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ZE ZADNÍ ZEMĚ SE VYTRÁCÍ ROMANTIKA
KAMENY SE VALÍ... POD PŘEVISY
ROVERS PATRIOT STORY
TRAMPSKÁ POMÍSTNÍ JMÉNA
POMNÍČEK KARLA RENNETA
OSTAŠ
JESTŘEBÍ
POVÍDKA PŘEVIS

Letošní zima je zatím divná, ale nějaké ty vločky
(povětšinou mokré) na vandrech již padaly. Fotka je
z předsilvestrovského vandru po Adršpachu.
Foto: Saša

Noční můra: čerstvě zařícený převis v rokli
Černá díra u Jestřebice, září 2010.
Více v článku Kameny se valí na straně 9.
Foto: Žralok

Bývalý kemp Memento mori
v Zadní zemi.
Více v Kodlově článku
o trampských pomístních
názvech na straně 14.
Foto bylo přebráno z knihy
Chvály Zadní země

Fotograﬁe na titulní stránce
zachycuje známou kamennou tvář
Indiána, která se nacházela pod
Key - Way na Roverkách.
Bohužel je již minulostí.
Více ve zprávě na straně 4
a na odkazu k ní přiloženém.
Foto: Žralok
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Ahoj pod převisem!
Dostáváte do rukou a monitorů další číslo Vitamínu Kř! Za poslední čtyři měsíce se toho na
pískovcích událo docela dost, a proto má tohle číslo o čtyři strany víc než obvykle.
Kamarád, který četl některé články v době příprav, ze srandy okomentoval jeden z nich slovy:
„To k němu rovnou připište, že článek sponzorovalo Českolipské muzeum a Správa NP České
Švýcarsko. To by se pak jeden bál spát pod převisem!“ Ano, řeč je o Žralokově článku Kameny se
valí ...
Je trochu drsný, ale není od věci znát i jiná nebezpečí, která vás mohou v pískovcích potkat,
než kolemjdoucí aktivní ochranář nebo nedostatečně vyznačený a ohrazený hluboký archeologický
výkop. Navíc příběh o pádu skalní věže v Českém ráji na dva kamarády řezající pod ní dřevo má
bezpochyby nárok na zařazení do zlatého fondu trampských pískovcových historek.
Další kamarád, který jezdí po všech možných koutech naší země a jeho šedivý vlas hovoří
o mnohých vandrovních zkušenostech, nedávno prohlásil, že má pocit, že centrum trampského
dění se přesunuje právě do pískovců. Nikde prý už není tak trampsky živo jako zde.
Dokonce už možná ani na Brdech ...
Začínám mít ten pocit taky, navíc se trampové oklepávají z událostí v Českém ráji a v Zadní
zemi a pomalu se do těchto krajin navrací.
Koncem léta se nám v Zadní zemi podařilo něco, co jsme tam nezažili od vzniku Národního parku
a následných protitrampských restrikcí, kdy byl počet místních trampů a jejich kempů výrazně
zredukován. Během soboty jsme se potkali s dalšími dvěma partami a s jednou z nich prožili moc
hezký večer. Bohužel, dopodrobna se tomto vandru a i jiných věcech ve Vitamínu psát nedá, protože
ho nečtou jen kladní trampští hrdinové nevšedních vandrů, ale i někteří zástupci Bratrstva kočičí
pracky (kočičí pracka proto, že známe i ochranáře, kteří jsou fajn a přírodu opravdu brání), někdy
až velmi zvědaví na to, co trampové dělají
v jejich chráněných zahrádkách. Bohužel
jim to spousta pískomilů umožňuje tím,
co na sebe a své kamarády a kamarádky
na internetu všechno prozradí - někdy jde
skoro o manuál s názvem Jak se pohodlně
dostat na náš kemp, o kterém jste dosud
nevěděli :(. Ale to je téma na samostatný
článek, třeba bude příště.
Stále je ještě začátek roku,
přijměte od redakce Vitamínu
Kř! přání spousty skvělých
vandrů (a nejen pískovcových,
jsou i jiné kraje, kde je hezky),
málo srážek s blbci a dobré
přátele, kteří vás podrží, když
bude zrovna ouvej.
Maruška
Ilustrace: Miki Ryvola

Chceš dostávat VITAMÍN KŘ! až domů?
Není problém. Nemůžeš si ho sice předplatit, protože si na předplatné nehrajeme, ale když
nám na redakční mail vitamin.kr@volny.cz napíšeš, že ho chceš dostávat v elektronické
podobě, tak je vše vyřešeno a bude ti posílán, hned jak vyjde.
Pokud si ho budeš chtít sám tisknout, tak nám to dej vědět a budeme ti posílat i tiskové PDF
(přes Úschovnu - velikost je kolem 10MB).

Vitamín KŘ
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DRBY, ZPRÁVY, OZNÁMENÍ ...
Ničemné ničemů ničení
na Roverkách!

STOPA - z campů
děčínských trampů

Naprostá většina čtenářů Vitamínu Kř! ví, že
v září byly na kempu Key-way zničeny tamní
tváře vytesané do skal a totem. Podezření
padlo na zatím neznámého náboženského
fanatika, který po sobě zanechal jak
vysvětlující zápisy v kempovce, tak i množství
náboženské literatury. V krátkosti - jednalo se
prý o pohanské symboly a modloslužebnictví.
Celá tahle záležitost zatím nebyla zdárně
vyřešena, ačkoliv se přihlásila jedna místní
paní s poněkud neuvěřitelnou vysvětlující
historkou, kterou snad ani nelze brát vážně.

Kamarád Rigomery vloni v
návaznosti na články v rubrice
Stopa (viz str. 14) vydal knihu
STOPA - z campů děčínských
trampů. Stojí 300 Kč a kdo by
o ní měl zájem, ať nám napíše
na redakční mail Vitamínu Kř!
Objednávku předáme.

Dalším cílem ničení (pravděpodobně od
někoho jiného) byl Cimrmanův pramen
a pomník na Husí cestě.
Fotky zničeného totemu, kamenných tváří
i Cimrmanovského pramene najdeš na:
http://kawi.rajce.idnes.cz/Bylo_
tu%2C_neni_tu_srpen_-_zari_2011/

Trapsavecký deníček
Trampské
povídky,
historky,
články,
vzpomínky, fotograﬁe - prostě hodně dobré
stránky pro příjemné i poučné zabíjení času
při čekání na pátek. Najdeš je na:
http://www.rodocapsa.cz/
trapsaveckydenicek/index.htm

VITAMÍNY KŘ! ke stáhnutí
Všechny dosud vydaná čísla Vitamínu Kř!
si můžeš stáhnout na webu OTR a to na:
http://www.ontheroads.net/rubrics/
tramping/vitaminkr/vitaminkr.php

Galerie trampských novoročenek
Pokud se chceš nechat inspirovat, na chvilku
vypnout, nebo se „jen“ pokochat, tak kolem tří
set letošních novoročenek najdeš na:
http://tonyavalon.rajce.idnes.cz/
TRAMPSKE_NOVOROCENKY_2012/

Ahoj, Ahoj
To jsou stránky slovenských kamarádů oznámení, fotograﬁe, reportáže z potlachů,
vandrů, diskuzní fórum... Více na:
http://ahojahoj.szm.com/

Tato fotka pochází
z trampského Hrádku
(Helfenburku)
u Úštěka. Je focená snad
mezi lety 1960 až 1970
a je uložena
v Děčínském muzeu.
Pan kustód muzea se proto
ptá, zda-li neznáme
ty lidičky na fotce.
Pokud by někdo věděl,ať
napíše na redakční mail.
Díky.

Máš nějaké drby, zprávy, oznámení? Novinky, nad které není?
Tak je pošli na e-mail: vitamin.kr@volny.cz
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Dolský mlýn ...

Skalní města ...

... a nebo taky Dolák - mimo letní sezónu
pořád ještě romantické místo na břehu
Kamenice. Stránky o jeho postupné obnově,
historii jsou na:
http://www.dolsky-mlyn.cz/

... Českého ráje, Zadní země, Saského
Švýcarska, Kokořínska, Ralska, Toulovcových
maštalí, Adršpachu. Bledných skal.... To vše
v panoramatických fotograﬁích na:
http://www.skalnimesta.cz/

Ostaš

vyhlídky, či Frýdlantské skály výborný výhled
do širokého okolí. Lze spatřit Javoří Hory,
nedaleké Teplicko-adršpašské skály, hradbu
Broumovských Stěn, polské Gory Stolowe.
Za jasného počasí můžeme vidět čnít
z krkonošského masivu i nejvyšší horu naší
republiky - Sněžku.
Lesy, které Ostaš pokrývají jsou smíšené,
proto se zde daří i drobnému lesnímu porostu,
jako jsou borůvky a maliny. Zem pod stromy na
mnoha místech pokrývá koberec trávy, která
je jasně zelená v každém ročním období. Na
dotek hebká, láká k ulehnutí a meditaci. Skalní
bloky zde nabízejí hnízdiště několika druhům
dravců. Zvláštností však je, že ač je tu zdravý
les, houbaři se zde moc nenabaží. Houby tu
sice rostou, ale magnetismus hory jejich počty
zvláštním způsobem limituje. Ostaš není
zajímavý jen v letním období. V zimě, když je
vše pod silnou vrstvou sněhu, kterého tu bývá
i víc než jeden metr, působí námrazou obílené
skalní útvary impozantně a magicky. Při zimní
inverzi jsou výhledy jasnější a pocity z dálek
hlubší. Návštěvníka pak většinou nic neruší
– to je odměna za výstup po pás ve sněhu
neprošlapaným terénem.
Vedle přírodních zajímavostí má Ostaš také
svoji "společenskou základnu". Nedaleko sedla
mezi labyrinty se rozprostírá chatová osada,
která nabízí jak ubytování, tak i občerstvení
v příjemném chládku lesa. Nenabízí však pouze
občerstvení pro náhodné turisty, ale také
společenské akce: soukromé oslavy, pálení
čarodějnic atp. Místo si oblíbili i tematické
spolky jako jsou například horolezci, trampové,
či cyklisté. Například v šedesátých letech zde
byla založena tradice zimních táboření na
Broumovsku (dnes na Hvězdě v Broumovských
stěnách) a od roku 1998 se tady každoročně
koná trampský turnaj v ruských kuželkách
Little frťan cup.
Při pohledu na stolovou horu pociťujeme
zvláštní pocit pokory před něčím, co tady je
tisíce let a ještě dlouho po nás bude. Nabízí
nám sportovní vyžití, odpočinek, relaxaci,
setkávání se starými přáteli a také potkávání
přátel nových. Pro mě se stal Ostaš srdeční
záležitostí a výstup na ní každoroční radostí.
Řečeno slovy básníka: "Domova lesy, cíl
nejdražší." (Wang Wei)
- Pavouckej -

Na severovýchodě Čech
v broumovském výběžku
se
nachází
Chráněná
krajinná oblast Broumovsko. Její název je,
jak jinak, odvozen od nejvýznamnějšího
města této lokality Broumova. Dominantou
celého kraje je však stolová hora Ostaš.
Z dálky má tvar nízkého širokého klobouku,
jehož pravidelnost je až zarážející. Téměř celý
je pokrytý lesním porostem a jen z některých
úhlů můžeme pozorovat strmé a místy až
přečnívající skály. Jméno Ostaš pochází od
křestního jména Eustachius neboli Eustach,
staročesky Ostach či Ostaš. Svatý Eustach
byl patronem lovců a patrně míval v těchto
končinách kapličku či obrázek.
Historie Ostaše je sama o sobě velmi
zajímavá. První zmínka je již ve Starých
letopisech českých. "Léta páně 1421 v úterý
po Božím těle Slezáci vtrhše do Čech, město
Polici vypálili, a potom po dvou nedělích město
Úpici též vypálili; jak staří předkové o tom
rozprávěli, že mnohé lidi v Polici zamordovali,
jazyky jim vyřezávali, a mnozí, kteří mohli,
do Vostaše utekli, a tam jsouce vyzrazeni
byli, a dolů ze skal házeni; panny a ženy za
vlasy věšeny na dříví (stromy), dolů házeny
a mordovány.“ Dodejme jen, že se jednalo
o husitské obyvatelstvo a že Slezané bojovali
na straně císaře Zikmunda.
Ostaš je typická stolová hora vysoká 700
metrů, členěná na dvě části zlomem dvou ker.
Na úbočí vyšší kry se tyčí skalní město Horní
labyrint, na nižší kře, která je na zlomu o sto
metrů pokleslá, leží rozsáhlé skalní uskupení
Dolní labyrint. Krásným údolím říčky Klučanka
je hora Ostaš oddělena od sousedního nižšího
kopce Hejda, který je také pokryt množství
skalních útvarů. Dolní labyrint se nachází více
při úpatí hory a je položen severozápadním
směrem. Skalní bloky tu nesou svá jména
podle tvarů, kterými leccos připomínají. Jeho
centrální dominantou je tzv. Kočičí hrad. Tato
skalní část je více členěná a i cestičky mezi
jednotlivými bloky jsou úzké tak, že jimi projde
opravdu snad jen kočka.
Druhý, Horní labyrint, se rozkládá na vrchní
části kopce a je směřován více k jihovýchodu.
Toto skalní bludiště není sice tak rozmanité
svými tvary, ale zase nás svými pěšinkami
dovede až na samý vrchol, kde je z Krtičkovy
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ROVERS PATRIOT STORY - 7. díl
James Bond s Kapitánem Klosem odcházeli z utajeného údolí uprostřed Českého ráje v hlubokém
zamyšlení. Naposledy se podívali na vybělenou kostru ochranáře chyceného do trampské pasti
a vkročili zpět do světa šílených archeologů, ochranářských sektářů Velkého sedimenta
a potenciálních nacistických zločinců. Ačkoliv díky zdárnému zásahu amerického komanda ze
seznamu těchto existencí vypadl Usáma bin Ládin, neměli oba naši hrdinové moc důvodů ke
zpěvu.
„Něco mi říká, že se s Trampem a Maruškou ještě setkáme, to se nebude panu prezidentovi líbit,
že mu někdo kouká v přímém přenosu do nejutajenějšího bunkru,“ podotkl zamyšleně Bond. „Da,
báťuškovi Putinovi tóže nět“ odpověděl tiše Klos, stále plný nejen výborného boršče, ale hlavně
šokujícího pohledu na Putina - válejícího se na stole ve společnosti tří prázdných ﬂašek od vodky
- který se mu naskytl při pohledu do monitoru Trampova notebooku.
Každopádně v této chvíli byli spolu s Trampem na jedné lodi a na tichý výstřel do jeho zad ve stínu
staré sosny na stráni bylo vždy času dost.
Navíc jejich dnešním úkolem byl transport zpět do oblasti působení komand Roverských patriotů.
Podle Trampových informací se těžiště nastávajících bojů pravděpodobně přesunuje zpět do kraje
roverského a není vyloučeno, že stále neznámá osoba, maskující se jako ochranář a archeolog
i zbytek jeho sektářských nohsledů - po ﬁasku s Bondovým obětováním Velkému sedimentu - se
přesunují tamtéž.
S pomocí Českých drah a Klosova maskovacího spreje vzor „starý omlácený rezavý plech“ se jako
hoboes dostali s příchodem večera až do zastávky Blíževedly. Cestu jim poněkud komplikoval
fakt, že sprej již nestačil na horní půlku Bondova těla, ale po třetím přestupu si na neustálé ječení
všímavých cestujících pomalu zvykli.
Na zastávce nevystoupili sami. Z vagonu se vyhrnul dav trampů mohutně se zdravící s těmi, kteří
zde již čekali.
„Na Skalku kamarádi, do kiosku, na potlach! Taťka Vlhošť nechť chrání naše kroky.“
James Bond, schovaný v šeru přilehlého zarostlého parčíku, spojeně pokýval hlavou a obrátil se
ke Klosovi.
„Poznávám jejich netypické vyjadřování. S touto trampskou jednotkou jsem sice čest neměl, ale
podle jejich poslední zašifrované věty soudím, že se jednalo o Roverské patrioty! Půjdeme opatrně
za nimi, dovedou nás na místo jejich srazoviště.“
Cesta to byla nelehká a mnohá, závratnou rychlostí jedoucí auta po Skalka highway několikrát
málem ukončila kariéru obou hrdinů, ale jimi sledovaní trampové kráčeli po asfaltu zcela beze
strachu, střídavě v pravém, střídavě v levém pruhu, osvětlováni pouze reﬂektory jedoucích
a prudce brzdících vozů. Bond nechtěně obdivoval jejich pohrdání životem a znovu mu to připomnělo
chování afgánských mudžahedinů. Byl rád, že tahle malá zemička není ve strategických plánech
Pentagonu. Kdoví, jak by to s vojáky US ARMY dopadlo, kdyby po výsadku narazili na tyhle zelený
hrdlořezy bez špetky pudu sebezáchovy.
Nakonec vše dobře dopadlo a trampská jednotka je nechtěně dovedla až na místo setkání s ostatními
soukmenovci. Akorát včas.
U lesního kiosku na kraji vesnice, hořel na přilehlé louce velký oheň, kolem kterého sedělo i leželo
množství postav v jednotné trampské ústroji a s velkou nášivkou na levém rukávu. U ohně stála
žena a mluvila o jakýchsi náboženských fanaticích, kteří na jedné ze základen Roverských patriotů
tzv. campu - jak Bond Klosovi přeložil trampskou terminologii - zničili totem a jakési kamenné
plastiky.
Podle bouřlivé reakce posluchačů shromážděných kolem ohně oba instinktivně vycítili, že se
nečekaně dostávají k smyslu existence Roverských patriotů, kterou Bond po cestě sem nedokázal
Klosovi vysvětlit, neboť ji nechápal pořádně ani on. Pozorně se zaposlouchali do ženina vyprávění
a byli vtáhnuti do příběhu plného postav v bílých kápích, ochotných informátorech na všech
policejních ústřednách ve Střední Evropě, barmanech v kraji Roverském a hlavně o statečné
ženě na kole, která riskujíc vlastní život vyslechla tyto sektáře, narkomany a zloděje oděvního
copyrightu Ku Klux Klanu.
Byl to příběh plný odvahy, dějových zlomů a nezlomné vůle, který agentům zatím neznámá žena
sdělovala shromaždivším se Roverským patriotům. Ve chvíli, kdy část z nich umělým dýcháním
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oživovala ty, kteří při poslechu ženina hrdinství zapomněli dýchat, se odmlčela i ona.
„Matahari, a co bylo dál?“ pokřikovali Patrioti v pauzách mezi vdechováním životodárného kyslíku
do plic kamarádů a k nim se přidávali postupně i ti, kteří byli tímto zákrokem opět vráceni do
společného kolektivu.
Oba agenti se vyslovení jména slavné vyzvědačky na sebe užasle podívali.
„No, možný by to bylo,“ zamumlal Klos, „vždyť kolik lidí věří doopravdy v to, že my dva existujeme?
Klidně mohla přežít svoji popravu a být někde uspaná jako já. Já třeba přežil tři popravy,“ dodal
a věnoval se dál napjatému pozorování děje kolem ohně…
„ A pak jsem potkala samotného Vy víte koho! Tu stvůru v lidské podobě, toho uctívače Sedimenta
a prznitele posvátných trampských campů!“
Po těchto slovech se u ohně rozhostilo tak šokované bezdeché ticho, až Klos s Bondem dostali
strach, že budou muset dát umělé dýchání úplně všem zúčastněným. Společný výdech, který
vyhnal plameny ohně vzhůru k hvězdnatému nebi jak kovářský měch, je však uklidnil.
„A podrobila jsem ho raﬁnovanému mučení Trampo - Trampo, spojené s ukázkou svatebního tance
Kudlanky nábožné, těsně před tím, než samečkovi ukousne hlavu!“
„A!!!?“ ozvalo se naráz ze všech úst.
„Tohle!“ zakřičela Matahari a vztyčila vzhůru ruku, držíce v ní tmavý předmět oválného tvaru.
„Tohle jsem z něj dostala při dotazu, kdo je jeho špionem v našich kamarádských řadách.“
Bezdeché ticho vystřídalo ticho užaslé.
„Brambora? Ředkev? Koprolit?“ ozývalo se postupně z kruhu Roverských patriotů.
Matahari však mlčky a vyzývavě stála dál s podivnou věcí ve vztyčené ruce. Z davu se odloupla
zavalitá postava s hvězdou na hrudi a sám Velký patriot začal zkoumat zblízka dotyčný předmět.
„To je kiwi!“ zvolal překvapeně. „Jak může kiwi být nebezpečím našemu společenství?“
Na Matahari začínala být vidět jakási netrpělivost, prozatím projevovaná podupáváním pravé nohy
a upřeným pohledem na šerifa.
„Ha, již tomu rozumím!“ zvolal Velký patriot a zároveň pohled jeho očí ztvrdl. „Ne kyselý plod kiwi,
ale Kiwi je ta, kterou jsme si hřáli na prsou! Symbolika je mi jasná!“
„Vězte kamarádi, že díky Matahari již víme, kdo byl kukačkou v našem osadním hnízdě, kůrovcem
v urostlém kmeni našeho přátelství a hlavně…“
Velký patriot se dramaticky a významně odmlčel a do ticha byl slyšet jen praskot slavnostního
ohně s bubláním tavených kelímků od piva…
„… posluhovačkou sekty dementů sedimentů!“
Na tato slova všichni Roverští patrioti vyskočili ze svých lavic a sborově začali skandovat
Žád - ný ky- se- lý plod
nemůže být Roverský pa-tri-o-t!!!
Velký patriot zatím obřadně převzal od Matahari důkaz doličný a drtíce ho svoji oldshatterhandovskou
pěstí nechával šťávu stékat do žíznivého prachu šerifského kruhu.
„A takhle dopadne každý odrodilec,“ pronesl mohutným hlasem do skandování davu a zahodil
slupku do očistného ohně.
Bond s Klosem ze své skrýše nevěřícně zírali na scénu odehrávající se před jejich očima a hlavně
na Bondovi byla vidět jakási nejistota.
„Ty, Klosi. Tohle tady posledně nebylo, takovýhle obřady.“ Klos však v odpovědi ukázal dál k ohni
a napjatě sledoval dění.
Skandování pomalu utichalo a začaly převažovat výkřiky, že Matahari umí, že je fakt dobrá
a odměnu si zaslouží. I na Velkém patriotovi byl vidět souhlas s hlasem davu a mávnutím ruky
sjednal klid, pak slabě - asi pod tíhou odpovědnosti - poklesl v nohách a rozpřáhl ruce.
„Kamarádi, rozhodli jste a rozhodli jste správně, neboť kamarádka Matahari nemá konkurenci
mezi námi a tímto ji prohlašuji vítězkou 1. ročníku naší soutěže o Největšího pábitele roku
a Barona Prášila v jedné osobě.“
Následný jásot přehlušil jeho další slova a Matahari se ocitla v obležení svých obdivovatelů,
pomalu zavalována cenami. Před očima našich užaslých pozorovatelů se objevovaly nesčetné
láhve s alkoholem, kytara, pekáč domácích buchet a dokonce i plato plné vánočních ozdob.
„Aha, to byly vymyšlenosti,“ vydechl tiše a hlavně ulehčeně James Bond. „Mě se v jednu chvíli
zastesklo po uctívačích Velkého sedimenta, přišli mi takoví přátelštější, ačkoliv mi chtěli vyříznout
srdce na obětním pískovci. Ta si svoji cenu a titul pábitele i Prášila opravdu zaslouží,“ pokýval

Vitamín KŘ

strana 7

uznale hlavou a kýval by s ní možná až do rána, kdyby jeho zrak nezachytil Klosovo výstražné
gesto, ukazující do nejtemnějšího koutu na druhé straně potlachoviště.
Po chvíli upřeného pozorování pomocí miniaturního ultrainfranočního vidění nacházející se u číslice
12 Bondových hodinek, zahlédl agent 007 okem vycvičeným v temnotách talibanské pevnosti Tora
Bora jakýsi pohyb, aby posléze začal rozeznávat postavu ve špinavém tričku s nápisem NEJSEM
ČLOVĚK!
Upozornil na tento fakt Klose a oběma agentům bylo v tu ránu jasné, že nápis na tričku kdysi
zněl, Nejsem obyčejný člověk, jsem archeolog!, ale nánosy špíny a jakéhosi slizu daly tomuto
originálnímu světonázoru úplně jiný význam. Postava osvícena náhlým zábleskem ohně vycenila
zkažené zuby podobné tesákům a i přes zplihlé dlouhé vlasy padající přes její tvář byla vidět
krvelačnost, se kterou se dívala na houf nic netušících jásajících Roverských patriotů.
Pak divoce zavětřila ve větru, nespokojeně zadupala, potřásla hlavou a zmizela v temné temnotě
okolního lesa.
James Bond a Kapitán Klos se na sebe beze slov podívali a oběma hlavou táhla vzpomínka na
špínou a slizem upravený nápis a jako jeden agent pronesli: „Co když je to pravda a on opravdu
není člověk!“

Pokračování v dalším čísle Vitamínu KŘ!

- Pro Vitamín Kř! dodává přímo z terénu náš zvláštní válečný zpravodaj -

ˇ ZADNÍ ZEMEˇ - 3. DÍL
POMNÍCKY
Pomníček Karla Renneta
Tam, kde se pod Všemily slévá Srbská Kamenice
s Kamenicí Chřibskou (přestože obě skalní řeky pramení
v Lužických horách jen několik set metrů od sebe, trvá
jim desítky kilometrů, než se u bran Českého Švýcarska
spojí), začínají Soutěsky Kamenice. Čistá voda se vnoří
do skalní říše, kolmé a vysoké pískovcové skály ji svírají
z obou stran, hned pod soutokem jsou místa, kde lze jít
jenom vodou. Ještě nad Divokou soutěskou je nízko nad
vodou do skály vytesaný kříž se jménem a s datem 26.
května 1893. Právě sem se tehdy zřítil ze skal tříletý
chlapec, syn lesníka ze staré myslivny, která stála při
dnešní modře značené cestě u později postaveného
Zámečku západně od Vysoké Lípy. Jeho matka tehdy
pracovala na poli, stačila chvilka nepozornosti, chlapec
zmizel. Žena doběhla ke skalám, volala odtud jméno
svého Karlíčka, ale odpovědi se nedočkala. Zoufalý matčin
hlas ale slyšeli dřevorubci, kteří pracovali nad skalami na
protějším břehu pod Kamenickou Strání. Viděli odtud,
jak hluboko pod nimi plave vodami Kamenice bezvládné
dětské tělo a blíží se k blízkým peřejím. Dřevaři se
spouštěli ze skal, ale zdálo se, že přijdou pozdě.
Nejrychlejší byl patnáctiletý Emil Weigel.
Skočil do vody, chlapce v posledním okamžiku vytáhl.
Dítě nemělo sice viditelná těžká zranění, lehké tílko se
zřejmě při pádu zachycovalo o keře a stromy, které pád
zpomalily, ale přesto nejevilo známky života, zdálo se,
Ilustrace: Petr Polda
že je utopené. Dávali mu umělé dýchaní, kdosi běžel do
Růžové pro doktora Böhma. Ještě před jeho příchodem se jim ale podařilo dítě oživit, doktor tedy
předepsal jen klid, a když se prý na něj za dva dny přišel znovu podívat, hrál si tříletý Karlíček
Rennet spokojeně před myslivnou a na svůj téměř smrtelný pád se už skoro nepamatoval.
- Miloslav Nevrlý -
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ˇ
Kameny se valí... pod previsy
a jak přitom zachránit holý život
Cože? Že mám přihrát do Vitamínu něco
o Rolling Stones? Že už to dlouho slibuju?
To si ze mě snad, Maruško, střílíš! Já, hudební
ignorant! Cha cháá cha cha...
Za skalní řícení se považuje jakékoliv náhlé
oddělení významnější (tedy potencionálně
nebezpečné) části skalního masivu vlivem
zemské přitažlivosti a její volný pád.
Pochopitelně bývá spojeno s devastací všeho,
co se nachází v místě dopadu. A protože
pískovce jsou poměrně křehká hornina, a navíc
tvoří strmé skalní stěny, měly by se nějaké ty
zřícené věže povalovat na každém kroku.

(Čertova ruka, Dračí skály, Centrální masív),
úplný rozpad věže Harém na Apoleně v červnu
2003 a v době velmi nedávné – v listopadu
2011 – zřícení stěny o objemu 300 m3 na patě
hradu Valdštejn. I zdánlivě uklidněné skály
na Hřensku a Kamenici se daly po povodních
v roce 2002 znovu do pohybu a problémy
dělají dodnes.

Kdo jezdíte do pískovců už nějakou dobu,
budete snad souhlasit, že v 70. a 80. letech
byly padající skály vzácností. Pokud se někde
podobné nepříjemnosti řešily, bylo to hlavně
kolem Hřenska, kde jsou kulisy pískovcových
skal „načaté“ starou lomovou činností, a navíc
byly neustále natřásané projíždějícími kamióny.
V lesích dál od civilizace byl klid. Až s příchodem
nového tisíciletí jako by se příroda zbláznila!
Skoro každá cesta do neprobádaných roklí
Kokořínska nebo Českého ráje s sebou nese
objevy mladých jizev ve skalách a suťových
hald pod nimi. Tahle nová pískoviště, zatím bez
mechového porostu a bez poprašku suchého
jehličí, se už zdáli ohlašují jasně žlutou barvou.
Neblahé tušení o zvýšené sesuvné aktivitě
v posledních letech navíc potvrzují i novinové
zprávy.
Pojďme si některé události připomenout.
V roce 1999 se zřítila celá skalní kulisa
o objemu stovek kubíků na silnici u Loubí
na Kokořínsku. Na jaře roku 2000 se až na
značenou cestu dokutálel skalní blok ve střední
části rokle Močidla. Podobně byla zkraje roku
2008 zavalena cesta s haťovým chodníkem
v Pekle u České Lípy. Na jaře roku 2009 padla
část věže Velké Apollo ve skalním městě
u Sloupu, v listopadu téhož roku věž nad
chatou U Galejníka na Juliovce v Lužických
horách. Nejznámějším řícením roku 2009 je
ale pád bloku o objemu 70 m3 z nejvyšší části
hradu Jestřebí na Českolipsku 1. října, při
kterém byly zničeny poslední zbytky hradního
cimbuří. A někdy v roce 2010 se komínová
lezecká cesta na Zobáku v Písečném dolu
u Chudolaz rozevřela natolik, že se celá věž
efektně poroučela na čerstvě vymýcený svah.
V Českém ráji to byly po roce 2000 opakované
výlomy velkých bloků na Hruboskalsku

Vitamín KŘ

Tak tady stačí jen popostrčit...
Věž v rokli Kačina u Romanova na Kokořínsku.
Tak co za tím, hrome, vězí? Zdá se, že jde
o souběh dvou nežádoucích vlivů. Jedním
z nich jsou nebývalé výkyvy počasí: vyčerpání
celoročního přídělu deště během pár dnů,
zima v létě nebo naopak léto v zimě.
V zimním období je to hlavně časté střídání
období mrazu a tání, které vyvolává ve vodou
nasáklém pískovci objemové změny. Druhou
příčinou je rezignace na údržbu kulturních lesů
v posledních desetiletích. Původně holé okraje
skalních kulis zarůstají náletovými dřevinami
a nekvalitní les se tak šíří i tam, kde dlouho
předtím nebyl – možná znáte staré pohlednice,
na kterých jsou celé pískovcové kopce úplně
holé, jako někde na Sahaře. Kořeny rostlin
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dokáží proniknout i do sebemenších puklinek
ve skále a svým růstem je jako klínem rozšiřují.
Vliv náletové vegetace na skalní řícení je pak
zřejmý na čerstvých odlučných plochách,
pokrytých záclonou ze spleti menších i větších
kořenů.
Snad je tedy prospěšné si ujasnit, kde všude
se dá spát pod skálou, aby z toho našinec
vyvázl se zdravou kůží.
Většina přírodních převisů v pískovci vzniká
účinkem pórové vody, která je kapilárními
silami nasávaná ze země pod skalou. Zaplnění
pórů vodou pro skálu znamená zesílení účinku
promrzání i zvětšení objemu solí v pórech
vysrážených. Led i soli se rozpínají, což vede
k rychlejšímu vydrolování pískových zrn
z horniny. Proto jsou klasické převisy nejhlubší
nízko nad zemí, kde je obsah vody v pískovci
nejvyšší. Jejich klenbovitý tvar dokáže tíhu
nadloží vhodně rozložit podobně jako mostní
oblouk. Stěny převisu se sice s přibývajícícmi
staletími pomalu zahlubují do nitra skály, ale
zřícení stropu nehrozí. Římsy a převisy vznikají
i v místech, kde je obsah vody zvýšený kvůli
přítomnosti hrubých zrn a valounů – k tomu
může dojít i výše nad patou skály. I tady je
riziko řícení poměrně nízké, pokud nedojde
k odlomení stropu podle nějaké výrazné
vrstevní plochy.
Jiná je situace v případě, že převis vznikne
v místě rozpukání skály. Nebezpečné jsou

široké, rozevřené trhliny stejně jako husté sítě
vlasových prasklin. Zvlášť pokud jsou ukloněné
tak nešťastně, že po nich může uvolněný
blok sjet do údolí jako po skluzavce. Většina
nedávno zřícených bloků byla ze dvou nebo
tří stran ohraničena svislými puklinami a ještě
si našla svou příhodně ukloněnou puklinu, po
které se „sklouzla“.
Pohromou pro stabilitu skal jsou jakékoliv
lidské zásahy do přirozené tvorby reliéfu.
Právě v pískovcích byly často budovány různé
sklepy, komory nebo skalní sušárny. Takto
profáraný pískovec má značně zkrácenou
životnost. A pokud jsou podzemní prostory
ještě porušené puklinami, stávají se ideálním
místem pro tábořící sebevrahy. Dokladem
budiž skutečnost, že naprostá většina skalních
místností nesoucích vročení z 19. století
a procházejících rozpukaným pískovcem má
dnes zařícené stropy.
Dobrým příkladem je skalní pilíř s hradem
Jestřebí na Českolipsku. Během několika
skalních řícení, doložených od roku 1811
dodnes, přišla skála celkem už o dvě třetiny
svého objemu. Postupně se tu odlamují bloky
omezené puklinami a oslabené blízkostí
původních podzemních prostor hradu. Na
východním konci skály je přírodní převis,
nikterak nedotčený rukama stavitelů. Na rozdíl
od zbytku skály se mu skalní řícení vyhýbá,
a dokonce se zdá, že přežívá ve stejné podobě

Různé typy pískovcových převisů.
Převisy na obrázku vlevo (A) vznikají vydrolováním pískových zrn v dosahu půdní vlhkosti. Jsou vždy na patě skály,
v kontaktu s vlhkým pískem nebo půdou. Mohou mít zachovaný skapový val a zbytky starých skalních kůr.
Pro táboření jsou bezpečné.
Na obrázku (B) vznikl převis v úrovni vrstvy s křemennými valouny. Takové převisy mohou vznikat v různých výškách
nad patou skály, jejich stěny bývají pokryty solnými výkvěty a skalní řícení zde nebývá časté.
Naopak převisy vytvořené na puklinách (obrázek C) bývají z hlediska skalního řícení nebezpečné, zvláště, pokud
jsou pukliny ukloněné šikmo po svahu. Dno těchto převisů bývá někdy pokryto zřícenými bloky, stěny mají
čerstvý vzhled bez skalních kůr, voštin nebo solných výkvětů.
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už od výstavby hradu před 600 lety. Paradoxně
tak tento převis bude zřejmě tím posledním,
co z celého skalního suku po pár stech letech
zbyde.

Rozpadlá věž Harém na Apoleně v květnu 2005,
tedy dva roky po události.
Na konec můžeme zařadit ještě jednu
dobrou zprávu. Jak ukazují dostupné záznamy
z měřicích přístrojů – dilatometrů, ani velké
skalní věže nepadají naráz, bez jakéhokoliv
varování. Rozšiřování puklin, kterými je
nestabilní blok omezený, se začne nápadně
zrychlovat několik minut nebo dokonce desítek
minut před konečným pádem. Tehdy z nich
vypadává písek, kterým jsou vyplněné. Písek
a drobné úlomky opadávají i ze stěny z místa,
kde nakláněním bloku dochází k drcení jeho
základny. Po předchozím poučení a při troše
obezřetnosti by tedy měl i tak rychlý proces
jako skalní řícení poskytnout dost času na
típnutí cigára a spořádaný únik.
Shrňme tedy teorii stability skal i dosavadní
pozorování do několika pouček pro pískovcové
táboření:
• nezdržuj se v uměle vytvořených
podzemních prostorách, pokud jsou v nich
patrné třeba jen drobné pukliny,
• nezdržuj se pod skalami, které jsou
porušené puklinami ukloněnými do údolí,
• na delší pobyt si zvol nejlépe přírodní převis
s klasickým, klenbovitým proﬁlem stěny,
který není porušený puklinami. V žádném
případě ale nenarušuj léty získanou stabilitu
jeho umělým rozšiřováním,
• okamžitě opusť prostor na patě skály, když
z ní začne opadávat písek ve větším než
obvyklém množství.
- Žralok, PH -
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Studená Strž už rok stála, když jsme
se jednoho jarního dopoledne vydali
s Hejhulánem do rokle pod srubem pro dřevo.
Práce nám šla od ruky a zrovna když jsme si
dávali vajglpauzu, slyšíme nějaký podezřelý
zvuk. Nesl se od skalního ostrohu, který se
tyčil na konci rokle sotva padesát metrů od
nás. Byl tak patnáct metrů vysoký, pod ním
malý převis, několik úzkých průrev vedlo až
nahoru. A teď se z jedné z nich evidentně
sypal písek. Seděli jsme na čerstvě pokácené
soušce, kouřili a zvědavě pozorovali ostroh.
Sypaní ustalo.
Když se dalších pět minut nic nedělo,
zvedli jsme se a šli se dál věnovat dřevu. Po
chvíli to slyšíme zase. Hodil jsem osekanou
kládu na rameno a vydal se s ní do svahu
směrem ke srubu. V duchu jsem si říkal, že
z jiného úhlu třeba uvidím toho šmíráka.
Když se sypání ozvalo potřetí, byl jsem už
skoro na konci svahu. Odhodil jsem kládu
a vyběhl těch pár kroků až k patě skal.
Tam jsem se ohlédl směrem k domnělému
stanovišti nezvaného pozorovatele a vskutku
se mi naskytl zajímavý pohled, jenže poněkud
jiný, než jsem čekal. Skalní věž na konci
ostrohu se právě pomalu nakláněla jako obří
podříznutý strom. Samozřejmě poslušná
zákonů gravitace přímo na Hejhulána.
Buďto se kácela strašlivě pomalu a nebo
mi adrenalin neuvěřitelně zrychlil reakce,
ale rozhodně jsem na Hejhulána stačil něco
zařvat. Ten stejně rychle zhodnotil situaci a
začal zdrhat. Bohužel si to po třech krocích
rozmyslel, vrátil se pro svůj klobouk a poté se
dál věnoval úprku. Tento naprosto dementní
čin mu zřejmě zachránil život. Skála zatím
názorně předváděla přeměnu potencionální
energie v kinetickou a to v podání odhadem
100 tun kvalitního pískovce. Věž dopadla
v celku na svah a tam se změnila v masu
balvanů která se řítila vesele dál. Co se stalo
se stromy přímo pod skálou jsem nestačil
zaznamenat ale ty osmdesátileté smrky níž
po svahu kamenná lavina podťala stejně
lehce jako kosa obilí. Co se dělo na dně údolí
už jsem neviděl, protože ho zaplnila žlutá
mlha, která se podobná příbojové vlně hnala
roklí v dál. Poslední koruny padajících smrků
zmizely v oparu a nastalo ticho. I když je
pravda, že si vlastně žádný předchozí zvuk
nevybavuji. Ale kluci, kteří byli na srubu,
toho slyšeli dost. A nejen slyšeli. Vzhledem
k popadanému nádobí z poliček usuzovali na
zemětřesení.
Nevím, jak dlouho jsem tupě civěl do míst, kde
s největší pravděpodobností právě zahynul
můj kamarád, ale nakonec se projevila síla
optimismu.
„Hejhuláne!“ zařval jsem.
„Jó, dobrý,“ dostalo se mi odpovědi...
- Seyček -
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ˇ
S PROSÍKEM K PÉTOVI S MACÍKEM
Rubrika kamaráda Péti a kocoura Macíka

Co dělat, když ochranář překročí
svojí pravomoc?
Ahoj!
O prodlouženém listopadovém víkendu jsme
byli v Českém Švýcarsku - Zadní zemi. V neděli
při cestě na vlak jsme na modrý značce před
Tokání potkali ochranáře Lobotku. Vypadalo
to, že si nás fotí, a když jsme došli k němu,
řekl, nebojte, já si vás nefotím.
A už to jelo.
Hned po nás chtěl občanky, tak jsem mu
řekla, že na to nemá právo, a že ani nevím,
proč bychom mu je měli ukazovat, když jdeme
po značené cestě na vlak. A on že na to teda
právo rozhodně má a začal nám vyhrožovat
zadržením a policií. Pak nám začal říkat, že
přeci není blbej a že mu je jasný, že jsme někde
spali. Tak jsem mu řekla, že to není pravda, že
jdeme z Mezní louky. A on že tyhle výmluvy
zná, a že jestli nechceme, aby nám ujel vlak
a měli jsme další problémy, tak ať mu ty
občanky dáme. Nakonec jsme se rozhodli mu
je dát, protože jsem si nebyla jistá tím, jestli
se něco nezměnilo a opravdu třeba na to nemá
právo. Odnesl si je do auta a byl tam docela
dlouho, tak nevím, jestli si jen něco opsal
anebo si je ofotil. Pak nám je vrátil a udělal
nám přednášku o tom, jak jsou trampové
nebezpečný, a že je rád, že se jich konečně
zbavil a najednou jsme se tam zase vyloupli
my.

Strážci jsou oprávněni:
a) zjišťovat totožnost osob, které porušují
předpisy na ochrany přírody,
b) ukládat a vybírat blokové pokuty 42) za
přestupky na úseku ochrany přírody,
c) vstupovat na cizí pozemky za podmínek
stanovených v § 62,
d) zadržet ke zjištění totožnosti osobu,
kterou přistihnou při porušování právních
předpisů o ochraně přírody a krajiny,
a odevzdat ji orgánu Policie České
republiky; přistižené osoby jsou povinny
uposlechnout,
e) požadovat pomoc nebo součinnost
orgánů Policie České republiky,
popřípadě obecní policie, pokud nemohou
splnění svých povinností zajistit vlastními
silami a prostředky.

Je možný, aby nás takhle bezdůvodně
legitimoval jen kvůli tomu, že jdeme s velkejma
báglama po značce a ještě nám vyhrožoval
zadržením?
Moc děkuju za radu.
Greawee
Ahoj Greawee.
V odpovědi přikládám úplný výčet
pravomocí, který stráž ochrany přírody
má (81 odst. 8 zákona č. 114/1992 Sb.
o ochraně přírody a krajiny):
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Krátce a stručně řečeno - ochranář neměl
právo vás takhle lustrovat. Na rozdíl od
policie mu ke kontrole totožnosti podezření
nestačí, musí vás chytit přímo při činu (třeba
mimo cestu v první zóně nebo tábořit).
Viz formulace v bodu a) „zjišťovat totožnost
osob, které porušují předpisy na ochranu
přírody“, proti formulaci: „Policista je
oprávněn vyzvat k prokázání totožnosti
osobu podezřelou ze spáchání trestného činu
nebo správního deliktu“ v policejním zákoně.
Totéž platí o zadržení. Podle zákona vás sice
smí zadržet, ale pouze pokud vás při něčem
nezákonným chytil (podezření nestačí). Navíc
v praxi je mu i tahle omezená pravomoc
celkem na prd, protože přitom nesmí použít
donucovací prostředky typu hmaty a chvaty
(to by se naopak sám dopustil trestnýho
činu zneužití pravomoci), takže pokud se mu
odmítnete legitimovat nebo s ním jít, stejně mu
nezbývá, než jít za vámi a navádět mobilem
nebo vysílačkou policajty, kde právě jste.
Nicméně je třeba vědět, že tím, že jste
ho neposlechli (pokud jeho výzva byla
oprávněná, viz. výše), dopouštíte se přestupku
neuposlechnutí výzvy úřední osoby s možnou
pokutou do 5.000,- Kč (což je ovšem vedle
pokut podle zákona o ochraně přírody a krajiny
celkem pakatel).

A co tedy příště dělat?
Doporučoval bych ho slušně upozornit, že
překračuje svoje pravomoci, že vás při ničem
nezákonným nechytil a podezření ze spáchání
mu v tomto případě ke zjišťování totožnosti
nestačí, že občanky samozřejmě rádi ukážete
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policii, pokud si vás dokáže najít, a s přátelským
pozdravem se ponořit do hvozdu (kolem modrý
v okolí Tokáně je všude druhá zóna, takže mimo
cesty může pobíhat každý jak se mu zachce).
Pokud byste to chtěli hrotit, můžete na jeho
postup podat stížnost veřejnému ochránci
práv (psát na Správu NP ani Ministerstvo
životního prostředí nemá smysl, zametou to
pod koberec).
Péťa
PS: Stráž přírody se má prokazovat
služebním průkazem, na kterém musí být jeho
statut - že je strážce - uveden. Zároveň má
mít u sebe i služební odznak.
Existují
totiž
ještě
Zpravodajové
a Čekatelé, kteří po vás občanku požadovat
opravdu nemohou. Mohou však mobilem
zavolat osoby kompetentnější.
„U řady návštěvníků stále přetrvává
názor, že strážci přírody jsou vlastně takovou
zelenou policií rozdávající na potkání pokuty
neukázněným návštěvníkům. Naším cílem
je vyvrátit tento mýtus a ukázat lidem,
že práce strážců spočívá mnohem více
v informování a usměrňování návštěvníků,
v péči o jejich pohodlí a bezpečnost a
v praktické ochraně přírody,“ řekl Richard
Nagel, vedoucí oddělení veřejných vztahů
správy národního parku.
Citace byla převzata z Našeho Děčínska
Pokud máš nějaký zvídavý dotaz
na Péťu a Macíka, tak jim ho pošli na
redakční mail: vitamin.kr@volny.cz
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Trampská pomístní jména
ˇ
v Ceském
Švýcarsku a v Lužických horách
Příspěvky Rigomeryho, který se na stránkách
Principu v rubrice Stopa věnoval dějinám
trampingu na Děčínsku (více na straně 4), mě
inspirovaly, abych k této problematice přispěl
svou troškou do mlýna, až z jiného zorného
úhlu a jiné doby. Zatímco se předchozí
vyprávění týkala trampského pravěku na
našem severu, sahají mé vzpomínky do doby
následující - do sedmdesátých a osmdesátých
let minulého století. Tenkrát jsem trampoval
nejvíc a zaujala mě při tom jména, která po
sobě trampové v krajině zanechali a která
jsem si tehdy zapisoval. Dnes jich značná část
již upadla do zapomnění. Není divu - mnohé
trampské osady či party se časem rozpadly,
kamarádi se oženili, odstěhovali a generace
jejich dětí se jen výjimečně vrací na kempy
svých rodičů. Dalším důvodem jepičího života
trampských názvů v krajině je relativní
uzavřenost party, která si oblíbila určitý kemp,
jejž považuje za svůj. Jeho jméno, které znal
jen omezený okruh lidí, se zpravidla nedostalo
na veřejnost ani do map, a tak se po odchodu
party z krajiny vytratilo.
Vezměme to hezky popořádku. V dobách
předválečného trampingu v Čechách, které
popsal Bob Hurikán v Dějinách trampingu,
v našich severních luzích a hájích ještě hlaholila
němčina. Trampský pozdrav “ahoj“ a táborové
písně tu zazněly až po druhé světové válce.
Jen v oblastech s výraznější českou menšinou,
jakou byl například Liberec, se trampové
vyskytovali už před válkou. V našem okrese
uvádí Bob Hurikán k roku 1936 jedinou osadu
Řachavaj z Varnsdorfu. Unikla mu osada
Yukon, kterou v Děčíně založilo v roce 1930
osm bývalých sokolských dorostenců.
Německé názvosloví bylo po roce 1945
nahrazováno českým. Jména, která byla
překládána z němčiny se označují jako
jména překladová, jiná vznikala nezávisle na
původním jménu - pozvolna a přirozeně. Mezi
takto spontánně vzniklé názvy patří i jména
trampská. Najdeme jich u nás značné množství,
protože rozeklaná krajina Labských pískovců
českým trampům doslova učarovala, stejně tak
jako nadchla a inspirovala romantické malíře
dvě stě let před nimi. Pro romantickou duši
trampů toužících po volnosti a dobrodružství,

strana 14

se rokliny Českého Švýcarska staly hotovým
eldorádem. Nebývalý rozmach trampingu
byl také únikem před dobovým politickým
klimatem. A nejenom před tím politickým, ale
i před zničeným ovzduším severních Čech.
Tak se o volných dnech do Českého Švýcarska
stahovali kromě trampů z Děčínska i kamarádi
z Chomutovska, Mostecka a Ustecka. V roklích
se žilo zdravěji - vzduch voněl jehličím a s přáteli
bylo dobře. Mohlo se svobodně zpívat a mluvit
o všem, tlak režimu stmeloval. Pamatuji si,
že v sedmdesátých letech minulého století
vyrůstaly trampské osady a skupiny jak houby
po dešti. Četné převisy navíc umožňovaly
kempování bez stanu, a byly tak pro trampy
přirozeným obydlím. (Historicky vzato navázali
trampové na osidlování převisů, ke kterým
docházelo již za doby kamené.)
Vydejme se nyní za trampskými jmény
nejdříve do Lužických hor. Ty byly po válce
řadu let takřka liduprázdné, a proto trampy
přirozeně přitahovaly. Mezi Luží a Pěnkaví
horou pramenící potok Lužná, jehož jednotlivé
části toku měly před válkou vlastní německá
jména, tvoří na jednom místě malý vodopád.
Zde zapustila kořeny varnsdorfská osada
Rolling River (založena 1964) a postavila
si přímo u vodopádu malý sroubek (vyhořel
1976), stále otevřený a pohostinný pro každého
příchozího. Potoku se pak začalo říkat Čertovy
proudy, zkráceně Čerťáky. Místo o něco níže
po proudu, kde se na břehu potoka nacházel
starý táborový kruh, se jmenovalo Na starém
kempu. Přespávalo se také v Hotelu Jelen,
což byl větší seník za rozcestím U Jana (byl
roku 1978 zbořen a nově postaven opodál).
Nedaleko odtud si poblíž Kaufmannova buku
postavili kolem roku 1970 trampové osadu
Severák (byla rozšířena v roce 1976). Srub
osady Red River byl kamarády z Varnsdorfu
od roku 1971 postupně přistavován k bunkru
pod Bedřichovským vrchem. Podle pozdějšího
obyvatele Ďábla z Ústí nad Labem se zval
Ďáblovna (zbořena kolem roku 1976). Téhož
roku vyl také zbořen srub Klondyke nad
železniční tratí u Nové Huti, kam jezdili děčínští
Hadi; záminkou byl velký lesní požár tohoto
polesí. Po letech byl však srub znovu postaven
jinou partou, která sem dosud jezdí. Hostinců
bývalo v sedmdesátých letech v Lužických
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horách pomálu. Chodilo se až k Japonce do
Dolní Světlé (na stěně vysel plakát Japonky,
na fasádě tehdy ještě prosvítal předválečný
název Hotel Schäfer a nekvalitně přemalovaný
pozdější Lidový dům) nebo do Standovny
(hostinský se jmenoval Standa) ve Svoru.
Kempu západně od Mlýnů se říkávalo Dračí
převis. Odtud přes údolí přejala o samotě stojící
osada Herdštajn svůj název od německého
jména chaty Herdsteinbaude, pojmenované
podle skalního návrší. Varnsdorfská osada
Delaware (založena v roce 1962) si postavila na
Šibeničním vrchu u Jiřetína pod Jedlovou srub
Beránek, po něm se do oﬁciálních map dostalo
jméno U chaty. Na hájovnu pod Jedlovou,
před válkou zvanou Beim Wenzelheger, jezdila
osada Ruana. Dnes bývalá hájovna známa
pod jménem Ranč 7 D (též Ranch 7 D). Jméno
vzniklo záměrně podle trampské písně Zebra
Dan. Když došlo k rozkolu mezi osadníky,
zbyl na Ranči kněz František Fišer, který se
zbytkem party a nově příchozími Ranč dál
spravoval a rozšiřoval. Většině osadníků, která
z Ranče odešla, přezdíval Nebožtíci, oni pak
Ranči říkali Mnichovo hradiště. I když páter
Fišer v roce 1983 zemřel, trampové sem jezdit
nepřestali. Jméno Ranč se vžilo a používá se
na turistických rozcestnících i mapách. V Lísce
u České Kamenice stojí osada Prašivka, mající ve
znaku houbu. Kamarádi z Prašivky bývají zváni
Prašiváci. Převislých skal, kde se dá nocovat,
je v Lužických horách málo a většinou nejsou

Fotograﬁe sroubku varnsdorfské osady Rolling River
na Čertových proudech jižně od Luže.
Srub vyhořel v roce 1976.
tak prostorné jako v Labských pískovcích.
Severně od Studence leží nad pravým břehem
Studeného potoka malé skalní brána, kde se
dalo ukrýt, ač tu silně profukovalo. Místo tedy
dostalo název Větrná skála.
Ze Studence je to už jen kousek do
Labských pískovců. Zde se většina trampských
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názvů vztahovala na převisy. Budování srubů
zde bylo zbytečné, neboť stačilo složit svoje
znavené kosti v některém z převisů, kterým
trampové říkají kempy, (čeští horolezci je
nazývají bivaky a sasští po německu Bofen).
Některé kempy byly „na ráně“, jiné byly
pěkně ukryty a vzdáleny několik hodin chůze.
Tam byli trampové v bezpečí před šťárou
policajtů - jejich auto sem nedojelo a navíc by
příslušníky čekal zpravidla strmý výstup skalní
roklí v neznámém terénu. Tak se před čtvrt
stoletím jezdilo do Starého kempu u Černé
brány, nebo do Varnsdorfského kempu v údolí
Vlčího potoka ( předválečné lesnické mapy
zde zaznamenávají jméno Kessel, tj. Kotel).
Pozdního založení (1991) je Srandyho kemp
v rokli Klatenloch nedaleko Hradu, kde oproti
zvyklostem stávala bouda zbořená v roce
2003. Nejčastější byla jednoslovná označení
kempů - Podkova, Pasťák, Severka, Myšárna,
Ranč, Listí, Ovčák, Pekáč, Skalák, Okap
(kapala tu voda), Dvoják. Poslední z nich se
také jmenoval Mrtvé údolí nebo Žluté skály.
Kemp Stříbrná, jejímž osadníkům se říkalo
Stříbrňáci, byl mylně pojmenován podle
západněji položených Stříbrných stěn. Ještě
než vznikla osada Stříbrná, užívali horolezci pro
tento rozlehlý převis jméno Matzseidlák (tedy
správně podle Matzseidelových stěn). Kempu
Pastorka dal údajně jméno kamarád Pastor.
Pastorka se rozkládala nad řekou Kamenicí
a jezdili sem Woodmeni. Podle trampské
osady Netopýr pojmenoval kamarád Špeky
Malý Netopýří převis, v jeho blízkosti je Velký
Netopýří převis. Odlehlá a tehdy bezejmenná
údolí (před r. 1945 nazývaná Sandgraben
a Tiefer Grund) pojmenovali trampové Zpívající
údolí a Tiché údolí. Kemp Komáří údolí se
nacházel v prostoru Zadních Jetřichovi. Převisu
nad Dolským mlýnem (Dolákem) začala
janovská osada Osmatřicítka říkat Orlí hnízdo
(kemp stejného jména vznikl později u Mezní
Louky). Dalším kempům u Dolského mlýna se
říkalo Rodina, Galérka a Aspirin. Na Vlčí hoře
(Vlčárně) stojí osada Kanadských dřevorubců.
Kanadští dřevorubci (vznikli r. 1963) byli vedle
Kolibříků a Delawarů prvními poválečnými
osadami ve Varnsdorfu. O trampech v jižní
části okresu, kteří se scházeli na chalupách
či domech (Yukon, Severští vlci, Stovka,
Tygr, Vlčice, Espirito santo, Klondyke, Unie,
Nebraska), psal v rubrice Stopa již Rigomery.
K pevně budovaným trampským sídlům
patřila také chata Osmatřicítka nad skalnatou
roklí u Arnoltic, jež dostala jméno podle čísla
objektu ve Hřensku, kam se jezdilo předtím.
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Tehdy si trampové z Osmatřicítky říkali Texas,
ale od názvu upustili, aby neprovokovali
mocné, vždyť se psala padesátá léta.
Amerikanismy se v poválečných trampských
jménech objevují méně než v dobách po
vzniku trampingu. V Českém Švýcarsku je to
například jméno kempu Black Wolf (spojitost
s přezdívkou spisovatele a zakladatele
skautingu E.T.Setona není doložena) a Reel
Foot u Zadních Doubic. Název druhého kempu
(česky snad Vrávoravá noha) byl odvozen od
utrmáceného stavu, ve kterém tam objevitelé
dorazili. Jejich symbolem byl znak lesní
moudrosti s pavoukem, neb se tam pavouci
hojně vyskytovali. Původní romantický název
převisu Memento mori (pamatuj na smrt),
doložený již na porostní mapě z roku 1839.
se ujal beze změny. Stülpnerova poustevna,
Jánský převis a Janova zátoka jsou překladová
jména z němčiny. Pod vlivem ﬁlmové produkce
nazývali na čas Delawaři skalní útvar poblíž
Janovi zátoky Makču pikču. Z trampských
skupin, které v Českém Švýcarsku trampovaly
v sedmdesátých a osmdesátých letech
minulého století, si ještě pamatuji Polární záři,
Wounted Knee, Big Horn a Volné sdružení
kamarádů krás. Kuriozním způsobem vzniklo
označení kempu Slepičák (osadnicím se říkalo
Slepice). V roce 1981 jsem si ke vzniku tohoto
jména opsal v kempovní knize na Slepičáku
následující: „Bylo to dva dny před svátkem žen.
Amigo s Kudlou nemohli dospat a nervózně si
pohrávali se zipy od spacáků. Jejich příruční
zavazadla zela prázdnotou a všude kolem tolik
krásných žen! Co jim dáme? Toť myšlenka,
která jim nedávala dospat. Zoufalí se plačky
rozběhli po lese. Jejich zmítající se těla doběhla
až sem. „Sláva, sláva!“ výskali a křepčili kolem
dokola. A tak 8. března na MDŽ jsme domů jeli
s pocitem, že se máme kde popelit a nerušeně
si pokvokávat. Holky s peřím“.
Co dodat na závěr našeho putování po
trampských názvech? Je nepochybné, že jsem
na mnohé osady a kempy zapomněl. Jiné jsem
ani neznal, neboť jsem tam nikdy nezabloudil.
Možná jsem i leccos popletl. Omluvou budiž, že
zachytit trampská jména v určitém časovém
okamžiku relativně úplně je věc nadmíru
obtížná. Na rozdíl od oﬁciálního názvosloví,
zaznamenaného na mapách, se v nich odráží
romantická trampská duše. Některá bývají
zapomenuta, jiná přetrvávají déle. Objevují se
jména nová, ale i ta posléze zanikají. Takový
už je běh tohoto světa a pro ten trampský to
platí dvojnásob.
Kodl
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Ze Zadní zemeˇ se
vytrácí romantika
"...Hluboké podzimy jsou tady barevné.
Ostrá, jasná červeň ostružin, osik a jeřábů po
suchém létě. Sedíš na skále a hledíš na oceány
lesů, na zkamenělé vlny skal..."
... tahle a mnohá další slova z Nevrlého
Chvál Zadní Země byla mou tuláckou mantrou
poloviny 90. let. Doba vydání prvních Chvál v
edici FONS se totiž zhruba shodovala s mými
prvními krůčky Zadní zemí. Kamarád Žabák
mi dlouho před tím básnil o kouzelném kraji
pískovcových skal, divokých roklí a převisů
zabydlených trampy. Moc jsem ho nebral vážně
- leckterý kout naší domoviny jsem tehdy měl
provandrovaný a myslel jsem, že mě už nic
moc nepřekvapí. A překvapilo… co překvapilo
- dostalo! Od první chvíle si mě Zadní Země k
sobě připoutala. Na vlastní kůži jsem prožíval
své vlastní Chvály. Vyrážel jsem na Sever každý
volný víkend - s kamarády nebo sám. Když to
nešlo na celý víkend, tak aspoň na jeden den.
Nelitoval jsem vstáváni ve tři hodiny ráno,
abych stihnul rychlík po čtvrté z Holešovic
- tolik roklí bylo třeba prolézt, tolik nových
kempů objevit! Nelitoval jsem úmorného
tříhodinového vlakového kodrcáni ráno tam
a večer zpátky. Zažil jsem i mnoho příhod
s tím spojených - jednou takhle brzy ráno,
když jsem zrovna spěchal na vlak, u mě před
Fučíkárnou prudce zabrzdila policejní felicie,
z ní vyskákali chlapi v kuklách se samopaly
a přimáčkli mě ke zdi - postava s tlumokem
na zádech, vybíhající z potemnělé Stromovky,
jim byla rozhodně podezřelá. Dobývání Zadní
Země vskutku nepostrádalo romantiku i
dobrodružství po všech stránkách...
Po prvních seznámeních jsem začal vnímat
rozdíly mezi Nevrlého poeticky popsanou Zemí
a skutečností. Už nebyla tak liduprázdná množství turistů, cyklistů i samotných trampů
stoupalo. Také asfaltek přibylo - třeba v údolí
pod jedním romantickým kempem vysoko
ve skalách byla nová silnička vidět takřka z
postele ... Ale když jsi sešel z turistických cest,
vyškrábal se do horních pater skal nebo zabočil
do některé z bažinatých roklin, pořád platilo,
že Zadní Země je odlehlý a romantický kraj .
Když se ti zachtělo samoty, mohl ses toulat
celé dny sám. Když si zatoužil po společnosti,

Vitamín KŘ

sešel jsi na některý z četných kempů, kde ses
potkal s kamarády nebo poznal nové, společně
jste zahráli na kytary, potlachali, popili.
Ruku v ruce s vyhlášením národního parku
přišly i obavy z budoucnosti trempování, ale
nikdo z nás, svobodných tuláků zadnozemských,
si nepřipouštěl, že by se něco mělo výrazně
změnit. Panoval stav očekávání; někteří chodili
na besedy s pracovníky NP a přinášeli přísliby
možné symbiózy, v kempovkách diskutovali
zarytí odpůrci NP se zastánci dohody...
Uplynulo pár měsíců a nic se nedělo.
Trempovalo se dál, pod převisy na Doláku,
Mezné, Stříbrnkách či u Brtníků to pořád žilo. A
pak najednou - jako když trhne oponou - šlo to
ráz na ráz. Všechny kempy v 1.zóně a většina
ve 2. byly postupně zlikvidovány! Nevím, jestli
to někdo čekal, ale pro mne to byl šok. Že
se tu a tam zruší některý kemp nebylo nic
nového - často to udělali sami osadníci. Takhle
zrušil Mojmír Stříbrného Lva, Tor s Hraničáři
srub Tajemství nebo osadníci T.O.Stříbrná svůj
stejnojmenný kemp s nádherným výhledem.
Ale takováhle asanace ... Zákon o NP černé
stavby v lese holt nepřipouští. Co na tom, že
člověk vandruje a přespává v přírodě po staletí
...

jinak. Všude se válejí odkorněné, nařezané
kmeny. Mechové cesty rozbrázděné koly težké
techniky, všudypřítomný zvuk motorových
pil. Škrábeš se nepřístupnou roklí, o které sis
myslel, že ji znáš jen ty sám - ale i zde se těží!
Všude, kam oko dohlédne...
Ze svých výprav na Sever jsem se dřív
vracel se smutkem, že vandr končí. Tentokrát
to byl smutek úplně jiný - smutek ze ztráty
něčeho blízkého, co už nikdy nebude takové,
jako dřív. Možná za padesát, za sto let, pokud
se plány lesních odborníků naplní, tu bude
vzrostlý „původní“ smíšený les. Kéž by tomu
tak bylo ... Ale dnes, na sklonku roku 2011,
musím napsat, že se ze Zadní Země vytrácí
romantika!
- Slimák -

Nějakou dobu mi trvalo, než jsem se s tím
stavem srovnal. Měl jsem tenkrát i jiné důvody,
díky kterým jsem nevyrážel do lesa tak často.
Ale pouto nešlo zpřetrhat. Musel jsem se do
kraje svého srdce vrátit, i když zpočátku s
obavou, v jakém stavu ho najdu. Začal jsem
si k němu vytvářet nový, trochu odlišný vztah.
Vztah nezávislý na trampských kempech, vztah
čistě přírodní a prospektorský, okořeněný navíc
všudypřítomnou hrozbou perlustrací a pokut.
Kempy již nebyly, ale skály, rokle, převisy
i výhledy zůstaly. Mnohým místům navíc
"uvedení do stavu přírodě blízkému" prospělo.
I na trempském vylidnění se dalo najít něco
pozitivního - zůstali ti skalní, nejzdatnější.
Vždyť „vlci jsou nejlepší pastýři sobů“, jak píše
M.Nevrlý…
Takto naladěn jsem navštěvoval Zadní Zemi
v posleních letech. Pořád jsem v ní nacházel
romantická a liduprázdná místa, pořád jsem
se do ní nadšeně vracel. Ovšem má poslední
letošní výprava mě donutila sepsat tohle
zamyšlení. Ve velkém začala realizace Plánu
péče NP. Nechci tady hodnotit, zda plány
lesních inženýrů jsou dobré nebo špatné,
ale jak z pohledu laika v praxi vypadají?
Holoseč, kam se podíváš! Důvěrně známá
místa nepoznáváš, protože vypadají úplně

Vitamín KŘ

Studánka v Divoké rokli (též i Hřebcový důl)
před kácením, které má způsobit postupný
návrat přírody Zadní země k jejímu původnímu stavu
a po jeho skončení (jak doufáme).
Radujeme se z důslednosti prací v NP - v pravěké Zadní
zemi taky nebyly studánky udržované lesními poutníky.
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Jestrebí
ˇ
Malebná silueta skalního hradu Jestřebí
je bezesporu jednou z nejpůsobivějších
a typických dominant Máchova kraje.
Dominantní skalní suk, poslední pozůstatek
turonské pískovcové tabule, vystupuje
dnes osamoceně uprostřed rovinatého
a kdysi bažinatého údolí mezi Starými Splavy
a Zahrádkami, a i přes nedávnou destrukci
části nejvyšší hradní skály je stále velmi
vyhledávaným a navštěvovaným místem.
V písemných pramenech se jméno Jestřebí
objevuje poprvé již roku 1295 v predikátu
členů rodu Ronovců Hynka z Jestřebí a jeho
syna Půty. Hrad se pak výslovně připomíná
hned v další zprávě z roku 1300, poté však na
celé jedno století z písemných pramenů mizí,
a znovu se s jeho jménem setkáváme až roku
1403. Podle současných hypotéz historiků se
ale zprávy o Jestřebí z konce 13. století týkají
nedaleké lokality nazývané dnes Konvalinkový
vršek, ležící necelé tři kilometry východním
směrem. Na vrcholu této pseudokupy jsou
podnes patrné zbytky opevněného sídla,
patrně pouze dřevěného hrádku, datovaného
díky archeologickým nálezům z povrchového
sběru do samého konce 13. a první třetiny 14.
století. Je tedy skutečně možné, že se jedná
o první historicky doloženou fázi hradu
Jestřebí, který z neznámého důvodu někdy
kolem poloviny 14. století zanikl, a jehož funkci
i jméno převzal mladší hrad, založený někdy
před koncem 14. století a doložený poprvé ve
výše uvedeném roce 1403, kdy se po něm píše
Jindřich Berka z Dubé. Odpovídaly by tomu
i archeologické nálezy, datující osídlení okolí

Skalní blok po destrukci 1. 10. 2009
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skalního suku a samotného hradu, známého
dnes jako Jestřebí, spíše až do 15. a počátku
16. století. Na počátku husitských válek držel
Jestřebí Jindřich Hlaváč z Dubé, který stál
narozdíl od většiny svých příbuzných na straně
husitů a po dobytí hradu a města (České)
Lípy v roce 1426 se stal i hejtmanem zdejší
husitské posádky. Od 30. let převzal Jestřebí
Jindřichův syn Čeněk, který se jako spojenec
pánů v Vartenberka, Illburků a Mikeše Pancíře
ze Smojna zapojil do dlouholeté vleklé války
proti lužickému svazu Šestiměstí. Když však
začalo proti „škůdcům zemským“ v roce 1444
velké odvetné tažení lužických a slezských
měst, podporovaných ještě zemskou hotovostí
Litoměřického kraje, začalo hrozit možné
obležení hradu; proto se pan Čeněk raději
včas dohodl s hejtmanem litoměřických Janem
Smiřickým ze Smiřic a Jestřebí mu odprodal
za smluvenou částku 400 kop českých grošů.
Po zaplacení této sumy bylo roku 1446 nově
získané zboží zapsáno Janovi Smiřickém do
obnovených zemských desek. Nedlouho poté
se však Jan jakožto jeden z členů prozatímní
rady spravující pod vedením Jiřího z Poděbrad
české země zapletl do zrady, pro niž byl nakonec
odsouzen a 7. září 1453 na Staroměstském
náměstí popraven.
Poté Jestřebí spolu s jeho ostatním
majetkem zdědili Janovi nezletilí synové
Václav a Jindřich, ale již roku 1480 jej odkoupil
Kryštof z Vartenberka, za nějž byl hrad i nadále
využíván a zůstal centrem samostatného
panství. V první polovině 16. století se však
Jestřebí stalo za Václava z Vartenberka součástí
rybnovského a novozámeckého panství, hrad
přestal sloužit svému účelu a nedlouho po
opuštění zpustl. Nepříliš pevná hradní skála
rychle podléhala během následujících
staletí erozi a rozpadávala se; navíc
sloužila okolním obyvatelům k lámání
pískovce na stavební materiál. Z let
1813, 1825, 1852, 1868, 1922
a 1936 je opakovaně doloženo zřícení
částí skalního bloku či utržení převisů;
k záchraně zbytků hradu navíc příliš
nepřispěly ani romantické úpravy
spojené s jeho zpřístupněním v roce
1840. Původně jednodílný skalní suk
se tak postupem času rozdělil na dva
typické skalní bloky, jak je známe dnes;
podle odborníků se díky postupnému
opadu zmenšilo nižší skalní plató
o přibližně 75%(!) a jen díky (naštěstí)
poměrně
početným
historickým
vyobrazením a plánu pořízenému před
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zahájením úprav známe dnes lépe původní
podobu hradu. Přes četné záměry a diskuzi
nedošlo ani v poslední době ke zpevnění
a zajištění zbytků hradu a pískovcových bloků,
což vedlo i k zatím poslední velké destrukci
dne 1. října 2009, při níž naneštěstí bohužel
nejvyšší, typická část skály s dochovanou
původní hradbou a stínkami cimbuří.

Literatura:

Areál původního hradu se skládal ze tří
výškově samostatných částí. Nejnižší se
nacházela na vrcholu pahorku při patě vlastní
hradní skály, po jejím obvodu, a byla chráněna
zřejmě jen lehkým dřevěným ohrazením
– palisádou s jednoduchou vstupní branou;
obsahovala zřejmě provozní a hospodářské
zázemí a byla odtud přístupná i studna.
Vzhledem k nejasné situaci původního terénu
nelze vyloučit, že původní předhradí zaujímalo
i prostor jižního svahu návrší a začínalo již
někde v prostoru dnešního hřbitova a kostela.
Do zmíněné bývalé studny je dnes vestavěno
novogotické točité schodiště, vedoucí do druhé
výškové úrovně hradu na vrcholu nižšího ze
skalních bloků, 14 metrů nad úrovní paty
skály. Nad vyústěním studny v horní části
se dochovala zajímavá, ve skále vytesaná
prostora s dražemi a přisekaným prostorem
pro upevnění konstrukce rozměrného šlapacího
kola pro čerpání vody. Původní přístup na vrchol
tohoto bloku se nedochoval, v části zaniklé
zřícením se dle dochovaných zpráv nacházel i
do skály vytesaný, dnes neexistující džbánovitý
objekt, označovaný jako vězení (spíše se však
jednalo o zásobnici pro uchovávání potravin či
osiva). Na vrchní plošině plata se dochovala
část přízemí zahloubené budovy a malé
zbytky dvou světniček, většina konstrukcí
byla však zřejmě pouze dřevěná či hrázděná.
Vzhledem k nepřístupnosti vrcholové plošiny,
chráněné kolmými stěnami skalního suku,
nebyla po jejím obvodu postavena obvyklá
hradba s ochozem, ale spíše jen parapetní zeď
s cimbuřím na nízkém soklu. Obdobná zeď
s dochovanými třemi zuby cimbuří stála až do
roku 2009 i na vrcholu dnes oddělené a běžně
nepřístupné nejvyšší třetí části původního
hradu, převýšené ještě o dalších 10 metrů,
kterou původně zpřístupňovalo dnes rovněž
zcela zaniklé, do skály vytesané schodiště.
Jeho jediným dochovaným dokladem je
zřícený balvan na západní straně, na němž
jsou viditelné pozůstatky několika vytesaných
schodišťových stupňů.
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Previs
ˇ

Bylo to v čase mé vlády za tiché hvězdnaté
noci, kdy oheň u mých nohou ztrácel sílu
a zhasínal, a já, který jsem seděl pod tou noční
oblohou na kamenném stolci, jsem podřimoval
a skoro usínal s ohněm. Usnul bych tvrdě,
kdyby vítr nepřinesl z údolí nějaké zvuky.
Probral jsem se, zadíval do tmy a zaposlouchal
se. Rozeznal jsem hučení motoru, lidské hlasy
a štěkot psa. Vzpomněl jsem si na podobnou
noc před desítkami let, kdy dole v údolí
burácely silné motory, ozývaly se lidské výkřiky
a řvali rozvzteklení psi. Tehdy k našemu ohni
přidusala jednotka ozbrojenců, mladých mužů
v temných uniformách páchnoucích střelbou
a odhodláním. Sice to nebylo v čase mé vlády, ale
byl jsem to já, Měsíc padajícího listí, kdo se jim
pokusil přátelsky vysvětlit, že po našem campu
se nedusá, a mířit na nás zbraní je nezdvořilé,
a že to nemůžeme u našeho ohně trpět. Abych
to zkrátil - pokud si ještě vzpomínám, kosti těch
nechápavých ozbrojených mužů práchnivějí
v protějším svahu.
Zpočátku jsem neměl pocit, že by se ty zvuky
z údolí měly týkat nás, ale do mých myšlenek
a do světla ohně vstoupil Colťák. Vyšel z černého
lesa rychle a najisto jako duch. Tenhle tramp se
v údolí vyzná, umí putovat tiše, beze světla, jen
podle nočních stínů. Ale měl by mít na paměti,
že my jsme velmi staří a musí se na nás pomalu.
Například Měsíc hladu, který seděl u ohně vedle
mně, leknutím vycenil sanice. Lidská cháska při
tom pohledu omdlí nebo začne řvát. Ale Colťák
je zvyklý na poměry a ohleduplný, nedal najevo,
že by Měsíc hladu vypadal nějak nepatřičně,
třeba ty jeho lebeční kosti a tak. Colťák mírně
a pokorně, jak se na člověka sluší, pozdravil:
„Ahoj, ahoj, všem vespolek …“, a když se Měsíc
hladu velkoryse posunul, sedl si ke mně na
kamenný stolec. Přes moje koleno se naklonil do
ohně ke žhavým oharkům a připálil si cigaretu.
Bylo to takové synovské gesto plné důvěry, až
mě to dojalo. Žhnoucí uhlíky ozářily Colťákovu
tvář, rozechvělou, bledou a unavenou.
„Vyšáhli nás dole na campu,“ řekl Colťák. „Tak
jsem utek …“
Podíval se na mně, jakoby se za ta slova omlouval,
ale hned zase sklopil oči. Nenápadným, skoro
stydlivým pohybem mi z krabičky nabídl
cigaretu. To nemusel. Kdyby věděl, proč za mé
vlády táhnou přes trampské campy husté mlhy,
tak by to nedělal. Ale bylo to další lidské gesto,
které mě potěšilo. Colťákův příchod probudil
kamarády, kteří odpočívali vzadu na pískovcové
plošině pod převisem. První se k nám přihnal
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Měsíc růží a volal:
„To je Maruška? Už přišla ta holka pro jahody?“
Za Měsícem růží se zvolna a důstojně blížil
Měsíc sněhu, a Měsíc vran ho úslužně podpíral.
Měsíc sněhu je z nás nejstarší, čundroval prý
pod převisem, když ještě krajem chodili mamuti
a šerif Jack Aspirin. Alespoň to o sobě říká. Má
oči pokryté jinovatkou, dlouhé bílé vlasy až
k opasku, a při chůzi se opírá o hůl ze dřeva
tisícileté sekvoje. To Měsíc růží nosí halapartnu,
se kterou sem kdysi za starých válek přišel
jeden nezvedený lancknecht. Halapartnu získal
Měsíc růží, a ten lancknecht tady taky ještě
někde bude.
„Jdu spát nahoru do skal,“ řekl Colťák. „Na camp
se vrátit nemůžu, tam jsou teď … tamti. Nevím,
jestli stihli utéct kluci z osady. Tak já mizim,
pardi. Měli byste uhasit oheň, je vidět až dolů,
aby sem nepřišli taky …“
Je to hodný kluk, ale má zbytečné starosti.
Nahodil usárnu a zmizel ve tmě. Chvilku bylo
slyšet sypání kamínků nahoře na stezičce nad
námi, a pak byl zase klid. Přiložil jsem na
oheň.
Ten druhý mládenec, který přiklopýtal z lesa
za chvíli po Colťákově odchodu, potichu chodit
neuměl. Nadělal tolik šramotu a míhání kulatého
světla kolem sebe, že všichni kamarádi přišli
zvědavě k ohni, kromě Měsíce trávy, který
zůstal ležet zhulený pod převisem.
Druhý mládenec stanul hrdě ve světle plamenů,
a hned bylo vidět, že s trampingem nemá nic
společného. Nevypadal na to, že pole u nádraží
je pro něj nekonečnou prérií a zdejší skály
zlatokopeckým claimem. Nevypadal na nic
rozumného, kromě výrazu překvapení ve tváři.
Jistě čekal ve vandráckém lágru někoho jiného,
než jedenáct starochů s holema a halapartnou.
Ale vzmužil se. S lehkým přízvukem ironie nám
popřál dobrého večera a v postoji autority začal
vykládat něco o lidském nesouhlasu k táboření
pod převisy. Že bychom měli odejít a nikdy se
nevracet. A uhasit oheň. Znělo to nevychovaně,
a jako ten, kdo sedí na kamenném stolci a je
čas jeho vlády, jsem usoudil, že bych si měl
připomenout, jak to tehdy před lety bylo s tou
troufalou jednotkou ozbrojenců v temných
uniformách. Ale byl to Měsíc lovu, kdo první
přerušil mládencův proslov. Řekl důrazně:
„Ty si asi neuvědomuješ, hochu, že ti jde
o kejhák!“
Uznale jsme se po Měsíci lovu podívali,
a kamarádi dali pochvalným mručením najevo
obdiv k jeho slovům. Měsíc lovu sice chodí do
údolí na myslivecké bály, ale netušil jsem, že
umí mluvit lidsky tak pěkně.
„Ty si asi neuvědomuješ, hochu, že ti jde
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o kejhák,“ opakoval Měsíc lovu s pobaveným
úsměvem. Potěžkával sukovici.
Mládenec zrudnul a chopil se malého plechového
znaku, který se snažil třímat před sebou. V té
napjaté chvíli se v temnotě lesa ozvaly chrastivé
kroky, a oheň ozářil dva muže, přicházející
k nám. Muži byli oděni černě s jasně žlutým
nápisem na hrudi, kolem pasu měli navěšené
železné předměty. Doprovázel je velký srstnatý
pes, který se svému pánovi vytrhl a s jásavým
štěkotem se vrhl do náruče Měsíce lovu. Tahle
zvířata ho vždycky zbožňovala.
„To zase není Maruška,“ reptal Měsíc růží.
Jak už jsem řekl, černě odění muži byli dva.
Starší a mladší. Starší hleděl přímo na mne,
vždyť jsem to byl já, Měsíc padajícího listí, kdo
seděl na kamenném stolci a komu v tomto
čase patřila vláda šerifa. Jak jsme si zkoumavě
hleděli do očí, poznal jsem, že ten muž ví, kde
se ocitnul. Možná měl doma hodnou babičku,
která mu o nás vyprávěla. Ale ať to bylo jakkoli,
ten muž byl zkušený a na člověka nezvykle
moudrý. Pokročil blíže k ohni, ani o píď neotočil
hlavu směrem, kde seděl Měsíc hladu, kterému
sanice dobrodružným napětím klepaly o sebe,
a ostýchavě, podobně jako předtím Colťák,
položil na kámen u ohniště krabičku cigaret.
„Tady jsem si dovolil, jestli se neurazíte,“ řekl
ten muž, díval se přímo do mých očí a couval
zpátky, „kdyby bylo ještě pár dnů slunečnýho
počasí … vzal bych děti na houby…“
Položil důraz na slovo DĚTI, nejspíš se dovolával
mé shovívavosti. Zcela jistě nechtěl této
hvězdnaté noci přijít o kejhák. Velkomyslně,
až přívětivě jsem pokýval na souhlas, abych
tomu člověku ukázal dobrou vůli. I když ten
taky nevěděl, co svou obětinou způsobí, jinak
by mi nedával cigaret celou krabičku. Letos
bude mimořádně mlhavý podzim! Pak už starší
černooděnec jednal ve spěchu. Ani pohledem
nezavadil o mládence s plechovým znakem.
Velitelsky hvízdl na psa, který jen nerad opustil
náruč Měsíce lovu, a oba černí vetřelci zapadli
do lesa. Ještě jsme zaslechli hlasy:
„A co von? To ho tam s těma dědkama necháme
samotnýho?“
„Zmlkni a padej pryč! To jsme spadli do
pěknejch...“
Dusavé kroky a míhání světel se ztratily v údolí,
a pak zahučel odjíždějící motor. My všichni
jsme se zadívali na opuštěného mládence,
a Měsíc hladu vycenil sanice. Mládenec přešlápl,
dal ruce v bok, pak ruce svěsil, a znovu si je
dal v bok. Musel prožívat těžký vnitřní boj, ale
my tu nejsme od toho, abychom mu to ulehčili.
Nečekaně se od převisu připotácel Měsíc trávy,
celý obrostlý břečťanem. Nevím, jak to dělá,
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že po něm ta rostlina tolik roste. Měsíc trávy
srdečně mladíka objal a zvolal:
„Už ti došlo, mladej, že ti de vo kejhák?“
„Kejhák!“ opakoval Měsíc hladu a vesele chřestil
žebry.
To slovo se nám zamlouvalo. Ale bylo na čase,
abych vstal z kamenného stolce a přepustil
vládu Měsíci sněhu. Ten ztrácel trpělivost,
a proto následující náraz ledové vichřice byl
tak zuřivý, že mládence odnesl zpátky do údolí
i s plechovým znakem a břečťanem strhaným
s Měsíce trávy. Svět se proměnil v kotel bílé
vířící tmy a v hukot šílícího studeného vichru.
Mráz trhal vrcholky stromů jako suchou trávu,
tak jsme se zabalili do kožešin a přiložili na
oheň. Nad námi ve skalách zašramotily kamínky
a pěšinkou se dolů spustil promrzlý Colťák. Měl
sníh na řasách a ruce zkroucené do tenkého
batlu.
„Tam nahoře je strašná zima! Můžu se ohřát
u vašeho ohně?“
Měsíc růží snaživě vyskočil a před Colťákem se
objevil sluncem prohřátý plácek na spaní.
„Páni,“ vydechl Colťák, „vy tu máte teplo jak
v létě!“
Měsíc růží se uculoval.
Colťák se zachumlal do spacáku a než usnul,
zašeptal:
„Víte, že tady krásně voněj jahody?“
Vzal jsem krabičku cigaret, kterou jsem dostal
od černého ozbrojence, a šel si zakouřit na
pískovcovou plošinu pod převisem. Odtud
je vidět daleko do kraje, daleko, někdy až
do Grónska nebo na severní pól. Na plošině
stál Měsíc sněhu, opíral se o hůl z tisícileté
sekvoje, dlouhé bílé vlasy vlály ve větru a oči
mu svítily jako hvězdy v zářivé zimní noci.
U nohou mu odpočívalo stádo srnek, přivolané
ze sněhové bouře. Přestože dole v údolí bylo
mrazivo k nepřežití, stále k nám doléhal zděšený
jekot a volání o pomoc. Ten mladík byl hotový
nezmar. I Měsíc sněhu nad tím kroutil hlavou.
Típnul jsem vajgla a zapálil další cigaretu, což
způsobilo, že se od vrcholu západní polokoule
začala blížit hradba listopadové mlhy. Něco mě
napadlo.
„Co kdybychom toho hocha dovedli k domu,
kde bydlí Maruška se sestrou a macechou? Když
bude mít na krku starou chalupu a tři rozhádaný
ženský, přejde ho chuť na toulání po nocích.“
Měsíci sněhu se to líbilo. Stáli jsme se srnkami
nad údolím a poslouchali ječení toho mládence,
které neutuchalo, ani když po něm Měsíc sněhu
jen tak pro legraci házel jednu sněhovou lavinu
za druhou. Zapálil jsem si další cigaretu. Letos
bude mimořádně mlhavý podzim!
- Kavče -
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HUMOR Z POD PREVISU

Kavče

Pozdě v noci u vandráckého ohně
zábava pomalu skomírá, jen posledních
pár nočních ptáků kouká do plamenů,
zatím co ostatní šli spát.
V tom se Miki zeptá: „Kamarádi,
dám vám hádanku, jo? Je to lesní zvíře
a když mu do názvu doplníte dé, vyjde
vám část těla. Co to je?“
Nad ohněm se rozhostí
dlouhé mlčení a když dlouho nikdo
neodpovídá, prozradí:
„No přece laň a po doplnění dé
máme dlaň, né?“
V té chvíli se z kroužku osamělých
postav ozve hlas: „Hned jsem věděl,
že to kuna asi nebude.“

☺☺☺

Rysák

Vitamín KŘ

Je teplá letní noc. Tři trampové leží ve
spacácích pod širým nebem a pozorují
noční oblohu. Ticho náhle přeruší hlas
prvního trampa: „Podívejte, velký vůz.
To je paráda, co?”
„Ano, to je přímo nadpozemské,”
zašeptá druhý.
A zatímco první dva zasněně zírají do
tmy, třetí vyskočí a křičí:
„Tak už konečně utečte, nebo vás
ten náklaďák přejede!”
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