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Mrtvo na trati, aneb zbylo nás pět aneb Jaroosův článek o vandru podél „Mrtvé tratě“ v Krušných horách
najdeš na straně 12. Foto: TOMCAT

Z Kraje koňských hřív je Hafranovo povídání ze společného vandru českých a slovenských trampů
po Muráni. Více na straně 26. Foto: JOKO

Předplatné PUCHEJŘE na rok 2019
Stejně jako v předchozích letech přijmi poděkování za tvou podporu vyjádřenou
předplacením Puchejře, nebo navíc i finančním darem - neboť vydávání Puchejře
je závislé právě na kamarádkách a kamarádech, kteří si ho nejen přečtou, ale
hlavně předplatí.
Puchejře bohužel neděláme ze vzduchu – poštovné (které se jen letos zvýšilo
o 12 Kč na jedno předplatné), tisk, režie a další věci kolem prostě stojí peníze,
a ne málo. Proto ještě jednou děkujeme!
Předplatné na rok 2019 je 200 Kč poslaných:
- přiloženou složenkou
- platbou na číslo účtu 256892102/0300
a jako variabilní symbol uveď číslo
......................

Množstevní předplatné

Pokud by se u vás v osadě, partě, na slezině našlo víc zájemců o odebírání
Puchejře, dá se docela dobře ušetřit na společném poštovném, kdy bude
potřebný počet Puchejřů posílán v jedné obálce na jednu určenou adresu.
Ušetříte peníze a zároveň nám tím pomůžete při vydávání časopisu.
Předplatné 2 výtisků je za 332 Kč (jedno předplatné pak stojí 166 Kč)
Předplatné 3 výtisků je za 462 Kč (jedno předplatné pak stojí 154 Kč)
Předplatné 4 výtisků je za 592 Kč (jedno předplatné pak stojí 148 Kč)
Předplatné 5 výtisků je za 722 Kč (jedno předplatné pak stojí 144 Kč)
Předplatné 6 výtisků je za 840 Kč (jedno předplatné pak stojí 140 Kč)
Stačí k platbě z účtu nebo na složenku do Zprávy pro příjemce
napsat (pro náš lepší přehled) o kolik Puchejřů jde - třeba: 3x PU.
Nebo nám to napsat i mailem či SMS (kontakty jsou na straně 42).
Do dalšího roku Ti přejeme hodně dobrých vandrů
a potlachů …

-redakce-

Puchejř
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Pozdrav turčianských trampů

Ze společného ohně turčianských trampů, který
vzplanul u příležitosti 100. výročí trampingu,
přišla na adresu redakce krásná a taky obrovská
pohlednice, na které je pozdrav: „Čitatelům časáku
Puchejř a všetkým trampom v ČR“, s podpisy
nespočitatelného množství slovenských kamarádů
a kamarádek. Pohlednici najdeš na straně 38.
Děkujeme!

• V pátek 16. listopadu se v podbrdské hospodě
U Menclů v Hatích uskutečnila velká trampská
rozlučka s hospodským Petrem, který se rozhodl
toho po letech nechat. Rozlučku si zasloužil, protože
pohostinné zázemí, jaké vytvořil brdským trampům,
se hned tak jinde nevidí.

Tramping na řece Svitavě
a v jejím okolí

V této knize jsou zachyceny první zmínky
o trampech severně od Brna a následovný rozmach
trampingu v okolí Adamova, Blanska, Boskovic,
Šebetova atd.
Napsal ji Petr Sychra – Pim a pokud o ni máš
zájem, napiš si přímo Pimovi na mailovou adresu
tspim@centrum.cz
Kniha je celobarevná, má rozsah 160 stran, formát
A5, stojí 270 Kč + poštovné. A protože vyšla v omezeném nákladu, doporučuju si pospíšit.
• Na osadním fleku Hradisko pořádala koncem září
T. O. Falešná karta už 23. výroční potlach. Nikoho
asi nepřekvapí, že u ohně byly soutěže ve zpěvu
osadním i sólovém a asi 110 přítomným zahrála
kapela Falešné karta.
• T. O. Bobrava zvala kamarádky a kamarády na
Zavírání řeky Bobravy do Chroustovského údolí
a to na sobotu 20. října.
• Potlachů ke 100 letům trampingu bylo hodně, ale
potlachu ke 100 letům republiky jsem si všimnul
jen jednoho.
Pořádala ho brdská osada C.T.H.B.C v sobotu
28. října na Skautském plácku pod Babou. Ohni
předcházela páteční merenda v Běštíně.
• V Liščím lomu na Amerikách vzplanul v sobotu
10. listopadu 8. výroční oheň T. O. Tuláci podzemí.
Jestli svoje výročí oslavili společně i s Hagenem se
nepodařilo zjistit.
• Neuvěřitelné se začíná stávat skutkem, ale
dlouhých 14 let po vydání úspěšného CD Den
pramenů a po několika letech přerušovaného
nahrávání připravuje skupina Lístek na duben
vydání nového CD.

Puchejř

Petr (vlevo) ve svém království

Trapsavecká pohádka v Těnovicích

Tradiční listopadová slezina trampských literátů
se odehrála druhý listopadový víkend na faře
v Těnovicích. Páteční večer byl ve znamení oslavy
kulatin kamarádky Dany a muzicírování daleko
přes půlnoc, sobota pak dělání dřeva, návštěvy
hospůdky v Hořehledech a večer pak třem desítkám trampských pohádek v povídkách a básních.
Vydařené akce se zúčastnilo na padesát kamarádů
a z příspěvků bude v malém nákladu připraven
sborníček.
-HAFRANUzávěrka dalšího čísla PUCHEJŘE je 11. února 2019!
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• Pokud bys chtěl/la shlédnout zajímavé a hezky
udělané dvacetiminutové video o vandru jedné
trampské party Laponskem, tak si na Youtube dej
do vyhledávače: Laponský vandr – srpen 2017.

50 let Karabiny

Známá brněnská osada v říjnu slavila padesát
let výročním potlachem v Pozďatíne, na místě,
kde se konal 10. Česko-Slovenský potlach. Rádi
jsme na jejich kulaté výročí přijeli, protože mají
také výbornou kapelu dobrých muzikantů, kteří
se samozřejmě znají s řadou jiných trampských
muzikantů. Těšili jsme se tedy na pěkné písničky
a zpívání s mnoha kamarády. Hrálo se a zpívalo už
před zahájením potlachu k „rozehřátí“ muzikantů
i hostů a k všeobecné příjemné pohodě. Šerif Palda
přivítal všechny přítomné a zavzpomínal na předešlé
období osady Karabina včetně zájmu některých
aktivních jejich členů-speleologů. Potom se střídali
jednotlivci i skupiny a zpívali a hráli známé i méně
známé písničky. Krátké přestávky vyplňoval Fargo
veselými příhodami. Po otevření šerifského kruhu
se hrálo a zpívalo společně a to jak u ohně, později
i v jídelně. Výročí osadní padesátky se tedy oslavilo
vesele jak se sluší a patří.
- JÁRA PALEC-

My, Tapi a Salim, vydáváme desku!

Teda, ještě se na ní podílí naše kapela MandalaBanda a další muzikanti. Bude se to jmenovat
Zpívající zvěřinec a budou na ní naše písničky
pro děti. Ale i dospělí je mají rádi a vyžadují je na
koncertech. K cédéčku bude pro zájemce i zpěvník
s akordy, magnetky a další srandičky.
Sbíráme na to peníze přes internet, takže když
si najdete www.hithit.com a zadáte Hudba a pak
Zpívající zvěřinec, jste tam. A když nás nějakým
způsobem podpoříte, dostanete CD a další věci za
dobrou cenu, promptně a do domu.
Pro Brňáky a okolňáky: vy můžete přijít na křest,
který se koná 21. prosince v Dělňáku na Jamborce,
a to v 17 hodin (čekáme účast dětí). A tam si svoje
odměny vyzvednete.
Takže jestli máte na dosah nějaké dítě nebo si
sami chcete udělat radost pod stromečkem, neváhejte. Podle dosavadních ohlasů předpokládáme,
že vás nezklameme.
-TAPI• V sobotu 27. října 2018 si připomněla osada
VEČERKA v jihočeských Bezdědovicích 55. výročí
založení – OLÉÉÉ

osada VEČERKA

Puchejř
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Předplatné PUCHEJŘE
jako dárek k Vánocům
V Puchejři opět najdeš vložený DAROVACÍ LIST
na předplatné Puchejře 2019. Pokud se rozhodneš
ho využít a věnovat list někomu dárkem a podpořit
tím i vydávání časopisu, tak stačí, když ke svému
předplatnému připočteš dalších 200 Kč a adresu
obdarovaného či obdarované nám pošleš mailem,
sms či dopisem (kontakty jsou na straně 42) a my ho
tady zařadíme do adresáře předplatitelů Puchejře
na rok příští.

150 Kč
Jiří Sovják

Ještě prosba u posílání mailem – do názvu mailu
prosím napiš DAR PŘEDPLATNÉHO, aby nedošlo
k jeho přehlédnutí.

78 Kč
Lea Röschová

Opět děkujeme všem, kteří jste věnovali dar
podle svých možností, aby Puchejř mohl vycházet
v takové podobě a v takovém rozsahu, v jakém
vychází.
1058 Kč
Vašek Eliáš

100 Kč
Marta Furdíková – Šmidla, Jiří Plicka – Soptík,
Jaromír Kubík, Alice Borecká,
82 Kč
Markéta Jozová – Márčí

68 Kč
Miloslav Kubelka – Šolim
58 Kč
Milan Doležel – Drobek, Jiřina Vltavská,
Marek Krušina – Šamánek, Jenda Pliml – Johny
50 Kč
Dana Čáchová, Vladimír Koza, Míla Vaněk

1000 Kč
Ladislav Apfelthaler – Ladys
800 Kč
Pavel Pytner
692 Kč
František Kroupa – Roupe
600 Kč
T.O. Vzpomínka
558 Kč
Karel Klewar – Kajk
350 Kč
Milan Gaper, František Tácha – Dan
300 Kč
Pavel Ardolf – Pája
248 Kč
Tomáš Racek – Tom, Karel Šturm, Radek Podlipský
200 Kč
Pavel Hruška – Drsnej Dědek
182 Kč
Josef Sedláček – Willie

Puchejř
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V minulém čísle PUCHEJŘE byla ze 75. výročí
brněnské T.O. ROWERS jen psaná reportáž,
neboť potlach se konal v době, kdy už byl Puchejř
uzavřený a již v něm nebylo místo. Ale byla by
škoda nezveřejnit fotku osadníků i s jejich krásným
novým totemem a ještě něco navíc…
Foto: PLAMIENKA

Puchejř
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Rozhovor s Bohumilem Röhrichem – Béďou Šedifkou
Sedím u rozpálených kamen v Béďově chatě
na T.O. Komáři a popíjím kafe. V ohni praská
dřevo, které můj hostitel vlastnoručně přes léto
narubal na zdejších strmých stráních a panuje
naprostá pohoda, jako vždy, když se někdo
ocitne ve společnosti skvělého člověka. Až se
mi nechce ji narušit tím, proč jsem dnes Béďu
přijel navštívit. Nakonec se ale odhodlávám.

Tak jak se pořád máš?
Děkuji pěkně za optání, odpovím ti velice rád,
protože dobře vím, že se závistivci v naší komunitě
vyskytují spíš jenom náhodou, anebo omylem.
Tedy v rámci možností zatím sakramentsky dobře.
To znamená neustálé potěšení z pobytu na chatě
uprostřed lesů na břehu potoka, teď v listopadu
to bude 25 let neustálého života bez městského
ruchu a pořád jsem se možnosti být stále na osadě
nenabažil. A protože vím, že každej dobrej den je
dobrej, jsem za něj hodně vděčnej – nevím, zda
osudu, anebo snad těm nahoře. Dokud si našinec
může nadělat dřevo na zimu, dojít si ke studni pro
vodu, něco si každý den nebo obden ukuchtit,
pak je všechno O.K. Jsem také dost přesvědčen
o prospěšnosti částečné odtrženosti od neustálého
a překotného dění kolem nás, nepouštět si pod kůži
všechny možné aféry, maléry, kampaně a já nevím
ještě co všechno, Prostě není to strkání hlavy do
písku, ale ve svém věku už jsem toho tolik prožil
a pochopil, že na naprostou většinu nemám
nejmenší šanci něco ovlivnit a tak si raději šetřím doufám že rozumným způsobem – svoji za ty roky
přece jen trochu opotřebovanou nervovou soustavu.

Puchejř

A tak si říkám – ať už zaprší a přestane nám ubývat
voda v osadní studni, ať dál už neusychají stromy,
ať už dá pokoj nenasytnej kůrovec, ať ještě mohu
něco kloudného udělat – samá malá přání, ale
velikého významu.
Letos slavíme století trampingu, jak se toho
povyku kolem výročí zúčastníš a jaký to na tebe
dělá dojem?
Při prvním pohledu na většinu setkání a událostí
kolem výročí vzniku trampingu se mi to jeví docela důstojné – byla tu zdařilá vernisáž výstavy
v Národopisném muzeu, slavila Ztracenka, potlachem si to připomínali i kamarádi kočovného muzea
Freda Jedličky, monstrózní koncert v Pikovicích. Ale
jak je u nás dobrým zvykem, vždy je něco špatně
a nějak se sjednotit na svém názoru nedokážeme
ani my trampové. Je-li to v rovině konstruktivní –
je to jen dobře. Byl jsem jen na zmíněné vernisáži
v paláci Kinských, to proběhlo na úrovni, i samotná výstava je slušná, dodatečně mi udělal radost
článek v posledním Puchejři, kde kamarád Obluda
ocenil jedinečný přínos tišnovského Prcka a alespoň
on za nás za všechny mu poděkoval. Pak jsem také
byl v Pikovicích, naštěstí bylo moc dobré počasí,
dovedu si to představit za deště, mockrát jsme to
zažili u ohně, i třeba na Portě, ale nikdy už to není
ono. Asi největším přínosem těchto setkání jsou
právě asi ta setkání lidiček se stejnou krevní skupinou, že si popovídají spolu ti, kteří se třeba již kolik
let neviděli. Samotná vystoupení byla tu lepší, tu
horší, ale přímo strašný byl závěr. Nevím kdo byl
dramaturgem, ale moc se nevyznamenal, závěr
koncertu k stoletému výročí trampingu si představuji
jinak. Až se bude slavit 150 let nebo dej Bože 200
let, bylo by možná třeba udělat rok předem anketu mezi trampy s otázkou: Jak si přejete slavit
a jestli vůbec? Odpověď by mohla znít – slavit jen
na osadách, nebo vydat reprezentativní publikaci
s přiloženým hudebním nosičem. Ale co bude dál
- nevím.
Kromě trampingu letos slavila významné
výročí i tvá osada T. O. Komáři. Co nám o tom
jako její úřadující šerif můžeš říct? O tom, jak
se povedl výroční oheň a určitě i něco málo
o osadní historii.
Tak se to letos všechno seběhlo dohromady, slaví
republika i naše trampské společenství první stovku
od svého vzniku, osada Komárů je o dost mladší,
její počátky jsou sice datovány koncem dvacátých
let, to ale bylo v lokalitě u zříceniny hradu Buben na
řece Mži. Jenže po záboru pohraničí museli osadníci svoje chaty rozebrat a přestěhovat do vnitrozemí.
Byla to nelehká doba, válka na spadnutí, mnozí
už na novou chatu neměli ani pomyšlení, naopak
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potřebuje, zvláště pokud něco tvoří. Třeba když
píši muziku, nebo někdy i nějaký ten textík – tak
to je ticho, klid a samota úplně k věci. Blíží se, jak
víme, zimní období, čas delších večerů, ale je to
zároveň i čas, kdy obyčejně dojde i na nějakou tu
řezbařinu. Také již jedenáctým rokem připravuji
pravidelnou hodinu trampské muziky na radiu
Samson. Má-li člověk dost práce, nezbývá mu čas
přemýšlet o samotě jako takové. A úplně osamělý se
necítím nikdy – mám kamarády, kteří za mnou chodí
pravidelně i takové, kteří se objevují jako překvápko,
také ještě chodí dva žáci na kytaru pravidelně,
další nepravidelně – no jak říkám, samotu znám
a neznám. Ve zbytku času rád popadnu kytaru,
abych si zahrál s kamarády, anebo sám pro sebe,
to mě pořád ještě moc baví. No a také líp uteče čas
čekání na jaro, on když jeden zestárne, tak už moc
nemusí ty různé zimní radovánky a zjišťuji, že jsem
čím dál víc otužilej na teplo, a juknout okem na oheň
i v krbových kamnech mi také nezevšednělo. Stejně
až jaro opravdu přijde, budu nucen konstatovat, že
to či ono jsem zase nestačil a resty opět povyrostly.
Ale zase vím, že v tom nejsem sám, každej kdo je
soudnej něco podobného také přizná. Ale naštěstí
život jde dál.

Fotka z doby, kdy se Šedifkovi ještě neříkalo
Šedifka
se někteří úplně noví přidali. Navíc, z obavy před
Němci, se měnil i název osady z anglického Ou Kej
na Osadu Komárů, a tak tedy osada začala rokem
1938. A tak jsme si oslavy té osmdesátky také
dost užili. Začalo to již v loňském roce, kdy jsme
si připomínali 50 let osadního hudebního tělesa
Old Sklerotic Boys a také ve spolupráci s děvčaty
tria Přelet MS, s Miki Ryvolou a dalšími kamarády
jsme nahráli desku Ze starých zpěvníků. Výroční
oheň byl velice vydařený, přálo počasí, pět kapel
se střídalo do ranního kuropění, opět jsme si lebedili, jak nás má ten náš Pánbíček rád. Ještě určitě
stojí za zmínku vydání pamětní pohlednice k tomuto
výročí, můžeme za to také poděkovat dlouholetému
kamarádovi a příteli naší osady Windy Billovi.

Vzpomínám, jak jsme křtili CD Ze starých
zpěvníků a po koncertu se sešli společně v baru,
kde obsluha slíbila, že nás nechají do jedenácti
hodin. Ty ses chopil kytary a spustil. Vydržel
si hrát do dvou v noci, vysloužil si polibek od
mladé servírky a ani pak nás obsluha nechtěla
pustit domů. Znám spoustu kamarádů, o desítky
let mladších než ty, kteří nemají ani půlku tvého
elánu. Jak to děláš?
Abych se ti přiznal - sám ani moc nevím, nikdy
jsem o tom nepřemýšlel. Až teď, když se na to ptáš,
se nad tím zamyslet musím. Zřejmě ten prapůvod
může být v genetické výbavě, protože jsou některé
věci, které se naučit nebo natrénovat prostě nedají.
Důležité je určitě hned mládí, my ho měli na něco
hodně chudé, jenže s odstupem času jsem čím dál
více přesvědčen o jeho určité neuvěřitelné boha-

Vím, že se zdejší osada a tahle chata stala
tvým domovem, že tady trvale bydlíš. Umím si
představit, že na jaře a v létě tady bývá živo, ale
máme podzim a blíží se zima. Nejsi tu osamělý?
Odpověď není jednoznačná a ani být nemůže
– zní totiž ano i ne. To ano vyplývá ze stavu věcí,
to že žiji na chatě sám, ale myslím si, že je to
takový druh samoty, kterou většina lidí čas od času

Puchejř

Na vojně a budoucí Šedifka je samozřejmě ten
s kytarou
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tosti. Co bylo pro kluka na vesnici? Dvakrát týdně
cvičení v Sokole, hráli jsme volejbal, chytal jsem
v bráně fotbal, hrál jsem stolní tenis v dorostu na mistrovství republiky, závodil jsem (ne moc úspěšně) na
kole, v zimě samozřejmě na rybníce hokejové bitvy.
Podobně jako Wabi Ryvola (i když určitě na nižší
úrovni) jsem vedl sbor při ČSM. Prostě pamatuji se
dobře, že jsme neměli čas se nudit. Pak vojna, zase
vše, dá se říci, pokračovalo, i když už jinak, ale zase

byla muzika s kapelou. Jenže pak jsem získal l. třídu
radisty a dostal jsem se na stálou radiostanici divize
v Mladé-Milovicích, tam jsem prožil těžké stresy
při službě v době maďarské revoluce, kamarád,
kterého jsem střídal, zapomněl v přihrádce na
radiogramy cigarety a já je okusil při těch nervácích
a byl jsem ztracenej. A pak jsem poctivě kouřil 50 let
a moc mi to chutnalo. Naštěstí po těch letech jsem
dost pozdě, ale přece pochopil, jak se prohřešuji
sám na sobě a k vlastnímu překvapení jsem s nikotinem skončil.
Určitě člověku pomáhá návrat k přírodě, teď je to
právě 25 let, co nepřetržitě žiji na chatě a nijak si to
přehnaně neulehčuji. Tahám se s vodou od studny, pokud mohu, řežu si dřevo ručně (i když mám
elektrickou pilu i motorovou), to kvůli fyzičce. Ale co
hlavně - alespoň tak si to dost laicky zdůvodňuji, že
je vše O.K. pokud je v cajku i psychika, moc mě baví
život, baví mě kamarádi a lidé pozitivně naladění,
vyhýbám se těm, kteří jenom na všechno nadávají
a užívám si neuvěřitelného luxusu dělat už jen to,
co mám nejraději. A tím, že pomáhám už jedenáctým rokem v rádiu, tak mívám dobrej pocit, že tu
ještě nejsem zbytečnej. Ale stejně, když lezu ráno
z postele, tak vždy vím, kolik je mi let.
Také, jak se tady kolem sebe dívám, nenudíš
se ani co se týká řezbářství. Pracuješ na něčem
zajímavém? A kde můžeme tvé řezby potkat?

Posilnění na Old Boys Expedition
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A takhle Šedifku nakreslil Miki Ryvola
A jéjé. To jsi mi sáhnul na bolavej zub. Ale ať.
Alespoň se nebudu stále vytahovat. Nepracuji na
ničem, pár věcí mám tady, jak vidíš na chatě, ostatní je po kamarádech, nedávno jsem měl výstavu
v Blovicích při oslavách 100 let republiky, to jsem si
věci půjčoval. Tím by mohla moje odpověď na tvoji
otázku končit, ale já se přece jen trochu hájit musím.
Všiml jsem si za poslední roky, jak se mi to v životě
dokáže střídat. Je pravda, že jsem vždy vyřezával
více přes zimu, když jsou delší večery, v loňském
roce jsem celou zimu psal a psal muziku, předtím
jsem zase celou zimu vyřezával všechny přívěsky,
které jsem za život navrhnul (celkem cca 85 ks)
a pak jsem je dal do trampského muzea. No, a teď
vím, že i když mě čekají příjemné starosti s muzikou, musím se dát do práce i se dřevem, něco jsem
nasliboval a asi všechny sliby do vánoc nesplním,
ale něco z toho určitě. Ona totiž před jarem přijde od
šerifa Klubu trampů-řezbářů přihláška na výstavu ta je každým rokem - a tak musím něco mít hotovo.
Ale znovu se vracím k myšlence, že toto všechno
jsou věci dobrovolné, které bych ani dělat nemusel
a svět by se určitě nezbořil. Ten pocit svobodného
rozhodování je prostě fajnovej.
Vraťme se k muzice. Prozraď, nebo alespoň
naznač, co nového chystáš a na co se můžeme
jako tví posluchači a fanoušci těšit. Kolik jsi
toho poslední dobou napsal a co z toho se
dostane na nosiče?
Není to moc dávno, kdy jsem sám sebe
přesvědčoval, že ta pátá deska, kterou jsme dělali
s Přeletkami a také s Miki Ryvolou, je poslední.
Jenže tím, že jsme připravovali staré trampské
evergreeny, jsem měl volné ruce k psaní trochu
modernější hudby a je to příjemné psát v žánru,
který kromě trampského mám nejraději - tedy
swing. Raději ani nechci říkat, kolik jsem toho
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naškrábal, aby to nevypadalo megalomansky.
Ale je to jinak. Malíř také často nemaluje rovnou
obraz, prostě skicuje a zkouší než z toho něco je.
A navíc, já jsem psal pořád jen hudbu a nezdržoval
se textováním. Pak si kamarádi (např. Jenda Eret,
Přemek Haas, Petr Skalický-Kolump, ale i Hela
Kratochvílová) vybrali podle své vůle, co chtějí
otextovat, no a tak jsme začali na nové desce má pracovní název Swing v zeleném. Bude to
deska určitě úplně jiná, nejméně polovinu písniček
nahraje plzeňská kapela tradičního jazzu The Dixie
Hot Likes (jsou to krásní, mladí lidé - viz internet),
tím pádem ale to nebude hned, pro kapelu se musí
napsat aranže, a to my kytaristé napsat pro dechy
neumíme. Druhou polovinu si musíme za pomoci
opět Přeletek udělat sami. Takže zhruba to vypadá
na 15 skladeb, no a křest někdy v květnu, budou-li
nám ti nahoře nakloněni. Už jsem se sice poučil,
že se nemá říkat „už nikdy“, jenže tentokráte bych
se tím do budoucna rád řídil. Budou-li také ještě
Múzy přítulné, nic člověku nemůže bránit, aby se
o něco dále pokoušel, zvláště když má tolik
šikovných kamarádů, kteří mají také v zásobě dost
a dost nápadů. Oni jsou všichni ti textaři, o kterých
jsem se zmiňoval, zároveň i muzikanty a tak pokud
se jim něco bude líbit, mohou si to nahrát sami.
Já mohu na závěr jenom konstatovat, že jsem
s muzikou prožil hodně krásných chvil a dá se říci,
že i díky osudu stále ještě prožívám, že mi hudba
pomohla v dobách zlých i dobrých.
Šedifko, čas se nachýlil a já se budu muset
rozloučit. Moc a moc děkuji za rozhovor, za kafe
i za pěkný večer a budu se těšit na další setkání.
A také ti přeji, aby ti všechen ten úžasný elán
vydržel, aby tě dál líbaly múzy i fanynky, kytara
hrála, aby ti to zpívalo a vzhledem k blížícím se
Vánocům i krásné a klidné svátky.
-HAFRAN-

Strana 11

MRTVO NA TRATI, ANEB ZBYLO NÁS PĚT
Na počátku bylo slovo. Teda několik slov. Takže
vlastně věta. „Měli bysme zas vyrazit někam mimo
Brdy, tam jsme furt.“ Tohle souvětí, který se táhne
jako maskovaná nit historií debat mezi námi, Brdskými dobráky, způsobuje, že na Brdech už jsme
pořádně nebyli ani nepamatuju. Doma jsme zanechali dva omluvené lazary a Kubu, kterej je na
Brdech sice opravdu furt, ale von to tak chce a kdo
jezdí všude možně, je turista. Na druhou stranu
se nám podařilo vyrvat z láskyplné náruče Klárky
Kameňáka. Nebylo to lehký, ale nakonec po krátký
přestřelce argumentů („Bez něj se ztratíme a zhyneme!“ – „No a co.“ a „Jestli zůstane doma, zhyne
on.“ – „To je fakt.“) vítězíme a sedm statečných tak
vyráží vstříc dobrodružství v kraji zvaném Mrtvá trať
kdesi v Krušných horách.
V Hoře svatého Šebestiána se mistrně zorientujeme, rafinovaným výslechem místních zjistíme rozdíl
mezi několika bordely a jednou normální knajpou
a do té také zapadáme. V koutě posedává druhá
partička i s kytarou a nezdá se, že by pohoda pátečního večera neměla trvat až do nedělního odjezdu.
Takto svorně chválíme dne před večerem (teda jako
večer před ještě větším večerem, že jo). Osvěžovnu opouštíme na dobrácké poměry poměrně záhy
a vykračujeme zvesela k lesu.

Zvesela ovšem kráčíme pouze k místu, které
budeme od té doby již navždy nazývat Aniččiným
příkopem. Není třeba rozebírat charakter, vzhled
a stupeň nebezpečnosti této terénní překážky.
Výsledkem je v každém případě to, že během
vteřiny přicházíme o dva účastníky vandru, cca
jeden litr rumu a značnou část nálady. Ta se nám
vrací v okleštěné sestavě u večerního ohýnku,
zachráněných zásob pitiva a prvními vtípky, díky
kterým musí Anička s Lachoutem škytat ještě teď.

O zdejším krásném kraji, a zvláště zrušené železniční trati Křimov-Reizenhein, který trampstvo
okupuje právě od dob, kdy zdejší čilý ruch ustal,
si můžete přečíst např. na Trampském magazínu,
kde mu byl věnován jeden z dílů rubriky „Trampská
teritoria“.
Pomiňme však na chvíli veškerý půvab krajiny,
romantiku, volající dálky, barvy podzimu a bledý
měsíc… Tahle lokalita má jeden klad, který vystupuje
zcela do popředí. Mašinky by totiž velice ztěžka
supěly do strmých kopců, překonávaly závratné
výškové rozdíly a sotva popadaly páru uprostřed
výstupů. Zkrátka, i maniakální průvodce Kameňák
se tentokrát musel smířit s putováním takřka po
rovině, kdy mu jen tu a tam zasvítily oči na okraji
propastí po už dávno odstřelených, rozkradených
a jinak zmizelých železničních mostech přes
Bezručovo údolí.
Přesto k večeru opouštíme stezku lemovanou
(i dlážděnou) zbytky pražců, nacházíme vodu
a táboříme zašiti kdesi za bukem (smrkem či kýho
výra) obklopení jen tichem a rozházenými kostmi, ze
kterých si můžeme zřídit soukromé muzeum zdejší
zvířeny. Uléháme a rušeni jen mým chrápáním
padáme do náruče krušnohorského Morfea.
Na nedělní cestu si ďábelský Kameňák připravuje lahůdku. Skotačíme si po asfaltce s tím, že nám
chybí slabých pár kilometrů k závěrečnému předodjezdovému pivečku a kocháme se barvami hýřící přírodou. Před našimi zraky se zjevuje největší
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kopec víkendu a průvodce nás (zdálo by se) konejší
slovy „nebojte, do toho nepůjdeme“. Nu, nešli jsme.
Místo toho zahýbáme ke krásnému potůčku a míříme podél něj k Medvědím vodopádům. Postupem
času a naším postupem začíná postupně postupovat také hustota porostu, kluzkost kamenů a viditelnost jakékoli prostupné cesty. Ze rtů již nekanou
obdivné vzdechy ani komentáře typu „ale že je tady
krásně, jóó tady jóó“, smysl pro romantiku a vandráckou touhu se vytrácí z našich duší a mravy i
mluva některých z nás citelně hrubnou.
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Skutečnost, že se po vymotání z toho pekla ocitáme zpět na asfaltu někde u Pašeráckýho domu
a celá cesta až zpět do Hory svatýho Šebestiána je
už JENOM do kopce, nás nemůže rozhodit.
A víte co? Došli jsme. I to pivko si dali. A celej ten
víkend byl úplně parádní. A ty Medvědí vodopády
fakt nádherný. A ani víc kopců by nám nevadilo, co?
A vůbec… musíme zas jet – někam mimo Brdy, tam
jsme furt…
-JAROOSFoto: Tomcat a Kameňák
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DESÁTÝ A SKUTEČNĚ POSLEDNÍ?
Celá řada jubileí byla spojená s 10. celosvětovým
trampským potlachem, konaným 10.-11. listopadu
v americkém Dallasu na FortAdamsonu, ranči
kamarádů Faráře a Fífy. Kromě stého výročí vzniku
republiky to bylo především sto let českého a slovenského trampingu, půl století emigrantského
trampování, čtyřicet roků od od uskutečnění prvního
emigrantského potlachu v zámoří
a kulatá je rovněž i desítka v záhlaví
letošního světového potlachového setkání. Jeho trampskou
ryzost chtěl hlavní pořadatel
Farář podpořit i rozesíláním
osobně adresovaných zvadel.
Vzhledem k číslům citovaným
v úvodu je jasné, že většina
přítomných patřila k oněm
dříve narozeným, k pamětníkům
začátku této nevšední trampské
tradice v dobách, kdy byly ještě
české hranice pro běžného trampa
neprůchodné. Nejeden z nich sice už
sedí u ohníčku na nebeském kempu,
mnohým zabránily v účasti zdravotní
problémy, nicméně se na potlachovišti sešla
spousta lidí s bílou hlavou a zeleným erbem ve štítě.
Možná svým způsobem zapůsobila i ultimativnost
slůvka „poslední“, které se s desátým světovým
potlachem pojilo.
Pro konání potlachového večera byl vybrán termín
mimo „fireseason“, obdobně jako před dvanácti roky
při konání světového potlachu s číslem sedm právě
na tomto místě. Na rozdíl od vzpomínaného setkání však tentokrát počasí trampům nepřálo. Lijáky,
bouřky a zima byly hlavními faktory, ovlivňujícími už
řadu dnů před konáním potlachu. Podle tamějšího
televizního vysílání nebyly od dob, kdy se začalo
sledovat a evidovat počasí, takové srážky a chlad
v této části Texasu zatím zaznamenány. Rekord
poněkud nežádoucí. Záplavy, některé louky kolem
Dallasu pod vodou, noční teploty i pod nulou.
Přijeli jsme čtyři dny před potlachovým večerem
a potlachoviště díky dešťům a množství přijíždějících
vozů vypadalo jako tankodrom.
Možná některé ortodoxní trampy budou ta auta
a kempry iritovat, ale na místo konání se opravdu nedalo dostat jinak. Autobusové spojení do
těchto končin neexistuje a autobus nejezdí ani do
nejbližšího městečka Gilmer, vzdáleného pěkných
pár kilometrů. Nezbývá tedy nic jiného než doprava
po vlastní ose. Tolerované jsou i takzvané „bydlíky“,
vždyť cesta třeba z Kanady nebo severu Států trvala
některým nejen pár dnů, ale i pár týdnů.
Přijela jsem s kamarádkou Zdenkou, se kterou
jsme předtím absolvovaly bezvadný třítýdenní
vandr po prosluněném horkém Yucatánu, na kemp
v autě se dvěma dalšími kamarády z Německa.
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Už čtyři dny před potlachovým ohněm nás přivítalo
poměrně početné městečko stanů a karavanů, které
se každou hodinou rozrůstalo. Prostor na ranči
byl rozdělený do řady sekcí a téměř celodenně
udržované dílčí ohníčky nesloužily tentokrát jen
k přípravě jídla a večerní zpěvavé atmosféře, ale
i jako žádoucí přísun živého tepla. Hudební nebo
diskusní hloučky okolo nich často
zahnal do stanů a kemprů déšť, ale
byli i nadšenci, kteří pokračovali
v produkci pod nepromokavou
plachtou. Abych se mohla
pohybovat mezi jednotlivými
kempíky, musela jsem si v Gilmeru zakoupit holínky, bohužel
barevně puntíkované. Botasky
bych tam utopila a opánky
z Yucatánu putovaly do kontejneru
rovnou.
S obavami byl očekáván den D,
kdy měl vzplanout velký potlachový
oheň. Všechno bylo perfektně a do
detailu připravené – až na počasí. Ale
trampský bůh Pajda své zelené svěřence
neopustil ani tentokrát a vyboxoval pro ně den
a večer, kdy ani nekáplo, a dokonce pak i sluníčko
pro nedělní dopoledne a část odpoledne. Příliš tepla
sice v sobotním večeru nebylo, dokonce ani od
planoucí obrovské hranice, do níž bylo nepřetržitě
systematicky přikládáno. Ale zásadní byla hlavně
skutečnost, že nepršelo!
Obloha bez deště byla ovšem důležitá i pro
odpolední skupinové foto. I když se nedostavili
úplně všichni, stejně bude fotografie muset být
zřejmě panoramatická, aby tam byli všichni - i když
jako špendlíkové hlavičky. Větší šanci na detaily má
natáčené video. U totemu, u vyvěšených osadních
vlajek či u týpí se pak fotografovaly i menší skupinky
nebo jednotlivci.
Vzhledem k tomu, že se brzy stmívá, byl oheň
zapálen už v půl šesté a to čtveřicí mužů zastupujících účastníky z celého světa. Pochodeň nesl
obětavý a skromný Jerryk (Kanada, Calgary),
Gody (Austrálie), Bogan (Švýcarsko) a Prcek
(Česko). Když pak k nebi vyšlehly zářivé plameny
doprovázené rojem jisker, rozezněla se trampská hymna, během níž byla vztyčována vlajka
s nápisem Trampi sobě. Tato pocta patřila pro změnu
naopak výhradně ženám: mně a Lídě (Paběrky,
Česko). Vlajku ke stožáru slavnostně přinášely Jířa
(Kanada), Darinka (Austrálie) a Petra (Švýcarsko).
Popis těchto faktů je stručný, bez velkých slov
a emocí, ale musím se upřímně přiznat, že se mi
v tu chvíli dojetím a také neopakovatelností
okamžiku doslova svíralo hrdlo. Dovedete si
představit okolo šesti stovek drsných chlapů a jejich
ženských protějšků z celého světa, kteří pokorně

Strana 14

stojí s odhalenými hlavami pod hvězdami okolo
hořící hranice a zpívají slova tisíckrát obehrané Vlajky? Ale zároveň se neodvratně vtírá i pocit, který se
v řadě případů nepochybně naplní, že mnohé z nich
vidíte už naposledy. K nezapomenutelným dojmům
z potlachu patří mimo jiné i tanec skutečného indiána ve slavnostním kostýmu a válečném nalíčení.
Po oficiálním zahájení potlachu Farářem, který
byl v průběhu dnů doopravdy na roztrhání, se
neplánovaně dostalo originálního poděkování
i jemu. Jířa a Šolim (Kanada) totiž tajně připravili
malé překvapení v podobě dekretu k udělení
doživotního titulu maršála trampského světa, který
vyrobil a po kamarádech poslal šikovný, neúnavný
Windy Bill (Česko). Dekret byl podepsaný snad
všemi přítomnými – v každém případě se o to jak
Jířa, tak Šolim během sobotních předpotlachových
hodin pokusili. A doplňkem k tomuto nečekanému
uznání byla i speciální šerifská hvězda.
Vzápětí se mi podle připraveného programu té
cti a krátkého časového prostoru k přednesení veršů
věnovaných závěrečnému světovému potlachu.
Bylo těžké rozhodování, jakou báseň vybrat, ale
snad jsem zvolila dobře, protože o text přednesené
Trampské modlitby mne pak následně žádala řada
kamarádů a kamarádek.
Ani dojatý Farář však nezůstal s dary pozadu
a snažil se odměnit plackou či jiným trampským
artefaktem ty, kteří se na přípravě potlachu nějakým
způsobem podíleli. A nebylo jich málo. Docela mi
vzalo dech, když mi byl na pódiu předán krásně
vázaný, tlustý cancák. Myslím, že už ho do smrti
nestačím popsat. Časově poměrně náročné
bylo následné předávání pamětních placek
s pronášenými pozdravy, po čemž se rozběhly
netrpělivě očekávané soutěže.
Hudební vystoupení byla z časových důvodů
zredukována vždy na jednu písničku, jak
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u jednotlivců, dvojic, tak i u skupin. Přihlášených
bylo totiž příliš mnoho – zhruba okolo půl stovky.
Pravda je, že o to víc v tom případě záleželo na
výběru zvolené skladby a že porota měla tím pádem
relativně malý materiálový prostor pro posuzování.
Ale časově se to opravdu nedalo jinak zvládnout.
Svou roli sehrál nepochybně i zvuk, který v polních
podmínkách chvílemi zlobil, takže některé interprety
trochu poškodil. Jiní se na pódiu objevili dokonce
třikrát – v jednotlivcích, ve dvojkách a pak ještě
v osadách. V každém případě byla sestava zvolených písní zajímavým mixem, v němž našla
uplatnění jak stará trampská klasika, tak trampská
současnost i vlastní tvorba. Sem tam se hudba
prolnula i s recitací. Málo byly sice využity vícehlasy
a nejednou se muzikantská uskupení dávala dohromady pár hodin před vystoupením. Hlavní ale byla
chuť pobavit svou hrou a zpěvem ostatní. Když
jsem později mluvila s těmi, kteří se na stupních
vítězů neumístili, byli většinou nad věcí. Jak mi řekli
třeba Poldy z Plzně s partnerkou Ivou, kteří byli
pro některé z naslouchajících tajnými favority: „Pro
nás bylo výhrou už to, že jsme si mohli zahrát na
světovém potlachu A jsme za to vděční.“
Takže zpět ke statistice: soutěžících v jednotlivcích bylo 29, dua byla zastoupena 10 dvojicemi
a osadních uskupení bylo 9. I porota byla sestavena v jakémsi mezinárodním duchu: tvořil ji Mex
(Austrálie), Lap (Německo), Baron (US), Bogan
(Švýcarsko), Pytel (Kanada) a jediná žena – Georgína (Česko).
V jednotlivcích stanula na první příčce Vlaďka –
Bouřka (Česko), vzhledem ke zdejšímu věkovému
průměru poměrně mladá interpretka. Na druhém
stupínku se umístil Hobo King Jeff (US) a třetí byla
Radka (Česko), rovněž z kategorie těch mladších.
Ve dvojicích zabodovali Tom a Světlana (Kanada), druhou pozici obsadili Saper s Lenkou (také
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Kanada) a třetí byli Borlíci z Mostu (Česko). Vítězem
ve skupinách se stalo svižné muzikantské uskupení
okolo vancouverského Fonyho (ani si netroufnu
jednoznačně určit domicil, ale nejspíš převážně
Kanada), druhá byla kapela Pozvolná smrt (Česko)
a jako třetí sestava Dlouhý, Široký a Bystrozraký.
Samostatnou kategorii tvořilo veselé vyprávění,
v němž měla porota už snazší práci, protože zde se
o její přízeň ucházeli pouze čtyři soutěžící. Takže
zlatou si odnášel Baron (Česko, Kamarádi Staré
řeky, kterému se tady říkalo Malý Baron), stříbrnou
Mořic (Česko) a bronzovou Stáňa (Česko).
Po rozdání cen se pak hrálo nejen na potlachovišti,
ale postupně i na řadě dalších míst podle výdrže
muzikantů a odolnosti vůči plíživé vlhké zimě.
Nicméně všichni jsme uléhali se spoustou dojmů
a bez bubnování dešťových kapek na střechu.
Nedělní dopoledne nás příjemně překvapilo
slunečními paprsky, což byl ten nejlepší balzám na tělo i na duši. Na potlachovišti probíhaly
v dopoledních hodinách, kdy už někteří pomalu
balili a odjížděli, soutěže sportovní – v hodu nožem
a v hodu sekerou. Bylo zajímavé pozorovat, jak se
v této chlapské doméně prosazují i křehké ženy
a dokonce tak, že nekompromisně převálcují
mužské borce. V hodu nožem to dokázala Ája
z Bratislavy (Slovensko), která se stala vítězkou.
Druhé místo obsadil Johan a třetí Tom (Austrálie).
V kategorii hod sekerou se sice usadil na prvním
stupni vítězů Kabar (Česko), ale hned druhou příčku
zabrala Víla (Austrálie) a třetí pak Sokol (Česko).
Ovšem nejen tito jmenovaní odcházeli s hezkými
cenami, dostalo se totiž na všechny účastníky potlachu, a to nejen v podobě perfektních camrátek
a odznaků, ale přibyly k tomu i magnetky ve tvaru
vlaječek, vyšívané nášivky se symbolem potlachu, samolepky. K dispozici byly i zpěvníky Sallyho Prkna: Táborák ještě nezhasíná, které dodala
jeho dcera Ivana, zbylé vlaječky ze 7. světového
potlachu a v mém báglu přibyla i řádka malých
placek a jiných drobností – dárků od kamarádů
z různých koutů světa. Velký zájem byl také o razítka
10. světového potlachu na trička. Bohužel na mém
tričku příliš nevyznělo, zato to, které jsem si nechala
dát do pasu, je perfektní.

Ačkoliv se všude psalo, že tento celosvětový
potlach je poslední, ostatně to byla i Farářova
podmínka při převzetí pořadatelského kalumetu,
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objevily se už na potlachu první snahy nahradit tato
tradiční setkání jinou přijatelnou formou. Dostala
jsem letáček s předběžnou pozvánkou vancouverského Fonyho na Kanadské letokruhy, které by se
měly konat v roce 2021. Nakonec ta mladší vlna má
ještě páru, tak uvidíme, jestli to nebude start nové
trampské tradice...

Dobrá nálada neopouštěla kempoviště ani
odpoledne a v podvečer až do okamžiku, kdy se
kolem osmé hodiny objevily první kapky deště.
A ty houstly a houstly, až nás zahnaly pod střechu
a doprovázené bouřkami, hřměním a blesky vytrvaly až do ranních hodin, kdy už řada stanů plavala
nebo byla aspoň plná vody a cesty se proměnily
v bahniště. Můj maličký stan, zapůjčený kamarády
z Calgary včetně péřového spacáku (budiž jim za
to nehynoucí dík), odolal totálnímu útoku vody,
ale vlhkosti v oblečení a ve věcech jsem se stejně
nevyhnula. Odhodlání většiny přítomných zůstat
do úterka nebo středy se zlomilo a narychlo se
balilo. Promoklí a prokřehlí trampíci nakládali zcela
mokré stany a spacáky, někteří se ani nezdržovali
jejich balením, prostě nevděčný stan hodili rovnou
do kontejneru. Těch, kteří zůstali na potlachovišti,
aby pomohli s úklidem a likvidací pozůstatků, moc
nebylo. Ale o to víc jim náleží velké poděkování
a smeknutí klobouku.
I když jsem se domů vrátila nastydlá a fyzicky
pořádně rozhašená, musím na závěr říci – stálo to
za to!
-HANKA HOSNEDLOVÁFoto: OBLUDA
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Historie Světových potlachů
Po událostech v srpnu 1968 emigrovalo
z Československa velké množství trampů, někdy
i dokonce celé osady. Kamarádi a kamarádky se
usadili většinou v USA, Kanadě, Švýcarsku, Austrálii, v Německu a v menší míře v dalších zemích
Evropy, Afriky i Asie. A tam, kde začali žít svůj
nový život, samozřejmě pokračovali dál v trampingu, zakládali osady, pořádali společné akce.
S nápadem uspořádat Světový potlach, aby se
čeští a slovenští trampové mohli jednou za čas
na pár dní sejít, přišel Wimpy. Přípravy trvaly
několik let, ale v červenci 1978 se potlach stal
skutečností a to poblíž Dawsonu v Yukon teritory. Vždy s odstupem pěti let následovaly další
potlachy. V roce 1983 ve Snowy Mountains (Austrálie), v roce 1988 v Siebenbrunnen (Švýcarsko),
kterého se účastnilo i několik desítek trampů
s Československa – tedy ti šťastní, kterým byl
výjezd za Železnou oponu povolen. Na potlach
do Colorada v USA v roce 1993 už povolení
nebylo potřeba, kromě víza. O tom by mohla
vyprávět parta trampů, která si tehdy přišla na
ambasádu USA vyřídit vízum, netušíce, že česká
zaměstnankyně, která s nimi měla udělat pohovor, taktéž trampuje.
Připraveni na vlezlé otázky o stavu svých
financí, zaměstnání atd., opravdu nečekali, že
budou muset odpovídat na to, jak se jmenuje
trampská hymna, kdo napsal Dějiny trampingu,
co je to usárna, jak se jmenuje první trampská
osada…
Vše věděli, vízum doslali.
Následovaly Světové potlachy na Bush River
(Kanada 1998), ve Snowy Mountains (Austrálie

2001), v texaském Fort Adamsonu (USA 2006),
opět na Bush River (Kanada 2011), v Brown
Mountains (Austrálie 2014) a o tom závěrečném
ve Fort Adamson je dostatečné napsáno v článku
od Hanky na předcházejících stránkách.
-TONYNa Světový potlach do Švýcarska byl se svojí
ženou Sašou puštěn i Wabi Ryvola. Jeho dopis
určený Gustavu Husákovi má svoje kouzlo dodnes.

No, a pro případ, že by sken Wabiho dopisu po
zmenšení nebyl čitelný:

Razítko z prvního Světového potlachu

Puchejř

Pan president naší republiky. (Praha-Hrad)
-------------------------------------------------------------------Pane presidente Husáku!
Dobrý den!
Prosím vás, mohl byste mně pustit příští rok do
Švýcarska? Víte, já by sem se zase vrátil, abych
dále mohl vybudovávati socijálizmus. Prosím Vás,
pane president, pusťte mi tam i moji ženu.
Děkuji Vám za kladné vyřízení.
			Nashledanou
			
Váš Pan Jiří Ryvola
			
Děkuji.
Praha – Holešovice, 29. června 1987

Strana 17

VÝSTAVA
HISTORIE HAVÍŘOVSKÉHO TRAMPINGU

Dala by se o této výstavě napsat přímo kniha, tolik
je co vyprávět o vernisáži v páteční večer a i o dnech
dalších. A což teprve kdyby se člověk chtěl rozpovídat o trampingu havířovském vůbec! Havířov je mladé
město a zrození první trampské osady ZTRACENCI
se datuje hnedle od roku 1964. Pak již to vypuklo, nové
a nové osady vznikaly jedna za druhou a havířovští
občané stále častěji vídali party „divoce“ oděných
trampů, na nádražích a ve vlacích býval hojně slyšen
zpěv toulavých songů. Napočítali jsme 54 havířovských
osad, z toho přes 25 dlouho působících. Loňským
rokem započala exploze padesátých výročí osad.
Zpět k výstavě, ta prokázala nesmírnou bohatost
trampingu. Nasazení pardů prokázalo, že tramping
stále žije. Sliboval jsem městu, že havířovský tramping má rozhodně co nabídnout. Nikdo nemůže říci,
že tomu tak není. Až na podivínské jedince všichni
trampové přispěli, nabídli to nejcennější, co uchovávají: vlajky bičované deštěm, vysoušené horoucím
sluncem, zmítané větrem, odýmené táborovými
ohni; prastaré osadní kroniky ve vetchých vazbách,
ohmatané, s listy zežloutlými, načichlé stářím campů
a chat; cancáky – ty osobní klenoty mnoha trampů,
v nich se nachází vzpomínky dávno zašlých cest,
vzpomínky na kamarády, mnoho podpisů ze všech
možných akcí, vlakové jízdenky, pivní tácky, vstupenky
všude, razítka a hospodské účty z atraktivních míst,

Puchejř

a spousta naprosto originálních „vcanclých, vprásknutých, navěky zkažených“ zápisů kamarádů, a také
spousta jejich kresbiček. Jeden „vcanclý“ přímo na
výstavě: VANDR JE JAK DROGA, JEDNOU ZKUSÍŠ
A PAK MUSÍŠ; shromáždily se pingle, ruksaky, teletiny, usárny z první světové, prastaré žracáky, žebradla,
batly, půllitry, králičí vesty, hučky, vzácné pomalované
kytary, náš starý dobrý celtový jehlan; spousta velmi
vzácných fotografií, tiskovin, plakátů…
Když se mi v hlavě zrodil nápad uspořádat výstavu,
věděl jsem o bohatosti havířovského trampingu,
ale sám jsem byl překvapený, jaká až ta bohatost
je obrovská. Jakmile jsem všechny ty věci, rekvizity
a vzácnosti začal doma shromažďovat, počal mi můj
fous ještě více šedivět a toužebně jsem očekával den,
kdy celou tu horu konečně odvezu. Únava, šílená
únava, a přesto že unaven, probouzel jsem se ve dvě,
ve tři v noci, hlavou mi běžely nové a nové nápady,
vstal jsem a udělal to, protože bych tak jak tak neusnul.
Při instalaci už pracoval skvělý tým kamarádů a před
očima se rodila krása galerie. Personál v kině byl jako
v Jiříkově vidění, když jsme nahoru do galerie vynášeli
první džíp věcí, to ještě nevěděl, že přijedeme takhle
pětkrát. Výstava je velmi fotogenická. Ukázala na
krásu a bohatost trampingu. Znovu se ukázalo, kolik
je mezi trampy umělců a šikovných lidí. Ukázalo se
jejich srdce.
Návštěvník vejde a provází ho velká tematická
okna: DOMOVENKY, CO VŠECHNO ROZPOUTALO
BOOM TRAMPINGU, LUČINA, IVANČENA, DŘEVO
A STRUNY, POTLÁŠKY V KAMRLÍKU, POHLEDY
A ZNÁMKY, O HUMOR NENÍ NA TRAMPU NOUZE,
PÍSNIČKY, KŘESŤANSKÝ POTLACH, Z CANCÁKŮ,
VLAKY, CESTA. Pak jsou veliké nástěnky: KAMARÁDI, POTLACHY, CHAJDY A CAMPY, TOULAVÍ
MUZIKANTI A ZPĚVÁCI, ZVADLA A PF, SJEZDY
DOBYTKÁŘŮ, ZLATOKOPOVÉ, TRAMPSKÝ
HUMOR, TRAMPSKÉ OSADY, VLAJEČKY.
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Pro Cabalery bylo připraveno unikátní překvapení,
byla nalezena fotografie jejich první boudy z roku 1966,
o které si již mysleli, že snad ani nikdy nebyla focena. Ve
vitrínách pak jsou vidět umělecké skvosty, retro unikáty
jako vlakové jízdenky, zápalky v dřevěných krabičkách,
plaskurka RUM, starý občanský průkaz (knížečka),
skládací toaletní papír, KPZ, staré mince i bankovky,
odznaky, šerifské hvězdy a plno vzácných drobností.
Měl jsem odvážný odhad, že na vernisáž výstavy
přijde tak dvě stě lidí, přišlo jich přes tři sta. Personál
kina Centrum z toho div nedostal osypky a operativně
posílil hasičskou hlídku:). Je pak vidět z fotografií,
jak jsou všichni v údivu zkoprnělí, dojatí, šokovaní,
radostní, všude na vás září úsměvy. Kamarádi se
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potkávají po dlouhých letech, někteří už nemohoucí (měli rezervována křesílka), stále se někdo
s někým vítá, atmosféra je nepopsatelná. Mnozí
přijeli i z daleka. Při zahájení vernisáže jsem pozval dopředu všechny bývalé i současné havířovské
šerify a společně jsme zazpívali neuměle, bez vteřiny
nacvičování, Toma zlatokopa. Následovalo vystoupení
skupin Tempo di vlak, Bída s nouzí, Cabalero. Naše
kamarádky připravily náramné pohoštění v podobě
buchet, moučníků, pomazánek, lístových tyčinek.
V náramné atmosféře jsme pobyli na vernisáži do
22 hodin. Zkrátím to. Při loučení kdekdo zdůrazňoval,
že rozhodně musí přijít znovu a řádně si výstavu projít a prohlédnout. Hned další dny mi trampské hlídky
i telefonáty hlásily, že pardi na výstavě chodí a tráví
tam tři i čtyři hodiny. Také to mám v plánu:).
Výstava trampingu už nyní je nejvíc navštěvovanou
galerií ve městě, je na ní nejvíce přispěvatelů, je
nejpočetnější co do počtů artefaktů. Je pravdou, že
sebechvála smrdí, ale o tento článek mě požádal Tony
a já jsem nějak nenalezl negativa. Kamarádi, tramping
stále žije.
-JOHNKI-
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NEVANDR V KRAKONOŠOVĚ REVÍRU

Vandrovat se dá u nás v republice vlastně skoro
všude. Jsou ale místa, kde je to složitější s bivakem,
či ohýnkem. Mezi tato místa patří i Krkonoše. Rádi
jsme tedy využili nabídky kamaráda, který podědil
chalupu uprostřed krkonošských hvozdů a dal ji nám,
pečbuřtům, alespoň na jeden víkend v plen. Sjelo
se nás dost a setkání jsme v pátek večer poctivě
zapili v pravé horské putyce. Řádně posilněni jsme
se potmě vydali k boudě, která prý kdysi sloužila
jako pastevecké obydlí a zůstala do dnešních dnů
mimo civilizaci stranou značených cest. Za vydatné
pomoci čelovek, občasného hltu rumu a neochvějné
jistoty, že „tady někde to musí bejt“, jsme chalupu
po dvou hodinách našli. Noc byla mladá a ohniště
za chatou vyzývalo k ohřátí a posezení v kruhu.
Zaplápolaly plameny, zavoněly uzenky a dík Lejdy
zazněly i první tóny kytary. Neškolený zpěv souzněl
s podzimním nočním lesem. Kolovaly truňky a bylo
dobře. Spát jsme šli dlouho po půlnoci. Někdo
využil pohostinnosti boudy, jiný zalehl pod korunami
starých stromů.
Do šedivého rána jsme ale vstávali všichni stejně
brzy. V plánu byl výstup do nejvyšších partií hor.
No, výstup... Sbalili jsme se na jednodenní putování
a začali, zcela proti logice výstupu, sestupovat.
Prudce jsme padali do hlubokého údolí a vesele
ztráceli výškové metry. Klesání zastavila až stužka
asfaltky vinoucí se údolím Jizerky. Zůstali jsme stát
a čekali, než přijel linkový autobus, který nás měl
vyvézt téměř na hřebeny. Řidič sice zastavil, ale
hned začal hovořit cosi o tom, že my se už dovnitř
nevejdeme. Jeho pomýlenost jsme mu dokázali
vzápětí. Za zdařilé spolupráce již nasáčkovaných
poutníků, kteří také zatoužili zdolat hory tímto
celkem pohodlným způsobem, jsme se do autobusu krásně napasovali. O pohodlí se ovšem po
našem nástupu už moc hovořit nedalo. Hlavně, že
jsme jeli. Nabrali jsme pár zoufalců ještě na dvou
dalších zastávkách a stojíce všichni společně na
jedné noze, o které by se s úspěchem dalo pochybovat, že je někoho z nás, se nechali vyvézt až do
závratné nadmořské výšky 1393 m. Vysypali jsme
se z autobusu a nadechli se horského vánku, který
se na konečné stanici autobusu mísil s výfukovými
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plyny právě odjíždějícího zpátečního spoje. Vystoupali jsme tedy ještě o pár metrů výš na nedaleký
pahorek s pomníkem krkonošských lyžařských
legend Hanče a Vrbaty. Nebe bylo polojasné
a vzduch chladně průzračný. Jen studený vítr
nás z nádherného výhledu vyhnal na další cestu.
A ta nás čekala ještě řádně dlouhá. Cestu jsme
si ozvláštnili i prohlídkou otevřeného betonového srubu lehkého opevnění vzor 37a doplněnou
o výklad znalce Čepyho. Stříbrným hřebem byl
Pančavský vodopád padající do hloubky 143 metrů.
Výška našeho největšího vodopádu ale bohužel při
pohledu ze skalní hrany poněkud ztrácí na závratnosti. Nízký stav vody také hodnotu zážitku lehce
devalvoval. Pohled do Labského dolu směrem ke
Špindlu nám to ale plně vynahradil. Popošli jsme už
jen kousek k nejpodivnější horské chatě snad všech
českých hor, k Labské boudě. Bouda je to opravdu
jen názvem a připomíná spíš nedodělaný skokanský
můstek. Jediným pozitivem je, že ta stavba kupodivu i přes svou obrovitost splývá se svahem. My
zatoužili prohlédnout si i útroby této krkonošské
unikátnosti a okusit v závratné nadmořské výšce
něco dobrého se závratnou horskou přirážkou.
Naše touha byla náležitě uspokojena. V bufetu ve
stylu školní jídelny jsme svlažili hrdla čepovaným
krkonošským pivem Paroháč. Cena 60 Kč za 0,4l
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Naše bouda
nebyla jedinou zvláštností. Poprvé jsme totiž viděli
točit pivo na váhu. Jen tak totiž slečna výčepní
poznala v neprůhledném papírovém kelímku, že
je míra správná. Nutno ale podotknout, že pivo
to bylo exkluzívní. Nejednalo se totiž o ležák, ale
o pivo typu IPA. Silný říz a hořkost nám zaimponovala, my se plácli přes kapsu a dali k nemalému
údivu obsluhy výčepu i druhou rundu. Asi to od
šupáků v zelených hadrech s žebradly přes rameno
nečekali. Hory ale volaly. Chtěli jsme jít dál a výš.
A také jsme se nechtěli finančně zruinovat hned
na začátku putování. Zašli jsme si k Labskému
vodopádu jen kousek pod chatou. Ten je vylepšený
zadržovacím jezírkem se stavidlem. To si mohou
poutníci za použití vlastní síly otevřít a zvýšit tak
slabý průtok horního toku naší největší řeky. Protože
jsme v bufetu nabrali dvojnásobně sil, než jsme
původně počítali, zvedli jsme si stavidlo opakovaně
a s chutí. Rozprouděná krev přišla vhod, když jsme
posléze zdolávali převýšení cestou k chatě Martinovka. K ní jsme došli akorát v čase oběda. Toho
bylo škoda nevyužít.
Za hodinku jsme řádně najedeni (doporučujeme!)
zase stoupali k modrému nebi. Stále plni sil jsme
dosáhli polské hranice na rozcestí Pod Smělcem.
Zde jsme si při odpočinku nemohli nevšimnout
zvláštního zeměpisně-fyzikálního paradoxu,
o kterém se málo ví. Zatímco na české straně je
na rozcestníku Pod Smělcem uvedena nadmořská
výška 1360 m.n.m., tak zhruba deset metrů vedle
po rovině je na polském rozcestníku Czarná
przelecz uvedeno 1348 m.n.m. Člověk zde cestou
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do Polska ztratí 12 výškových metrů, aniž by byť
jen o kousek sestoupil! Nebyl ale moc čas užívat
si anomálií. Byl čas zdolat další kus cesty. Kuřáci
dokouřili, ti zdatnější si zapálili další retko a opět
jsme začali stoupat. Teď už po hraniční stezce ke
zlatému hřebu naší cesty. Ten však zahalily mraky,
které z Polska přivál studený vichr. Sněžné Jámy,
které tím zlatým hřebem měly být, jsme tedy jen
tušili někde po pravé ruce a ani se je nepokoušeli
na vyhlídkách moc vyhlížet. Teplota spadla na nulu
a my pelášili z hřebene na českou stranu kolem
vyschlého pramene Labe. Nejmladší člen výpravy,
desetiletý Marťas, se vcelku logicky podivoval,
odkud asi tekla voda k tomu vodopádu pod Labskou boudou. Pak už jsme sestoupili na závětrnou
stranu hor a blížili se k chalupě. Byl podvečer
a 20 kiláků dlouhé kolečko se uzavřelo.

Díky chladnému větrnému počasí jsme si mohli
užít pravý a nefalšovaný chalupářský večer. Zatopilo
se v kamnech a probíhal odpočinek po překvapivě
náročné túře. Z pečbuřtů se na chvíli stali vařbuřti
a došlo i na hodnocení akce. Pravdu měl ten, kdo
pronesl po pár ořechovkách neumělé verše: „Kam
se hrabou velehory, Alpské vrcholy, vždyť my tady
v Krkonoších totéž zažili. Slunce, mlha, vítr, břečka
i to pivo za tři éčka…“ Zase zadrnčely struny kytary,
z boudy zněl tlumeně zpěv i smích.
A venku se snášely k zemi první sněhové vločky.
-PAVOUCKEJ-
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BESKYDY – Kraj toulavých vlků
Poprvé jsem byl na Lysé hoře za války. Asi
v roce 1942. Tatínek mne vyvedl na tu vysokou
a pustou horu, nejvyšší v celých Moravskoslezských
Beskydech, a ukázal si pod nohy: „Tady, chlapče,
končí Karpaty, až sem došli Valaši.“ Nevěděl jsem,
kdo nebo co jsou Valaši ani Karpaty. Lysá hora,
vysoká 1323 metry, byla tehdy nejvyšší horou Čech
a Moravy, tak zvaného protektorátu, protože naše
ještě vyšší pohraniční hory, Krkonoše, Šumavu,
Jeseníky a Králický Sněžník, si za války přivlastnilo
Německo. Také nedaleké Slovensko bylo tehdy
cizí a nepřístupnou zemí. Pak se tatínek podíval
tam, kde vychází slunce, a mávl rukou do veliké
dáli, do cizích zemí: „A tam dál na východ už jsou
jen vlčí a medvědí karpatské kraje. Možná se tam
spolu jednou po válce podíváme, ale možná že taky
ne.“ Pak začal jmenovat kraje, o nichž jsem dosud
neslyšel. Slovenské župy, Oravu, Liptov, Spiš, Šariš
a Zemplín, Podkarpatskou Rus a Horní Uhry, Halič,
Marmaroš, Bukovinu, Sedmihradsko a Moldavsko,
rumunské Valašsko a Banát. Země, které ležely
v Karpatech – na Moravě, na Slovensku, v Polsku, na Ukrajině, v Rumunsku. A Karpaty? Nejdelší
a nejlesnatější evropské pohoří, stovky a stovky

kilometrů lesů, skal a travnatých holí, ale to už
je jiný příběh. My jsme stáli na jejich začátku, na
Beskydech, čili odlesněných kopcích a pastvinách,
a začal jsem mít vztek na válku, která rozděluje
a znepřáteluje lidi i země. Viděl jsem, že i tatínka
mrzí, že se tam, na východ, nemůže vydat. Asi to
tam bývalo pěkné. Toho dne jsem se hodně poučil
o Karpatech.

Ivančena
Foto: Přebral

Strážce trampského campu…
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Pak začalo na Lysé hoře pršet, a tak jsme valili
přes Ostravici do Rožnova pod Radhoštěm. A tam
jsem se zase dozvěděl, kdo jsou to Valaši. Chudí
pastýři, kteří pomalu, celá staletí, po generace táhli
se stády ovcí z jižních Karpat v dnešním rumunském Valašsku sta kilometrů po karpatském oblouku k severu. Asi od 12. do 16. století. Čtyři sta let
jim trvalo než postupně vyrubali a vypálili na horách
kleč, aby místo ní vyrostla tráva a jejich ovce se
mohly dopást až tam, kde se Karpaty definitivně
sklánějí do nížiny, do moravského úvalu. Valaši na
své dlouhé cestě splývali s místními obyvateli, a tak
je v moravských Beskydech krajina, které se také
říká Valašsko. V Rožnově je už tři čtvrtiny staletí
valašské muzeum a jestli jsi v něm ještě nebyl,
o mnoho jsi přišel. Hlavně nevíš, jak nesmírně
skromně lidé dřív žili. Jaké důkladné domy stavěli
a důmyslné nářadí používali. Ty domy v tom muzeu
stojí. V moravských a slovenských Karpatech
narazíš na slova, která tam přinesli rumunští Valaši
a ta slova tam zdomácněla. Polana, grúň, magura,
bača, salaš, strunga, chotár, portáš, kyčera, vatra,
brynza a mnoho dalších. V rumunském Retezatu
ti pastýř nabídne ovčí mléko žinticu, ve slovenské
Fatře dostaneš žinčicu. Celé Karpaty jsou jedna
rodina! I v moravské písni se přece zpívá „My jsme
Valaši, jedna rodina, valašské hory sú naša otčina“.
Také by tam mohlo být občina, protože staří pastýři
žili ve společnostech, které se nazývali občiny.
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Až budeš mít chuť na pěkný puťák, dej si Beskydy,
holé i lesnaté hory. Začni na severu, třeba ve starém
jedlovém a bukovém pralese Mionší, kde ještě dnes
bydlí medvěd. Odtud se vyškrab na Velký Polom
na moravsko – slovenskou hranici a pak po ní jdi
dlouho po hřebenech k jihozápadu. Po pravé ruce
budeš mít chráněnou krajinnou oblast Beskydy, po
levé slovenskou CHKO Kysuce. Lesy a pastviny.
Občas další karpatský prales, třeba Salajku. Pod
hřebeny má každá samota, téměř každý dům, jméno
po svých obyvatelích. Za Salajkou nepozorovaně
přejdeš do Javorníků, do dalšího pohoří v chráněné
oblasti Beskydy. Zase pastviny a lesy. Beskydy jsou
po rozdělení Šumavy největší chráněnou krajinnou oblastí v českých zemích. Lidé jsou po obou
stranách hranice hodní, voda v potocích sladká
a rysi, kterých tam žije v Beskydech dost, poutníky
zásadně nekoušou. Žijí tam také medvědi a vlci,
kteří sem přicházejí ze sousedních slovenských
Karpat. A dny plynou, loudej se Beskydami tak
pomalu, jako valašský pastýř se svým stádem.
Když jsem do kraje pod Lysou horu přišel nedávno, nenašel jsem už úzké údolí Ostravice u Starých
Hamrů, kde mně kdysi tatínek četl za deště smutnou
a krásnou Bezručovu báseň o Maryčce Magdónové.
Mezi stráněmi se místo Hamrů leskla přehrada. Byl
hluboký podzim, jitro po bouřlivé noci, větrné noci,
během níž Evropa ztratila své listí. Holé stromy
čekaly na zimu. Na vodě blízko břehu plaval malý

Satinský vodopád
Foto: PŘEBRAL
pták, ne větší než špaček. Byl krotký, asi ho sem
v noci zanesl ze severu vítr. Byl to vzácný lyskonoh,
zázračný pták severu, který dokonale umí plavat,
běhat i létat. To jiný pták nedokáže. Žije jen vysoko
v tundrách a zimu tráví třeba i na otevřeném
oceánu. Kdybych chtěl být někdy ptákem, pak
právě lyskonohem. Celý život jsem toužil spatřit
ptáka falaróna, toho bájného tvora polárních krajů,
a teď přede mnou krotce plaval v Beskydech po noci,
v níž Evropa ztratila své listí.
-MILOSLAV NEVRLÝZ knihy Nejkrásnější sbírka (1998)

Pohled z Lysé hory Foto: ŽEMLE

Puchejř
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FOTOSOUTĚŽ
TRAMPSKÉHO
MAGAZÍNU
V sobotu 15. prosince 2018 je uzávěrka pro
posílání fotografií z letošních podzimních vandrů
a potlachů. A co jsme tak sledovali, nebylo jich málo.
Většinou při pondělcích byl trampský internet zahlcen fotografiemi a monitory byly plné ohňů, telat,
usáren, báglů, postav „divných tvarů a vůní“, kytar...
No prostě „toho všeho“ co k trampingu patří…
Bylo by moc prima, kdyby se dostatek fotografií
sešlo i v naší fotosoutěži, aby bylo na co koukat,
poznávat na fotkách známé kamarády a kamarádky
a dát pod některou z těch fotografií i svůj hlas.
Stačí proto poslat na fotosoutezTM@seznam.cz
jednu fotku ze svých vandrů či jiných trampských
akcí, pojmenovat ji a potom už jen počkat a doufat, že se široké trampské veřejnosti bude líbit
a nastřádá mnoho hlasů.
Podrobnější propozice najdeš na webu
Trampského magazínu: www.trampsky-magazin.cz.
Na této stránce Puchejře se můžeš podívat na
vybrané snímky z předchozího kola, které měly
u čtenářů Trampského magazínu úspěch.
Děkujeme za zaslané fotky, ochotu soutěžit
a těšíme se na spousty dalších krásných fotek,
kterých prostě není nikdy dost. Posílejte, posílejte,
posílejte! Máme radost z každé došlé fotky!

V zajetí plamenů Foto: J. Knapová

Ráno na Bezdězu Foto: Kameňák
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Desáté výročí a nové CD
Ačkoliv křest nového alba dámského Dua
Tornádo byl naplánován až na začátek prosince,
svou předpremiéru mělo toto CD s názvem Radost
z jízdy 2 již na velkém trampském setkání ke sto
letům trampingu, konaném v září na Pelechu,
kempu příbramské Černé perly. Tady jsem se
vlastně i já stala šťastnou majitelkou tohoto hudebního počinu populární dvojky – Ivety a Marcelliny,
které na koncertech obvykle doprovází ještě Čombe
se svou basou.
Letošní rok je rokem kulatých a superkulatých
výročí. Sto let republiky, sto let trampingu, padesát
let od vstupu spojeneckých vojsk na naše území
atd... – ale také deset let od prvního společného
veřejného vystoupení Ivety Eliáškové, původcem
z jihu a nyní z Brd, a Pražačky Marcely Plškové,
které trampský a hudební svět zná pod názvem
Duo Tornádo. A ten název opravdu sedí, protože
obě dámy jsou skutečně hotovou a strhující smrští
- smrští, která přináší skvělou muziku a báječné
výkony a odnáší chmury i špatnou náladu.
Ale vraťme se k obsahu CD – základ tvoří pestrý,
ze strany Dua Tornádo nesporně pečlivě volený
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výběr tuctu skladeb z jejich repertoáru, k němuž
interpretky přidaly v závěru ještě bonus v podobě
trojice publikem obvykle vyžadovaných písní –
Mottlovy Čajové růže a Dona Fernanda a tradicionalu Tennessee waltz, který obzvláště miluji. Jsem
přesvědčená, že všechny zařazené písničky osobně
znáte z četných vystoupení dámského dua s pánským doprovodem kontrabasu, ale teprve při poklidném poslechu nahrávek v závětří domova doceníte
jejich zvláštní, specifický náboj podání. Nenásilná
osobitá úprava a projev, citlivá práce s hlasy a jejich
intenzitou, vnímavost ve vztahu k rozmanitosti textů,
ale i kytarový doprovod, doplněný nenápadnými, ale
oživujícími dohrávkami a štěrchátky Libora Jonáše,
který mimo jiné CD také nahrál.
Duo Tornádo i na této své nahrávce,
kterou si nadělilo jako dárek ke svému desátému
výročí, dokazuje, že dokáže spontánně strhnout
posluchače, s vervou a patřičně bouřit, aby dostálo svému názvu, ale i lehýnce a s láskou pohladit
hebkou dlaní hlasů a tónů…
-HANKA HOSNEDLOVÁFoto: Kapsa
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KRAJINOU
KOŇSKÝCH HŘÍV
Plán letošního velkého vandru vznikal dlouho
a Joko, který se ujal organizace, se dlouho tvářil
tajuplně. Prý bylo ve hře víc variant, ale nakonec
vybral Muráňskou planinu, nádherný, dost opuštěný
kraj, s divokou přírodou, neprostupnými dolinami,
zelenými pláněmi, koňmi, ovcemi, medvědy, vlky,
liškami, jeleny, opuštěnými usedlostmi, čistými
potoky a hlubokými lesy. Jak Joko oznámil kam se
jede, začali jsme se těšit.
Den první, pátek, 28.9.
Ve skutečnosti vyrážíme už ve čtvrtek večer,
nicméně díky dopravní situaci na D1 se ocitáme
v cíli první etapy až hodinu a půl po půlnoci. Trochu
zapíjíme shledání a jdeme spát. Ráno překračujeme
hranici, v Banskej Bystrici se setkáváme s D’Adym
a odpoledne, po malém zabloudění, parkujeme na
salaši Zbojská. Po nezbytném posilnění místními
výbornými specialitami se konečně vydáváme na
cestu. Navštěvujeme rozhlednu v sedle a ve stopách
zbojníka Surovca se noříme do lesa. Stmívá se, tak
hledáme místo pro náš dnešní camp. Objevuje ho
Joko, skoro potmě stavíme přístřechy, čímž ome-

Medvědí lebka to sice nebyla, ale stejně dobrý…
zené místo na plošince zcela protkáme provazy,
děláme oheň, vaříme večeři. Fredy a Horác hrají.
Camp je nazván Milíř, podle pravděpodobného
účelu plošinky v jinak strmém svahu.
Den druhý, sobota
Po malém nočním deštíku balíme a pokračujeme
stezkou zbojníka Surovca dolů po potoce, abychom
vzápětí zabočili do Čertovej doliny. Stoupáme proti
proudu potoka, zdoláváme přírodní překážky, Horác
neodolává a poněkud exhibuje při koupeli v tůni.
Podle jeho výkřiků s dá soudit, že voda není moc
teplá. Na soutoku potoků odbočujeme a od té doby
poněkud kufrujeme, cestu opět nacházíme a vzápětí
zase ztrácíme. Omylem podnikáme prvovýstup na
Kučalach, potkáváme medvědí stopu, slézáme
dolů a znovu se drápeme do kopce, tentokrát na
Kučalach. Odtud je už pohodlná cesta až na Burdu,
kde si chceme dát kofolu a pivo a pokračovat na
Randavicu. Nakonec zůstáváme do rána, baštíme
výbornou zelňačku a guláš, pijeme pálenku z myších
ocásků. Setkáváme se s kamarádem Šerpou a jeho
partou, hrajeme do pozdních hodin.
Den třetí, neděle
Ráno je kalné, ale ne z důvodu povětrnostních,
ale coby daň večerní spršce frťanů myších ocásků
– mimochodem, to je název pro náš žebříček, takže
požívaný alkohol byl vegetariánský. Nicméně se
nám daří následky noci překonat, zabalit a vydat se
na další cestu. Paní domácí nám na cestu nalévá
poslední rundu a vyrážíme. Je krásně, ale v noci
mrzlo, takže šlapeme po jinovatce. Z Burdy se
vydáváme směrem na Randavicu, tam potkáváme
další partu, jsou to Moraváci, kteří míří opačným
směrem. Sestupujeme k útulně pod kopcem, kde se
rozhodujeme, zda zakotvíme a půjdeme se podívat
na Malú a Veľkú Stožku, které se tyčí nad námi, ale
pak se rozhodujeme pokračovat dál. Cestou z Randavice si prohlížíme několik opuštěných budov, kde
Fredy nalézá výtisk Pravdy z roku 1951. Odtud nás
čeká stoupání ke Skalnej bráne. Vydrápeme se na
její vrchol, prohlédneme si i Skalnú bránu samotnou
a pak si na sluníčku dáváme oběd. Čeká nás další
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stoupání na Nižnú Kľakovú, kde naše dnešní cesta
končí. Setkáváme se tam s dvojicí dalších Čechů,
tentokrát z Prahy. Jsou zajímaví tím, že mají krosny,
do kterých by se nejspíš vešly všechny naše usárny
a menší batohy, které vláčíme. I oni se s námi loučí
a míří na Burdu.
Děláme oheň a vaříme večeři, částečně z nasbíraných hub. Zažíváme úžasný západ slunce
a prozpívaný večer. Myslím, že okolní medvědi
prchli dostatečně daleko.
Den čtvrtý, pondělí
Počasí ráno vypadá úplně jinak, než včera. Mrholí,
ochladilo se, později drobně prší. Balíme a z Nižnej
Kľakovej vyrážíme směrem na rozcestí Siváková.
Tady se dělíme na dvě skupiny, jedna, Pavlís,
Joko, Kašík a Losos míří přes lazy směrem na
Tisovec kolem muránskych lazů po proudu potůčku
Kačkava. Druhá, Fredy, Saša, Horác a Hafran, jdou
hřebenovkou přes vrcholy Ostrica a Šarkanica na
Voniacu. Cestou poněkud bloudíme, zejména díky
zvyku v této oblasti značit přehlednou cestu turistickými značkami po pěti metrech, ale zásadně je
nedávat na rozcestí, ani blíž, než tři sta metrů za
ně. Nejvíc nás zdrží rozcestí, kde je takových cest
hned pět.
Při sestupu na Voniacu se nějakých sto padesát
metrů od nás cosi velkého hnědého prodírá křovím,
tak díky tomu, že jsem vpředu před ostatními, zuřivě

zvoním rolničkou. Ono cosi kráčí pryč od nás, takže
se už nedozvím, jestli to byl jelen, nebo medvěd.
Přicházíme k lovecké chatě na Voniacej a na její
dlouhé verandě si skládáme věci. Pak jdeme dělat
dřevo a sušit věci, protože i nadále drobně prší.
Skupina z Tisovca po dvojhodinovém úporném
stoupání, kde Joko strácí fajfku, Losos iluze a skupina Losose, doráží se soumrakem a přináší nějaké
zásoby na doplnění.
Den pátý, úterý
Za už hodně hustého deště prudce sestupujeme Martincovou dolinou na Paseky a pak do
Muráňa. Setkáváme se se Šmidlou, která s námi
bude pokračovat, a také s D’Adym, který se k nám
připojuje jen na jeden den. Během sestupu dolinou jsme kompletně promočení, tuhle zkoušku
vodou nezvládlo žádné z použitých ponč. V Muráni
si dáváme oběd a kujeme plány, které je potřeba
pod vlivem nepřízně počasí změnit. D’Ady nám
vypráví o kamarádovi rančerovi, který má nedaleko
Zlatna hospodářství a na něm i boudu s kamny.
Přes Červenú Skalu se autobusem přesouváme
do Zlatna a odtud kráčíme přes pastviny k ranči.
Čeká nás malá místnůstka se čtyřmi lůžky na dvou
palandách a připravené dřevo na topení. Kromě
toho i nevytápěná, ale suchá půda na spaní.
V místnosti s kamny to během chvilky vypadá jako
v prádelně. Je hustě protkána šňůrami a špagáty,

S Muráňským Norikem
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na nichž se suší bundy, kalhoty, trika, košile, kolem
kamen boty. A do toho nás devět. Teplota v místnosti utěšeně stoupá a my musíme co chvíli větrat,
abychom udrželi vlhkost pod 100%. Na kamnech
si vaříme, střídáme se s Horácem a se Šmidlou
v hudební produkci.
Den šestý, středa
Středeční den začíná modrou oblohou, sílícím
větrem a jinovatkou na trávě. Povídáme si
s rančerem, balíme a vydáváme se na další cestu.
Hned jak vyrazíme začíná krápat a zatahuje
se. Stoupáme Havraňou dolinou na Sindliarku.
Dostáváme se na planinu, tam nás zastihne docela silný déšť, který přečkáváme v rozbořeném
domě. Konečně déšť ustává a my se vydáváme po
planině na další cestu. Cesta po náhorní planině je
příjemná, jen s mírnými obavami sledujeme mraky,
které nás sporadicky pokropí. Znovu se dělíme,
tentokrát se trochu zdrží hledáním hub a obědem
Fredy se Sašou, proto jim cestu značíme výraznými
paběrkovskými šipkami, největší má čtyři metry na
délku a je z klád. Nalézáme další čerstvé medvědí
stopy, vzájemně se ostražitě sledujeme se statným jelenem. K večeru konečně dorážíme do údolí
Trsteníku, kde nacházíme boudu. I tady se na noc
dělíme, zatímco Fredy se Sašou nocují v boudě, my
ostatní na nedalekém kopci budujeme camp.
Den sedmý, čtvrtek
Brzké ráno přináší vzrušení Kašíkovi, který bez
brýlí a za mlhavého šera má pocit, že je v našem
campu medvěd a s.. ehm, koná velkou potřebu.
Zachumlá se tedy do spacáku a čeká, až šelma
zmizí. Až když predátora lhostejně obchází Losos,
vracející se ze zdravotní procházky, pozná svůj
omyl a může si i on vyběhnout ulevit.
Snídaně se odehrává před boudou v údolí, Fredy
se s památkářským zápalem vrhá na opravu střechy
boudy, Horác s Lososem se koupají v nedaleké ledové tůni, zatímco my ostatní normální se
choulíme v bundách, svetrech a mikinách. Řev
otužilců se nese celým údolím.
Odcházíme směr Veľká lúka, kde obdivujeme nádherné koně, Muráňské Noriky. Nad sebou máme
blankytně modré nebe a rychle se otepluje. Počasí
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nám definitivně zase začíná přát. Na konci louky,
u rozcestníku, opět dělíme výpravu na dvě části,
zatímco Pavlís, Joko, Kašík a Losos se vydávají
na Poludnicu s krásným výhledem na jižní část
Muránskej planiny, druhá skupina ve složení Saša,
Fredy, Šmidla, Horác a Hafran míří přímou cestou
k Muránskému hradu. Cestou se stavujeme na

U rozhledny na Zbojské
průzkumu Wesselenyiho jeskyně, obhlížíme chatu
pod hradem a pak se drápeme i na hrad samotný.
Je nádherně vidět do dalekého okolí, užíváme
si výhledů. Druhá skupina do soumraku nedoráží,
tak zvedáme kotvy a sestupujeme do lesů pod hradem. Cestu opět značíme šipkami. Už skoro za tmy
zakládáme camp, chvíli na to jsme opět kompletní.
Začíná poslední společný večer.
Den osmý, pátek
Pro většinu z nás den návratu, budíček v šest
ráno, balení jak na vojně při poplachu a šest
z nás se vydává na ranní autobus do Muráňa.
Zůstávají Pavlís, Šmidla a Joko. V Muráni si
kupujeme výborné Muránské buchty, loučíme se
s Fredym, který se vrací ve vlastní režii, nastupujeme na autobus do Tisovca, tam přeběhneme na
stanici zubačky a odjíždíme na Zbojskú. Nedbáme
varování prodavačky buchet, abychom je nejedli
teplé, takže po vystoupení z vlaku část z nás mizí
do přilehlého mlází.
Pak už nás čeká jen cesta na salaš, nákup sýrů
a klobás a pak nasednout do auta a vyrazit směr
domov.
-HAFRANFoto: JOKO, PAVLÍS, ŠMIDLA
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Tramp Evergreen Band třicetiletý
Druhý listopadový pátek se v Brně na Sýpce
konal velký koncert u příležitosti třicetin brněnského
T.E. Bandu. Koncert proběhl v rámci znovuobnovené Hudby z Trampiria.
Kapela Tramp Evergreen Band vznikla
14. června 1988 pod vedením Jožky Jégra, který na
dlouhou dobu dopředu určil klasický swingový zvuk
a směřování kapely. V názvu se odráží i skutečnost,
že prezentuje, mimo jiné, i melodie některých
světových evergreenů, byť patřičně upravené.
Ale vraťme se ke koncertu. Večerem provázel se svým nezaměnitelným šarmem Jordán
z T.O.Rowers. Trošku vtipkoval na téma počítání let
– zda 30 let je u kapely málo či moc, každopádně
u T.E. Bandu nelze říci, že zrají jako víno. Oni totiž
byli dobří už na začátku.
Jako první přišli zahrát dlouholetí kamarádi, hoši
stejného ražení, kapela Karabina. Dle Jordána
odborníci na drinky všeho druhu, letos též slavící
jubileum. A to dokonce půlstoletí na trampské scéně!
Karabina, to jsou ostřílení harcovníci, jak po koncertních pódiích, tak venku u ohňů. Začali Letokruhy, vystřihli nádherně svoje Vandrovníky a oprášili
Čičovu píseň Danny Flaška. Zakončili poctou pro
banjistuMerlina – žertovným Merlin songem. To už
zpíval celý sál.

Jako druhého gratulanta představil Jordán
coby mixéra trampské hudby, muže žijícího na
trase Plzeň - Brno. Ano, svěží osmdesátník Béďa
ŠedifkaRöhrich je (nejen) v Brně vždy srdečně vítán.
Šedifkovo hraní bylo pak v podstatě komorní,
křehkou záležitostí, které potvrdilo, že i jedna kytara
a nepříliš zvučný hlas dokáží někdy víc, než hlučné
sbory. Při jeho písních Brdské toulání, D C al Fine
nebo Byebye podzimu bylo publikum na pohled až
rozněžnělé. A většina si se Šedifkou s úsměvem na
tváři notovala.
No a to už přišel čas na nástup T.E. Bandu. Ale
ještě než začnu popisovat velkolepost koncertu,
musíte vědět něco o vzniku kapely.
Vraťme se tedy o 30 let zpět a nahlédněme do
kapelní kroniky.
Kapela tedy vznikla 14. 6. 1988 rozpadem skupiny
Antares. Prvním kapelníkem byl známý brněnský
muzikant a autor Jožka „Joe“ Jégr. Zpočátku
kapela hrála staré trampské písničky a evergreeny
otextované Jožkou a později i jeho vlastní skladby
a dále pak písně, které společně složili s Vaškem
Rainišem (členem T.E.B).
Na veřejnosti se kapela objevila již po necelém
půlroce po založení, v říjnu 1988 a to přímo na

Karabina
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soutěži “Přerovská placka”, kde obsadila třetí místo
mezi čtyřmi soutěžícími. To však nebral tehdejší
kapelník Jožka Jégr vůbec tragicky a prohlásil toto
vystoupení za veřejnou zkoušku na mikrofony. Za
další půlrok na festivalu trampských písní v Horním
Jelení se T.E. Band umístil také na třetím místě,
jenže to už za účasti 24 soutěžících. Takto začalo
cestování po festivalech….
V říjnu roku 1990, kdy dochází k prvním změnám
v kapele. T.E. Band získává nového kapelníka
a Vašek Rainiš kapelu vede dodnes.Mimochodem,
jak poznamenal konferenciér Jordán, kapela by
mohla založit osobní oddělení na registraci účasti
v kapele. Kapelou opravdu prošlo velké množství
muzikantů, ale nepředbíhejme.

Béďa Šedifka

Jordán
Kapela naplno hraje po akcích v Brně a také
na festivalech po celé republice. Z tohoto období
má také řadu různých ocenění. Například: třikrát
finále Porty, z toho dvakrát soutěžně, třikrát ve
finále Trampské Porty, opět dvakrát soutěžně.
V roce 1994 získal T.E. Band v Ústí nad Labem
hlavní “Interpretační Portu”. Další první místo má
ještě z F.T.P. v Horním Jelení, z Náměšťské placky
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a Mohelnického dostavníku. Řadí se tak mezi
naprostou špičku trampské scény u nás.
V roce 1992 přicházejí do kapely Jana „Zuzka“
Radová a v roce 1993 skvělý kytarista Sava „Slim“
Klimeš. V květnu 1993 také začíná hostovat basák
Kamil Mazálek a v roce 1995 se stává stálým
členem – v téhle chvíli třetím nejdéle „sloužícím“
členem kapely (vedou zakladatelé Vašek a Žhavón).
V roce 1993 přišlo i první nahrávání. Spolu
s brněnskou Karabinou a RowersT.E.B natočil desku
"Vandr do padesátejch II. aneb Betálné potlach na
Vajtecu", a také je přizval Žalman k spoluúčasti
na jeho CD "Potlach v mé duši".
V roce 1995 přichází první samostatné CD s prostým názvem "Tramp Evergreen Band", druhé v roce
2000 "Poslední noc" a v roce 2006 CD "Tak trochu jinak". Na posledně zmiňovaném albu zazněly
převážně písně Bédi Šedifky. Mezitím se kapela
podílela přibližně na 10 CD, převážně s Karabinou
a Rowers, což jsou různé hudební výběry
brněnských trampských kapel. Například Setkání
na Kančí louce, Kytary a špunty nebo CD Poselství
Wabiho Ryvoly – a to jsem ještě nezmínila – Wabiho
písně znějí v kapele velmi často.
V letech 2001 a 2002 se v Bandu dveře netrhnou
– z kapely odchází Pedro, vrací se Zuzka, odchází
Žanek a Slim a nastupují kytaristi Pedrův syn Vítek
Šnévajs a LubikKrmníček.
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Bohužel 31. 10. 2001, ve věku nedožitých 63 let,
odchází, a to navždy, Jožka Jégr. Tohle je nečekaná
a velká ztráta nejen pro T.E. Band, ale i pro celou
trampskou veřejnost.
Další historický milník je rok 2006. Vychází třetí
CD, které tak trošku odráží stav v kapele – texty jsou
o věčných odchodech a návratech, střídá se romantika s realitou života, z písní voní ohně a dálky, vše
je až tak skoro bluesové…
Velký prostor je věnován tvorbě Bédi Šedifky.
Koncem roku opět odchází Zuzka a vrací se Pedro.
V roce 2014 se vrací Slim.
Ale zpět z historie do současnosti, třeba jako
v přímém přenosu. Kapela již je na pódiu a hraje
první blok písní. Zní třeba Náš život, oblíbená
Zrádná holka a Celej den čekám. Ze zakládajících
členů hraje Vašek Rainiš (doprovodná kytara, zpěv)
a Jiří „Žhavón“ Alina (rytm.nástroje, zpěv), dále pak
Sava „Slim“ Klimeš (sólová a doprovodná kytara,
zpěv), Kamil Mazálek (basa, zpěv) a zpívá nejlepší
zpěvačka široko daleko - Jana „Zuzka“ Radová.
Na pódiu to tepe, střídají se muzikanti a zní
například Karabina, Poslední noc nebo Slimova
a Bocmanova mediálně nejúspěšnější Ztracená
Hawai. Už hraje i Petr „Pedro“ Šnévajs, který do
T.E. Bandu přišel v roce 1997 a v roce 1999 také
Jan „Žanek“ Pavlík.
To už ale na pódiu valí třetí blok písní! Přišel Vítek
a Lubik a pestrý mix začínají Šedifkovou Pro pár
šupů, dál Zuzkou a Vítkem skvěle vystřižená jejich
Ranní káva, Slimákova Píseň lampáře a Ráno
dešťový, půjčené od zastáveckých Trosečníků.

Pedro, Lubik, Zuzka a Vašek
Do čtvrtého bloku písní se vrací na pódium Slim
a Pedro a zní syrové Ryvolovky – Hrozny hněvu
a Rezavé šíny, poetická Jožkova Vodácká, oblíbené
Pedrovy Mraky a skvělá Jordánova GWL Story.
A v sále se už blížíme do finále. Všichni muzikanti jsou na pódiu a společně zní Ještě pár dnů
a Poslední píseň. Publikum nadšeně aplauduje
a kapela vypadá opravdu spokojeně. Popřejme tedy
Tramp Evergreen Bandu ještě hodně skvělé muziky,
chuť hrát a brzo zase na nějaké akci AHOJ!!
-LINDAP.S. Moc děkuji Jarce a Vaškovi Rainišovým za
vstřícnost a poskytnutí fotek a střípků vzpomínek.

Všichni „benďáci“
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KAYMANŮV ODKAZ NEZAPADL...
Deset let již uplynulo od listopadového data,
kdy odešel na svůj nejdelší vandr bez návratu
českobudějovický Karel Kayman Jakeš. S jeho
jménem bylo, a postupem času stále více je, spojováno označení trampský archivář. Vysloužil si je
svou systematickou, trpělivou a pečlivou snahou
a shromažďováním údajů o osadách, kempech,
trampských písničkářích a písničkách, i o dění
v tomto společenství. Ne vždycky, zejména pak
v období totality, se ovšem jeho snaha setkávala s pochopením. Nicméně později, když začali
odcházet na nebeské stezky staří pamětníci
a navíc velkou část Kaymanova archivu poničily
povodně v roce 2002, byly Kaymanovy faktografické odkazy nejednou s nostalgií vzpomínány
a s nadějí vyhledávány. A jsou dosud uznávaným
faktografickým zdrojem v tomto směru. Ovšem
vize o vydání knihy se seznamem osad a jejich
členů se ukázalo již v době rozpracovanosti jako
technicky a finančně nereálné a Kayman ve
shromažďování těchto údajů pak už nepokračoval.
Ale Kayman byl i pohotový moderátor, iniciátor hudebních pořadů v trampském a folkovém
žánru a v neposlední řadě i autor několika desítek
písniček, které bohužel zapadly. Některé z nich
hrávali pražští Havrani, ale také sokolovští Plížáci
a možná i další hudební formace.
V jeho životopisu figurují mimo jiné dlouhé roky
strávené v Praze, takže jeho trampský a tvůrčí
život byl spojen i s děním v tomto prostředí.
V letech 1969 až 1970 spolupracoval s bratry
Ryvolovými na dramaturgii a scénáři seriálového
pořadu Písně dlouhých cest neboli Trail songs,
ve kterých před porotou soutěžila tehdejší absolutní špička kapel, jejichž vstup na hudební scénu
odstartovala Porta. Třeba Hoboes, Scarabeus,
Spirituál kvintet, Minnesengři, Bluegrass Hoppers, Strangers, pardubická Stopa, Perpetual
Vagabonds z Ústí, Blizzard a další. Paralelně
s tímto pořadem byl spuštěn i jiný cyklus s názvem Zelené večery, čili Green Evenings, které
Kayman konferoval a ve kterých se prezentovala druhá garnitura trampských a folkových
skupin usilujících o postup do prvoligových Trail
songs. Odtud se pak rekrutovali i účastníci jiných
programů jako třeba Písně železnic apod.
V roce 1982 se díky sňatku s Evelínou vrátil
na rodný jih a v letech 1986 až 1987 rozjel
v českobudějovické Besedě cyklus trampských
písničkových večerů pod titulem Zvláštní znamení touha, na který v následujících třech letech
navázal sérií pořadů s názvem Jižní stezka
v Armáďáku a pak v D 111 Malým velkým ohněm.
Mezitím však figurovalo i několik klubových večerů
a později také Pátky v Hroznovce. Moderoval
i třídenní pohodový festiválek ve Stromovce a jiné
akce většího i menšího rozsahu, z nichž bych ráda
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zmínila několik výročních večerů v plzeňském
Pekle, iniciovaných osadou Stetson, Modrá kotva,
Komáři a Medvědi. Mimořádné pak byly večery
Trampové trampům, konané v pražské Lucerně,
kde se podílel na konferování v roce 1996.

Pod názvem Trampská kytara vznikl další cyklus trampských večerů v budějovickém kabaretu
U Váňů, které pořádal s Bakem (Jiřím Sládkem). Na ně potom navázala Trampská abeceda
s hudebním doprovodem dua Blanice a k této
etapě patřily i další mimořádné tématické večery.
Za zmínku stojí i rozhlasové trampské pořady
v Rádiu 21, v nichž se věnoval historii trampského
jihu a já jeho současnosti. Dodnes kolují pak mezi
lidmi jeho kopírované, ale často i ručně psané
sešitky věnující se osobám nebo dění z trampského světa.
To všechno dohromady tvoří jeden velký a neopomenutelný trampský odkaz s Kaymanovým
podpisem, který bude nejen pro pamětníky, ale
zejména pro další zelené generace stále cennější.
-HANKA HOSNEDLOVÁFoto: Tali
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POKLIČKA NA PITÍTKO
Každý, kdo na vandr vozí takzvané „pitítko“ ví moc
dobře, kolik popelu, uhlíků, kousků dřeva a větviček
se dokáže do vody vařené v pitítku dostat během
té krátké doby, než dojde k varu. A to ani nemluvím
o dalších vylepšeních ze strany kamarádů, kteří si
zrovna opékají na klacku kus flákoty nebo buřta.
Patřím mezi ty, co pitítko vozí místo ešusu, a proto
mě natolik nadchla poklička vyráběná kamarádem Jespim z T.O. Brdlajf, že jsem si ji od něj
hned pořídil a po prvním praktickém vyzkoušení
zcela dobrovolně a bez nucení mu dělám reklamu,
protože tahle praktická „vychytávka“ si ji zaslouží
a jistě potěší nejednoho dalšího trampa či trampku.
Poklička je vyrobená z nerezu 0,8 mm,
s mosazným očkem, svařená je nerezem –
prostě poctivá ruční práce.
Cena pokličky je 120 Kč + 30 Kč poštovné
a v případě zájmu si o pokličku napiš přímo Jespimu
na mail: jirka.doubravsky@gmail.com
-TONY-
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FRAM / Wabi Daněk
Komiks v tomto čísle Puchejře je věnován
krásné písničce Wabiho Daňka o škuneru jménem Fram. Píseň se však netýká jen samotné
lodi Fram, je zároveň i o té neustálé chlapské
touze: „Na mapě bílá místa u malých ohňů
prozkoumat“, jak se zpívá v písničce Wabiho
Ryvoly, podle kterého Wabi Daněk dostal od
kamarádů svoji přezdívku.
Norský škuner Fram (Vpřed) se díky svým
polárním expedicím pod velením polárníků Fridtjofa Nansena, Roalda Amundsena a Otto Sverdrupa stal jednou z nejznámějších lodí světa.
Byl postaven v roce 1893 pro Nansena a konstruován byl tak, aby ho sevření ledových ker
nerozdrtilo, ale vyzvedlo na povrch.
Premiérou Framu byla Nansenova expedice
k Severnímu pólu v letech 1993 až 1896, kdy

Fridtjof Nansen
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Nansen nechal škuner v oblasti Novosibiřských
ostrovů zamrznout s tím, že pohyb ledu donese
expedici až k pólu. Tedy pomocí driftování.
O co jde ví asi každý, kdo zná hru Divadla Járy
Cimrmana Dobytí severního pólu Čechem Karlem Němcem. Nansenův záměr ale nevyšel.
Nejenže v mlze nenavštívili petrohradskou
Ermitáž jako jejich čeští kolegové, ale ze
zjištěného směru pohybu bylo jasné, že Fram
Severní pól mine. Nansen se proto pokusil na
pól dostat pěšky po ledě. Zamrzlou loď opustil
v březnu 1865 spolu s Johansenem Hjalmarem a se saněmi s psím spřežením, kajaky
a potravinami na sto dní. V extrémně náročném
terénu se dostali na do té doby nejseverněji
člověkem dosažené místo, kde Nansen naměřil
86° 13' 6" severní šířky. K Severnímu pólu už to
byl malý kousek, ale bohužel dál se nedostali.
Vypravili se proto zpět na jih a za pomoci kajaků
dopluli mezi krami do Země Františka Josefa,
kde přezimovali. Jejich přezimování považuji za
jeden z největších výkonů v historii polárních
expedic. Na vhodném místě z kamenů, mechu
a tuleních kůží postavili zemljanku o rozměrech
3,5 x 2 metry, akorát pro dva a zásoby – převážně
už jen z ulovených tuleňů a ryb, ve které vleže
přežili 8 měsíců dlouhou mrazivou polární noc.
17. června 1896 uslyšel Nansen zvuky, které
se více podobaly štěkotu psa než pokřiku racků.
Johansen zůstal u tábora, Nansen zatím sledoval
cizí hlasy, až uprostřed ledové pustiny viděl psa
a člověka. Nansen, černý od čmoudu z rybího
oleje a sazí, obalený do umaštěných hadrů,
vlasy nečesané, s chomáčem vousů, pospíchal
k nim, jak mu to jenom jeho sněžné boty dovolovaly. Kolem dokola jen led a ledovce a mlha.
Mlha zakrývala okolní svět. Nad tím záblesk
světla, dole kousek dál ledová návrš, hrbolatá
a tenká, a za tím vším předtucha země. Cizinec,
který se pak představil jako Mr. Jackson, pohlédl
Nansenovi vícekrát do obličeje, než se zeptal:
"Nejste vy Nansen?"
"Ano, to jsem já."
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Dohromady oba polárníci strávili sami v ledové
pustině neuvěřitelných 461 dnů!
Fram poté vyplul na čtyřletou expedici pod
vedením Sverdrupa, do oblasti Kanadského
arktického souostroví. A slavné finále si škuner
prožil v letech 1910 až 1912, kdy se s ním do
Antarktidy plavila Amundsenova úspěšná výprava k Jižnímu poĺu.
Potom celou řadu let ukotvený Fram chátral, ale
ve třicátých letech se podařilo škuner zachránit
a od té doby je vystaven ve vlastním muzeu
v norském Oslo, kde je samozřejmě k vidění
dodnes.
-TONY-

Fram v ledovém sevření

1. Zas mě to táhne o kus dál, zas nemám doma nikde stání,
desítky důvodů si sháním, už abych na cestu se dal.
2. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý,
za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával.
R: Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sklízí,
obrysy domů v dálce mizí, tak naposled ti zamávám
z paluby lodi jménem Fram.
3. Dávno už vyvětral se dým mých věčných cigaret a dýmek,
ty žiješ jenom ze vzpomínek, a já se stále nevracím.
4. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá,
nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových krách.
R: Klenotník měsíc zavřel krám, z výkladu svoje šperky sbírá,
chlap jen tak lehce neumírá, na modré lodi jménem Fram
tě za pár roků vyhledám.

Fram ve svém muzeu v Oslu

Puchejř
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PŮLKULATÝ 45. ROČNÍK TRAPSAVCE
Je to tak, nadcházející Vánoce utečou jako voda,
přehoupne se Nový rok a pak už psací fáze Trapsavce půjde do finále, neboť uzávěrka je i tentokrát
28. 2. 2019 o půlnoci. Kdo už máte napsáno,
případně něco napíšete v klidných dnech vánočních,
neváhejte a posílejte své příspěvky už v lednu,
ať nemají organizátoři tolik práce po uzávěrce.
Navíc, takový příspěvek, který během svátků dojde,
budeme považovat za krásný vánoční dárek.
Současně připomínáme akci „Ulov svého Youngpsavce“, kde můžete tím, že k účasti v soutěži
přimějete, přesvědčíte či donutíte autorku/autora
do 23 let, získat jeho symbolický skalp – v podobě
vlasatého camrátka.
Samozřejmě, platí náš starý známý kontaktní mail
soutez.trapsavec@seznam.cz, na němž se na
vaše povídky a básně budeme těšit.
Propozice:
Soutěž je tematicky zaměřená na práce
zasvěcené přírodě, trampování a toulání po zemi,
skalách i vodě.



Každý účastník může do soutěže zaslat
maximálně tři povídky a maximálně tři básně.





Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů
textového editoru - Word, OpenOffice atd).



Kompletní propozice (všelicos dalšího o Trapsavci), najdete na www.trapsavec.cz, v záložce
Propozice.
Soutěží se v těchto kategoriích:
- OLDPSAVCI - PRÓZA
- OLDPSAVCI - POEZIE
V těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali
v soutěži tři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let.
- NAD 23 LET - PRÓZA
- NAD 23 LET - POEZIE
V těchto kategoriích soutěží ostatní v době
uzávěrky starší 23 let.
- DO 23 LET - PRÓZA
- DO 23 LET – POEZIE
V těchto kategoriích soutěží psavci v době
uzávěrky mladší 23 let.
Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie
získává hlavní cenu - ZLATÉHO TRAPSAVCE
-HAFRAN-

JAK SE VANDRUJE DO PUBERTY
Nová kniha Antonína Pačinka - Apače s názvem Vandr do puberty nabízí téměř aktuální zážitky na jeho trampské stezce, po níž
se vlastně vrací nejen do míst, ale i do situací z dob svého mládí.
Deníkově zpracované Apačovo vandrování s kamarády v první
části knihy je prokládáno realistickými popisy procházených
lokalit, okolní přírody a různých zajímavostí, stejně jako drobnými filozoficky laděnými zamyšleními z běžného denního života.
Připomíná si v souvislostmi s navštívenými místy nejednu historku ze zelených let mládí a své vyprávění dokáže okořenit
vtipnými vsuvkami, osobitými postřehy a glosami i nenásilnými
metaforickými přirovnáními.
Druhou polovinu knížky s podtitulkem Vysypáno z toulavých bot
pak vyplňuje několik krátkých vyprávění a zamyšlení, ovšem
opět na zelenou trampskou notu. Společně se tak se strakonickým autorem vydáme na vandr do Švýcar, ale také na sever do
obce Bílý potok, přičemž si zavzpomínáme i na ruskou okupaci.
Zažijeme s ním také potlach Kamarádů Staré řeky i výpravu na
šumavský Antýgl, Klostermannovu stezku a do Srní, kdy stačí
s úsměvným nadhledem probrat ještě i osobní chorobopis, nebo
se zastavíme v Písku U Sulana či v Kavkovně. Mezitím si nostalgicky povzdechneme nad starými jízdenkami z hnědého kartonu
anebo nad tím, jak trampové postupem roků zákonitě slevují ze
svých tvrdých zásad, co se týká vybavení či oblečení pro vandry.
Srovnávání současnosti a let dávno minulých se nevyhneme ani při návratech na stará místa, která v trampském srdci zanechala světlou vzpomínku.
Myslím, že právě tahle útlá knížka, doplněná sadou barevných dokumentárních fotografií, mluví prostými
slovy z duše mnoha z těch, kteří se stále ještě počítají do toho našeho společenství zalomených palců.
-HANKA HOSNEDLOVÁ-
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TENKRÁT NA ZÁPADĚ
Byl letní podvečer roku 1986. Seděli jsme kolem
ohně u ústí štoly v lomu Pusťák, když tu si kamarád
vzpomněl, že v Karlštejně dávají v letním kině
nějakou kovbojku. Od slov nebylo daleko k činům,
vzali jsme baterky a podzemím došli na Malou
Ameriku, kde jsme z oken štol vylezli po laně nahoru. V následující cestě do kina jsme s obavami sledovali mohutná bouřková mračna na obzoru a za
zvuků fanfár vzdálených hromování jsme vešli do
amfiteátru kina.
Mezitím se setmělo a přesně dle našeho temného
očekávání začalo lejt jako z konve, možná dokonce
jako ze stavidel nebeských. Prostě plavák, blesky
a kanonáda, která rvala uši. Nastal hromadný úprk
návštěvníků do bezpečí domovů a blízkého autocampu, jen my – nevyřčeně a nedomluveně – zůstali
dál sedět, jako jediní z celého kina. Bylo nás sedm,
statečných, jen jsme potáhli krempy klobouků víc do
čela a zabalili se víc do celt. Jako správní kovbojové
jsme přece přišli na kovbojku, tak neutečeme před
nějakým deštíčkem, že jo? Promítač asi přijal naši
hru a zapnul promítačku.
Z kovbojky se vyklubal western nazvaný Tenkrát
na Západě. Dnes ho zná každý, ale tehdy, tehdy…,
no prostě na úvodní část odehrávající se na nádraží
nikdy nezapomenu. Seděli jsme jako přikovaní
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k sedačkám a zírali na tu neskutečnou scénu.
Film se zrcadlil i v provazech deště před plátnem
a z klobouků odkapávaly kapky na břicho a do klína.
Ale to nevadilo, i v celtách jsme byli během prvních
pár minut durch. A seděli jsme dál a dál, na plátně
zatím probíhal boj dobra se zlem.
Charles Bronson se svojí harmonikou, krásná
Claudia Cardinalová, záporňák Henry Fonda zvaný
Frank, Cheyenn a jeho banda, do toho překrásná
muzika od Ennia Morriconeho a neuvěřitelné filmové záběry pouště. A ty zvony při konečném pistolnickém souboji…
Uff, ani si nevzpomínám, kdy přestalo pršet, ale
pak najednou nepršelo, film skončil, hlavní padouch
dostal to, co si zasloužil a my jako v mátohách
vyrazili tmou zpět do lomů Amerik. Celou tu dlouhou
cestu pod hradem, přes les, po laně i štolami
nikdo nepromluvil ani slovo. Až konečně zpět na
kempu, po rozdělání ohně z nás vytryskly emoce
nashromážděné při sledování filmu a do rána jsme
napůl nazí, u ohně ověšeném našim šatstvem,
probírali do nejmenšího detailu každou scénu.
Bylo nám těch patnáct, šestnáct a od toho večera
už bylo mnohé jinak na našich dalších vandrech.
Bylo nám jasný jakou romantikou chceme alespoň
o víkendech žít…
Tenkrát na západě…
-TONYIlustrace: KOKEŠ
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Pozdrav „čitatelom časáku Puchejř a všetkým trampom v ČR“ od kamarádů
ze spoločného ohně Turčianských trampů k 100. výročiu trampingu.

SNĚHOVÝ ĎÁBEL
Seděli jsme kolem dohasínajícího ohně.
Kytary už dávno byly opřeny o stromy, nebo
ležely v orosené trávě, řeřavé uhlíky ohně pomalu
protahávaly šedou blanou popela a nám se pořád
nechtělo jít spát.
Měli jsme takovou tu zadumanou náladu, co
vás jednou za čas chytne – mlčíte, myslíte na
všechno a na nic, necháváte na sebe působit
vše kolem sebe – letní tmu, pípnutí probuzeného
ptáka, prasknutí větývky v nočním tichu, vůni
dohořívajícího ohně, pravidelný dech kamarádů.
Myslím na to, že v téhle sestavě jsme prožili
podobných ohňů už nesčíselné množství. A ne
vždycky v tak nádherné pohodě. Mnohokrát se
nám už zavíraly oči nesmírnou únavou z tvrdého
počasí a těžkého trailu a přesto byste nás našli
mlčky hledět do oharků ještě dlouho, dlouho do
noci.
Řeknu vám, že oheň ve sněhu, v blátě, dešti,
zimě, to je teprve ten pravý nefalšovaný OHEŇ.
Musí vás zahřát, osušit, posvítit, navodit
důvěrnou a bezpečnou atmosféru, musíte vědět,
cítit, že to před vámi praská a spokojeně chroupe
větve váš přítel.
Teprve když padáte únavou a zmrzlé prsty marně
zápasí s krabičkou sirek, teprve když na smrt
utrmáceni a na kost promoklí dorazíte pod převis,
zapálíte oheň a pozorujete, jak se i z vás kouří,
jak životodárné teplo proniká k tělu, teprve potom
dokážete oheň ocenit.
A tak jsme o tom najednou začali mluvit.
V partě člověk rád vzpomíná. Spojuje vás to.
Prožijete spolu tolik příhod, tolik dobrého i zlého,
že se rádi ke všemu vracíte.
A tohle byla zvláštní parta.
Snad proto, že jsme jezdili vždycky nazdařbůh,
kam nás oči vedly, jsme zažili tolik neuvěřitelných
věcí, že se o tom i vypráví těžko. Jako bychom
přitahovali něco ze čtvrtého rozměru, jako
bychom už už měli pochopit, jak to vlastně všechno
je, ale v poslední chvíli se všechno ztratí, odejde to
s kouřem, mlhou, ránem.
Ty věci vždycky čekaly na nás…
Jednou, před mnoha lety, jsme vyrazili
v prosinci jen tak naostro do krajiny za naším
starým campem. Nechtělo se nám být dva dny na
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jednom fleku v tom ponurém počasí, raději jsme
riskovali.
Vlak nás poztrácel jako korálky v bílém sněhu,
šli jsme v jedné stopě s párou kolem hlavy, veselí
v tom jiskřivém vzduchu, pod olověně šedou,
těžkou oblohou.
Večer jsme zarazili ještě za světla u staré,
opuštěné hájovny, která stála ve stráni pod lesem,
kousek od velkého čedičového lomu. Neznali
jsme to tady a tak nás ta hájovna mile překvapila.
Zaduněli jsme horalama o verandu, strčili do dveří
a hele, dveře se otevřely.
Nikde ani kus nábytku, ale nikde také žádný
nepořádek, jako by se byl ten hajný odstěhoval
teprve včera. Prošli jsme všechny místnosti,
prkenná podlaha byla všude čistě vydrhnutá,
nakonec jsme se rozhodli, že zůstaneme dole
v přízemí, ve velké místnosti s pecí a čtyřmi okny.
Shodili jsme usárny a šli se ještě na chvíli
podívat k tomu lomu, lákal nás svou rozlehlostí
a nepravidelným tvarem. Smrákalo se už, ale sníh
všechno obílil, šlo se nám dobře.
Ale po pětistech metrech cesty jsme došli na
okraj té obrovské jizvy. V houstnoucím šeru už
nebylo možné dohlédnout na konec jámy, ale
odhadovali jsme to na dvěstě až možná třista
metrů. Stáli jsme nad kolmou skalní stěnou,
hluboko dole svítila bílá nepřerušená plocha, asi
zamrzlé jezírko. Z pravé strany se znovu přihnal
vítr se sněhem.
Obešli jsme skalní ostroh s hrozivě rozeklanou
borovicí a za ním jsme narazili na neznatelnou
stezku, vedoucí dolů k lomu. V sílící vánici nám
podklouzávaly boty a nebylo už vidět na krok.
Jenom hmatem jsme pomalu klusali níž a níž…
Dole to tak nefoukalo. Bělavém přítmí se tiše
snášely vločky sněhu a my se vydali podél skalní
stěny tam dozadu k tomu jezírku.
„Monte, máš tu baterku?“ houkl zepředu Kid.
Šel před námi asi deset kroků a my na něj všichni
narazili, jak tam stál před skalní stěnou, poprášený
sněhovými sedláky na čepici a na ramenou. Dívali
jsme se mlčky v té bílé tmě na tmavou skvrnu ve
skalní stěně a Monte doloval z buršlaku baterku.
„Na. Posviť tam.“
Z bílého světelného kužele se před námi vyloupl
obrovský skalní převis a pod ním camp, o jakým
se vám zdává v trampských pohádkových snech.
Strop z převisu nám česal z čepic sníh a jak se
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svažoval pozvolně k patě skály, vytvořil tam ideální
táborový kruh se sedačkami a noclehárnou za nimi
– zřejmě tam někdo stabilně jezdil, protože jsme
viděli čerstvé větve a seno. Vedle ohniště se na
nás usmívala vyrovnaná hranice suché naštípané
borovice.
„Hm. Pořádní chlapci, co?“ povídá Monte a začal
chrastit sirkama. Vyšlehl plamínek a začal chroustat smolnaté červené dřevo borovice. Rozjasnilo
se.
Páni, to vám teda byl camp! Venku mohly padat
trakaře a tady bylo teplo, útulno, pohodlí jak za
pecí. Naše stíny vrhal oheň na tu obrovskou skalní masu nad našima hlavama a daleko na bílou
plochu zamrzlého jezírka, nebo co to tam vlastně
bylo.
Jako bychom si řekli, začali jsme hrát starou
dobrou hru na Rychlé šípy z výletu po zamrzlém
potoce, což jsme, přiznávám, okoukali od Hejkalů.
Kid zrovínka dokončil Červenáčkovo „Halo,
pane, vstaňte, tady zmrznete,“ a my se chystali
na pořádné „Ha, ha, ha,“ když něco za námi ruplo,
sesypalo se pár kamínků a jemný prach zakroužil
v jazycích ohně.
Díval jsem se v tu chvíli na Mraka a viděl jsem
jak strnul a pomalu zbledl. Neodvažovali jsme se
promluvit nebo pohnout. Vzadu na krku jsem cítil
každý chlup.
„Ale nesmysl,“ povídá najednou Monte, „víte jak
dlouho to už tady musí takhle viset? A že by to
čekalo zrovna na nás?“
Vlastně měl pravdu. Málem jsme se sesypali pro
trochu rámusu. A začali jsme mít ramínka a mluvili
jeden přes druhého a bylo nám fajn a venku padal
sníh čím dál víc.
Necítil jsem se dobře.
Málo platné, proti přírodě je člověk jenom člověk.
Cítil jsem nad hlavou ty tuny skály a měl jsem
takový dojem, že s tímhle pocitem nejsem zrovna
sám v téhle partě. Aspoň řeči nám už nám nešly
tak, jak by měly jít.
Někdo dlouze hvízdl.
Podívali jsme se po sobě a pak ven do chumelenice, na přibývající netknutou sněhovou vrstvu.
Monte se zvedl a vyšel až pod okraj převisu.
Chvílemi tam stál s rukama v kapsách, vyplivoval
oblaka páry a čučel do toho sněhového blázince
tam venku.
Pak se vrátil a zase usedl.
„Co já vím…“ pokrčil ramenama.
Docházelo nám dřevo. Hall sáhl po baterce
a narazil si bekovku do čela. Zvedl jsem se s ním.
Pronikavý hvizd nás přimrazil na fleku.
„Do psí kšíry, kdo se to tu…“ rozsvítil Hall
světlovrh a vyšli jsme asi deset kroků před převis.
Kužel světla ohledával okolí, ale marně. V téhle
chumelenici byste nepoznali na dva metry vlastního bráchu. Kus dál jsme narazili na pár větví
a tak je dotáhli ke skále. Z dálky byl na ten camp
nádherný pohled. V té sněhové vánici se vám to
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vylupovalo před očima jako v Laterně magice, jak
jsme docházeli blíž.
Lámal jsem klacky a pozoroval kluky, jak jsou celí
nesví. Jenomže to je taková už věc – zaboha by
vám nikdo nepřiznal, že má vlastně strach. Zadky
měli přilepené k šutrům, ale stačilo slovo, správné
slovo ve správnou chvíli, aby člověk nepřišel
o důstojnost, to je to – a ležérně bychom jako
jeden muž s úlevou vyrazili zpátky do hájovny.
Tak se to slovo chystám nedbale pronést, ale
jenom jsem stačil otevřít hubu.
Příšerný hvizd rozřízl tmu jako italský vyhazovací
nůž a lom ho vracel skálu po skále, až se utloukl
někde vzadu za tím jezírkem.
Vyletěli jsme naráz ven do sněhu, do tmy, udělali
jsme snad deset kroků a vtom za námi vypuklo
peklo.
Jakoby nám někdo nalil do ucha whisku. Prchali
jsme o život. Nemuseli jsme se otáčet. Věděli
jsme, co uvidíme. Zarazila nás až strmá stěna
lomu a v tu chvíli nás dohnal prudký náraz vzduchu, zvířeného prachu se sněhem, drobné jehličky
čediče.
Za námi dozníval burácivý rachot zříceného
skalního masívu a lom třískal tím nesnesitelným
duněním ještě hezkou chvíli o naše uši.
„Hergot,“ rozhlédnu se s nejasným podezřením.
„Halle, máš tu baterku?“
Bliklo světlo a já začal počítat. Věděl jsem to.
Zdálo se mi, jak jsem běžel, že za mnou někdo
zakopl nebo co.
„Neviděli jste Drobečka?“
Ale to už mi Hall běžel k tomu zborcenému
převisu. Po deseti krocích jsme ho našli. Byl
rozpláclý ve sněhu jak žába a ve světle baterky se
mu pomalu usazoval zvířený prach a vločky sněhu
na zakrvácené hlavě.
Mužská košile je v takovýchhle případech přesně
to, co potřebujete. Ozval se zvuk páraného plátna, Monte nabral sníh a připlácl ho Drobečkovi
na obličej. Kid už mu třel sněhem kolem té rány
a vtom Drobek zamžikal a to už bylo fajn.
Postavili jsme ho na nohy a všichni jsme
se zadívali ve světle baterky na hromadu
zřícené skály, pod kterou jsme ještě před chvílí
bezstarostně seděli kolem sálajícího ohně. Teprve
teď nám to vlastně všechno došlo.
„Ježišmarjá, dyť my sme tam eště před
chvilkou pod tím seděli!“ zachrochtal najednou Kid
a pod náma se v tu ránu rozklepaly kolena. A jako
bychom si řekli, podívali jsme se na sebe, pobledlí
a strhaní od toho běhu a strachu.
„Ten hvizd…“ zašeptal Monte.
Všichni jsme na to mysleli, všichni.
Pomalu jsme se vraceli v té tmě nahoru do
hájovny.
Vzduch byl plný tichého šelestu padajících
vloček sněhu…
-WABI RYVOLAIlustrace: MATES
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CESTA

VANDRÁCI

V uších ti zní
horečný rytmus pražců které duní
a utíkají nervózně tam dozadu za obzor
Tak jako ty
tak jako ty blázne
Chceš utéci své touze
ale tvé srdce
buší
stále víc
Nancy

Z jeskyň a skal jsme zpátky
Do civilizace
Z nosů nám kape
Prsty promrzlý
Marně se pokoušej uchopit
Jízdenku
Do stanice domů
Tak hladoví a
Bez peněz
Jako vždy
No tak zase za tejden
Ross Luňák
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TRAMPSKÝ KALENDÁŘ 2019
V pořadí již dvacátý první 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 třináct pečlivě
vybraných fotografií z vandrů všech ročních období.
Cena jednoho kalendáře je 90 Kč a výtěžek
z jeho prodeje (po odečtení nákladů) je cca 20 Kč
z každého výtisku. Tento výtěžek je určen na
podporu vydávání PUCHEJŘE!

Pokud je vás na osadě či v partě víc zájemců
o kalendář, vyplatí si je objednat najednou –
ušetříte dost peněz na poštovném, viz ty počty
výše. Nepodporujte zbytečně poštu. Po letošním
výrazném zdražení poštovného není potřeba mít až
takové ohledy:).
Balné je obálka s deskami proti poškození a do
každé zásilky se vkládá letošní sborník vítězných
trampských povídek a básní z Trapsavce.
Při platbě složenkou i na účet - uveď prosím
do zprávy pro adresáta zkratku i počet výtisků,
například 3x TK
Pokud chceš urychlit jejich poslání, napiš nám (mail
a telefonní číslo je dole) kolik kalendářů si objednáváš
a budou ti poslány ještě dřív, než dojde tvoje platba
- ať to tady u nás zbytečně nevázne a kalendáře ti
jsou doručeny co nejdřív před Vánocemi!
Kdyby ti ohledně poštovného nebylo něco jasné
- piš na mail: puchejr@volny.cz, nebo sms na
telefon: 608 774 099
V případě zájmu o Trampský kalendář připočti
k předplatnému Puchejře následující částku:
- za 1 výtisk 152 Kč (90 za kalendář,
62 Kč za jeho poštovné a balné)
- za 2 výtisky 240 Kč (180 za kalendáře,
30 Kč poštovné a balné na jeden kalendář )
- za 3 výtisky 330 Kč (270 za kalendáře,
20 Kč poštovné a balné na jeden kalendář)
- za 4 výtisky 422 Kč (360 za kalendáře,
15,5 Kč poštovné a balné na jeden kalendář)
- za 5 výtisků 518 Kč (450 za kalendáře,
13,6 Kč poštovné a balné na jeden kalendář)
- za 6 výtisků 614 Kč (540 za kalendáře,
12,3 Kč poštovné a balné na jeden kalendář)

