do tý roury, co přes hranici pozemku odvádí 
všechny místní sračky. Propláchli ho třikrát skot-
skýma střikama se Sanitolem, ale nic nepomohlo. 
Smrdí nám dál na oddělení. Říkám mu teď Hov-
nivál,“ dokončil nezvykle dlouhý monolog vrátnej  
a típnul cigaretu o parapet. Venku začalo drobně 
ale vytrvale pršet.

Odpoledne přivezli dalšího. Stál jsem zrovna  
u okna ve čtvrtém patře, kde probíhá léčba počíta-
čových závislostí, a přemýšlel, kam se na nějakou 
tu hodinku zašít. Z auta se nejdřív vyvalil zřízenec 
a následně vypadlo pár smrkových větví. Násle-
dovaly dvě svázané mrskající se nohy v černých 
kanadách a zbytek těla v zelenejch hadrech. Ruce 
křečovitě objímaly očouzenej šutr, jako by to byl 
nějakej poklad. Jo, tyhle křeče, ty jsou naprosto 
typický...chovanci ve čtvrtém patře stejně křečovi-
tě svírají svoje zvířátka – substituční plyšový myši. 
Zvědavost nakonec přebila mojI odpolední lenivost 
a já vyrazil do přízemí příchozím naproti. 

„Na co vejráš, tak votevři ty dveře, ne?“ zabu-
rácel zřízenec přinášející nohy nového pacoše, 
zatímco se mu snažil z rukou vykroutit šutr. Paci-
ent jen neartikulovaně vřískal a pokoušel se tlus-
tou ruku porostlou černými chlupy pokousat. Trap-
nou situaci zachránila vrchní sestra, která otevřela 
dveře zevnitř, a já tak nemusel přiznat, že stále 
ještě nemám přístup do této tajné komnaty. Využil 
jsem zmatku a proklouzl dovnitř. 

„Ty ponožky si sundejte a nechte je za dveřma, 
mladíku,“ zavrčela vrchní, když si všimla mé malič-
kosti.

„Sou čistý,“ odsekl jsem nedůvěřivě.
„Panebože, tady přece nejde o smrad, ale o vaše 

bezpečí,“ loupla očima ke dveřím. Výhrůžku jsem 
nepochopil, ale radši jsem poslechl a hodil svoje 
vysvlečený fusekle za dveře. Naboso v trepkách 
jsem postával uprostřed společenské místnosti. 
Jeden z ošetřovatelů právě zápasil s bělovlasým 
postarším mužem se zaťatou pěstí.

„No tak pusť to, dělej!“ supěl těžce námahou  
a snažil se mu zbělalé prsty otevřít. Stařec lítostivě 
vyhekl, když mu došly síly, a na zem se vysypala 
hrstka zelenýho jehličí.

„Doprdele, kam na to furt chodí?“ zaklel ošetřo-
vatel a rychle posbíral hromádku. Nejvyšší čas, 
kolem se začal srocovat dav zvědavých pacientů  
a některým se začaly divoce lesknout oči. Ucítil 
jsem slabý závan sanitolu a spatřil šlachovité-
ho zrzka, který se hbitě sehnul pro přehlédnutou 
smítku. To musí být určitě Hovnivál, pomyslel jsem 
si a zamyšleně se vydal zpět ke dveřím. Na jejich 
upatlaném skle už viseli dva chovanci a hypno-
tizovali moje ponožky za dveřmi. Vrchní sestra  
a ošetřovatel museli zasáhnout, abych se vůbec 
dostal ven. Fakt divný, tohle oddělení. Sebral jsem 
fusekle a zmizel z dohledu dvou párů lítostivejch 
očí přilepenejch na skle. 

„Fusekle?“ podivil se vrátnej. Ale když jsem je 
vytáhl z kapsy, hned otočil.

„Aha, no jo, jsou zelený,“ pokejval hlavou  
a namočil si špičku rohlíku do vlašskýho salátu. 
„Tak to se nesmíš divit,“ zahuhlal s plnou pusou. 
„Tahle barva je pro ně jak červenej hadr pro kroca-
na, to v nich probudí ty jejich divoký pudy a začnou 
vyvádět. To je taky důvod, proč dole nemají žádný 
kytky a vokna jsou z pískovanýho skla. Dokonce, 
to by ses divil,“ zakuckal se, „dokonce tam vybírali 
personál s ohledem na barvu vočí!“ Představil jsem 
si, jak se dav pacientů zachvácených neznámým 
amokem vrhá na nového ošetřovatele a vydloubá-
vá mu oční bulvy...to jsou teda fakt magoři.

„Některý si říkají ortodoxové a ty sou uplně nej-
horší. Těm vostatním udělá radost i jiná přírodní 
barva, ale tihle jdou jenom po zelený,“ domlasknul 
špičku rohlíku a vnitřek krabičky od salátu objel 
prstem. „Takže příště, mladej,“ zašermoval mi před 
očima ukazovákem oblepeným zbytkem vlašáku, 
„příště si dávej bacha, jinak odtud vylezeš bezno-
hej! Nikdo vlastně neví, čeho všeho jsou schopní.“

V následujících dnech jsem přeorganizoval šatník, 
abych mohl beze strachu chodit do práce. Všechny 
zelený věci jsem vyčlenil pouze na mimopracovní 
aktivity, a tak si navodil iluzi bezpečného pracoviště. 
Po dvou týdnech mě ale chovanci uzavřeného oddě-
lení z mého omylu vyvedli. Sklízel jsem po obědě 
talíře ze stolů a všiml si, že poslední strávník u stolu 
pošilhává po nedojedené polévce z vedlejšího talíře, 
který jsem se právě chystal odnést. Rozhlédl jsem 
se kolem a se spikleneckým mrknutím talíř přisu-
nul pacientovi k dojedení. Ten vděčně vylovil větší 
snítku petržele a opustil stůl i talíř nedojedené polév-
ky. Zůstal jsem stát s otevřenou pusou. Po pár kro-
cích se zřejmě z vděčnosti otočil a popošel ke mně 
s rukou nataženou k poděkování. Podíval jsem se 
rychle na svoje ponožky a vyloučil jakékoliv pochy-
by o jejich barvě. To by šlo, usmál jsem se a natáhl 
svou ruku dopředu. Byla to chvilka, nestačil jsem ani 
ceknout a měl jsem vykloubenej palec.
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„Jsi byl na uzavřeným a rozhod› jsi se přátelit, 
co?“ ukázal vrátnej vidličkou s nabodnutým kous-
kem tlačenky na můj zafačovanej palec pravý ruky. 
Ušklíbl jsem se. Mlčení je taky souhlas, a tak vrát-
nej pokejval hlavou a rozhodl se mě podpořit: „Nic 
si z toho nedělej, mně se stalo to samý. Vyžebrali 
na mě sirky, že prej si chtěj zakouřit. Jenže místo 
tajnýho kouření v umývárnách založili voheň z dří-
vek vod nanuků, který si celej rok schovávali. Stáli 
kolem toho pidivohníčku dokola a zpívali tu jejich 
hymnu. Kdybysme tu měli místo lina parkety, tak 
by je snad vytrhali a udělali si z nich regulérní 
vatru. Toho, co to celý zpunktoval, pojmenovali 
tehdy Vohnivál, však už ho znáš,“ pousmál se pod 
fousy vrátnej.

„To tady musíte mít historek, s takovýma blázna-
ma, co?“ nadhodil jsem a doufal, že se dozvím víc. 
Pokrčil rameny, utřel si koutky úst a zapnul rádio. 
Přesto jsem měl pocit, že nás společný zážitek 
s vykloubeným palcem tak nějak spojil.

Za pár dní jsem dostal přednášku od místního 
doktora, kterej si připravoval podklady na konfe-
renci o narušeném evropském duševním zdraví. 
Pro svou přípravu vzal zavděk i neerudovaným 
posluchačem. Dozvěděl jsem se dost o všech, 
co tady zachraňujeme před jejich závislostma, 
možná i to, co jsem ani tak vědět nechtěl. Svoji 
osvětu zakončil hodnotnou myšlenkou: „Podívej 
se na to v globálním měřítku. Máme tu narůstají-
cí počty závislých, stalking, gambling, tramping...
ty čísla jsou enormní. Přestávají chodit do práce, 
veškerý volný čas tráví se svou závislostí mimo 
naši realitu, jsou nekontrolovatelní. Jedinou výjim-
kou je bossing – tam chodí do práce právě proto, 
aby mohli svoji závislost provozovat. A my? Zatím 
jedinou závislost, kterou se nám podařilo masivně 
potlačit je mamaming!“ rozhodil bezmocně ruka-
ma. Na můj nechápavý výraz, jen zakroutil hlavou 
a pohrdavě odfrknul: „Znovuzavedením povinné 
vojenské služby jsme odtrhli kňourající třicetileté 
mamánky od vysátých bradavek mateřských prsů 
a udělali z nich zase chlapy! Ale to se poněkud 
obtížně vysvětluje civilkáři, který se těmto našim 
společným evropským plánům vyhnul, že?“ ušklíbl 
se jízlivě. Tím mě docela slušně naštval.

Večer jsem na netu v anonymním okně interne-
tového prohlížeče slídil po dalších informacích. 
Našel jsem nějaký starý weby plný fotek a noto-
vejch zápisů. Odkazy na knížky, který nejsou nikde 
k dostání, a odkazy na už neexistující fotogalerie. 
Celkem sympatický pohled, kdyby člověk nevěděl, 
kam až to může vést. O svůj poznatek jsem se 
ráno podělil s vrátným. Zvykli jsme si spolu vypít 
první ranní kafe v jeho kukani. Nevypadal zas tak 
překvapeně, ale varovně vztyčil prst a zašeptal: 
„Tohle je dost nebezpečný, mladej. Žádný sympa-
tie, nebo na to doplatíš. Buď tady skončíš, nebo 
skončíš tady. A ta druhá možnost je o dost horší.“

Chvíli se ošíval, bylo vidět, že s něčím uvnitř 

sebe bojuje. Nakonec odemknul spodní šuplík, 
vyndal odsud krabičku a strčil mi ji pod nos, do 
kterého mě udeřila povědomá kořeněná vůně. 
Vůně jehličí!

„To...to jste byl vy, co jim to dealoval na odděle-
ní?“ vykulil jsem oči a nedůvěřivě si ho prohlížel. 
Pokrčil rameny a unaveně se usmál: „Když jsem 
byl mladej, měl jsem dobře nakročeno do úplně 
stejný závislosti. Asi geny po tátovi, ten po lesích 
prošoupal nejedny boty. A jeho táta jakbysmet. Já 
jsem měl prostě štěstí...“

„Že jste do toho nespadnul taky, že jo?“
„No, spíš štěstí, že mě nechytili,“ bázlivě se 

rozhlédl a vytáhl ohmatanou knížku z aktovky. 
„Tumáš, přečti si to, předávalo se to u nás doma 
z táty na syna po několik generací. Ale dej si 
bacha, ať tě s tím nikdo nevidí. Tady stačí málo  
a už tě držej pod krkem.“

Podíval jsem se na barevnou obálku a nápis na 
knize – jedna z těch, co už se nikde nedá sehnat. 
Paráda!

Knížku jsem během víkendu přelouskal. Navzdo-
ry varování „žádný sympatie, mladej“ mi její obsah 
přišel velmi sympatický. V neděli večer jsem ji pro 
jistotu zabalil do novinovýho papíru a hodil do bato-
hu, co nosím do práce. Těšil jsem se na pondělní 
ranní kafe, ale když jsem přišel do práce, kukaň 
byla prázdná. Bylo to divný, protože většinou cho-
dil přesně a vždycky dřív než já. Ale asi ho něco 
zdrželo. Postavil jsem vodu na kafe a posadil se do 
jeho židle. Sundal jsem hrnečky z poličky a natáh-
nul se po plechovce s kafem. Plechovka zaskří-
pala, když jsem jí otvíral, to se asi drobná zrníčka 
mleté kávy dostala do drážek závitu plechového 
víčka. Zabořil jsem starou hliníkovou lžičku do ple-
chovky a zarazil se. Uvnitř plechovky byl kromě 
kafe taky nedbale složený lísteček kostičkovaného 
papíru. Vylovil jsem ho dvěma prsty a rozbalil ho. 
Na papíru bylo tužkou narychlo naškrabáno:

SKONČIL JSEM TADY
DÁVEJ SI BACHA!
                                ČERMÁK

Rozčileně jsem vstal z otáčivé židličky, až 
zapraskala. Uvědomil jsem si, že mi doteď nedo-
šlo, jak se vrátnej vlastně jmenuje. Ale kam šel? 
Dal výpověď? Zase do toho spadl? Vyběhl jsem 
z kukaně směrem ke schodům, abych nahoře u 
doktora zjistil, co se vlastně stalo. Udiveně jsem 
se zastavil v půlce chodby a podíval se na podlahu 
– všude se válelo rozsypaný jehličí. A skrz zamří-
žovaný dveře v přízemí na mě zíraly dvě smutný 
povědomý oči...

-PAVLíS-
2. místo v povídkách Olpsavců, Trapsavec 2019

Ilustrace: TOM ZVĚDĚLíK
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HrOMNICe

Do vlasů
se mi snáší sníh

a slunce
budhistický mnich
mě svléká jako nevěstu

je čas vydat se na cestu

-eVeLÍNA- 
2. místo v poezii Oldpavců, Trapsavec 2019

kONeC řÍjNA

Podzim už vyplýtval
čím marnotratně hýřil
A nepietně pestrá
jsou parte zesnulého léta
kdo by si vyčítal
kdo by se studem pýřil
že mlsně hltal krásu
jež vyzývavě létá

-jIřÍ VÍDeŇSký-
2. místo v poezii nad 23 let, Trapsavec 2019
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