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Peter Pintér – FOtep: Fatra na dlani, 1. místo v kategorii Volné téma

Bohdan Mezei – Haluz: BedloDuet, 1. místo v kategorii Trampové
Jiří Moc – Mamut: PF 2018, 
1. místo v kategorii Trampská tvořivost

Jaroslav Kudláček – Jim: 
Zvadlo na výlet s T. O. Old Zálesák, 
2. místo v kategorii Trampská grafika

Ondřej Jaroš – Višňák: Ráno v kaňonu Čaryn, 3. místo v kategorii Z roklí a skal
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Výsledky 44. ročníku 
literární soutěže 
trapsaVec
Zlatý Trapsavec
Glumova pieseň úplnku 
– Peter Jokl – Joko (Partizánske)

Próza do 23 let
1. místo + Malý Trapsavec 
 – Lesní život smrků a borovic 
 –  Kateřina Vincencová (Praha)
3. místo  – Šerif a Nešika 
 – Barbora Mlčáková – Štěňátko (Plzeň)

Poezie do 23 let
2. místo  – Nález – Alexandra Fraňková (Praha)

Próza nad 23 let
1. místo  – První třída 
 – Radek Kottner – Kačer (Plzeň)
2. místo  – Od kořenů 
 – Zuzana Kreislová – Žabka (Brno)
3. místo  – Jak jsme volili šerifa 
 – Tomáš Machalík – Doug (Kladno)
3. místo  – Oheň míru 
 – Jiří Havlíček – Brixen (Jihlava)

Poezie nad 23 let
1. místo  – Přespání na horách 
 – Lenka Hejdová (Třtice)
2. místo  – Nokturno – Tereza Hejdová (Třtice)
3. místo  – Navzdory rokům 
 – Jaroslav Kudláček – Jim (Frýdek-Místek)
3. místo  – V násobcích 
 – Jitka Fialová (Velké Meziříčí)

Próza Oldpsavci
1. místo – Ztráty a nálezy 
 – Pavla Slepičková – Pavlís (Strakonice) 
1. místo – Dost dobrej nápad 
 – Michael Antony – Tony (Praha)
2. místo  – Štvanice – Jan Frána – Hafran (Plzeň)
2. místo  – Drsňák – Tomáš Daněk – Tom (Praha)
3. místo  – Šutráky a machři 
 – Tomáš Daněk – Tom (Praha)

Poezie Oldpsavci
1. místo  – Zase je tu pondělí...
 – Miroslav Marusjak – Miky (Olomouc)
2. místo  – Ve škatulce 
 – Iva Synáková – Tapi (Podolí u Brna)
3. místo  – XXX – Zdeňka Líbalová (Mělník)
3. místo  – Poslední útočiště 
 – Petr Doležal – Dollyk (Hlinsko)
3. místo  – Doupovské vrchy 
 – Zdeněk Ryšánek – Crischot (Vlašim)

Letos nemáme žádného nového Oldpsavce

Ahoj kamarádi,
To, že držíte tento sborník v ruce, znamená, že se 

další ročník Trapsavce odebral ke svým předkům  
a na obzoru se rýsuje další, polokulatý, ročník číslo 45.

Máme za sebou ročník úspěšný, opět počet 
příspěvků překročil hranici 200, a dokonce o jeden 
překonal ročník loňský, navíc se poprvé v historii 
soutěže stal Zlatým Trapsavcem kamarád ze 
Slovenska.

Je ovšem třeba poděkovat všem, kdo se 
na zajištění tohoto ročníku podíleli. Pavlís za 
ilustrace, Tonymu za zajištění tisku sborníčků, 
Šlápimu za jeho zalomení a přípravu do tisku, 
Šemíkovi za pomoc s camrátky, Kačerovi, Bobovi 
ze Stálkova a Adamu Viklickému za zajištění  
a obstarání místa konání ohně, skupině Choroši za 
hudební program, celé porotě za čas a trpělivost 
při pečlivém a nestranném hodnocení prací, všem 
autorkám a autorům, kteří soutěž obeslali, jakožto 
i všem, kteří na oheň Trapsavce přijeli, případně 
i pomohli s jeho přípravou. Bez nich by to prostě 
nešlo.

Kamarádi, děkuji vám všem a nejpozději za rok se 
těším na viděnou.Věřím, že i v budoucnosti se naší 
soutěži bude dařit.

Hafran

Všude slyšíme, jak nám stárne populace, jak 
děti blbnou z mobilů, jak ubývá mladých trampů. 
Je to bohužel všechno pravda a i nám se začíná 
nedostávat mladých autorů pro kategorii do 23 let. 
S tím je třeba něco udělat a jediní, kdo můžeme 
nepříznivý trend zvrátit, jsme jen my sami – 
trampové, psavci, příznivci soutěže. Proto se 
Trapsavec rozhodl vyhlásit akci

ULOV SVÉHO YOUNGPSAVCE
Jak název napovídá, cílem je přitáhnout nové 

mladé tváře do naší literární soutěže a jejím 
prostřednictvím možná i do trampingu vůbec. 
Psavci i Oldpsavci jsou žádáni, aby ve svém okolí, 
rodině, trampské osadě, oddílu vytipovali, našli  
a ukecali mladého autora, kterého pak do soutěže 
přihlásí, případně se takový autor přihlásí sám  
a s uvedením jména toho, jež ho ulovil. Úspěšní 
lovci youngpsaveckých skalpů budou na dalším 
ohni Trapsavce odměněni drobnou věcnou 
odměnou. Odměnu je možné získat i za autora 
do 23 let, který se již soutěže zúčastnil a do  
45. ročníku pošle příspěvek znovu.

Porota letošního ročníku
Vlastimila Hlavatá – Aťka  /  Jindřich Kout – Fáfa
Petr Náhlík – Vokoun  /  Jan Pohunek – Přebral
Magdalena Dvořáková – Waki
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dost doBreJ nápad

Bylo to rychlý. Poslední olíznutí ruky, kterou jsem mu 
držel u čumáku a konec. Klečel jsem vedle Rexe, kluci 
stáli kolem nás a najednou bylo na kempu naprostý 
ticho.

Dvanáct let společných vandrů. Hlavně ta druhá 
půlka, kdy děti odrostly. Už jsem je nevídal ani  
v ten soudem povolenej jeden víkend v měsíci. Stálá 
známost taky žádná, ten Rex mi vlastně zbyl. Kdo 
mohl sakra tušit, že to jeho dnešní otravný polehávání 
po cestě vezme takovej konec!

Vydechl jsem, vstal a rozhlédl se po kamarádech.
„Hardy, dones mi prosím tě lopatu na popel.“
Hrob jsem vykopal sám. Vlastně se mu tady bude 

líbit, tenhle flek měl rád. Zabalil jsem Rexe do naší 
společné celty a uložil do díry. Stáli jsme kolem ní  
a koukali do toho smutnýho hrobečku, ve kterým mi 
něco chybělo.

„Pišto, Jacku, vezmu si ty vaše buřty, jo?“
Kluci jen kejvli na souhlas. Tím mě docela překvapili, 

buřtů bylo deset a byly od poctivýho řezníka, tedy 
kvalita, žádná sója a separát. Vlastně jich už bylo 
devět a půl. Půlku toho desátýho jsem po kouskách 
dával po cestě Rexovi jako doping. Znova jsem si 
klekl k hrobečku, rozevřel celtu a položil buřty Rexovi 
k čumáku.

„To ti po cestě bodne, kamaráde,“ zašeptal jsem, 
vstal a vzal lopatu znovu do ruky.

Brody mezitím skočil pro flašku něčeho ostrýho do 
vesnice. Vypili jsme ji večer u ohně a vedli při ní takový 
ty rádoby veselý a chytrý chlapský řeči.

Rozbrečel jsem se až pozdě v noci ve spacáku, když 
už všichni spali, anebo dělali že spí.

*** 
Probudily mě hřejivé paprsky slunce. Ležel jsem na 

mechu pod jakousi borovicí, pouze v košili, džínách, 
ve svých sešmajdaných farmářkách a se srolovanou 
khaki bundou pod hlavou. Tu s nášivkou indiána od 
Pattonovy armády. Leknutím i překvapením jsem 
vyskočil a zase si sedl. A vzápětí vše hned zopakoval, 
to když jsem si uvědomil, že jsem udělal něco takového 
neuvěřitelného, jako je vyskočení z leže.

„No, ty bláho,“ rozhlížím se kolem sebe do 
jakési krajiny jezer a vzdálených mlžných kopců 
a začínám vnímat jakousi slabou omamnou vůni  
a taky to, že mě nic nebolí. Poprvé po tolika letech. 
Překvapeně si znovu sedám zpět do mechu, stále se 
nevěřícně rozhlížím a pomalu mi to začíná docházet.

„Já musím bejt fakt asi mrtvej a jsem asi v tom, no..., 
v tom…, Ráji! No, ty krávo!“

Vnitřně se cítím být trochu ošizen tím, že si 
nevzpomínám na žádné schody do nebe, ani bránu, 
ani tunel se světlem na konci, ani na anděly na kůru. 
Prostě se mi v mojí důchodcovské garsonce udělalo 
nějak šoufl, no a probudil jsem se tady. Ale popravdě 
řečeno, ani trochu mi to v tuhle chvíli nevadí a na 
zkoušku jsem si ještě jednou povyskočil a ještě jednou, 
ještě jednou... Funguje to!

Děti ani vnoučata jsem neviděl nejmíň deset let, 
bláznivej svět kolem mne mi už toho taky moc neříkal 
a ve věku osmi křížků na hrbu těch kiláčků po lesích 
člověk moc nenachodí. Vlastně jsem těžkej klikař, 

odejít ve spánku, bez bolesti. Hardy by mi záviděl  
a Pišta vlastně taky.

Přestal jsem poskakovat a bláznit a začal přemýšlet.
„No jo vlastně, jestli je tohle Ráj, tak by tady kluci 

asi někde měli být taky.“ Ještě jednou jsem si pro 
sichr povyskočil, co kdyby se mi to všechno nakonec 
přece jen zdálo a já se pak probudil při pádu z gauče. 
Blízká louka plná květin lákala k vykročení směrem  
k břehu jakéhosi jezera, nenechal jsem se proto 
dlouho pobízet.

Jezero bylo normálně jako vystřižené z magazínu 
pro bohaté cestovatele. Průzračná voda, písčité 
pláže, stinné borovice a mezi tím vším malá skalka. 
Přesně taková, z jakých se skáče dobře do vody. Do 
osvěžující, akorát tak správně vlažné vody, jak jsem 
po chvilce zjistil… 

Osychal jsem na pláži v mírném vánku, když tu se 
za mnou ozval smích. Mnohohlasný a mnohoženský. 
Překvapeně jsem se otočil a podvědomě si snažil 
zakrýt to, co by v dámské společnosti mělo být zakryté. 
Smích, pocházející od skupinky krásně žensky 
urostlých copatých blondýnek v jakýchsi starodávných 
oděvech, nabral na hlasitosti. Děvčata rychle zmizela 
za skalkou a mě projelo celým tělem vzrušení,  
o kterém jsem si myslel, že ho už nikdy nezažiju. 
Rychle jsem se oblékl a vyrazil za nimi.

„Na tvém místě bych zařadil zpátečku,“ ozval se za 
mnou pro změnu hluboký mužský hlas.

Tak tedy řadím zpátečku, znovu se otáčím, hledám 
majitele hlasu a čumím na chlápka v rozhalené kožené 
letecké kombinéze, který se na mě shovívavě usmívá.

„Ty jsi tady nový?“
Ani jsem mu nemusel odpovídat.
„Ženy jsou tu příjemné, ale nejdřív se tady snaž 

rozkoukat, ne každá je volná a ne každá je svolná. 
A některé z nich jsou i Svaté, na to pozor. To že jsi 
v Ráji neznamená, že se nemůžeš dostat do maléru. 
Třeba ta skupina blonďatých kočiček patří jednomu 
vikingskýmu králi. A věř mi, že ten by se s tebou 
nemazlil.“

Rozpačitě jsem pokrčil rameny jako že děkuju za 
varování a zvědavě si ho prohlížel.

 „Byl jsem stíhač a sestřelil mě jeden němčour nad 
Středozemním mořem. Nebyl to špatný chlap, už jsme 
si to tady spolu vyříkali, jenom prostě byla válka.“

„Páni,“ vydechl jsem obdivně. „Myslel jsem, že naši 
piloti u RAF bojovali jen nad Anglií.“

Chvilku na mě koukal, znova se pousmál a zeptal se: 
„A ty jsi odkud?“

Řekl jsem mu to a on se znova se zasmál. 
„Podle té bundy jsem tě odhadoval na bývalého 

amerického blátošlapa. Pár těch vašich českých kluků 
jsem znal, když bojovali proti náckům ještě u nás nad 
Francií. Dobrý kluci to byli, ale moc špatný časy.“ 
Pokýval hlavou a znova se podíval na můj nechápej 
pohled. „To miluju, ta setkání s nováčky. Poslouchej 
dobře, tady totiž Babylonskou věž nikdy nepostavili, 
zde se pořád mluví jen jednou řečí, a to jazykem 
Adama a Evy. Já jsem kupříkladu rodilý Francouz  
a jmenuji se Antoine.“

Na oplátku jsem se mu představil, on chvilku zkoušel 
mé jméno vyslovit, ale pak toho nechal, mávnul rukou 
a pokračoval dál ve školení.

„Jak sis všiml, probudil ses v tom, v čem jsi byl 
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pochován, nebo zesnul,“ a znova si mě pátravě 
prohlédl. Zamumlal jsem něco o malém důchodu, ale 
už pokračoval dál.

„A to je taky tvůj jediný majetek. Třeba tomu 
vikingskému králi obětovali celou tu hezkou dámskou 
společnost, a ta je jenom jeho, společně s lodí, koněm, 
hromadou pochutin a sudů s medovinou. A jiní, jako 
třeba ty, můžou být rádi, že mají alespoň co na sebe. 
Třeba já měl u sebe v kapse krabičku gitanesek a 
knížku. Cigarety se dají vyměnit za hodně věcí, když 
potřebuješ. A někdy i ta knížka je dobrá k zapůjčení, 
když potkáš krajana.“

Vrtá mi to hlavou: „Ale ty cigára už ti musely dojít, 
když jsi tady tolik let?“

Opět se pousmál: „Nedojdou, prostě je to tak 
zařízený, cigarety jsou navždy, medovina je navždy, 
obětovaný kůň je navždy, i ty holky jsou navždy, prostě 
to tak funguje.“

Vytáhl jsem z kapsy krabičku sirek, kterou jsem  
v předešlém životě nosil v bundě jako standardní 
výbavu a ukázal mu ji: „A jsou sirky navždy.“

„Výborně! Tak to máš mnohem lepší, než jsem 
myslel. Občas někdo moc potřebuje rozdělat oheň  
a třeba bude mít něco na oplátku. Už to chápeš?“

„Asi už jo. Když ti teď zapálím cigaretu, tak mi dáš na 
oplátku taky jednu a třeba mi půjčíš tu knížku?“

„Nemusel bych, v kabině své stíhačky jsem měl i 
zapalovač, ale proč ne,“ sáhl si pod bundu a vytáhl 
ohmataný svazek listů. „Le Petit Prince“ přelouskal 
jsem nahlas. „Bohužel, ten Malý princ je všechno, co 
bych z ní přeložil, nejsem holt tvůj krajan…“

Mlčky jsme pokuřovali, trochu se mi točila hlava, 
přece jenom poslední cigaretu jsem si zapálil těsně po 
vojně a navíc už toho bylo všeho nějak moc tak rychle 
po sobě.

„A už máš nějaký plány co dál?“ zeptal se Antoine 
nečekaně.

„Chtěl bych najít svoje kamarády, dlouho jsme se 
neviděli.“

Souhlasně pokýval hlavou, típnul a zahrabal špačka 
gitanesky do písku. Potom vstal a zastrčil mi ještě 
jednu cigaretu do kapsy košile.

„Ber ji jako dárek. Abys věděl, skoro každý zde něco 
hledá a někdy mu to trvá. Jenže tady máš času celou 
věčnost, tak hodně štěstí,“ zasmál se a vykročil pryč.

Nedalo mi to abych na něj nezavolal: „A co hledáš 
ty?“

Zastavil se a bez ohlédnutí tiše pronesl: „Poušť.“
„Ale tam přece nic není.“
„Jak pro koho,“ mávnul rukou a za chvilku byl pryč.
Zvolna jsem dokouřil, utáhl si tkaničky na farmářkách 

a vyrazil přímo za nosem.
Jack totiž ode mne dostal na poslední cestu litrovku 

Jacka Danielse. Brody, co si tak vybavuju, frčel  
s flaškou rumu. Hardymu, coby rodilému moravákovi, 
jsem dával do truhly domácí slivovici a Pištovi taky 
něco, jen si nevzpomínám co. Šel jako první. Když tak 
nad tím přemýšlím, tak jestli se hoši tady někde dali do 
kupy, mají docela slušně zásobenej bar. A s takovým 
barem budou u těch vikingských králů a podobných 
záhrobních zbohatlíků určitě dost vítáni. Myslím, 
že nastal čas se tady porozhlédnout trošku víc a co 
nejdřív někde vesele zahalekat: „Ahoj osado, už jsem 
tady taky.“

Pln těchto společenských myšlenek jsem došel  
k dalšímu z mnoha jezer, opět s borovicemi na 
prohřátém písečném břehu. Pár suchých větví se tu 
taky válelo, oheň byl proto dílem okamžiku. Trošku mi 
kručelo v břiše, ale několik hrstí borůvek to spravilo. 
Když už tady asi hlady umřít nemůžu, holt si na ně 
budu muset zvyknout, dokud kluky nenajdu.

Pomalu a zvolna nastal krásný teplý podvečer, slunce 
zapadalo za vysokou horou čnějící na obzoru. Zítra se 
na ni vyškrábu, bude z ní dobrej rozhled. Písek hřál 
do zad, a s myšlenkou, jak to tady asi mají zařízený  
s ranní rosou, jsem usnul.

Ne na dlouho. Vzbudilo mě něco velkého a těžkého. 
Nadzvedávám hlavu a jakýsi horký jazyk mi olízne 
obličej od brady až k čelu. S polekaným výkřikem skáču 
na obě nohy a utíkám pryč. Marně. Cosi mi zkušeně 
podrazilo nohy, padám šipkou znova do písku, který se 
mi nalepil na oslintaný obličej a v tu chvíli mi to došlo!

„Tys měl vždycky nejlepší čich, ty pacholku chlupatej,“ 
směju se a snažím se Rexe ze sebe shodit. Naučeně 
mi strká čenich do pravé kapsy u kalhot, kde jsem pro 
něj vždycky nosil dobrůtky. „Budeš zklamán kamaráde, 
můžu tě pozvat maximálně na borůvky.“

Pomalu se uklidňujeme, Rex si sedá vedle mě  
a společně koukáme na poslední zbytky červánků na 
obzoru, ztrácejícím se v hvězdnatém černém moři.

„Jak ses tu měl, kluky jsi nepotkal?“ ptám se zvědavě 
a drbu ho za uchem. V ohništi ještě ospale mžourá 
několik žhavých uhlíků. Přihazuji proto pár dřívek, 
rostoucí plameny postupně osvěcují nás i kmeny 
okolních stromů a k dokonalosti chybí jen nějaká 
flákota na klacku. I Rex se udiveně divá, jakto že ještě 
nedošlo na zlatý hřeb večera.

„Nic nemám, byl jsem poslední, víš? Mě už nikdo nic 
na cestu nedal,“ dodávám s povzdechem a představuju 
si vůni opékané flákoty. Jenže místo toho cítím vůni 
buřtů. No, co se dá dělat, to je taky dobrý, budeme 
si tedy hrát na opékání buřtů. Beru do ruky klacek, 
Rex hned bystří, a chvilku s ním krouživě otáčím nad 
plameny, ale není to ono.

Čumím proto dál do plamenů, drbu Rexe a je mi  
i tak dobře. Jen té vůně se nemůžu zbavit a pomalu mi 
dochází, že je až moc skutečná. Zvedám se proto na 
kolena, pátravě koukám do tmy, čuchám, pomalu se 
nakláním nad Rexe, sahám mu opatrně mezi přední 
tlapky a… 

No prostě, co vám mám povídat, byl to tehdy 
zatraceně dobrej nápad s těma devíti a půl buřtama!

 Michael Antony – Tony (Praha)
1. místo – Próza Oldpsavci

drsŇák 

„Drsňáku,“ řekla Kobližka prosebně, „mně to nechce 
hořet… Pojď mi to nějak rozfoukat!“

„Kobliho, Kobliho, děláš oheň na ho – ho!“ zabručel 
Drsňák, ale kupodivu dost ochotně se zvedl ze svého 
úložiště. 

Ta ochota nebyla samozřejmá. Drsňák byl zapřisáhlý 
odpůrce žen, a ženské vždy a  všude – natožpak na 
vandrech – děsně nesnášel. Jedině Kobližka tvořila 
tak trochu výjimku. S tou mluvil téměř lidským hlasem, 
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skoro jako by jí promíjel chybějící chromozom Y. 
Možná proto, že Kobližka byla takové hubené, ošklivé 
kačátko, že jsme ji vlastně ani jako ženskou nebrali. 
Kluci o ni nestáli, takže byla celá šťastná, že s námi 
může jezdit na vandry, a mohla se přetrhnout, jak se 
nám chtěla zavděčit. Musím přiznat, že jsme toho 
občas docela zneužívali. 

Občas docela furt. 
Drsňák přiklekl k ohništi a nemilosrdně rozmetal 

hraničku syrového dříví. 
„Jo, na pravej indiánskej kouř bez vohně by tohle 

bylo ideální, ale hořet ti to nebude. Koukej, to se 
dělá takhle – nalámeš si suchý větvičky a uděláš si  
z nich takovýhle košťátko, dovnitř strčíš sirku – žádnej 
zapalovač! To bys mohla mít rovnou pevný podpalovač 
PEPO – a vo tu sirku škrtneš škatulkou… A už to hoří, 
vidíš?“ 

Drsňák se spustil na všechny čtyři a opatrně foukal 
do ohně, zatímco Kobližka na mě za jeho zády dělala 
ksichty, jako že se z té přemíry laskavosti svalí. 

Oheň se rozhořel právě ve chvíli, kdy se z lesa 
vynořil zbytek party i s důvodem svého zdržení – nesli 
šátky plné hub. 

„Jů, to je bezva!“ vypískla Kobližka, „Udělám vám 
houbovou dršťkovku, že se budete olizovat až za 
ušima – ale musíte pomáhat při čištění. Kdo nepomůže, 
nedostane nic!“

Parta se sesedla nad hromádkou hub, ale neobešlo 
se to bez remcání. 

„Kobližka si nějak troufá!“ začal Hugo.
„No, to ona vždycky,“ ušklíbl se Vendy, „když si nacpe 

do náprsních kapes o pár kapesníků víc, zvedne se jí 
sebevědomí!“ 

Kluci se zasmáli; Kobližka sebou trhla a stáhla hlavu 
mezi ramena, přímo se schoulila do sebe, ale vtom se 
zvedl Drsňák –

„Tak tohle už bylo přes čáru,“ zavrčel, a než jsme se 
vzpamatovali, držel Vendyho pod krkem a Vendy jen 
vrtěl hlavou, jakoby říkal Ne – ne – ne. Ve skutečnosti 
neříkal nic a hlavou kroutil proto, že mu Drsňák 
střídavě zleva i zprava vrazil pár facek.

Úplně jsme ztuhli. Tohle se v partě ještě nestalo… ale 
konec konců, on to Vendy fakt říkat nemusel! Blekotal 
něco jako „že to tak nemyslel…“ a ostatní zaraženě 
mlčeli. 

Drsňák ho pustil – vlastně spíš upustil - a zamračeně 
se sklonil nad houbami. Snad ani nezachytil napůl 
vděčný, napůl vyděšený pohled, kterým ho Kobližka 
pohladila. 

Polívka byla výborná. Kobližka – to se jí muselo 
nechat – vařit uměla! A když se člověk dobře nají, 
zvedne se mu i nálada. Rozvalili jsme se kolem ohně, 
ochotni milovat celý svět i sebe navzájem.

Slunce zapadalo, obloha na západě rudla a černala… 
Byla to taková chvíle, kdy se tak hezky vypráví  
a poslouchá…

„Tady to mám rád,“ řekl Drsňák nezvykle měkkým 
hlasem a ukázal na zříceninu Týřova, která se zvedala 
ze svahu nad námi. 

„Jezdili jsme sem s Danym a Lupenem… no, včera 
to nebylo… a říkali jsme si osada Tobosa. Už jsem 
nějak zapomněl, co to mělo znamenat. Ti kluci byli 
voba mladší o nějakých vosum, deset let než já, ale 
páni! To byli vopravdovský vlčáci, drsný tak, že se 

museli každý ráno obtahovat cihlou. Ale byla s nima 
fantastická legrace! Měli jsme takovou zásadu – když 
si někdo vymyslí nějakou koninu, tak se ti druzí dva 
musí přidat! Jednou jsem dělal snídani a kluci zmizeli 
v lese. A pak…“ Drsňák střelil pohledem po Kobližce, 
trochu si odkašlal a nějak rozpačitě dodal – „No, 
vymejšleli jsme si blbosti. Jenže pak přivedl Dany mezi 
nás Marušku. Bydlela u nich v baráku, a že prý ještě 
nebyla na vandru. Moc mladá holka, ani sedmnáct jí 
nebylo.“

„A chudák!“ zasmál se kdosi.
„Měla se náhodou jak v bavlnce!“ odporoval Drsňák, 

„Byla moc hezká, měla takový naivní, udivený modrý 
oči a vlasy fakt medový barvy… Moc tichá, stydlivá 
holka. Toseví, že jsme se do ní okamžitě zamilovali, 
všichni tři.“

„A bylo po kamarádství, ne?“
„Vůbec ne! Ty dva vlčáci se před ní klepali jak 

huspenina a já… no, já byl o celý tucet let starší než 
ona, tak jsem si říkal, že nemám šanci, ale líbila se 
mi, moc. Brzy z ní byla nejrozmazlovanější a nejlíp 
hlídaná trempka v Čechách a přilehlým vesmíru. 
Pane, kdyby se jí někdo jen dotkl, tak bysme ho snad 
na místě umlátili. Jo, všelijak jsme ji škádlili, třeba jsme 
jí vyznávali lásku, všichni tři najednou, a Maruška se 
děsně styděla a červenala a říkala „Ale klu-cííí…“ 
Toseví, že jí to nevadilo, když s náma jezdila dál. Třeba 
se jí líbilo… ale jo, ono jí to, potvůrce, nejspíš trochu 
lichotilo… Byla prostě takový náš maskot. Dělali jsme 
pro ni, co jsme jí na očích viděli, a ještě víc toho, co 
jsme neviděli.“

Kobližka si povzdechla. Bylo na ní vidět, že by se do 
role maskota docela ráda a snadno vžila.

„Jednou jsme tábořili na Týřově, přímo na nádvoří,  
a jak tak večer sedíme u ohně, začali jsme si povídat  
o pitivu. Toseví, že jsme se vytahovali, každej se 
oháněl Napoleonem a Bourbonem a skotskou whisky, 
jestli je lepší Black nebo White… a najednou Maruška 
povídá – „Já mám ráda kakao…“ Dál se nedostala, 
protože jsme se začali válet smíchy. Zrudla jak vlčí 
mák – „Ale klucííí…“ A pak jsme šli spát.   

Byli jsme si s Danym vodskočit a jak tak stojíme u 
zdi, povídám – „Hele, Maruška má ráda kakao. Co ti 
to říká?“

„Že to je pěkně blbej nápad,“ na to on. 
„No a co? Vod kdy se blbý nápady neprováděj?“
„Tak jo. Zajdem si pro baterky?“
„Ne, to by bylo nápadný. A Lupena tu necháme, ať 

tady není sama!“
Já nevím, jestli znáte tu pěšinu na Skryje, ta je 

ještě horší, než ta, co jsme šli od Roztok. Za světla 
to jakžtakž jde, ale musíte tam přelízat padlý stromy, 
semtam je stržená stráň, hned vedle sráz samej šutr 
až do řeky, zkrátka – v noci naprosto ideální terén pro 
sebevrahy. Ňák jsme to přežili a před půlnocí jsme byli 
ve vsi.

Pánové, možná, že jste ve skautu soutěžili vo Tři orlí 
péra. Můžu vás ujistit, že sehnat ve Skryjích vo půlnoci 
kakao, to je vo Čtyři péra!

Teda, psa na nás pustili jen v jedný chalupě, ale zato 
jsem jim ukrad ze stromu pár jablek. Brokovnici neměli 
nikde, ale po chalupách jsme posbírali jmen, že by se  
z nich dala sestavit encyklopedie, něco jako 
„Klasobraní sprostoty české“.
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Konečně nám v jednom baráčku otevřela taková 
milá bábinka, úplně jak z chaloupky „k lesu zadem, ke 
mně předem“, a ona hned že jo, pojďte dál, a na co to 
kakao potřebujem? A Dany, že máme v kempu malý 
dítě. Jenže bába hned spustila, že to nejde, že by ho 
bolelo bříško… Já honem, že vono už tak malý není. 
„A kolikpak je tomu drobečkovi?“ „Šestnáct,“ povídám, 
„Měsíců?“ „Ne, roků!“ a baba bez mrknutí oka, „jó – 
to je jiná, to už může…“ a jako by to měla pro nás 
připravený, dala nám láhev kakaa, jen ho ohřát. Asi to 
byla fakt čarodějnice.

Zpátky jsme to vzali jinudy, prej zkratkou. Dany tvrdil, 
že to tady zná, že tady měl dědu. Na chvíli jsme si sedli, 
snědli ty kradený jabka, a pak jsme šplhali do děsnýho 
vršku, mlátili se o pařezy a klouzali po jehličí… Potmě! 
Konečně jsme byli na vrcholu kopce. 

„A sme doma,“ povídá Dany, „tímdle průsekem 
rovnou dolů, a budem u kempu.“

Zdálo se mi, že Severka je někde jinde, než by měla 
bejt, ale konečně – von tu měl dědu, já ne. Tak teda 
šlapeme tím průsekem – a von to byl spíš průser než 
průsek, protože najednou vidím na zemi ohryzek. Ten 
ohryzek, co jsem ho před hodinou zahodil! Byli jsme 
zpátky pod Skryjema.

Řek´ jsem Danovi, co si myslím o jeho dezorientačním 
smyslu a povídám – „A vod teď vedu já!“ Severka 
nás vedla přímou čarou, jo, jenže skrz pár hektarů 
ostružiní! Vylezli jsme vorvaní jak trhací kalendář. 
A zrovna, když jsem se chtěl přiznat, že nemám ani 
páru, kde jsme, stáli jsme přímo u Týřova! Dany na mě 
koukal jak na zázraka.

To už svítalo. Znáte to – napřed tíkne jeden pták, 
pak druhý, a za chvíli řvou všichni jak magoři a svými 
něžnými hrdélky chválí Hospodina.

Nestálo zato jít spát. Rozfoukali jsme oheň, vytřeli 
kotlík od guláše mokrou trávou a nalili do něj kakao. 

Maruška ještě spala, zachumlaná do spacáku. Ohřáli 
jsme ten životabudič a postavili jí ho přímo pod nos. 
Chvíli ten frňáček krčila jak králík, pak se probudila, 
posadila se… a mžourá z kotlíku na nás, jak se 
uculujeme, a z nás na kotlík, z kterýho voní kakao… 
pak jí došlo, kde a proč jsme se celou noc mlátili.  
A tak hrozně se styděla, až sebou plácla a přetáhla si 
spacák přes hlavu!“

Usmívali jsme se. Drsňák toho většinou moc 
nenapovídal, ale když už se rozjel, jeho historky se 
potácely na samé hraně uvěřitelnosti.

Chvíli se rýpal klackem v ohni… „A pak se nám 
Maruška vdala!“ řekl najednou.

„No nazdar! Kterýpak z vás…?“
„Ále houby! Měli maturitní večírek, někde za Prahou, 

a stalo se… no, hezkej večer, zvědavost, snad  
i alkohol… co já vím, sakra, já u toho nebyl! Prostě se 
musela vdávat.“

 Zase se odmlčel, a pokračoval spíš jen pro sebe.
„Vůbec jsem netušil, že mi na ní tolik záleží, že to 

bude tolik bolet. To se někdy stane, že se chlap stydí  
a bojí přiznat i sám sobě… 

A pak jsem stál na Novoměstské radnici, špalír lidí, 
potřásání pravicí… Dany a Lupen stáli přede mnou, 
oba jí popřáli a políbili… Já ji líbat nechtěl. Přišlo mi 
to děsně líto, ta představa, že první pusa, kterou jí 
dám, bude taky poslední… Stoupl jsem si dál od ní, 
abych k ní dosáhl jen rukou, ale ona najednou špitla – 

‚Polib mě!‛ Naklonil jsem se k ní… a ona mě chytla za 
rameno, přitáhla k sobě a zašeptala – ‚Tebe jsem měla 
nejradši!‛ A já…“ 

Zarazil se a znovu čáral klackem v ohni.
Seděli jsme jako přimrazení. Tohle že je náš Drsňák? 

Před námi seděl někdo jiný, koho jsme vůbec neznali…
Najednou mávl rukou, zlomil klacek a hodil ho do 

ohně.
„Už je to dávno,“ zamumlal a promnul si pěstí oči, 

„tak dávno, že to snad ani není pravda…“ a usmál se 
– světe, div se! Drsňák se fakt usmál! – na Kobližku.

Podíval jsem se na ni. Klečela u ohně a s 
pootevřenou pusou lapala každé slovo. Oči plné slz jí 
zářily jako hvězdy, a já měl najednou pocit, že ji vidím 
poprvé v životě. Že ta přezíraná holka s klukovskou 
postavou je… vlastně docela hezká. A že Drsňák to 
vidí už dávno. 

Dívali se na sebe a my ostatní pro ně přestali 
existovat 

Tomáš Daněk – Tom (Praha)
2. místo – Próza Oldpsavci

 

Ve škatulce

Ze všech bytostí ve vesmíru
nikdo se ke mně nechová
tak jako moje krejčová:
vždycky mi znova bere míru.

Ostatní si mě zařadili,
je jim už o mně všechno jasné.
Podtrhnout, sečíst – tím to hasne.
Nepochybují ani chvíli.

Zastrčili mě do škatulky.
Co na tom, že je mi to těsné?
Trčí ven nohy, hlava – děsné,
nevejdu se tam ani způlky,

všude mě kousek přečnívá!
Hrabu se ven a kdekdo kouká
na mě jak na mrtvého brouka,
co na špendlíku ožívá.

Jinak je u mé krejčové.
Ta si mě vždycky znovu měří.
Léta mě zná a přesto věří:
nic na mě není hotové,

nic ještě není uzavřené.
Jak je to přitom všechno prosté –
kdo žije, mění se a roste,
dokud ho vnitřní motor žene.

Ona to všechno chápe, zdá se.
Dá prostor mému rozvíjení
a tak, po krátkém zamyšlení,
mi přidá centimetr. V pase. 

Iva Synáková – Tapi (Podolí u Brna)
2. místo – Poezie Oldpsavci



8

Jak Jsme Volili šerifa 

Kolem ohně houstla tma, Jerry na svých šesti 
strunách preludoval v životní formě a my tři ostatní 
jsme neškolenými hlasy (neboť povinná hudební 
výchova se pochopitelně nepočítá) ze všech sil 
informovali okolí o pohnutých osudech jisté bílé paní 
na jednom z bývalých středočeských hradů. Ani 
tentokrát to s jejím působištěm nedopadlo dobře, a tak 
jsme jeho památku alespoň zapili kofolou, kterou jsme 
si v nádražní restauraci odpoledne nechali natočit do 
polních láhví. 

Než někdo z nás stačil navrhnout další hit ke 
zpotvoření, zamyšleně promluvil Borůvka: 

„No jo, na to jsme vlastně úplně zapomněli. Jak to, že 
naše vosada nemá šerifa?“ 

„A to je to takovej problém? Stejně všichni uznáváme 
tebe, tak prostě budeš šerif, a basta,“ pokusil se 
problém hned v zárodku vyřešit Rejsek. 

„Vaše důvěra mě vopravdu těší, pánové, co bych 
to skrejval, ale takhle to přece nejde. Volba šerifa 
musí proběhnout řádně a podle předpisů. Nerad 
bych se dočkal toho, že nám domů přijde vobsílka  
z nějakýho ministerstva trampingu, abych šupajdil 
podat vysvětlení kvůli nedodržení nařízení.“ 

„Podle jakejch předpisů zase?“ zasekl se Rejsek 
v polovině Borůvkovy důvodové zprávy. „Žádný 
trampský ministerstvo ani regule pro volby šerifů přece 
neexistujou!“ 

„Však si je taky musíme nejdřív vytvořit. A já už vím, 
jak to bude nejlepší: volba bude tajná, každej prostě 
napíšeme na lísteček jedno jméno. Kdo bude mít hlasů 
nejmíň nebo nedostane žádnej, ten nepostoupí do 
dalšího kola volby, a kdo zůstane ve hře jako poslední, 
ten bude šerif! To by snad mohlo fungovat, ne?“ 

Roztočil jsem všechny své mozkové závity a dovolil 
si vznést námitku: 

„No jo, ale co když budou dva mít stejnej počet 
hlasů?“ 

Borůvka však zjevně pamatoval i na takto zapeklitý 
případ a poučil mě: 

„To sice nepředpokládám, ale řešení je každopádně 
jednoduchý: pokud by se hlasování náhodou takhle 
zaseklo, vymyslíme holt jinej volební systém.“ 

Proti této logice nebylo možné namítat vůbec nic,  
a tak jsme návrh jednohlasně schválili. Zábava ovšem 
prudce zvadla, jak jsme všichni začali přemítat, komu 
svůj hlas zodpovědně dát. Duchem nepřítomný Jerry si 
jen tak brnkal, ale nám stejně před náročným úkolem 
nebylo do zpěvu. 

„A kdy to celý spácháme?“ zeptal jsem se, abych 
si mohl co nejlépe naplánovat rozvažování a rozložit 
duševní síly. 

„Teďka už ne, je tma a někdo by to moh‘ 
zmanipulovat,“ odvětil Borůvka. „Co takhle ráno, až se 
všichni nasnídáme?“ 

Všichni tři jsme souhlasně zabručeli a mně bylo 
jasné, že se tuto noc nevyspím. 

Když jsme pak zalezli do spacáků, využil jsem 
Borůvkova dočasného odchodu na kraj lesa a zašeptal 
ke zbytku osady: 

„Tak jak to vidíte, pánové? Já budu hlasovat pro 
Borůvku.“ 

„Já taky tak,“ podpořil mě Rejsek. 

„To já samozřejmě taky,“ přidal se i Jerry, „akorát mě 
tak napadlo, že si Borůvka možná bude chtít upevnit 
pozici vlastním hlasem, ale tak, abysme to nevěděli. 
Proto asi ta tajná volba. Jenže když by dostal všecky 
čtyři hlasy, poznalo by se, že hlasoval sám pro sebe,  
a asi by to bylo docela žinantní pro něj i pro nás.“ 

„To je fakt, ale co s tím uděláme?“ zajímal se Rejsek. 
„No co, někdo z nás by měl hlasovat pro někoho 

jinýho než Borůvku, třeba pro sebe, aby to nebylo 
jednoznačný,“ odvětil tázaný. 

„A kdo to teda bude?“ nadhodil jsem. Odpovědi jsem 
se však nedočkal, protože se opodál ozvaly blížící 
se kroky horkého kandidáta na šerifskou hvězdu. 
Pozoroval jsem její sestřičky na obloze a přemýšlel, 
jak to všechno navléknout. 

Ačkoli jsem celou noc oka nezamhouřil, nechápu, 
kdy a kam hvězdy zmizely. Pořád jsem se na ně 
díval, a pak jsem zřejmě musel mrknout nebo co,  
a zničehonic bylo ráno. 

Borůvka vstal jako první, což nás velmi překvapilo, 
zašel pro dříví a pustil se do rozdělávání ohně a do 
vaření čaje. Ze spacáků jsme na něj pokřikovali něco  
o volebním guláši a on bručel něco o volbách nebo 
snad možná volech, protože mu nebylo dobře rozumět. 

Časem jsme se ze spacáků vyhrabali i my, v míře 
nezbytně nutné jsme se zcivilizovali a po snídani 
sestávající z lahodného čaje a z namazaného chleba  
s příchutí mravenců jsme netrpělivě očekávali další vývoj 
situace. Borůvka však s klidem úspěšného maturanta 
hleděl do dáli a naší nedočkavosti si pranic nevšímal. 

„Tak se do tý úředničiny dáme, ať to máme z krku, 
co?“ nevydržel jsem to, i když jsem se snažil potlačovat 
napětí v hlase. 

„No jo, Tommy už si vod včerejška brousí zuby na 
funkci,“ pustil se do mě vtipálek Jerry a nenápadně 
přitom mrknul. Pochopil jsem, že tím, kdo zajistí 
alespoň mírnou různorodost výsledků hlasování, mám 
být nakonec já, a když jsem se tázavě podíval na 
Rejska, nepatrným kývnutím hlavy můj závěr potvrdil. 

Tak zodpovědný úkol jsem neměl od doby, kdy 
mě třídní pověřila odemykáním šatny. Srdce se mi 
rozbušilo a začalo pumpovat adrenalin nebo nějaké 
podobné chemikálie do celého těla. Vzal jsem svůj 
vzorově vycíděný ešus a umístil jej na největší 
kámen u ohniště. Pak jsme sborově sáhli do kapes 
a Borůvka vytáhl kápézetku, zatímco my tři zbývající 
jsme zkoušeli hledat v dalších kapsách. Naštěstí jsme 
postupně uspěli všichni, a tak si každý mohl z vlastní 
výbavy utrhnout papírek, napsat na něj jméno, přeložit 
jej napůl nebo třeba i do angličtiny, jak to komentoval 
Jerry, a vhodit do nádoby. 

Když jsme odvolili všichni, přiklopil jsem na ešus 
víko a možná až příliš teatrálně jsem vzniklou volební 
urnou zatřásl. Vevnitř zašustily lístečky, od nichž jsme 
si slibovali rozhodnutí o naší osadní budoucnosti. 

Pomalu jsem poklici sejmul a vysypal lístky na 
kámen, na kterém předtím stál volební ešus. Rejsek 
rozechvěle sáhl po prvním z nich, rozbalil jej a vydechl: 
„Borůvka!“ 

Na dalším lístku byl uveden Jerry. Usmál se a opět 
na mě mrknul, což mě značně překvapilo, protože jsem 
si byl jistý, že jeho jméno jsem nepsal. Mohl pro něj 
nicméně hlasovat Borůvka, jak jsem si hned uvědomil. 

Rejsek se tvářil stále zaraženěji a přečtení jeho 
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vlastního jména ze třetího lístku mu náladu evidentně 
nezlepšilo. Nepatrně pokrčil rameny, palcem pravice 
na okamžik namířil na sebe a podíval se na nás jakoby 
vyčítavě. 

Nejhůře ovšem bylo mně, protože jsem věděl, že můj 
lístek na přečtení teprve čeká. 

Po volebním faux-pas vládlo v naší skupince mlčení 
přerušované občasným šoupáním nohama. Borůvka 
nervózně vyťukával prstem do víčka kápézetky jakýsi 
tajuplný rytmus, Rejsek bezmyšlenkovitě tesákem 
pižlal kus větve a já hleděl do trávy s marnou nadějí, 
že najdu řešení naší zapeklité situace nebo alespoň 
čtyřlístek. 

Po chvíli nás ovšem překvapil osadní benjamínek 
Jerry odvážným prohlášením: 

„Hele, kluci, já bych z toho nedělal vědu a pustil 
se do toho jinak. Je tady někdo, kdo nechce za 
šerifa Borůvku? Není? Výborně! Dávám teda všem 
na vědomí, že valná hromada osady Sveřepí šakali 
právě teď jednomyslně a oficiálně zvolila svým šerifem 
Borůvku!“ 

Rázem propuklo bujaré veselí a všichni jsme 
blahopřáli Borůvkovi k funkci, Jerrymu ke skvělému 
nápadu a ostatním prostě jen tak. Borůvka pak 
navrhl, aby byl Jerry vzhledem ke svému ostrovtipu 
jmenován vicešerifem, Rejsek za svůj umělecký přínos 
podšerifem a já zástupcem šerifa, aby mi to nebylo líto. 
Všechny tyto návrhy byly rovněž schváleny. 

Borůvka si hned v pondělí šel koupit šerifskou 
hvězdu a nechal si na ni kromě nápisu vyrýt šakalí 
hlavu, takže to jediné, co by ještě mohlo někoho trápit, 
je otázka, jestli Jerry řádně sepsal zápis ze zasedání 
valné hromady Sveřepých šakalů a uložil jej do 
osadního archivu, aby všechno opravdu bylo v souladu 
s předpisy.

 Tomáš Machalík – Doug (Kladno)
3. místo  –  Próza nad 23 let

NokturNo

jestliže
 se stíny rozlézají doširoka
 a indigo kropí oblohu
 prsty stmívání
jestliže 
 bludičky srpnových nocí
 mezi hvězdami
 škrtají rozmáchlými tahy
jestliže
 těhotný měsíc
 vytrestá touhu básníků
 a snílkům propůjčuje křídla

            nezbývá
než Kantovsky zaklonit hlavu
užasnout nad vlastní malostí
Tak se vchází mezi nesmrtelné

 Tereza Hejdová (Třtice)
2. místo – Poezie nad 23 let

lesní žiVot smrků a BoroVic

Smutek? Pak tedy les. Rozpolcenost? Pak tedy les 
podruhé. Hlodající myšlenky? Pak tedy les potřetí. Les? 
Les je radost, útěcha, klid, mír a čas na přemýšlení  
i odpočinek.

Přitisknu se k hladkému dubu, dotykem si vezmu 
moudrost od staré pokroucené borovice a schovám 
se pod nízké větve obrovského smrku. Respektive 
tedy naopak. Pod větvemi smrků hledám a nacházím 
soukromí a ničím nerušenou samotu pro vyplakání se. 
Nikdo mě nevidí a strom sám má tolik soucitu, že mě 
pečlivě skryje a o mé přítomnosti ani nehlesne. Nevadí 
mu ani slaně zmáčené kořeny, naopak, tento dokonalý 
přítel mé slzy plné skrytého smutku hned vpije a pravdu 
o jejich existenci tak zamete pod koberec spadaného 
jehličí. Pak už je mi mnohem líp, smutná voda  
v mých očích už tolik netíží a já mám sílu se zvednout, 
poděkovat za pohostinství a nepozorovaně se vypařit  
z tajného úkrytu. Abych mohla zamířit ke staré borovici. 
Nepřipadala mi náhodou dříve nevzhledná? Náhodou? 
Náhodou ano, v raném dětství ano. Ty křivé, do 
všech stran sahající větve a dlouhý kmen bez jediné 
jehličky. Dříve jsem viděla jinak. Nyní nevidím stáří, ale 
zkušenost. Nevidím vadu na kráse, ale důkaz toho, že 
neprožila dokonalý život od semenáčku, a tudíž má tu 
moc mi poradit. Čím víc časem a věkem pokroucené 
tělo, tím větší množství moudrosti může okolí nabídnout. 
A já si část můžu vzít. Stačí přijít, dotknout se a zavřít 
oči. Moudrost je ničím nevyčerpatelná hodnota.

 A pak ještě objetí a pocit vždy přítomné záštity za 
mými rameny a zády. Možná vypadají jako nafoukaní 
elegáni ze salonů, kteří dokážou jen hrdě stát před 
zrcadlem a obdivovat v něm svůj půvab a vzrostlou 
krásu. Ale jsou to duby a ne lidé. Opak je pravdou. 
I přestože pro jejich nervy z oceli nemůžu použít 
metaforu „zabořit tvář“, neznamená to, že nemají city. 
Poskytnou mi oporu a dokonalé porozumění, stačí jen 
přijít blíž…

Smutek jsem takhle řešila dlouho. Brala jsem klid 
stromům a lesu a chodila si tam stěžovat. Vždycky 
mi to pomohlo. Vždycky jsem to byla já versus lidi, 
já versus někdo z okolí, známý i neznámý. A mezi 
stromy jsem se vždy utvrdila, že já jsem ta v právu. 
Že já jsem jednala správně. Když jsem byla malinká, 
stěžovala jsem si. Zlobila jsem se na kamarádky, na 
sourozence, občas i na rodiče. Nemohla jsem do kina, 
nemohla jsem mít psa, nemohla jsem ke kamarádce. 
Neměla jsem tu nejprinceznovštější sukýnku, neměla 
jsem podržené místo u stolu ve školní jídelně, neměla 
jsem dojem, že jsem brána jako nejlepší kamarádka, i 
když jsme si to tak slíbily. Neměla jsem maminku jen 
pro sebe, neměla jsem svůj vlastní pokoj, nepatřil mi 
celý psací stůl. A tak dále. První jsem si jen stěžovala. 
Měla jsem smrk, útulné místečko, schovávačku, 
chodila jsem sem trucovat, vztekat se, brečet. Stačil mi 
smrk. Ale povyrostla jsem. Přestala jsem řešit hračky, 
přestala jsem ze vzteku bušit pěstičkami do stolu  
a dupat nohama do země. Ne, teď už to nebyl vztek, co 
jsem potřebovala dostat ze sebe, co jsem ventilovala 
do větví smrku. Teď to byla povětšinou ublíženost. 
Pocit toho, že mi někdo něco bere, pocit toho, že za 
nic nemůžu, pocit toho, že tohle jsem si nezasloužila. 
Tenhle pocit se vyplakal do peřiny z jehličí. Ale najednou 
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to nestačilo. I po tom, co jsem měla za sebou tuhle vždy 
tak úspěšnou metodu, nedokázala jsem ten pocit dostat 
z hlavy. Nedokázala jsem ho nechat za sebou. Musela 
jsem nad vším dál přemýšlet. A u toho jsem chodila po 
lese. Tak se stalo, že jsem došla k borovici. Ze stromu, 
kterému jsem se dříve kvůli vzhledu vyhýbala, se stala 
moje stará moudrá přítelkyně, ke které jsem vzhlížela 
a které jsem kladla otázky. A odpovědi? Vždycky jsem 
si představila, jak by asi odpověděla, přemýšlela jsem 
nad tím, co by mi řekla, a snažila jsem si z toho vzít 
to nejvíc, co jsem mohla. Přisoudila jsem borovici 
vlastnost moudrosti, trochu přísnosti, ale hlavně 
obrovské množství laskavosti a vlastních zkušeností  
a na jejich základě má (stále ještě) dětská hlava 
vkládala „babičce“ do úst odpovědi. A ty odpovědi byly 
moudré, protože, ač to stálo hodně sebekázně a bylo by 
to jednodušší naopak, moje babička ne vždy souhlasila 
s mými názory. Ale vyrostla jsem znovu. Najednou 
jsem se cítila osamocená, jako že mi nikdo nerozumí. 
Najednou jsem byla jiná a moje kamarádky byly jiné 
a moje sestry byly jiné a já jsem zoufale potřebovala 
někoho, kdo bude naprosto totožný a dá mi ve svém 
objetí najevo, že mě chápe. Nejen, že se o to snaží, 
skutečně snaží, ale že chápe, skutečně cítí to samé, 
co já. Byly chvíle, kdy jsem si říkala, že každý člověk 
je jedinečný a i já jsem naprosto jedinečná, byly chvíle, 
kdy jsem svou jedinečnost i vítala. Pak byly chvíle, kdy 
jsem si to musela opakovat do zblbnutí stále dokola, 
abych tomu uvěřila. A pak byly chvíle, kdy, ať jsem si 
frázi vtloukala do hlavy, jak jsem chtěla, mozek si ji 
za žádnou cenu nenechal vsugerovat. A tehdy jsem 
hledala nejbližší možnou příležitost a běhala do lesa. 
Běhala jsem schovat svůj tajný pláč, protože tehdy 
jsem se už za něj styděla. A jelikož po prvních pokusech 
o objímání pichlavých větví mého nejstaršího přítele, 
o jehož kmen jsem se ve smutku opírala, nepřineslo 
nic, než pár škrábanců v obličeji, hledala jsem radu 
u holého kmene borovice. Ale jelikož tato vrásčitá 
paní neměla vždy stejné názory jako já (jinak by mi 
nemohla nikdy dobře poradit), mohla jsem u ní hledat 
„jen“ radu. Ne naprostou totožnost. Stará paní mi však 
ukázala na mladý, štíhlý, vzpřímený, krásný dub. A ten 
měl názory stejné. Tiskl se ke mně a říkal mi, že cítí 
úplně to samé, jako já. S ním jsem taky mohla rozebírat 
svoje pocity. Neodporoval, nedával rady, nebyl ani 
trochu přísný, nedivil se, co jsem si to zase vymyslela, 
nenadzdvihoval obočí, nekrčil rameny. Naopak – tím, 
že mi říkal, co cítí on, se mi snažil napovědět, na co 
jsem ještě zapomněla u sebe.

Měla jsem všechno. Měla jsem svůj les. Myslela 
jsem si, že mám všechno. Že mi stačí můj les. Měla 
jsem svůj život… a svůj život v lese. Žila jsem svět…  
a měla jsem i druhý, utajený, ten v lese. Měla jsem dva 
světy. Což je zatraceně složité. Protože když jsou věci 
dvě, člověk se musí hodně držet, aby je neporovnával. 
Možná nemusí ani chtít, děje se to samo, automaticky… 
Automaticky se stává, že se jedna věc řadí na první  
a druhá na druhé místo. A co teprve dva světy? Člověk 
nedokáže žít ve dvou světech naráz. A asi nejen 
člověk. Neznám nikoho a nic, co by to dokázalo. Ale 
po mně se to chtělo. JÁ jsem to po sobě chtěla. Proto 
jsem hledala radu. Sama v sobě. Bloudila jsem po lese 
a dívala se na stromy. Nejen na ty tři mně tak známé, 
na ty tři mé. Ale na všechny. A došlo mi, že žádný  

z nich není stejný, že každý z nich je jiný. Moment, 
to už jsem někde slyšela. Neříkalo se tohle náhodou  
o lidech? Jistě. Začala jsem tedy k jednotlivým stromům 
vymýšlet lidi, jak by asi mohl vypadat tenhle strom  
v tom opravdovém, lidském světě? Měl by dlouhé vlasy. 
Dlouhé prsty. Trochu by při chůzi napadal na stranu. 
A přesto by jeho sebevědomí bylo možná až trochu 
moc vysoké. Pak jsem to zkusila naopak. Soused? 
Spolužák? Učitelka? Který z té jehličnaté nebo olistěné 
nádhery by k nim pasoval? Mám na výběr celý les. Pro 
to, abych zjistila, že to funguje. Někdy jsem hledala 
déle, jindy to bylo snadné a naprosto očividné. A pak 
mi došla jedna věc – jak jsou ve skutečnosti mé dva 
světy provázané. Vždyť nemusí být dva – mohou být 
jen jedním dohromady. Zanedlouho jsem zjistila, že 
můj smrk má toliko společného s mým tatínkem. Tolik, 
že mě až zarazilo, že jsem si toho nikdy nevšimla.  
A tak jsem to zkusila – zkusila jsem jít za otcem namísto 
pod svůj smrk. Seznámila jsem tátu se svým smrkem. 
Porozuměli si, podali si ruce a propojili tak mé dva 
světy. Teď jsem měla v obou světech oba. Anebo že by 
už žádné dva světy nebyly? Potom jsem našla i svou 
moudrou rádkyni. Nemusela jsem jít daleko. Stačilo 
otevřít vrátka k sousednímu domku. Tato moudrá žena 
tu po celou tu dobu byla. Její rady se tak shodovaly 
s těmi mými složitě vydedukovanými, až si můj 
zprohýbaný strom v lese musel ťukat na hlavu. Ale to 
moudré stařenky přece nedělají, já zapomněla. A najít 
někoho se stejnými názory? Někoho se stejnými city  
a pocity? Někoho úplně totožného? To je otázkou času.

Čas přináší a odnáší radost a smutek, jde ruku  
v ruce s větrem poznání a zkušeností a přivádí a 
odvádí nové a nové lidi. Říká se, že dva totožné lidi na 
světě nenajdete. I pokud bych teď nemluvila o vzhledu,  
o tom nemluvím, přeci jenom dub a já také nevypadáme 
stejně. A najdeme dva lidi sejně smýšlející? Nevím. 
Možná slevím a časem vyměním slůvko stejně za 
slůvko skoro stejně. Nebo za slůvko velice podobně. 
Možná. A možná taky ne. Možná k tomu nebudu mít 
důvod. Možná roste můj lidský dub někde nedaleko. 
Ale přestože to štíhlé, vznosné, kůrou oblečené tělo 
ještě nemá lidské zastoupení a lidskou dvojici, není 
to na překážku tomu, aby mé dva světy měly stejnou 
kůrou obalená tajemství a stejným větrem ohýbané a 
navzájem do sebe hustě propletené větve. I přes jejich 
různé kořeny.

 Kateřina Vincencová (Praha)
1. místo + Malý Trapsavec  – Próza do 23 let

  
XXX

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

 Zdeňka Líbalová (Mělník)
3. místo – Poezie Oldpsavci
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Navzdory  rokům

Strhnul  jsem  duhu
A  její  barvy  zamkl  na  klíč
A  ještě  zavřel 
Na  závoru
Bylo  by  jich  škoda
Pro  člověka
Dnešního  typu.
                       ***
Ćmárám  do  mraků
Veselé  verše  o  vážných  věcech
Tohoto  času
Vymezeného  nám.
                      ***
Malý  testament
Tu  nechávám
Pro  nikoho  a  pro  všechny
Těch  pár  nesmyslných  vět
O  tom  že  nešplhám
Po  zádech  jiných
Jak  je  to  koneckonců  zvykem
Že  se  rád  toulám
Že  se  rád  směju
Tomu  co  vidím
A  že je  to  koneckonců  jedno  …
                     ***
Velký  testament
Tu  pokládám
Na  holou  zem
A  jdu  dál
Tak  jak  jsem  vždycky  chodil
Mlčky  a  sám
Od  jednoho  stromu  k  druhému
Všude  a  nikam
Tak  jak  jsem  vždycky   naslouchal
Třeba  těm ptákům
Třeba  těm  povídačkám
O  daleké  zemi
A  myslel  si  při  tom  své
O  zlatě  ležícím  na  ulicích
O  hledačích  nesmrtelného štěstí
                                             (jen ho najít)
… a  co  pak  …  ?  …
                     ***
Sůl  nad  zlato
V  očích  ho  člověk  má
Když  nachází  na  každém  kroku
Že  stojí  za  to  žít
Třeba  sám
Toulat  se
                     navzdory  rokům.

 
Jaroslav Kudláček – Jim (Frýdek-Místek)

3. místo – Poezie nad 23 let

od kořenů

Hrouda zamžoural a posadil se. Kovová nemocniční 
postel pod ním zasténala do ticha pokoje se šesti 
prázdnými lůžky. Zarazil se, když mu pohled sklouzl 
na seprané maskáče, do kterých se už hezky dlouho 
nevešel. Teď byly zapnuté až nahoru a žádný pupek 
přes ně nepřetékal. Dotkl se jich, hladkou, opálenou 
rukou bez stařeckých skvrn.

Aha, tak takové to je, pomyslel si. Ohlédl se, napůl  
v očekávání, že na polštáři za sebou najde tu známou, 
vrásčitou tvář, kterou si zvykl poslední roky vídat  
v zrcadle. Nebylo tam nic. Zato o noční stolek vedle 
postele se opíralo sbalené tele a v osamělém paprsku 
odpoledního slunce zářilo mědí.

Před ztichlou, prázdnou nemocniční budovou se 
do dáli táhla rozpálená přímka silnice. Hrouda vyrazil 
prachem podél krajnice a navyklým pohybem zvednul 
palec, když za sebou zaslechl burácení motoru. 
Kamion, který zastavil, byl jak z amerického filmu 
– dlouhý předek, blýskavý chrom a chvění horkého 
vzduchu nad kapotou.

„Kam to bude?“ zeptal se chlapík za volantem. 
„Kamkoliv,“ řekl Hrouda, „hlavně když tam bude 
nějakej les.“

Jízda byla podivná. Kamion brzy opustil silnici 
a zdálo se, že se nad zemí spíš vznáší, než by jel. 
Občas se setmělo jako v tunelu, ale žádný tunel 
tam nebyl – vjížděli přímo do strání a do skal a zase  
z nich vyjížděli, jako když letadlo proplouvá mrakem. 
Řidič to nekomentoval a Hrouda se neptal, a tak cesta 
proběhla v tichu, vyplňovaném jen rachotem stroje.

„Tak jsme tu,“ prohlásil řidič nakonec. „Tady máš ten 
svůj les.“

Hrouda seskočil do trávy a koukal, jak kamion mizí 
ve svahu mezi smrky. Pak se rozhlédl kolem. Stál na 
malé loučce na úpatí strmého kopce, z druhé strany 
lemované březovým hájkem. Chvíli to vypadalo, že 
široko daleko není ani živáčka. Ale jen do té doby, než 
k němu vítr donesl kouř. Hrouda mu vykročil vstříc.

Za hradbou břízek dřepěl u ohniště vousáč v zelené 
košili a něco klohnil v ešusu. „Ahoj,“ pravil Hrouda. 
„Ahoj, ty seš tu novej, co?“ změřil si ho vousáč  
a napřáhl k němu dlaň. „Mně říkají Ferda.“ „Hrouda,“ 
zalomil mu palec. „Tak to abych tě tu trochu proved, 
co?“

Z dalších několika hodin si Hrouda pamatoval jen 
útržky – jména, tváře, místa a nekonečné množství 
dalších informací, kterými ho zaplavila zvednutá 
stavidla Ferdovy výřečnosti (a výjimečně i někdo jiný, 
pokud se náhodou dostal ke slovu).

„Tady si můžeš vybrat, je tu všecko úplně od všeho. 
Na jihu je teplo, léto je dlouhý, spousta slunce a tak. 
Hledej osadu Sluneční skála. Jestli máš rád podzim, 
tak se ti bude líbit na západě. Tam je tak barevnej, žes 
to neviděl. A mlhy hustý jak polívka. Ale na východě 
moc neni o co stát, zvlášť v tom nejvýchodnějším cípu. 
Tam má chajdu Kropínek, tam prší skoro furt – na 
rozdíl od zbytku Údolí. No, jak to tam chtěj, tak to maj. 
A kdybys byl z těch, co radši mrznou, tak běž úplně 
na sever. Kluci z Nanuků mají třičtvrtě roku pod nulou, 
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pár magorů tam dokonce bydlí v iglú. A když chceš od 
všeho trochu, tak zůstaň tady – kolem Středu je to tak 
akorát.“

Dál z oparu Hroudovy paměti vyčnívaly už jen 
osamělé ostrůvky slov.

„Minehava má oheň o letním slunovratu, tam potkáš 
skoro všechny...“

„Řeka protéká Údolím od severu až k jihu. Kousíček 
od Středu je pořádný jezero a na něm pár ostrovů - na 
jednom nebo dvou se najde i pěknej flek.“

„Jejich šerifka Velká Medvědice dělá nejlepší guláš 
v celym Údolí.“

„Kdybyses chtěl usadit nebo kdyby ti něco chybělo, 
postav si chajdu. Kamarádi ti pomůžou, to se tu 
neodmítá. Všecko, co potřebuješ, pak najdeš v šuplíku 
nebo ve skříni. Anebo na půdě.“

„A kdybysis někdy nevěděl rady, kousek za Havraní 
hlavou má chajdu Svatej. Říká se, že je tu úplně nejdýl. 
Ten bude vědět.“

Vybaven Ferdovými radami a narychlo načmáranou 
mapou vyrazil Hrouda na toulky Údolím. Mapu spálil 
hned první večer; nepřišlo mu to s ní jako pravé 
toulání, když věděl, kam jde. Nejdřív ze všeho 
zamířil na západ, kde v lesích kolem Podzimního 
campu sbíral do očí barvy javorů a vdechoval vůni 
jejich tlejícího listí. Když se toho dost nabažil, obešel 
Údolí celé dokola. Nevynechal ani deštivý východ, 
ani ledové pustiny severu. Čas od času potkal partu 
vandráků nebo se nachomýtl k osadnímu ohni, hřál 
se u kamínek v chajdách a naslouchal vyprávění za 
nocí. Nijak nespěchal; tady měl všechen čas, který si 
mohl přát. Nakonec zabloudil k Prameništi, do končin, 
kde se rodila Řeka. Koruny dubů tam převyšovala 
tmavošedá skála, která svým zobákem ukazovala  
k západu. Hrouda se dal tím směrem. Netrvalo dlouho 
a mezi stromy se vylouply obrysy chajdy. Jak se k ní 
Hrouda blížil, k jeho uším dolehlo pravidelné ťukání  
a útržek podivné, nezařaditelné melodie.

Na plácku před chajdou ležel kmen stromu, 
zbavený větví. Z jeho mohutného těla na jedné straně 
vystupovala křídla, tváře a další roztodivné tvary. Tam, 
kde přestával být stromem, se k němu shýbal štíhlý, 
vysoký muž a mezi údery řezářské paličky si pro sebe 
cosi tiše broukal. Než mohl Hrouda promluvit, vzhlédl 
a usmál se, málem jako by ho čekal.

„Pojď dál,“ řekl, když se pozdravili. „Zrovna hřeju čaj.“
„Jdeš jen tak kolem, nebo máš něco na srdci?“ 

zajímal se Svatej, když seděli na lavce před chajdou. 
„Asi spíš to druhý,“ přiznal Hrouda. Svatej přikývl. Bylo 
na něm něco starého, prastarého – ne v rysech jeho 
tváře, snad v jeho očích nebo v klidu jeho mlčení.

„Už jsem prošel celý Údolí. A ne že by se mi nelíbilo,“ 
řekl rychle. „To ne. Ale nějak prostě nemůžu najít 
místo, kde bych chtěl... zůstat.“ Už jen to slovo mu 
nějak nešlo z pusy. Zůstat, usadit se... Něco v něm se 
té představě bránilo.

„Nejsi první. Holt sem přijdou toulavý duše,“ pokrčil 
rameny Svatej. Hrouda měl pocit, že v tom bylo cosi 
divného. Malá vlnka, která zčeřila tu klidnou hladinu  
a zase se ztratila.

„Postav si chajdu,“ navrhl Svatej.
„Říkali mi,“ povzdechl si Hrouda.

„Nemusíš v ní zůstat napořád,“ opáčil Svatej. „Jen to 
zkus. Dej tomu čas.“

Hrouda dal na jeho radu. Postavil si boudu poblíž 
Podzimního campu. Odtud vyrážel na toulky krajinou 
večerních mlh a v době dešťů se hřál u svých vlastních 
kamínek. Sedával u ohňů kamarádů z okolí a dvakrát 
nebo třikrát přiložil ruku k dílu, když nějaký nováček 
nalezl zalíbení v západním kraji a rozhodl se v něm 
zapustit kořeny. Plynuly měsíce, přešla zima. Hrouda 
se usilovně snažil být spokojený, ale nezdálo se, že 
by čas utišil ten neklid, který mu kdesi v hloubi duše 
hlodal.

Přistihl se, že čím dál častěji vzpomíná na chvíle 
předtím, než přišel do Údolí. Na dlouhou čáru silnice 
a na chvějící se horký obzor, za kterým se ztrácela. 
Všechny krásy Údolí bledly před tou rozpálenou 
prašnou cestou.

Když zima s hukotem stekla z hor, vydal se do kopců. 
Zlézal strmé svahy, hledal pěšiny, stezičky zvěře 
– cokoliv, co by vedlo nahoru. Ale všechny cesty se 
časem stáčely zpátky dolů. Pak mu došla trpělivost 
a rozhodl se vyšplhat mezi smrky přímo vzhůru. 
Zpočátku to šlo, jenže potom jako by se sama hora 
rozhodla, že ho dál nepustí. Svah byl čím dál strmější, 
téměř kolmý, a jehličí – nekonečné hromady jehličí se 
Hroudovi sypaly pod nohama a jako lavina ho s sebou 
strhávaly dolů. Mořil se tak několik dní, než pochopil, 
že ani tudy cesta nevede.

Když se jaro blížilo k létu, vyrazil znovu k Prameništi. 
Svatej pracoval na dalším totemu, pro změnu štětcem 
a barvou. Znovu si pobrukoval tu podivnou melodii  
a tentokrát Hrouda zaslechl i slova:

Nebe je modré do konce dnů
les stoupá vzhůru od kořenů

Zavrtěl hlavou. Nedávaly mu smysl. Svatej vzhlédl, 
jako by vycítil jeho přítomnost. Usmál se, ale v očích 
měl cosi posmutnělého.

„Tak jaká?“ zeptal se nad čajem.
„Nejde to,“ povzdechl si Hrouda. „Snažil jsem se, 

ale...“ zavrtěl bezmocně hlavou. „Svatej, já prostě 
musim pryč. Nemůžu tu zůstat. Je to tu krásný, to jo, 
ale... Je mi tu těsno.“

„Myslel jsem si to.“ Na vysokém čele mu naskočila 
vráska.

„Svatej,“ hlesl Hrouda po chvíli, „nemoh bys... 
Nevěděl bys...“ vrhl na něj prosebný pohled.

Vráska se prohloubila. Svatej sklopil oči a dlouho nic 
neříkal.

„Jedna cesta tu je. V nejzápadnějším konci údolí je 
skála. Roste tam modřín. Vysokej. Vyšší než ostatní 
stromy. Pod ním je tunel.“ Hrouda přikývl. „Běž tam  
v noci o letním slunovratu,“ pokračoval Svatej podivně 
dutým hlasem. „Běž rovnou skrz, nezastavuj –“ zavrtěl 
hlavou a na čelisti mu přeskočil sval. „Víc ti neřeknu. 
Jdi už,“ vydechl.

V koutě u kamen se choulil soumrak. Mžoural na 
Hroudu šedivýma, slepnoucíma očima. Sbalené 
tele stálo opřené u dveří. Nejdelší den v roce se 
zvolna chýlil ke konci. Soumrak už dorostl velikosti 
bernardýna, vyplňoval celou zadní polovinu boudy  
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a packy natahoval pod stůl. Hrouda čekal. Teprve  
s první hvězdou nahodil tele na záda a rychlým krokem 
zamířil ke skalní stěně.

Silueta modřínu se temně rýsovala proti tmavnoucímu 
nebi. Hrouda se chvíli prodíral ostružiním, než našel 
černou díru tunelu. Vklouzl dovnitř.

Poslepu postupoval kupředu. Cosi se mu omotalo 
kolem kotníku. Nahmatal kořen. Vyprostil nohu  
a pokračoval dál. Hlavně nezastavit, zněla mu v hlavě 
Svatýho slova. Znovu ho zastavil kořen. Tentokrát se 
nenechal tak snadno setřást. Vymotal se a dral se dál, 
dál, dopředu. Kořeny ho šlehaly do očí a bodaly do 
těla, natahovaly se po něm jako pařáty. Ucítil ostrou 
bolest, jak mu první z nich pronikl kůží, hlouběji, dál... 
A pak už nic.

Hrouda cítil vítr ve větvích. Slyšel hlasy ptáků, vnímal 
váhu jejich těl. Pomalu se kýval ze strany na stranu 
společně se svými druhy. Staleté smrky, strážci údolí, 
chránily strmé svahy a šum jejich větví splýval v jednu 
píseň:

Nebe je modré do konce dnů
les stoupá vzhůru od kořenů

 Zuzana Kreislová – Žabka (Brno)
2. místo – Próza nad 23 let

PosledNí útočiště

Plechovka od piva se choulí za pařezem
hned vedle petlahví a tetrapaků, 
to je to místo, kde se vždycky slezem
v tišině romantiky plastového věku.

Vrnící databanky, tablety a flešky
vyloví slabý signál z éteru,
i na dně Macochy či na úpatí Sněžky -
pasáci našich informačních bordelů.

Kde bychom bez vás byli, kamarádi,
odřízlí od světa a jeho reality,
neschopni oznámit všem, jak jsme strašně rádi,
že sami v divočině válíme si kýty.

V průseku pod dráty je kupodivu čisto,
vysoké napětí tu ruší spojení,
signálům z družic nevoní to místo
a terra inkognita je to území.

Poslední útočiště zpátečnických srdcí,
která se proti větru vykálela,
a potřísněni vlastní revolucí
chodí sem mlčky jako do kostela.

Tuláci, vandráci a trempové tu sedí
vpleteni do pahýlů náletu,
obloha rozkrájená dráty tone v šedi
docela off-line, zády k životu.

Petr Doležal – Dollyk (Hlinsko)
3. místo – Poezie Oldpsavc  

oheŇ míru

„Že není nikomu podobná? Mně!“ Hrdě se rozhlídl.
„Ubohý dítě…“, zachechtal se Sam.
Andy se rozmáchl a málem spadl, ale Zelenec 

mu stihl dát za záda ruku. „Lidi… . Ta je tak krásná 
…“, rozněžnil se pak, potom hlavu spustil mezi nohy  
a začal klimbat.

„To je vůl…“ zachechtal se Zubr, „prvně, že je mu 
podobná a potom, že je krásná…“

„Až budeš otec, pochopíš,“ poučil ho Abbé. „Apropo, 
u nás v ulici je jedna slepá a hluchoněmá. Třeba by si 
dala říct.“ Zachechtal se taky : „Jenom nevím jak…“

„Co to meleš, ty nádhero?“ rozzuřil se Zubr, „můžu 
mít ženskejch pytel!“

„Tak proč nemáš?“ 
„Protože nechci, rozumíš?“
„No jo…“
Paní a slečny se rozesmály a Betty se ušklíbla : „Náš 

gigolo…“ a Zubr zařval svým vychlastaným hlasem, 
„co do mě rejete“? a Márty rozdrnkal mandolínu: „holky, 
holky jdou, to je k zbláznění …“  Přidaly se kytary s basou  
a zapikovalo bendžo…

Smích se vracel ozvěnou od zarostlých stěn starého 
lomu, v němž hořel výroční oheň, a který už byl léta 
domovem osady Bílá hvězda, zbudovavší tu svůj srub 
nazvaný, podle slavné předlohy, Fort Reliance.

Kolem ohně sedělo devět místních a k osmdesátce 
hostů. Bílá hvězda byla stará a známá osada.

Rozkladitý Zubr si ulevoval u houštiny, kam si od 
ohně odskočil. Zatvářil se spokojeně, nadnesl se na 
špičkách a začal si zapínat poklopec, když oči již 
přivyklé tmě, zaregistrovaly v houští nějaký pohyb. 
Zadíval se pozorněji a mezi větvičkami nevelkého 
smrčku uviděl znovu se pomlet maskáčovou blůzu. Na 
tváři mu vyrašil škodolibý škleb: 

„Co tam děláš, ty bejku?!“ zaryčel svým volským 
basbarytonem.

Houští se rozhrnulo a vylezl milicionář se samopalem.
Zubr zaryčel znovu, tentokrát neartikulovaně,  

a utekl k ohni. Tady chytil za rukáv Abbého a začal  
s ním lomcovat: „Ty vole, má samopal!“ a Abbé měl oči 
navrch hlavy.

A měl je ještě víc, když se kolem rozsvítily světlomety, 
v jejichž světle bylo vidět postavy, spouštějící se po 
lanech do lomu, ze tmy vystoupili další ozbrojení 
milicionáři a příslušníci Veřejné bezpečnosti a ozval 
se autoritativní hlas: „Nepokoušejte se uniknout! Jste 
obklíčeni!“

Načež všichni trempíři povstali jako žáci ve třídě, 
zdravící přišedšího pedagoga.

„Kdo jste?“ na oplátku zahulákal rozlícený Abbé,  
„a co je to tu za manévry?“

Nikdo z příslušníků ani z milicionářů mu však 
neodpověděl, tohle právo měl zřejmě pouze onen 
člověk s autoritativním hlasem

Ten teď přicházel v doprovodu důstojníka 
Bezpečnosti a zřejmě velitele Lidových milicí.

„Moc si nevyskakujte!“ uťal Abbého, „my už se vám 
podíváme na zoubek!“

„To bych teda opravdu rád věděl proč!“
„Vy jste mluvčí tady toho spolku?“ ukázal kolem 

ohně.
„Řekl bych, že jo.“
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„Tak mi ukažte doklady…“ Znovu přejel očima celou 
společnost: „Všichni si připravte doklady!“

„Mám je ve srubu.“
„Tak prosím…“ pokynul mu a začal přecházet, 

pozorujíc své ovečky a milicionáře, nemilosrdně 
provádějící kontrolu totožnosti zbývajících osmdesáti 
osmi.

„Gestapo hadr…“ zavrčel si pod nos Abbé  
a pokračoval do srubu.

Podal velícímu občanku: „To nás někdo udal jako 
teroristy?“

Ten od ní zvedl oči: „To není vaše starost, pane 
Vozdecký. Pracujete v…“ sklopil pohled a listoval  
v průkazu, „…v Prefostavu?“

„Jak vidíte“ přisvědčil, „už osmnáct let.“
„Jako co?“ Zaklapl průkaz a vrátil ho Abbému.
„Jako ďas.“
Ztuhl: „Tak já jsem vám pro srandu …“
„Rozhodně ne. Ale vpadli jste sem, jako bychom byli 

banda hrdlořezů, nebo feťáků. To není normální.“
„Kdo o vás ví?“
„Rozhodně hajnej Váša. Včera jsem s ním mluvil. 

Kdybych nemluvil, stejně o nás ví. Scházíme se každý 
rok v tuhle dobu a tohle je jeho rajón.“

„Jste někde organizovaní?“
„Ne.“
Tohle se mu nelíbilo. Tolik lidi se jen tak sešlo – to 

smrdí.
„Proč jste se tu sešli?“
„Jsme kamarádi.“
Velící se zatvářil ironicky: „Tolik?“
„Když máme brigádu na sázení stromků, je nás i víc.“
„Podívejte, tohle …“
Přerušily ho křik a hluk hádky.
„Co s ním třeseš jako se švestkou?!“ Rozzuřený 

Zubr odstrčil mladého příslušníka v maskáčích, 
pokoušejícího se nevybíravě probrat Andyho.

V příslušníkovi zabouřila mladicko-služební 
horkokrevnost a začal na něj řvát, načež Zubr přiblížil 
obličej až těsně k jeho: „Neser!“

Andy se kýval, sedíc obkročmo na kládě a vůbec 
netuše, oč jde, pokoušel se zaostřit na mladého 
policistu: „Chceš nakopat …?“

Příslušníkovi přispěchali na pomoc kolega a dva 
milicionáři a proti nim hrozivě vystoupili okolní 
trampové.

„Co je to tam?“ Velící rychle přenesl pozornost, kde 
doteď klidně probíhající kontrola hrozila překlopit se  
v konflikt.

„Soudruhu kapitáne, tady ten je jako slíva“ žaloval 
mladík, „a tenhle…,“ ukázal na Zubra, „mi brání ve 
výkonu a teď mi vyhrožuje.“

„Kdo ti vyhrožuje, mladej?“ zeptal se svým 
šmirglovatým hlasem Zubr, „ale nebudeš mi  
s kamarádem třást.“

Kapitán ukázal na Andyho: „To je normální?“
„Ale ne. Je otec dva dny“ vysvětlil Abbé.
„Hm…“ Kapitán přejel pohledem už zase klimbajícího 

Andyho, „to by z něj měla rodička radost. A vy se 
kroťte!“ houkl na Zubra, „nebo vás zajistíme.“ Obrátil 
se na Abbého: „Měli jste za povinnost akci ohlásit  
a nechat si ji povolit. To jste neudělali“.

„Ale tohle místo už v katastru Mořetín nemá.“
„S tímhle nemá Mořetín co dělat“.

„Já, že tam předsedu místního výboru moc dobře 
znám.“

„Nediskutujte. Až skončíme, zalijete oheň, sbalíte 
si věci a odchod. Vy jste asi vedoucí místní party, ten 
jejich šerif, ne?“

„To jsem,“ přikývl Abbé.
„Takže zodpovídáte za uhašení ohně a pořádek 

kolem. Jasný.“
„Jistě. Ale já tu jiný povolení mám.“
Kapitán rychle vzhlédl: „A od kohopak?“
Abbé vytáhl z bundy složený list papíru a mlčky mu 

ho podal.
Rychle ho přehlédl a pak ještě jednou pozorně. 

Potom ho opět složil a podal mu ho zpátky:
„Ale o tomhle v Mořetíně neví.“
Abbé se ušklíbl: „Pochopitelně …“
Kapitán zhlédl na své ovečky a zaburácel stejně 

autoritativním hlasem jako předtím na trempíře: 
„Mládenci! Končíme! Dáme si odchod.“

Ti teď překvapeně zůstávali stát a obraceli se  
k němu.

„Jak jste slyšeli. Končíme.“ Ukázal Abbému na 
náprsní kapsu paragánské bundy, kam uložil zpátky 
papír: „Tohle si ověřím …“

„Jistě …“ pravil lehce výsměšně Abbé.
Kapitán po něm ještě jednou přejel bezúsměvným 

pohledem, otočil se a odcházel. S ním i důstojník 
Bezpečnosti, jenom milicionář zůstal stát a čekal.  
S posledním pak odešel i on …

„Teda…“ pravil ulehčeně Sahib, stojící za Abbém, 
„prosím tě co´s mu to dal?“ 

Abbé sáhl do kapsy a podal mu složený list.
Sahib ho rozložil a četl: … bla bla bla … Povolení: 

Ve dnech 21. – 23. 5.1982 povoluji uspořádat setkání 
účastníků lesních brigád v polesí Vejměty-Úvalov. 
Po dohodě se zástupcem lesní správy se setkání 
uskuteční na tábořišti v lesích nedaleko obce Mořetín, 
včetně táborového ohně ze soboty 22. na neděli  
23. 5. Městský tajemník KSČ v Zadní Štráfli Jindřich 
Krupička.

„To je teda frajer, ten Krupička…“ prohlásil uznale  
a podíval se na Abbého, „kdo to je?“

Abbé se zazubil: „To je švagr …“ 

 Jiří Havlíček – Brixen (Jihlava)
3. místo – Próza nad 23 let
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prVní třída

„Mi chcete rozbít tonometr? Takhle vysokej tlak mi 
jeho stupnice ještě neukázala!“

Vladislav se zatvářil spokojeně. Vždy byl rád, když 
mohl ovládnout nějaký ten žebříček.

„Jestli se sebou něco neuděláte, tak se čtyřicítky 
nedožijete.“

Vladislav se rozmrkal. Jeho oční víčka dokázalo 
zastavit až stažení kůže hluboce vzad – až se mu 
jeho odstávající ušní plachty málem dotkly za týlem 
hlavy. V levém oku se mu zobrazil velký tučný otazník, 
v pravém roztřesený vykřičník. Vždy se těšil na svůj 
utěšený, blahobytný důchod, až konečně bude mít čas 
užívat si svého obřího kapitálu. A teď ho tu straší smrtí 
před vrcholem kariery? 

„Myslím to vážně. Musíte vypnout. Jít do přírody. 
Žádnej čas, žádný lidi, žádnej telefon. Jen vy, stromy  
a pohyb na čerstvym vzduchu,“ naléhala doktorka.

***
„Radime, na víkend vás potřebuji. Vyjedeme si do 

přírody.“
„Dobře, pane. Máte na mysli lázeňský pobyt?“
„Nikoliv, Radime. Představuji si nějaký park. Jen 

stromy, tráva, jeleni a zajíci.“
„Jeleni ale v Borském parku neběhají, pane! Jen 

snad divoká prasata, psali o tom v novinách.“
„Když říkám park, chci šampióna mezi parky. Ne 

nějaký přihlouplý Borský park, kde kolem mě budou 
pobíhat upocení a páchnoucí lidé v elastickém 
oblečení.“

„Omlouvám se, pane. Snad tedy jeden z našich 
národních parků?“

„Jaké to jsou, Radime?“
„Tak například Šumava nebo Krkonoše, pane.“
„Šumava, Krkonoše. Tam jezdí na dovolenou moje 

uklízečka a kuchařka. Nemáme nějaký mezinárodní 
park?“

„Slyšel jsem něco o Českosaském Švýcarsku, pane.“
„Výborně! V sobotu nás tam odvezete. A pozor! 

Nepřeji si žádné telefony, žádné e-maily.“
***

Cesta na sever byla dlouhá. U Berouna vysypanej 
náklaďák s pískem, Praha ucpaná, Ústí samej 
(pravděpodobně infekční) chodec. I tak to ale vypadalo 
na pěkný den. 

„Předpověď počasí pro dnešek je výtečná, blahopřeji 
pane.“

„Díky Radime.“
„Budete chtít poobědvat dříve než dojedeme na 

místo?“
„Rád bych se napřed pořádně prošel. Zajistil jste 

mapu?“
„Zajisté, pane. Je již připravená ve vašich deskách.“
„Dobrá práce, Radime.“
Vladislav na svém špičatém nose narazil brýle blíže 

k očím. Přísným pohledem si oskenoval mapu a vyřkl 
závěr:

„Nezajímá mě nic druhořadého. Líbí se mi tato 
oblast.“

Radim si nepostěžoval, že za sebe při řízení nevidí, 
a pátral po výsledku rozhodnutí otázkou:

„Jak se jmenuje ona oblast, pane?“
„1. zóna eNPé. Očekávám, že to bude něco jako  

1. třída v dopravních prostředcích. Nemám chuť vrážet 
do montérek a tepláků.“

„Výtečná volba, pane,“ pochválil řidič svého šéfa 
a natočil hlavu doleva, aby mu nebylo ve zpětném 
zrcátku vidět do očí, které vzápětí obrátil v sloup. 
Pokusil se změnit názor šéfa neuváženě: „Jen tam 
zřejmě nenajdeme žádnou turistickou cestou. A těžko 
soudit, zdaobjevíme alespoň jakousi vyšlapanou 
pěšinku“.

„Radime, nehodlám klást svá chodidla do ortopedicky 
zneuctěných míst. Chci jít svou vlastní neprošlapanou 
cestou.“

Vladislav zkrátka neměnil svá stanoviska. Naopak 
se při zavětření strachu zatvrdil. Snad proto po 
zaparkování auta vyrazil co nejméně schůdným 
terénem do co nejprudšího kopce. Vladislav byl 
opravdu tvrďák. Škrábat se vzhůru a proplétat se 
spletitou sítí roklí vydržel až do večerních hodin.  
A to nezahlédl ani jednoho jelena ani zajíce. Ve svém 
tempu si snad nevšimnul ani těch stromů. 

„Pane, nerad Vám pronáším negativní prognózy, ale 
řekl bych, že jsme zabloudili.“

„Ocenil bych, kdybyste mi alespoň jednou předal 
informaci, kterou bych již hodnou dobu nepredikoval 
sám!“ 

„Omlouvám se, pane.“
„Dobře Radime, vyveďte nás k automobilu.“
„Těší mě vaše důvěra, ale já nevím kudy.“ 
„Radime! Dobře, povoluji Vám vést nás zpět po 

cestě, kterou jsme sem přišli.“
„Pane, obávám se, že ani toto nedokážu.“
„Chcete mi říct, že jsme opravdu zabloudili?“
„Ano pane, máte vynikající schopnost predikce!“
„Radime, pevně doufám, že jste vybaven pro případ 

nouze!“
„Jestli myslíte telefon, tak ten jsem na Váš příkaz 

zanechal v automobilu.“
„Ano ano, to je v pořádku. Navrhuji se tedy ubytovat.“
„Kde, pane?“
„Někde poblíž samozřejmě, když se nemůžeme 

transportovat automobilem! Postačí zařízení běžné 
kvality.“

„Já ale netuším, jak nalézt jakýkoliv hotel, pane!“
„Nechte už toho, nemohu se rozčilovat!“
„Pane, toto nikam nevede. Pojďme jednoduše dolů, 

někam dojít musíme. Použil bych tuto mezeru mezi 
skalami.“

Radim měl radost, že dokázal převzít velení  
a sebevědomí mu vzrostlo i tím, že slézali průrvou, 
kterou evidentně někdo využíval. Kořeny stromů byly 
obnažené, jak se jich kdosi byl zvyklý chytat. I oni se 
jich museli často přidržet, aby se nezřítili dolů. Ten 
kdosi byl ale pravděpodobně o dost šikovnější, protože 
netušili, co dělat se slizkým skalním prahem, který 
následoval. 

„Radime, to neslezeme.“
„Pane, nemáme jinou možnost. Brzy bude úplná tma.“
„Dobře, skočíme.“
Vladislav i Radim dopadli měkce do mokrého mechu. 

Brzy začali řešit podobný problém, avšak tentokrát  
o několik desítek metrů větší. 

„Pane, vzdávám se vánočních prémií.“
„Myslíte i osobního ohodnocení, Radime?! Co to 

zase je?“
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„Jsme na obří skále. Toto neslezeme ani 
neseskočíme, zpátky asi také po tmě těžko vylezeme.“

„Radime, zbývá poslední možnost – Brainstorming.“
„Lano!“ „Padák!“ „Vrtulník!“ „Žebřík!“ „Výtah“ „Štola!“ 

„Dynamit!“ „Teleport!“ „Televize!“ „Pohovka!“ 
„Radime, je to jasné, musíme zde přespat.“ 
„Dobrá pane, porozhlédnu se po okolí. Zdá se, že 

zde lze jít dál. Je tu něco jako dlouhý úzký balkon.“
***

„Ó pane, následujte mě, něco jsem našel. Jsou 
tu jakási lůžka, lavice a uprostřed evidentně místo 
pro grilování! A hlavně,“ vyvodil Radim hýbáním 
ruky líbezný zvuk pohybujících se dřívek v papírové 
krabičce, „nechybí zde zápalky, značné množství 
topiva a několik konzerv jídla! 

„Výborně Radime! Vidíte, jaké jsem opět učinil 
moudré rozhodnutí? Jak je chytré vystříhat se nekvality 
a průměrnosti? Tomu říkám perfektně připravená 
nouzová místa pro záchranu našich drahých životů! 
Myslíte si, že by toto manažeři parku budovali pro 
nějaké bezvýznamné hosty? Kdepak, toto jistě  
v nějakých ubohých 2. zónách nenajdete. Zkrátka: 
Když cestovat, tak jedině první třídou!“

Radim během přednášky svého pána netrpělivě 
připravil rovnou čtyři konzervy na lavici k ohništi  
a pak začal kroužit po campu a čím dál tím víc se vším 
třískal.

„Zase tak perfektně připravené to tu nemají,“ začal 
svému pánovi oponovat, „nemůžu najít ani jeden 
papír nebo jakýkoliv jiný podpalovač. Ale co, sníme 
to studené, oheň vyřešíme později,“ vrazil Radim 
svůj pěstěný nehet pod očko konzervy a serval víčko. 
Málem si přiložil k ústům hned první plechovku, ale 
překvapený pohled svého pána ho zarazil. Přenechal 
svou voňavou nádobu pánovi a chopil se druhého 
gulášku.

Vladislav se tvářil spokojeně. „Radime, něco tak 
dobrého jsem snad ještě nejedl. Když už tu tak 
spolu neandrtálsky hodujeme, co kdybyste mi říkal 
Vladislave?“

„Proč ne, klidně si můžeme tykat,“ olíznul se Radim. 
„Tak to ne Radime, budeme si vykat! Ale říkejte mi 

Vladislave.“
Když snědli každý své dvě konzervy, vrátili se od 

společenských problémů k problémům s teplem. 
Citelně se ochladilo a jejich propocený oblečení  
a hlavě úplně mokré nohy toužili po ohni. Radim na 
sebe naházel několik co možná nejtenčích polen  
a začal pod nimi zběsile škrtat sirky. Vůně síry je ještě 
víc rozdráždila. Oheň ale neměl šanci. 

„Pane – teda Vladislave, nemáte u sebe nějaký 
papír? Alespoň kousek?“

„Radime mám, ale ten nemůžeme použít.“
„Panebože proč?“
„Byl by to proklatě drahý oheň, nosím u sebe pouze 

své cenné papíry.“
„Jak hodně cenné?“
„Nejlevnější jsou akcie v hodnotě nejméně milion korun!“
Radim se odmlčel. Zadumané ticho brzy přeťal drkot 

zubů dvou párů čelistí.
„Dobře, milion mě nevytrhne,“ procedil skrz vibrující 

zuby Vladislav.
Radimovi se kromě ledových končetin objevil na 

zádech ještě studený pot. Milion korun chytnul hned 

na první sirku. Bohužel ale moc tepla neudělal.  
V polenech to ani jednou neprasklo. Vladislav zvětšil 
svou teplosměnnou plochu o asi 10 procent vykulením 
svých očních bulev.

„Radime, to snad ne! Dejte sem ty sirky!“ začalo 
plápolat nyní už 10 melounů. Marně. Vladislav začal 
vypadat jinak. Šlo do tuhého. 

„Vladislave, obávám se, že jeden papír ta polena 
nerozhoří. Musíme tomu zatopit víc.“

„Mně je to už fuk. Tady je všechno, co mám.“
Vůně praskajícího dřeva a mihotavé světlo naplnily 

skalní příbytek hřejivou atmosférou. 
„Radime, víš co, tykejme si…“

  
 Radek Kottner – Kačer (Plzeň)

1. místo – Próza nad 23 let

PřesPáNí Na horách

Tak dlouho se trhaly
mraky o vrcholky hor,
až jsem porušila mlčení.
Ne pasteveckou holí,
abych probudila pramen
ukrytý v kameni,
ne zápalnou obětí
halící uhrančivý třpyt hvězd,
jen stakatem ženských kroků
a mozolnatou dlaní,
kterou se hněte zem
pro chleba.
Každodenní.

Neodpovídaly.
Snad zahřívaly orlí hnízda
a nabíjely křemeny září slunce.

Lenka Hejdová (Třtice)
1. místo – Poezie nad 23 let

šerif a nešika

Když jsem se narodil, sudičky mi přidělily osud 
smolaře, nešiky a poplety, který mě provází celým, 
tedy i trempským životem. Kamarádi z osady mě 
tudíž nikdy nebrali příliš vážně, ale že to přesto jsou 
kamarádi dobří, dokazuje i fakt, že mě ověnčili „jen“ 
přezdívkou Nešika, ač by se nabízely i mnohé horší. 
Šance, že bych se stal šerifem se však pochopitelně 
rovná tak jedné ku nekonečnu. To jsem si myslel až 
donedávna.

Jednoho pátečního odpoledne jsem se chystal na 
vandr s kamarády a (jak taky jinak) měl jsem značné 
zpoždění. Když jsem konečně dofuněl na nádraží, 
věděl jsem, že přicházím skutečně na poslední chvíli,  
a tak jsem hned naskočil do, jak jsem doufal 
správného, vlaku, který se právě rozjížděl, a po 
kamarádech se začal rozhlížet až pak. Zaradoval jsem 
se, když jsem spatřil skupinku v zeleném a radostně  
k ní zamířil, ale brzy jsem zklamaně poznal, že to jsou 
neznámí trempové. Oni se však překvapivě rozesmáli 
a začali mě vítat, nejen jako jakéhokoli kamaráda, 
ale přímo jako člena osady: „Ahoj šerife,“ zdravili 
mě všichni. „Cože?“ nevěřil jsem svým uším. „Říkali 
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jsme jen ‘ahoj‘,“ zopakoval jeden z nich.  Nechápal 
jsem, proč mi ti neznámí trempové říkají „šerife“, ba 
vůbec, že mě znají. Navíc jsem byl nervózní z toho, 
kde jsou mí kamarádi. Už jsem jim chtěl přátelsky 
vysvětlit, že jde o omyl, když najednou mi v hlavě něco 
přecvaklo. Vždyť jestli si tihle chlapíci nedělají legraci 
a opravdu mě z nepochopitelných důvodů považují za 
svého šerifa, mohl bych si alespoň pro jediný vandr 
šerifování vyzkoušet. Možná, že takovou příležitost už 
nedostanu…

  A tak jsem se už navenek ničemu nedivil a snažil se 
chovat co nejpřirozeněji jako šerif. Když jsme ale za 
chvíli vystoupili z vlaku, automaticky jsem se zastavil 
uprostřed nástupiště a čekal, až někdo udá směr. 
Jenže stejně jako já se zastavili i všichni za mnou. 
Po chvíli se jeden z trempů ozval: „Tak co, šerife, 
už víš, kam vyrazíme?“ V duchu jsem si musel dát 
facku, abych se už víckrát nezapomněl, a pak jsem se 
obrátil ke kamarádům: „Půjčí mi někdo prosím mapu?“ 
Trempové se po sobě podívali trochu překvapeně, 
ale jeden z nich mi mapu ochotně podal. S úžasným 
pocitem jsem ji rozevřel a připadal si fakt dobře, jak 
jsem nad ní stál, poprvé jako vůdce výpravy, alespoň 
do chvíle, než mi došlo, že jsem vlastně Nešika  
a v mapách se vyznám dost špatně. Chvíli jsem váhal, 
zda vedení nepředat někomu jinému, ale pak „pýcha 
zvítězila nad rozumem“ a já začal své nové kamarády 
vést k cíli, vsi slibného jména Pohostice, kdesi za 
lesem.

Šerifování bylo fakt supr.  Všichni trempové 
mě poslouchali a nikdo si ze mě nestřílel ani mě 
nekomandoval, jak se občas stávalo v mé partě. Není 
tedy divu, že na své kamarády z osady jsem na chvíli 
trochu pozapomněl.  Když jsme však díky mému vedení 
chvíli před setměním ještě bloudili lesem, nevypadalo 
vše zas až tak růžově. „Šerife…,“ zasupěl za mnou 
kdosi. „Omlouvám se,“ řekl jsem, „ale teď už bysme 
tam každou chvíli měli být.“ Přitom jsem ale lhal jim  
i sobě. Ve skutečnosti jsem zcela zabloudil, jenže teď 
jsem se nechtěl snížit k tomu předat vedení někomu 
jinému, a tak jsem kamarády táhl cestou necestou dál. 

Protože jsme pochodovali poměrně hustým lesem, 
kde vysoké stromy téměř zcela zakrývaly výhled na 
nebe, nikdo si nevšiml, že obloha postupně potemněla. 
Já ostatně skoro pořád zíral do mapy a vzhlédnout mě 
přinutila až velká kapka, která se mi rozprskla na nose. 
Ještě pár kapek pak spadlo jednotlivě, ale intervaly 
i vzdálenosti mezi nimi se postupně snižovaly, až 
se spustil poměrně hustý déšť. Stromy v tomto lese 
nám zřejmě nebyly příliš přátelsky nakloněny, když 
nám skryly hrozící nebezpečí, ale už nás před ním 
neschovaly. Možná mě chtějí potrestat za můj podvod, 
napadlo mě a dost jsem se zastyděl.  Už jsem se chtěl 
trempům ke všemu přiznat, poprosit je o odpuštění 
a předat mapu někomu jinému, ač mě překvapivě 
ještě nevyváleli v  mraveništi, ale dokonce ani nijak 
neprotestovali.  Najednou se však mezi stromy objevilo 
pár světel. Novou energii, která se všem vlila do nohou, 
jsem úplně cítil ve vzduchu a mé odhodlání k přiznání 
se opět pozvolna vytratilo. Raději jsem si ještě dovolil  
s hrdostí vůdce úspěšné výpravy na Severní pól 
pronést: „Kamarádi, Pohostice nás vítají.“

  Za pár chvil už jsme vítězně vcházeli do vytoužené 
budovy s nápisem „Pohostický hostinec“ na vývěsním 

štítu. Sotva jsem se ale uvnitř stačil rozkoukat, úplně 
jsem strnul. U nejbližšího stolu totiž seděla celá 
moje parta, ale to nebylo to nejzvláštnější. Mezi 
mými kamarády totiž byl ještě jeden neznámý tremp. 
Sice neznámý, ale přesto jsem jej vídal každý den.  
K nerozeznání se mi totiž podobal. Z údivu mě probral 
až kamarád Túrák, když mě překvapeně pozdravil: 
„Ahoj Nešiko.“ „Ahoj,“ odpověděl jsem trochu rozpačitě 
a zaplavil mě stud, že jsem se na kamarády úplně 
vykašlal. „Vidíte, tohle je ten váš Nešika, já jsem šerif,“ 
řekl můj dvojník a začal se vítat s mými novými, nyní 
dost vyjevenými kamarády. „Ahoj šerife,“začali jeden 
přes druhého zmateně zdravit a já si po jejich vzoru 
zalomil palec se všemi ze své party, což pochopitelně 
proběhlo za mnoha zmatených otázek, ale pravý šerif 
vzniklý šum náhle přerušil: „Myslím, že než dojde 
na vysvětlování, měli bychom přisunout nějaký stůl, 
aby si všichni kamarádi mohli sednout.“ Měl pravdu, 
a tak jsme se zmatkem v hlavách vše připravili, můj 
dvojník zatím všem objednal pívo na posilněnou  
a bramboračku na zahřátí a pak jsme se konečně 
usadili a brzy bylo vše jasné.

 Celé se to událo  celkem prostě. Hlavní vinu měla 
pozoruhodnost přírody, která dokáže stvořit dva téměř 
stejné lidi. Jako na mnoha zapeklitých situacích mého 
života se na tom ovšem podílely opět i mé nešťastné 
vlastnosti. Spletl jsem si totiž čas srazu o půl hodiny. 
Kamarádi mě marně vyhlíželi, a když už měl vlak každou 
chvíli odjíždět, přišel tam se vzorným předstihem na 
sraz se svou partou můj dvojník.   Mí kamarádi neměli 
důvod myslet si, že to nejsem já. Ten chlapík mi byl 
neskutečně podobný a navíc přišel pozdě. Protože to 
„byl Nešika“, jeho řečem ani pokusům dokázat, že je 
šerif nějaký cizí osady pochopitelně nikdo nevěnoval 
pozornost. A tak si kamarádi skutečně ještě před chvílí 
mysleli, že onen šerif jsem já a jen si vymýšlím. Když 
má osada takto popsala, jak tento zvláštní příběh 
probíhal na jejich straně, chtěli samozřejmě hned 
vědět, jakto, že mi „šerifova“ osada celou dobu věřila. 
Popravdě, i já jsem na to byl zvědavý. Trempové 
trochu váhali, ale pak se jeden z nich ozval: „Náš šerif 
je ve všem vzorný a přesný. Proto bychom možná 
Nešiku i odhalili,“ pousmál se. Ještě, že už jsem na 
takové narážky byl zvyklý. Tremp pokračoval:  „Ale 
také se chová, promiň mi to, šerife, dost povýšeně,  
a pokud by někdo zpochybnil jeho schopnosti nebo si 
z něj jen udělal legraci, bylo by celý vandr zle. Proto 
jsme raději nic neříkali. Ale hlavně by nás samozřejmě 
nenapadlo, že se něco takového může stát.“

 Všichni napjatě čekali, co trempovu obvinění šerif 
bude říkat, ale překvapivě se nerozčílil. Po chvíli 
promluvil: „Nemusíš se mi omlouvat, Přímáku. 
Upřímně, když jsem chvíli byl v kůži Nešiky, zažil jsem, 
jaké to je, když se k vám někdo chová mírně povýšeně 
a nebere vás vážně, a došlo mi, že jsem s vámi jednal 
ještě mnohem hůře. Chtěl bych se vám za to omluvit  
kamarádi. Přijímáte?“ Skupinka trempů se po sobě 
podívala a za okamžik všichni bez zaváhání, nejspíš 
z radosti nad tím, že jejich šerif takto dokázal uznat 
své chyby, zvolali: „Jasně kamaráde!“ Atmosféra se 
citelně uvolnila, ale já si to uvolnění stále nemohl zcela 
vychutnat, a tak jsem nakonec pronesl to, k čemu jsem 
se odhodlával již od spuštění lijáku: „I já se musím 
omluvit.  Svým starým kamarádům za to, že jsem se 
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na ně dnes úplně vykašlal a těm novým, pokud je i po 
dnešku můžu zvát kamarády, za to, že jsem si pyšně 
a hloupě myslel, že můžu být šerifem, kvůli tomu jsem 
je podvedl a připravil jim asi jeden z nejhorších pátků 
v jejich životě.“ Sám jsem byl překvapen, jak vznosnou 
omluvu jsem vymyslel. „Dobře, mi ti odpustíme, vždyť 
ani my nejsme, jak už víme, bez viny,“ odpověděl 
bez váhání Túrák. Přímák z druhé osady se usmál, 
šibalsky se mu zalesklo v očích a pronesl: „Vy jste teda 
dvojka – šerif a Nešika. Víte co? Úplně vám odpustíme, 
ale pod jednou podmínkou. Všechny dnešní píva  
a bramboračky půjdou na vás! Rozdělte se rovným 
dílem, ať je to spravedlivé.“

Byla to vážně pozoruhodná příhoda, ale nejdůležitější 
je, že krom toho, že nám přinesla skvělou historku  
k ohni, mnohým z nás dala i poučení, jímž se skutečně 
snažíme řídit. S osadou mého dvojníka se dodnes 
vídáme a on je stále vzorný a přesný, ale nyní už také 
mnohem víc oblíbený šerif. Mí kamarádi se ke mně 
od této příhody chovají o něco méně jako k Nešikovi, 
i když mi tak pořád říkají a já již nemyslím na místo 
šerifa a i bez něj jsem trempem rád.

 Barbora Mlčáková – Štěňátko (Plzeň)
3. místo – Próza do 23 let

štVanice

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

Všechno se zkazilo, když hostinskej před něj postavil 
půllitr. 

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

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

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

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

Klátivej byl vždycky prudkej typ a na Rouzmery 
žárlil. A když mu někdo prozradil, kdo je onen chlap, 
nečekaně se v sobotu večer vrátil z vandru a načapal je 
spolu doma u flašky vína. Došlo k bitce, kterou Klátivej 

vyhrál a jeho sok nepřežil. Odsoudili ho za vraždu.
To, že se objevil, znamenalo, že mu trest museli 

zkrátit. Bedla by za normálních okolností měl z návratu 
kamaráda radost, nebejt jedný takový maličkosti. Toho, 
že sotva se za jeho kamarádem zavřela vězeňská 
brána, přivlastnil si obě jeho lásky. A nedělal si iluze  
o tom, že by tohle Klátivej nevěděl.

Překonal úvodní záchvat paniky a u piva dumal co 
dál. Jestli je Klátivej tady, určitě je už nahoře v kopcích 
a hledá ho po campech. Rozhodl se, že chytí poslední 
večerní vlak zpátky. Nedávno se přestěhoval a doufal, 
že Klátivej jeho novou adresu nezná.

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

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

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

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

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

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

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

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

Na nějakej odpočinek musel zapomenout. Okamžitě 
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vyrazil dál.
Na vrcholu kopce byly skaliska. Vybral si jednu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konečně byl uvnitř. Protáhnul se štěrbinou a s úlevou 
se svalil na plácek. Shodil usárnu z propocenejch 
zad a vedle sebe opatrně položil kytaru, vyvaroval 
se sebemenšího zvuku, kterej by ho mohl prozradit. 
Snažil se dokonce i mělce dýchat, i když plíce řvaly po 
pořádným přísunu kyslíku.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

postřehl i ve tmě ten pohyb jeho pronásledovatel.
Bedla pochopil, že prohrál. Definitivně. Sáhnul po 

futrálu s kytarou, rozepnul ho a nástroj vyndal. Chvíli 
ještě váhala a pak podal Klátivýmu svou velkou lásku, 
kytaru Káču.

Jan Frána – Hafran (Plzeň)
2. místo – Próza Oldpsavci 

douPovské vrchy

Zadem,
lesem se kradem
po stezkách zvěře.

V noci
před světskou mocí
kryjí nás keře.

Trnitou buší,
cestu jen tuší
přesto jdou dál -

- psanci,
co hledaj šanci,
svůj Svatý grál.

Zdeněk Ryšánek – Crischot (Vlašim)
3. místo – Poezie Oldpsavci 
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šutráky a machři  

(Zuzce)

„Vole, bude pršet, vole,“ řekl Had a starostlivě 
sledoval mrak, sestupující po úbočí hor k řece.   

Had byl průvodce naší vodácké výpravy, kterého 
nám přidělila cestovka, řeka byla Dunajec a mrak byl 
prostě mrak, černý a ponurý. Valil se na nás z rzeci 
pospolitej Polskiej a cestou si hrozivě pobrukoval.

Ten vůl jsem byl já, ale neměl jsem důvod cítit se 
uražený. Pro Hada šlo o citoslovce bez jakéhokoliv 
reálného obsahu, které tvořilo podle okolností dvacet 
až třicet procent jeho výraziva.

Stáli jsme na břehu pod Červeným klášterem vedle 
hromady našich lodí a hodnotili situaci. Nahoře  
v kopcích už zřejmě lilo, protože řeka viditelně 
stoupala. 

„Musíme dál, vole, než nás to chytne.“ 
To řekl, pochopitelně, Had.
Vrátili jsme se ke klášteru. Červený kláštor 

byl nedávno vydán církvi, a mniši tu uskutečnili 
podnikatelský záměr. Bylo tu miniaturní muzeum 
a na nádvoří osvěžovna asi tak pro tisíc lidí. Mezi 
nimi seděla naše parta, tak, jak nás dala cestovka 
dohromady, a osvěžovala se. 

„Jedem dál, vole, zaplaťte a padáme. Vono bude 
lejt.“

Šel jsem shánět svého háčka, takové blonďaté 
třeštidlo s hlavou plnou bláznivých nápadů,  
s pomněnkovýma očima a jaksepatří proříznutou 
pusou. Ani mě nepřekvapilo, že byla u zpovědi. 
Zpovídala průvodce, mladého mnicha v bílé kutně,  
a dělala na něj oči, až se z toho očividně potil. 

„Naozaj,“ hovoril k ní po slovensku, „mníšky, tobož 
hocijaké cudzie roby, tuná sú néni!“ 

Odtáhl jsem Zuzanku, právě když mu začala 
vysvětlovat, proč by se jim občas hocijaká roba docela 
šikla, a mnich mi věnoval vděčný pohled. 

„To ti bylo zajímavý,“ zalykala se Zuzka nadšením, 
„on zná celý dějiny nazpaměť…“

„Jo? Tak nasedej, nebo nám celá parta ujede. To 
pádlo, buď tak hodná, si vem s sebou.“

„A já se ho zeptala…“ 
„Jestli nepotřebujou farskou kuchařku?“ 
Ale Zuzka byla plná dojmů a potřebovala se 

vypovídat.
„No né, počkej. Víš, že tady žil mnich Cyprián?“
„Nevím. Hlavně nevím, kdo to byl.“ 
„Letec! A taky bylinkář. Ale hlavně letec. Představ si, 

on lítal už v osmnáctým století!“ 
„Rozumím. Vařil si bylinkový čaje a pak celou noc 

lítal.“
Zuzka se zvonečkově zasmála. 
„Prosím tě, koukej před sebe,“ řekl jsem, „Jsou tam 

takový boule, víš? Říká se jim šutry…“
„No jo, porád! Ale on vážně lítal. V kronikách se píše, 

že sestrojil mašinu na lidský pohon a letěl támhle ze Tří 
korun až ke klášteru… To bych ráda viděla! Představ 
si, že by zničehonic letěl nad náma.“

„To by bylo dobrý,“ souhlasil jsem, „moh´ by mi hlásit 
šutry. Třeba tenhle,“ a lomcoval jsem pádlem, abych 
se mu vyhnul.

„A já se ho zeptala… Hele, kormidluješ vůbec? Teď 

tady byl balvan… Jo – já se ho zeptala, kdo byl ten 
svatý Romuald, co stojí na oltáři. Prej zakladatel. Jeho 
otec někoho zavraždil, a syn založil klášter, aby tatínek 
nepřišel do pekla…“ řečnila Zuzka a otáčela se ke mně 
celým tělem. 

Zuzanka byla hodná holka, ale jak pootevřela stavidla 
své výmluvnosti, vyvalilo se takové slovní tsunami, že 
by na ně měla mít zbrojní pas!

„Pamatuješ, když jsme jeli Otavu,“ nebyla  
k zastavení, „tam se zas vybíralo na sochu Jana 
Nepomuckýho… jo, na každý vodě nás potká nějakej 
svatej…“ 

Už jsem se nedozvěděl, co s námi světci zamýšlejí. 
Nebe mělo míň trpělivosti než já a pokusilo se Zuzce 
zamknout pusu pořádnou sprškou. 

„Jů, ono prší! No, a na tý Otavě…“ pokračovala 
Zuzka a déšť okamžitě zesílil. Svět kolem nás zešednul  
a řeka se pokryla milionem miniaturních gejzírků.  
V hukotu lijáku Zuzčin hlas beznadějně utonul. 

Kolem nás se přehnal Had –
„Přistanem, vole! V tomdle se nedá jet!“ 
 Loď za lodí skřípavě najížděla na břeh a vodáci 

prchali pod stromy. Málokdo měl na sobě víc než 
plavky. Veškeré vybavení na nás čekalo v příštím 
kempu.

„Je to ještě daleko, Hade?“
„Ani ne, vole, kousek. Ale jsou tu dvě peřeje. Ta první 

ujde, ale ta druhá, vole, v takovým dešti, to bude vo 
hubu.“

„Budem teda přetahovat?“
„Já nevím… já bych raději šla pěšky, když to není 

daleko…“ ozývalo se z hloučku.
Čekal jsem, co z Hada vypadne. 
„Vono bude fakt nejlepší, když pudete pěšky… Není 

to daleko, vole, deset minut a jste tam. Zkratkou po 
silnici. Chatičkovej tábor, vole, luxus.“

„A co lodě, ty tu necháme?“
Had dumal. Pak se podíval na mě – 
„Tom to zvládne. Hele, chceš mi dělat háčka? Sjedem 

s nima, vole, postupně. Bude to sranda, vole!“ 
„A dycky se vrátíme pěšky pro druhou? Jasně, jedu!“ 
Nebyl jsem sice tak nadšený, jak jsem se tvářil, ale 

mohl jsem snad před Zuzkou odpovědět jinak? A ta 
potvora nic, žádný obdiv, jen roztáhla pusu od ucha  
k uchu a zeptala se –

„A budeš taky hlásit šutry?“
Na okamžik jsem měl pocit, že můj eventuální syn 

bude muset jednou taky založit klášter.
Déšť se zmírnil, ale zato se zvedl vítr. Drobné kapičky 

deště bodaly jak jehly. Tenké silonové maskáče jsem 
měl úplně promočené a přilepené k tělu, takže jsem 
každou kapku cítil přímo na kůži. Jen plovací vesta 
trochu chránila, ale voda mi stejně stékala za krk  
a studila jako led. Nasedli jsme a odrazili. Pár lidí nám 
zamávalo, a pak zmizeli za clonou deště. 

Řeka se změnila. Z přívětivé houpačky se 
stal nerudný vztekloun, který nás hnal přes vlny  
a nedovolil nám vybírat si dráhu. Proud byl všude 
stejně žlutohnědý, s chuchvalci špinavé pěny. Vlny 
tloukly do přídě jak kladivo.

„Před druhou peřejí si klekni, ať snížíme těžiště… 
já ti ještě řeknu,“ překřikoval Had řeku. Vynechal svůj 
oblíbený vokativ, takže jsem usoudil, že jde do tuhého.

První peřej jsem neviděl, dokud jsme nebyli v ní. 
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Najednou začala kolem nás vařit voda, tekla několika 
směry současně a Had mluvil sprostě. Snažil jsem se 
zabírat, aby se loď dala řídit, a párkrát jsem narazil 
pádlem, div mi nevyletělo z ruky. Pak se řeka konečně 
rozmyslela, kudy poteče, a my projeli, ani nevím jak. 

„To bylo dobrý, vole,“ vykřikl Had, „vůbec jsme 
nenabrali.“

Ohlédl jsem se; těch pár splašků na dně mohlo klidně 
i napršet. Začal jsem být zvědavý na druhou peřej. 
Déšť na chvíli ustal a já rozeznal na břehu chatovou 
osadu. Vodáci ale nikde…

„Už tam určitě jsou, vole,“ tvrdil Had závistivě, „seděj 
v bufáči a nacamrávaj se grogem!“

Hnali jsme se ke druhé peřeji. Nad vlnami se z čepice 
pěny zvedala a zase mizela trojice balvanů. Bylo to 
jediné místo, kde byla řeka čistě bílá.

„Budeš mi muset, vole, pořádně přitáhnout. Vemem 
to vlevo!“

Spustil jsem se na kolena a přestal jsem vnímat zimu. 
Příď se zapíchla do pěny, zezadu se ozvalo něco jako 
– „…hni, vole!“ a já rval loď doleva, co jsem měl sil. 
Před námi se zvedla snad metrová vodní stěna a dno 
lodě zarachotilo o kameny… Naklonil jsem se co nejvíc 
dozadu, abych odlehčil příď. Proletěli jsme vlnou…  
a řeka se jako zázrakem uklidnila. Byli jsme v hladké 
vodě pod peřejí, kolem nás mírné vlnky – prostě idyla, 
vole. Ohlídl jsem se – teprve teď bylo vidět balvany 
v celé kráse, jak rozčesávají proud a v gejzírech ho 
rozhazují na obě strany. Tímhle že jsme projeli?!

„Zezhora to tak, vole, nevypadá, co?“ četl Had mé 
myšlenky.

Projeli jsme vracákem a o kus níž jsme přirazili  
u písečné pláže. Kemp vypadal úplně mrtvý, ale na 
samém okraji řeky stála Zuzka – 

„Teda, kluci, to bylo…“ vydechla, „hele, já vám 
přinesla pláštěnky. Vy jste už stejně mokrý, ale bude 
vám teplejc, fakt. A dáte si čaj, že jo?“ 

Úplně nás dostala. Had jen zakoktal - „Ty seš 
hodná…“ a ta postavička s deštěm zplihlými vlasy 
a hrnkem horkého čaje nám splynula s představou 
pozemského ráje.  

Spařili jsme si útroby vřelou vodou a šlapali studeným 
deštěm nahoru. Druhá jízda byla, jak prohlásil Had, 
„brnkačka, vole,“ zato s třetí lodí byly problémy. Byla to 
třímístná samba, podstatně větší a těžší než předchozí 
vydry. 

„To je pro toho metrákovýho pablba, vole“ řekl Had 
opovržlivě o jednom váženém klientovi cestovky, „von 
chtěl sambu, menší loď by ho prej neunesla. Bacha 
na druhý peřeji, vole, ať se tam, vole, vůbec vejdem.“ 

Měl jsem z předchozích jízd poněkud přehnané 
sebevědomí. Zatím to docela šlo, hlavně držet směr a 
řeka se postará o zbytek. A řeka se málem postarala! 
Vlítli jsme do peřeje, Had něco zaječel – těžko říct, jestli 
„volevole“ nebo „vlevovlevo“– a než jsem to rozklíčoval, 
voda nás přirazila bokem na kámen, jen to křuplo.  
V poslední chvíli se nám sambu povedlo naklonit 
na ohroženou stranu, loď se zakymácela a sklouzla  
z balvanu do proudu.  

„Ty vole, to bylo vo fous,“ vyhekl Had, „už sem se 
tam viděl.“ 

Přirazili jsme ke břehu. 
„No, vezem metrák vody, ale zvládli jsme to,“ řekl 

jsem smířlivě. 

„Metrák? Řekni dva,“ odpověděl Had, „ale jde nám 
to bezva, vole!“

Následovaly další lodě, až konečně přišla na řadu 
poslední. Měli jsme téměř slavnostní pocit. Bylo to 
vidět i na Hadovi, a ten měl jistě bohatší zkušenosti, 
než já. První peřejí jsme projížděli stylem „někdo jinej 
by tady moh´ mít potíže…“ 

Blížili jsme se ke druhé peřeji a najednou jsem si 
uvědomil, že Had kormidluje přímo mezi kameny. 
Nevidí je? Nebo… Ne! Jede tam schválně! Ale 
frajeřina je nakažlivá – když adrenalin, tak ať to stojí 
zato! Pořádně jsem zabral. Loď vletěla mezi šutry a my 
museli prokličkovat škvírou mezi nimi. Proud nás hnal 
na balvan, který zlomyslně vykukoval z pěny, a ať jsem 
se snažil sebevíc, byl stále před námi… Vyklonil jsem 
se z lodi, jak nejdál to šlo, a přitáhl! Vlna mě pořádně 
ohodila, na okamžik jsem ztratil zrak i sluch, ale když 
jsem se otřepal, balvan už mizel někde za zádí.

 „Ty vole,“ hulákal Had nadšeně, „já visel na pádle, 
vole, už sem nemoh víc udělat, vole, a jen sem zíral, 
vole, jestli to nějak zvládneš!“ 

Přirazili jsme ke břehu, ale slavnostní uvítání se 
nekonalo. V té chvílí se spustil ne déšť, ale ceďák 
jak kráva a všichni zůstali v chatách. Trochu mě to 
zamrzelo… 

Vytáhli jsme kánoj z vody a převrátili ji.
„Bylo to dobrý, vole,“ plácl mě Had uznale do ramene, 

a už jsme uháněli přes rostoucí kaluže do sucha.
Zuzka na mě mávala z verandičky poslední chatky.
„Já vzala schválně tuhle, abysme byli sami. Jsou tu 

dvě místnosti, a ta druhá je prázdná. Budem mít celou 
chatu pro sebe,“ referovala překotně a oči jí svítily jak 
kočce.

„To je bezva,“ zahuhlal jsem, a bylo mi to jedno.
Potřeboval jsem především stáhnout mokré, děsně 

studící maskáče. A utřít se, panebože, království za 
suchý ručník!

„Já na vás koukala,“ chrlila ze sebe Zuzka kulometnou 
rychlostí, „jeli jste skvěle. A ta poslední jízda! Já se 
úplně zajíkla, když jste tam vlítli, a vy jste to vybrali! 
Záď to vyhodilo tak vysoko, že Had nedosáhnul na 
vodu. Určitě vás všichni viděli a záviděj.“

 Najednou mě objala.
 „Tome, to bylo úžasný!“ zašeptala, a přitiskla se ke 

mně celým tělem.  
A já s hrůzou zjistil, že jsem byl v té studené vodě 

příliš dlouho!

 Tomáš Daněk – Tom (Praha)
3. místo – Próza Oldpsavci
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„No nazdar, ty jedeš taky?“ plácne mě jeden   
z příchozích do ramene. „A nemohla bys jet někam 
jinam s někým jiným?“ zamáčkne ve mně poslední 
zbytky radosti ze shledání. 

„ty mé voči, dnes bych si vyplakalááá...“
„Jedu s váma, abych si vás užila co nejvíc, než ve 

svým pokročilým věku shnijete nadobro,“ zasmečuju 
přes síť jízlivého konverzačního deblu. 

„mojé mládí, uteklo tak jako sééén...“
„Tak to abych si přepočítal všechny svoje věci teď  

a po vandru, než mě zase něco opustí, co?“ vzdychne 
a začne se teatrálně šacovat, jako kdyby hledal pár 
drobných pro bezdomovce. 

„v srdci mém, vzpomínka jééén...“
Zbytek Vejvodovy reprodukce zanikne ve sténání 

rozjíždějícího se vlaku. Sedím u okna a dívám se na 
svůj odraz v ušmudlaném skle. Hlavou mi proletí stádo 
pasoucích se srnek a zmizí. To jsem celá já...

Glumova Pieseň úPlNku

zabudol som
        na chuť chleba 
vo vysokých horách
na kropaje lupeňov
           na búrku čo trhá
                   vlčí mak
 na dávne spojenia
            v chatrčiach studených
                      na prahoch ktorých
                                   zahynul dážď
na kafe
            v hrnčekoch zubatých
                       s motívom házenek
zaliate po okraj
na dve lyžičky cukru
pre dobrých priateľov
                        a štamprlík do seba
                                 aby neprišiel strach
              že za oknom s muchami
pobieha smutný  pán Onegin
                                   a naše básne
                         naše básne
              čisté a úprimné
                         tak ako umakart
vravia, že popolník smrti 
                         má stále čas
na útržky ohňov
         v meandroch pamäti
                   z falošnej ražnej
                           nám stúpa pot
ráno zas do piecky
priložím kamenie
                a smútok uložím
                         do štyroch stien

Peter Jokl – Joko (Partizánske)
Zlatý Trapsavec

zase je tu PoNdělí…
 
Hořké pondělí 
jak ranní neslazená káva
místo cukru
sladkobolný smutek
Album paměti 
samolepky vzpomínek
podivného ticha
poztrácených peříček
krajiny dětství
v cárech mlhy slov
Ladím oheň v kamnech
brikety 
ty nikdy nenahradí 
opojnou vůni 
prosmolených polen borovic
Černé saze dní 
pracovního týdne
poletují bytem
jak radioaktivní spad 
Zamořují ho očekáváním
Na osobních dozimetrech  
měříme hodnoty
netrpělivě čekáme
až začne pípat pátek
a signalizuje
volnost cest 
pro toulavé nomády
lesů a strání
Místo ochranných oděvů 
obléct maskáče
místo dezinfekce
kouř ohně

Miroslav Marusjak – Miky (Olomouc)
1. místo – Poezie Oldpsavci

Ztráty a náleZy

Dunivý rachot kol, posraný  parapety od holubů, 
pískání průvodčích a okýnko záchodovýho orloje, ve 
kterým se ti za dvacku ukáže hajzlbába s pletacíma 
jehlicema. Stánek s gumovým europárkem v rohlíku, 
temný zákoutí čpící močí a průvodčí s postavou 
připomínající modrou kremnoli s přišitýma ušima. 
Důvěrně známý prostředí, ve kterým se za poslední 
roky změnilo pouze to, čím průvodčí odmávají odjezdy 
vlakům... červenou plácačku nahradil plastový terčík 
v reflexních barvách připomínající zparchantělou 
pinpongovou pálku. A uprostřed toho nádražního 
chaosu čekám já. 

„Ahój, kamarádi!“ mávám do dálky blížící se khaki 
skvrně, která se vyhrnula z podchodu. Stojí v něm 
chlap ve staré československé uniformě, u nohou 
načatou láhev ruský vodky, a vyhrává na tahací 
harmoniku „Škoda lásky“. Útržky jeho vystoupení 
doléhají až sem...  „škodááá láááskýýý...“
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Říkají mi Gajda a občanský jméno nehraje vůbec 
žádnou roli. Dobrá polovina lidí z party ho beztak 
nezná, protože doteď nepřijali moji žádost o přátelství. 
Zato mě přijali mezi sebe naživo a to se cení mnohem 
víc. Původně jsem se znala jenom s Majklem, ale to 
vůbec nevadilo, protože Majkl znal všechny ostatní  
a oni znali jeho, protože jeho pověst ho předcházela. 
Takovej Chuck Norris českejch lesů. Pak přibyl Kavka, 
kterej na rozdíl od svýho jmenovce Franze, kterej uměl 
jenom psát, ovládal devatero řemesel a ztělesňoval tak 
rčení „zlatý český ručičky“. Psát mu šlo sice taky, ale 
německy neuměl ani „fň“.  Německy  neuměl ani Čudla, 
ale zase docela válel na kytaru, takže jsme mu jeho 
jazykový nedostatky rádi odpustili. Dokumentaristou 
našich výpadů do lesa se stal PETko, kterej měl 
vždycky po ruce PET lahvičku s něčím dobrým na 
zub. A k našemu pevnému jádru se přidával značně 
variabilní počet členů široké vandrácké rodiny.

„Nespi, budeš malátná,“ zacloumá se mnou Majkl 
těsně před zastávkou. Nízký slunce ohryzává západní 
horizont a my se ověšujeme našimi trampskými 
zavazadly. Neunikne nám, že se Majkl nezvykle dlouho 
šacuje. Pod zvídavými podhledy nakonec zkroušeně 
přizná, že si na pásek patrně zapomněl připnout felínu, 
která tak odjela vlakem vstříc novým dobrodružstvím i 
majiteli. „Jenže byla plná rumu,“ povzdychne si bývalý 
majitel a my všichni posmutníme s ním. Za ztracenou 
felínu uspořádáme improvizovanou smutečku  
a statečně vypijeme vysokoprocentní obsah jejích 
dvou bývalých kamarádek. 

Ráno trochu bolí. U rozvrkočeného ohně sedí  
s kalným zrakem Kavka a vítá mě se slovy: „Uvařil bych 
si polívku, ale nemůžu najít svojí lžíci. Svojí památeční 
lžíci. Svojí lžíci z olivovýho dřeva, kterou jsem dostal od 
svojí ženy jako náhradu za tu, co jsem si na posledním 
vandru s tebou rozšlápnul.“ Než se stihnu nadechnout 
k jakékoliv odpovědi, naváže nit a pokračuje: „Takže by 
mě zajímalo, co s tím budeš dělat, s tou tvojí pověstí.“ 
Němá výčitka zůstane viset ve vzduchu po celý den. 
Hned jak obnovené neuronové spojení dovolí, začnu 
nad tím přemýšlet. 

Marně vzpomínám, kdy jsem k tomuhle prokletí 
přišla. Ze začátku si člověk ani nevšimne, že tu a tam 
něco postrádá. Zkrátka a dobře, dokud se ztrácely 
propisky, ponožky na spaní a smotky toaletního 
papíru, nikdo to vlastně moc neřešil.  Ve chvíli, kdy 
začal objem ztracených věcí narůstat a mizely bez 
rozloučení čepice, ešusy nebo felíny, začala se hledat 
neznámá konstanta  této nevysvětlitelné rovnice. Ač  
nikdo z party neoplýval matematickýma znalostma 
pokročilé úrovně, protože všichni zamrzli na trojčlence, 
shodli se všichni na jednom – že tou konstantou jsem 
já. Podle jejich teorie Gajdovy konstanty by všechny 
matematické úlohy končily stejně: vozidlo vyrážející  
z bodu A do bodu B by vlastně do cíle nikdy nedojelo, 
bez ohledu na to, kolik trasa měří a jaké zrychlení 
je mu třeba  připočítat. Podle Gajdovy konstanty by 
totiž zmizelo cestou. Stejně tak by těleso ponořené 
do kapaliny nebylo nadlehčováno žádnou vztlakovou 
silou, protože by se prostě ztratilo. Očekávala jsem 
nejhorší možný scénář, že se mnou prostě jednou 
ztratí i...trpělivost. Ale zatím mi statečně posílali zvadla 
na další vandry i přes značné materiální újmy. 

K ohni se přišoural Majkl a už od pohledu vypadal nějak 

použitě. Kavka vyhládle nadhodil udičku: „Nedáme 
polívku?“ „Asi ne, nějak jsem ztratil chuť, “drbal se 
ve vousech Majkl a otočil se na mě: „Nemáš toaleťák 
navíc?“ „Ty jsi ztratil i toaleťák?“ zajímal se Kavka  
s nadějí, že mi pod celkový účet tohoto vandru připíše 
další položku. „Kdyby tak...spíš mi něco nesedlo, celou 
noc jsem provozoval fekální turistiku, takže mi došly 
veškerý zásoby,“ zkroušeně vzdychl Majkl a posadil se 
opatrně sevřenýma půlkama na lavičku k ohni. 

Ten den jsme toho moc neušli. Majkl v pravidelných 
intervalech prohledával houštiny podél cesty  
a my si při každé nucené zastávce připíjeli na jeho 
ztracenou střevní mikroflóru. A tak zatímco jemu se 
večer znatelně ulevilo,  nám ostatním se stejným 
dílem přitížilo. Plánovali jsme se z toho vyzpívat  
u ohně, hned jak si uvaříme večeři. Jenže když došlo 
na lámání muzikantskýho chleba, Čudla jen smutně 
pohladil kytáru a vzdychl: „Fakt bych rád hrál, ale spálil 
jsem si prsty, když jsem vyndaval ešus z ohně.“ Pak 
se podíval na mě a tiše dodal: „protože jsem cestou 
ztratil svůj šátek.“ Zraky všech přítomných se upřely ke 
mně. Udělala jsem psí voči, že by ani Srstka neodolal, 
ale nepomohlo to. Po tiché pětiminutovce Kavka vstal  
a přisedl si na lavičku vedle mě. Chvíli bubnoval 
prstama na koleni a pak se na mě otočil se slovy: 
„Proč sakra nemůžeš bejt jako normální ženská?  
Z každý normální ženský chlapi ztrácej hlavu, jenom 
z tebe ztrácej věci!“

Celý následující den jsem se plížila na chvostu naší 
výpravy. Částečně zkroušena utrženými ztrátami mých 
kamarádů, částečně pro sichr, že by z nich cestou zase 
něco odpadlo. Po brodění potoka obcházím pro jistotu 
všechny vyšlapaný místa v trávě, kde se kamarádi 
obouvali. Hledám vypadlý nože, doklady, zapomenutý 
foťáky, ale vypadá to, že tentokrát nic. Radostně 
vykročím z osikového hájku na čerstvě posečenou 
louku a zarazím se. Na nízkém pažitu nejsou vidět 
stopy a já zjišťuju, že vlastně vůbec nevím, kudy se 
parta vydala dál. 

Panika. Mapu nemám, vzali jsme to zkratkou, krajinu 
vůbec  neznám. Signál žádnej, na hvízdání odpovídá 
jenom káně létající vysoko nad hlavou. Kecnu sebou 
na zem a fňuknu si jen tak pro sebe...ešusy, lžíce, šátky 
a žracáky, ale i kamarády? To jsem to dopracovala... 
Už vidím ty palcový titulky v Puchejři. Bermudský 
trojúhelník hadr...

Za chvíli se vzpamatuju. Copak je tohle sibiřská 
tajga? Nebo deštnej amazonskej prales, abych 
bloudila několik dní? Každou chvíli nějaká cesta a na 
ní vesnice. Vydám se na západ. Za chvíli skutečně 
narazím na štěrkovou cestu, která mě dovede na 
asfaltku s rozcestníkem. Vyberu si to větší město, kde 
mají vlakový nádraží, a pomalu se smiřuju s tím, že 
prokletá Gajdova rovnice ukončí tentokrát vandr už 
v sobotu. V půli nekonečnýho asfaltovýho kopce se 
ozve zahvízdání. No jo, zase nějakej zaběhlej pes. 
Když hvízdání nepřestává, napadne mě, že to může 
být taky na mě, a otočím se. S odstupem 50 metrů 
za mnou běží s vyplazeným jazykem Kavka. Rád 
by něco řekl, ale zatím z něj vychází jenom chrčivě 
dýchavičnej zvuk. S vděčnýma psíma očima ho 
plácám po mokrých zádech. Majklovi už je evidentně 
dobře a srší humorem: „Tak jsme si asi hodinu mysleli, 
že jsme se tě zbavili. Taková úleva, představ si. No  
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a pak na mostě nad cestou vidíme žhavou khaki čáru, 
jak pádí do Toužimi.“ Dělají nemožně pitomé obličeje. 
„Málem jsem z toho ztratil kytaru,“ přihřívá si polívčičku 
Čudla. „To bude historka do cancáku!“ těší se Kavka  
a nahazuje si bágl na záda. 

Cancák! Marně listuju v paměti, kdy jsem ho viděla 
naposled. Včera jsem ho radši nevytahovala, aby 
Majkla nenapadlo trhat nepopsané listy ve chvíli, 
kdy došel hajzlpapír. Mno, možná už taky nebylo co 
vytahovat. Naposledy jsem ho viděla v pátek večer na 
kempu. Zapsala jsem si údaje o ztraceném předmětu 
doličném č. 38 – felíně, co odjela na vandr někam jinam 
a s někým jiným. Shazuju bágl, hrabu se ve žracáku...
vypadá to bídně. Svěřuju se ostatním se slzami na 
krajíčku. „Asi jsem ztratila cancák!“ Chvíli se řehtají, 
považují to za vtip. Pak zvážní, vzpomenou si na 
nenávratně ztracené záznamy a archiválie. Kavka mě 
objeme kolem ramen, nakloní se k uchu a důvěrně za 
šeptá: „Víš, Gajdo, mám z toho smíšený pocity, abych 
tak řek. Konečně se něco ztratilo tobě, ale na druhou 
stranu, je ho fakt škoda. Asi něco takovýho, jako když 
se ti nesnesitelná tchyně zabije v tvým novým krásným 
autě...,“ a zajíkavě se rozchechtá. 

Nemělo smysl se vracet, museli bychom projít celou 

víkendovou trasu, ze který jsme si stejně  z padesáti 
procent nebyli jistí, kudy vedla. Čudla navrhoval jít 
po stopách Majklových houštinových dobrodružství, 
ale předpověď hlásila na další dny vydatný deště, po 
kterejch už by stejně nebylo co zachraňovat. Nezbylo 
mi, než se smířit se svou ztrátou. 

Ve středu večer, právě když jsem se nad novým 
cancákem pokoušela zrekonstruovat náš víkendovej 
vandr, mi pípla esemeska od Kavky. GAJDO, NASEL 
JSEM LZICI VE SPACAKU! VYPADA TO, ZE SI 
ZLOMILA TIM ZTRACENYM CANCAKEM PROKLETI! 
SUPER, NE? KONECNE NORMALNI ZENSKA  
KDY DAME DALSI VANDR?

Naťukala jsem potěšenou odpověď a zaklapla sešit. 
Takže jedeme nanovo. Otevřela jsem skříň a nedbale 
vystavěná kopička vandráckých věcí  se mi zřítila 
k nohám. Sesbírala jsem oblečení a sehnula se pro 
bágl. Z přihrádky na zadní stěně báglu, kam si nikdy 
nic nedávám,  něco vypadlo na zem. Sehnula  jsem se 
k otevřený stránce, ze který svítilo číslo 38. 

A sakra...

 Pavla Slepičková – Pavlís (Strakonice) 
1. místo – Próza Oldpsavci

Nález

Našla jsem srdce
A hledám vlastníka
Je celkem čistý
A taky voní
Touha z něj proudem
místo krve uniká
A slzy dálky
to srdce roní
Je cejtit lesem
a svěží pryskyřicí
Barvu má
jak zapadající Slunce
Spává samo
ve stínu pod borovicí
Ráno se myje
v studený tůňce

Našla jsem srdce
A hledám vlastníka
Je trochu toulavý
ale rádo se vrací
do chýše poutníka
co v lásce má.

Našla jsem srdce
A hledám vlastníka
Našla jsem srdce!
A asi si ho nechám...

Alexandra Fraňková (Praha)
2. místo – Poezie do 23 let

v Násobcích

sypeš mi do stopy
jak zvěři zrní
když sousto dýchá si pod sněhem
dusané dalším i v bezbřehém
otisku v otisku 
tak opatrní

plašíme doteky borovic

větvičkou z klobouku
kde pírko sojčí
probarví životem vybledlé
zasáhneš tou druhou od vedle
jakmile honěná pocity trojčím

učím se od tebe nechtít víc

nestačí dívat se do očí laně
hledat svou ztracenou sadalsuud

jen jak dřív zůstává doposud

že když mě pohladíš
i nečekaně

vrátím ti 
              v násobcích polovic

 Jitka Fialová (Velké Meziříčí)
3. místo – Poezie nad 23 let
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Výsledky 25. ročníku
Dědek Trasák (putovní hlavní cena)
Bohdan Mezei – Haluz za fotografii BedloDuet

Kategorie Z roklí a skal
1. místo: Jan Pohunek – Přebral: Českosaská tapisérie 
2. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Večer na Pustovni 
3. místo: Ondřej Jaroš – Višňák: Ráno v kaňonu Čaryn

Kategorie Trampové
1. místo: Bohdan Mezei – Haluz: BedloDuet 
2. místo: Peter Pintér – FOtep: Kadov 
3. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Býva také ráno

Kategorie Volné téma
1. místo: Peter Pintér – FOtep: Fatra na dlani 
2. místo: Ondřej Jaroš – Višňák: Pod Elbrusem 
3. místo: Peter Pintér – FOtep: Ostrá

Kategorie Retro
1. místo: Karel Drápal – Tom: 
Guláš před zakládajícím ohněm T. O. Samota  
v Zeleném údolí za Rapoticemi 27. 10. 1979 (ohřívaný 
na kamnech, jediném, co nám zbylo ze srubu, který 
nám někdo zapálil v době, kdy jsme absolvovali 
základní vojenskou službu)

Kategorie Trampská grafika
1. místo:  Bohdan Mezei – Haluz: 
 PF 2018 Haluz a Zuzka 
2. místo:  Tomáš Macek – Netopýr: 
 Český lev – PF 2018 
2. místo:  Jaroslav Kudláček – Jim: 
 Zvadlo na výlet s T. O. Old Zálesák 
3. místo:  Ondřej Jaroš – Višňák: PF 2018

Kategorie Trampská tvořivost
1. místo:  Jiří Moc – Mamut: PF 2018 
2. místo:  Víťa Felcmanová: Bezprsté rukavice pro   
 zimomřivé kytaristy, když oheň skomírá 
3. místo: Jirka Černohlávek – Qasinka: 
 Hodinářství – miniatura

Všem oceněným gratulujeme! Ostatním děkujeme 
za účast (bez vás by žádná soutěž být nemohla!)  
a přejeme, ať na stupních vítězů stanou v některém  
v příštích ročníků.

Soutěž Trasa je tu už čtvrt století. V letošním 
jubilejním ročníku se spolu utkalo 28 autorů se 
156 příspěvky. Opět byly zastoupeny fotografie  
z různých koutů světa, ručně i počítačově zpracovaná 
zvadla a novoroční přání a výrobky nejen ze dřeva, ale 
i z vlny, keramiky a kamene. 

Do pískovcové kategorie Z roklí a skal dorazilo 
28 příspěvků (od 13 autorů), do Trampů 41 (16), do 
Volného tématu 36 (13), do Retra 11 (5), do Trampské 
grafiky 27 (15) a do Trampské tvořivosti 13 (6). Porota 
zasedla pětičlenná, a to ve složení Jiří Macek – Čiksika, 
Oldřich Malachta – Olda, Pavla Slepičková – Pavlís, 
Magdalena Dvořáková – Waki a Filip Dušejovský  
– Will.

Informace ke 26. ročníku Trasy
Pro rok 2019 je v Trase vyhlášeno pět kategorií: 
I. Cvak di vlak (vlaky, vláčky, koleje, tunely, toul-
ky po opuštěných tratích a nádražní romantika),  
II. Trampové (kamarádi nejen na vandrech a jejich vy-
bavení), III. Volné téma (záběry z vandrů a toulek po 
celém širém světě), IV. Trampská grafika (zvadla, no-
voročenky, kresby) a V. Trampská tvořivost (veškeré 
trojrozměrné předměty s trampskou tématikou nebo 
jejich fotografie). Oproti minulému roku nebude letos 
otevřena kategorie Retro.

Uzávěrka 26. ročníku bude 28. února 2019.
Do každé z kategorií je možné přihlásit až tři 
příspěvky. Všechny je třeba zaslat dvakrát – jak 
elektronicky na e-mail trasainfo@gmail.com 
(fotografie o delší straně alespoň 1600 pixelů), tak 
vytištěné na adresu Iva Pohunková, Dvorecké 
náměstí 4, 147 00, Praha 4 (v rozměru nejméně  
13 × 18 cm a maximálně 20 × 30 cm). Papírové 
fotografie budou použity na výstavce na slavnostním 
ohni Trapsavce a Trasy a poté uloženy do trampských 
archivů Národního muzea.

Soutěžící, kteří se umístí na 1. – 3. místě, se 
mohou těšit malované placky a další zajímavé 
ceny. Podrobné znění pravidel, galerii vítězů 
předchozích ročníků a ukázky cen najdete na webu  
www.trasa.webnode.cz. Aktuality, zajímavosti  
a diskuzi ohledně Trasy najdete na Facebooku ve 
skupině Trasa – trampská soutěž.

Na vaše příspěvky se těší Kawi a Waki

Bohdan Mezei – Haluz: PF 2018 Haluz a Zuzka,  
1. místo v kategorii Trampská grafika

mailto:trasainfo@gmail.com
www.trasa.webnode.cz
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- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené 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 dostatek 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 maximálně tři povídky a maximálně tři básně.
- Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového 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 aktuální fotografii.
- Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii).
Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a věk.
Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku

se zpáteční adresou.
- Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům 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 sborník vítězných prací, který bude všem účastníkům
k dispozici zdarma.

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

• Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené 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 dostatek 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 maximálně tři povídky a maximálně tři básně.
• Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového 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 a adresu. 
• Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.
• Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu.  
Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a věk.  
Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou 
obálku se zpáteční adresou.
• Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům 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 sborník vítězných prací, který bude všem 
účastníkům k dispozici zdarma.

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

mailto:soutez.trapsavec@seznam.cz
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První číslo vyšlo již v roce 1994 (od té doby jich bylo 
vydáno 134) a nyní vychází jako čtvrtletník v rozsahu 
44-48 stran, plnobarevně, na křídovém papíře.

V Puchejři najdeš celou řadu pravidelných rubrik: 
DRBY A ZVĚSTI - čtyři strany aktualit, oznámení, pozvání 
HISTORKY S PROŠLOU ZÁRUČNÍ LHŮTOU - veselé, smutné  
i divoké příběhy z vandrů 
PRÓZA A POEZIE - trapsavecké povídky a básně 
PÍSNIČKA JAKO MALOVANÁ - písnička je překreslená  
do komiksu (poslední strana obálky) a uvnitř čísla je její text 
a něco o jejím vzniku a autorovi písně...

Kromě těchto rubrik najdeš v Puchejři reportáže z vandrů doma 
i po světě, potlachů a dalších trampských akcí, články věnované 
trampské historii, rozhovory, kreslený humor, komiks  
na motivy trampské písně. 
Již vyšly komiksy: Trail to Island, Šestačtyřicátej, Malý velký muž, 
Jarní kurýr, Osadní koleda, Švorcák, Chlapci z Rikatáda,  
Casey Jones …

Spolupracovníky a redaktory časopisu jsou: Fredy Schubert, 
Miloslav Nevrlý - Náčelník, Tony Linhart, Marko Čermák, Vokoun, 
Šlápi, Hanka Hosnedlová, Waki, Kytka, tiskový šotek Jáchym, 
Tony, Hafran, Tom Zvědělík, Kavče, Saša, Mejla, Lucka, Hadži, 
Obluda, Kokeš, Kameňák, Pavlís, Kokeš, Kapsa a celá  
(a hlavně dlouhá) řada psavých kamarádů a kamarádek, kteří  
do Puchejře jednou za čas pošlou nějakou tu aktualitu.

PřEDPLATNé
Předplatné na celý kalendářní rok je 200 Kč 
(a to i s poštovným, které dnes dělá 84 Kč).
V případě zájmu napiš svoji adresu na mail: puchejr@volny.cz
nebo pošli SMS na tel: 608 774 099 a uveď, že jde o Puchejř.
Co nejdříve ti bude poštou posláno aktuální číslo, ve kterém bude 
vloženo vše potřebné k předplacení - tedy číslo účtu, var. symbol 
tvojí platby a složenka - způsob platby bude na tobě.

trampský časopis pucheJř

mailto:puchejr@volny.cz
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Jan Frána 
– Hafran

Galerie letošních úspěšných autorů.

Zdeněk Ryšánek 
– Crischot 

Jiří Havlíček  
– Brixen

Zdeňka LíbalováMiroslav Marusjak 
– Miky

Barbora Mlčáková 
– Štěňátko

Pavla Slepičková
– Pavlís

Petr Doležal 
– Dollyk

Peter Jokl 
– Joko

Tomáš Daněk  
– Tom

Alexandra 
Fraňková

Radek Kottner 
 – Kačer

Tomáš Machalík 
– Doug

Zuzana Kreislová 
– Žabka

Jaroslav Kudláček 
– Jim

Jitka Fialová Iva Synáková  
– Tapi

Michael Antony 
– Tony

fotografie autorek se nepodařilo získat

Kateřina Vincencová
Lenka Hejdová
Tereza Hejdová
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