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Ahoj kamarádi,

tak máme za sebou další velmi úspěšný ročník. Nejen proto, že se sešlo skvělých 247 příspěvků, ale i proto, 
že se podařilo nalákat k účasti v naší soutěži hodně mladých autorů. Vždyť v kategorii do 23 let jich bylo stejně 
jako oldpsavců, a to je skvělé. Ještě lepší je, jak výborné práce autoři poslali, zatímco v minulých letech ani 
nebyla udělena všechna místa na bedně, letos, díky vysoké kvalitě prací, porota místa zdvojovala. Všem lovcům 
i youngpsavcům patří obrovský dík a já věřím, že to nebude ojedinělý jev, ale že se stane pravidlem.

Zlatým Trapsavcem se stala Tapi, a je to poprvé, kdy někdo získal Zlatého pětkrát – je třeba smeknout a čelem 
udeřit o zem v hluboké úkloně. 

Věřte nám, že letos porota neměla lehkou práci, tlačenice na předních místech byla obrovská a tomu odpovídá 
i počet udělených cen.

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, vedoucímu pionýrů ze Stráže pod Ralskem 
Jirkovi Musilovi za poskytnutí místa konání ohně, 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, děkujeme vám všem a nejpozději za rok „AHOJ!!!“

Hafran a Tom

Ulov svého youngpsavce
Tato naše kampaň bude samozřejmě pokračovat i v dalších ročnících. Už jen proto, jak úspěšná byla letos. 

I nadále budou lovci z řad zkušených autorů i příznivců soutěže odměňováni ulovených skalpem svého 
Youngpsavce, a to i za opakovanou účast, i nadále budeme vděčni za každou práci, která do naší soutěže přijde. 
Proto neuškodí, když připomeneme pravidla.

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 pošle 
příspěvek znovu do dalšího ročníku.
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Výsledky 45. ročníku Trapsavce
Zlatý Trapsavec
Vandr s mobilem – Iva Synáková – Tapi (Podolí u Brna)

Próza do 23 let
1. místo + Malý Trapsavec – Tam u Královýho Hradce – Renáta Nová – Trenky (Horní Bělá)
2. místo – Všechno bude zase fajn – Kateřina Handlová (Jindřichův Hradec)
3. místo – Tma – Marie Elstnerová – Drsná Maňa (České Velenice)
3. místo – Tulák – Vojtěch Bartoš (Praha)

Poezie do 23 let
1. místo – Místo místa – Alexandra Fraňková (Praha)
2. místo – Bezejmenný blues – Renáta Nová – Trenky (Horní Bělá)
3. místo – Nacházení – Sabina Dočekalová (Jablonec nad Nisou)
3. místo – Za okrajem – Linda Kastlová (Holýšov) 

Próza nad 23 let
1. místo – Časem ztracený – Radek Kottner – Kačer (Plzeň)
2. místo – Výměnné místo č. 35 – Zuzana Kreizlová – Žabka (Brno)
2. místo – Případ trampa Kamila K. – Miroslav Neuvirt – Wandri (Plzeň)   
3. místo – A tak jsem zůstal sám – Zuzana Kreizová – Žabka (Brno)
3. místo – Výroční potlach – Radmila Tomšů – Radka (Bílovice nad Svitavou)

Poezie nad 23 let
1. místo – Ještě... – Jiří Pachl (Plzeň)
2. místo – Konec října – Jiří Vídeňský (Moravské Budějovice)
2. místo – Krovky reality – Regina Podávková – Ginnare (Choceň)
3. místo – Ráno bez snídaně v trávě – Regina Podávková – Ginnare (Choceň)
3. místo – Stromy – Břetislav Kotyza – Koty (Zlín)

Próza Oldpsavci
1. místo – Jedna : jedna – Pavla Slepičková – Pavlís (Strakonice)
1. místo – Podraz – Michael Antony – Tony (Praha)
1. místo – Kontrola – Jan Frána – Hafran (Plzeň)
2. místo – Vrátnej – Pavla Slepičková – Pavlís (Strakonice)
2. místo – Tam a zase späť – Peter Jokl – Joko (Partizánske)

Poezie Oldpsavci
1. místo – Podstín – Peter Jokl – Joko (Partizánske)
1. místo – Sonata inkognita – Jaroslav Šlejmar – Kutloch (Rokycany)       
2. místo – Hora snov – Vlastimila Hlavatá – Aťka (Náchod)
2. místo – Hromnice – Eva Koubová – Evelína (Chrást)
3. místo – Mínus pade – Miroslav Novák – Kazatel (Brno)
3. místo – Zloději delikventi – Miroslav Marusjak – Miky (Olomouc)

Porota
Jaroslava Šálková – Kavče, Magdalena Dvořáková – Waki,
Zdenka Jerešová, Milan Plch – Belmondo, Jiří Pešaut

Noví Oldpsavci
Zuzana Kreizlová – Žabka, Radek Kottner – Kačer
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Výměnné mísTo č. 35

Široký chodník byl zalitý odpoledním sluncem. 
Křemeny v jeho popraskaných dlaždicích se blyštěly 
jako zlato. Byla to jedna z těch starých čtvrtí, které 
pamatovaly nejlepší léta tohoto města, čtvrtí, jejichž 
budovy a chodníky z dob dávno před mým narozením 
přežily své tvůrce i jejich děti a dost možná přežijou  
i mě. Měl jsem to tu rád; každý kámen dýchal zvláštním 
klidem a čas jakoby plynul pomaleji, nikdo nikam 
nespěchal. I já jsem zvolnil krok, když jsem zahýbal 
za roh Široké a Slepé, kde nad zelenými dveřmi visela 
oprýskaná cedule: Výměnné místo č. 35.

Uvnitř mě v nose zalechtal pach starých knih, kůže 
a prachu, který tančil v paprscích slunce prodírajících 
se špinavými okny. Harry tvrdil, že umývat je nemá 
vůbec smysl – uvnitř i venku bylo prachu tolik, že za 
pár dní stejně vypadala jako předtím. Tohle místo 
bylo podobné tisícům dalších, která vznikla krátce po 
Přelomu, když se lidé nasytili neustálého nakupování 
a vyhazování věcí a začali hledat nové způsoby 
života bez nutnosti neustále vydělávat a nesmyslně 
utrácet. Přelom vůbec přinesl spoustu dobrých věcí. 
Mimo jiné ukončil i všeobecnou zběsilou honbu za 
novými technologiemi a vytvořil prostor, v němž byli  
i původní lidé – ti bez implantátů – plnohodnotnými 
členy společnosti. Většina z nich, k níž jsem patřil i já, 
se ovšem neobešla bez různých zařízení usnadňujících 
každodenní život. Svět po Přelomu byl jednodušší, 
ale ne dost jednoduchý na to, aby bylo možné jej 
obsáhnout prostým lidským mozkem a smysly. Tedy až 
na výjimky, jako byl právě starý Harry.

„Jak to jde?“ zavolal jsem ode dveří. „To záleží na 
tom, kdo se ptá,“ ozvalo se odkudsi zleva. Propletl 
jsem se labyrintem vysokých regálů plných rozličných 
předmětů a zakrátko mi do očí blýskla Harryho pleš, 
skloněná nad krabicí cínových vojáčků. „Tome!“ uvítal 
mě, když si zaclonil rukou oči. „No?“ nedal jsem se 
odbýt. „Ale to víš, pořád stejný. Lidi něco přinesou, 
něco si odnesou... Zrovna mi tu přimašírovala tahle 
parádní armáda. Kdybys byl o dvacet let mladší...“ 
zašklebil se.

Cinknul zvonek nade dveřmi. „Haló? Haló, je tu 
někdo?“ ozval se dívčí hlas.

„Jo, vždyť už jdu,“ zabručel Harry a spěšně se kolébal 
ke dveřím. Stála tam tmavovláska, asi šestnáctiletá,  
a v náručí svírala jakýsi balík, ze kterého trčely řemeny 
a chlupy. „Tohle jsme našli ve sklepě a k ničemu se to 
nehodí.“

„Ve sklepě, říkáš,“ zdvihl Harry obočí. „Vyklízeli jsme 
nějaké věci po dědovi,“ vysvětlila. „Můžu už jít?“ „Jestli 
nic nechceš výměnou, tak je to všecko,“ řekl a mně se 
zazdálo, že mu v hlase zní jakási nedočkavost.

„Pojď,“ kývl na mě, jakmile se za ní zavřely dveře, 
a zamířil mezi regály dozadu, kde se za prosklenou 
stěnou krčila maličká kancelář. Prastarý dřevěný 
stůl, dvě židle a regály se stohy záznamů o věcech, 
které sem lidé přinesli, nebo si vzali. Zhmotnělý proud 
času protékající tímto místem, zaznamenaný Harryho 
strohým rukopisem.

„Tak se na to podíváme,“ řekl, když židle zasténala 
pod jeho vahou, a rozmotal ten tajemný balík. Po tváři 
se mu rozlil spokojený úsměv. „Víš, co to je, Tome?“ 
Zavrtěl jsem hlavou. Vypadalo to jako nějaké podivné 

zavazadlo, nebo snad pouzdro na nějaký přístroj. 
„Tohle je rakouské tele. Vojenský batoh z druhé války. 
Podívej,“ strčil mi pod nos pás tmavé kůže, „1942.  
V době, kdy jsem byl kluk, by tohle byla starožitnost.“ 

Pak se rozvyprávěl. O tom, jak torny z telecích kůží 
vyráběli sedláři a později vězni, jak se jejich podoba 
měnila s postupující válkou. Jak s nimi ještě desítky 
let po válce do lesů vyráželi trampové. „I můj táta tak 
ještě jezdil,“ pohladil něžně zrzavou kožešinu, „párkrát 
mě vzal s sebou. Dneska už by do lesa nikdo nevlez. 
Na to se všichni moc bojí,“ posteskl si. „Nejenom noví 
lidi, i ti původní, co chodí vyměňovat a koukají na svět 
svýma očima a mají to v hlavě ještě dobře srovnaný.“

Ten večer mi v uších duněla děla a hřměly kytary 
a dlouho do noci jsem si představoval, jaké to asi je 
usínat za šumění stromů kdesi venku, v pusté divočině.

Následující týden jsem neměl moc času kvůli 
pracovním povinnostem, a tak jsem do Harryho 
skladiště znovu zavítal až ve čtvrtek, poslední 
den před víkendem. „Můžeš mi s tímhle skočit na 
osmatřicítku?“ zastavil mě hned ve dveřích. „Co bych 
pro tebe neudělal,“ usmál jsem se. Z pohledu, kterým 
mě obdařil, jsem měl dojem, že má něco za lubem. 
„Přijď pak rovnou dozadu,“ dodal jen.

Výměnné místo č. 38 se nacházelo na nábřeží  
o pár bloků dál. Předal jsem Harryho balíček a s jiným,  
o poznání menším, jsem se vydal zpět.

Když jsem se blížil ke kanceláři, stála tam nějaká 
ženská, nejspíš manažerka. „Ale no tak, Jindřichu,“ 
říkala právě, „dejte si přece říct.“ Byla jistě jednou 
z těch nových lidí – samá funkční tkanina, chytrá 
blůzka, určitě protkaná stříbrem proti bakteriím.  
V ruce svírala černou krabičku. Harry z poza skla cosi 
zabručel. „No, jak myslíte,“ vzdychla rezignovaně. 
„Až si to rozmyslíte, víte, kam zavolat.“ Minula mě 
bez povšimnutí, jako bych byl jen dalším zaprášeným 
regálem, a spěšné kroky odpružených střevíčků brzy 
zanikly v tichu skladiště.

Ze slušnosti jsem zaťukal na prosklené dveře 
kanceláře. Harry vzhlédl od své kartotéky a po tváři 
mu přelétl náznak úsměvu. Pak se znovu zachmuřil. 
„Ta holka mi dokáže vždycky pohnout žlučí. Prej 
‚technologie vám ulehčí život‘. Jako kdybysme si  
s technologiema už nenaběhli až až. Já mám svoje 
papíry. Já se v nich vyznám. Já jo.“ Točil se na židli, 
jak se snažil najít tu správnou přihrádku. „Něco pro 
tebe mám, abys věděl,“ zadíval se na mě přes tenké 
obroučky brýlí.

Pak otevřel skříň a chvíli v ní něco hledal. Nakonec 
mi podal balík zelené látky. „Na, zkus si to. Doufám, že 
ti to bude.“ Padlo mi to perfektně. Cítil jsem se v tom 
hrubém plátně trochu nesvůj, přece jen to bylo dost 
odlišné od všech svršků moderní doby. „Zvykneš si,“ 
usmíval se Harry. 

„A teď, Tome,“ povídá slavnostně, „tady je tvoje tele. 
S tím řemenem, cos mi dneska přines, je kompletní.“ 

„A co ty?“ nedalo mi to. „Já? Já mám svoje, po tátovi. 
Takže – můžeme vyrazit?“

Zuzana	Kreislová	–	Žabka	
2.	místo	–	Próza	nad	23	let
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Všechno bude zase fajn 

Myslela jsem, že mám všechno pod kontrolou… ale 
mýlila jsem se.

Začalo to před měsícem. Nějak se mi přestalo dařit. 
Rozešel se se mnou přítel a já si připadala naprosto 
ztracená. „Všechno bude zase fajn,“ pokoušel se mě 
utěšit, když mi začaly téct slzy. Nechtěla jsem ho 
ztratit. Naštěstí se mi podařilo z nás udělat aspoň 
přátele. Nechtěla jsem, aby Dan navždy odešel  
z mého života. Toužila jsem se ztratit pryč. Vypadnout 
do jiného světa a nechat starosti za hlavou. A pak jsem 
dostala ten úžasně šílený nápad! Půjdeme spolu na 
túru. Vyčistíme si oba hlavu a určitě nám to celkově 
prospěje. Tak jsem začala plánovat, samozřejmě až po 
jeho nadšeném odsouhlasení a těšila se. Naplánovala 
jsem úžasnou trasu. Bez lidí. Jen lesy a příroda. Prostě 
útěk do jiného světa. Kupovala jsem potřebné věci, 
sháněla mapy, těšila se a jen těžko přežívala hodiny 
v práci. 

Konečně nadešel den začátku výpravy. Měli jsme 
se setkat na nádraží. Hodila jsem batoh na záda, 
zamkla dveře a vykročila. Už tam čekal. Objali jsme 
se a vyrazili. První den vypadal dokonale. Celou cestu 
jsme si měli co říct. Připadalo mi, jako kdybychom byli 
pořád ještě spolu. Až mi chvílema bylo líto, že to za pár 
dní skončí. Večer jsme se usadili na louce. Rozložili 
spacáky a chystali se ke spánku. Společně jsme 
pozorovali hvězdy a poslouchali zvuky přírody. Bylo 
mi krásně. Dokonce jsem úspěšně zaháněla myšlenku 
brzkého konce tohoto dobrodružství. Naposledy jsem 
se zadívala na tmavou zářící oblohu apak už jsem se 
ponořila do říše snů.

Druhý den jsme vstali dost pozdě. Trošku mě to 
znervóznělo. „Nevím, jestli stihneme dojít na další 
stanoviště, co mám na mapě,“ odpověděla jsem na 
jeho dotaz, proč jsem tak mrzutá. Jeho řeči o tom, 
že tam přeci nemusíme dojít, když spíme, kde se 
nám chce, jsem neposlouchala. Špatná nálada se ale 
brzy ztratila a my už opět byli zabraní do rozhovoru. 
Vzpomínali jsme. Jak jsme se poznali, jak jsem tenkrát 
spadla na prvním rande do louže, jak jsme leželi spolu 
v posteli a smáli se... Brzy to skončí, Emo, zase půjdeš 
svou cestou, snažila jsem se sama sobě domluvit. Ale 
nepomáhalo to. Teď už to nejde změnit, opakovala 
jsem si. 

Dan vypadal bezstarostně. Stále se usmíval a byl 
hrozně milý. Věděla jsem, proč jsem se do něj tenkrát 
zamilovala. Večer se nám navzdory pozdnímu vstávání 
podařilo dorazit na místo označené na mé mapě.  
K večeři jsme se rozhodli udělat polévku. Po uvaření 
jsem polévku sundala z vařiče a rozdělila rovným 
dílem do dvou ešusů. On mezitím rozkládal spacáky. 
Když se vrátil za mnou, měl už polévku připravenou. 
Poděkoval a hladový se pustil do jídla. Nikdo nemluvil. 
Každý byl ve svých vlastních myšlenkách. Začala jsem 
být nervózní. 

Myslím, že už je vhodná chvíle, říkala jsem si  
v duchu. Nadechla jsem se. „Víš…,“ začala jsem. 
Zvědavě se na mne podíval. Polévku už měl skoro 
snědenou. Pokračovala jsem: „Věděla jsem, že tahle 
výprava skončí. Ty jsi to věděl taky. Ale každý jsme to 
mysleli trošku jinak. 

„Co?“ udiveně se na mě podívá. 

„Zkrátka, z téhle výpravy se vrátím už jen já.“
Položí prázdný ešus do trávy a zadívá se mi do očí. 

„Jak to myslíš??“ zeptá se zmateně. 
„To pochopíš, hlupáčku…“ Usměju se a dodám: „Jak 

ti chutnala polévka?“ 
Dan zamrká a polkne. 
„Tobě jsem tam trošku něco přidala,“ řeknu a opět se 

usměju. Naše úžasná výprava vrcholí. 
„Co co to meleš? Cos tam dala! Děláš si ze mě 

prdel?!“ Začíná koktat. Už to začíná fakt silně 
účinkovat. Ještě pár minutek a show může začít. 
Chce vstát. Pobaveně se koukám, jak mu neslouží 
nohy. Za chvilku už ani ty jeho kecy neuslyším. Ústa 
mu taky přestanou sloužit. Ale bude moct cítit bolest. 
A to přijde moje chvíle. Pomalu se zvedám a jdu ke 
svému batohu. Připravím si zatím potřebné věci. Jeho 
blekotání ignoruji. Navléknu si rukavice. Podívám se 
na něho a s úsměvem řeknu: „Neboj, všechno bude 
zase fajn.“ 

Kateřina	Handlová	
2.	místo	–	Próza	do	23	let

Podstín
nájsť

vlastný krok
vo vysmrkaných kalužiach

poľných ciest
nájsť

útržky dlaní
na kostiach stromov

kompas pamäti
na povrázku

s uzlíkmi spomienok

utekáme
od nedopitých sľubov

do bezkonárej tmy
k nepodpísaným ohňom

závislí
na penicylínu noci

a škrípajúcich hviezdach

reumatický dážď
nám cvaká do tváre
jednosmerný lístok

zbabelosti
do otvoreného futrálu

od gitary
žobravý mesiac

hádže
drobné sprepitné

opäť zaspíme 
posledný verš

Dni zebou
človíčku

Bůh s Tebou

Peter	Jokl	–	Joko
1.	místo	–	Poezie	Oldpsavci
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VráTnej

„Tohle je speciální voddělení, mladej. Tady jsou ty 
nejtěžší případy, naprosto rezistentní vůči jakýkoliv 
léčbě,“ pokynul vrátnej k zavřeným skleněným dveřím 
v přízemí, přes který byly navařený železný mříže,  
a zamířil zpět do svý vytápěný kukaně. Tím skončilo 
moje seznamovací kolečko civilkáře a začala 
každodenní pracovní rutina. Po týdnu jsem prošel všemi 
odděleními kromě toho posledního za zamřížovanými 
dveřmi. Při nejbližší příležitosti jsem se na to starýho 
vrátnýho zeptal. „Jo mladej, o těhle říkaj, že sou 
uplně nejhorší se všech. Naprosto nepředvídatelný 
volnomyšlenkáři prchající při sebemenší příležitosti 
mimo civilizaci a mimo dosah našich monitorovacích 
zařízení. Vloni se jeden z nich během odpolední pauzy 
na dvoře prohrabal až ke kanalizaci a zkoušel se dostat 
do tý roury, co přes hranici pozemku odvádí všechny 
místní sračky. Propláchli ho třikrát skotskýma střikama 
se Sanitolem, ale nic nepomohlo. Smrdí nám dál na 
oddělení. Říkám mu teď Hovnivál,“ dokončil nezvykle 
dlouhý monolog vrátnej a típnul cigaretu o parapet. 
Venku začalo drobně ale vytrvale pršet. 

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

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

„Ty ponožky si sundejte a nechte je za dveřma, 
mladíku,“ zavrčela vrchní, když si všimla mé maličkosti. 
„Sou čistý,“ odsekl jsem nedůvěřivě. „Panebože, tady 
přece nejde o smrad, ale o vaše bezpečí,“ loupla 
očima ke dveřím. Výhrůžku jsem nepochopil, ale 
radši jsem poslechl a hodil svoje vysvlečený fusekle 
za dveře. Naboso v trepkách jsem postával uprostřed 
společenské místnosti. Jeden z ošetřovatelů právě 
zápasil s bělovlasým postarším mužem se zaťatou 
pěstí. „No tak pusť to, dělej!“ supěl těžce námahou 
a snažil se mu zbělalé prsty otevřít. Stařec lítostivě 
vyhekl, když mu došly síly, a na zem se vysypala hrstka 
zelenýho jehličí. „Doprdele, kam na to furt chodí?“ 
zaklel ošetřovatel a rychle posbíral hromádku. Nejvyšší 
čas, kolem se začal srocovat dav zvědavých pacientů 
a některým se začaly divoce lesknout oči. Ucítil jsem 
slabý závan sanitolu a spatřil šlachovitého zrzka, který 
se hbitě sehnul pro přehlédnutou smítku. To musí být 
určitě Hovnivál, pomyslel jsem si a zamyšleně se vydal 

zpět ke dveřím. Na jejich upatlaném skle už viseli dva 
chovanci a hypnotizovali moje ponožky za dveřmi. 
Vrchní sestra a ošetřovatel museli zasáhnout, abych 
se vůbec dostal ven. Fakt divný, tohle oddělení. Sebral 
jsem fusekle a zmizel z dohledu dvou párů lítostivejch 
očí přilepenejch na skle. 

„Fusekle?“ podivil se vrátnej. Ale když jsem je vytáhl 
z kapsy, hned otočil. „Aha, no jo, jsou zelený,“ pokejval 
hlavou a namočil si špičku rohlíku do vlašskýho salátu. 
„Tak to se nesmíš divit,“ zahuhlal s plnou pusou. „Tahle 
barva je pro ně jak červenej hadr pro krocana, to  
v nich probudí ty jejich divoký pudy a začnou vyvádět. 
To je taky důvod, proč dole nemají žádný kytky  
a vokna jsou z pískovanýho skla. Dokonce, to by ses 
divil,“ zakuckal se, “dokonce tam vybírali personál  
s ohledem na barvu vočí!“ Představil jsem si, jak se 
dav pacientů zachvácených neznámým amokem vrhá 
na nového ošetřovatele a vydloubává mu oční bulvy...
To jsou teda fakt magoři. „Některý si říkají ortodoxové 
a ty sou uplně nejhorší. Těm vostatním udělá radost 
i jiná přírodní barva, ale tihle jdou jenom po zelený,“ 
domlasknul špičku rohlíku a vnitřek krabičky od salátu 
objel prstem. „Takže příště, mladej,“ zašermoval mi 
před očima ukazovákem oblepeným zbytkem vlašáku, 
“příště si dávej bacha, jinak odtud vylezeš beznohej! 
Nikdo vlastně neví, čeho všeho jsou schopní.“

V následujících dnech jsem přeorganizoval šatník, 
abych mohl beze strachu chodit do práce. Všechny 
zelený věci jsem vyčlenil pouze na mimopracovní 
aktivity, a tak si navodil iluzi bezpečného pracoviště. 
Po dvou týdnech mě ale chovanci uzavřeného 
oddělení z mého omylu vyvedli. Sklízel jsem po obědě 
talíře ze stolů a všiml si, že poslední strávník u stolu 
pošilhává po nedojedené polévce z vedlejšího talíře, 
který jsem se právě chystal odnést. Rozhlédl jsem 
se kolem a se spikleneckým mrknutím talíř přisunul 
pacientovi k dojedení. Ten vděčně vylovil větší snítku 
petržele a opustil stůl i talíř nedojedené polévky. 
Zůstal jsem stát s otevřenou pusou. Po pár krocích se 
zřejmě z vděčnosti otočil a popošel ke mně s rukou 
nataženou k poděkování. Podíval jsem se rychle na 
svoje ponožky a vyloučil jakékoliv pochyby o jejich 
barvě. To by šlo, usmál jsem se a natáhl svou ruku 
dopředu. Byla to chvilka, nestačil jsem ani ceknout  
a měl jsem vykloubenej palec. 

„Jsi byl na uzavřeným a rozhod jsi se přátelit, co?“ 
ukázal vrátnej vidličkou s nabodnutým kouskem 
tlačenky na můj zafačovanej palec pravý ruky. Ušklíbl 
jsem se. Mlčení je taky souhlas, a tak vrátnej pokejval 
hlavou a rozhodl se mě podpořit: „Nic si z toho 
nedělej, mně se stalo to samý. Vyžebrali na mě sirky, 
že prej si chtěj zakouřit. Jenže místo tajnýho kouření  
v umývárnách založili voheň z dřívek vod nanuků, který 
si celej rok schovávali. Stáli kolem toho pidivohníčku 
dokola a zpívali tu jejich hymnu. Kdybysme tu měli 
místo lina parkety, tak by je snad vytrhali a udělali si  
z nich regulérní vatru. 

Toho, co to celý spunktoval, pojmenovali 
tehdy Vohnivál, však už ho znáš“ pousmál se 
pod fousy vrátnej. „To tady musíte mít historek,  
s takovýma bláznama, co?“ nadhodil jsem a doufal, 
že se dozvím víc. Pokrčil rameny, utřel si koutky úst  
a zapnul rádio. Přesto jsem měl pocit, že nás společný 
zážitek s vykloubeným palcem tak nějak spojil. 
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Za pár dní jsem dostal přednášku od místního 
doktora, kterej si připravoval podklady na konferenci 
o narušeném evropském duševním zdraví. Pro svou 
přípravu vzal zavděk i neerudovaným posluchačem. 
Dozvěděl jsem se dost o všech, co tady zachraňujeme 
před jejich závislostma, možná i to, co jsem ani 
tak vědět nechtěl. Svoji osvětu zakončil hodnotnou 
myšlenkou: „Podívej se na to v globálním měřítku. 
Máme tu narůstající počty závislých, stalking, gambling, 
tramping... ty čísla jsou enormní. Přestávají chodit do 
práce, veškerý volný čas tráví se svou závislostí mimo 
naši realitu, jsou nekontrolovatelní. Jedinou výjimkou 
je bossing – tam chodí do práce právě proto, aby 
mohli svojí závislost provozovat. A my? Zatím jedinou 
závislost, kterou se nám podařilo masivně potlačit 
je mamaming!“ rozhodil bezmocně rukama. Na můj 
nechápavý výraz, jen zakroutil hlavou a pohrdavě 
odfrknul: „Znovuzavedením povinné vojenské služby 
jsme odtrhli kňourající třicetileté mamánky od vysátých 
bradavek mateřských prsů a udělali z nich zase chlapy! 
Ale to se poněkud obtížně vysvětluje civilkáři, který se 
těmto našim společným evropským plánům vyhnul, 
že?“ ušklíbl se jízlivě. Tím mě docela slušně naštval. 

Večer jsem na netu v anonymním okně internetového 
prohlížeče slídil po dalších informacích. Našel jsem 
nějaký starý weby plný fotek a notovejch zápisů. Odkazy 
na knížky, který nejsou nikde k dostání, a odkazy 
na už neexistující fotogalerie. Celkem sympatický 
pohled, kdyby člověk nevěděl, kam až to může vést. 
O svůj poznatek jsem se ráno podělil s vrátným. Zvykli 
jsme si spolu vypít první ranní kafe v jeho kukani. 
Nevypadal zas tak překvapeně, ale varovně vztyčil prst 
a zašeptal: „Tohle je dost nebezpečný, mladej. Žádný 
sympatie, nebo na to doplatíš. Buď tady skončíš, 
nebo skončíš tady. A ta druhá možnost je o dost 
horší.“ Chvíli se ošíval, bylo vidět, že s něčím uvnitř 
sebe bojuje. Nakonec odemknul spodní šuplík, vyndal 
odsud krabičku a strčil mi jí pod nos, do kterého mě 
udeřila povědomá kořeněná vůně. Vůně jehličí! „To...
to jste byl vy, co jim to dealoval na oddělení?“ vykulil 
jsem oči a nedůvěřivě si ho prohlížel. Pokrčil rameny 
a unaveně se usmál: „Když jsem byl mladej, měl jsem 
dobře nakročeno do uplně stejný závislosti. Asi geny 
po tátovi, ten po lesích prošoupal nejedny boty. A jeho 
táta jakbysmet. Já jsem měl prostě štěstí...“ „Že jste 
do toho nespadnul taky, že jo?“ „No, spíš štěstí, že 
mě nechytili,“ bázlivě se rozhlédl a vytáhl ohmatanou 
knížku z aktovky. „Tumáš, přečti si to, předávalo se to  
u nás doma z táty na syna po několik generací. Ale 
dej si bacha, ať tě s tím nikdo nevidí. Tady stačí málo 
a už tě držej pod krkem.“ Podíval jsem se na barevnou 
obálku a nápis na knize – jedna z těch, co už se nikde 
nedá sehnat. Paráda!

Knížku jsem během víkendu přelouskal. Navzdory 
varování „žádný sympatie, mladej“ mi její obsah 
přišel velmi sympatický. V neděli večer jsem ji pro 
jistotu zabalil do novinovýho papíru a hodil do batohu, 
co nosím do práce. Těšil jsem se na pondělní ranní 
kafe, ale když jsem přišel do práce, kukaň byla 
prázdná. Bylo to divný, protože většinou chodil přesně  
a vždycky dřív než já. Ale asi ho něco zdrželo. Postavil 
jsem vodu na kafe a posadil se do jeho židle. Sundal 
jsem hrnečky z poličky a natáhnul se po plechovce  
s kafem. Plechovka zaskřípala, když jsem jí otvíral, 

to se asi drobná zrníčka mleté kávy dostala do 
drážek závitu plechového víčka. Zabořil jsem starou 
hliníkovou lžičku do plechovky a zarazil se. Uvnitř 
plechovky byl kromě kafe taky nedbale složený 
lísteček kostičkovaného papíru. Vylovil jsem ho dvěma 
prsty a rozbalil ho. Na papíru bylo tužkou narychlo 
naškrabáno:

 Skončil jsem tady
 Dávej si bacha!
                                   Čermák
Rozčileně jsem vstal z otáčivé židličky, až 

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

Pavla	Slepičková	–	Pavlís	
2.	místo	–	Próza	Oldpsavci

KonTrola

Slunce pražilo a bezohledně vysávalo vodu jak z už 
tak chudý řeky, tak i ze zpocených vodáckých těl. Líně 
jsme pádlovali po jednom z dalších dlouhých volejů  
a těšili se na dvě věci, až se řeka zase rozběhne a až 
konečně dojedeme k osvěžovně, kde si dáme nějaký 
to orosený a po uhašení žízně, i něco dobrýho k obědu. 

Pádlovat jinak, než líně se ostatně nedalo, i tak 
jsme zažívali pocity odsouzenců na galejích. K tomu 
navíc se objevily hovada, který využily naší otupělosti  
a bezostyšně sály krev z našich už tak vysušených těl.

„Jak dlouho ještě?“ zavyla zoufale Gábina  
a zhroutila se do lodi, „jak dlouho nás ještě budeš týrat, 
Melounku?“

Odpovědi tohoto vodáckýho boha, natož nápravy 
situace, se ale nedočkala a tak aspoň zalovila pod 
sebe, vytáhla láhev s nechutně zteplalou vodou  
a napila se.

„Podle předpovědi, až do konce,“ ozval se Pirát, 
„bude to peklo, ale i tak vám závidím. A ani na to jedno, 
se nemůžu těšit.“

Pirát měl tu smůlu, že se dneska k večeru musel 
rozloučit a hned zítra ráno se zapojit do pracovního 
procesu. U hospody, kde jsme chtěli přistát a osvěžit 
se, měl zaparkovaný auto a tam měla jeho cesta 
končit.

Všechno jednou končí a tak skončilo i tohle naše 
martýrium.

Dopluli jsme k jezu, po skoro suchý spádový desce 
ho sešoupli, projeli peřejnatým úsekem, přetrpěli další 
volej a dosáhli kýženýho jezu, u něhož stála hospoda, 
proslavená přívětivým chládkem prastarých silných 
kamenných stěn, vlídnou obsluhou, skvělou kuchyní  
a hlavně pivem, co má ten pravej říz. 

Na břehu nad jezem už leželo několik vytažených 
lodí a z oken hospody se ozýval zvuk bendža  
a několika kytar.

Radostně jsme se vylodili.
O hodinu později jsme už měli útroby uspokojený 

dobrou českou kuchyní a za popíjení moku jsme 
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halekali vodácký a trampský písničky. Parta před námi 
se do toho pěkně obula, a nezdálo se, že by se jim 
nějak zvlášť chtělo pospíchat na rozpálenou hladinu 
zlenivělý řeky. A tím pádem ani nám. Pirát, kterej díky 
pracovním povinnostem seděl nad půllitrem kofoly, 
pookřál, vytáhnul svou kytaru a přidal se k nim.

„Už je mi tady skoro zima,“ prohlásila Gábina a šla se 
ven do stínu pod lípu před hospodou ohřát a nejspíš si 
i dát poobědovýho šlofíka.

Zpátky byla podezřele brzo.
„Vážení, máme problém. U lodí stojí dva policajti  

a čekají na nás.“ 
V lokále nastalo pozdvižení, občerstvující se vodáci 

zpytovali svědomí sčítáním čárek na lísku a odhadovali, 
za jak dlouho budou moct beztrestně vyplout.

 Hostinská přistoupila k oknu, rozhrnula krajkový 
záclony a podívala se ven.

„Nojo, to jsem si mohla myslet, mladej Vomáčka 
s tím poďobaným. Už mi tady strašili předevčírem, 
odrazujou mi zákazníky. Napařili tu vodákům několik 
pokut. Včera prý udělali zátah u starýho Křehovce, co 
má hospodu u silnice, tam vybrali cyklisty, těm snad 
dokonce sebrali i nějaký body. Je to pacholek líná, ten 
Vomáčka, jako malej mi rozbíjel okna prakem a týral 
kočky, a teď mi kazí kšefty,“ ulevila si hostinská a šla 
točit další rundu.

„Už to snad ani netočte, paní hostinská,“ zarazil jí 
jeden z vodáků.

„Přeci nás nemůžou pokutovat za jedno nebo dvě 
piva. Vždyť je hic jako v peci,“ pohoršil se kamarád 
Máca.

„Ale můžou,“ ubezpečil ho bendžista, „mě před 
čtrnácti dny vosolili na Ohři. Za jedno blbý pivo.“

„A Vomáčka je blbej a zásadovej,“ přidala se 
hostinská, „já ho znám.“

„To je zase jednou vítězství litery zákona nad 
zdravým rozumem. Já bych ještě chápal, že vyberou 
posádku nějakýho raftu, která je evidentně pod obraz 
a dělá bordel, ale čekat takhle u lodí na lidi, co si dali  
k obědu pivo, to je prachsprostá buzerace. Prej 
pomáhat a chránit! Kulový. Buzerovat a prudit,“ 
zavzdušnil se Máca.

„Je to pitomost,“ souhlasil bendžista, „copak jezdí loď 
stovkou a váží tunu, aby někomu ublížila?“

„Jenže to máš všude, laviny debilních zákazů 
a nařízení nahrazujou soudnost a odpovědnost 
jednotlivce, každej přeci musí sám mít rozum  
a vědět, co je ještě v pohodě a co je za hranou. Jednou 
něco zapomeneš zakázat, a byť by to byla sebevětší 
pitomost, nějaké vůl to stejně udělá, protože holt to 
není zakázaný,“ přidal jsem se k lamentování. 

Atmosféra v hospodě se stávala víc a víc revolučnější 
a už to vypadalo, že vezmeme policejní hlídku útokem. 
A hned po ní i sídlo vlády, úřadů, parlamentu, načež 
nastolíme vládu selskýho rozumu.

Jenže nás to rychle přešlo a přešli jsme k praktickým 
úvahám.

„Jestli jsem měla dvě piva dvanáctky, tak to abysme 
tu seděli aspoň čtyři hodiny,“ konstatovala Gábina.

„A na suchu,“ doplnila ji Břehule, Mácův háček.
„To z vás budu mít radost,“ podotkla nakvašená 

hostinská, „ale je to stejně jedno, jak mi tu policajti 
parkujou, žádnej vodák tady nezastaví. No, hele, 
zrovna jedou.“

Podívali jsme se z oken. Skupinka čtyř lodí zrovna 
drhla dno lodí o jez na protějším břehu, přesto, že se to 
vždycky jezdilo u našeho, kde byl krásnej jazyk a taky 
výrazně víc vody. Ostentativně dávali najevo, že žádný 
policajty nevidí. Za chvíli byli pryč.

„Právě jsem přišla o osm prodaných obědů a nejmíň 
šestnáct piv,“ vypočítala pochmurně hostinská.

„Možná i nějaký to kafe,“ podoktnul jsem, „tak ho 
asi uvařte nám, třeba to tím urychlíme, dáte si ještě 
někdo?“

„Ještě moment,“ zvedl se najednou od stolu Pirát, 
„nechte to na mě. Zaplaťte a buďte připraveni vyrazit.“

* * *
Strážmistři Vomáčka a Kejhal trpělivě postávali 

nad loděma. Zvuk hudebních nástrojů z hospody je 
nenechával na pochybách, že se dočkají kýžených 
skalpů v podobě vybraných pokut a pochvaly 
náčelníka, za úspěšný zásah ve prospěch udržení 
veřejného pořádku. Času měli dost, plat jim běžel  
a čas strávený u řeky byl víc než příjemný. Nakonec 
se dočkali.

Dveře hospody bouchly a z nich se vypotácela 
zjevně podroušená postava, jež zamířila přímo k lodím 
na břehu. Spokojeně se na sebe usmáli a vyrazili ze 
stínu lípy přímo k hříšníkovi.

„Tak kampak se nám to chystáte vyplout? Víte, že 
pod vlivem nesmíte malé plavidlo řídit?“ zhoupnul 
se Vomáčka důležitě na patách, palce frajersky 
zaklesnutý za služební opasek.

Pirát na ně zamžoural.
„Já, já nebu-nebu-du plavilo ří-řídit, já sss ním pudu 

pěšky,“ prohlásil a popadl loď.
Policisté byli zmateni.
„Kam s ním půjdete?“
„Na pro-procházku. Pojď ty mo-moje malá lo-lodičko!“
Popadl kánoi za přední madlo a vydal se s ní loukou 

podél řeky proti jejímu proudu.
Strážmistři mu nevěřili ani vteřinu a s odstupem 

několika kroků ho sledovali.
Po pár krocích se Pirát zastavil a otočil se na ně.
„Vyyy, vy taky dete na pro-procházku?“ zabreptal 

těžkým jazykem.
„To víte, pane, že jdeme, je to koneckonců zdravé, 

že?“ zažertoval strážmnistr Kejhal a samolibě se 
usmál.

„Ji-jistě, to je,“ potvrdil Pirát a znovu zabral.
Pot už se z něho jenom řinul a už se těšil, až po 

necelým kilometru dorazí do stínu lesa. To policajti 
to měli přeci jen jednodušší, jediný, co je tížilo, byla 
služební zbraň. I tak se pod čepicema potili.

Pirát dorazil na konec louky do stínu lesa, zastavil se 
a sedl si na loď.

„Tak copak, copak? Na procházku už se nechce?
A nebylo by lepší plout, když máte takovou krásnou 

loď?“ ztrácel Vomáčka přeci jen trpělivost a snažil 
se Piráta vyprovokovat. Bál se, že si vodák ve stínu 
ustele, usne a bude pokračovat po vystřízlivění.

„Máte pravdu,“ odvětil zničehonic zcela střízlivým 
hlasem Pirát, „už toho bylo dost.“

Zvedl se, popadnul loď, rychlým krokem ji táhnul  
k hospodě. Zmatení policisté klusali za ním. Zamířil 
přímo k autu, co měl za hospodou zaparkovaný, loď 
hodil na nosič na střechu, a upevnil jí. Otevřel dveře  
u řidiče a chystal se nasednout.
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„Moment pane řidiči, takhle přeci nemůžete řídit, požil 
jste alkoholické nápoje,“ vzpamatoval se Vomáčka.

„A na to si přišel jak?“ ucedil Pirát, vyškubnul mu 
tester u ruky a zadul do něj jak Roland do bájnýho 
rohu. Pak ho vrátil zkoprnělýmu strážmistrovi do ruky  
s čistou nulou na displeji.

Teď to teprve oběma strážcům zákona došlo. 
Podívali se na místo, kde ještě před chvíli leželi naše 
lodě. Zelo prázdnotou. My tou dobou byli i se všema 
vodákama z hospody na vodě o dobrej kilometr níž.

„Ta hajzlové, zdrhli nám, byla to bouda!“
První jeho myšlenkou bylo, teď Piráta pořádně 

prolustrovat, technický stav, lékárničku a všechny ty 
nesmysly, co jsou ve vyhlášce. Ono se něco najde, na 
čem si schladí žáhu.

Zasáhla ale hostinská.
„Vomáčka, nechceš už dát pokoj? Že to řeknu tvý 

mámě! Nech pána a odjeďte. Hospodu mám prázdnou, 
dokud tady bude strašit, nikdo tady nezastaví. Vždyť já 
se taky musím nějak živit.“

Vomáčka se svý mámy, rázný vesnický ženský bál 
víc, než náčelníka. Pirát nastoupil a odfrčel.

„Já přijdu večer na pivo, paní Bártová,“ snažil se 
strážmistr hostinskou uchlácholit.

„Ty s tím jedním mě vytrhneš,“ odtušila, „koukejte se 
pakovat, jděte si honit cyklisty ke Křehovcovi.“

Poslechli, hostinská výmluvně točila mokrým 
hadrem, a to je zbraň, proti níž je i služební pistole 
pouhou dětskou hračkou. Policejní vůz zmizel v oblaku 
prachu právě včas. Na řece se právě ze zátočiny 
vynořila další vodácká flotila.

Jan	Frána	–	Hafran
1.	místo	–	Próza	Oldpsavci

KrovKy reality
(entomologická)

Křídla
mých pocitů

tvrdnou 
chitinem reality

lesknou se
víří

mění se

Mění se
v těžká elytra

Střevlík
(Carabus coriaceus)

ten proces
s úšklebkem

pozoruje

„Dolétala si holčičko
dolétala“

Regina	Podávková	–	Ginnare
2.	místo	–	Poezie	nad	23	let

Výroční poTlach

Rozvalují se u ohně, batohy hozené pod skálou. Jestli 
je jim hodně, tak dvacet. Nad mým vybavením se jen 
ušklíbnou. Kdyby to nebylo dnes, otočila bych se hned, 
jak jsem je zahlédla. Jenže dnes je dnes a slib je slib. 
Sundám řemeny, hodím tornu vedle batohů, odložím 
turistické hůlky a nepozvána ztěžka usednu na trám 
tvořící jednu ze čtyř lavic kolem starého ohniště. Cesta 
sem do skal je každým rokem delší a strmější…

 Kluci nevlídně zahlížejí. Co naplat, vyrušila jsem je, 
byli tu první.

„Bývala tu osada, víte? Trampská,“ snažím se 
navázat hovor. Mrknou na sebe a znovu se ušklíbnou.

Natáhnu nohu, ulevím bolavému kolenu.
„Ste sem chodila, jo? Trempovat, jo?“ V hlase slyším 

výsměch.
„Nevěř jí, voe, ženská a trampovat, sim tě.“
„Jmenovala se Aratonga.“ Zahledím se do plamenů  

a připadá mi, že jsem skočila v čase o spoustu let 
zpátky. Do doby, kdy jsem byla stejně mladá jako tihle 
dva cápci, co na mne zírají jak na zjevení.

„Jezdilo se sem na potlachy zdaleka…“ vyprávím 
spíš sobě než jim. „Přijížděli jsme v sobotu odpoledne, 
večer byl oheň, soutěže… a v neděli se odjíždělo.“

„Proč až v sobotu?“ zeptá se jeden z nich, ten mladší.
„Byly pracovní soboty, voe,“ zahučí druhý. „Vyprávěl 

mi to táta.“ 
„Údolí děsu bylo známé široko daleko,“ pokračuju. 

„Ale to už je dávno pryč,“ mávnu rukou a pracně 
se zvednu. Záda bolí, nízké sezení je nepohodlné. 
„Budete tu spát?“ 

„Cože?“ vykulí oči kluci. „Tady? Ne. Večer jdeme dál. 
Máme sraz u kámoše, dole ve vsi.“

„Skvělý,“ oddechnu si.
Podívají se na sebe.
„Vy… Vy tu budete spát? Sama?“
Znejistím. Dnešní doba je všelijaká, mám jim 

odpovědět po pravdě, nebo raději ne? 
„Je přece dvanáctého května,“ řeknu potichu.
Nechápou, proč jim to říkám, ten mladší ale koukne 

na hodinky a přikývne.
“Jo, dvanáctýho. Má bejt?”
„Tehdy bylo taky dvanáctého. Sobota. Sešlo se 

nás asi třicet,“ zadívám se znovu do ohně. „Bylo 
nám divné, že nepřijeli kamarádi ze severních Čech. 
Vždycky přijížděli… Ale tehdy ne. Zapálili jsme oheň 
jako vždy. Ze čtyř stran, to asi znáte…“ Odmlčím se. 
V duchu vidím houf postav kolem vysokých plamenů. 
Danny, Jerska, Dulitl… Přezdívky si ještě vybavím, 
jména už hůře.

„A?“ zaslechnu. Odvrátím zrak od ohně. Dvoje oči na 
mne koukají už úplně jiným pohledem.

„Danny, to byl náš šerif, vytáhl vlajku na stožár. Stával 
támhle,“ mávnu za sebe, do míst, kde je nyní jen hustý 
les. „Stožár, ne Danny,“ dodám, když vidím zmatek  
v mladých tvářích. „Vůbec to tu vypadalo jinak. Jediné, 
co je na svém místě, je ohniště. Za mnou, jak je les, 
býval plácek, hrával se tam nohejbal, volejbal… Vodu 
jsme brali z řeky,“ ukážu dolů. „Vedla tady cestička, 
taková klikatá…“

„Ty kráso, vona sem snad fakt jezdila, voe,“ 
zaslechnu mladšího nevěřícně zahučet.

„Co bylo dál?“ ptá se druhý.
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„Hrálo se a zpívalo, jako vždy. Pak,“ hlas mi zakolísá, 
„začali dole ve vesnici štěkat psi. Znervózněli jsme. Už 
jsme slyšeli o tom, že pár potlachů rozprášila Veřejná 
bezpečnost… Utíkali jsme nahoru,“ kývnu bradou  
k cestě, která se vine do skal, „ale byli už i tam. 
Naháněli nás jako zvěř… Koho chytli, zbili, holky, 
kluky, všechno jedno. Odvezli nás do města, skončili 
jsme v cele předběžného zadržení. Lustrovali nás 
celou noc, nad ránem naložili do náklaďáku a odvezli 
zpátky do lesa.“ 

Chvíli, kdy nás zbité, špinavé, hladové a žíznivé 
vyhodili na neznámé křižovatce lesních cest, jsem měla 
zase před sebou v celé syrové hrubé síle. Nenávist, 
zlost, vztek… Strach a bezmoc, emoce, které mnou při 
této vzpomínce cloumají dodnes.

„To jako sem?“ Mladíci už na mě visí očima.
„Ne. Později jsme zjistili, že jsme asi dvacet kilometrů 

od města. Domů jsme se dopotáceli totálně zničení. 
Prý když chceme trampovat, tak ať si to užijeme.“

Mladší zavrtí hlavou. „To je hrozný, to jste si nechali 
líbit?“

Hořce se usměju. Mládí…
„Co víte o totalitě?“ posadím se na větší kámen.
„Děda říkal, že stával frontu na toaleťák,“ zamračí se 

starší. „Taky, že nemohli na Západ. A rušili jim rádio. 
Ale babička zas říkala, že všichni měli práci a nebyli 
bezdomovci.“ Pokrčí rameny. „Už je to dávno pryč.“

„Kdyby to skončilo jen tím, že nás vyvezli za město,“ 
pokračuji ve vyprávění, „to bychom přežili. Ale napsali 
do škol. Já se kvůli tomu škraloupu nedostala na 
vejšku. Prý nejsem dostatečně vděčná za socialistické 
výdobytky. Chtěla jsem učit. Skončila jsem  
v drůbežárně.“

„A co ostatní?“ zeptá se potichu ten mladší.
Polknu. Pomalu se dostávám k nejhoršímu.
„Problémy měli všichni. Někdo v práci, někdo ve 

škole. Jenže… Danny, náš šerif, při té honičce uklouzl. 
Na skále támhle vlevo. Spadl dolů, k řece. Přerazil 
si páteř. Bylo mu dvaadvacet, studoval medicínu…“ 
hlas se mi zachvěje. Danny, můj krásný, černovlasý 
Danny. Měl něžné oči a jemné ruce. Milovala jsem ho 
k zbláznění.

„Našli ho tam?“
Zavrtím hlavou. „Nikdo ho nehledal. A když ho našli, 

už bylo pozdě.“
„Ale to je strašné…“ Starší si podepře bradu  

a prohrábne oheň. „Je to pravda? Nevymýšlíte si?“
„Podej mi tornu, prosím tě,“ řeknu. Zvedne se  

a podá mi mé léty ošoupané zavazadlo. Hrábnu dovnitř  
a vytáhnu tlustý sešit.

„Podívej se sám,“ podám mu ho.
„Co to je?“ obrací můj starý cancák. Vezmu mu 

ho z rukou, otevřu a podám znovu. Začte se, pak 
začne listovat. Dopředu, dozadu, dál a dál, pomalu 
se propracovává ke konci. Po chvíli zvedne hlavu  
a zadívá se na mne jako na exotické zvíře.

„Vy sem vopravdu chodíte každej rok?“
Přikývnu.
„Vloni jste tu ještě byli tři,“ ukáže na poslední 

popsanou stránku. „Riky, Víla, Teddy…“ přečte  
s námahou.

„Riky umřel letos v dubnu. Prý infarkt,“ povzdechnu 
si. „A Teddy je v ústavu. Za poslední rok se mu hrozně 
zhoršila jeho nemoc. Nádor v hlavě. Když jsem za 

ním byla naposled, ani mne nepoznal. Už jsem zbyla  
jen já…“

„Víla,“ řekne mladík.
„Bývávalo,“ zasměju se. „Víla. Kdysi jsem byla  

z osady nejmladší. Teď už jsem spíš stará čarodějnice.“
„To tu fakt chcete spát?“
„Měla bych,“ přikývnu. „Slíbili jsme si to. Že dokud 

budeme dýchat, vždy tu dvanáctého května budeme. 
Za Dannyho. Za nás. Za naše ideály, co jsme kdysi 
měli a které už dávno zmizely v prachu. Kupodivu 
jsme to dodržovali. Celý rok jsme se většinou neviděli, 
ale tady jsme se vždycky sešli. Postupně nás ale 
ubývalo… však jsi viděl. Teď už dýchám jen já, tak co 
mi zbývá.“

Zavře sešit a položí ho na moji tornu. „Jdem, Lukáši,“ 
zavelí. Mladší cosi zahučí, ale starší mu nedá na 
vybranou. Popadnou batohy, zamumlají něco na 
rozloučenou a vypadnou.

Zklamaně zastrčím cancák zpátky do torny. Aspoň, 
že udělali oheň. Možná si myslí, že jsem blázen. 
Nedivila bych se. V mém věku už bych se opravdu 
neměla pouštět do takových dobrodružství. Prý jednou 
tramp, vždycky tramp. Cha. Když tělo bolí a přestává 
poslouchat, těžko se škrábe do kopců a vstát ze země 
je po ránu skoro nemožné, měl by konečně dostat 
rozum navrch.

Déšť naštěstí nehrozí. Zbudovat přístřešek už bych 
nedokázala. Naše osada nikdy nešla cestou stavění 
srubů a chat. Zakládali jsme si na tom, že po našem 
odchodu nikdo nezjistí, že jsme tu byli. I ohniště jsme 
kdysi zakrývali drny… Naivní mládí. Ostatní budovali 
chaty, sruby, kariéry… a my měli jen své ideály.

Ještě vloni se tu Riky smál, až se zajíkal. Vždycky 
se rád smál vlastním vtipům. Netušil, že si celý život 
v hlavě nosí časovanou bombu jménem aneurysma. 
Teddy už byl chvílemi ve vlastním světě, ale podařilo 
se nám ho uhlídat. Nádor ještě nad ním neměl moc, 
tehdy ještě ne.

Opírali jsme se o skálu, tak jako já teď, hleděli na 
hvězdy a mluvili o všem možném. O tom, jak dny  
a roky letí jak splašené, jak nám chybí vůně spadaného 
listí a zimní táboření, jak pobýváme myšlenkami už víc 
v minulosti než v budoucnosti…

Oheň hřeje, les kolem pomalu tichne. Slyším řeku 
šumící dole pod skalami. Bude tam šumět i za rok, za 
pět let, za deset… až už tu nikdo sedat nebude. Ani 
já. Jsem tu naposled, rozhodnu se. Vědět moje děti, 
že jsem tady a sama, navíc že tu hodlám přenocovat, 
skončila bych asi v ústavu pro choromyslné raz dva. 
Taky už je jiná doba, přesvědčuji sama sebe. Danny mi 
to odpustí. I ostatní. Riky, Dlouhán, Fanynek, Jerska…

Čtení, ještě provedu obřad čtení a pak… pak se 
rozmyslím, jestli zůstanu. Nebudu si nic namlouvat, 
kdoví, co ti dva byli zač. Moc toho u sebe sice nemám, 
ale v dnešní době, kdy se vraždí i pro pár korun… 
Radši nebudu riskovat.

Namáhavě vstanu a přesunu se ke skalnímu převisu. 
Navyklým hmatem zajedu do škvíry, nahmatám 
plochou plechovku a vytáhnu ji ven. Mám co dělat, 
abych dokázala odšroubovat víko, za rok zase víc 
zarezla. Tebe taky vezmu s sebou, slíbím jí v duchu. 
Vytáhnu z ní starý kroužkový notes, sednu si zpět  
k ohni a nalistuju příslušnou stránku. Nahnu se, abych na 
vybledlé písmo dobře viděla, a začnu tichým hlasem číst:
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„My, trampové z osady Aratonga, se na památku 
šerifa Dannyho a na paměť událostí, které se tu 
seběhly přesně na den před rokem, slibem zavazujeme 
k tomu, že se tu budeme scházet vždy ve výroční den 
12. května. Rok co rok, dokud budeme dýchat. Nikdy 
nezapomeneme na našeho kamaráda, kterého vlastní 
stát dohnal k smrti. Nikdy nebudeme sloužit režimu, 
který toto dopustil. Tak slibujeme, na naši čest a vlajku 
Aratongy. 

12. květen 1963. 
Pro tebe, Danny: Fanynek, Dlouhán, Tilda, Riky, Víla, 

Teddy, Jerska, Dulitl, Pitty…“ 

Seznam pokračoval, pak následoval další rok a další. 
Jak se zvyšoval letopočet, jmén ubývalo. 

„12. květen 2017, Riky, Teddy, Víla.“ 
Dočtu a ztěžka vzdychnu. Vezmu do ruky tužku, 

zapíšu a pevným hlasem přečtu poslední záznam: 
„12. květen 2018. Víla.“
Zaklapnu sešit a schovávám tužku, když vtom se 

vedle mne ozve:
„Ještě tam připište Mára, Lukáš, Vítek a Milada.  

A taky David a Jana.“
Polekaně zdvihnu hlavu. Stojí tam moji dva neznámí 

známí a s nimi hlouček dalších.
Mladý muž, kterého jsem tu už viděla, se otočí na 

ostatní a řekne:
„Tohle, je, dámy a pánové, Víla.“
Pak se otočí zpátky na mne a prohlásí:
„Jestli nevadí, rádi tu s váma přespíme. A za rok 

klidně zas. Jen to prosím všechno zvopakujte i jim.  
A klidně toho můžete říct i mnohem víc, bylo to strašně 
zajímavý. Třeba proč zrovna tehdy nepřijeli z těch 
severních Čech…“

Chvíli jen zírám beze slov, ale pak se vzpamatuji. 
Usměju se a vstanu. Najednou mám pocit, že jsem 
lehká jako pírko a nic mě nebolí.

„Ráda, ráda, beze všeho. Ale první, co uděláte, bude, 
že mi začnete tykat. Trampové si nevykají. Takže – 
ahoj, já jsem Víla.“

Ten večer s námi byli všichni ti, jejichž jména jsem 
předčítala ze sešitu. A ještě něco navíc. Vrácená 
důvěra v mládí. Ne v moje, ale v to, které sedělo kolem 
mne, smálo se a navzájem překřikovalo. 

Tak mladá, jako dnes v noci, jsem se už dávno 
necítila.

Radmila	Tomšů	–	Radka	
3.	místo	–	Próza	nad	23	let	

Za oKrajem 
Svítá a svět barvy nemá,
já za okrajem jsem jako zvěd
když krajina je šedá,
a pak probudí se celý svět.

Linda	Kastlová	
3.	místo	–	Poezie	do	23	let

Vandr s mobilem

Bovery na mě zíral jak vyoranej. „Heřmane! To mi 
říkáš až teď na nádraží, že s náma jede Pišingrovo 
ségra? Je jí sedmnáct a v životě nebyla na vandru! 
Pojede v růžovým svetýrku a nedá z ruky mobil!“

„Já jí to slíbil za ty placky, co nám malovala na 
potlach… A Pišingrovi taky.“

„Nojo, ale zrovna na Vodnáře! Ty jsou přece takový 
zapřisáhlý! Dyť jejich šerif nevyleze z maskáčů a doma 
už nejspíš vodhlásil elektrickej proud!“

K dalším úvahám jsme nedospěli, protože se objevila 
Agáta. Měla maskáčový tričko, khaki kapsáče a na 
hrbu bágl, sice zářivě modrej, ale šikovně zakrytej 
párkrem, možná i originálním. 

„Dobrý, ne? To jsem si koupila na internetu.“
Bovery za jejíma zádama jen vytáh obočí a nic jsme 

nekomentovali. 
Ve vlaku se Agáta usadila u okna a před sebe 

položila mobil. Růžovozlatej. Začala psát esemesky  
a pak asi deset minut telefonovala s kámoškou. Bovery 
se rozhod začít s výchovou.

„Hele Agáto. Tam co jedeme je spousta lidí, který si 
na vandr vůbec neberou mobil, chápeš?“

„To jako že nějaký šílenci nechaj mobil doma, jo?“ 
zeptala se nevěřícně. 

„Jo. My třeba. A tramp, kterej s sebou mobil má, ho 
má celou dobu vypnutej v báglu, jasný?“

Vlak nás vyplivl v Koněšově a měli jsme ještě 
spoustu času do odjezdu autobusu. Dalo by se sice jít 
pěšky, ale nevěděli jsme, jak by dopadly Agátiny nohy 
ve farmářkách funglovkách. A taky máme těch osm 
kiláků po silnici už nachozenejch ze dřívějška. 

„V hospodě malujou,“ chmurně oznámil Bovery, 
kterýho žízeň hnala napřed. „Co je to za nápad  
v pátek?!“

„Je tady ještě cukrárna,“ připomněl jsem. Pivo tam 
sice neměli, ale jinak to nebyl špatnej nápad. Snědli 
jsme dokonce každej po dortíku, jenže co dělat celou 
dobu, když autobus jede až večer. Zeptali jsem se, 
jestli si tam můžeme nechat bágly, a vyrazili nahoru 
na Hadrštejn,

Na rozvalinách jsme se hřáli na sluníčku a Bovery 
neztrácel čas: za mý vydatný pomoci poučoval Agátu, 
jak se správně chovat na potlachu. Když jsme usoudili, 
že už snad žádnej trapas nezpůsobí, sešli jsme dolů – 
a čumákem narazili do zavřenejch dveří cukrárny.

„Že nás to pitomce nenapadlo! Není to hospoda  
a zavírá o šesti! Co budeme dělat?“

Naše bágly byly dobře viditelný přes skleněný dveře, 
ale nedostupný. Agáta přitiskla k uchu mobil. Boverymu 
naběhla na čele žíla, ale pak jsme pochopili, že volá na 
to číslo, co je napsaný na dveřích.

Jenže to nepomohlo. Dokonce jsme slyšeli, jak tam 
uvnitř do ticha vyzvání telefon.

Vzpomněl jsem si na jednoho borce na vojně. Uměl 
otevřít každý dveře – sponkou, jehlou, kreditkou, 
různě. Toho tady tak mít! Bovery překous vrozenou 
nechuť a zastavil nějaký občany. Na třetí pokus zjistil, 
že paní z cukrárny dojíždí autobusem a už je pryč.

Agáta se na nás vykašlala a v klidu si telefonovala  
s kámoškama. A najednou slyším: 

„Skvělý, Verčo, seš naše záchrana. Seš u komplu, 
jo? Tak běž na gůgl! – No jasně že ho mám taky  
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v mobilu, ale tady je tak špatnej signál, že to vůbec 
nenabíhá.“

Začala popisovat, kde jsme, a název cukrárny. Za 
chviličku říká: „Není tam ještě jinej telefon? Paráda! 
Tak mi prosím tě pošli to číslo esemeskou.“

Za chvíli už žadonila, aby nám majitelka přišla otevřít. 
Jenže se netvářila nadšeně. Pak nám kysele oznámila, 
že majitelka a manžel si po večeři dali pivo a teď už 
nikam nepojedou. Paní nám bágly vydá hned ráno po 
sedmý, hodinu před otvíračkou. 

Co teď?
Agáta měla spát poprvé pod širákem a netušila, že 

bez spacáku to není zas taková sranda. Vono teda 
bylo naštěstí teplo.

„Nakonec můžeme bejt rádi, že Heřmana napadlo 
vzít si na Hadrštejn kabáty,“ pochválil mě Bovery. 
„Ačkoli maskáč ještě zdaleka nejni spacák.“

Pak jsme si vzpomněli, že asi tři kiláky za Koněšovem 
je takovej malej kemp. Mohla by tam tábořit nějaká 
parta, třeba by měli navíc deku. Aspoň pro Agátu. 
Pomalu se šeřilo, tak jsme vyrazili.

Jakmile jsme sešli ze silnice do lesa, ihned nastala 
tma. Agáta se samolibým úsměvem rozsvítila mobil. 
Nebylo to jako baterka, ale rozhodně lepší než narážet 
do větví ve výšce očí. 

Došli jsme na místo a nikde nikdo. 
Hned jsem si uvědomil, že se stala chyba. A to před 

odchodem z Koněšova. Všude sice bylo už zavříno, 
ale sirky jsme si mohli vyžmuntrat po barákách.

Boverymu to najednou taky došlo. Zašklebil se na 
Agátu a prohodil: „Počítám, že mobily se zapalovačem 
se asi ještě nedělaj, co? Takže jsme nahraný.“

„Se zapalovačem ne, ale je způsob, jak rozdělat 
oheň baterkou z mobilu. Viděla jsem to na netu. Je  
k tomu potřeba obal ze žvejkačky, moje zůstaly  
v báglu, nemáte někdo?“

Neměli jsme.
„Ledaže by Bovery rozdělal oheň třením dřev,“ 

rejpnul jsem si. „Náhodou ve vůdkrafterský lize se to 
učili! Co říkáš, šlo by to?“

„Už jsem to dlouho nezkoušel,“ zahučel Bovery.  
„I když, nějakej pařez cestou svítil, ten by byl dobrej na 
troud. Ale nemám to ostatní nádobíčko.“

„Já to taky umím,“ ozvala se Agáta.
„Ty, jo? Tys chodila do skautu? Nebo kde tě to 

naučili?“
„Nikde, četla jsem knížku od Setona. A s Týnou, to 

byla spolužačka, jsme rozdělaly oheň podle návodu  
v ní.“

„Ještě řekni, žes za to taky dostala orlí pero.“
„To ne. Ale ředitelskou důtku jsem za to dostala! 

Týna taky. My jsme totiž ten oheň rozdělaly ve třídě 
na lavici.“

„Tak na tohle ti neskočíme.“
„Fakt jo! Ta lavice už byla dost stará a byly na ní 

různý nápisy a rýhy, a taky jeden šikovnej vydlabanej 
důlek. Právě proto nás to napadlo.“

„Bovery, ty seš na to odborník. Řekni že kecá!“
„No, je fakt, že ta lavice musela bejt celkem suchá,“ 

zauvažoval parťák. „Počítám, že na ni pár let nepršelo. 
Z čeho jste udělaly luk?“ Probudil se v něm zájem.

„Z celuloidovýho pravítka a z tkaničky do bot. 
Pravítko má na jedný straně tu dírku, akorát jsme 
musely udělat zářez na druhý straně, aby ta tkanička 

držela. Vsunuly jsme do toho dřevěnou pastelku, teda 
se zlomenou tuhou.“

„A želva? Ten kámen s prohlubní myslím. Nebo čím 
jste tu pastelku přidržovaly nahoře?“ 

„Já jsem měla sponu do vlasů, keramickou, všelijak 
tvarovanou, no a jeden ten důlek byl akorát.“ Odmlčela 
se. „Vlastně tu sponu mám i teď,“ nadhodila. 

„Já nosím zaplaťpámbu nůž vždycky v kapse,“ 
pochlubil se Bovery. „Heřmane, najdeš ten 
ztrouchnivělej pařez? Je to asi dvě stě metrů zpátky.“

Když jsem se vrátil s kousky slabě svítícího dřeva, 
měli už vydlabanej důlek v pořádným kusu borový 
kůry. Klekli si kolem něj, Bovery cukal sem a tam 
improvizovaným lučíkem z prutu a tkaničky z kanad. 
Agáta svítila mobilem a hlídala důlek, kdy se začne 
kouřit. 

Fakticky to fungovalo! Teda, kouřilo se, ale oheň ne  
a ne. „Ten troud je vlhkej,“ rozhodl Bovery. 

Agáta mu mlčky podala papírovej kapesník. „Jako 
tehdy ve škole,“ podotkla.

Pak, když už oheň chroustal pořádně velký klacky, 
jsme se pohodlně posadili kolem něj. Všichni jsme byli 
naměkko.

„Teď už mi chybí ke štěstí jen dlabanec, spacák  
a někdo s kytarou,“ posteskl jsem si. 

„Bez kytary se zpívat nedá?“ zeptala se Agáta.
„My ne,“ rozhodně jsem odmítl. “To je vyzkoušený.“
„No, tak já bych něco měla. Jestli to teda unese vaše 

zálesácký svědomí.“
Vyndala z kapsy zase ten strašlivej mobil, něco 

vyťukala a do tmy vytryskla melodie. Amazonka od 
Hoptropáků, ale ne z desky. Tohle hrál a zpíval Pišingr. 
Agáta se k němu připojila, my se přidali a bylo to skoro 
jako by tam seděl s náma.

„Hm, to není špatný. Kolik těch písniček máš?“
„Asi čtyřicet, pak už to bráchu nebavilo. Vlastně ani 

neví, že už ty písničky umím.“
Nejen že je uměla, ale taky pěkně zpívala. Budeme 

muset Pišingrovi domluvit. Zdá se, že ji hrozně 
podceňuje.

Na kempu byl přístřech z kulatin. Rozložili jsme 
se tak, aby ho Agáta měla za zádama, kdyby přišel 
vítr. Holka má takovej křest, že by jí ho moh závidět 
kdekterej drsňák.

Ráno jsme uvítali, že Agáta nevyužívá další 
vymoženost mobilu, konkrétně budík. Spolehlivě nás 
probudila kosa. Byl jsem vzhůru první a hned přiložil 
na oheň. Vlhko, zima, nebylo co uvařit a sníst, a bylo 
ještě brzo vyrážet na cestu. No, nějak jsme to přečkali 
a vyšli tak, abysme byli akorát v sedm v Koněšově. 

Paní skutečně otevřela cukrárnu pár minut nato 
a byla tak skvělá, že nám dokonce hned, ještě před 
otvíračkou, uvařila kafe a k němu jsme si koupili 
koláčky. Snědli jsme všechny, co tam měla. 

Ukázalo se, že ta dobrá žena vůbec nemá ponětí, kde 
jsme přenocovali. Ona si totiž myslela, že jsme přijeli 
za nějakýma známýma v Koněšově a přespíme u nich. 
Podle její představy jsme prožili hrůznou noc v mrazu 
a obklopeni divou zvěří. Měla z toho takovej pocit viny, 
že by si to kafe nenechala zaplatit ani násilím.

Pak Agáta mrkla na mobil a hnala nás na autobus. 
Celkem hloupě jsem se zeptal, jak ví kdy jede. „Mám to 
v mobilu! Kde asi! A makejte, další jede až po poledni!“ 
odsekla.
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Zase nás zachránila, jak se vzápětí ukázalo. Na 
zastávce byl jízdní řád přestříkanej sprejem, ale 
autobus jel přesně jak řekla.

Vystoupili jsme, přešli kolem pár baráků a už jsme 
byli v lese. Konečně ten vandr začíná pořádně jak 
měl! Předháněli jsme se s Boverym v zábavnejch 
historkách. Najednou mě přerušil a říká: „Hele, slyšíš 
něco? Dyť už je to kousek a žádnej křik.“

 „Protože je v cestě ta skála. A taky je brzo a všichni 
ještě chrní,“ zhodnotil jsem situaci.

„Já myslela, že jsou všichni ty milovníci přírody, 
jak jste říkali, ne že vyřvávaj po lesích,“ nadhodila 
uštěpačně Agáta. 

Podívali jsme se s Boverym na sebe. Nastává 
naše chvíle! Odteďka se začnou uplatňovat naše 
zkušenosti, nedotčený moderní technikou. „Ňáká drzá, 
ne? Děvenko, ty si v prvé řadě vypni mobil a v rychlosti 
si zvopákni, co jsme ti včera říkali, ať neuděláš nám  
a bráchovi vostudu.“

Šli jsme dál a ticho bylo fakt divný. Obešli jsme 
skálu, za kterou je kemp rozloženej. A tam ani noha. 
Chodili jsme nechápavě po place a pak jsem našel za 
křovím u malýho ohniště papír připevněnej na klacku, 
podepsanej šerifem Vodnářů:

„Ahoj kamarádi! Moc se omlouváme, ale potlach 
jsme museli přeložit jinam. Starýho hajnýho Přibíka 
odvezli do nemocnice a ten, co je místo něj, nás přišel 
v noci vyhodit. Potlach děláme nedaleko odtud, ale  
z pochopitelných důvodů nepíšeme kde. Budete muset 
zpátky do Koněšova, u vlaků budou čekat spojky. 
Anebo, kdo máte s sebou mobil, volejte 737150803  
a poradíme vám cestu.“

Iva	Synáková	–	Tapi	
Zlatý	Trapsavec

BeZejmenný Blues

Jsem blues zelený kanoe,
co jsou jich plné řeky,
té z plastu, což prý známkou je,
že zůstane tu věky.

Jsem blues zelený kanoe,
je jako lehká holka,
na tři dny, týden, je tvoje
– a kdo ji příště potká?

Jsem blues zelený kanoe,
má kupu žlutých sester,
změť šrámů kýl jí lemuje,
však co bys šlajsnu nesjel.

Jsem blues zelený kanoe,
před sebou věčnost má tu.
A přeci občas zatouží,
po záplatě z laminátu. 

Renáta	Nová	–	Trenky	
2.	místo	–	Poezie	do	23	let

případ Trampa Kamila K.
 
Nový pracovní den započal policejní komisař Bareš 

stejným rituálem jako všechny dny předešlé. Ještě než 
zapískala rychlovarná konvice, měl Bareš  urovnán 
svůj pracovní stůl tak, jak byl zvyklý. I když nebyl žádný 
puntičkář, měl  desku stolu  rozdělenou na určité části, 
a to tak: v pravé spodní čtvrtině, téměř na okraji,  měl 
místo podnos s hrnkem, lžičkou a cukřenkou. V  pravé 
horní čtvrtině trůnil čistě vymytý popelník, krabička 
cigaret a stříbrný Ronson. Pracovnou zavoněla černá 
káva, ke stropu počal stoupat proužek cigaretového 
dýmu. Ani toto ráno nezapomněl na své oblíbené 
akvarijní rybičky. Bareš s uspokojením pozoroval 
lačnou  nenažranost vrubozubců pavích. Po drobných 
rybkách, které vhazoval do akvária jako krmivo, zbyl 
jen drobný vodní vír. 

Jistě se zeptáte: A na co měl Bareš vymezenou levou 
část svého pracovního stolu? Levá část byla opět 
rozdělena na spodní a horní čtvrtinu, ale zatím  byly 
obě plochy  prázdné. Zatím. Bareš jen tak lehounce 
smočil rty v horké černé tekutině. Opravdu jen tak 
lehounce, protože příliš vroucí kávu neměl rád. A 
pak? A pak otevřel malý nenápadný trezor a na levou 
horní část svého pracovního stolu, kam ukládal nové 
případy, položil objemný svazek listin. Desky byly 
nadepsány: Případ trampa Kamila K.

Ale vraťme se ještě nakrátko k Barešovi samotnému. 
Na případ zmizelého trampa je zatím času dost. 
Bareš, tedy přesněji policejní komisař Pavel Bareš, 
byl čerstvý padesátník s dlouholetou policejní praxí. 
Nutno podotknout, že to byl úspěšný policejní praktik, 
používající k vyřešení složitých případů svoji osobní 
osvědčenou metodu. Jakou? Ne, nezlobte se, zatím 
vám ji neprozradím. Barešova metoda nebyla  nikde 
popsána ani publikována. Prostě Bareš byl Bareš. Bylo 
by zbytečné se vyptávat, jak na to ten Bareš přišel.  
Z čeho se skládá úspěšná policejní práce, všichni 
dobře víme. Z dedukce, analýzy, hypotézy, indukce, 
syntézy. No prostě a jasně řečeno z náhody, zkušeností 
a také z praxe.  S těmito postupy ale Bareš už dávno 
nepracoval. Přišel na něco daleko dokonalejšího. Jako 
bych vás slyšel: „tak jak to bylo s tím Barešem?“ No tak 
dobře, vím, jak jste nedočkaví a tak vám  onu metodu, 
přesněji Barešovu metodu, prozradím.

Všemu předcházel složitý případ s názvem 
Těnovický masakr. Já vím, nic vám to neříká, ale 
tehdy, tehdy to byl prostě policejní dortík. Takový 
sachr, s třešinkou na konci. Teď mi napadlo, že sachr 
třešinku nemá, ale to je jedno. Prostě vo co šlo. Tehdy 
se skupinka trampů  sjela na bývalou těnovickou 
faru k dosti neobvyklé kratochvíli. Klidně si sedněte 
na zadek, ale oni se tam sešli ke spiritistické seanci. 
Ano, čtete dobře, k seanci. Zkrátka. Chtěli se spojit  
s předválečnými významnými trampy a zjistit skutečný 
a pravdivý počátek českého trampingu. Jak to tehdy 
dopadlo? Vážení, můžete zapomenout na Proudy, na 
Ztracenku, na Utah a já už nevím, jak se všechny ty 
osady jmenovaly. Prostě všechno je jinak. Trampům  
se na těnovické faře podařil navázat kontakt  s duchem 
významného předválečného trapera Jana K. a od něho 
se dozvěděli, že Hurikánova kniha „Dějiny trampingu“ 
je zavádějící, pragocentricky psaná! Vyvolaný duch 
Jan K. doslova řekl: máte-li doma v knihovně onu 
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knihu, klidně ji vyhoďte! Protože ten Peterka, tedy 
Bob Hurikán, vás vodil za nos! Zásadní zpráva, 
která všem tehdy přímo vyrazila dech, byla, že první 
trampskou osadu bychom nenašli u Svatojánských 
proudů, tak jak uvádí Hurikán, nýbrž u peřejí na řece 
Střele pod městečkem Rabštejn. Šokovala je také 
informace dalšího  ducha Jindřicha M. Ten vypověděl, 
že předválečný tramping se paprskovitě nerozšiřoval  
z Prahy na venkov, jak je popisováno Hurikánem, 
nýbrž z Plzně po Staré řece směrem k Praze!

Barešovo postup byl tedy následující. Jestliže se 
mohli nějací trampové spojovat se svými trampskými  
předky, tak proč by nemohl udělat Bareš to samé. 
Ano, přesně takto si to Bareš řekl a začal se věnovat 
okultivním vědám. Pro ty neznalé malé nahlédnutí 
do tajů okultismu. Okultismus znamená tajemný, 
skrytý. Proto bývá označován za tajemnou vědu, 
protože se zabývá tajemnými, nadpřirozenými věcmi. 
A spiritismus? Spiritismus je víra v posmrtný život  
a komunikaci s dušemi zemřelých, a to třeba s pomocí 
virgule. Nevím, kolik policejních vyšetřovatelů má  
v šuplíku svého pracovního stolu virguli, ale Bareš 
ji má. Pokud chce někdo úspěšně používat virguli, 
musí velmi dobře vědět, co hledá, a to Bareš věděl. 
Nejdůležitější podmínkou pro práci s virgulí je přesně 
formulovat otázku. Měla by být krátká, zřetelná  
a jednoznačná a měla by znít tak, aby na ni odpověď 
mohla být ano či ne. Docela to fungovalo. Bareš klábosil 
s oběťmi násilných trestných činů, pokecal si s těmi 
nejlepšími detektivy české, ba i světové kriminalistiky. 
Ovšem v případě zmizelého trampa Kamila K. cosi 
nefungovalo. Nefungovalo, nefungovalo. Prostě  
s duchem zmizelého trapera (byl již dávno prohlášen 
za mrtvého) se Bareš né a né spojit. Co to znamenalo? 
Bareš měl jediné vysvětlení. Prosté a jednoduché. 
Kamil K. není mrtvý! Kamil K. stále žije! Ovšem kde?

Kamil K. se ztratil (prostě zmizel) krátce před 
listopadem 89. Jak se mohl tehdy ztratit člověk  
v oploceném Československu? Možnost první, 
přechod státní  hranice. Ale tehdy, no řekněte sami, 
věc téměř nemožná. Tak tedy možnost druhá – násilný 
trestný čin. Ano to by šlo, ale opět. Kamil K.  byl chlap  
v nejlepších letech, silák a taky rváč, ne, ten by se nedal. 
Bareš listoval v letité složce. Zapálil si novou cigaretu, 
vylil studené kafe a postavil vodu na kávu novou. Tak 
jak to tehdy vlastně bylo. Pročítal jeden list za druhým.  
Z výpovědi jiného trapera Jana Š. vyplynulo následující: 
V neděli odpoledne se skupinka traperů  vracela lokální 
tratí v českém Pošumaví do svého bydliště. Ve vlaku 
mezi trapery propukla hádka o jakousi malichernost. 
Tuto nepříjemnou situaci  posléze  tramp Kamil K.  
vyřešil tím, že na nejbližší vlakové zastávce uprostřed 
lesů vystoupil. A od té doby ho již nikdo nikdy neviděl.  
Z policejních složek Bareš zjistil, že  případ byl 
poměrně pečlivě vyšetřován. Dokonce i kamarádi 
zmizelého trapera se mnohokrát snažili napomoci 
vyšetřování. Avšak výsledek žádný.

Jednoho dne na staničce lokální tratě vystoupil 
jediný cestující – Bareš. Podle výpovědi svědků na 
této stanici vystoupil před mnoha lety i Kamil K. Bareš 
postupoval tak důsledně, že použil stejný spoj. Příjezd 
se lišil od té doby jen o několik minut. Tehdy příjezd 
15:45 hod, nyní 16:00 hod. V polorozbořené čekárně 
vyndal komisař z batohu mapu, fotografii Kamila K. 

a – a virguli. Mapu pečlivě zorientoval, vedle položil 
podobiznu vousatého K. K. a virguli uchopil oběma 
rukama. Tak jakým směrem tehdy šel? Na jih? 
Na východ? Na sever? Virgule se dala do pohybu  
a Bareš vyrazil. Kdepak, žádná lesní cesta  
s turistickými značkami. Bareš šlapal tak, jak mu radila 
virgule. Po několika hodinách krkolomné chůze narazil 
na zchátralý seník, spíš malou stodolu. Jestliže tudy 
traper Kamil K. procházel, a o tom byl Bareš naprosto 
přesvědčen, jistě se tady zastavil. Ostatně šel tudy na 
počátku podzimu, brzy se muselo šeřit  a tak pomalu 
musel pomýšlet na nocleh, dumal Bareš a vešel do 
seníku. Lesníci ho již patrně dlouhý čas nepoužívali  
a  tak také podle toho vypadal. Co tady tak mohlo zbýt 
po těch letech… 

Bareš prohledával podlahu se zbytky sena  
a pokroucené stěny – nic. Pak se zaměřil na vlastní 
střechu, přesněji na to, co po ní zbylo. A dobře udělal. 
Bareš byl důsledný a to se mu vyplatilo i nyní. Prostě 
tam za jednou střešní latí, pod torzem střešní tašky, 
něco objevil. To něco byla útlá knížečka, štůsek 
listů v povolené vazbě. Opatrně svůj nález vyjmul, 
očistil a se zájmem četl: Miloslav Nevrlý, Karpatské 
hry. Letmo prolistoval, spíše probral uvolněné listy.  
V nastávajícím šeru si všiml, že v textu i na okrajích 
jednotlivých stránek je spousta poznámek. Mnohé 
věty, kapitoly i jednotlivá slova jsou různě podtržena  
a i jinak zdůrazněna. „Už prdlajs vidím“ brumlal Bareš. 
„Nechám si to na ráno. Teď něco k jídlu a spáát. Ráno 
je moudřejší večera.“

Druhý den ráno vstával Bareš časně. Ne že by 
se mu spalo špatně, právě naopak. Takový nocleh 
by vřele doporučil i svým věčně nevyspalým  
a unaveným kolegům. Už při přípravě snídaně 
důkladně prozkoumal poznámky i zvýrazněné části 
knihy a teď četl: …málo se smělo cestovat a bylo jisté, 
že nespatřím tajgy, pouště, fjordy ani tmavovlasé dívky 
v době, kdy jsem o to celou bytostí stál….   Bareš si 
nasadil brýle. …Osamělá a nepřístupná ves Cheia  
spočívá v hlubokém kotli bez cest a elektřiny uprostřed  
čtyř soutěsek. Na druhé straně horského hřebenu 
vyvěrají vody z jeskyně skalní puklinou, kterou musíš, 
chceš-li dovnitř, proplavat. Bareš si sundal brýle, 
promnul  oči a zahleděl se kamsi daleko, daleko nad 
koruny pošumavských smrků. Opravdu taková místa 
existují?  Bareš posunul opět brýle na své místo  
a  vrátil se ke knize.

…neobávej se ničeho, vydej se třeba na konec 
světa, všude to nějaké je. Nezabíjí hlad, žízeň ani 
dálka, ale strach z nich…. Bareš poposedl, ukousl 
si chleba a napil se čaje. ...jídla stačí vlastně málo, 
je zbytečné nosit víc, než je nutné. Večeři sníš za 
deset minut, na zádech ji neseš deset hodin. Komisař 
Bareš přestal sledovat čas... Neobdivujte se tomu, co 
všechno jsem na svých cestách spatřil, ani tomu, které 
země jsem při tom navštívil, přesně totéž spatřil můj 
kůň a navštívila moje cestovní brašna. Obdivujte se 
ale tomu, co všechno jsem se při cestování o cizích 
zemích dozvěděl a o čem jsem se poučil...    

Kde hledat zmizelého trapera Kamila K.? Tak to už 
Bareš s naprostou jistotou věděl a nemusel se ptát 
virgule. Také ale věděl, že bude muset poprvé zalhat 
a oznámit: „Pánové, Barešova metoda zklamala, 
pánové, bohužel tak to je.“
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Po hřebenové stezce  jednoho z pohoří rumunských 
Karpat kráčel muž. Měl pouze lehký batoh, mapu  
a virguli. Nevím kolik karpatských poutníků nosí  
v kapse virguli, ale Bareš ji měl…

Miroslav	Neuvirt	–	Wandri	
2.	místo	–	Próza	nad	23	let

   

Tam u KráloVýho hradce

Nesmáli jsme se Willovi proto, že si za skrýš před 
bouřkou vybral to nejpitomnější místo pod sluncem, 
vykotlanej popovickej dub, což byl ten největší strom  
v širým okolí. 

I když to byl absurdní prohřešek nejen vůči jeho 
pečlivě budovaný pověsti větrem ošlehanýho 
zálesáka, ale i veškerýmu zdravýmu rozumu. Brzy 
totiž vyšlo najevo, že tam nehledal ani tak útočiště před 
psím počasím, a že to, co tý noci zažil, by rozhodilo  
i většího hrdinu.

Když v pátek odpoledne dorazil od železniční 
zastávky v Dlouhejch Dvorech na náves do Střezetic, 
jeho cílem se z pochopitelenejch důvodů stala místní 
hospoda. Což byl první kámen úrazu. A ne snad proto, 
že tu v krátkým čase dokázal zkonzumovat hned pět 
Rampušáků.  

Willovo vzezření totiž evidentně zaujalo místní 
strejce, od nichž se postupem večera dozvěděl 
nejen několik pověstí místního kraje, ale ochutnal  
i blíže nespecifikovanou pálenku.  

Na to vypravování si pak vzpomněl o pár hodin 
později, když se snažil usnout uprostřed toho 
hromobití, co si v hlasitosti nezadalo s utrhnuvším se 
kusem skály, řítícím se do propasti. 

V houští uprostřed lesa byl sice v relativním 
bezpečí před deštěm i bleskama, ale ty kapky vody, 
propadávající skrz větve a jehličí, zatím vesele 
vyluzovaly zvuk, při kterým si nebyl jistej, jestli vedle 
něho zrovna někdo nenašlapuje. A jasný světlo blesku 
zas každou chvíli osvítilo jeho okolí tak, že viděl 
všechny kmeny stromů jak v pravý poledne.  Mohla to 
být kouzelně dobrodružná podívaná.

To by ale Will nesměl nabýt dojmu, že při jednom 
z těchhle světelnejch efektů zahlídnul mezi těma 
kmenama něco, co připomínalo lidskou postavu. 
Nebo si spíš neměl vzpomenout na to, co říkali strejci  
v hospodě. 

O tom, že se tady v roce osmnáct set něco bojovalo.
Prej tu byly tisíce mrtvejch. A úplně nejvíc jich bylo  

v nějakým lese, co se menuje po Svídě krvavý, což je 
fakt krutě trefný.  

Je to vlastně takovej jeden velkej hřbitov. Les plnej 
křížů a pomníků. A hlavně těch pohřbenejch nebožtíků. 

Strašidelnejm historkám se Will s oblibou 
poškleboval. 

Jenomže teď byl v lese. A v hlavě se objevila 
myšlenka, že je to dost možná přesně ten les, o kterém 
byla řeč.

Prej tam straší. A vůbec tam nezpívaj ptáci. 
I když se snažil přesvědčit sám sebe, že je to 

pitomost, jeho pozornost už se začala ubírat vytyčeným 
směrem. A taky si vzpomněl, že cestou ze vsi jeden 
kříž minul.

…a kolem jsou možná desítky takovejch.
Netrvalo ani tak dlouho a byl si vlastně docela jistej, 

že ten obrys postavy doopravdy viděl.
Dál ho obklopovalo to deštivý našlapování podrážek 

na praskajícím klestí. Za chvíli už ta postava nebyla 
jedna. Za tímhle stromem byl taky nějakej stín. A za 
támhletím jakbysmet. 

Pak si řekl, že je to pitomost a převalil se na bok.
To Franta z Máslojed tam jednou v noci byl a něco ho 

tam chytlo za ruku!
Bouřka pak po nějaký době ustala, ale to ticho, co se 

po ní rozhostilo, bylo snad ještě víc nepříjemný. Slyšel 
o to víc každej svist větru a všechny ty podezřelý zvuky.

A pak se ozvala rána. Ne hřmění, ale divná tupá 
rána, jako když sebou něco velkýho a těžkýho práskne 
o zem. To s Willem trhlo. Chvíli zůstal ve strnulý pozici. 

A taky se mu zdálo, jako by se tu nějak nezvykle 
ochladilo. 

Převalil se na druhej bok.
Načež začal uvažovat, jestli tím bokem neleží zrovna 

nad nějakým nešťastníkem, co tu před těma sto 
padesáti léty našel svůj hrob. 

Po další hodině snahy o to zaspat všechny fantastický 
výplody svojí bujný představivosti to vzdal.

Posadil se, vysoukal nohy ze spacáku a pořád ještě 
rozvážně začal balit svoje přístřeší. Ten les byl prostě 
divnej. Mrazivej. 

Dopínal poslední přezku na usce. Natáhl se pro 
žracák, co se ležel opodál.

A něco – bylo špatně.
NĚCO ho DRŽELO ZA RUKÁV.
Škubnul rukou ze žracákem k sobě, ale marně.
Drželo ho to.
Zběsile rukou zamáchal. Nic. 
Voják. Mrtvej, rozstřílenej voják. Táhne mě k sobě 

do hlíny.
Znovu prudce škubnul, ozvalo se cosi jako trhavé 

rupnutí, a k jeho vlastnímu překvapení to sevření 
povolilo. 

Nečekal ani vteřinu. Vandráckej pud ho přiměl čapnout 
usku i žracák. A vyrazil pryč. Hnal se bezhlavě lesem  
i polem. Nohy mu podkluzovaly na promáčený cestě. 

Pak dorazil do vsi. Mezi živý. Do bezpečí. 
Trochu zvolnil krok.
A zatímco popadal dech, padl mu ve světle pouličních 

lamp do oka ten velkej vykotlanej dub. 
Snad ho popadla neovladatelná únava z toho 

sprinterskýho výkonu a nervovýho vypětí, že si ustal 
přímo v tý stoletý dutině. 

Jak jsem řekl, nesmáli jsme se Willovi proto, že si za 
skrýš před bouřkou vybral to nejpitomnější místo pod 
sluncem. 

A vlastně bysme mu i tu duchařskou historku uvěřili, 
kdyby tam s náma nebyl kamarád Mlok, kapacita přes 
historii a místní královehradeckej patriot. 

Krvavý les Svíd se totiž nacházel asi devět kilometrů 
severovýchodně od místa, kde se Will chytil rukávem 
do trní.

Měl od něj natrženou košili.

Renáta	Nová	–	Trenky	
1.	místo	+	Malý	Trapsavec	–	Próza	do	23	let
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Zloději deliKventi 

Z čar dlaní země 
prošlapanýma botama čteme
v mapách svých osudů
Steskem osamělá 
krajina světla
potemněla
Prozářit tmu 
vykřesat oheň
z dávných archetypů!
Z fragmentů minulosti 
jak létavice
úlomky slov
           písní
 setkání
 večerů
 nocí
 tajných přání
padají z oblohy
Deroucí se čas 
jak horská bystřina
potoky krve v nás
deroucí se nápěvy
deroucí se obrazy
deroucí se postavy
deroucí se prázdno
deroucí se lítost
skrze bahno
až na dno
Bloudíme 
v krajině
za rozbitým zrcadlem
labyrintem okamžiků
úzkostlivě střežíme
jak cenný drahokam
třpytivou rosu
právě zrozeného dne
Kráčíme
bez patosu
často nevíme
kudy a kam
krademe krásu 
jepičích chvil zázraků
jepičích chvil úžasu
na cestách tuláků

Miroslav	Marusjak	–	Miky	
3.	místo	–	Poezie	Oldpsavci

jedna : jedna

…najednou bylo ticho. Přes okenní žaluzie do 
místnosti pronikaly sluneční paprsky, které pozlatily 
vířící prach v místnosti. Drobná prachová zrnka, 
odumřelé lidské kožní buňky a pyl z prvních jarních 
květin pozvolna usedal na nábytek, na povalenou 
židli, na zelené ubrousky rozházené po zemi i na 
nehybnou nohu v průsvitných bílých punčocháčích. 
Při posledním prudkém pohybu, který stihla vykonat, 
z ní sklouzla bota a roztažená nylonová očka na 

konci šlapky odhalila řadu rudě nalakovaných nehtů.  
Stejně nehybná ruka ležící směrem ke dveřím ale 
zůstala poplatná lidské přirozenosti – jemně růžová 
nehtová lůžka stále křečovitě svírala prázdný plastový 
kelímek. Z vertikálních prasklinek po jeho obvodu 
odtékaly poslední kapky kohoutkové vody a přiživovaly 
zvětšující se louži na lině s imitací bílého mramoru. Do 
dvou minut od dopadu ruky s kelímkem na podlahu se 
louže zvětšila natolik, že dosáhla k první kapce krve 
a pohltila ji. Imitace růžového mramoru. Přes okenní 
žaluzie do místnosti proniklo troubení aut a kvílení 
sešlápnutých brzd…

* * *

Nemohli jsme tomu věřit. Seděli jsme tam s hlavama  
v dlaních, bylo to jako zlej sen.  Sice jsme po předešlých 
událostech čekali nějaký problémy, ale tohle předčilo 
veškerá naše očekávání. Po tolika letech jsme o ní 
tedy definitivně přišli. Cedili jsme přes zatnutý zuby 
všechny nadávky světa a kopali vztekle do zbylých 
věcí válejících se na zemi. 

„Vy sviněééé,“ křičel Kája do prvních jarních paprsků 
slunce a v zaťatý pěsti svíral teď už bezprizorní klíč. 
Jeho zuby zčernalé časem přesně pasovaly ke klíčové 
vložce válející se na okraji spáleniště.  Nebylo nutný 
hledat otisky prstů a dokumentovat stopy. Všem bylo 
jasný, kdo byl pachatel. Byli jsme na seznamu už 
dlouho. Přesně od chvíle, kdy se změnilo vedení na 
polesí a všechny naše dobrý skutky byly zapomenuty. 
Od té doby jsme byli v lese nežádoucí. 

„Zabít ho je málo, hajzla jednoho,“ bouchnul do 
stolu Zdenda. Hladiny různě rozpitých piv se rozvlnily. 
Slečně u vedlejšího stolu nervózně cuklo oko naším 
směrem. Výhrůžka patřila novýmu hajnýmu, který 
za vydatné spolupráce pár zkorumpovaných lesáků 
drancoval místní polesí, do kterého spadala i naše 
vypálená bouda. Stali jsme se nepohodlnými svědky 
častých krádeží dřeva, draze zaplacených odstřelů 
kapitálních kousků vysoké zvěře a tajných závodů 
čtyřkolek v chráněném území přírodní rezervace. To 
všechno tolerované, z části dokonce organizované 
přičinlivým hajným inkasujícím tučné příspěvky do 
vlastní kapsy. Po řadě výhrůžek na naši adresu se 
evidentně rozhodl jednat…

* * *
„Tak to by bylo,“ ušklíbl se nad papíry hajný a zasunul 

je do plastové fólie na stole. Případ vyřešen, konečně 
může jít domů.  Měl za sebou dlouhý pondělní den  
s mizerným obědem v kantýně, nekonečnou poradou 
s vedením a pár nepříjemnými telefonáty. Navíc ho ke 
konci pracovní doby začaly bolet zuby, což zvýšilo jeho 
hladinu obvyklé pondělní rozmrzelosti. Otevřel vrchní 
šuplík a za třemi načatými sáčky se sodou bicarbonou 
našel platíčko s růžovými tabletkami ibuprofenu.  
Vyloupl dva najednou a hodil si je do pusy. S tímhle  
a se zadostiučiněním nad vyřešeným problémem to do 
zítřejšího rána nějak přežije.

* * *
„No tak, Marie, vstávej.“  Nadzvedl jsem jemně 

oční víčko. Na bílé bělmo se velmi pomalým tempem 
doploužila zřítelnice. Čočka se stejně pomalu stáhla 
do své obvyklé velikosti. Marie otevřela druhé oko  
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a pokusila se posadit. Kruhový okraj plastového 
kelímku praskl a ona se na něj udiveně podívala 
jako by stále nemohla uvěřit tomu, co se stalo. Ještě 
dlouhou dobu trvalo, než si všimla, že má své světle 
modré šaty vyhrnuté až téměř do pasu.  Nasadil jsem 
jí botu a pomohl jí vstát. Zřejmě si už stihla vybavit 
všechny detaily toho, co předcházelo, protože pátrala 
očima po krvavých stopách na podlaze. Nervózně 
si stále dokola uhlazovala spodní lem šatů, ačkoliv 
ho už dávno uvedla do patřičné polohy.  Repetitivní 
chování v tomto případě neodkazovala na obsedantně 
kompulzivní poruchu, ale na přestálý duševní otřes  
z událostí předcházejících. 

* * *
Uzívané úterní ráno. Přes žaluzie bylo vidět, že 

právě vychází slunce. Ještě pár minut a překlene roh 
protější budovy, aby naplnilo naši místnost teplým  
a měkkým světlem. Marie byla dnes v dobré náladě, 
podala mi první kartičku a prozpěvovala si dál tiše 
neznámou melodii. Podíval jsem se na jméno na kartě 
a prsty se zaryly do otevřeného diáře. Podíval jsem 
se ještě jednou, jestli nemohlo dojít k záměně, ale 
bylo to napsaný naprosto jasně. Tělo tímto posledním 
ujištěním spustilo dva zcela protichůdné procesy. Na 
straně jedné pod vlivem adrenalinu zvýšilo srdeční 
tep, krev pod jemnou kůží spánků téměř bolestivě 
pulsovala. Na straně druhé se snažilo přes racionální 
část mého já zachovat rozvahu. S kamenným 
obličejem hodným pokerové hráče na vrcholové úrovni 
jsem se pomalu otočil, ruce zatnulé v pěst. 

Dvě minuty nato slunko opsalo předepsaný oblouk  
a vyhouplo se nad poslední bytovou jednotku  
v sedmém patře protějšího domu.  Ještě minutu  
a posvítí tím svým líbezným měkkým světlem i na toho 
sráče v mým křesle...

Do čtyř stěn se opřel nelidský řev a zarazil Mariinu 
natahující se ruku s plastovým kelímkem plným 
kohoutkové vody. Poté, co narazila týlem na hranu 
skřínky, následovalo Mariino tělo trajektorii první 
kapky krve a sesulo se vedle ní na lino s imitací bílého 
mramoru. Mezi jejím nehybným tělem se klikatila 
pravidelná krevní stopa ke dveřím, ze kterých prudkým 
rozražením vypadla klika. Válela se pod plastovými 
sedačkami na protější straně místnosti. Prchající 
pachatel bral schody po dvou.

* * *
Do prvního slunečního paprsku doprovázeného 

Mariiným prozpěvováním se ozvalo lupnutí kosti, která 
se právě nadobro rozloučila s bolavým zubem novýho 
hajnýho v polesí, kde stávala naše bouda. Nevyužitá 
injekce s anestetikem se lhostejně povalovala na misce 
se zeleným obrouskem. Prohlédl jsem si důkladně 
právě získanou trofej. Pak jsem překročil nehybně 
ležící tělo omráčené Marie a dokráčel poklidně  
s kleštěmi v rukou ke dveřím. Překročil jsem práh 
ordinace a do doznívajícího řevu hajnýho utíkajícího 
po schodech jsem vyslal naprosto jasný vzkaz: 

„Zub za srub, ty hajzleééé!“
Bylo to jedna: jedna…

Pavla	Slepičková	–	Pavlís	
1.	místo	–	Próza	Oldpsavci

podraz

Vandr probíhal jako obvykle v poslední době. Hned 
první noc se dostavila nadílka v podobě svítící baterky 
do ksichtu, naleštěných kanad někoho, kdo vám 
stojí hned vedle hlavy, má chytrý řeči a na vodítku 
nepříjemného vlčáka. Následně pravidelně docházelo 
na vytažené kreditní karty, pípnutí a dalších 5000 Kč 
bylo v háji. U každýho.

Předtím jsme je celý roky vodili za nos a najednou 
tohle. Je pravda, že občas nám to vrátili, ale ta hrdost 
a zároveň cejch z toho, že jsme poslední trampové, co 
ještě doopravdy jezdí do lesa, nás posilovala v odporu.

Jenže sedm víkendů po sobě nás vyhmátnout, to už 
bylo fakt divný.

* * *

Být poslední trampskou partou, která ještě jezdí 
na vandry, má nekonečnou řadu nevýhod. Spoustu 
krásných trampských fleků jsme sice měli jen pro sebe, 
bez tlačenice, jenže zároveň s tím stoupnul i počet 
ochranářů a zástupců represivních složek na jednoho 
trampa. Tedy na nás pět. Navíc jsme si od ostatních 
na slezinách vyslechli, že naším nezodpovědným 
trampováním na divoko, mimo vyhláškou povolená 
ohrazená místa, kazíme dobré jméno trampingu.

Je pravda, že ochranáři, Lesní stráž, policie a další 
propagátoři ohrazených míst se činili a trampovat 
pěkně při ohníčku v lese začalo být adrenalinovou 
záležitostí. A hlavně dost finančně náročnou. 

Ale postupně jsme v tom začali být dobří, opravdu 
dobří.

Nejdřív jsme se odnaučili tahat na vandr zapnuté 
mobily. To když Kenymu přišla pokuta za přespání na 
našem campu, který se nacházel v bezzásahové zóně 
Národního parku. Důkazem byly údaje získané od 
operátora, kde byl Kenyho vandr naprosto přehledně 
zmapován.

Ale stejně tam po nás šli i přes naše mobilní ticho 
a přestěhovat camp i s převisem zrovna moc dobře 
nešlo. Problém na čas vyřešil Pavel, Slimův parťák 
z práce. Kromě českého jména a perfektní češtiny 
na něm, díky jeho tatínkovi odkudsi z Afriky, nebylo 
českého vůbec nic. Nicméně jeho exotickej černej 
kukuč byl zárukou toho, že jsme na našem campu 
mohli nadále bezpečně tábořit. Ochranářským 
přepadovým komandům pak Slim důležitě vysvětloval, 
že jsme dobrovolníci v neziskovce pro integraci 
mladých uprchlíků do většinové společnosti. A že 
aklimatizace v české přírodě je jedním z pilířů našeho 
kurzu. A jestli nechtějí, aby na nich ulpělo podezření  
a následné obvinění z rasismu a xenofobie, tak ať nás 
raději nechají dál nerušeně pracovat. 

Po nějaké době Pavla přestalo strádání v divočině 
bavit a s naším campem jsme to museli zabalit. Další 
jsme si už nepostavili. Mít stálé místo znamenalo mít  
i stálé finanční výdaje.

Ale to volné toulání mělo něco do sebe. Dojít každý 
večer na neznámé hezké místo, najít si tam rovné 
flíčky ke spaní, udělat z kamenů kruh a s příchodem 
večera zapálit malý ohníček a pak už jen sedět na 
báglech kolem bylo fajn. A taky pomlouvat nepřítomné, 
koukat na hvězdy, opékat něco dobrého na mlsání se 
nám líbilo.
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Koukání na hvězdičky nám však dlouho nevydrželo, 
a to díky aluminiové plachtě natažené nad ohněm, aby 
jeho žár a světlo nezachytila termokamera policejního 
nebo hasičského dronu. Miky sice ty hvězdičky na 
plachtu domaloval, ale nebylo to ono. No, zvykli jsme 
si. Po několika nečekaných nočních sprchách z letadel 
hasičského sboru Lesů ČR nám vlastně ani nic jiného 
nezbylo.

S fotopastmi to šlo, dokud jich bylo v lese jen 
pár. Občasné vyfocení našich pozadí s kalhotami 
vyzývavě staženými na půl žerdi patřilo k oblíbeným 
kratochvílím, ale jak houstnul počet fotopastí, houstla  
i naše nálada a znovu klesaly cifry u našich bankovních 
kont. Pochody na místa, kam jsme chtěli do večera 
dojít, získaly podobu přesunu oddílu maskované 
paradesantní jednotky, kdy bylo potřeba jít směrem od 
předpokládaného místa, aby k večeru nastal zrychlený 
přesun směrem přibližným a v samotném nočním 
finále směrem správným. 

V té době jsme už měli i po starostech s manželkami, 
protože poslední kapkou jejich trpělivosti nad naší 
posedlostí, a tedy i nepřímo stavem rodinných financí, 
bylo naše zdravotní pojištění ve výši pětinásobku 
standardní ceny. Pětinásobku proto, že jsme odmítli 
nosit zdravotní náramek, online napojený do centrály 
pojišťovny. To kdyby náhodou někoho přepadla 
rýmička a musela mu záchranka vyjet na pomoc. Stali 
jsme se tak těmi, kteří hazardují se svým zdravím a na 
takové hazardování je potřeba si připlatit.

Ale jak už jsem říkal, všechno to bylo většinou dobrý, 
tedy až do teď. 

Sedm víkendů po sobě takovej pech. Ale na ten 
osmý jsme jeli náramně opatrně a připravení. Vlak 
jsme vynechali, ať na nádraží nevzbudíme pozornost. 
K lesu nás dovezl taxík, aby mýtné brány nenahlásily, 
kam s našimi auty jedeme. Les jsme prokličkovali  
a pak vyrazili ostrým tempem ještě rychleji na druhou 
stranu, do malého skalnatého údolíčka s potokem. 
Plachta nad ohněm byla fungl nová, dokonce jsme 
večer byli ticho, žádné zpívání, nic. Oheň jsme před 
spaním uhasili vodou z potoka a přesunuli se vyspat 
do křoví vzdáleného dvěstě metrů dál, v sousedním 
údolí. Thermofolie měly i naše spacáky. 

Vše nám to ale bylo platný jako mrtvýmu zimník. 
Kolem druhé ráno svit baterky do ksichtu, naleštěné 
kanady, chytrý řeči, vlčák, kreditka, pípnutí a tak dále.

Normálně jsme už z toho byli dost špatní. Dokonce 
natolik, že další víkend jsme zůstali doma. Poprvé po 
stodeseti letech nevyjel na víkend do lesa ani jeden 
tramp. To zavánělo velkou porážkou.

Nejel jsem ani o víkend později. Svatba dcery je 
svatba dcery. Ale i u oltáře jsem byl napnutej, jak to  
s ostatními dopadlo, až konečně v neděli večer 
zazvonil telefon. Volal Slim a neměl zrovna veselej 
hlas a ani se vlastně moc nerozkecával. Jen řekl, ať 
zítra přijdu do hospody, že tam se dozvím víc.

Pondělí se neutěšeně vleklo až k večeru, kdy jsem 
se, plný očekávaní, nadějí i pochyb vydal do hospůdky. 
U našeho stolu už bylo plno. K mému překvapení 
tam seděli všichni a podle čárek na lístku bylo vidět,  
že dlouho.

„Tak jak?“ nevydržel jsem to.
Nikdo z kamarádů neodpověděl a dál všichni drželi 

své půllitry a koukali do pěny. 

Bylo mi jasný, že máme problém.
„Kluci,“ začal jsem konejšivě, „nic přece není tak 

horký jak se zdá, zase je oblafnem. Co si na nás 
vymysleli teď?“

Slim pomalu zvedl oči od půllitru, chvilku se na mě 
díval a pak jen tiše pronesl: „Čidla.“

„Čidla?“ opakoval jsem. „Čeho čidla? Na oheň, na 
zelenou barvu, na sprostý slovo, na kouř z doutníku?“

„Na tebe,“ a na můj nechápavý výraz dodal, „na 
každýho z nás. Všimnul sis přece, že když jedeme 
v neděli z vandru, jak se od nás lidi odtahují, že jim 
smrdíme? No vidíš, tak o tomhle je řeč. Zase nás  
v noci dostali, jenže my už toho měli plný zuby a tak 
si trošku riskli následky a druhej den jsme na oplátku 
dostali jednoho z nich, a když mu tady Miky chvilku 
domlouval svojí pravačkou do duše, hejblo se v něm 
svědomí a řekl nám všechno.“

„A co teda řekl?“
„No, že na rozdíl od paďourů, kterým smrdíme až  

v neděli, tak těm čidlům my smrdíme hned po několika 
hodinách. To se jeden přece zapotí, když si tak 
poklusává s báglem po lese. To znáš ne?“

„Jasně že znám,“ připustil jsem, „ale co to znamená 
pro nás?“

U stolu zavládlo ticho.
Nakonec se na mě Slim opět unaveně podíval:  

„To je právě to, ty čidla totiž znamenaj, že se na vandru 
budeme muset mejt, a možná i několikrát denně.“

U stolu se znovu rozhostilo ticho, dlouhé mrazivé 
ticho.

Pochopil jsem a polilo mě horko. Potom se dostavil 
vztek a nakonec i smutek z úplného poznání. Ticho, 
které dál přetrvávalo, občas přerušil zvuk odsunuté 
židle, to když někdo z nás vstal a bez pozdravu odešel, 
abych nakonec zůstal sedět u stolu úplně sám.

A na vandr jsme už nikdy nevyjeli.

Michael	Antony	–	Tony
1.	místo	–	Próza	Oldpsavci

stromy

Jak asi
chodí stromy na námluvy 
tak blízko k sobě
na krok
a přesto
nehybný je les 
A kolik listů bez adresy 
jen krátký vzkaz
na půl úst 
a přesto nepromluví
To teprve vydány ohni 
dokáží zakřičet 
po svém
a na celý les 
To teprve v plamenech
stromy se objímají
řežaví do uhlíků
I poslední jiskrou
pod kůži vpálí ti cejch

Břetislav	Kotyza	–	Koty	
3.	místo	–	Poezie	nad	23	let
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Tam a zase späť

Nechci sa nemať rád mnou. Nechcem.

Čas sa rozlial.
Zvetralé pivo noci robí nedopité krúžky na peróne 

života a posledný vietor, který doháňa svetlá 
nákladného vlaku, prevráti plastový kelímok s lógrom 
nedopitej kávy. Ten ešte pár sekúnd kreslí úsmev 
smutného klauna než mu dôjde dôvod a napodobní 
slimáčie ulity v koľajisku nehybnosti.

Krčma pod Bralským tunelom nás vypľuje do tmy.  
V rozsvietenom okne krčmár mokrým vechťom 
stiera zo stola krúžky našej minulosti. Kapúrkové 
obláčiky dychu padajú k nohám. Remätský viadukt 
stále rovnako škrtá hviezdnú oblohu. Za posledným 
blikajúcim svetlom světa sa dáme na mlčanlivý 
chodník. Pred nami polnočná trať. 

* * *Čas sa rozlial.
Hladné zviera noci hryzie končeky prstov. Dýchame 

si do dlaní než priložíme ďalší akord do tichého spevu. 
Po studenom pive nám mrznú uši. Posledná noc 
vandru. Trištvrťové kroky sa smejú Veľkému vozu 
a mesiac olizuje rosu na koľajniciach. Ej Bože môj 
nechce sa domov, ej Bože môj. Vyznávači zastávok 
na znamenie, noční chodci. Tí dvaja. Odbočíme od 
kuvíčieho volania, zbehneme vysokým násypom noci 
na druhú stranu lesa. Ani tma po nás neštekne.

Polnočná trať osirie.

Vravím ti, inak si nemohol. Ja ti verím, že som inak 
nemohol.

Slnko vo dverách.
Balíme pomaly. Slimáčia radosť. Veru, krásne by 

bolo túlať sa do nekonečna, svet by bol jednoduchý 
jako domček nakreslený jedným ťahom detskej ruky. 
Tieto nedeľné úvahy. Vždy sa nájdu. Ako šiška pod 
celtou. Vždy sa vynoria. Jako mravci v ospalej tráve, 
do ktorejsa rozhodneš vyvaliť, aby si na nekonečné 
modro oblohy poslal pár obláčikov cigaretového 
dymu, iba tak pre trocha tieňa. Krátime si tých pár 
kilometrov na opustenú zastávku dúhami úvah  
o večnom vandrovaní, drotárka krv sa nám dostáva 
do nôh, rebelanstvo vyhazuje klobúk k zapadajúcemu 
nedeľnému slnku.

* * *

Tadatada-tadatada-tadatada.
Jako keď pre oči nevidíš krajinu. Cestuješ slepo. Vlak 

ťa unáša vpred a ty v protisměre myšlienok deň po dni 
späť. Po vreckách útržky ciest, ihličie, tú soľ zeme, šúľaš 
medzi prstami ako tichý sľub. Zádumčenie nám preruší 
skřípot bŕzd a prudké zastavenie. Prázdny vagón. 
Konečná. Vyslobodíme uzdy z hliníkového hlavolamu, 
ľahostajné kroky uličkou okolo záchodového odéru, 
který sa neomrzí. Zatlačím za nos dverí, nasadzujem 
si klobúk a vystupujeme na piatkový perón braníckeho 
nádraží.

Tadatada-tadatada-tadatada.

Tak si to jednoducho spravil. Ja viem, díval som sa 
na seba.

Objal nás svet, který sme videli na čiernobielych 
fotografiách. Teraz bol farebný. A hýbali sa tie obrázky. 
Úplny film. Ibaže to nebol film. Film nevonia letnými 
pražcami a muškátmi v drevených truhlíkoch. Film 
ti do tváre negrgne pivový dych vandráka narýchlo 
dopíjajúceho pivo z voskového pohára. Perón ako 
tulácky orloj fantastických postavičiek, medzi nimi 
Vyčítal a Čermák, tak mladí, že by si mohli podať 
ucho, Wabi balí gipsonku do futrálu a oblúčikom 
posiela vajgel štartky do koľajiska. Všetci nastupujú 
do vagónu, z kterého sme před chvíľou vypadli. 
Museli sme sa štípnuť tromi panákmi rumu v okničku 
občerstvenia. Tlampač ohlasuje odchod, výpravca to 
odpíska a nami to hrkne jako odchádzajúcim vlakom. 
A tak sme vo svete čiernobielych fotografii.

* * *
Z nedeľneho vlaku vystupujeme na piatkový perón.
Ležatá osmička žitia. Na ceste. Návestidlo ročných 

období má stále zelenú. Je to paráda prespať na 
Slepačej nohe a ráno sa dívať na modrú oblohu 
pripomínajúcu tu správnu farbu pastorských nohavíc  
s vybledutými kolenami, sedlať strapatých vtákov, 
kráčať po koľajniciach, po kterých šiel snáď naposledy 
niekedy v praveku nejaký šialený mamutík na 
koliečkových korčuliach a hladať Morské oko, zažiť 
Zelenu noc a v mokrom studenom októbri počúvať 
ako si čaj v ešuse kloktá jako při angíne a vôbec, byť 
chvilku pri tom, keď si spoločne vyberáme ošúpané 
srdcia z náprsných káps a dýchame tú nekonečnú 
vandrácku romantiku. Večný vander v poviedkovom 
svete.

A z nedeľného perónu nastupujeme do piatkového vlaku.

V záhyboch duše počuješ jeho hlas. Pýtam sa svojej 
duše, či stále počujem jeho hlas.

Šlapali sme si celú cestu na päty. Než nám začalo 
chvať tešenie na radosť a radosť z tešenia. Obyčajný 
upršaný pondelok, v ktorom duša ešte stále pláva nad 
vzdialenými modrými horami. Utorkové prázdno pred 
nekonečnou stredou. Piatkový nádych. Chýbali nám 
zastávky na znamenie. Smútok stočenej usárny pod 
posteľou noci uprostřed týždňa. Cieľ nás vždy doviedol 
na cestu. Stačilo prejsť cez Druhý tunel, za Kostrúnom 
zabočiť do prava a povedľa Borievkového potôčiku 
ísť za vôňou grogu s maslom. V nálevni U Vermuta 
sme ho našli. Stojí před nami. Podivný mužík. Celý  
v čiernom, trochu prikrčený, pod  kabátikom má bielu 
košeľu s veľkými tvrdými manžetami, na hlave rovnaký 
čierny klobúk jako nosia muži z pohrebného ústavu 
James Death a Comp. V ruke, ktorú k nám zdvihne, 
má medzi zažltnutým ukazovákom a prostredníkom 
zastrčenú vizitku:

Mistr čar a kouzel
W. W. BURNUS

MAGICKÁ KOUZLA  – TAJUPLNÉ ZMIZENÍ
A ZNOVUOBJEVENÍ ŽIVÉ OSOBY – STOVKY

NEVÍDANÝCH NERVY DRÁSAJÍCÍCH ZÁŽITKŮ!!! 

Chlapík zažmurká čiernymi očami, odkašle si, 
přehrábne dlhými prstami mohutnú čiernu bradu, ktorá 
mu leží na drobných prsiach. Vie.
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* * *
Ohnisko potiahnuté vousama machu prudko 

kontrastuje s totémom, který akoby před chvíľou niekto 
dokončil. Stojíme před krásne vyrezávaným bobrom 
a sovou a rôznymi indiánskymi symbolmi, ktorým 
dominuje kľúč. Kľúč. Kľúč, ktorý nám má otvoriť tunel 
menom čas. A v hlave ten istý hlas: „Čoby ste boli 
schopní urobiť pre návrat? Aká je cena Vášho šťastia?“ 

Prvé plamene.
Pahreba žitia. Jednoduchá ako smrť. Jako domček 

kreslený detskou rukou jedným ťahom. Hladanie 
vinníka v sebe.

Tma.
Ohnisko potiahnuté vousama machu prudko 

kontrastuje s ohořelým bobrom a sovou a nad ním stojí 
zrhbená postava s divným batohom značky Botas pri 
nohách a díva sa na ten obraz cez svojin päť dioptrií.

A z lesa pouť volanie. Nudloooo. Nudloooo...

Sme so Šmidlou späť.
V obyčajnom pondelku.
.

Peter	Jokl	–	Joko	
2.	místo	–	Próza	Oldpsavci

Hromnice

Do vlasů
se mi snáší sníh

a slunce
budhistický mnich
mě svléká jako nevěstu

Je čas vydat se na cestu

Eva	Koubová	–	Evelína
2.	místo	–	Poezie	Oldpsavci

a TaK jsem zůsTal sám

Ten večer si pamatuju, jako by to bylo včera. Seděli 
jsme na boudě, zdravý jádro – Kouďák, Tygr, Bedla  
a já. Venku třeskutej mráz, že veverky padaly z větví, 
uvnitř praskot ohně v rozpálenejch kamnech a sobotní 
pohoda. Večer jako spousta jinejch – než se ve dveřích 
zjevil ten týpek.

Byl hubenej, vysokej, že málem hlavou hobloval 
strop. Na rukávě se mu skvěla domovenka s nápisem 
„T. O. Ztracená stopa“ a jedinou šlépějí na cestě 
táhnoucí se k obzoru. Mžikal na nás skrz zarosený 
brejle a vypadal taky trochu ztraceně.

„Ahoj,“ hodil mu záchranný lano Tygr. „Vem místo, 
máme ho tu dost.“

Hubeňour s povděkem přijal nabízenej špalek  
u kamen a představil se jako Sýček.

„Kde máš osadu?“ zajímal se Koudy. „Přece ses  
v týhle kose nevydal ven sám?“ Sýček se ošil a zatěkal 
pohledem kolem.

„No, jak bych to tak řek...“ začal nejistě, „oni... 
zmizeli.“

„Jakože se zdekovali a nechali tě tu samotnýho? To 
jsou teda kamarádi,“ odfrknul si Tygr.

„To ne,“ zavrtěl hlavou Sýček. „Za všecko můžou ty 
pitomý telefony,“ zakňoural. „Furt do nich čuměli. Jak 
přilepený. A pak se to začlo dít. Nejdřív měli v očích 
takovej nepřítomnej výraz. Jako by byli někde jinde.  
A pak... Pak se začli ztrácet.“

„Jak – ztrácet?“ chtěl vědět Bedla. 
„No, prostě ztrácet. Nejdřív byli bledý. Ztráceli barvu.“ 

Tygr na mě významně zakoulel očima.
„Pak začli bejt průsvitný. A pak prostě... zmizeli. 

Všichni, do jednoho. A tak jsem zůstal sám.“
V boudě zavládlo rozpačitý ticho.
„Kamaráde,“ vložil se do toho Tygr, „nám po tom 

celkem nic není. Ať tě sem dovedlo cokoliv, místa je 
tu dost, čaje taky a na mráz tě nikdo nevyžene. Jestli 
tě vypekla parta... Vem je čert. Nemusíš o tom mluvit, 
když nechceš.“
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„Já jsem si to myslel,“ vzdychl Sýček nešťastně, „že 
mi to nebudete věřit.“

„Nevadí. Nech to bejt,“ poplácal ho Tygr po rameni.

* * *
Podupávali jsme na zápraží a vypouštěli obláčky 

kouře do mrazivý noci. Na bezmračným nebi zářily 
tisíce hvězd a jejich světlo tančilo v měkkejch křivkách 
závějí.

„Myslíš, že odněkud utek?“ vyslovil Tygr to, co 
napadlo i mě.

Pokrčil jsem rameny. „Mluví jako magor, to je fakt,“ 
připustil jsem. „Ale kdyby odněkud utek, nebude 
oháknutej takhle v zeleným. Myslím, že je celkem 
neškodnej.“

„Třeba je to takovej ten fanatickej odpůrce moderních 
technologií. Možná dokonce rozdělává oheň třením 
dřev...“

„Jo. Nejspíš.“
„Možná s tím byl tak nesnesitelnej, že se ho radši 

zbavili.“
„Jo. Asi jo. Zakazoval jim telefony...“
„...až mu z toho hráblo.“ Zasmáli jsme se.

* * *
Atmosféra v boudě odpovídala pokročilé hodině. 

Bedla poklimbával u kamen, Kouďák cosi ťukal do 
mobilu a Sýček po něm pokradmu pokukoval a tvářil 
se jak hromádka neštěstí. Přišlo mi ho líto. „Neboj,“ 
přisedl jsem k němu, „Kouďák jen tak nezmizí.“

„Ba ne,“ vzdychl, „takhle to začíná. Koukej na něj, 
jak bledne.“

Bezděky jsem pohlédl na Koudyho. Jeho tvář, 
osvětlená modrou září displeje, vypadala opravdu 
poněkud přízračně. „Ale prosím tě. To dělá to světlo, 
to je celý.“ Nevypadal, že bych ho přesvědčil. Sklopil 
oči do čaje a zatvářil se snad ještě nešťastněji než dřív.

Kouďák se najednou zvednul. S očima přilepenýma  
k telefonu se vydal ke dveřím.

„Kam jdeš?“ vypadlo ze mě dřív, než jsem to stačil 
zadržet.

„Ále, jenom kousek, mám tam kótu,“ mávl rukou 
neurčitě do prostoru. „Potřebuju propustku?“

„Padej,“ zasmál jsem se, než za ním zabouchly 
dveře. Už magořím. Střelil jsem pohledem po Sýčkovi.

„Viděls to?“ třeštil na mě bulvy. „Co jako?“ zavrčel 
jsem. Začínal mi vážně lézt na nervy.

„Už nevnímá. Ani nezved oči, když s tebou mluvil.“ 
Pokrčil jsem rameny a bezradně koukl na Tygra.

„Běž sakra za ním!“ zaječel Sýček, až Bedla málem 
slítl ze špalku. „Seber mu tu zatracenou věc, dělej, než 
se něco stane!“ kvílel hystericky a šermoval přitom 
rukama.

Tygr přikývl. „Běž, my to tu zvládnem.“ Fajn. Bláznům 
se nemá odporovat. 

* * *
Nahodil jsem mantl a zvolna vyrazil směrem, kde 

jsem tušil kamaráda. Jak jsem stoupal do kopce, všiml 
jsem si, že jsou Koudyho stopy mělčí. Nepřišlo by mi to 
divný, kdybych se sám nebořil po kolena - a to Kouďák 
není žádný tintítko. Přidávám do kroku, nějak se mi 
to přestává líbit. Mám divnej pocit kolem žaludku. Za 
chvíli už do kopce běžím. Mráz mě pálí v plicích, oči 
slzí. Těžce popadám dech. Na hřebeni už jsou stopy 

sotva znatelný. Míří k mezi s hustým křovím. „Koudy!“ 
křičím do tmy. Kloužu. Padám.

„Ahoj!“ slyším Kouďákův hlas. Protírám si oči. Mává 
na mě ze závěje a směje se od ucha k uchu, na očích 
sluneční brejle, v ruce barevnej koktejl. Na displeji pod 
ním svítí nápis: Koudy vysílá živě.

Zuzana	Kreislová	–	Žabka
	3.	místo	–	Próza	nad	23	let

nacHáZení 

Ztracená v lesích 
Našla jsem svoje místo 
Místo na zemi 
Tady 
Tady pod borovicí 
Lehám si do rovu 
Je vyhřátej sluncem
konejšivej
jak mámina náruč
A zas a znovu
přežívám 

Ztracená v lesích
Daleko od osady
(Předaleko od něj)
Našla jsem samu sebe 
Dala se dohromady

Sabina	Dočekalová	
3.	místo	–	Poezie	do	23	let

ráno BeZ snídaně v trávě
(moribundus sentimentalis)

Tóny 
do trávy popadaly

Cvrčky 
rozvrkočily

Stébla
ohnutá slzami

tiše zvonila

Vítr
nezdvořák

zajel louce pod sukni

Ona
slastně se zavlnila

„Nech si to na večer...“
ševelila

Regina	Podávková	–	Ginnare	
3.	místo	–	Poezie	nad	23	let
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Tma

Vandry s Cárkem, mým otcem, bývají obvykle 
nejen plně zážitkové, ale i značně edukativní. Na 
tom posledním osmidenním jsem si uvědomila, jak 
neuvážlivě může člověk nějaké pojmy používat, 
třeba takové slovo tma. Na čundru mi došlo, že jsem 
ze svých úst vypouštěla fráze typu „to je tma jako  
v pytli“ či „tma by se dala krájet“ zcela neuváženě. Až  
s Cárkem jsem zažila, co taková tma dokáže. To by  
i Bob Hurikán měl co psát. 

Nastává naše již tradiční večerní dobrodružství 
– hledání bejváku pro nastávající noc. Po deseti 
minutách intenzivního prozkoumávání okolního terénu 
nalézám krásné místo, takový tříhvězdičkový pokoj, 
řekla bych. Při pohledu na Cárka ale opět zjišťuji, že 
náplň naší následující hodiny je jasná, odvětí totiž jen 
suše: „Ty snad máš ráda sjezdové lyžování?“ Kdyby 
se každé naše druhé, dobře, možná opravdu každé 
místo, nejmenovalo U Skleněného oka (pro upřesnění:  
občas inovujeme a je to U Skleněného oka na 
modřínovém palouku, jindy U Skleněného puštíkova 
oka), neodporovala bych. Ale nakonec jsem i teď jen 
přikývla a šla hledat nějaký flek v tom největším hustníku 
široko daleko, se sklonem povrchu maximálně 10 stupňů.  
I moje osmé místo se samozřejmě nevyrovnalo tomu 
Cárkovu druhému.

Večer pokročil a po naší bleskové večeři z jednoho 
kotlíku, aneb Žaludeční vředy pojďte si pro nás  
a Kdo dřív přijde, ten se také nají, jsme zhodnotili, že je 
vhodný čas dát liškám, veverkám a srncům se srnami 
dobrou noc a odebrat se spát. Přeci jen, na dnešek 
jsme spali jen 10 hodin, únava začíná být znát.

Noc pokročila. Nemohu spát. Ale ke své smůle 
slyším, že jsem jediná. Dunící nepravidelné tóny 
z vedlejšího spacáku mě ujišťují o tom, že Cárek 
rozhodně problémy se svým spánkem nemá. První 
noc jsem chrapot tolerovala, přec jen – příroda čistí, 
tak ať se vyspí. Ale tuto pátou jsem již začala cítit 
mírně sobecké sklony. Nemá dovolenou jen on, i já 
mám nárok na regeneraci svalů a mysli. Něžně, tedy 
spíše úměrně své únavě a popuzení, drkám do Cárka  
a probouzím ho.

Bývat vědět, že otec v noci bdící, bude náročnější 
než spící, vložila bych si do uší nějaké bio špunty, třeba 
kusy bělomechu sivého, odvalila se a pokračovala ve 
své snaze vsugerovat si tichou klidnou noc. Jeho pitný 
režim ale došel svého cíle, Cárek musí na rekreační 
procházku ke stromkům. Avšak hustník, kde nikdo 
nevidí nás, ale i nikoho ani nic nevidíme my, má svoje  
i stinné stránky. Nevím, jak se člověk vycházející 
stranou á dokáže vrátit v domnění stejného návratu 
stranou bé, ale slyším jen kopu nemilých slov, 
končící poznámkou, že tu zpáteční cestu vzal přes 
můj batoh. Vydechuji, porcelán jsem výjimečně tento 
vandr nechala doma, možná tedy budu mít jen více 
nadrcené vločky. Modlím se, tuto noc asi pošesté, ať 
mě přepadne únava.

Rozlámaná s mírnou bolestí hlavy koukám na 
hodinky. 6:50, neděle ráno. Mnu si uš i– mech nakonec 
nebyl zapotřebí, ale mám pocit šálícího zraku i sluchu. 
Fí, fí, zní nad námi. Jsem zvyklá, že mě budí moc 
tenký spacák, bolest krku či v krku nebo rosa někde 
pod svahem, ze kterého jsem se svalila, ale aby mě 

budil balón? Půl dne na značené cestě nepotkáme 
lidskou nohu, ani dvě a nyní mě nějací movití Pražané 
ráčí budit? Musím si zvykat, doba se mění. Nyní se do 
lesů nechodí, ale nad lesy lítá. Odlepuji si oči. Přede 
mnou leží rozkopaná Cárkova Alice a vedle ní krásně 
mé srovnané věci.

Přejeme si s Cárkem dobré ráno a předáváme si 
poznatky dnešní noci. Díky ní jsme totiž byli schopni 
definovat tmu. Tma, to je prosím, když potřebujete 
GPS, abyste se dostali zpět do svého spacáku.

Marie	Elstnerová	–	Drsná	Maňa	
3.	místo	–	Próza	do	23	let

časem zTracený

„Troufnul by sis ještě do podzemí?“ ptal jsem se ve 
čtvrtek večer Kudrnáče.

„Proč do podzemí?“ odkašlal si Kudrnáč.
„Podle mě jsme ho měli naposledy tam.“
„Tam?“ zadíval se Kudrnáč do stropu a vzpomínal.
„Jo, jak jsme lezli do muzea,“ měl jsem jasno.
„Podle mě bysme měli zkusit Údolí ticha,“ oponoval 

Kudrnáč.
„Máš pravdu, že tam jsme ho ještě měli každopádně. 

Když to nevyjde v podzemí, vyrazíme do Údolí ticha,“ 
rozhod jsem. „Nezapomeň do usárny přibalit tenisky.“

Kudrnáč kejvnul, jako že jo, a zazubil se představě, 
že brzy už bude všechno jako dřív. 

* * *
Čekali jsme do půlnoci. Naše kroky vedly do uzoučký, 

slepý uličky, na jejímž konci stál polorozpadlej barák. 
Ohlídli jsme se, jestli nás nikdo nepozoruje. Vzduch 
byl čistej, tak jsme se protáhli ohrazením v místě, kde 
byl vlnitej plech ohnutej a rozbitou výplní dveří vlezli 
do chodby. Mezi prkny a kameny jsme prokličkovali 
na dvůr, kterej voněl vlhkou omítkou. Až teprve teď 
jsme vytáhli čelovky a rozsvítili je v uzavřený pěsti, 
abysme mezírkou mezi prsty mohli vypouštět právě 
takovej paprsek světla, aby svítil jen na starý kamenný 
schody. Napřed jsme sestoupili do sklepa, kterej byl 
plnej výklenků na skladování jídla a pitiva. Výklenky 
byly bohužel totálně prázdný, tak jsme pokračovali 
rovnou k dalším schodům směrem dolů. Dobře jsme 
si pamatovali, kde je najdem. Začali jsme se usmívat 
a pustili kužely světla naplno. Sešli jsme do chodeb, 
kterýma je prošpikovaný celý starý město. Každej 
barák je podzemím propojenej, takže se sem kvůli 
vykrádání nesmí. My zamířili rovnou do muzea. 

„No tak vidím, že chodba je stále zatopená,“ 
dělal jsem překvapenýho a jakoby se nechumelilo, 
odhazoval khaki svršky. Kudrnáč se ke mně připojil 
striptýzovým tanečkem. Opřel se do toho a svoje 
kroucení obohatil špekovou vlnou, kterou jako obruč 
dokázal roztočit od břicha na záda a druhou stranou 
zase zpátky. Navlíkli jsme si tenisky, co nás měli 
chránit před případným pořezáním nohou, a vlezli do 
vody. Byla studená a nehybná jak muzejní exponáty, 
ke kterým jsme chtěli doplavat. Brzy nám zamrz úsměv 
na tváři. Po pár metrech Kudrnáče chytil nějakej drát 
čouhající z hlubin a mě chytla křeč. Postavil jsem 
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se na škubající nohu a propadal bahnem, zatímco 
Kudrnáč se škubal celej a propadal panice. Když se 
nám oběma podařilo dosáhnout dna, tenisky, křeč  
‚i drát povolily. Z bahna kromě nahatý nohy vyjely  
i obří bubliny, který jakmile dosáhly hladiny, rozhostil 
se v podzemí takovej puch, že mi smrady začaly slzet 
oči a Kudrnáčovi to rovnalo vlasy. Spustili jsme proto 
zpětnej chod, na kterej nešlo bejt hrdej. Popadli jsme 
svoje hadry a belhali se co nejrychlejc ven. Zastavili 
jsme až na dvoře polorozpadlýho baráku, kde jsme se 
napřed pořádně nadejchali, a pak až oblíkli. 

„ Je to v loji,“ povzdech jsem si a sednul si na schody 
morovýho sloupu, abych si na náměstí trochu odfrknul.

„Neztrácej naději, já od začátku věřim, že se musíme 
dostat do Údolí ticha. Jen si vzpomeň na Kublovský 
jezírko.“

Díval jsem se na věžní hodiny a připadal si starej 
a voprejskanej jako kostel, co ty hodiny musí po staletí 
držet. Vzpomínka na Kublovský jezírko mě ale solidně 
nakopla. 

„Dobře! Jedem. Ale jak? Počkáme na ranní vlak?“ 
ptal jsem se asi stejně nedočkavýho Kudrnáče.

„Blbost. Do Údolí ticha přece jezdíme nákladem,“ 
mrknul na mě hobousáckým pohledem a nahodil si 
usárnu. 

Zásobovacím vchodem jsme přišli přímo na perón  
a rozhlíželi se po vlacích. Bylo před čtvrtou hodinou 
ranní, takže tu byl železnej klid. Sledovali jsme, jestli 
někde nenastane pohyb. 

„Poběž!“ praštil mě do zad Kudrnáč, když zmerčil, že 
se na západní straně začal rozjíždět uhlák. 

Poskakoval jsem kolejištěm, až mě přezky 
fackovaly, a snažil se co nejvíc vyrovnat mojí rychlost  
s náklaďákem. Vlak už byl dost rozjetej. Kudrnáčovi 
se podařilo chytit na předposledním vagónu, já lapil 
madlo posledního. Dost to se mnou trhlo, ale nepustil 
jsem! Vylez jsem na plošinu a byl na sebe pyšnej.

„Tak vzhůru za Kudrnáčem,“ zavelel jsem si do 
skřípotu vyhýbaných kol a vzápětí se praštil do čela. 
Uviděl jsem totiž okna stavědla a vzpomněl si, že je 
nejvyšší čas se schovat. Přes výsypnej mechanismus 
Fallsu jsem zalez mezi komory uhláku. Seděl jsem 
na ose a díval se, jak se kola valí po kolejích. Bylo 
nádherný, dívat se na ohňostroj jisker, kterej lítal od 
brzd, když zabraly. 

Trať se napřímila a ztmavla. Byl čas jít dopředu. 
Vysoukal jsem se zpět na plošinu a zalitoval, že 
jedeme po elektrifikovanym koridoru. Horem se kvůli 
trolejím lízt nedalo. Uhlák Falls je ale dobrej v tom, že 
se dá držet za horní okraj násypky a nohama přitom 
stoupat do mezery mezi násypkou a skříní. Tak se dá 
přetraverzovat celej vagón. Vylez jsem teda na bok  
a chytil se za horní okraj, kterej byl celej mazlavej od 
uhlí. Pomalu jsem se posouval dopředu. Na středu 
jsem měl krizi. Drážka na nohy na chvíli chybí a je 
nutný udělat dlouhej úkrok. Tak něco přes metr. Dost 
mě už slábly ruce, protože se odkrvily a navíc jsem byl 
díky břichu tak trochu v převisu. Cejtil jsem slabost až 
v tříslech, ale přemoh jsem se. Levá noha nahmatala 
drážku a zase jsem stál. 

„Nejhorší mám za sebou,“ řekl jsem si nahlas. Jenže 

než jsem stačil ztichnout, přiřítil se z protisměru vlak. 
Cejtil jsem ty tuny svištícího železa hned za hlavou,  
v který mi naběhla přehlídka vzpomínek na dětství, první 
pusu v propojeným spacáku a – Kublovský jezírko. 

Protisměrnej vlak odfrčel a já s hvízdnutím seskočil 
na plošinu ke Kudrnáčovi.

„Ty’s to ještě dokázal?!“ zařval obdivně Kudrnáč, 
abych o slova chvály v hukotu vlaku nepřišel. 

„To si piš! Lezem k mašině?“ přeřvával jsem 
nadšením rachot náklaďáku. 

„Mě dopředu nedostaneš ani za cisternu piv,“ 
zamračil čelo hoboe Kudrnáča sed si na plošinu, i 
když dřív by dal přednost jízdě na nárazníku. Viděl můj 
triumfální postoj, tak dostal chuť mě trochu umravnit. 

„Lezení ti šlo vždycky líp,“ nedokončil větu a začal 
si připravovat cigaretu, kterou pomalu zapálil a při 
vyfukování dýmu k obloze pokračoval, „jsem ale 
zvědavej, jak vyskočíš ve Zdicích.“

* * *

Vlak projel posledním obloukem a kolejiště se 
rozšířilo. Blížící se světlo zdickýho nádraží mi rozbušilo 
srdce. 

„Jedeme dost pomalu, to dáme!“ vyklonil se Kudrnáč 
a začal slejzat na nejnižší schod. 

Udělal jsem to samý na protější straně. Odhodil 
jsem usárnu, už nebylo cesty zpět. Pustil jsem madlo 
a připravil se na sprint. Nedostatečně. Podařilo se 
mi udělat jen pár rychlých kroků a už jsem se válel. 
Když jsem se podíval za ujíždějícím vlakem, viděl 
jsem Kudrnáče tyčícího se nade mnou do výše jako 
návěstidlo. Svůj hrdej postoj doplnil nádražním 
hlášením:

 „Stanice Zdice. Náklaďák číslo 3839 Plzeňskej 
drak linky F11 společnosti Cargo ze směru Hořovice 
projíždí druhým nástupištěm, jižní část, služebně třetí 
kolej. Žádáme cestující, aby nepadali do kolejiště.“  

Mrštil jsem po nádražním rozhlasu šutrák. Netrefil 
jsem, takže Kudrnáč vítězně pokračoval: 

„Vlak dále pokračuje ve směru Beroun, Praha-
Smíchov a Praha-Žižkov nákladové nádraží. 
Pravidelný průjezd 5 hodin, 10 minut. Prosím ukončete 
náskok, vlak je připraven k rozjezdu.“

Vstal jsem a stroze oznámil: „Pojďme do toho Údolí 
ticha“.  

* * *

Stoupali jsme podél Stroupínskýho potoka. Před 
sebou jsme už rozeznávali Stroupínský mlýn a za 
ním rybník s přítokem Pařezáku, kterej Tichým údolím 
protéká. Ve vzduchu se mísila vůně lesa a hlíny  
z blízkých polí. Bylo nám fajn. Teď hlavně Kudrnáčovi. 
Svítalo, a tak jsme mohli pokukovat po našich 
oblíbených skalách na příkrý straně údolí. Ticho tu 
rozhodně nebylo, protože ptáci vítali novej den, jak 
se patří. Údolí se víc zařízlo a cesta minula poslední 
chatu. Uhli jsme proti proudu Kublovskýho potoka. 
Zbývalo překročit přítok od studánky a byli jsme tam. 
I když jsme na dnešek vůbec nespali, připadal jsem si 
silnej jak kůň, co se přežral ovsa. Nad campem se nám 
zastavil dech. Pod spacíma smrkama  byl postavenej 
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přístřešek z celt ve tvaru jehlanu. Slejzali jsme opatrně 
ze stráně k potoku a při přeskakování vody dávali 
obrovskej pozor, abysme nikoho neprobudili. Kudrnáč 
chytil okraj celty a trochu ho přizved. Ležely tam dva 
prázdný spacáky. 

Zaslechli jsme cáknutí. Proklouzli jsme neslyšně 
kolem ohniště a plížili se k jezírku. Pak jsme oba 
zkameněli. Po jezírku plavaly vlasy. A jaký! Dlouhý  
a dvoubarevný jako letní kavyl. Vybavil se mi ten pocit, 
kdy se mi mokré vlasy vlnivě dotýkaly kůže. 

Zpod vlasů se vynořily dvě hlavy, za nimi ramena, 
záda, dva vosí pasy a zadečky pevný jak kolejnice.

Na moje pravý rameno dopadla první Kudrnáčova 
slina. Podíval jsem se na něj, abych zkontroloval, jestli 
už zase nedělá striptýzový taneček se špekovou vlnou. 
Naštěstí byl pořád ještě kamennej. 

Zatáh jsem břicho a napřímil se v zádech, Kudrnáč 
si utřel pusu. S připitomělým úsměvem jsme vykročili 
a vyloudili: 

„Aaahooj.“
Šťavnaté krásky se na nás otočily a bradavky jejich 

prsou při tom do vodní hladiny udělaly rýhu. Chtělo se 
mi vyskočit radostí, ale ve výskoku mi zabránil jejich 
falešně hulákající hlas: 

„Co čumíte, dědkové úchylný?!“ 

* * *

Vítěznej pocit z vlaku byl fuč. Scházeli jsme zhrzeně 
podél Pařezáku, když Kudrnáč nahlas a lítostivě 
vyslovil to, na co jsme oba dva mysleli. 

„Měli jsme s tím hledáním skončit ve Zdicích. Teď je 
jasný, že je to naše mládí definitivně v tahu.“

Radek	Kottner	–	Kačer	
1.	místo	–	Próza	nad	23	let

TuláK

Ležel ve vysoké trávě, jako každý den a každičkou 
noc, sledujíc své okolí. Neměl nic jiného na práci. 
Přes mřížku ze stébel trávy viděl divoký šípek, co rostl 
opodál a vedle něj postávat srnku nebo dvě. Nepásly 
se, jen se rozhlížely po okolí. Asi se kochaly tou stejnou 
podívanou, ze které tulák den co den nespouštěl oči.

V té chvíli se probrala mlha.
Zabralo jí jen pár minut zamotat všechno okolo do 

jedné husté spleti stínů, ve které se čas někde zpomalil 
a někde naopak zrychlil.

Tulák zůstal nehnutý. Ležící jen pár kroků od 
divokého šípku a dvou srnek, které se v trávě pomalu 
ukládaly ke spánku. Tráva ho šimrala pořád stejně,  
i ta zůstala nehnutá. Možná dokonce potěšená rosou, 
kterou mlha přinesla s sebou a teď ji rozdává všem 
po okolí.

Skrz mlhu, daleko za tulákovou hlavou, se zrcadlil 
kotouč Slunce. Najednou se zdál celý krémový  
a každý jeho paprsek, pronikající neprostupnou 
přírodou kolem, byl pro tuláka jako malou třešničkou 
na dortu okolní podívané.

* * *Ochladilo se.
A pohyb v přírodě se rázem uklidnil. Vítr přestal 

rozhánět mlhu a v dálce matné větvičky šípku také 
stanuly na místě. Svět zamrzl a tulák se v trávě schoulil 
do klubíčka. Spíš jen tak ze zvyku, než že by mu byla 
doopravdy zima.

Padající listí opakovaně protrhávalo mlhu a dopadalo 
na jeho tělo. Příroda se ho snažila zahřát. Postarat se 
o něj.

Příroda se s láskou dívá na každého, kdo je ochoten 
ji obdivovat. Kdo jí dá šanci být tou nejkrásnější v jeho 
očích.

Krémové sluníčko zapadalo a vynášelo tak nad 
oblaka kotouč měsíce, kterému do úplňku scházela 
jen jedna jediná noc.

Mlha se snášela blíže k zemi. Když tulák otevřel 
oči, uviděl, jak ji proťal rychlý pohyb jeho řas a proto 
se raději rychle otočil tváří k zemi. Nechtěl poškodit 
strukturu nádhery před sebou svým mrkáním. Příroda 
se dá cítit i jinak, jen než zrakem.

Hlína voněla životem miliónů tvorů, čerpajících 
z ní život. Tulák, napůl spící a napůl zahleděný do 
vlastního nitra políbil Zemi pod sebou, coby díky za 
ta nejpohodlnější lože, která v životě zakusil. V ústech 
ucítil drobná zrnka hlíny společně s trhanci mlhy, které 
mu tam nedopatřením vnikly.

V přírodě,
v trávě
spánek přichází jen trhaně.
A to je na něm
nejkrásnější.

Tulák věděl o zvířatech, putujících kolem jeho těla, 
hluboce ponořená do noci, se smysly na stopkách.  
Byl zvyklý na zajíce i koroptve a znal zvyky vlků, kteří 
se každou noc přiblížili k jeho ložím. Vždyť už tu spával 
roky.

Vlci ho nechávali na pokoji, protože moc dobře věděli, 
že od něj se nebezpečí nedočkají. Příroda držela nad 
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tulákem ochrannou ruku, jako nevyřčený povel všemu 
zvířectvu, nechat spícího spát.  

Příroda nás všechny zná a dovede nás odhadnout,  
a to hned na první pohled. Nepřijde mi jako náhoda, že 
ten nejhlučnější v lese vždy zakopne o kámen, který 
pod svýma nohama ani nezahlédl.

Právě tulák byl ten, kdo mne na tohle upozornil. Pak 
opustil svůj vyhřátý byt a nepříjemně horkou kancelář, 
rozhodnutý vydat se do lesa. Spávat pod stromy  
a krmit se tím, co mu Země věnuje. Už jsem o něm 
nikdy neslyšel, jen loni mi přišel dopis. Bez zpáteční 
adresy, jen podpis a slovo „štěstí“.

Jsem si jistý, že ho tulák našel. Ležící ve sladkém 
zajetí mlhy a lesní atmosféry, díky které se jeden 
dovede cítit opravdu naživu.

Asi jen málokdo má odvahu na to, odhodit svoji 
perfektní kariéru a začít doopravdy žít. Tulákovi se 
to podařilo a ze mě je teď hrdý přítel. Nevím, jestli 
ho ještě někdy uvidím, ale asi se v to neodvažuji 
doufat. Vždyť, konec konců, on má pravdu. V přírodě 
je opravdu krásně. V lese, na výslunní života, kde se 
po čase stane tak snadným pochopit, jakou emoci by 
člověk měl v životě považovat za prioritní.  

Vojtěch	Bartoš	
3.	místo	–	Próza	do	23	let

Hora snov

Rozprávky starých mám 
zaryla do lístia. 
Zelenou krvou
zošíva okraje ciest
a kým úplne nezbelajú, 
konármi sa modlí k nebesám. 
Mrazuvzdorná. 
Divočudná. 
Spieva si po nociach
a neverí bocianom, 
že aj ich prinesie
každú jar 
kŕdel divokých vrán.

Vlastimila	Hlavatá	–	Aťka	
2.	místo	–	Poezie	Oldpsavci

Konec října

Podzim už vyplýtval
čím marnotratně hýřil

A nepietně pestrá
jsou parte zesnulého léta

Kdo by si vyčítal
kdo by se studem pýřil

že mlsně hltal krásu
jež vyzývavě létá

Jiří	Vídeňský	
2.	místo	–	Poezie	nad	23	let

sonata inKognita

Tak ještě překročit hraniční řeku
co na tom
že Padrťák není Rýn
I tady budem 
volně 
vrhat
stín.
–Barbarikum–
Oheň a rum
a dole po proudu
Římská říše
marně tesá větu:
„Trampe vrať se k internetu!”
Počítač Kaligula
v lese
je
pro nás
NULA
Do mechu dáme
zádům sklon
a trochu kotlíkové magie
než přiletí dron
Osmé legie.
Táhneme pěšcem
a dáme mat
VLKY Z LESŮ ŽENE HLAD!!

Jaroslav	Šlejmar	–	Kutloch	
1.	místo	–	Poezie	Oldpsavci		

místo místa

Ta stará hospoda
už tu dnes nestojí
A ani pivo není nikde k mání
Stejně tak kapela
co hrála na přání
podivný písničky
– a přece měla úspěch

--------

Tak my tu teď postáváme
Místo jehličí – beton pod nohama
Auta nám zpívaj písničky
A Fittipaldi hraje první housle

Jak dlouho potrvá
Než všichni splatíme
ten dlouhatánskej účet
kde čárky místo z piv
jsou z prasklejch
              ušních
                    bubínků…?

Alexandra	Fraňková	
1.	místo	–	Poezie	do	23	let
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Ahoj kamarádi!
Přijměte pozvání na náš další, letos
již 45. slavnostní oheň a vyhlášení
výsledků obou soutěží

24. – 26. 5. 2019

Tábořiště u Sochora,
Stráž pod Ralskem

Program:

Čtvrtek

Příprava, dřevorubectví,
pomocníci vítáni

Pátek

Další příprava,
večerní zpívaná

Sobota, večer

20:00 zapálení ohně
Vyhlášení výsledků Trasy
Čtení vítězných prací
Vyhlašování výsledků Trapsavce
Losování tomboly
Hudební doprovod

Neděle

Úklid tábořiště, loučení

Sobota, odpoledne:

14:00 zahájení
Představení knižních novinek
Trapsavytí – Myland
Seminář s porotou
Trapsavecký knižní veletrh
Prodej lístků do tomboly
Výstava prací Trasy
Hlasování o diváckou cenu Trasy

ještě...

Ještě si konečky prstů nahmatám
otisky řemínků na zápěstí
Psí hvězda Sirius září

Jak Bludný Holanďan na moře vyplouvám
pro kousek Lásky, Naděje, Štěstí
a k ránu usínám s dlaněmi na polštáři

Ještě chce se milovat
Střemhlav dolů létat
Pod hvězdami usínat
a přejít hory světa

Ještě jednou vyletět
jak káně nad špičky stromů,
ještě jednou zahořet
a pak se vrátit
                    domů...

Jiří	Pachl
1.	místo	–	Poezie	nad	23	let

mínus Pade

Jedu na vandr
jasně že načerno
jen ať průvodčí má páku
alespoň pokusit se 
vykopnout mě z vlaku
Ale mně je to úplně fuk
i v třiašedesáti 
jsem pořád mladej kluk

Jak že to dělám
Docela prostě
Při každým pátku
odmáznu si
ze svýho věku
padesátku

Miroslav	Novák	–	Kazatel	
3.	místo	–	Poezie	Oldpsavci
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Dědek Trasák (putovní hlavní cena)
Marta Furdíková – Šmidla za fotografii Únava

Kategorie Cvak di vlak
1. místo:  Jan Pohunek – Přebral: Pražce jsou láva
2. místo:  Marta Furdíková – Šmidla 
 Lôžkovým vagónom do stanice Poľana-Jeseň
3. místo:  Standa Khol – Pavouckej
 Nedělní odjezd z vandru do Ledovek

Kategorie Trampové
1. místo:  Marta Furdíková – Šmidla: Únava
2. místo:  Filip Dušejovský – Will: Brdský vůdce
3. místo:  Marta Furdíková – Šmidla: Muránske kontakty

Kategorie Volné téma
1. místo:  Marta Furdíková – Šmidla
 Oheň na Farskej lúke
2. místo:  Jan Pohunek – Přebral: V Rokli znaků
3. místo:  Standa Khol – Pavouckej
 Kravické vodopády v Bosně a Hercegovině

Kategorie Trampská grafika
1. místo:  Rostislav Srstka – Sťor: Chajda spí
2. místo:  Rostislav Srstka – Sťor: Příboj
3. místo:  Marta Furdíková – Šmidla: PF 2019

Kategorie Trampská tvořivost
1. místo:  Tomáš Racek – Tom: Soukořenčí
2. místo:  Roman Holobrádek – Hombré: Tři ročníky
3. místo:  Peter Krajčovič – Bublina
 Totém pre T.O. Icarilla Trnava

 

Název kategorie  Počet autorů  Počet příspěvků 
Cvak di vlak  7  20 
Trampové  11  24 
Volné téma  10  22 
Trampská grafika  10  18 
Trampská tvořivost  5  11 
Celkem  23  95 

 

Porota zasedla tradičně pětičlenná, letos ve složení: Iva Kučerová – Draculea, Peter Pintér – FOtep, Bohdan 
Mezei – Haluz, Milan Korba – Surikata a Magdalena Dvořáková – Waki. 

 

Informace k 27. ročníku Trasy 

V tomto ročníku bude otevřeno pět kategorií: 

Kategorie I: Oheň: 
fotky z vandrů a potlachů ozářené světlem plamenů, otevřená pro všechny autory bez rozdílu 

Kategorie II: Volné téma: 
fotografie s tématem trampingu a přírody, určena pro autory, kteří nespadají do třetí kategorie 

Kategorie III: Volné téma pro pokročilé: 
fotografie s tématem trampingu a přírody, pro autory, pro autory, kteří se ve fotografických kategoriích 
Trasy umístili třikrát a více: Mirek Matula – Azo, Adalbert Mezei – D’Ady, Miroslav Daniš – Bludný Hobo, 
Peter Pintér – FOtep, Bohdan Mezei – Haluz, HanaPrančlová, Jana Skrbková – Jandula, Štěpán Hašek – 
Jmelí, Peter Jokl – Joko, Iva Pohunková – Kawi, Martin Tumpach – Kregan, Stanislav Khol – Pavouckej, Míša 
Inovecká – Prcek, Jan Pohunek – Přebral, Marta Furdíková – Šmidla, Ondřej Jaroš – Višňák a Filip Dušejovský 
– Will 

Kategorie IV: Trampská grafika: 
novoročenky, zvadla, kresby, malby, linoryty a jiné grafické práce 

Kategorie V: Trampská tvořivost: 
„trojrozměrné“ předměty (stačí poslat jejich fotografie) jako placky, camrátka nebo dřevořezby 

Do každé z kategorií je možno zaslat tři příspěvky. Uzávěrka soutěže je 29. února 2020, slavnostní vyhlášení 
výsledků, předání cen vítězům a výstavka všech soutěžních prací proběhne poslední víkend v květnu na 
ohniTrapsavce a Trasy. 

Příspěvky do soutěže je třeba poslat dvakrát – jak elektronicky (delší strana fotografie by měla mít 
minimálně 1600 px) na e‐mail trasainfo@gmail.com, tak poštou (v rozměru 15 × 21 cm, 20 × 30 cm nebo 
A4; u čtvercových a panoramatických tvarů mohou být rozměry jiné, vždy ale menší než A4) na adresu Iva 
Pohunková, Dvorecké náměstí 4, 147 00, Praha 4. Papírové fotky budou použity pro výstavku na ohni a 
poté předány Národnímu muzeu – autorům se nevracejí. Do kategorií Trampské grafiky a tvořivosti stačí 
pouze fotografie vašich dílek, není třeba posílat přímo placky, totemy a jiné předměty jako takové (ale 
možné to samozřejmě je). 

Na vaše příspěvky se těší Kawi a Waki 

Výsledky 
26. ročníku 
soutěže Trasa

Všem oceněným gratulujeme! Stejně tak děkujeme 
všem ostatním, kteří se soutěže zúčastnili, za jejich 
příspěvky, i když se na ně štěstí letos neusmálo  
(a držíme palce do dalších let).

Letošní počty příspěvků byly sice o polovinu nižší než 
loni, ale na jejich kvalitě se to naštěstí ale neodrazilo. 
Přesnější statistiky a rozložení mezi kategoriemi si je 
možné prohlédnout v přiložené tabulce.

Porota zasedla tradičně pětičlenná, letos ve složení: 
Iva Kučerová – Draculea, Peter Pintér – FOtep, 
Bohdan Mezei – Haluz, Milan Korba – Surikata 
a Magdalena Dvořáková – Waki.

Jan	Pohunek	–	Přebral
Pražce	jsou	láva	

1.	místo	v	kategorii	Cvak	di	vlak

Podrobné znění pravidel, galerii vítězů 
předchozích ročníků a ukázky cen najdete na webu  
www.trasa.webnode.cz
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informace 
k 27. ročníku Trasy

V tomto ročníku bude otevřeno pět kategorií:

Kategorie I: Oheň
Fotky z vandrů a potlachů ozářené světlem 

plamenů, otevřená pro všechny autory bez 
rozdílu.

Kategorie II: Volné téma
Fotografie s tématem trampingu a přírody, 

určena pro autory, kteří nespadají do třetí 
kategorie.

Kategorie III: Volné téma pro pokročilé
Fotografie s tématem trampingu a přírody, 

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

Kategorie IV: Trampská grafika
Novoročenky, zvadla, kresby, malby, linoryty 

a jiné grafické práce.

Kategorie V: Trampská tvořivost
„Trojrozměrné“ předměty jako jsou placky, 

camrátka nebo dřevořezby.

Do každé z kategorií je možno zaslat tři 
příspěvky. Uzávěrka soutěže je 29. února 
2020, slavnostní vyhlášení výsledků, předání 
cen vítězům a výstavka všech soutěžních 
prací proběhne poslední víkend v květnu na 
ohni Trapsavce a Trasy.

Příspěvky do soutěže je třeba poslat 
dvakrát – jak elektronicky (delší strana 
fotografie by měla mít minimálně 1600 px) 
na e-mail trasainfo@gmail.com, tak poštou  
(v rozměru 15 × 21 cm, 20 × 30 cm nebo A4; 
u čtvercových a panoramatických tvarů mohou 
být rozměry jiné, vždy ale menší než A4) na 
adresu Iva Pohunková, Dvorecké náměstí 4, 
147 00, Praha 4. 
Papírové fotky budou použity pro výstavku 
na ohni a poté předány Národnímu muzeu – 
autorům se nevracejí. Do kategorií Trampské 
grafiky a tvořivosti stačí pouze fotografie 
vašich dílek, není třeba posílat přímo placky, 
totemy a jiné předměty jako takové (ale možné 
to samozřejmě je).

Na vaše příspěvky se těší Kawi, Mejla a Waki

Rostislav	Srstka	–	Sťor:	Chajda	spí
1.	místo	v	kategorii	Trampská	grafika

Rostislav	Srstka	–	Sťor:	Příboj
2.	místo	v	kategorii	Trampská	grafika

mailto:trasainfo%40gmail.com?subject=
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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%40seznam.cz?subject=


Trampský časopis puchejř
 
  
 

V Puchejři najdeš celou řadu pravidelných rubrik: 
DRBY A ZVĚSTI - 4 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, kterých vyšla už celá dlouhá řada: Trail to 
Island, Šestačtyřicátej, Malý velký muž, Jarní kurýr, Osadní koleda, 
Švorcák, Chlapci z Rikatáda, Casey Jones, Zatracenej život, Hajnej 
Hruška, Fram, Casey Jones a další…

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, Kapsa a celá (a hlavně dlouhá) řada 
dalších 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 prosím, že jde o Puchejř.
Co nejdříve ti bude poštou posláno aktuální číslo, ve kterém bude 

vloženo vše potřebné k předplacení - tedy číslo účtu, variabilní 
symbol tvojí platby a složenka - způsob platby bude na tobě.

mailto:puchejr%40volny.cz?subject=
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