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Předplatné PUCHEJŘE 
na rok 2020

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, tisk, režie a další - někdy 
mi přijde, že až nekonečná řada věcí - prostě stojí peníze, a ne málo. Proto ještě 
jednou děkujeme!

Předplatné na rok 2020 je 200 Kč poslaných:

- platbou na účet 256892102/0300 
  a jako variabilní symbol uveď číslo ...................... 

- přiloženou složenkou  

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 na straně 42).

Do dalšího roku Ti přejeme hodně 
dobrých vandrů a potlachů…

-redakce- 
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Listopadový písně
Světla Šemanovické hospody uprostřed koko-

řínských skal žlutě svítí do noci a uvnitř podél 
nejdelší stěny stojí zajímavá sbírka zavazadel: 
kytara - usárna - kytara - tele - kytara - batoh 
- kytara - usárna - kytara... Právě tady začíná 
každoroční hudební vandr Listopadové písně.  
Usedám ke stolu a do prázdných rukou beru banjo, 
jen tak. 

„Jdeš hrát?“ naklání se ke mně někdo z muzikantů. 
„Jen si to doladím, tady jeden nikdy neví...“ 
Nezvedám oči od ladičky a ze všech stran záhy 

slyším cvočky a zipy kytarových futrálů, někdo 
dobrnkává kytaru, pak další a další. Pak začnou 
zvuky prázdných strun zase postupně utichat. 
Kolem stolu sedí a postávají kamarádi s nástroji, 
připravenými k výstřelu. Všichni kloužou očima po 
všech. Nevím, kdo to spustil. První píseň je okamži-
kem, kdy se protrhne hráz. Až se budeme v nedě-
li loučit, nebude to jezero písní ještě ani zdaleka 
prázdné. Jedna střídá druhou, naštěstí nás z hospo-
dy vyžene kolektiv lezců, kteří mají na dnešní večer 
sál zamluvený. Zatímco chvatně balíme a vyklízíme 
hospodu, oni se nám omlouvají, prý hrajem hezky.  
Prší. Jdeme tmou na převis, neznám to tady, ale 
kdosi nás prý vede. V mžiku hoří oheň a po rych-
lé večeři se opět začíná hrát. Stává se zřídka, aby 
se zvuk tolika kytar netloukl, ale Listopadové písně 
jsou svátkem ohleduplných hudebníků, do nástroje 
nemlátí nikdo, většina kytaristů nepoužívá trsátko  
a pokud ano, tak to nejměkčí. Přesně pro tento 
kolektiv jsem si vyladil svoje banjo - očesal jsem ho 
o zadní ozvučnou desku a blánu vyměnil za imitaci 
teletiny. Pikovací prstýnky obouvám zřídka, větši-
nou hraju frailingem. Měkký teplý zvuk nástroje nad 
kytarami nevyčnívá. Banjo je kořením téhle hudby, 
nesmí hrát pořád. Když cítím, že se banjo do písně 
nehodí, nahřívám si ruce a vychutnávám si souzvuk 
kytar a hlasů, nebo poodejdu kousek dál do lesa, 
abych si vychutnal, jak zvuk zaoblil odraz od pískov-
cové skály a průchod lesním mlázím. Bankéř, jehož 
největší devizou jsou Ryvolovky, podané tichým 
hlasem a zadumanou kytarou. Jirka Chour a jeho 
mistrně podané kousky od Spiritual kvintetu. Fred-
dyho vlastní tvorba, tak autentická, že ji nemůže 
zpívat nikdo jiný. Ringovy vlastní, hrubě trampskou 
sekerou tesané kusy. Seyčkova kráčející basa. Šmi-

dla ze Slovenska a její v písních naprosto dokonalá  
a perfektní čeština, tak zpěvná, že Čech žasne nad 
krásou své mateřštiny. 

„Ty, Šmidlo, ty zpíváš líp než naprostá většina 
Čechů, ty tvoje přízvuky, důrazy, ta dikce, všechno 
je to přesně tam, kde má bejt.“ 

„To je tím, že vy Češi máte tolik hezkých písní, až 
si jich nevážíte a jen tak to odbreptáte. To my na 
Slovensku dobře víme, co máte za poklad.“ 

Tóny a hlasy utichají ve dvě hodiny ráno. Za 
pár hodin se budou ze spacáků soukat první 
pěvci a ranní vůně kávy, kouře, jehličí a buko-
vého listí se bude mísit s prvními písněmi.  
Přesuny na Listopadkách nikdy nebývají moc dlou-
hé. Protáhneme se skalami, zastavíme se u skal-
ních pokliček, u dutin a převisů, u zachovalých štítů 
starých chalup, smírčích křížů a do skal tesaných 
reliéfů.

„Pozor, padají trampové!“ varuju kamarády, 
když se cestou dostáváme na okraj pískovco-
vé skály a potřebujeme se nějak dostat pod ni. 
Aby se jim líp kutálelo, vezmu banjo a brnkám jim  
k tomu irský tradicionál. Barevné listí leží už skoro 
všechno na zemi, brodíme se tou poztrácenou 
krásou v pošmourném dni. Zastavíme se v hos-
podě a to by to v tom byl čert, aby se nehrálo.  
Je hluboká noc ze soboty na neděli, z ohniště 
sálá habr a buk a zbývá pořád tolik písní, které 
ještě nezazněly. Oheň osvětluje tváře posledních 
tří živých hudebníků. Se Seyčkem přezpíváme 
skoro celého Redla, ale Šmidlu ne a ne nachytat, 
ta snad zná všechno. Nakonec povoluje svalový 
tonus, ruce se odmítají dál procházet hmatníkem 
a paměť hlásí vokno. Poslední se píseň zpívá, 
couváme do spacáků, jsou tři v noci. Listopado-
vé písně se staly jedním z milníků našich životů. 
Hudební vandr, výborný nápad. Kolikrát se vám 
stalo, že jste po celodenním plahočení večer odlo-
žili nástroj a pro samou únavu neměli ani chuť hrát?  
Na Listopadkách je to přesně naopak. Moc toho za 
ten víkend neujdeme, chuti k hraní podřizujeme vše.  
Vracím se domů, moc nemluvím, znova si to všech-
no prožívám. Listopadový písně, slýchám je už od 
léta a nemůžu se dočkat, až je Elvíra zase vyhlásí. 

Tak zase za rok!
-HYNEK-
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T.O. Pražce – 21. výroční oheň
Výroční oheň Pražců letos vyšel přesně na Památ-

ku zesnulých alias Dušičky, tak jak to šerif Flint má 
ostatně rád. Prostředí bylo téměř ideálně dušičkové 
– lehce mlhavo, bez slunce a nějaká ta kapka vody 
z listopadové přeháňky občas dopadla na vlhké listí, 
pokrývající zem. Na břehu říčky Chvojárny, kde leží 
osadní kemp, se sešlo dobrých padesát kamarádů 
a kamarádek. Navzdory mokru a nejistému poča-
sí bylo mezi nimi i nemálo trampů a trampek věku 
školního i předškolního a bylo znát, že je tu hned víc 
živo. O veselý program se postaraly dvě odpolední 
soutěže. Kamarád Dřevík si mohl závěrem oddech-
nout, že nevyhrál ceny za obě první místa – „špalky“ 
s portréty indiánského náčelníka a šamana, které 
by se, vzhledem k rozměrům, neodnášely jen tak 
snadno. 

Po zapálení výročního ohně a obvyklé vzpomín-
ce na zemřelého kamaráda se již rozběhl krásný  
a dlouhý večer plný akordů z několika kytar, banja  
i basy. Kamarádi s prsty na strunách prostě umí, což 
v jedné pasáži večera dokazovali třebas Komanč  
a Lenka, kteří mají v repertoáru několik mistrně 
nacvičených irských písní. A kdo zrovna nehrál  
a nezpíval, ten si mohl po celý večer povykládat 
s těmi okolo. 

Na rozloučenou snad Pražcům lze popřát, aby se 
namísto odtěženého kůrovcového lesa zase co nej-
dřív nad srubem tyčily nové stromy…

SAŠA, s.t.s. Usada

Kalendář Plzeňský 2020 
– Zpoždění slunečního vlaku

Zase po čase si Knihovna města Plzně vzpomněla 
na trampské autory a rozhodla se jim dát prostor 
v tradičním Kalendáři Plzeňském, což je sborník 
obsahující vždy 12 povídek, na každý měsíc příštího 
roku jednu. Tentokrát není věnován jedinému auto-
rovi, jak bývalo doposud zvykem, ale hned dvanácti. 
Díky tomu v něm najdete povídky od Akely, Mirka 
Valiny, Hadžiho, Jeňýka, Leňuchy, Lukyho, Hafrana, 
Janka, Evelíny, Trenky, Wandriho a Kutlocha, jehož 
povídka dala celému sborníku jméno. Předmluvou 
přispěl Jindra Kout – Fáfa. Zájemci o publikaci ji 
mohou sehnat v Knihovně města Plzně, od autorů, 
případně je schopen zajistit ji Hafran.

-R-

Trampský kotlík
V sobotu 14. září se uskutečnil 11. Trampský kotlík 

ve Mlýnech v Lužických horách.
Soutěžilo 11 družstev a porota to tentokrát neměla 

vůbec jednoduché. Vařilo se totiž jednotné menu, 
a to guláš. Na stupních vítězů nakonec stála Divá 
zvěř - parta trampského dorostu. A pak že tramping 
s námi „dříve narozenými“ zanikne :-)

Většina kamarádů pobyla na akci celý víkend,  
a tak jsme si užili nejen sobotního vaření a soutěže-
ní, ale i plno legrace, muziky a vůbec prima setkání.

DOWDY

4. listopadu 2019 se nečekaně na svůj 
poslední vandr vydal kamarád Dowdy.

Jeho první vandrovní krůčky začaly 
počátkem 80. let se spolužáky z pražských 
Modřan. V roce 1985 byl spoluzakladatelem 
trampské osady Panda. Již od začátku 
se stal díky své přirozené autoritě, svým 
zapálením pro tramping a především velikým 
srdcem, nepsaným vůdcem a tahounem. 
Měl mimořádný dar stmelovat a nadchnout, 
pobavit i vlídným slovem pohladit.

Vy, co jste ho znali, zavzpomínejte, pro-
sím, u ohňů a dejte třeba k lepšímu některou 
z vypečených historek, kterými nás neúnav-
ně zásoboval. 

Měl to rád. Měl rád toulání tichými lesy 
s usárnou na zádech, praskání ohýnku  
i veselí v příjemně začouzené hospůdce.

Dowdy, kamaráde, ať Ti na Tvé poslední 
pouti prší jen když máš postaveno, nebo 
když se Ti do cesty připlete prima hospoda. 
Najdi nějaký pěkný flíček jak umíš jenom Ty 
a rozdělej oheň. Jednou se u něj potkáme…

Ahoj. Tvoji kamarádi.

Rozloučení s Dowdym bylo v pondělí  
11. listopadu ve Velké obřadní síni krema-
toria Strašnice. Rozloučit se přišli kamarádi  
a kamarádky z osad Panda, Louisiana 
Tigers, Brdská Hřebenová Divize, Zlatý 
klíč, Brdský dobráci, Paběrky, Pastičky, 
Rachot, Mastný vlasové, Brdský krávové  
a mnozí další…
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● 21. září vzplál slavnostní oheň na T.O. Toulaví 
jezdci u Žamberka. Úvodní scénka i soutěže se 
nesly v duchu 50. výročí přistání na Měsíci, takže 
jsme si hráli na tremponauty. U ohně se pak střídali 
skvělí muzikanti až dlouho přes půlnoc.

Šerifovi Foxovi a celé osadě TJ děkuji za nádher-
ný oheň - důstojný, přitom se spoustou legrace - 
takhle nějak si představuji potlach v pravém duchu  
trampingu!

● Na víkend 18. - 20. října připravila T.O. Vlci Sku-
teč pro své „zelené“ kamarády již dvacátý ročník 
podzimního setkání spojeného s nenáročným 
výšlapem a muzicírováním, tzv. Podzimní šlápotu. 
Tentokrát jsme se prošli za kouzelného teplé-
ho a slunečného počasí údolím říčky Krounky.. 
Osada umííí! 

-GEPARDICE- 

Kytara pro Dědka
Kamarádů s přezdívkou Dědek najdete v každé 

trampské lokalitě jistě několik. Ten náš, jihočes-
ký, patřil do osady Rákosníci a nosil civilní jméno 
Vladimír Janda. K našemu velkému zármutku se 
s námi navždy rozloučil v březnu letošního roku, 
krátce před svými sedmdesátými narozeninami. 

Do rodné Lomnice nad Lužnicí, kde se konalo 
poslední rozloučení v kostele, se s Dědkem přišla 
rozloučit spousta jeho kamarádů a přátel. Citlivě 
připravený obřad s kytarami a slovy kamarádů se 
nám všem nezapomenutelně vtiskl do vzpomínek, 
stejně jako následný akt na nedalekém hřbitově. 
Na začátku léta pak jeho přátelé vysadili na Třicáté 
míli na hrázi rybníka dva mladé javory, jako vzpo-
mínku na toho, kdo javorovému dřevu skutečně 
uměl vdechnout život.

Dědek se nesmazatelně zapsal nejen do jiho-
českých trampských análů, ale navzdory svému 
postižení dětskou obrnou byl velice činorodý – 
maloval, psal povídky, romány, básně, divadelní 
hry, hrál na kytaru a po řadu let měl i své žáky  
v tomto oboru… Takže ho znala dlouhá řada lidi-
ček z různých zájmových i profesních kruhů. A ti se 
nyní stále častěji vyptávali, kde konkrétně je umís-
těn na lomnickém hřbitůvku Dědkův hrob, aby tam 
mohli zajít zapálit svíčku či položit kytičku. 

Proto jeden z jeho nejbližších kamarádů – Jirka 
Kolumbus Krška (Rybníkáři) – zhotovil vyřezáva-
ný dřevěný reliéf, spojující kříž a oblíbený Dědkův 
nástroj - kytaru s doplňkovou cedulkou se jménem, 
který na sklonku října umístili společně s rodinou 
na hrob. Desku pro tento účel poskytl jeho lomnic-
ký kamarád Watson (Václav Pumpr). Nyní tedy 
najdete místo posledního Dědkova odpočinku již 
bez problémů – a můžete mu tam zajít říci i něko-
lik přátelských slov, zavzpomínat si nebo mu třeba  
i zazpívat, to všechno měl moc rád…                                             

-HANKA HOSNEDLOVÁ-

Byly to léta šedesátý
Tuto a další písně nahrál Juan se svojí kapelou 

Sousedi v roce 1994 v Náchodě na magnetofono-
vou kazetu. Autorské skladby, se kterými vyhráva-
li soutěžní kola Porty, jsou stále svižné, vlakové  
a trampské. Uplynulý čas jim nijak neublížil. Juan to 
s texty uměl, písničky jsou přímočaré, kamarádské. 
Zahrané s chutí a pro radost. Nahrávku se nám 
podařilo vyčistit, doplnit a převést do kulatého 
tvaru. Při poslechu tak můžete zavzpomínat, jaké to  
bylo, když....

Cena CD je 130 Kč + poštovné.
Objednávat můžete na emailu: 
Hlavata.atka@seznam.cz

Trampská Červená knihovna 
v Těnovicích

Druhý listopadový víkend proběhla další trapsa-
vecká slezina v Těnovicích, které se zúčastnilo cel-
kem 36 kamarádů. Začala v páteční podvečer zpí-
vanou, na kterou si přijel zahrát a zazpívat i Béďa 
Šedifka. Muzicírování se protáhlo až do velmi pozd-
ních nočních hodin. Druhý večer už byl věnován  
i literatuře samotné, nejprve představení nových kní-
žek a pak i básním a povídkám na téma „Trampská 
červená knihovna“. Přispělo 16 autorů celkem  
18 dílky. Bylo zajímavé, jak se autoři s tématem 
vypořádali, někdo to podal populárně naučně, někdo 
romanticky, někdo sarkasticky a další se předvedli 
coby normální sexuální čuňata. Ti, kteří si obstarají 
chystaný slezinový sborník, se mají na co těšit. 

-HAFRAN- 

Uzávěrka dalšího čísla PUCHEJŘE 
je 10. února 2020!
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Tentokrát se drobet rozepíšu, protože právě uzaví-
ráme čtvrtý rok, kdy Puchejř vychází v téhle barevné 
a silnější podobě. Ono se to nezdá, ale dohromady 
to za tu dobu dělá 712 stran, což je dost tlustá kniha 
plná „všeho možného“ o trampingu. Toho současné-
ho i toho historického.

Proto jsou všechna ta poděkování dárcům na 
místě, protože právě jejich dary jsou společně 
s předplatným tím velmi důležitým jazýčkem na 
finančních vahách, díky kterým Puchejř může vypa-
dat tak jak vypadá a zatím mu nehrozí osud (ťuk, 
ťuk, ťuk)  jiných trampských časopisů, které v přede-
šlých desetiletích z ekonomických důvodů přestaly 
vycházet.

Poděkování redakce dárcům, kteří přispěli 
podle svých možností:

1096 Kč
František Kroupa – Roupe

500 Kč
Milan Gaper

400 Kč
Pavel Ardolf – Pája

300 Kč
Vladimír Zoula
Lukáš Hradil – Talbot

250 Kč
Honza Skalický

150 Kč
Lumír Čemák

130 Kč
Ivan Tománek – Orel
Jirka Mařík – Mářa

100 Kč
Jana Wágnerová – Gepardice 

60 Kč
Jiřina Vltavská

50 Kč
Jiří Homola
Standa Dvořák
Dana Čáchová

REDAKČNÍ OKÉNKO
Daruj předplatné PUCHEJŘE 2020

Dobrým způsobem, jak podpořit vydávání Puchej-
ře a zároveň vyřešit dárek k Vánocům je darování 
předplatného Puchejře na příští rok.

K tomu stačí následovné:
Připočíst k svému předplatnému dalších 200 Kč.
Potom poslat do redakce mail (puchejr@volny.cz) 
nebo sms (608 774 099) s adresou obdarovaného 
či obdarované a taky se svým jménem a nejlépe 
i s tím číslem platby, které máš ručně vepsané  
na straně 3.

No a my na uvedenou adresu pošleme co nejdřív 
tohle číslo Puchejře i s vloženým DAROVACÍM  
LISTEM, ve kterém bude uvedeno jméno dárce.
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Podzim na Brdech je dle slov trampů překrásný, 
někdy prý dokonce krásnější než léto, jaro a zima 
dohromady. Kamarádi z oněch temných hřebenů 
vrhli laso se zvadlem přes Beroun a Kladnou smě-
rem ku Slanému už někdy v červenci, tak byl čas se 
na říjnovou trampotu připravit jak tělem, tak duchem. 

Znaje místních obyčejů, zvyšovali jsme s osadními 
bratry své týdenní dávky rumu na pětinásobek a jali 
se shánět konfekci odpovídající místnímu koloritu 
divokých trampů z lesů nad Hatěmi. Ilegálův výstroj-
ní sklad zazel prázdnotou, kytary se tetelily blahem, 
ženy osadníků zamáčkly slzu stesku a T.O. Sójový 
kmen vyrazila vstříc dobrodružstvím na 10. Výroční 
oheň Brdských dobráků.

Abychom dostáli své pověsti nočních ptáků, dora-
zili jsme plni sil a očekávání do Hatí na místo páteč-
ní merendy již v pátek. Zpočátku trochu s rozpaky 
a opatrně - netušili jsme doposud, zda-li jsou bardi 
hřebenatí naladěni na shodnou nótu, ale kamarád 
Plachťák velel na zteč, kytary šly do naha a zapo-
čala spanilá hudební noční směna. Obavy naše 
byly v pravdě plané! Beztak by se ihned utopily  
v rumu. Naladěno bylo v mžiku a noční session 
všech zúčastněných byl velkolepý. Končili jsme až 
někdy k polednímu druhého dne. Ranní oči v sloup 
merendu pořádajících kamarádů byly jistojistě 
pouze projevem uznání a radosti.

Velkou výzvou pro naši osadu byly tlachovní 
soutěže. Touha, výzva a snad i povinnost udělat 
na Brdech placku byly vášnivé, leč marné. Svá 
odhodlání vítězit jsme toho dne setřeli bezvládně se 
pohupujícími jazyky na vestách při nekonečné štra-
páci ku Hromofce. I přes ohromné nasazení osadní 
karavana dorazila smutna na flek až po kláních. Inu, 
probdělá noc zhatila již mnohé ušlechtilé plány.

Tisknouce zalomenýma rukama jsme osadě šeri-
fa Šlápiho předali rumantický dar v podobě flašky  
v ocelové kleci a náš šerif Zmrzka tasil tajnou for-

muli k odemčení. Tou byl plátek pilky na železo, neb 
klec byla zakována poldováckým pardem a kama-
rádem Ochotou „na tvrdo“. Prý aby dar déle vydržel. 
Radost Dobráků byla neskrývaná. Dokonce jsme 
zaslechli útržky hádky, kterýže osadník obohatí 
svou domácí vitrínku tradic o náš skvost.

Byli jsme obřadně odvedeni k osadnímu stromu, 
kde bylo možno se rumem obsloužit. Tuto Dobrác-
kou vychytávku jsme kvitovali s povděkem, stejně 
jako asi přibližně osumdesátka kamarádů, kteří na 
Dobrácký výročák toho večera nasměřovali svou 
stopu.

Zaplál posvátný oheň a za zvuku velké písně 
osvítil tváře všech, jenž jej poctili svou návštěvou, 
upřímným pohledem a vzpomínkou na vše dobré.

Kruh se otevřel, radost a bujaří se nesly šírou 
tmou a šerif Šlápi rozdal vítězům jejich zaslouženě 
vybojované trofeje. Lesem se nesly tóny písní pro-
tkané smíchem a dobrou náladou, která by se dala 
balit do usáren.  A opět do kuropění!

Ech, milí Dobráci, dobře je u vás, věru, dobře.  
Tak zase za rok Ahoj!

Z pracně dolovaných útržků paměti sepsali 
ILEGÁL a VElkEJ VáClaV z T.O. Sójový kmen

Foto: TOmCAT

TAm, KDE Rum 
zE sTROmů pRýšTÍ …

Část placek pro vítěze soutěží

V článku zmiňovaný dar osadě
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O výborné muzikanty nebyla celý víkend nouze

Momentky z potlachových soutěží
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Nikdy jsem moc nemusel tradiční osadní potlachy, 
zvláště těch tradičních osad. Nikomu to neberu, ale 
na mě tam vždycky bylo málo zábavy, příliš pato-
su, příliš mnoho catteringu, příliš muziky, která mě 
nebaví, příliš řešení toho, kdo je a kdo není správ-
ným trempem. Sami jsme – dokud jsme výroční ohně 
ještě dělali – preferovali něco trochu jiného. Co nej-
méně mastnoty, žádné stánky s buřty a pivem, ale 
praštěné soutěže, legraci, muziku, která nás bavila,  
i když to leckdy nebyla Niagára nebo Askalona.

Před lety jsem se náhodou přichomýtl na oheň, 
který byl podobný, jako bývaly ty naše. Zvláštní je na 
něm to, že je to oheň imaginární osady, která vlastně 
neexistuje. Pořádá ho volnější sdružení kamarádů, 
kteří se pohybují kolem Roverek a Kokořínska (ale 
samozřejmě nejen). Modré knížky vznikly původně 
sice jako recese a ani dnes tenhle punc neztratily, ale 
po 26 letech jsou už dávno zavedenou akcí. Koná se 
vždy v posledním říjnovém víkendu na kempu Gala-
thea na Vlhošti a pokaždé má jiné téma.

To se vždy odráží nejen v soutěžích a jejich námě-
tech, ale i v bohatém okostýmování zúčastněných. 
Tak jsme zažili Knížky pohádkové, komunistické, 
muslimské nebo námořnické. Letošní téma bylo mili-
tary, což nebyl kostýmně až takový problém. Mezi 
přítomnými jsme uvítali vojáky ČSLA, odstřelovače 
v hejkalovi, ale i pravého (až vysloužilého) majora 
Armády České republiky ve slavnostní uniformě.

V pátek nás u ohně nebylo tolik, kemp není nafu-
kovací a spousta lidí spala v převisech po okolí. 
Ale nevadilo, k ohni jsme se vešli tak akorát a roz-
trénovali jsme kytary na zítra. Ráno začali přichá-
zet další. Účast byla nakonec hojná, na Galatce se 
během soboty sešlo 65 kamarádů a kamarádek, psy  
nepočítaje.

Od jedné hodiny odpolední zuřily líté soutěžní 
boje: tradiční běh o berlích, opičí dráha v protiche-
mické pláštěnce, plynové masce a se samopalem 
přes plece, střelba kuší na jablko, vojensko-histo-
rický vědomostní kvíz a podobné taškařice. Soutěží 
pro dospělé (tedy ty alespoň fyzicky dospělé) bylo 
nakonec třináct. Kamarád Vagón se celý den obě-
tavě staral o zástup dětí, které měly vlastních sedm 
soutěží. Protože říjnové dny nejsou už moc dlouhé, 
hry a soutěže pokračovaly i během večerního slav-
nostního ohně.

Oheň vzplál v půl sedmé, celý večer se mu věno-
val kamarád Kuře. Zazněla Vlajka, poté už došlo na 
hudební výběr od Vlacha po Bacha v podání Daleho, 
Koniáše a Vosy, kterým sekundovali Unkas a Dlou-
hán. Hrály se staré folkárny, Greenhorns, ale i popík, 
což na Knížkách nikoho nešokuje. Hudba byla pro-
kládána posledními soutěženi (řeknu vám, že ská-
kat v pytli kolem planoucí hranice chce kus odvahy)  
a nakonec vyhlášením výsledků.  

Absolutním vítězem soutěží se stal Jimro. Získal 
tak titul vrchního Staatskrippela. Následován byl vice-
krippely Sykim a Koniášem. Dětské soutěže vyhrál 
Rája, druhý byl Hóňa a třetí Jiskráč. Všichni soutěžící 
si rozebrali celkem 46 krásných placek, vytvořených 
jako tradičně Littlem. Oficiální část ohně skončila  
v deset hodin, ale málokdo hned utíkal pryč nebo šel 
spát. Hrálo se až do tří do rána.

Příští rok se Modré knížky budou konat samozřej-
mě opět, ve stejném termínu a na stejném místě,  
a jejich tématem bude Oktoberfest.

-PAVEL KmOCH-

XXVI. BluE BOOKs

Běh o berlích
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Opičí dráha v protichemické pláštěnce, plynové masce a se samopalem
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Před deseti lety Marko slavil sedmdesátiny 
v kruhu svých kamarádů a kamarádek z osady 
Paběrky na jenom hezkém trampském campu 
na Brdech. U ohně se to dobře muzikantsky roz-
jelo a zpívalo se až do kuropění. V jednu chvíli 
zpívající oslavenec dokonce s rukou nad hlavou 
„kroutil žárovku“. Zkrátka, povedlo se. Násle-
dující den v poledne se většina Paběrků ještě 
povalovala ve spacákách, nebo vyhřívala na 
sluníčku – Marko oslavu chytře posunul z února 
na květen – či si klohnili v kochárnách na ohni 
všelijaké dobroty. Ne však oslavenec. Ten už 
měl usárnu i banjo sbalené a odcházel rychlým 
krokem pryč směrem na vzdálené nádraží, pro-
tože za pár hodin měl hrát v Lucerně. A právě 
tahle chvíle asi nejlíp vypovídá o tom, jak Marko 
pojímá své trampování a všechny svoje  - povět-
šinou s trampingem propojené – hudební i kres-
lířské aktivity. 

Marko Čermák se narodil 14. února 1940, tedy 
necelé dva roky poté, co jeho rodiče museli opustit 
Podkarpatskou Rus po jejím záboru Maďarskem. 
Markův otec měl mezi trampy přezdívku Balvan  
a Marko na něho vzpomíná jako na tvrdého chlapa, 
který vzbuzoval respekt. Maminka byla studentkou 
právnické fakulty. Děda pracoval na Podkarpat-
ské Rusi jako lesník a babička zmizela s divadelní 
kočovnou společností kdesi na Ukrajině. O dobrý 
genetický základ budoucího trampa, který se rozho-
dl si svůj život prožít tak, jak chce on a ne společ-
nost, bylo bezesporu spolehlivě postaráno.

Po válce Čermákovi bydleli v Liberci, aby se v roce 
1949 přestěhovali nastálo do Prahy. S trampingem 
se Marko blíže seznámil díky otci, který byl trampem 
a navíc postavil chatu na Kačáku, kde tehdy ještě 
žili pamětníci počátků trampingu.

Při petrolejce nám rodiče na palandách vyprávěli 
příhody z cest po poloninských podkarpatoruských 
Karpatech. Když pak ještě zpívali písně „Za nocí 
stříbří se řeka“ a „Rudé oko hledí ze stanu“, usínal 
jsem ve svém dětském ráji.

Akorát si pamatuju to vzrušení, když se v šeru 
vylouply ty tajemný siluety mužů s dlouhýma tor-
nama. Chlapsky rachtali okovanýma půllitrákama 
o cestu a dokonce nesli kytary. Táhli od dalekýho 
vlaku, sedm kilometrů od nádraží Unhošť. Po něko-
lika letech jsem sám takhle táhnul zimní nocí i já…

                                                                                                                                           MČ

Na své první vandry vyjel Marko v sedmnácti  
a ještě před vojnou stíhá protrampovat mnohá 
místa v tehdejším Československu, včetně jeho 
nejvýchodnějších částí. Po vojně se stává členem 
T.O. Hejkalů a v polovině let šedesátých se začínají 

formovat první zárodky osady Paběrky (jako že jde 
o paběrky z různých původních starých osad, těch 
kteří to ještě nevzdali). Postupně se členy osady 
stalo několik desítek kamarádů a kamarádek, kteří 
jsou rozděleni do různých sekcí – Polabská, Posá-
zavská, Brdská, Expediční…). Všichni osadníci 
jsou zároveň šerifové, pouze v jistém časovém 
údobí dostával šerifskou hvězdu ten, kdo na vandru 
způsobil největší trapas, blbost, malér či něco 
podobného. Dotyčný potom hvězdu potupně nosil 
tak dlouho, dokud jí konečně nemusel předat jinému 
průseráři.

Dixieland, Greenhorns, 
White Stars, Paběrky…

Své úplné hudební začátky prožívá Marko 
s kytarou a klavírem. S banjem se seznamuje v roce 
1956 při utajeném poslechu západního rádia vysíla-
jící pro americké vojáky na základnách v Německu 
a byla to láska na první poslech.

Z Pavlova rádia se linula ta zvláštní angličtina  
a vzápětí banjo – neskutečné, ďábelské, proložené 
zaržáním koně. Asi jsem přestal dýchat a nejspíš se 
mi i srdce zastavilo…

                                                                                                                                           MČ

mARKO ČERmÁK
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O dva roky později se stává majitelem svého prv-
ního banja, zatím ještě čtyřstrunného tenorového 
a postupně hraje nejprve ve fakultním dixielandu, 
potom v Malostranském dixielandu a s B klubem 
(pro zajímavost, pozdějším majitelem tohoto banja 
byl Waldemar Matuška a po něm Jiří Suchý).

V březnu 1960 došlo k setkání, které výrazně 
ovlivnilo nejen Markův život, ale bez přehánění živo-
ty celé další řady muzikantů. Na vandru ke Sma-
ragdovému jezírku na brdském Plešivci se potkává 
s Benem – Honzou Vyčítalem, šerifem osady Hej-
kalů.

Přišla romantika americkejch lidovek, byl vydán 
zpěvník Tam kde teče Mississippi a Americké lido-
vé poezie a my jsme řekli: „Sakra, to je romantika 
dálek, to je romantika Ameriky, Kanady, vždyť to 
k trampingu patří“ a začali jsme hrát ty americký 
lidovky…

                                                                                                                                            MČ

Ale kromě romantiky přišla i „nejčestnější vlas-
tenecká povinnost“ v podobě vojenské základní 
služby na dva roky a dva měsíce, kterou si Marko 
odkroutil v Kladně. 

V době jeho vojákování dochází k dalšímu 
významnému momentu, a tím byl koncert Pete 
Seegera v pražském divadle ABC. Podle fotografie  
Seegerova banja vzniklo v kasárenských dílnách 
Markovo první pětistrunné banjo.

Hned po skončení vojny společně s Honzou 
Vyčítalem, Josefem Šimkem a Janem Jedličkou – 
Plivníkem (všichni z osady Hejkalů) utvoří zárodek 
Greenhornů. Přidává se Petr Bryndač a v roce 1965 
konečně přichází první veřejný koncert v divadle 
Šimka a Grossmana v klubu Olympik ve Spále-
né ulici, kde při rozhovoru Honzy Vyčítala s Jiřím 
Grossmanem vznikl i název kapely. Postupně násle-
duje nespočetné množství koncertů dalších. Kapela 
zakládá Camp club, vydává časopis Camp (Marko 
do něho píše povídky a sérii příběhů nazvaných 
Vandrákův rok) a nastává tzv. zlatá doba Green-
horns, která trvala zhruba do roku 1974. Aby toho 
nebylo málo, tak Marko zakládá kapelu White Stars, 
ve které chtěl více realizovat své muzikantské před-
stavy a užít si vícehlasného bluegrassového vokálu.

Sehnal jsem kluky, kteří právě buď vysoko zpíva-
li, nebo měli hlas střední nebo bas a teďka k tomu 
ještě ty nástroje. Povedlo se, dokonce drtivá vět-
šina lidí z White Staru jsou dodnes špičkovými  
muzikanty. 

                                                                                                                                           MČ

Během krátké doby se z Greenhorns a White 
Stars staly dvě nejpřednější bluegrassové kapely  
u nás, i když ta první měla pořád o kousek navrch, 
což se zanedlouho ukázalo.

White Stars totiž zaniká už v roce 1970 pro Marko-
vo vytížení ve dvou kapelách a zároveň díky časo-
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vému zaneprázdnění způsobené kreslením Rych-
lých šípů a dalších seriálů i ilustrací. Z Greenhornů 
se časem museli stát Zelenáči a Marko v nich hraje 
až do roku 1988.

Ale již tři roky před svým odchodem ze Zelenáčů 
zakládá kapelu Paběrky. První koncert Paběrek se 
odehrál v dubnu 1985 v neoficiálním klubu Polská 
2 a kapela samozřejmě hraje dodnes. A dokonce 
kromě prvních dvou let ve stále stejné šestičlenné 
sestavě!

Když odeznívala moje spolupráce se Zelenáčema 
- v dobrém, nic jsme si neudělali, ale už toho bylo 
nějak dost - mě to nebavilo a taky jsem měl hodně 
kreslení, a tak jsme zájmově začali hrát s Paběrka-
ma. Ten repertoár je jasnej, tradiční country trošku 
šmrncnutá trampskou písní. Dá se tomu říci tram-
pgrass, já se za to nestydím a myslím, že se máme 
rádi a myslím, že by bylo dobrý to takhle spolu 
dotáhnout až do definitivního věkového finále.

                                                                                                                                                 MČ

V roce 2007 získal Marko nejvyšší ocenění jaké 
lze ve světě bluegrassu dostat a to cenu od nashvill-
ské International Bluegrass Association, která mu 
byla udělena za zásluhy o šíření a popularizaci blu-
egrassu.

Rychlé šípy…
Jako každé dítě Marko kreslil, jenže jeho kreslení 

ho dostalo až na Výtvarnou školu Václava Hollara 
(stejnou školu o padesát let let později navštěvoval 
i jeho syn Mák - Marko jr.) a ještě později na katedru 
výtvarné výchovy u pana profesora Cyrila Boudy, 
které předcházela příprava při Akademii výtvarného 
umění. Během let Marko nakreslil nespočet ilustra-
cí do knih i časopisů (Skaut Junák, Zálesák, Bobří 
stopou, Tramp, Skauting...)  a velké množství kres-
lených seriálů (Rower Hogan, Walitaka, Psáno na 
březové kůře, Safírová stezka, Modrá pětka …atd 
…), z nichž nejslavnější jsou samozřejmě Rychlé 
šípy. 

Přiblížil se rok 1968, politické dusno polevilo a můj 
spolužák z pedagogické fakulty skaut Mat – Láďa 
Havlíček mi sdělil, že ve znovuzaložené redakci 
Skauta-Junáka, vypisují konkurs, neboť Jaroslav 
Foglar hledá kreslíře Rychlých šípů…

                                                                                                                                          MČ

Marko nakonec konkurz vyhrál, Jaroslav Foglar 
si vybral právě jeho a nastala plodná spolupráce, 
díky které měly nejméně dvě generace mnoha kluků  
a holek své vzory – Mirka Dušína, Červenáčka, 
Rychlonožku, Jindru Hojera a Jarku Metelku. Prvním 
„rychlošípáckým“ příběhem, který Marko nakreslil 
podle scénáře Jaroslava Foglara byl Rychlé šípy 
pomáhají starým lidem. Tím posledním se stal pří-
běh Rychlé šípy u železničního mostu, nakreslený 

Rok 1959

Při natáčení s Greenhorny na Velké americe 
v roce 1972
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podle scénáře Jaroslava Foglara až v roce 2009, 
tedy deset let po jeho smrti.

Nicméně úplně první několikastránkový příběh 
Rychlých šípů Marko nakreslil podle knihy Záhada 
hlavolamu již v roce 1954, tedy ve svých čtrnácti 
letech. Příběh se dochoval do dnešních dnů a pří-
ští rok v únoru bude k vidění na výstavě pořádané  
u příležitosti Markových osmdesátin, a to v průběhu 
března v Galerii 1 ve Štěpánské ulici na Praze 2.

Další významnou částí jeho tvorby jsou akvarely, 
z nichž velká část vznikla na Brdech a na Berounce, 
samozřejmě na vandrech, na provizorním stojanu.

BBB - Brdy, Broumy, Berounka
Těmito třemi slovy mi Marko odpověděl na dotaz 

ohledně svého trampování a jedná se o jeho nejob-
líbenější místa z těch všech míst mezi „Aší a Koši-
cemi“, které za svůj život protrampoval. Na Brdech 
totiž bydlí velkou část roku ve své boudě El Toro 
z roku 1926, nacházející se na osadě Westend. Na 
Křivoklátsku si ve skalní rokli postavil s kamarády 
kanadský srub a Berounku každoročně splouvá 
na kánoi i několikrát během léta, jak s rodinou, tak 
s kamarády. Vlastně na řece tráví většinu letního 
času a jeho indiánská kánoe i stan áčko jsou k vidě-
ní na mnoha starých trampských tábořištích.

Mezi trampy se Marko Čermák stal nejvýrazněj-
ším propagátorem tzv. ortodoxního trampingu, tedy 
ježdění jen s usárnou, bez mobilu, s nejnutnějším 
vybavením, bez ohledu na věk i zdravotní stav. 

Tak hodně zdraví a elánu k tvým osmdesá-
tinám, Marko! Dárkem přijmi od naší redakce 
komiks písničky (viz poslední strana Puchejře) 
od brněnských kamarádů, kterou jistě dobře 
znáš. 

-TONY-

Citace Marko Čermáka jsou z knihy Poslední 
romantik a z rozhovoru pro Puchejř z roku 2015.
Foto: mIŠELIN, ObLUDA, TONY

Další fotografie k článku najdeš na 
www.trampsky-magazin.cz. 

Stačí tam jen kliknout na tuhle ikonku, 
kterou najdeš hned pod rozcestníkem.

Na vandru s osadou Paběrky
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pEŘEJE ŘVOu
Daleko mezi stromama se zavěsily bludičky cha-

loupek. Mrzlo už tvrdě, pod nohama se nám vysmí-
val potok a mezi bochníkama sněhu se šklebily 
černý tůně.

Dva kroky a hopla – projel sem sběhovou peřinou 
a vida, že je zle, bezmocně sem zatápal nohama, 
zpěněná ledová voda se mi zahryzla do nohou. 
Vydrápal sem se závějí ke stromu, Ronka zalomila 
rukama, stál jsem jak malomocnej, pak sem si na 
něco vzpomněl a dal se do smíchu. Podle Malý-
ho vozu sem určil Drahlovickou hospodu. Teď tam 
musím dorazit dřív, než mi vodumřou nohy ve zmrz-
lým protirevmatickým oděvu.

Aspoň bude vnoučatům co vyprávět, jak sme ten-
krát brodili toky s červenejma nohama.

Mám takovou fotku pubertálních nohou v Malši 
a taky ve Střele. Tenkrát mi právě prokázala rada 
služebně starších Hejkalů laskavost přijetím za 
vosadníka, tak sem si to musel vodsloužit a bale-
tit po kamenech na dně řeky pro mlíko k dojnici 
pana mlynáře. Kterýhosi jara při invazi na Starou 
řeku spláchla za to voda Vyčítala a z celýho nákla-
du mu zbyl jen chleba nabobtnalej jak puchejř  
v sedmimílový botě.

Jeden brod si ale udržuje svoji tradici dodnes. 
Když povolej ledy, řeka vygruntuje břehy a rozvě-
sí po volšinách ukradený pramice a psí boudy na 
důkaz svý vlády, kterou si je dnes už jistá jen naše 
stará Horní Berounka. Kodrcáme si to právě na 
stopnutým hnojníku. Musím tam bejt první, a tak 
už v ranní sychravině mávám do mlhovek dálkařů. 
Nesmím se připravit vo ten velkej pocit, kdy vod 
Kozodoj zamířím k bílýmu hřbitovu první, zatímco 
sou kamarádi eště někde na štrece, stahujou se 
sem na kemp Baskerwill vždycky na devátýho květ-
na. Vykračuju tím směrem, v nohách eště třasavku 
a ve vočích vobzor se skálama nad pustou řekou. 
Zatoulaný husy připomenou v příkrý stráni eště čes-
kou vesnici a pak pronikám krok za krokem do říše 
snů, pomalu, abych to setkání nevodbyl.

Řeka – ukázala se dole v rokli – vzpomínky a ticho, 
na který čekám a ke kterýmu se vracím. Všechno je 
tu tak vobrovský a řeka ubíhá, čas se nám tu ten-
krát před deseti lety zastavil. Jestli tady někdy doká-
žu stát klidnej, tak to bude naposled. Pamatuju si 
tyhle balvany, tady zouvám boty, všechno na záda 
a klacek do ruky, krok za krokem, voda zrychluje 
a tříští se mi vo kolena – dívej se na břeh, voda 
letí, točí hlavou a bere nohy – krok, dva, stojím tady 
sám uprostřed jeviště a publikum nedejchá, upro-
střed řeky, která mě zkouší, jestli eště umím svou 
roli, voda mi sahá po pás, hučí ledová a kalná, křivě 
šlápnout, tak se vezeš.

Břeh – dejchám jak štvanec, kotníky pálej a nohy 
maj zas tu barvičku syrovýho masa a trenýrky zebou 
na těle, protože sem si je nechal, kdyby mě voda 
vzala, abych byl pohřbenej jako křesťan. Zuby mi 

drkotaj ve vítězoslavným úsměvu, teď bych moh 
skály lámat!

Drachlovická hospoda je dnes vysvobození. Vítr 
mě cestou dokonale prošacoval a kalhoty zmrzly. 
Nacpal sem se ke kamnům, abych roztál, vysvlík 
se a šéf za pípou rozpačitě sledoval mý partyzán-
ský počínání. Když za chvíli dorazila Ronka, kterou 
blizard přece jen tak nepopoháněl, našla mě už  
docela v gala.

s RANCEm
Balím. Klečím na smotaném spacáku, tam mám 

uloženy i všechny nezbytnosti. Teprve na třetí pokus 
se mi podaří stlačit tornu. Na mém kanapi jsou roz-
loženy mapy, na stole jízdní řády, u telefonu vzkazy 
a vypsané dopravní spoje… Vtom zvoní telefon.

„Ahoj! Já jedu až ráno, najdu vás na potoce, 
poslední přípoj už prostě nestihnu…“

Konečně je moje originální torna úhledná, jak si 
zaslouží. Je normální páteční odpoledne, jen s tím 
rozdílem, že mám před sebou nejen víkend, ale  
i několik dní dovolené. Tím spíš nesmím nic pod-
statného doma zapomenout. Tentokrát první beru 
sluchátko já: „Ahoj! Doufám, že Jirka vezme kyta-
ru, mně se odlepila kobylka… Připomeň mu nářa-
dí, v Dlouhý stoce jsou siveni…“ To zas bude účet 
za telefon. V poslední chvíli jsme ještě plán puťáku 
trochu změnili…Jen abych nezapomněl na baterku 
jako minule. Drápal jsem se skrz polomy, tma by se 
dala krájet. Pršelo. Ani nevím, jak jsem se dostal 
k chýšce. Tornu mám samozřejmě zase těžkou. 
Nádražní váha nedávno ukázala 8 kg. Jak se asi 
nadřou krosnaři, kteří nevozí jako my jen igelitovou 
stříšku, ale stan s kolíky, náhradní boty. Nicméně 
ani ten můj starý letní spacák s těžkou sypovinou 
není jako peříčko. Jídlo beru jen v nejnutnějších 
dávkách: na první večer tradiční buřty, pak bram-
borovou kaši v prášku „Felix“, úspornou rýži, špek, 
chleba, sýr, česnek, konzervu hranatku a něco pro 
zpestření jídelníčku. Vejce, brambory, houby, ryby, 
někdy i čaje čerpáme pak z místních zdrojů.

Čím jsme starší, tím víc si takový výlet každý před-
stavujeme po svém. Před dvaceti lety nikdo nepro-
testoval, že třeba na soutok jdeme už potřetí, nebo 
že nás bude zase veliká tlupa…

Jak šla léta, z první party zůstali jen „tahouni“, ale 
přišli mezi nás noví, dnes už jsme symbiózou dvou 
generací. A „spolkem“ individualistů s toulavým srd-
cem a slušnou fyzickou kondicí, kteří se dali dohro-
mady z dávno rozpadlých part a osad, nedefinova-
telný počet toulavých nátur, někoho vidíme každý 
víkend, někoho sotva jednou do roka…

Okem zkoumám oblohu, rozhoduji se mezi zele-
nými „invazkeckami“ a „farmářkami“. Zelená vítězí. 
Návštěvníci přírody se už snad odnaučili rušit ptáky 
a potůčky kazeťákem. Kdy se odnaučí rušit harmonii 
lesů oranžovými větrovkami?
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Je dobře, že každý prožívá volné dny svým způ-
sobem. (Jinak by to podél bezejmenných potůčků 
mohlo vypadat jako na turistickém chodníku ve 
Vysokých Tatrách.) Já si připadám s pouhým ran-
cem nejmobilněji. Můžeš s ním zamířit přímo přes 
oraniště nebo kolmo vřesovým krpálem. S kolem 
jsi vázán na cesty, s lodí na řeku… Cílem našeho 
putování nejsou pamětihodnosti ani hospody, ale 
nejčastěji zbytky zachovalých a romantických koutů 
naší přírody, často jen nenápadné potůčky s maleb-
nými jehličnatými břehy. Taková místečka naštěstí 
pořád ještě jsou. Jsem obzvlášť známý tím, že peč-
livě vyhledávám zákoutí s pitnou vodou, „spacími“ 
smrky, pokud možno utajené ostatnímu světu. Tam 
si potom navzájem odpovídáme se zvědavým puš-
tíkem. Nevadí, že občas bojujeme v noci s větrem 
a deštěm o záchranu suchého pelechu pod vlající 
khaki stříškou. Někdy se k nám hluboko v noci prodí-
rá světélko některého našeho 
opozdilce, který se o den dva 
musí zdržet v práci, naštěs-
tí ale ví, v kterém zapadlém 
koutě právě teď dohasíná 
náš oheň… (Někdo se však 
protentokrát stane úmyslně 
vlkem samotářem…) Někdy 
objevíme opuštěný srub, 
jindy chráněný druh orchideje 
nebo lebku divočáka. A příště 
možná vystopujeme zbytky 
zarostlé úzkokolejky, kterou 
ti starší z nás ještě pama-
tují, nebo vyhledáme podle 
nápovědy mapy lesní jezírka, 
opuštěné lomy, mlýny. Možná 
se spřátelíme s huculskými 
koňmi nebo místním fořtem. 
Naštěstí tomu jen zřídka bývá 
naopak. (Jako tenkrát, když 
jsem u opuštěné salaše bojo-
val holýma rukama se zdivo-
čelým psem. Anebo když nás 
lesní dělník, který projížděl po 
vzdálené cestě, považoval za 
hledané zběhy a zanedlouho 
jsme byli obklíčeni zelenými 
uniformami.)

Když se sejde hrací sesta-
va, občas vláčíme i basu, 
někdy ji nahradí čelo nebo 
kytara s basovkovými struna-
mi, větší část naší dovolené 
zaznívají písně Ryvolů, staré 
trampské, Greenhornů i naše 
vlastní. Jindy si „hrábneme 
na dno“ a zdoláme promá-
čeni deštěm 600 m převýše-
ní. Pokud nám trasu zkříží 
pohostinství, zaútočíme na 
tlačenku, feferonkový salát, 

litr Gambrinusu, a za hodinu jsme opět na cestě. 
Občas, když to štreka a počasí dovoluje, beru 
s sebou malířské desky…

Co na to naše lásky? O té největší právě vyprá-
vím. Nebo snad máte na mysli ženy? Mnozí právě 
kvůli některé odpadli navždy, jiní natrvalo některou 
přivedli mezi nás… Nezřídka se větrnou nocí ozývá 
kňourání „třetí generace“ z  polovičních spacáků.

Pro to všechno a tam všude „z našich ohňů stou-
pá dým.“ (Zanecháváme po sobě pěkně upravená 
ohniště s větévkou uprostřed, u nichž se setkávají 
nátury sobě blízké, kterým stále ještě nestačí o toul-
kách už jen tlachat u piva a vzpomínat nad fotkami.) 
Pro to všechno opět nahazuji tornu na rameno, do 
ruky bendžo a mířím vstříc tomu, o čem jsem se 
tady pokusil něco napsat.

Ahoj – někde!
-MaRkO ČERMák-
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To, že je rozdělávání ohně v lese zakázáno, to ví 
každý a je to tak už dlouho. Ani se mi nepodařilo 
dohledat, kdy se poprvé u nás takový zákaz objevil. 
Je ale pravdou, že asi doposud nikdy nebyl brán tak 
vážně a tak kriminalizován jako dnes.

Na internetových diskuzích a sociálních sítích se 
objevují rezolutní komentáře angažované veřejnos-
ti, radostně kvitující odhalení zlovolných trampů, 
kteří si na nelegálním tábořišti s nelegálním ohniš-
těm dovolili v lese uvařit čaj.

Přitom je takový zákaz ve své podstatě vlastně 
nesmyslný.

Pokud víme, lidstvo v lesích ohně zakládá asi tak 
milion let, plus mínus půl milionu, máme to někde 
hluboko v sobě, vpálené do šroubovice DNA, patří 
to k nám a jen tak snadno se toho nezbavíme. Ales-
poň někteří z nás. Kdyby to byla činnost tak nebez-
pečná, jak tvrdí srdnatí ohněbijci, už bychom v naší 
krajině díky požárům neměli ani klacek.

Všeho s mírou. Oheň je dobrý sluha a zlý pán,  
a tak je třeba s ním umět zacházet. A taky je 
pravdou, že se tato elementární a možná už  
i geneticky zakódovaná schopnost vytrácí. Tedy, 
ne schopnost oheň zapálit, založit, ale založit ho 
dobře – tedy bezpečně, rozumně. Je to stejné, jako 
bychom se najednou rozhodli, že zakážeme jízdu 
autem, protože dochází k nehodám. Nesmysl. Jedi-

ná cesta je zlepšit vzdělání řidičů, jejich schopnos-
ti a výcvik. Proč to tedy neudělat s ohněm? Vždyť 
dobře založené a ošetřené ohniště, na vhodném 
místě, obsluhované znalým a myslícím člověkem 
představuje nulové riziko. Jenže je potřeba vědět, 
co tohle znamená. Stačí třeba jen srovnat ohniště 
v trampském campu, kde po odchodu kamarádů 
najdete jen udusaný popel s čerstvou smrkovou vět-
vičkou na znamení, že když flek opouštěli, byl oheň 
bezpečně uhašen (a právě toto rozdělávání ohně 
v lese bývá často kritizováno a kriminalizováno),  
a velká doutnající hromada popela po spalování 
klestí ukrajinskými, rumunskými a jinými lesními 
dělníky, obvyklé doplněná polospálenými odpadky, 
plechovkami a lahvemi (což je vlastně v pořádku, 
protože to tak nechali lesáci).

Samostatnou kapitolou je chování části (a chci 
věřit, že menší části) širší turistické, keškařské  
a cyklistické veřejnosti, tedy té netrampské. Tedy, 
ne že by se občas mezi trampy nenašel trol, ale to 
se dá v rámci naší smečky vždycky řešit důkladným 
poučením, v případě nepochopení doprovázeným 
ruční rytmickou a oboustrannou masáží lícních 
svalů, spojenou s protřepáním mozkových závitů.

Jediné, co dnes veřejnost ví o rozdělávání ohně 
v lese je to, že je to zakázáno. A tak nějak tuší, že 
skutečně je snadné vzít sirky a oheň udělat. Jenže 
to je žalostně málo.

Neví, jaký má být podklad pod ohništěm, že někde 
v dosahu musí mít zdroj vody, kterou ohniště uhasí, 
až bude odcházet, netuší, jak dlouho dokáže být 
popel žhavý, pokud se nezalije, nezná, jak udělat 
pod ohništěm bezpečný podklad z kamenů, když je 
možnost, že by oheň mohl prohořet dolů, nechápou, 
že kamenný kruh kolem ohně není jen symbolická 
nebo estetická záležitost. Neví nic o čistotě ohně 
a pletou si ho se spalovnou odpadků. A už vůbec 
neumí při jeho zakládání přemýšlet, v duchu trendu 
dnešní doby, která tak vehementně nahrazuje pou-
žívání selského rozumu záplavou stupidních záka-
zů. Pak se totiž stejně najde nějaká pitomost, kterou 
někdo provede jen proto, že ji kdosi zapomněl pří-
slušným zákonem či vyhláškou zakázat, a kterou by 
určitě neudělal, kdyby aspoň trochu použil mozek.

Na tomhle by chtělo zapracovat. Vždyť v dobách 
totalitního Pionýra se v příručkách této organizace 
děti dozvěděly, jaké jsou druhy ohnišť, jak s ohněm 
zacházet, jaká jsou pravidla. Pionýr byl masový  
a v podstatě povinný, ideologicky zaměřený, ale 
děti se aspoň o táboření něco dozvěděly. Tahle část 
osvěty dneska chybí. Ano, máme skauty, máme  
i fungující pionýry, zbavené ideologie, woodcraftery, 
tomíky a další organizace, kde se tyhle dovednosti 
stále ještě učí, ale zasahují jen menší část dětské 

pOCHVÁlEN BuDIŽ OHEŇ
Motto: „Člověk je jediné zvíře, které je cítit kouřem.“ 
                                                             Ernest Thompson Seton, O zvířatech

Foto: HOUSE
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populace. Vždyť největší dětskou členskou základ-
nu u nás mají dobrovolní hasiči, kteří ale jsou, co 
se týká zakládání ohně, přiznejme si, na druhé 
straně barikády. Navíc mnoho dospělých poněkud 
zapomíná na svá skautská či jiná dětská léta  
a chovají se v přírodě, s prominutím, jako čuňata. 
Ta domácí.

A když se k tomu přidá to, že příroda i samotný 
pobyt v ní je bohužel většinovou společností chápán 
jen jako další spotřební zboží, problém je na světě.

Vždycky asi bude platit, že nejúčinnější požár-
ní ochranou je zdravý rozum, nejúčinnějším pro-
středkem mozek. Používejme ho! Vzpomínám na 
výročák jedné brdské osady, před kterým udeřila 
vedra a opravdu velké sucho. Místo velkého ohně 
na potlachovišti visely dvě zapálené petrolejky, které 
kamarádi přinesli za tónů vlajky. Bylo to důstojné, 
krásné a rozumné.

Budu v lesích pálit ohně, navzdory zákazům  
a pohoršení mravokárných hlupců, budu je udržovat 
jen tak velké, jak potřebuji a jak je rozumné, když 
bude sucho zapálím si dřívkáč nebo liháček, budu 
přemýšlet o tom, kde a jak ohniště založím, rozhodnu 
se, jestli ho ráno ponechám příštím příchozím, nebo 
ho zlikviduji tak, aby nebylo poznat, že jsem tudy 

táhl, budu do chladného popela při odchodu vkládat 
smrkovou větvičku nebo vyskládávat brdskou vloč-
ku. Budu zírat do plamenů, nechám se štípat kou-
řem v očích, budu sledovat jiskry a představovat si, 
jak letí ke vzdáleným světům a ke kamarádům, kteří 
tam s nimi už odešli, budu jim po horkém vzduchu 
posílat naše písně nebo sedět v družném mlčení 
s kamarády kolem.

Použiju suché dřevo v campu a ráno připravím 
nové těm, co přijdou po mně, budu opečovávat 
kamenné kruhy v dobrých trampských campech  
a likvidovat ty na místech pitomých, schovávat se 
a prchat před strážci, kteří tyhle rozdíly nechápou. 
Budu učit naše potomky, jak s kamarádem ohněm 
zacházet, povím jim o čistotě ohně, zkusím poradit 
všem, které v lesích uvidím, že s ohněm provádět 
nějakou pitomost, a když nebudou chápat, tak…  
O té masáži tváří už jsem psal.

Slibuji!
To proto, aby i další milion let, plus mínus půl, 

v lesích plály ohně a aby platil v úvodu uvedený 
Setonův citát. A pochválen budiž oheň, největší 
z lidských vynálezů.

-HAFRAN-  
Foto na této straně: kaMEňák
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Adolfa Branalda jsem znal jako autora „vandrovního“ 
románu pro mládež Vandrovali vandrovníci; jeho ostat-
ní díla mne zcela míjela. Teprve nedávno, při probírce 
knihovny, padla mi do ruky umaštěná knížka Valčík  
z Lohengrina, obsahující mimo jiné i povídku Severní 
nádraží. Jak mi po čase došlo, povídka v knize není ten 
román, je to příběh o Branaldově železničářské kariéře, 
jeho zážitcích, které tvořily inspirační zdroj. Když jsem 
se z profesního zájmu začetl, zmocnil se mne intenzivní 
pocit déja vu - něco takového jsem zažil naposledy někdy 
před dvaceti lety, kdy jsem ještě jako mladé ucho, plaví-
cí se ve strojovně parníku Vltava Pražské paroplavební 
společnosti, četl knihu Život na řece od Marka Twaina. Je 
to něco, jako když si přečtete Tankový prapor před voj-
nou a po vojně, najednou to dostane úplně jiný rozměr.  
Navnaděn, četl jsem dále, a s překvapením jsem 
seznal, že to, co držím v ruce, je ve skutečnosti kniha 
autorových vzpomínek o tom, jak čerpal inspiraci pro 
svoje literární díla. V povídce Vandrovali vandrovní-
ci se vyznává ze svého trampského mládí, líčí svoje 
zážitky z cest a v jeho vyprávění se objevuje pár 
pozoruhodných detailů o tehdejší trampské módě.  
 
„Bylo by nespravedlivé nepřiznat Růdovi zase jiné výho-
dy: byl z Toušeně a vyznal se v přírodě jako já na Palac-
kého nábřeží v Praze, šli jsme do světa nadivoko, kam 
dojdem, tam lehnem, proto bylo prozíravé mít společ-
níka typu Robinson. Chybělo mu jen vhodné vybavení, 
kluci z venkova neměli o trampském ekvipírování pravý 
pojem. Půjčil jsem mu dlouhé kostkované pumpky, mně 
byly ke kotníkům, jemu do půli lýtek, rovněž dyftýnová 
kazajka měla o něco kratší rukávy, na míru mu byl jen 
chlebník a dýnko, které jsem ustříhl ze starého otcova 
klobouku. Sám jsem byl ustrojen podobně, mou hlavní 
pýchou byl overal, náležitě napařený táborovým kouřem 
a promaštěný neklidnými spánky. Dýnko, o něco prostor-
nější než mnišská čepička, bylo tenkrát vysoce módní  
a světáci na ně přišívali štítky na hole, miniaturní dřeváč-
ky, kančí zub, stužku z ramínka a jiné cestovní relikvie.»  
 
Dlužno podotknout, že Branald zjevně nebyl žádné oře-
závátko. Se svým kamarádem před 2. světovou válkou 
prošli čundrem Alpy. Šli naslepo, kam je nohy zavedly,  
a jejich jedinou navigační pomůckou byl schematický 
plán železniční sítě, vytržený ze sešitového jízdního řádu. 
Teprve po návratu domů nad mapou zkoumali, kdeže to 
vlastně všude byli. Své zážitky z tohoto putování později 
Branald literárně zpracoval v románu pro děti Vandro-
vali vandrovníci, který vyšel s ilustracemi Cyrila Boudy. 
Časově byl posunut do doby C. a K. mocnářství před  
1. světovou válkou, z trampů se stali vandrovní tovaryši. 
Ve zmíněné stejnojmenné povídce, která vyšla v roce 
1972 v rámci knihy Valčík z Lohengrina, se přiznal, jak 
to bylo doopravdy, co z jeho románu má reálný základ  

a co je fikce. Reálného je tam dost, fikce je výrazně méně.  
Je to závan jiné doby. 

 
„...několik let předtím, jako kdybych tušil, že časem dojde 
k ustavičnému prodlužování tras, vydal jsem se s Honzou 
pěšky na Jarov a zpátky. Sotva patnáctiletí (pozn. - tzn. 
v létě 1925, A.B. se narodil 4.10.1910) našli jsme zalíbe-
ní v drsné, bohem opuštěné a tunelem rozervané kraji-
ně, odpovídající naším představám o kaňonech smrti...“  
Nemohl jsem si při tom nevzpomenout na vyprávění Pepy 
Knížete z Dua Červánek, jak před válkou jezdili na vandr 
na Pankrác, že to tehdy byla ještě divočina na periferii.  
 
Znalci Bohatýrské trilogie si vzpomenou na potlach 
na palubě Primátora Dittricha, kdy Jack Aspirin lituje, 
že nemají gramofon, načež Forbes oponuje - „Zále-
sák nepotřebuje gramofon, hudba ticha ho kolébá,“ 
načež stařičký Nick Wharton počne vyprávět Příběh  
s podivným gramofonem. Jakkoli se to dnes zdá bizar-
ní, i Adolf Branald ve svých vzpomínkách potvrzuje, že 
tak zdánlivě absurdní věc, jako gramofon, nebyla mezi 
prvorepublikovým trampstvem věcí nijak výjimečnou.  
 
„Snění jsme podněcovali hudbou na gramofon značky 
Decca. Přepychový nástroj měl nezvyklý škatulový tvar, 
ozvučnici z lesklého plechu a stejně lesklé huhňátko. 
Vyhrál jsem jej jako cenu v soutěži o trampskou píseň. 
Takže Jack Hylton and his orchestra nehrál jen tak do 
luftu, připomínal pořád mé vítězství, a když spustil I am 
singing in the rain, a zrovna pršelo, bylo to krásné až 
k pláči. Orange blossom time, na druhé straně té kla-
sické desky, znělo zas náramně v horku, to jsme až 
slyšeli papoušky a cítili vůni pomerančů. Škoda, že se 
počasí nedalo obracet s deskou, no nic, vycházeli jsme 
i v krupobití, a když jsme získali kanoe, pronikali jsme 
vzhůru a dál a hlouběji, objevujíce opuštěná tábořiště, 
zklamáni, že byl před námi člověk, rozechvěni, když 
jsme narazili na novinku, na soutok řek, na Kiliána, na 
Tajemňák - a když jsme prvně sjížděli od Záhoří Prou-
dy, zdálo se nám, že něco tak senzačního nemůže být 
překonáno. A bylo, objevili jsme Kazín a pikovickou 
šlajzničku, úzkou jako necky, ostrou jako břitva. Gra-
mofon dostal přezdívku Utopenec, Al Johnson chra-
plavý hlas, Broadway Melody nečekané synkopy...“  
 
Což dává i jakousi představu o tehdejším repertoá-
ru. Mimochodem - funkční gramofon na kliku se jako 
starožitnost občas na inzertních a aukčních serverech 
objevuje. Představuje tak výzvu pro trampské ultratradi-
cionalisty, de facto praktikující trampskou living-history.  
A o co, že to nedáte?

-JaCkVÉZ-

Foto: Rok 1923, Údolí děsu

O TRAmpsKÉ móDě 
DOBy DÁVNO mINulÉ
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Stál jsem na jezu, rozhlížel jsem se, nejde-li 
porybný, a chytal řízky. Správně se těm nevin-
ným rybám říká hrouzci, ale na břehu řeky, do níž 
jsem namáčel vlasec se žížalou, to byli odjakživa 
řízci. Pod mýma nohama hřměla a burácela dolní 
Sázava. Propustí jezu letěly se syčením vory, 
koncová kláda udeřila vždy pod jezem s ohlu-
šující ranou a voda vysoko vystříkla. Jako když 
velryba udeří před ponoření ocasem na hladinu 
oceánu. A červencové slunce zářilo. Odkud plují 
ty vory? A kde vlastně pramení Sázava, ta obrov-
ská řeka, napadlo mě vůbec poprvé v životě, 
poprvé za dlouhých osm let mého života. Ještě 
toho večera jsem se to měl dozvědět.

Jednou za rok, kolem svaté Anny, se v těch 
poříčních sázavských končinách slavila „benát-
ská noc“. Z lesů a skal vyšli trampové, v tu noc, 
kdy z řeky jednou za rok vystupovaly milióny 
právě zrozených jepic. Už nikdy v životě nic 
takového neuvidím. Na říčním břehu planul 
oheň, trampové zpívali písně o kráse a samotě 
dalekého severu, který sami nikdy nespatří, a do 
ohně padaly nekonečné závěje něžného hmyzu. 

Statisíce křídel. Jepic bylo jako vloček při sněho-
vé bouři. Vznášely se, vířily, šustily, narážely do 
lidí, do plamenů, do všeho. Tak jsem si v mládí 
představoval Poslední soud. Tiché šumění sta-
miliónů býlích průsvitných těl. Některé vylétnou 
k hvězdnému nebi, jiné – bez zjevného důvodu 
– skončí v plamenech. Jako v Matoušově evan-
geliu: jeden bude vzat, druhý ponechán.

V té podivuhodné pohanské noci bílých jepic 
řekl jeden z trampů neméně podivuhodnou větu. 
„Tahle nádherná řeka pramení daleko odtud 
v horském jezeře vysoko na Českomoravské 
vysočině mezi vrchovištěmi. Z jedné strany hory 
na střeše Evropy tam odtékají vody do Sever-
ního moře, uděláš krok a už tečou na opačnou 
stranu do Černého moře.“ Neříkal to mně, ale 
přesto jsem se zachvěl. Každé slovo ve mně 
vyvolávalo nejkrásnější představy. Horské jeze-
ro. Daleko odtud. Vysočina. Vrchoviště. Střecha 
světadílu. Černé moře. Ale tehdy pro mne ještě 
čas pramenů Sázavy nepřišel: bylo mně osm let 
a ve světě byla válka, velká válka. Ale nezapo-
mněl jsem na noc bílých jepic.

CHKO ŽĎÁRsKÉ VRCHy
Kraj dálek a modrého lnu
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Ve čtrnácti jsem dostal svůj první velocipéd. 
Spíš bicykl. Jen asi čtyřicet let starý. Byl lehouč-
ký jako pírko, neměl mnoho přes pětadvacet kilo. 
Strejda ho snesl z půdy, vymetl z drátů pavouky 
a naslinil zpuchřelý ventilek: cesta k pramenům 
Jepičí řeky byla volná.

Dusal jsem pak podle Sázavy i vysoko nad ní 
dlouho, mnoho dní, často bicykl tlačil pěšinami 
i prašnými silnicemi, stále častěji hekal únavou  
a bolestí z otlaků a puchýřů. Ale blaženost obje-
vitele převažovala. Kraj se pozvolna měnil, řeka 
se úžila, cesty byly strmější a přibývalo polí 
s modrým lnem. Vysočina se blížila.

Kolo je nádherná věc, nauč se už v mládí milo-
vat velociped, jeden z největších vynálezů lid-
stva. Pak už budeš navždy umět pohlížet bez 
závisti na vypasené a dýchavičné majitele aut, 
kteří se omrzele a bez zasloužené radosti jen 
vezou světem a lhostejně civí na krásné kraje. 
Jejich páchnoucí stroje zbytečně a nenávratně 
polykají ropu, tu podivuhodnou zemskou kapa-
linu, která vznikla před desítkami miliónů let 
z neuvěřitelně šikovně shnilých mořských rybek, 
slimáků a planktonu. Cestují rychleji, ale co 
z toho, ty dojedeš na bicyklu dál a hlouběji do 
lesů a rašelinišť. Večer vedle něj usneš, ráno se 
probudíš, kolo ti slouží jako věrný, železný pes.

A tak jsem spolu dojeli až na Velké Dářko. 
Obrovská hladina pět století starého rybníka 
na střeše Evropy se dodaleka jezernatě leskla. 

K jihu z něj vytékal úzký potok, Sázava, Řeka 
bílých jepic. Byli jsme u cíle. Klesl jsem na kole-
na, únavou i vděkem, a napil se průzračné vody 
stejně jako ten dávný Francouz, který jako první 
běloch spatřil v Kanadě nesmírné vody Hořej-
šího jezera. Dářko se kdysi jmenovala Žďářko, 
asi tady před staletími shořel les nebo rašeli-
na. Kolem dokola se rozkládaly Žďárské vrchy. 
Zelené lesy, veliké rozlohy, na vrcholech kopců 
malebné, ale přitom mohutné členité skály, 
pod nimi v mělkých úvalech rybníky a rybníčky 
s vodou ne modrou, ale tmavostříbrnou. Vonná 
rašeliniště, z jejichž zrzavé vody a z islandského 
lišejníku, který tam rostl, jsem si za večerů vařil 
pekelně hořký nápoj. Jako čtenář severských 
cestopisů jsem věděl, že právě tohle pili v Arkti-
dě vyčerpaní cestovatelé. Ráno jsem si nakrájel 
do slaniny jiný lišejník, dutohlávku sobí, uhnětl 
odpornou výživnou kouli, jakýsi žďářský indián-
ský pemikan. Bylo nutno zkusit, co poskytuje 
objevená země.

Líbilo se nám tehdy, mně a mému skromnému 
železnému psovi, ve Žďářských vrších, na chudé 
a nádherné Vysočině, a přežili jsme ten drsný, 
hořký kraj na střeše Evropy v zasloužené radosti 
a při pevném zdraví.

-mIROSLAV NEVRLÝ-
z knihy Nejkrásnější sbírka (1998)

Ilustrační fotky: kaMEňák a OBlUDa
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INDIGIRKA VE ČTyŘECH
(dokončení z minulého čísla)

V Usť-Něře se všechno mění. Předně nás opouští 
Aljona, Vadik a Seňa, čímž jsme, mimo jiné, zůstali 
bez kytary. Dále jsme poněkud nečekaně oficiálně 
prohlášeni za schopné další plavby. Právě když 
se snažíme zabalit všechny naše nákupy, obje-
vuje se paní v nažehlené záchranářské uniformě  
a  s komisním výrazem se nás jme perlustrovat. 
Na dotaz, kdo je vedoucí výpravy, Vadik s Aljonou 
se škodolibým úsměvem ukážou na mě, a pak už 
jen s poťouchlostí sobě vlastní vyčkávají věcí příš-
tích. Paní inspektorka přes malá plavidla má sama 
pěkný ukrajinský akcent, takže jí ani můj příšerný 
přízvuk nezviklá v přesvědčení, že jsem Rus. Tedy 
aspoň do té chvíle, než vidí můj pas. Zmatek tímto 
vrcholí, protože paní není sto pochopit, že rusko-
-české skupině může velet Čech. Nevím, jestli ji 
uklidnilo Vadikovo konstatování, že to tady znám 
lépe než oni, ale určitě zabírá můj lstivý návrh, že 
jí naše jména zapíšu do protokolu azbukou. To pani 
inspektorku očividně potěšilo, a tak nám jde jenom 
zkontrolovat vesty. Pravda, při pohledu na tu mou jí 
poněkud ztuhly rysy. Těžko zamaskovat, že si občas 
nějaká jiskérka od ohně našla cestu skrz. Nakonec 
vše uzavřela konstatováním, že počet záchranných 
vest odpovídá počtu účastníků výpravy, čímž jsme 
oficiálně uznáni schopnými další plavby.

Sama Indigirka vypadá, jako by se zmenšila. Pryč 
jsou labyrinty ostrovů a ramen o šíři skoro dva kilo-
metry. Za Usť-Něrou se řeka zužuje na 300 metrů 
a teče spokojeně jedním korytem, dokonce i rych-
lost proudu se mírně snížila. Zato vysoké hory se 

přiblížily, na nižších hřbetech spadajících k vodě 
vykukují kisiljachy - žulové skalní věže připomínají-
cí bájné obry pozorující lidské hemžení dole v údolí. 
Na výpravu k jedněm dobře přístupným kisiljachům 
vyrážíme hned za Usť-Něrou. K prvním skalám 
stoupáme poměrně dlouho modřínovým lesem, ale 
pohledy opravdu stojí za to. Na sousedních hřbetech 
se proti obzoru rýsují siluety někdy podivně nakloně-
ných, někdy směrem k základně se zužujících věží, 

kterým je gravitace evidentně pro smích. Vadik nám 
tvrdil, že někde u Magadanu jsou kisiljachy, které 
připomínají řadu Čukčů táhnoucí traktor. Není důvod 
tomu nevěřit, tady to pro změnu na jednom hřebenu 
vypadá, že si kus Velké Čínské zdi vzal dovolenou  
a vyrazil na sever. Při sestupu zpět do tábora při-
chází další změna, která nás bude provázet až do 
konce výpravy. Obzor nejdříve podezřele zežloutl, 
viditelnost se začala prudce horšit a po chvíli to už 
bylo cítit ve vzduchu. Navalil se na nás dým z les-
ních požárů někde na severu. Od téhle chvíle se 
daleké výhledy stanou vzácností.

120 km dlouhý úsek z Usť-Něry do jakutské ves-
ničky Tjubeljach je nejobydlenějším na řece. Kromě 
Tjubeljachu jsou tu i dvě základny zlatokopů Jubilej-
nyj a Arga-Moj. Nějaký motorový člun nás míjí takřka 
každý den. Jeden z nich k nám po cestě přiráží. Řídí 
ho pan Dimka, s kterým jsme se již letmo seznámili 
v Usť-Něře, a který vozí zásoby zlatokopům v Jubi-
lejném. Je jasné, že část tekutých zásob stačil po 
cestě zkonzumovat a je tímto ve velmi družné nála-
dě. Poněkud neodbytně nás zve k sobě do Jubilej-
ného, ale instinkt mě varuje, že by to mohlo skončit 
opravdu velkolepou kocovinou. S díky odmítáme  
a v jedné peřeji, kdy se díky vlnám od sebe odpou-
táváme, dávám nekompromisní povel k přistání 
na mělčině u přítoku, kam za námi Dimka nemůže  
a kde jsme stejně plánovali oběd. Je mi trochu 
podezřelé, že zatím co Bidlo pádluje jak vztek-
lý, Losos pádlem v jedné ruce jen tak čeří vodu.  

Naše nová kamarádka Galina, inspektorka přes 
malá plavidla

kisiljachy
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Až na břehu zjišťuji, že Losos má v druhé ruce čer-
stvě otevřenou flašku vodky, kterou mu těsně před 
odražením vnutil Dimka a kterou jaksi nestačil vrátit. 
Kdo si toho všiml byl naopak Bidlo, který si naopak 
myslel, že únos vodky je součástí plánu, a proto tak 
s vervou pádloval. Dimka mezitím pod peřejí zjistil, 
že jsme mu unikli, a tak mu alespoň mávám na roz-
loučenou. Též směrem k nám něco gestikuluje, ale 
je těžké rozeznat, jestli mává nebo hrozí. Rozhod-
ně se druhý den plížíme okolo Jubilejného pokud 
možno nenápadně, ale zřejmě zbytečně. Základna 
je jako po vymření, jsou vidět opuštěné technické 
budovy v různém stadiu rozpadu a s obytnými domy 
je to podobné. Od rozpadu Sovětského Svazu tu 
žije a pracuje jenom zlomek původního počtu oby-
vatel, a ti jsou přes den v práci na nalezištích dál 
od řeky. V další zlatokopecké základně Arga-Moj to 
vypadá obdobně. Za Arga-Moj se Indigirka probíjí 
nízkým hřbetem, podél kterého přitékají velké řeky 
Injali a Ečenka, a tvoří tu tak s Indigirkou kříž řek. 
Na obou přítocích jsou úkazy v těchto krajích sice 
běžné, nicméně neokoukatelné, naledě. Naleď vět-
šinou vzniká v korytech řek v místech, kde se při 
podzimním zamrzání vytvoří ledová bariéra až ke 
dnu. Voda dál vytéká na povrch ledu a ve vrstvách 
mrzne. Vznikají tím až několik metrů silné a někdy 
až několik kilometrů rozlehlé plochy vrstevnatého 
ledu, které úplně neroztají někdy i několik desítek 
let. Ta naše na Ečence měla asi kilometr v průměru 
a nechyběla v ní jezírka a potůčky krásně vymode-
lované v ledu. Jednotlivé vrstvy náledě se rozpa-

dají do dlouhých krystalů připomínajících čedičové 
sloupky. Kus naledě s sebou vlečeme do tábora  
a dáváme si pravé sibiřské frappé. Pro ty, co neví, co 
je to za dobrotu, je tu recept. Do prázdné petflašky 
přidáme sloupcové krystaly ledu z naledě, čím delší, 
tím lepší. Přidáme zgušonku (sladké kondenzované 
mléko), přiměřeně rozpustné kávy a kapku Dimko-
vy vodky na zjemnění. Vše důkladně prošejkrujeme,  
a poté nalijeme do hrnečku. Srkat můžeme brčkem 
z místního divokého šnytlíku, ale výrazná cibulová 
příchuť je jen pro drsné nátury.

Za vesničkou Tjubeljach Indigirce přehrazuje cestu 
Parožnyj hřbet, součást pohoří Čerského. Jeho 
zasněžené rozeklané štíty dosahují nadmořské 

Tábořiště se skalní bránou a převisem v ústí 
Moldzogojdachu

Vápencové útesy za peřejí krivuň
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výšky 2400 metrů, zatímco řeka si prohlodala cestu 
o dva kilometry níž napříč hřebenem. Začíná tu nej-
divočejší úsek, takzvaná Indigirská Truba. Některé 
prameny uvádějí, že je to stokilometrová soutěska, 
plná smrtelně nebezpečných peřejí, realita je o dost 
střízlivější. Nicméně i ten prostý fakt, že se tento 
úsek řeky nevyužívá pro lodní dopravu, hovoří sám 
za sebe. A veselé historky o utopených výpravách 
také optimismu nepřidají. Navlékáme se do vest  
a vplouváme do Indigirské Truby. Řeka se ještě více 
zužuje a kupodivu i zpomaluje. S napětím čekáme 
co bude, ale prvních 15 km se neděje vůbec nic. 
Řeka jenom poklidně meandruje mezi skalnatými 
srázy. Kotvíme u přítoku s příšerným názvem Mold-
žogojdach, na kterém je ovšem tak krásné tábořiště, 
které prostě nelze vynechat. Chodí se na něj skrz 
skalní bránu, za kterou je převis s ohništěm. Plácek 
pro stany je hotová zoo, potulují se tu odrostlá tetře-
ví kuřata, burunduci a tlupa vypasených syslů, kteří 
se nám snaží nasáčkovat do stanů. Za skálou pro 
změnu hvízdá kolonie pišťuch. Míjíme se tu s par-
tičkou z Moskvy, která právě odplouvá. Pozorujeme 
jejich katamarán, který vypadá jak smítko prachu ve 

vaně, a až teď nám dochází, jak je Indigirka obrov-
ská.  Těšíme se, že je uvidíme skotačit ve vlnkách 
v peřeji níž po proudu, jenže na tu vzdálenost už 
nejde kat rozeznat. Zato vlnky ano. Celé odpoledne 
prolézáme skalnatý hřeben nad táborem a užíváme 
si vzácného slunce, které výjimečně nestíní kouř 
z požáru. Další den se ukazuje, že peřejka je oprav-
du docela výživná, ale naštěstí přehledná. Vysoké, 
ale táhlé vlny si s námi pohazují jako s gumovou 
kačenkou. Udržet příď proti vlnám dá docela fušku, 
obzvlášť když háčkové občas nedosáhnou do vody. 
Další podobné peřeje následují jedna za druhou. 

V zápisech vodáků stojí, že by zde měly mít vlny 
kolem metru. Bidlo se je neustále pokouší měřit a až 
když mu konečně jedna šplouchne do oka uznává, 
že by to ten metr mít mohlo. Jsme na druhé straně 
Parožného hřbetu, ale nejtěžší místo je teprve před 
námi. Hory se mírně vzdalují od řeky, i peřejky se 
zklidňují, jenže pak se Indigirka rozhodne udělat 
zatáčku ve tvaru písmene V. Přímo v ostrém ohybu 
leží peřej Krivuň, volně přeloženo jako Křivák. Ruští 
vodáci tvrdí, že uprostřed proudnice dosahují pulsu-
jící vlny až dvou metrů a zřejmě mají pravdu. Daří se 
nám přistát nad Krivuněm a po průzkumu vymýšlíme 
cestu, jak se vyhnout největším vlnám. Daří se, nic-
méně na konci peřeje Bidlo prohlásil, že už nemusí 
prát. Na což mu Losos odpověděl, že on naopak 
ano. Za Krivuňem se řeka zklidňuje, i když lehčí 
peřejky pokračují až do výjezdu z hor. Žulu vystřídal 
vápenec, řeku lemují malebné skalnaté srázy roz-
členěné úzkými roklemi, které s radostí prolézáme. 
Zde se nám daří ulovit podivnou rybu, která vypa-
dá jako kříženec sumce a úhoře. Hydrolog Losos 
nakonec správně podivného tvora identifikuje jako 
poněkud přerostlého mníka jednovousého, takže 
jsme mohli do svého jídelníčku zařadit dalšího živo-
čicha, který je u nás v červené knize. Proplouváme 
posledním horským hřbetem a před námi se otvírá 
Momská kotlina, kde se Indigirka opět rozpadá na 
labyrint ramen a ostrovů. Posledních 80 km dáváme 
poklidným tempem za dva dny a jsme u cíle naší 
cesty, vesnice Chonuu. Vesnice sama není přímo 
u řeky, takže najít nenápadné přístaviště v boč-
ním ramenu nebyl úplně jednoduchý úkol. I zde 
platí osvědčené: „Když nevíš co, zajdi do krámu“. 
Za chvíli máme díky přívětivým místním ubytování  
i odvoz od řeky. Chonuu je typická sibiřská vesnice 
s 2500 obyvateli utopená v nedozírné tajze. Jediné 
spojení se světem je dvakrát týdně malé letadlo 
do Jakutska vzdáleného 800 km vzdušnou čarou. 
Trochu trneme, jestli vůbec odletíme, lety už se prý 
kvůli dýmu rušili. Ale naštěstí v den našeho odletu 
je jasno. Vzlétáme na čas z hliněné ranveje a pod 
okny se mihne vodní plocha připomínající zašmodr-
chané klubko vlny. Řeka Indigirka, která nám byla 
po měsíc domovem.

-SEYČEk-

Indigirka u soutoku s Ečenkou

Náleď na Ečence
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Ahoj kamarádi, je tu další ročník fotografické  
a grafické soutěže Trasy, zaměřené na téma tram-
pingu a přírody. Pro 27. ročník bylo vyhlášeno pět 
kategorií; do každé z nich můžete zaslat maximálně 
tři příspěvky. Velkou letošní změnou je zřízení nové 
kategorie pro pokročilé, takže začínající autoři se už 
nemusí bát, že jejich díla nedostanou šanci. 

Uzávěrka soutěže je 29. února 2020 a slavnostní 
vyhlášení výsledků, předání cen vítězům a výstavka 
soutěžních prací proběhne poslední víkend v květnu 
na společném ohni Trasy a Trapsavce.

 
Kategorie I.: Oheň
V této kategorii najdou svoje místo veškeré fotky 

z vandrů a potlachů ozářené světlem plamenů,  
otevřená je pro všechny autory bez rozdílu.

 
Kategorie II.: Volné téma
Do této kategorie patří fotografie s tématem tram-

pingu a přírody, určena je pro autory, kteří nespadají 
do třetí kategorie. 

 
Kategorie III.: Volné téma pro pokročilé
Tématicky je stejná jako předchozí kategorie, své 

místo v ní však najdou autoři, kteří se ve fotografic-
kých kategoriích Trasy umístili třikrát a více: 
Mirek Matula – Azo
Adalbert Mezei – D’Ady
Miroslav Daniš – Bludný Hobo
Peter Pintér – FOtep
Bohdan Mezei – Haluz
Hana Prančlová
Jana Skrbková – Jandula
Štěpán Hašek – Jmelí
Peter Jokl – Joko
Iva Pohunková – Kawi
Martin Tumpach – Kregan
Stanislav Khol – Pavouckej
Míša Inovecká – Prcek 
Jan Pohunek – Přebral
Marta Furdíková – Šmidla
Ondřej Jaroš – Višňák 
Filip Dušejovský – Will

 
Kategorie IV.: Trampská grafika
Do této kategorie můžete poslat své novoročenky, 

zvadla, kresby, malby, linoryty a jiné grafické práce 
s trampskou a přírodní tématikou.

 
Kategorie V.: Trampská tvořivost
Poslední z kategorií je tu pro „trojrozměrné“ před-

měty jako placky, camrátka, ceny ze soutěží na 
ohni, dřevořezby a všechno ostatní, co pro potěchu 
oka umí vytvořit trampské ruce. Prosíme, aby se 
zaslané příspěvky opět držely trampského zaměře-
ní soutěže.

 Příspěvky do soutěže je třeba poslat dvakrát, 
jak elektronicky (delší strana fotografie by měla mít 
minimálně 1600 px) na trasainfo@gmail.com, tak 
poštou (v rozměru 15 × 21 cm, 20 × 30 cm nebo A4; 
u čtvercových a panoramatických tvarů mohou být 
rozměry jiné, vždy ale menší než A4). 

Do kategorií Trampské grafiky a tvořivosti pošlete 
fotografie vašich dílek, není třeba posílat přímo plac-
ky, totemy a jiné předměty jako takové (ale možné 
to samozřejmě je). 

Příspěvky zasílejte na adresu Iva Pohunková, 
Dvorecké náměstí 4, 147 00, Praha 4. 

Podrobné informace o pravidlech soutěže nalez-
nete na adrese: trasa.webnode.cz. 

Na vaše fotografie a další výtvory se těší 
Kawi, Mejla a Waki

Foto: (F)OTEP

TRAsA 2020
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PAVOUČÍ PŘÍPAD
Jan Frána – Hafran

Hafran právě vydává už třetí detektivku z tramp-
ského prostředí, ve které se opět setkáváme 
s postavami známými z jeho povídek a předchozích 
knih, zejména pak se dvojicí detektivů, amatérem 
Hárošem a profesionálem Kozinou.

Hlavní dějová linie tohoto detektivního románu 
se odehrává v roce, který uplynul mezi příběhem 
Afričana a Případem pohřešovaného háčka (Klika, 
2018).

Byla kdysi dávno jedna tajná trampská osada 
Pavouci a její camp Pavučinec, jehož polohu neznal 
nikdo, kromě členů oné osady. Pak na jeho místě 
vyrostla vojenská základna Bonanza a osada se 
rozpadla.

Kozina a jeho manželka Klára dostávají od kama-
rádů z T. O. Daisy svatební dar v podobě poukazu 
na únikovou hru na Bonanze. Připojí s k nim i jejich 
kamarádi z osady a společně se vydávají hrát. 

Aniž by to tušili, hra je přivede právě tam, kde kdysi 
býval Pavučinec. Dostávají se tak do společnosti 
dalších hráčů a do víru událostí, jež mají své kořeny 
právě nejen zde, ale také v minulosti. Pavoučí hra 
začala a oni zjišťují, že z ní není úniku. Je třeba ji 
hrát bez ohledu na dramatické okolnosti…

Když už se zdá, že je případ s Pavoučí hrou spo-
lečným úsilím profesionálního detektiva Koziny  
a jeho amatérského kolegy Hároše vyřešen  
a pachatel je odváděn do vazby, zazní z jeho úst 

slova, která spustí sled dalších nečekaných a tragic-
kých událostí. Komu byla slova určena a co základ-
na Bonanza skrývá? Nebo je třeba hledat jinde? 
Kdo koho nakonec lapí do Pavoučí pasti, spleti 
stop a nástrah? 

Cena knihy je 200 Kč, poštovné doporučeně 54 Kč.
K předplatnému Puchejře stačí připočíst 254 Kč  

a do přiložené složenky či do vzkazu při platbě  
převodem připiš:  PAV

OSMERO POHÁDEK 
PRO TREMPULATA
Tom Racek

Konečně je tady knížka určená našim nejmen-
ším trampům, plná pohádkových příběhů z vandrů 
ze známých trampských teritorií. Hlavní postavou 
pohádek je malý Jiřík, který jezdí se svým otcem 
na vandry a zažívá různá dobrodružství, při nichž 
je jeho průvodcem skřítek Voštináč. Trempulata se 
dozví, jak Jiřík s Voštináčem čerpali mlhu v Lužic-
kých horách a barvili listí na Roverkách, na Křivo-
klátsku budili jarní bejlí, v Zadní zemi otevírali dveře 
létu, rozbíjeli kroupy v Jizerských horách, řídili 
z lesa letový provoz nad Kokořínskem, zasklívali 
louže a zašívali mraky na Brdech. No, a dospělí, 
až budou po Večerníčku před spaním tyto pohádky 
číst, si připomenou mnohá vandrovní místa, která 
budou znát jistě taky.
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Autor pohádek Tomáš Racek – Tom dotyčná místa 
nejdřív provandroval, než o nich začal psát a je  
to znát.

Vše je navíc psáno laskavým jazykem a doplněno 
krásnými ilustracemi Moniky Narovcové. 

Tak kdo z vás by chtěl svým dětem či vnoučatům  
- prostě trempulatům - koupit hezký dárek, má  
dobrou příležitost.

Cena knihy je 200 Kč, poštovné doporučeně 54 Kč.
K předplatnému Puchejře stačí připočíst 274 Kč  

a do přiložené složenky či do vzkazu při platbě pře-
vodem připiš:  POH

TRAMPSKÝ KALENDÁŘ 2020
V pořadí již dvacátý druhý 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 vybra-
ných 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!

V případě zájmu o Trampský kalendář připočti 
k předplatnému Puchejře následující částku: 

- za 1 výtisk 150 Kč 
 (90 za kalendář, 60 Kč za jeho poštovné a balné)
- za 2 výtisky 240 Kč 
 (180 Kč za kalendáře, 
 30 Kč poštovné a balné na jeden kalendář )
- za 3 výtisky 330 Kč 
 (270 Kč za kalendáře, 
 20 Kč poštovné a balné na jeden kalendář)
- za 4 výtisky 422 Kč 
 (360 Kč za kalendáře, 
 15,5 Kč poštovné a balné na jeden kalendář)
- za 5 výtisků 518 Kč 
 (450 Kč za kalendáře, 
 13,6 Kč poštovné a balné na jeden kalendář)
- za 6 výtisků 614 Kč 
 (540 Kč za kalendáře, 
 12,3 Kč poštovné a balné na jeden kalendář)

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. 

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

Šetři peníze na poštovném!
Pokud bys objednával/la obě knížky, tak poštov-

né je dohromady 64 Kč. A stejná cena platí, když 
společně s knížkami budeš mít objednán i Tramp-
ský kalendář a to až do počtu 5 kusů. Není potře-
ba proto jednotlivé poštovné u knih i kalendářů 
sčítat dohromady!

Pokud chceš urychlit jejich poslání, napiš (mail  
a tel. číslo na konci článku) kolik kalendářů si objed-
náváš a budou ti poslány ještě dřív, než dojde tvoje 
platba - ať to tady u nás zbytečně nevázne a pošta ti 
kalendáře doručí co nejdřív před Vánocemi!

Kdyby ti ohledně poštovného nebylo něco jasné,  
piš na mail: puchejr@volny.cz, nebo sms na tele-
fon: 608 774 099
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Ten oheň už hořel, když jsme přišli, pane ochranář!
U nás je spaní pod převisem opravdu národní sport. 
Nebojte se, my nejsme žádní uprchlíci.
Ne, opravdu nám dva litry vína nebudou stačit!
Koupím levně tu starou vojenskou tornu, co se vám 
válí na půdě, 

Těhle pár vět je jen malá ilustrace z česko-fran-
couzského slovníčku narychlo vytvořeného pro 
účely trampské misijní činnosti v zemi galského 
kohouta, kam jsme se letos vypravili na velkej pod-
zimní vandr. Měli jsme přesně šest hodin na to se 
to naučit...za tak dlouho nás totiž vyplivla civilizace 
do mlžných lesů někde v místech Maginotovy linie. 
Ve dvě ráno už lahví poctivého českého Tuzemáku 
oslavujeme výstup na první pískovcovej hrad tyčící 
se nad barevnou hladinou korun smíšeného lesa. 

Zatímco naše skupina během putování Vogézami 
vzbuzuje u místních vždy údiv a nadšení, specifika 
místní krajiny vzbuzují u naší party emoce značně 
různorodé.  Kašík třetí den pláče, že už vidí osmý 
pískovcový hrad, ale nepamatuje si ani jméno toho 
prvního. Horác skřípe zuby...oprava...Horácovi skří-
pe písek mezi zuby a tak uvažuje, že si domů nahra-
be do pytlíčku trošku písku a bude si ho přihazovat 
do jídla, aby tím zmírnil svůj ponávratový absťák. 
Fredy věrný svému celoživotnímu koníčku analyzuje 

architektonický styl každého hradu, hodnotí povede-
né či zpackané zásahy restauratérů a odebírá vzor-
ky pro kamarády geology. Zbytek party elaboruje 
nad nekonečnými regály s láhvemi místního vína  
a horko těžko si vzpomíná, co jsme už vyzkoušeli  
a co ne. V konečným důsledku je to jedno...ceny 
jsou příznivé a kvalita vynikající. 

Čas podzimní hojnosti nastal...kolem cest sbíráme 
praváky a jedlé kaštany cpeme do kapes po hrstích. 
Večer je nařezané do kříže házíme na žhavé uhlí-
ky a jejich moučné vnitřky vyzobáváme za zpěvu 
tklivých trampských songů. Na noc se ukládáme ke 
spánku v bývalých komnatách středověkých hradů 
a posloucháme kvílení mistrálu ve tmě tam venku. 
Přístřechy nevytáhneme ani v uplakané noci upro-
střed týdne, kdy táboříme pod 1,5 km dlouhým pře-
visem a posloucháme noční střelby z nedalekého 
vojenského prostoru.  Pak ještě honem obdivovat 
vinice, ochutnat šneky, přežít bouři v horách ve 
středních Vogézách, navštívit květinovou vesnici 
roku s hrázděnými barevnými domky a opuštěný-
mi čapími hnízdy a s příjemnou „vůní“ ušlechtile  
plesnivých sýrů ukrytých v usárnách se rozloučit 
s francouzskou krajinou trampům zaslíbenou... 
au revoir!

-PAVLÍS- 

VElKEJ pODzImNÍ... FRANCOuzÁK
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Jednatřicátý prosinec není den jako každý jiný.  
I prachbídný paďour se někdy dost těžko rozhodu-
je, kde oslaví příchod Nového roku. Natož teprve 
tramp. Ten by nejradši strávil silvestrovskou noc 
někde v lese, někde kde by hořel oheň a kolem 
ohně seděli kamarádi. A také nějaká ta kamarádka. 
Jenže zrovna na Silvestra se třeba té kamarádce 
do lesa moc nechce. A některým kamarádům by 
se zase moc chtělo, ale bojí se, že jejich ženám  
a dětem by v lese bylo zima. 

* * *
A tak to v naší partě dopadne pokaždé jinak. 

Trampská romantika jde někdy chtě nechtě trochu 
stranou; špunty vystřelené o půlnoci z lahví šam-
paňského leckdy nenarazí na noční oblohu, ale  
na strop vyhřáté chalupy. Jindy převládne názor,  
že když se udělá pořádný oheň, bude i v lese poho-
da. To ovšem musí vedle ohně ležet pořádná hro-
mada dřeva. A mezi pitím a hraním na kytaru musí 
občas někdo přiložit. Ne jako jednou na Drahanské 
vysočině. 

Ve tři čtvrtě na dvanáct jsme si všimli, že se víno 
v polních lahvích mění v cinkající dřeň. Dřevo došlo 
a oheň tiše skomíral. Asi jsme propásli kritický oka-
mžik. Schylovalo se k tomu, že o půlnoci zasyčí 
poslední plamínek a my si se zmrzlýma rukama  
a nohama připijeme nad doutnajícími uhlíky. Tahle 
představa zmobilizovala i největší lenochy. Ještě 
jsme se stačili rozběhnout po lese a vyvrátit pár 
pořádných souší. Oheň potom vzplál tak mocně, že 
si ho museli všimnout i nahoře ve vesmíru. Ráno 
jsme obuli boty, kterým jsme pro jistotu dovolili, aby 
nám celou noc překážely ve spacím pytli, nahřáli 
jsme skluznice svých lyží a vyrazili do stopy...

* * *
Rádi vzpomínáme, jak jsme slavili Silvestra 

v bývalé hájovně Velflík. I když právě tahle oslava 
mohla dopadnout moc špatně. Stavení vzdále-

né šest kilometrů od nejbližší obce byla opuštěné  
a vystěhované, ale ještě ne úplně zpustlé. Ve dvou 
podkrovních místnostech byly sporáky. Nejdřív kou-
řily a všelijak zlobily, ale pak si daly říct a jejich pláty 
zčervenaly. Večer jsme se u nich hřáli a přes den 
křižovali zasněženými lesy. 

Jen osadní vegetariánka od prvního dne polehá-
vala. O Vánocích si dopřála pečenou kachnu a ta se  
v jejím žaludku, který už odvykl masitým 
pochoutkám, nějak vzpříčila. Marně jsme Evičku 
léčili jinak osvědčeným živočišným uhlím a Fernet 
Stockem. Snášela bolesti statečně, ale bylo jí čím 
dál hůř. 

Na Silvestra odpoledne jsme pochopili, že ji musí-
me dopravit do nemocnice. Na zhotovení nosítek 
nebo saní už nezbývalo času. Zasunuli jsme paci-
entku do spacího pytle, položili na celtu a trochu ji 
přivázali, aby nevypadla. Čtyři nejzdatnější lyžaři 
se chopili cípů celty a už se řítili cestou necestou 
do údolí. Tam se naštěstí našel ochotný chalupář 
s automobilem. Večer se Miky vrátil z nemocni-
ce s dobrou zprávou. Primář ještě nezačal slavit, 
měl pevnou ruku a včasnou operací zachránil naší 
kamarádce život.

Teď jsme se teprve mohli veselit. Oslavy konce 
roku se zúčastnil i vycpaný tetřev, kterého z opuš-
těné hájovny ještě nikdo nestačil odnést. Seděl na 
svém bidýlku, z břicha mu vypadla koudel, ale jinak 
byl ještě fit. Občas mu někdo vsunul do zobáku 
zapálené cigáro a vyfoukl kouř do prázdné břišní 
dutiny. Pak jsme zhasli svíčky a baterky osvítily ope-
řence, který spokojeně vypouštěl kouř ze zobáku. 
Tetřev byl hlavní hvězdou večera...

 * * *
Opuštěný dům pod Vykmanovem nebyl tak útul-

ný jako hájovna Velflík. Vypadal dost strašidelně  
a tak si vysloužil název Dům Usherů. Od Marka 
jsme věděli, že jsou v něm kamna, ale nejsou zapo-
jená do komína. Musel na nás být dost zajímavý 

sIlVEsTR pOKAŽDÉ JINAK
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pohled, když jsme s dlouhýma rourama na ramenou 
stoupali do zasněženého svahu. Čekala nás spous-
ta práce. Uklidit nejzachovalejší místnost, ucpat 
okna, z prken sestavit lavice a z vysazených dveří 
stůl, propojit kamna s komínem a zatopit. 

Když už začalo být útulno, objevili se dole pod 
strání opozdilci. Přicházeli k hotovému dílu. V tu 
chvíli jsme všichni měli stejný nápad. Rychle jsme 
zamaskovali dveře do vyhřáté místnosti celtami  
a usadili se ve vedlejší místnosti, nevlídné ratejně 
s rozbitými okny a napůl opadanou omítkou. 

Nebylo v ní o moc tepleji než venku. Ukázali 
jsme kamarádům opuštěný plech v rohu místnosti 
a vysvětlili jim, že kamna si zřejmě někdo odnesl. 
S láhví rumu že tu musíme nějak přežít. Muži nasa-
dili drsný výraz a zakrývali rozpaky hrubými slovy. 
Dívky mlčely a jejich oči posmutněly. Chtěli jsme je 
trápit co nejdéle, ale i nám samotným začalo být 
zima. Musili jsme odkrýt celty a uvést je do tramp-
ského ráje...

* * *
Také je možné oslavit Silvestra pěkně pod stře-

chou, na Nový rok dopoledne dospat prohýřenou 
noc, zabalit, pokynout zbytku osady a s hrstkou 
nadšenců vyrazit na velký zimní vandr. Zdálo se 
tenkrát, že sněhu je na Šumavě jen tak akorát, aby 
skluznice nedrhla o holou zem. Ve skutečnosti ale 

ležely v pohraničních lesích dvoumetrové závěje.  
A my jsme si nevzali žádnou lopatku na sníh. Vyhra-
bat jámu pro oheň jen tak rukama, nohama, lyže-
ma a klackama, to nám každý večer trvalo nejmíň 
půldruhé hodiny. Michelinovi už jednou koukala ze 
sněhu jen čepice a pořád ještě nebyl na jehličí.

Ale jinak to byl hezký výlet. Několik dní jsme niko-
ho nepotkali. Až někde poblíž Prášil a za poněkud 
zvláštních okolností. Potřebovali jsme se dostat na 
druhou stranu horské říčky. Dívkám se na kluzké 
klády moc nechtělo. Zato někteří muži se ani nezdr-
žovali odepínáním lyží. Kupodivu nespadli do vody. 
Bidlo dodrželo osadní zásadu „každý jinak“ a popo-
jelo o kus dál. Říčka se tam zdála být zamrzlá. Zmi-
zel nám z očí. 

Pak jsme se znovu setkali na kraji lesa. Led zřej-
mě nebyl moc tlustý. Náš kamarád byl úplně nahý, 
ale stál na lyžích, aby ho nezábly nohy od sněhu. 
Čekal na osadu a na kus suchého oděvu. Zrovna 
ho míjely dvě lyžařky. A tak jsme zjistili, že zákon 
schválnosti funguje i v liduprázdných šumavských 
končinách...

-FREDY-
Ilustrace: MIkI RYVOla

                                                                 
Z knihy Stopou toulavou I.
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Vždy mě potěší, když se ke mně 
dostane sepsaná vzpomínka popi-
sující průkopnické počátky našeho 
trampingu. A pokud je navíc psaná 
čtivě, s vtipem a nadsázkou, je potěše-
ní dvojnásobné. Následující text, jehož 
autor je neznámý, ale který pravděpo-
dobně vše jím popisované zažil na vlastní 
kůži, vyšel v roce 1978 v útlé malonákla-
dové publikaci věnované 50. výročí vzniku 
osady Kadjak.

-T-

Psal se rok 1924 – doba rozmachu tramp-
ského hnutí, doba romantického života při 
táborových ohních, kdy šumění temného lesa, 
hučící peřeje řeky, hvězdnatá obloha, kytara  
a trampská písnička představuje neskonalé životní 
blaho. Život opěvovaný tisícem písní, někdy vese-
lých, jindy smutných, toužebných a zbožňujících, 
vířících bohatstvím života a hned zase tesknícím 
nezměrným žalem - to byly začátky. Začátky těžké, 
ale krásné, na které nelze zapomenout, protože byly 
prožívány.

Také parta několika vršovických kamarádů si 
kupuje ze svých úspor stan, každou sobotu opou-
ští Prahu, aby užila nedělního volna a vydává se 
vstříc kouzelnému dobrodružství. V manchestro-
vých kalhotách, se širokými opasky, v pestrých 
kostkovaných košilích, kloboucích a kanadkách, 
s napakovanými US-tornami nastupují na vršovic-
kém nádraží do Sázavského Pacifiku a odjíždějí 
do bohatých lovišť a nalezišť zlata na Žampachu, 
v Choceradech, Senohrabech, Zbořeném Kostelci 
a jiných posázavských koutů.

Neboť to již nejsou kluci a učedníci z Prahy!
Jsou to účastníci zlaté horečky z osmdesátých let 

a putují po Yukonu a do Dawsonu, chtějíce tam kou-
pit zlaté naleziště.

Jsou to příslušníci Kanadské jízdní červené poli-
cie, pronásledující zloděje koní.

Jsou to zloději koní, prchající před Kanadskou 
jízdní policií.

Jsou to peoni z bolivijské bavlníkové čakry. Jsou to 
cestovatelé, kteří prošli jihoafrickou pouští Kalaha-
ri a kteří lovili krokodýly na jezeře Tanganika. Jsou 
to hlídači dobytčích stád z dobytkářské estancie ve 
Venezuele. Jsou to boxeři ze rvaček všech filmo-
vých taveren. Jsou to mexičtí desperados s ponchy 
kolem ramen, se šátky zákeřníků na ústech. Jsou 
to vrhači lasa, nožů a ocelových pohledů. Jsou to 
Garry Cooperové, Harry Careyové, Clark Gableo-
vé. Jsou hvězdným nebem Kalifornie, studánkou 
na úpatí Kordiller, pádícím stádem aljašských sobů. 
Jsou revolverovým dýmem, zlověstným úsměvem 
na pistolnické tváři, dusotem kopyt indiánských 
mustangů…

Tak se jezdilo každého roku 
od časného jara až do podzimu. 

Potom se však kraj naplnil až na 
obzor tajemnou písní přírody o smrti 

a do srdcí kamarádů se vkrádal smu-
tek. Ještě se využilo několik posledních 

podzimních dnů a pak nastala dlouhá 
zimní přestávka v čundrování.
Když přišel podzim 1928, byla většina 

kamarádů již vyučena a aby mohli jezdit 
do divočiny i v zimě, rozhodli se postavit si 

společnou chatu.
V říjnu 1928 se koná první válečná porada  

a po dlouhé debatě, propletené šťavnatými 
nezapomenutelnými slovy, bylo rozhodnuto 

pojmenovat budoucí osadu názvem Kadjak. 
Tím byl vlastně položen základní kámen a učiněn 

první krok k nastávajícímu rozkvětu naší osady. 
Zakládajících členů bylo šest: Franta Krajč zvaný 
Lítanda, Jarda Závěta, Franta Šunda, Franta Burget 
a Tonda Kripner.

Název osady byl převzat podle ostrova Kadjak, 
ležícího v těsné blízkosti jižního pobřeží Aljašky. 
V dávných dobách hrál ostrov Kadjak důležitou 
roli při pronikání prvních objevitelských výprav na 
Aljašku. V dnešní době je již původní název ostrova 
Kadjak pozměněn na Kodiak.

Kamarádi prožívali chvíle horečného napětí, každý 
měl plno návrhů a přání, jenom jedno chybělo: pení-
ze. Rozhodli se proto založit stavební fond a každý 
do něj týdně poctivě odevzdával stanovenou částku.

Na jaře 1929 se začalo hledat nejlepší místo pro 
stavbu první chaty, což se neobešlo bez jistých potí-
ží. Každý chtěl mít chatu blízko u vody a u lesa. 
Vyhlédnutí místa si vyžádalo několik dlouhých cest 
do Posázaví, které se jim nejvíce zamlouvalo. Když 
jednou putovali sázavským kaňonem od Medníku 
k Žampachu, stanuli u Tiché skály. S gesty cow-
boyů, vaquerů a gaučů smekli omšelá sombrera 
a jeden z nich pronesl historickou větu: „Tady to 
postavíme!“ Ostatní mlčky souhlasili a po způsobu 
zkušených prospektorů si otřeli svá zpocená čela. 
Franta se sehnul, složil svoji tornu do trávy a pomo-
cí větviček a zápalek zažehl oheň. Také ostatní se 
zbavili výstroje a výzbroje, lehli si naznak, kouřili 
lulky značky „Peterson“ a dívali se s nemluvnou  
a drsnou vážností do modrého nebe. Potom se 
vydali k místnímu starostovi a pronajali si pozemek 
ke stavbě chaty.

A pak to začalo. Dvoumetrová kamenná pode-
zdívka si vyžádala čtyř neděl krušné práce. Dřevo 
na chaty se koupilo na pile v Žampachu a bylo 
třeba ho dopravit neschůdným údolím na staveni-
ště. Protože naši první osadníci byli „hoši očkovaní 
satanem“, vyřešili snadno i tento problém. Rozhodli 
se napodobit „Plavce na Sázavě“, svázat z nakou-
peného dřeva vor a splout s ním ze Žampachu až 

pRůKOpNÍCI  z KADJAKu
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k Tiché skále. Samozřejmě, že se nemohli vyrovnat 
svým uměním a zkušenostmi pravým sázavským 
vorařům, a proto se nelze divit, že s vorem narazili 
na balvany, vor se roztrhl a naši plavci se ocitli ve 
vodě. Nezbývalo nic jiného, než dřevo vylovit a ještě 
druhý den shánět prkna po březích Sázavy. Tak se 
stalo, že dřevo na první osadní chatu a zároveň i její 
stavitelé byli pokřtěni sázavskou vodou ještě před 
zahájením stavby.

V následujících dnech zněly do sázavských peřejí 
zvukové efekty kladiv, nadšené údery stavby, šou-
pání prken po vývratech, upocené volání „hej rup!“, 
třeskot latěk, šustot dehtovaného papíru a – naše 
malá dobrá zlatá chata je hotova. Nezbývá, než 
nařezat bílé březové větvičky a umělecky z nich na 
štít chaty přitlouci hrdý název „KADJAK“.

Osada je na světě! Prvním šerifem je zvolen 
„Lítanda“. Pořádá se potlach s pravými olomoucký-
mi tvarůžky, zapíjený tuzemským rumem a provádě-
jí se různé kanadské žertíky. Po potlachu se nová 
bouda opět narovná a opraví, neboť se poněkud 
naklonila pod tíhou radostí.

Někdo vezme fungl novou kytaru, na kterou se již 
pracně naučil akord C-dur a zazní trampská píseň: 
„Kamarádi, kamarádi, chvěje se nám hlas…“. Tak 
vznikne osadní pěvecký sbor, jenž za tichých nocí 
dává vznášet svým songům nad temné mlčenlivé 
lesy a šumící peřeje Sázavy – Zlaté řeky.

Osadníci kadjaku, rok 1932,  archív Martina Maršálka

Osada je tedy na světě, je postavena první chata 
a osadní život se začíná rozjíždět plným tempem. 
Počet členů osady roste, přicházejí kamarádi Karel 
Novotný „Dědek“, Pepík, Matěj a Tonda Šípkovi, 
Franta Kuba „Cyril“, Franta Veselý „Držka plecho-
vá“, Honza Brinda, Béda Hybšů, Tonda a Pepík 
Hruškové, Richard Henzl a další. Jak je vidět, jsou 
začátky osady čistě pánskou záležitostí a teprve 
později proniká do osady něžné pohlaví. Ve snaze 
získat finanční prostředky na stavbu další chaty 
uspořádala osada několik tanečních večerů a již 
v  roce 1930 se z výtěžků zábav staví další nová 
chata. Je to společná osadní chata a postavili ji v té 
době nezaměstnaní kamarádi jako „nouzovku.

Postupem doby vyrůstají na Tiché skále další 
chaty a život jde dál. Lesy šumí pořád stejně  
a sázavské peřeje hučí jako vždy. Každou sobotu 
natahují osadníci kanadky, opouští kleté bahno vel-
koměsta a zalézají do divočiny. Houpají se krokem 
drvoštěpů a vstupují do svého ráje, který jim pře-
stavuje chata, kytara, grog, dýmka a squaw. Nava-
zují se styky s jinými trampskými osadami, občas 
se některá navštíví, abychom obhlédli jejich chaty 
nebo naopak se pochlubili krásou svých chat. Při 
trampských potlachách se vyvěšují vlajky osad, na 
svou osadu nedá nikdo dopustit, neboť „osada stará 
je naše máma“. 

Lesy šumí,. peřeje hučí a trampům je na osadě 
dobře…
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PORAŽENÝ VÍTĚZEM
V téhle historce nebudu figurovat jako osoba, 

která vyprávěný příběh přímo zažila, ale spíš 
jako nestranný pozorovatel života okolo sebe.

Připomenu si tak navíc kamaráda, se kterým 
jsem v partě šedesátých let prožila nejeden 
víkendový čundr, ale který už dneska šlape jiné 
chodníčky než ty pozemské. Říkali jsme mu 
Leny, což vlastně vzniklo z toho, že mu jedna 
kamarádka, už si nevzpomenu na její jméno, 
hned při prvním setkání řekla, že má oči modré 
jako len. On sám to tenkrát nijak nekomentoval, 
ale když jsme pak o něm mluvili, říkalo se: „ten, 
co má oči jako len“. A pak už jen Len, Leny…

On sám byl takový plachý, málomluvný, ale 
nesmírně citlivý. A jak už to v těch postpuber-
tálních letech bývá, Leny se nám zamiloval.  
A to do dívenky typu vichřice. Všude jí bylo plno, 
s ničím se příliš nepárala, a případné nápadníky 
dokázala parádně a nekompromisně odpálkovat. 
V té době se jí říkalo Didi. Leny měl oči jenom 
pro ni, stále se motal v její blízkosti, ale na víc si 
netroufal. Ačkoliv byl tak trochu nemotora, snažil 
se vyniknout v čemkoliv, co Didi zajímalo a zau-
jalo. Moc to nepomáhalo, jako by Leny byl pro 
Didi průhledný. 

Jednou se ale jakýsi maník – statný a svalnatý 
řimbaba, kterému v té době Didi dopřávala slu-
chu – dost nešetrně navezl do ní a do Lenyho. 
Ten zrudnul a bez rozmyslu se na svalouše vrhl. 
Asi ani nemusím říkat, jak tahle rvačka dopad-
la. Přes naši snahu ty dva kohouty roztrhnout, 
Leny dostal pěkně na budku. Zůstal ležet na 
trávě, celý dobitý, ale pro něj bylo ještě horší 
to, že před očima Didi ponížený. Vítěz se nadu-
tě nafoukl a majetnicky položil Didi ruku kolem 
ramen. K našemu údivu Didi jeho ruku setřásla  
a sklonila se k domlácenému Lenymu. Opatrně 
ho pohladila po zakrvácené tváři, pomohla mu 
vstát a odvedla ho ke svému spacáku. V tu chvíli 
by se Leny asi nechal zmasírovat  ještě dale-
ko víc. Ten večer ležel pod širákem vedle Didi  
a střídavě koukal na ni a na oblohu na nebe plné 
hvězd. Byly tam jen pro něj…

Ale happyend se nekonal. Didi si nakonec vzala 
toho přitroublého svalnatce a Leny za nějaký čas 
odešel s rodiči do zámoří. Když jsem se po létech 
s ním náhodně setkala, ani jsem ho nepoznala. 

Byl z něho docela pěkný a sebevědomý chlap,  
i když ten pomněnkový modrý kukuč mu zůstal. 
Na svou přezdívku už zřejmě zapomněl a možná 
i na Didi, protože drobná obrýlená plavovláska 
po jeho boku byla jejím naprostým opakem.

-HANKA-
                                                                                               

A Z LESŮ TÁHNE 
TRAMPSKÁ ZVĚŘ…

Byl Silvestr 1994, slavili jsme ho v pískovcích 
Českého ráje a slavili jsme ho velice. Sešlo se 
nás na dohodnutém místě něco kolem dvanácti  
a pro všechny to bylo zakončení několikadenní-
ho vandru, mimochodem velmi mrazivého, teplo-
ty byly po celou dobu pod mínus deset.

Hned prvního ledna jsme ze společné jeskynní 
hromady spacáků, celt a dek utvořili odpovídající 
počet báglů, telat a usáren a vyrazili vstříc civili-
zaci a ocelovému oři do Turnova.

Cestou po zamrzlém sněhu jsme si prováděli 
různé naschvály a skopičiny, a tak jsme v patřič-
ně v rozveselené náladě došli až k jakési dřevě-
né chatě. Nebyla na první pohled ničím zvlášt-
ní, prostě osamocená dřevěná chajda v lese. 
Nicméně druhý pohled už toho napověděl víc 
– například to, že hned vedle chaty je smrček 
o něco vyšší než člověk a na něm je spousta 
vánočních ozdob a zmrzlých pochutin pro zvířát-
ka – jablíčka, mrkvičky, oříšky…

Už ani nevím, kdo pronesl tu větu, že je od 
lidí moc hezké, že myslí i na takovou lesní zvěř, 
jakou jsou trampové, každopádně jsme se s nad-
šením na stromek vrhli a začali okusovat zmrzlé 
dobroty.

Šlo to těžce, ale šlo to…
Teprve po chvíli našeho usilovného snažení 

jsme zaregistrovali pohyb záclony v oknu chaty, 
a když jsme podívali pozorněji, uviděli jsme dva 
nevěřícně zírající dětské obličeje.

Chudinky děti, čekaly zvířátka a zatím  
přišla zvěř… 

-TONY-
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SÁŇKY
Bylo to v době, kdy jsem jezdil na Silver star. 

Měli jsme pěknej sroubek na Čerťáku na Úhlavce 
a útulnou občerstvovnu u starýho Petličky v Klad-
rubech, což bylo tak dva kiláky proti proudu.

Jednou v zimě, bylo pěkně nasněženo, jsme 
v hospůdce strávili příjemný večer při kytarách 
u sálajících kamen a čekala nás zpáteční cesta. 
Pivo „dalo rozum“, a tak padlo rozhodnutí, že 
půjdeme zkratkou, teda hned za hospodou 
z prudké stráně dolů k řece. Když jsme tam došli, 
nastal trochu zádrhel, svah byl uježděnej sánkaři. 
Nám to ani tak nevadilo, ale Silver, kterej neměl 
přezdívku podle osady, nýbrž podle Johna Silve-
ra z Ostrova pokladů, začal mít kapku problémy. 
Měl totiž, stejně jako jeho jmenovec, pouze jednu 
nohu, druhou od kyčle nahrazovala protéza. Sice 
mechanická, ale socialistická technika nebyla 
schopna zvládnout víc jak šedesátistupňový kle-
sání, noha se zastavovala ve volném prostoru.

No, vyzkoušeli jsme všechno možné. Bezú-
spěšně. Až Silver povídá: „Mám nápad.“ Opřel se 
o strom na okraji svahu, odepnul protézu, ohnul 
ji v koleně, co to šlo, sednul si na ni a sjel to 
jako na bobech. Dole jsme ho pomohli sestavit 
do původní podoby a šlo se na srub. 

Prostě, v osadě nebyly žádný ořezávátka…

NEKUPUJ ZAJÍCE V PYTLI
Tuhle hezoučkou story jsem vyposlechl na 

jednom potlachu, když jsme si u odpoledního 
čouďáčku vařili kafe a vedli řeči. Řekl bych, že je 
pravdivá, protože něco takového může vymyslet 
pouze život.

Kterási parta vyrážela na velký vandr někam 
na jižní Moravu a po zkušenostech s množstvím 
komárů se rozhodli tomuto rázně čelit. Náhoda 
tomu chtěla, že jim někde v drogerii padl do ruky 
jakýsi cizokrajný, stoprocentně ekologický sprej, 
který jim měl zaručit nerušené večery.

Když se první večer utábořili, vytáhli onen 
zázrak a obřadně se vzájemně postříkali. 
Následky byly katastrofální. Během deseti minut 
byli všichni obalení centimetr silnou souvislou 
vrstvou komárů.

Teprve po návratu z velkého vandru sehnali 
někoho, kdo jim dokázal přeložit návod k použití. 
Stálo v něm:

Výrobek obsahuje feromony. Cca 200 metrů 
od tábořiště zaražte ve směru proti větru kůl  
a vydatně jej nastříkejte.

-LIŠÁK-

Ilustrace: kOkEŠ
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Tak už je to tady zase. Uzávěrka naší trampské 
literární soutěže, která svým 46. ročníkem vstupuje 
do úctyhodné desáté pětiletky, je tentokrát o půlnoci 
29. února. Psavci tedy mají k dobru den navíc, nic-
méně ani to by nemělo být důvodem tvorbu nějak 
moc odkládat.

I když v pravidlech a podmínkách soutěže žádné 
změny nejsou, možná nebude na škodu si připome-
nout propozice, ve kterých najdete i kontakt, kam 
své příspěvky poslat. Organizátoři ocení, pokud 
nenecháte odeslání příspěvků na poslední chvíli  
a poskytnete jim tak dostatek času na jejich zpraco-
vání pro porotu. Připomínáme, že i letos bude pro-
bíhat akce „ulov svého Youngpsavce“, při níž budou 
ti, kteří přivedou do soutěže autory do 23 let, odmě-
něni drobnou trofejí. Pro mladé autory pak bude za 
odměnu připraveno malé překvapení, které bude 
představeno na ohni Trapsavce. Aktuální informace 
sledujte na www.trapsavec.cz.

Propozice trampské literární 
soutěže Trapsavec

Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěce-
né přírodě, trampování a toulání po zemi, skalách 
i vodě.

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.

Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dosta-
tek příspěvků, budou autoři soutěžit v kategorii nad  
23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce.

Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie 
získává hlavní cenu - ZLATÉHO TRAPSAVCE.

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

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

Své práce posílejte na kontaktní e-mail:  
soutez.trapsavec@seznam.cz 
Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo  

na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků. 
Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno 

a kategorii, rok narození, adresu. 
Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktu-

ální fotografii.
Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běž-

nou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii). 
Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské 

jméno a kategorii, případně i adresu a věk. 
Chcete-li poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlá-

šením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku se 
zpáteční adresou.

Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořa-
datelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na 
internetu i v tisku, a také je používat k propagaci 
soutěže.

Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat 
autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim 
sbírky.

U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sbor-
ník vítězných prací, který bude všem účastníkům 
k dispozici zdarma.

Uzávěrka soutěže je o půlnoci 28. února, 
v přestupné roky 29. února
Kontakt: Jan Hafran Frána
                Lísková 20, 312 00, Plzeň

46. TRApsAVEC 2020 
sE BlÍŽÍ K uzÁVěRCE
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DVANÁCTERÁK
Prásk!!!“ rána jak z děla prořízla klid usínajícího pod-

zimního lesa. „Prásk!!“ kulka mi zasvištěla kolem hlavy 
a zabořila se do kmene borovice pár kroků ode mě. 
Praštil jsem sebou o zem přesně tak, jak se to člověk 
může naučit snad jenom na vojně, a teprve potom mi 
začalo docházet co se to vlastně stalo. „Jo brácho – 
sotva ses voženil – už si tě nimrodové pletou s vyso-
kou,“ šklebil se na mě Tom ze svého čerstvě objevené-
ho úkrytu za vyvráceným pařezem a ukazoval hlavou 
směrem k posedu na opačném konci paseky, odkud 
se k nám hrnula postava v hubertusu. Jenomže, abych 
pravdu řek´, do smíchu mi tenkrát zrovna moc nebylo.

„Co tady děláte, blázni jedni zatracený?! Dyť sme vás 
mohli zastřelit!“ křičel už z dálky hubertus.

„Tiše, Vomáčka, krucifix,“ zasyčel mu za zády uhla-
zený pán v zeleném kabátě, který ho mezitím dostihl. 
Oba došli až k nám. „To jsem si moh´ myslet,“ změřil  
si nás uhlazený pán nevraživým pohledem, „chtěli jste 
tu někde chrápat, co?“

„Ne.. my se tu jen tak… procházíme.“
„A co ty bágly, hergot, nedělejte ze mě blbce, nebo 

vás to eště bude mrzet.“
„Was ist den los?“ na okraji paseky se objevil udýcha-

ný tlusťoch v koženém kabátě, jehož prasečí vzezření 
korunoval klobouk se štětinou. „Wa?! Soldaten? Was 
wollen Sie?… Ich habe… ja mít pofóleni k stšelba…, 
sie… nesmět zátknout mich… ja stéšovat!“ zajíkal se 
tlusťoch při pohledu na naše maskáče a kanady.

„Aber das sind keine Soldaten…“ utěšoval ho uhla-
zený pán, „…sakra Vomáčka, vodveďte někam ty 
vagabundy – dyť si pan Vogel ještě bude myslet, že 
mu do děláme schválně. Za celejch čtrnáct dní žádnej 
úlovek.“

„Copak já můžu za to, že nedokáže trefit ani vrata vod 
stodoly? Dyť střílí po všem, co se hejbá.“

„Kruci, Vomáčka…“
„No jo, už jsem zticha.“
„A ty dva… vodveďte je do hájovny a napařte jim 

pokutu. Jasný?“
„No tak – slyšeli jste, hošani – věnujte vaše občanské 

legitimace. Já se s váma šupáci nebudu potom honit 
někde po lese!“

„No, jenom aby ses nepřetrh, slouho…“ zabručel  
si Tom pod fousy.

„COS TO ŘEK´?!!!“
„Tiše, Vomáčka, sakra, dyť takhle nám sem až do tmy 

nevleze ani noha.“
Šli jsme už hezkou chvíli po lesní cestě a nikdo z nás 

nepromluvil ani slovo. Pak konečně dědek Vomáč-
ka zastavil a opatrně se rozhlédl kolem. „Tak děku-
ju, kluci. Bylo to dobrý… perfektní… přesně tak sem  
si to představoval. Jo – počkat – tady máte vobčan-
ky – děte do hájovny a sesmolte tam ňák ten proto-
kol o pokutě… no… a taky si dejte pořádnej grog.  
A eště něco – abych nezapoměl – Miky a ten kluk, co 
mu říkáte Prcek – tak ty ať přijdou asi tak za hodinu.“ 
„No dobrý, ale…“

„….co?…“

„Dyť takhle se vám ty pokuty děsně prodražej…“
„Ale kuš, porád, jakýpak prodražej… na co už sou 

starýmu dědkovi peníze… Ba ne, kluci, jistota je jistota. 
To už by přece byla věčná škoda – teď, když ten devi-
zovej mamlas zejtra ráno vodjíždí… Ba ne. Vono se 
to tak za hodinu zase všechno uklidní a ten nádhernej 
dvanácterák by mohĺ nakonec eště dovopravdy přijít…“

- mIREK VALINA-
Trapsavec 1987

TRAmp BARNABÁš 
A TRAmp HOuŽVIČKA

Tramp Barnabáš se líně pohnul ve spacáku. Vystrčil 
ruku, protřel si rozespalé oči a zahulákal: „Matko Pří-
rodo, kafe!“ Z voblak, který líně pluly nad mýtinou, se 
snesl velikej kafáč a za ním letěly dvě houstičky. Bar-
nabáš obojí lehce zachytil a pak, žvýkaje rohlíky a při-
hejbajíc si mohutnými loky z hrnku, zabreptal: „No jo, to 
sem si moh myslet, zase včerejší!“ Rohlík, kterej právě 
přišel na řadu, zakňučel tenkým hláskem: „To víš, Bar-
nabáši, pekaři maj volno. Matka Příroda se vomlouvá, 
prej sou v místní Jednotě naprosto vykradený!“

Vedle se pohnul druhej spacák a Houžvička vystrčil 
rozcuchanou palici. „Jů, Barnabáši, co to máš?“ „No 
co mám! Snídani. Tobě ji matka Příroda nenosí?“ Hou-
žvička lítostivě zakroutil hlavou a Barnabáš vysvětlo-
val: „Doma mi nosí snídani do postele taky máma, co 
by nemohla tady matka Příroda? Matka jako matka, 
koneckonců!“

Houžvička si uvařil čaj a začal pomalu balit usku. 
Barnabáš s povzdechem vysunul tělo z teploučka a šel 
ukázat vočím, jak vypadá voda zblízka. Podíval se na 
ni na vzdálenost jednoho metru a zhnuseně se vzdá-
lil. To právě matka Příroda, celá utrmácená, stahovala 
řemínky usky. Nad ní stál tramp Houžvička a voči měl 
jak tenisáky. „No co, co,“ utrousil pohrdavě Barnabáš. 
„Tobě snad matka nestele?“

Hodili usky na záda, vzali žracáky a šli. „Tak mi nějak 
vyprahlo,“ řekl asi za dvě hodiny Barnabáš. „Co bys 
řekl půllitru krásnýho, vorosenýho, studenýho s velkou 
pěnou...?“ Houžvička jen vzdychl: „Víš, jak je daleko 
hospoda?“ „Hospoda? Matka Příroda se přece musí 
starat o svý žíznivý děti,“ řekl Barnabáš a směrem 
nahoru zařval: „Mami, pivo!“ Krásnej velkej džbán plnej 
zlatýho moku se snesl k zemi. Barnabáš upil a pohrda-
vě řekl: „Hm, vyškovský, to já nerad.“ „Neblbni, Barna-
báši,“ zahučel půllitr, „dyť matka Příroda dneska nemá 
čas, pere mladejm smrkům vršky, aby se leskly na jar-
ním sluníčku!“ Houžvička se po něm vrhnul a umlčel ho 
svou věčně žíznivou pusou. Vyprázdněnej půllitr zase 
odletěl a Barnabáš s Houžvičkou se flákali dál.

„Ty, Barnabáši,“ zeptal se ještě jednou Houžvička, 
„jak to, že ti matka Příroda nenosí taky usku?“ „No 
dovol!“ nafoukl se Barnabáš. „Su přeci taky nějakej 
tramp!“ 

-mÝVALA-
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Samotář Péťa a Ringle Kid vystoupili z lokálky do 
sněhem zasypané noční krajiny a nechali lokálku, 
ať si s houkáním odjede do dáli. Zůstali sami, večer 
pátého prosince, sami v tichu bílých polí a hvězd-
natého nebe. Mráz se tetelil nad párem kolejí a 
po náspu svištěl ledový vítr. Ringle Kid obezřetně 
obešel dřevěnou boudu zastávky, ale nikde nikdo. 
Jen vzadu za lány polí se mihotají světýlka vesni-
ce. Těžko slyšitelný výskot znamená, že tam čert 
s andělem a Mikulášem mají kus práce za sebou.

«Zdá se, že nás už nikdo nečeká, což?» pozna-
menal Péťa.

Ringle Kid si dýchl na ruce a moudře pravil: 
«Nemůžeš chtít, aby spojka trčela u kolejí do noci. 
Kdybysme měli jízdní řád a hodinky, a chytili ten 
správnej vlak, tak bysme přijeli včas a spojce zalo-
mili palec a odkráčeli s ní do lesů na mikulášskou 
slezinu. Co na ni jedeme s tím dortem.»

Samotář Péťa se mimoděk ohlédl po bílé krabi-
ci převázané ozdobnou stuhou, kterou odložili do 
boudy na lavičku vedle usáren, žracáků a kytary 
s kresbou pirátského škuneru.

«No, jo, Kide,» hlesl Péťa, «co budeme dělat s tím 
dortem?»

«Kdybysme měli jízdní řád,» opakuje Ringle Kid, 
«tak víme, jestli se můžeme vrátit do města a do 
hospody. Dort sníme a ráno nám bude špatně. Ale 
nezmrzneme.»

«Nemůžeš sníst osadní dort, aniž by ses rozdělil,» 
protestuje Péťa. «Na dort se všichni složili, takže 
není náš. To nejde, vrátit se do tepla městské hos-
pody. Musíme najít cestu na slezinu a dort osadě 
odevzdat. Mně je hrozná zima. Co budeme dělat?»

Ringle Kid mlčel. Chvíli bylo ticho. Přecházeli po 
náspu, podupávali, krčili se v batlech a čas ubíhal. 
Péťa s rukama v kapsách a s vyhrnutým límcem 
došel na polní cestu, která přetínala trať. Snad si 
myslel, že najde stopy spojky, ale cesta se bezna-
dějně ztrácela v polích. Vrátil se zpátky a navrhl: 
«Co takhle, Kide, jen tak poslepu vyrazit do lesa?»

Ringle Kid to odmítl: «Já zůstanu v boudě, vlezu 
do spacáku, uvařím si horkej čaj, sežeru ten dort, 
budu spát a počkám na ranní vlak.»

«A zmrzneš. Opakuju - nemůžeš sníst osadní dort! 
Vždyť ani nemáš čaj!»

«To nemám. A ty máš čaj?»
«Nemám. Já nemám ani sirky. Sirky vozí Špulda. 

Já vozím dorty!»
Další ticho. Péťa jen tak pro kontrolu rozvázal 

ozdobnou stužku a podíval se do krabice.
«Šlehačka nějak ztrácí tvar,» řekl skleslým hlasem, 

ve kterém se zračila bezradnost a zoufalství. «Nej-
horší je, že si kamarádi myslej, že jsme jeli někam 
jinam a na osadní dort jsme zapomněli. Já vím, co 
udělám! Teď už nám pomůže jenom Pajda. Myslíš, 
že by se slitoval nad trampířema, který na Mikuláše 
uvízli v ledový pustině jako někde na Jukónu?»

«To nevím, jestli zrovna Pajda,» chytil se nové 
naděje Ringle Kid, «ale Manitou nám pomůže urči-
tě!»

«U trampů dycinky Pajda!» fanaticky zvolal Péťa. 
Postavil se na koleje, pozvedl oči do černého nebe, 
kde hvězdy začínaly mizet v mracích, a spustil: 
«Milý Pajdo, prosím tě, pomož nám odtud a sešli 
nám nějakou spojku nebo něco, ať můžeme být 
s osadou jak se sluší a patří. Zrovna dneska, na 
Mikuláše, potřebujeme pomoc! Jsme oba dobří 
trampové, nikdy jsme nedali přednost hospodě 
před přírodou ...», Ringle Kid se uchechtl, «... v 
lese jsme nerušili zvěř …», Ringle Kid si významně 
zaťukal na čelo, «... a tady kamarád Kid zná jména 
nejmíň stovky různejch kytek ...», Ringle Kid to už 
nevydržel, odstrčil Péťu od koleje, zaujal jeho místo 
a zvolal nahoru do vesmírných dálav: «Velký Mani-
tou! Nemoh bys nás dostat z téhle pustiny? Děkuju 
srdečně předem.»

Péťa se urazil. Nacpal ruce do kapes a počal 
znovu přecházet po náspu. Když míjel dřevěnou 
boudu, Ringle Kid ho chytil za rameno: «Někdo 
sem jde!»

Opravdu - od polní cesty spěšně přichází tmavá 
postava a jak se blíží, jsou patrné obrysy kovbojské-
ho klobouku a sníh křupe pod podrážkami těžkých 
kanad.

«Hele! To je Špulda!» zajásal Ringle Kid a vrhl se 
do boudy pro bágly a pro kytaru.

Příchozí dorazil k boudě a zahalasil: «Ahoj, Kide, 
ahoj, Péťo - to byste nevěřili - byl jsem v hospodě 
pro cigára a pořád mi něco říkalo: běž se mrknout 
na zastávku, jestli kluci nepřijeli ... takovej vnitřní 
hlas nebo co ... a vidíte, vy jste tady! A koukám -  
i s dortem!“

Ringle Kid nahodil usárnu na záda, do jedné ruky 
vzal kytaru, do druhé krabici a zeptal se: „Hele, 
Špuldo, ten vnitřní hlas - co myslíš - byl to Pajda 
nebo Manitou?“

„Byl to starej mužnej hlas,“ odpověděl Špulda. 
„Jako můj děda. Nebo strejda z Třeboně.“

Svorně vykročili k lesům na obzoru a dotírání na 
Špuldu, jestli je ze zastávky vysvobodil ten či onen 
pokyn shůry, utichalo v širé temnotě.

V té chvíli zpoza boudy vyšly podivně oblečené 
osoby. Velebný stařec s bílou mitrou a vlnivým plno-
vousem, anděl ve zlatavé říze a černý chlupatý čert 
drnčící řetězem. Stařec hněvivě zvolal: „Spratkové 
nevychovaný - na cizí bůžky si vzpomenou, ale že 
bych mohl zasáhnout já, svatý Mikuláš, to je ani 
nenapadne!“

Anděl horlivě přikyvuje, až mu hvězdička na zla-
tých kadeřích skáče a čert se potutelně šklebí. V 
dálce houkla lokálka a s nebeských temnot začal 
padat sníh.

-kaVČE-
Ilustrace: TOM ZVĚDĚlÍk

NOC V pusTINÁCH
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LÍNÁ
Válím se a chytám lelky

vytvářím z nich velké celky
Blaží mě to na těle

i na duši
a potom že trampům

lelkování nesluší
Řeknu vám

je to ale mazec
když vám lelek v lese

zalamuje palec
-KUTLOCH-

Trapsavec 2013

POD PREVISOM
Sme tak trochu skanzen

a tak trochu blázni
V kútku úst cigáro

a krásne zelené frázy

Zabijame čas
čo sa na nás tlačí
Občas prehrávame
Ale pár výhier stačí

-D´ADY-
Trapsavec 2013
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MERLIN SONG
Autorem Merlin songu, jehož komiksovou podobu najdeš na další straně, je Robert Švoma – Bocman  

a proto bude nejlepší, když nám k písničce něco řekne přímo on:
Píseň vznikla v roce 1986 ku příležitosti oslavy Merlinových 30. narozenin naprosto nečekaně, právě po 

výroku našeho kamaráda Batoha: „T.O. Lamberk, to je kolektiv, ti dovedó vyžrat mraky chlastu!“ Toto se mě 
velmi zalíbilo, no a song byl na světě. 

„Obřanská palírna“ byla dnes už dávno zapomenutá vyhlášená hospoda „U Havla“ v Brně - Obřanech, kde 
měla každou středu sleziny T.O.Lamberk, jejímž členem byl tehdy nesmělý, ale zapálený banjista Libor Fistr 
alias Merlin, jehož velkým vzorem byl Marko Čermák. Premiéru, pokud si pamatuji, měla na Oslavce, právě 
u příležitosti již zmiňovaných narozenin této dnes již brněnské legendy a dalších kamarádů. Byla několikrát 
nahrána různými interprety na tehdy magnetofonové kazety a později CD. Oblíbenou se stala i ve vydání 
„hantecových“ periodik, propagovaných Los Brňos a Pavlem“Číčou“ Jelínkem. 

a takhle to dopadne, když se v brněnské Sýpce 
Marko čermák s Merlinem potkají…
Zleva: Lada Chromeček - Pupa, 
Libor Fistr - Merlin, Marko čermák
Dole: Pavel Dospěl – Blok
Foto: EVA LEHEČKOVÁ

1.  Nad Vobřanskó palírnó se volkny valijó                
    to když borci vod Lambošů klofny ladijó                
    mezi nima sedává tam mistr Merlin sám 
    von když hraje, gefec taje a já zas hókám.               

R.:  Sám Marko Čermák by zbled závistí 
     kdyby ho slyšel někdy hrát 
     byl by zpocené a vodvařené 
     mohl by svý banjo rozdupat 
     nikdo tak na to banjo neválí 
     jako náš Merlin bendža král 
     von je špicové borec světové 
     kocóři mu lezó na futrál.                                                    

2.  Písně trempské v rytmu džezu znějí po sále 
    za chvilku už ani timpl néni v lokále                                 
    to je proto že tu hraje dneska mistr sám 
    hajfy z fošny rvó si mošny a já zas hókám.                                                                                              

R.:  Sám Marko Čermák … 

3.  T.O. Lamberk říká Baťoh: „To je kolektiv“ 
    ty dovedó z fleku vyžrat třeba dvěstě piv                 
    láska k trempu ale dělá velký zázraky 
    Merlin vaří sajtna paří pinty kořalky.                         

R.:  Sám Marko Čermák … 
     kocóři mu lezó na fut 
     kocóři mu lezó na fut 
     kocóři mu lezó na futrál. 




