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Smrk
Aleš Chvojka
Borského 664
Praha 5 - Hlubočepy
152 00

Trhač
Leoš Suchánek
Slávy Horníka 2?
Praha 5 ~ Košíře
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Praha 5 ~ Smíchov
150 00
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Václav Smil
Dobratická 524
Praha 9 - Letňany
199 00

ČTENÁŘŮM!

Veškeré písemné kontakty
vyřirujte se členem re
dakce, jehož jméno je ve
Vašem výtisku zvýrazněno!

Vážení čtenáři,
když jsme v polovině loňského října rozjeli práce nad

pátým číslem Letokruhů, chtěli jsme se hned v úvodu zmínit o
návrhu České národní rady na podstatné zpřísnění pokut pro
vydavatele neregistrovaných periodik, a tím Vás vyzvat k vět

ší opatrnosti a diskrétnosti, něhot i trampský tisk mohl být

hodnocen všelijak.
A pak se to stalo.

Plánované vánoční číslo bylo odsunuto na slepou kolej a na
še psací stroje, tiskárny a fotokomory byly přepřaženy do ji

ného dostavníku. Ale ten jel stejným směrem a nakonec dorazil
do míst, kde se již nemusíme s Letokruhy skrývat.

Dnes již okolo nás začíná kroužit otázka - a co dál? Víme,

že se opět hovoří o Stezce, Trampu, trampské časopisy připra
vují i v flhataři a Tramp Clubu Praha, běží Písmenka, ozval se

Bodlák atd. S několika z nich jsme vyjednávali, slíbili jsme
si spolupráoi, ale v redakci jsme se shodli na tom, že nás ta

práce stále hodně baví a že v ní budeme pokračovat. Věříme ve
význam Letokruhů spíše jako trampské revue, nebot při trvají

cí zhruba čtvrtletní periodicitě nemůžeme být příliš aktuální.
Pokusíme se o zvýšení nákladu až do uspokojení poptávky, ale

pro kvalitní časopis potřebujeme Vás, čtenáře, a proto Vás vo

láme ke spolupráci. Uvítáme Vaše příspěvky, a to nejen básně a
povídky, ale zvláší také úvahy, rozhovory, názory, fejetony a

reportáže. Předem se omlouváme, že zatím jediným Vaším honorá

řem bude zdarma ten výtisk Letokruhů, kde bude Váš příspěvek.
Začínali jsme jako samizdat a, ač je to paradoxní, zalíbilo

se nám to a chceme v tom zatím vytrvat. Třeba jako poslední
samizdat v Čechách. AÍ se Vám dobře čtou Letokruhy.

- redakce -
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Jos. Fiedler
medov

fotografický atelier
IAHA, Václavské nimžstf číslo 24.

loporučuje se k umčlekému provedení všech
jtogr. prací za ceny
velmi mírné.
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JOS. KUBIAS, Prah:
= roh Ferdinandovy tř. 30, Charvátova ul. 8. =

Supraphon, Panton, ale také Bonton se chystají k využití konjunktu
ry FCT music a exilových zpěváků. Pokud víme, připravuje se dvojalbum
J. Hutky z koncertu po návratu, Pravděpodobné vzdálenosti pak v Pantonu. Top hits Waldemara Matušky, záznamy z Krylových vystoupení,
Žalmanova Jantarová země, Zůstali jsme doma (Samson, Redl, Janoušek),
LP Wabiho Ryvoly, Dvorana slávy 6 a třetí album Poutníků Tažný koně.
Připravte si peněženky, pojedeme z kopceI

HOT
’’ HNUTÍ na OBRANU TRAMPIN8U " ve zkratce
" HOT ". Je založeno pro případnou koor
dinaci protestních a podpůrných akcí.
Chce být koordinátorem a svolavatelem
uvedených akcí, domnívá se, že na tramp
sko požadavky bude pozapomenuto a těžko
so budou jednotlivci na půdách různých
politických stran a iniciativ prosazovat
Bližší informace + přihlášky... na adre
se: Míša Pechar, Sochorova 25. Praha 7.

MAGAZÍN NOVÉ SVOBODY
PŘÍLOHY S MĚSTEM ZA ZÁDY

Vůdčí osobností Trampa je Zdeněk Vašíček - Ďáblík. Rozšiřuje PNS a cena je 5,- Kčs.
Redakce a administrace 705 07 Ostrava 1,
-'.ovinářská 3, telefon : 26 16 82.
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kaučuková SřS*
vyrábí za ceny mírné

....

p P. T. pp. studentům poskytuje zvláštní vjhody.
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JIH PROTI SEVERU
Klub historie americké občanské
války Jih proti Severu zve příz
nivce tohoto historického období
ke spolupráci. Nabídky atd. posí
lejte na kontaktní adresu a neza
pomeňte uvést se kterou stranou
(unie nebo konfederace) sympati
zujete. Jiři Havlíček

Mladé gardy 5
170 00 Praha 7
kráceno z pražského Expresu -

Česká tábornická unie
Slovinská 1, Praha 10 - Vršovice
psč. 101 25

telefon : 72 37 77

LETOHOBT

PROKLETÁ VÚNE HOR

WABI

Prokleta vůně hor mi nedává spát z
podivnéj větrů
Barevnejch ¡kytek pár a zborcenej tón z děsivé jch skalních
B
, E\
Fmi

ším zase vát
burácí hrom

soprány lákaj bláznivý počasí z ddky se žene
hvízdám si tiáe bouřlivý počasí marně v^ak doufá

alty tak proč asi do oken mi chodí severák píseň svou v noci hrát
že use_to vyčasí
do očí mi žene vyjící
severák
bílej sníi

na campy
zapomiNapsáno mám ve vráskách na čele že jsem je

ř=JU-juj i j "
nam kde jsem kdy
znal že jsem s nima žil

ná
ná

údolí uprostřed starých
skal
tváře které jsem tak dobře

Nahoře v sosnách vítr studenej vál
borovéj oheň hřál mě do dlaní hřál
na pánev padaj vločky sněhový
léto už končí nikdo se nedoví
že tu se mnou zůstal v horách sám
kamarád severák
Prokletá vůně hor mi nedává spát
je to snad jenom vzdor
že musím zas hrát
u strážních ohňů songy toulavý
dál větrům zpívat písně bolavý
navěky mě bude do dlaní
borovéj oheň hřát

LSTOMOIT

vím že stále náruč rozepídál mi cesta do hor připo:.í-

znal

Ref.:
Zapomínám na campy zmizelá
zapomínám kde jsem kdy byl
napsáno mám ve vráskách na řpl?
že jsem je znal že jsem s uir.a z‘".
vím že stále náruč rozepíná
údolí uprostřed starých skal
dál mi cesta do hor připomíná
tváře které jsem tak dobře znal
Zapomínám na tváře zmizelé
život jde dál a já při tom byl
napsáno mám na jizvách po těle
že jsem je znal že jsem s nima žil

Dvě světla s černqu tlamou
těžko mne ještě zklau»ou
posvítí v jedné chvíli
na cestu k mému cíli
A až uvidíš vzadu
koncovou rudou zradu
zapomeň moje Jméno
- už bylo odvezeno
R 513

STANDA - HOULA ZÁRYBNICKÝ
* 19.2.1952

+ 11.12.1989

Seděli jsme okolo ohně, upíjeli z láhve whisky a místo kytary
poslouchali rádio. Bylo po první manifestaci na Letné, v Mikrofóru v prodlouženém vysílání hrál a povídal Jarda Hutka, doálo
i na Karla Kryla. Tu noc mrzlo a padal sníh, ale nás nehřála
jenom Bell8so Když jsme se ráno v chumelenici rozloučili a vy
dali se každý na jinou stranu, nikoho z nás nemohlo ani napad
nout, že jsme se ten den viděli naposledy D.o

Rozdané
trampské
srdce

smělo vejít) do oficiálních Portýrů,
dal sem a přidal své osobní, neúpros
né a vždy jmenovité kritiky všeho a
všech. Podle svého vkusu vybral nej
lepší texty, z kazeťékového záznamu
přepsal' povídky a mluvené vložky
Ebenový, Burianovy. Koubkovy, Plíhalovy, Ryvolovy. Spletl si v autorství
třeba Ebena s Hurníkem, ale neomylné
poznal, že ta povídka stojí za otiš
tění. Vybíral citáty -z Čapka, Exupéryho, RejŽka, 2áčka. Coby „Můj dra
maturgický sen“ navrhnul všechny
koncerty Porty na další rok. Okomen
toval celoroční produkci folkových
desek a rozdělil |1 od první ligy až
po divizi.
Svou urputností, chmurným samotářstvfm a podezíravostí vůči optimistic
kým výlevům šel mnoha lidem na
nervy. Někdy se zdálo, že je 1 na to
hrdý. Když se mu znelíbila nová re
dakce Portýra, klidně se vzdal obvyk
lého — a zaslouženého! místa ve štá
bu a prožil celé čtyři dny pod vlast
ním stanem. Tykal sl se všemi hvěz
dami folku, ale respektoval jejich
soukromí a málokdy vešel dál než do
předsíně.
Jeho poslední sbírka „několik pís
ňových textů z let 1988 -89“ má názem Minutky a datum 30. 11. 1989.
Kryl, Dědeček. Skoumal, Díepold a ji
ní. Dobrých dvaačtyřicet písní.
Kolík univerzitních prací jednou
shrne činnost železničáře Houly?
□ Jiří ČERNÍ

Než se 11. prosince těsně po půl
noci položil sedmatřicetlletý železnič
ní dělník Stanislav Zárybnický zvaný
Houla na koleje, prodal a rozdal své
desky, knihy I archiv amatérského
hudebního publicisty a napsal sl epi
taf, báseň R 13:
„Dvě světla s černou tlamou / těž
ko mne ještě zklamou / posvítí v jed
né chvílí / na cestu k mému cíli / A
až uvidíš vzadu koncovou rudou zra
du / zapomeň moje jméno J — už
bylo odvezeno“.
Načasovaný dopis na rozloučenou
dostalo pár z nás omylem dřív, ale
nikdo-už Houlu na tom posledním ví
kendovém vandru nenašel; ani Wabi
Ryvola, který se za nim rozjel z Pra
hy. Uprostřed sametové revoluce se
nám chystal k smrti kamarád a my,
sevřeni v centru Občanského fóra
zodpovědností za osud všech, jsme
byli bezmocní.
„Tenhle konec jsem si naplánoval
velmi chladnokrevně a se vším všu
dy už téměř před rokem — v únoru.
Vlastně prvním popudem byl loňský
osamělý Štědrý večer v lesích v deš LIDOVÉ NOVINY / 5.-LEDNA 1990 ,
ti, ale pak se přidávaly další podně
ty...“ Jistě ho ponížilo vyslýchání,
proč rozšiřoval Několik vět a zaba
vení psacího stroje, nahrávek, ruko
pisů. Odsoudili ho k pokutě 4 000 Kčs.
Jénomže tyhle rány by zacelila nová
budoucnost po 17. listopadu. Co bole
lo dál, byly, myslím, stesk po blízkě .duši, opravdovém domově a smys
luplné práci......... ani tady se nemo
?
hu prosadit, protože na to prostě ne
mám,“ psal o své publicistice, kterou
TULACKÁ
hymna
Wabtho
Danka
I na kole)tch dostala tragický význam, když B
mu tiskli v Melodii 1 v Gramorevul
I v pondělí 11. prosince skokem pod vlak ■
a odmítali leckde jinde. „Zkoušel jsem
I opustil kamarády a přírodu sedmatřiceti- H
. i prózu a poezii, dnes se mí skoro nic
| letý dělník CSD Stanislav Zárybnický, B
'z toho nelíbí, je to neumělý.
i mezi trampy a sportovním publtkem zná- B
1 mý jako Houla. Byl neúnavným velebíte- B
Naneštěstí z tohoto pocitu literární
1 lem dobrá hudby, publicistou, kritikem, ■
méněcennostl Houlovl nepomohla ani
I spolupracovníkem Portýra, ale tet vydá- ■
zásluha, jejíž ráz sice tušil, ale její
■ vatelem vlastního časopisu Poportýr, I
skutečnou velikost nedohlédl: Standa
■ úspéSným básníkem ze soutete Trapsavec, I
Zárybnický coby sběratel, editor a vy
B poradcem rakovnického klubu mláde‘e, I
davatel českého a moravského měst
B editorem samizdatových sborníků s tes- I
ského písnfčkářství udělal víc práce
B
Kryla, Merty, Nohavici, ledním z prv I
H ty
nich signatářů Několika vet. Z dopisu na I
než všechny naše existující příslušné
■ rozloučenou vyplývá l neusehtelná doinstituce za desetiletí svého trvání
mněnka, le pro nej nyní není místo,
dohromady. Uspořádal kompletní sbír
SĚv dnes, kdy víc než předtím bude zapoky textů Kryla, Hutky, Merty, Noha
MB trebl lidi takhle čestných, schopných a
vicí a Slávka Janouška včetně článků
^B talentovaných ... Houlo, poslouchej, tam
o nich a recenzí; nedokončeného ne
|H na
nebeských
pláních.
vandr doslapat
za svochal jen Janotu a Roberta Křesťana.
bodným
životem
teď Ten
musíme
Stále nás uháněl o eseje a všechno
^B k clil l kvůli tvé obett.
lan REjžEK
možné. Jak to stíhal sám, bůhví. Me
zi spoustou neoficiálních fanouškov
ských magazínů byly Houlovy Poportýry nejobsáhlejší a nejtrvanlivější:
21. prosme^
co se na plzeňské Portě nevešlo- (ne

Houlo, proč

Na následujících stránkách otiskujeme jednu z posledních básní,

kterou Houla napsal a presentoval

na přehlídce oldpsavců loňské

ho Trapsavce. Síla obsahu těchto řádků byla ukryta téměř v každém

z nás, ale málokdo z nás myslel, jednal i psal s takovou přesvěd
čivostí a odvahou ...

Až ve Vás doznějí poslední slova básně, otočte na další stránku
a nahlédněte do poslední recenze, kterou Houla napsal začátkem
listopadu 1590 a předal naší redakci.

NAROZEN V ČECHÁCH
/ na motivy B. Springsteena, J. Jevtušenka a V. Merty /

Dnes je to sedmatřicet let
co přišel jsem na tenhle svět
u silnice k západní hranici
plný kamiónů a prachu
v době brigád a poprav a strachu
Narozen v Čechách
Věřili jsme školním výkladům
o imperialistech a Gagarinovi
učili se podle zářných příkladů
být Timurovci a sháněli k tomu Foglara
drali se na Vinetůa
a četli o vítězstvích spravedlnosti
Narozeni v Čechách
Bylo nám asi tak šestnáct
a potkali jsme tanky na pražských mostech
my hloupí nevědomí viděli násilí
a Vinetů se šel zahrabat
aby jej nezastřelili
Tady někde v Čechách

LETOKBUBT

Ä.
-

Stebma_

ň
7i«-F

Zůstala v nás ta doba jako nemoc
příliš nevyléčitelná
politické vtipy probleskovaly u ohňů
stejně jako pověsti o udáních
rozehnaných potlachách
a vyhnaných písničkářích
Narozených v Čechách
Dnes za nás mluví Springsteen
Jevtušenko
a Merta
Trampové se hádají o trampskost
kritici o Umění
Havlové o Spravedlnost
a politici o vlastní lži
ti všichni
Narozeni v Čechách
Čekáme Spasitele
a on je kdesi v nás
Blanickým rytířům zpíváme ukolébavky
šeptem si sdělujeme co jinde probíhá rotačkami
přibývají nám léta a dupnem si jen na instalatéry
pro jistotu
Narozeni v Čechách
Paneláky v nejistotě Co bude zítra
poslouchají Svobodnou Evropu i Aktuality
a já ve svých sedmatřiceti
se učím od mladších rockové nesmiřitelnosti
protože trampská přímost
i folková upřímnost
to prohrávají na celých čarách
Narozeny v Čechách
Nechtěl jsem bojovat ale Žít
s hudbou knihami touhami poezií
Jenomže
v životě je to Vocači pocaň
a Bez peněz do života nelez
Začínat znovu
a znovu
Znovu?
Aby se další nebáli
narodit v Čechách ? !!
Te'ť'

Standa ..Houla’’ Zárvbnick.v. Rakovník

LETOEBWT
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WABI RYVOIA ZE VŠECH STRAN
Čas běží a je dobré občas jej aspoň kousek zachytit, aby nám mezi prsty ne
uteklo úplně všechno. A tak kamarádi píšou básničky, fotí "nezapomenutelné"
okamžiky z vandrů - a trampští písničkáři natáčejí desky. Je to tak dobře,
pokud výsledek skutečně vypovídá o člověku, který písničky psal a o době, v
níž je psal - život se nesmí ztratit.
Před lety vyšlo poněkud akademicky střižené a studené LP Hoboes, občas se
"Ryvolovky" objevily na samplerech z Port nebo různých, singlech. Mezitím Wabi natočil u Pantonu písně pro vlastní profilovou LP desku. Jenže časy a li
dé se mění i ve firmách, v Pantonu začali dávat přednost progresivnější hud
bě rockové a folkové - a na vydání trampíře se pozapomnělo. Po delším čekání
vz al tedy V/abi hotovou nahrávku a došel do Supraphonu, kde ji Mirek Černý
slíbil příští rok vydat - ostatně osobností není tolik a dnes už o ně firmy
bojují i mezi sebou. No a protože mám tuto přípravnou verzi (z níž 3e pravdě
podobně bude ještě vybírat, písní je celkem 20 a nahrávka je časově dlouhá)
doma stočenou, projděme se a těšme se ...
"Blíž a blíž mě vedou boty sváteční" začíná v Loudayýoh návratech téma des
ky na rozhraní obyčejných dnů s těmi toulavými. A hned nato Wabi velmi upřím
ně prozradí v Mém názoru na věc, co má a taky nemá rád a kdo vlastně je - a
kdo vlastně jsme, protože tu cítím určitéj základ podstaty trampskýho nazírá
ní na svět. Příběh z konce války Šestačtvřioátej mne už dávno dojímá svými
obrazy "a Kristus pro nás byl míň než Schopenhauer" nebo "My netušili, že No
gassaran se nespojuje s žádným patosem". Je to protiválečná píseň bez zdůraz
ňování obligátních slůvek... Zvláštní znamení woodcraft je už dávno majetkem
trampského lidu, tady se v nahrávce poprvé přidává druhá - sólující - kytara
a slyšíme neupravený text (viz. LP Hoboes) i s "červenými barety" a "všemi
armádami na našich stráních". Svérázné ryvolovské vize a zvláštní nostalgické
zasnění můžeme vnímat v novějším Čase divnéjch písní, zato následující Všední
den je pro mne píseň folkařská, posmutněle konstatující realitu kolem - za
těch 16 let od jejího vzniku nezměněnou. V nahrávce chybí sice 3 a 7 sloka,
ale popravdě řečeno to nejsou ty nejpodstatnější. Až závěr písně je čistě
trampskaj: "všední den je od toho, aby ses tím víc těšil na víkend" - dneska
s tím už moc nesouhlasím... Podivnej víkend kdysi věnoval Wabi Mikimu, pro
ne je to první zklamání desky - popisnéj text s minimem nápadů. Dálka «= zli
dovělá trampská klasika. Kdo prošlapal pár kopců, má tuhle píseň prožitou.
"Do oken do dveří hodiny nakukujou" a máme tu další text bb strachem ze zpačiouření života i myšlenek. Název této písně první strany Přehlídka ztracenýho času napovídá a slova varují, před čím si dávat bacha.~Samota také dávno
zlidověla, nedávno znovu vyšla na LP Písně dlouhých cest. Ale patří každopád
ně i sem - asi vyjadřuje i mnohé z Wabiho osobního života. Ve Volání se zpí
vá "celou noc budea hrát, na kytary hrát" a já dodávám - a klidně jen ty tvo
je, V/abi. Že nejen vandrem živ je tramp, dokládá nejlíp náladovka Song noční
ho nábřeží výborně vystihující atmosféru noční Prahy. A rovnou mezi lvy někdy to ani nemusí být tak daleko, Hic sun leones nemusíme nalézat jen v
pouštích... Znovu "starej línej chlap", jak se Wabi v některých písních titu
luje, tentokrát ve Vracím se vracím dvojhlasný a krásně zpěvný nad smůlou
končícího vandru. Obrazy jako "mít chleba z růží" "mít z kamarádství postavenej hrad" apod. mám osobně na jeho textech nejraději a v Bejt starej chlap
jich nacházím dostatek. 0 Rychlých šípech se v poslední době už i píše, jen
že tahle písnička vznikla v době, kdy to jaksi ještě nebylo v módě. Obyčejný
pondělí já považuju za vůbec nejlepší Wabiho píseň, je v ní vše: nálada ranní
poletmy, zoufalej protest "usínají paláce v půl pátý a já musím do práce v
půl pátý", kterýmu rozumí každéj dělník, ale i naděje "třeba potkám hezkou
holku co upsala srdoe folku". Cítím tu nejryzejší život. Své touhy Wabi vyje
ví i ve Věřím (věřím že lidi zlí často nemůžou v noci spát), kde zahání hav
rana s jeho strašným Never more od sebe vírou v lidi. A teči ouha - na toto
místo zařadit Jsem nejkrásnější, to se snad ani nesmí a já doufám, že to tak
nezůstane. Když už pominu parodičnost textu (pro Karla Sotta), kterou lze bez

12

LETOUIH

vysvětlujíaího komentáře těžko pochopit, na tomto místě před nádherným závě
rečným Islandem ji považuju za velký omyl.
Máme se na co těšit. Kdy nám ovšem strýo Supraphon dodá kotouč na gramofo
ny, netuším, stejně jako kdo bude dělat obal či průvodní text na něj. Já bych
te obojí svěřil Mikimu...
Ale aí už to dopadne nakonec jak chce - ty písničky máme stejně dávno pod
kůží, ne ?
Houla
listopad 89

Křehká, skelná vlákna pavučin obalených jinovatkou zvučela do akordů
větrných varhan jako harfa. Nad ohništěm se vznášel poslední
proužek
dýmu. Vítr, který zvečera chrastil rudohnědým listím javorů,
utichl a
na žhavých oharcích zasyčela první sněhová vločka. Potom druhá,
třetí,
čtvrtá ... .Objevovaly se odněkud ze tmy, ulpívaly na větvích mohutných
smrků, na suché trávě, ředily černou tmu na ultramarínové odstíny a
svým bezhlučným pohybem zdůrazňovay ticho.
Tulákovo vědomí, probuzené studícím sněhem na obličeji,
přecházelo
neznatelně hranici mezi snem a bděním. Víčka se zachvěla a otevřela.
Ležel zahrabán v hromadě chvojí a suchých listů. Bylo mu teplo.
Díval
se do neohřáničené tmavé klenby nad
sebou a pomalu se
smiřoval
se zajetím rozměrného prostoru kolem své fyzické existence.
Obloha
začala blednout. Příval fotonů jakoby rozezvučel
vzduch neslyšitelným
vlněním neznámé hudby. Teď už mu nepřipadalo tak hříšné natáhnout ruku
a přihodit do ohniště pár větví.
Ležel
dál vedle ohně a čekal
na rozbřesk.
Zpozorněl. Jeho vědomí zaregistrovalo první, sotva slyšitelné tóny
neznámé, něžné hudby. Spíše je vnímal vědomím, než sluchem. Jakoby hrá
lo samo světlo. Potom si uvědomil, že nesvítá na jihovýchodě,
jak by
mělo. Strnulá bílá záře šla přímo od severu a až se zachvěl, jaká z ní
byla zima. Hudba se ozvala znovu a silněji. Kouzelná krysařova
flétna.
Tóny prostupovaly poslední buňky těla a rozechvívály je do stavu tiché,
vznešené blaženosti. Malátně se posadil a otupěle,
jako u
vytržení
zíral. Na severu, z blankytného nebe vyrůstala hrozivá,
křišťálově se
lesknoucí hora. Ledová hora.

Z těch lidí horu nespatřil nikdo. Sníh se jim sypal na hlavy a
na ramena, v tiché, výhružné zasmušilosti ranního
šera.
Svítalo.
51i
odnikud nikam a nebylo mezi nimi
prvního,
ani
posledního.
Šli
v dlouhém, nekonečném zástupu, podpírajíce děti a
starce,
dělíce
se
o vše jako bratři. Nikdo nevěděl kdy vyšli, odkud a
kam jdou a
kdy
dorazí. Nikdo nepřemýšlel nad smyslem té podivné cesty.
Nikdo se
nezeptal a nikdo neodpověděl. Jako mlčenlivá hrozba
se valil
zástup
poutníků usměrňovaný úvozem cesty. Nebylo nikoho, kdo by viděl dál, než
oněch pár metrů před sebe, do mlhy a stěny padajícího sněhu.
Působili
obludně v tom tichu. V srdcích jim zvučela flétna podivné přísliby a
v očích jiskřil sníh. Ona hudba nedovolovala uslyšet tep vlastních
srdcí.
Kolem se dělaly vzdušné víry.
Ani
srdce
druhých
nikdo
nezaslechl. Šli každý sám a přece v houfu.
Dělali
vše pro to,
aby
došli, a nebylo to z lásky. Bylo to z příkazu té hudby.
Procházeli
městy i vesnicemi jako zástup přízraků.
Nečekaně
se objevovali a
nečekaně mizeli. S nimi se objevovala a mizela i
čarovná melodie
tajuplné flétny. Mnozí z těch kdo je viděli,
brali nejnutnější
a
připojovali se k věčnému zástupu. Těch nemnoho silných,
jejichž srdce
přehlušilo svým tlukotem píseň,
zavíralo okenice pokyvujíce smutně
hlavami.
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Když vyšel z houští na cestu, uviděl dav. I on
slyšel
flétnu.
Ale
jen slabě. Velice slabounce,
skoro neznatelně.
Neomezovala mu ale
vidění žádná mlha. Viděl bílé pláně, sněhem zapadanou cestu s
čerstvě
prošlapanou pěšinou a na severu bílou, ledovou horu.
Viděl dál,
než
oni. Presto se k nim připojil. Byl zvědav, kam jdou a co bude dál.
Lákala ho ledová hora. Ne však melodií flétny, ne příslibem blažeností,
lásky a štěstí. Lákala ho proto,
že ji dosud
neslezl.
Lákala ho
tajemstvím. Zařadil se do davu, ale šel podstatně
rychleji.
Zkoušel
dosáhnout čela zástupu. Kam jiní doklopýtali za týden,
došel
za dva
dny. Začátku však nedosáhl. Procházeli »pustlými ulicemi mrtvých měst,
přidávali se k nim další a další
jedinci
i
celé skupiny,
chvílemi
zkoušeli broukat podivnou melodii, rezonující uvnitř v duši. Procházeli
i živými městy. Vstříc jim zvonily zvony, loučilo se s nimi jen mrtvé
ticho pustých ulic. Studny, promrzlé až k prameni, rozehřívali vlastním
dechem a dlouze pili. Pak kráČBli
spojeni rukama dál,
dlouhovlasí,
s růžemi v ústech a skelným horoinovým pohledem, opilým sladkým dechem
z marihuanových cigaret,
potáčivým krokem.
Společná komuna naděje.
Nebylo mezi nimi špatných ani dobrých,
černých ani
bílých,
byli
si
rovni doufáním.
V kterémsi městě se vedle něho zařadila do houfu žena. Vyšla z domu
a pohled na ten dům mu něco říkal. Mrazivá křeč mu náhle projela tělem.
Byl to ten dům, kde slyšel před několika dny hrát klavír ve dvoře. Byla
to ona ulice, sloup a plakáty. Jen vousáč s jeepem tu chyběl.
Bylo to
osamělé město.
”Ty jsi Tereza?” zeptal se přímo.
”Jak to víš? A odkud mě znáš?” pohlédla na : něho a jemu se
znova
roztřásla kolena.
V jejich očích viděl všechny své dávné
lásky,
na které chtěl zapomenout. Ona sama byla množinou
jeho představ a
dokonalostí dívčí krásy. Ohlédl se.
”Vím, na tom nezáleží odkud. Zůstaň tady, on se vrátí. To taky vím.”
”To nemůžeš vědět, jako já nemůžu zůstat. Jdu za ním. Slyším ho.
Volá
mě tamvpředu. ”
Nemohl jí to rozmlouvat. Věděl, že to tak bývá. Je to jejich osud.Stále
hledat a stále čekat. Je to předurčení. Začal se o ní starat na dlouhé
cestě. Jedno hD udivovalo. Necítili hlad ani žízeň.
Nejedli,
nepili.
Byli stále slabší, ale potáceli se dál, až je přemohl spánek a usínali
ve stráních úvozu v hřejivých sněhových peřinách. Jeho nehnala touha a
naděje. Sel s nimi ze zvědavosti. Musel jíst i pít. A dbal také na to,
aby i ona jedla a pila. Cím víc se blížili k ledové hoře,
tím větší
panoval mráz, tím více padalo sněhu a sílil vítr.
Melodie
zaznívala
silněji, dav byl u vytržení. Jako zvířata větřili cíl své cesty. Jen on
si všiml v pusté vsi,
kde se proháněl fičící
severák a skučela
meluzína, rozsvíceného obdélníku dveří staré fary. Farář stál u cesty a
zvonek klinkal naříkavě jako umíráček. Ten pohled ho varoval. Začal být
obezřetnější.

Vešli do noci, jakoby překročili hranici
života a smrti.
Přišli
na poslední dlouhou pláň před úpatím ledové hory.
Zástup se rozpadl
v dav, jež se brodil sněhem po pláni, On se držel cesty a vedl
Terezu.
Vůbec ho neposlouchala. Oči jí horečně zářily a nevědomky zrychlovala
tempo. Zuřivý nápor ledového vichru jim zmrazil slzy v očích v ledové
krystalky a srazil je na kolena. Sněhová stěna přibila dav k zemi
svou
silou. Mlžné mraky si páraly břicha o zledovatělé pahýly stromů
a
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zasypávaly vše sněhem. On jediný viděl, jak lidé padají a mrznou v
závějích. On jediný věděl, že lidé nikdy nedojdou k úpatí ledové hory.
On jediný viděl.
Tereza vedle něho klesla.
Probudil ji políčkem
do tváře. Vrhlana něj nevědomý zfetovaný pohled. Vítr za nimi uzavíral
cestu sněhovou hradbou. Vyskočil a táhl ji. Vzpírala se a pak upadla
do bezvědomí. Přehodil si ji
pres rameno.
Byla lehká jako panenka
z hadrů. Potácel se sněhem a pak prošlapanou cestou. Vítr mu házel
na
paty miliardy vloček a ječel v uších šíleným smíchem pyšné královny.
Nevěděl, jak dlouho šel. Ztratil pojem o čase, snažil se držet se cesty.
To jej dovedlo až k staré faře. Řeve stál před vraty, jakoby je
čekal.
Mlčky jim pokynul dovnitř.
Tereza byla v bezvědomí.
Položil
ji
na postel. Chtěl vyprávět, ale řeve ho umlčel gestem ruky:
”Já vím. Najez se a vyspi.”
Naházel do sebe jídlo a pil horký grog. Tereza otevřela oči a vstala.
Nepřítomně si oba prohlížela jako člověk, jenž ztratil paměť. Zamrazilo
ho z toho pohledu.
Náhle
skočila ke dveřím,
otevřela a vyběhla
do mrazivé noci. Chtěl běžet za ní,ale řeve ho zadržel.
•’Nemá to cenu, chlapče. Ona slyší flétnu.
Má v srdci ledové
jehly
lidské pýchy. Nepřežila by deziluzi, jako nepřežije svou iluzi.
Ona
věří. ”
”A co vy? Vy nevěříte, řeve?”
’’Věřím. Ale můj bůh nezabíjí bezúčelně.
Tohle je zrůdné.
Můj
bůh
nezabíjí z pýchy nebo pro pocit moci. Věřím ve spravedlivého pána.”
Ani nevěděl, jak usnul.
Když se ráno probudil, hleděl oknem přímo na prosluněný rozervaný
horský hřeben, pokrytý ledovci a sněhem,
který jiskřil
v paprscích.
Celý horský masív byl naplněn jakousi chrámovou vznešeností. Po
flétně
ani stopy a ledová hora zmizela.
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Pouštíme se do tohoto článku s
vědomím,
že o trampském tisku
prvé republiky toho^ bylo sice
napsáno dost, ale spíše encyklo
pedickou formou — coby
výčet
názvů časopisů,
časových údajů
apod.
Podívejme se tedy blíže
do
našeho archívu — a to třeba na
jeden z nejznámějších trampských
časopisů oné doby, jímž byl TRAMP
- nejznámější
alespoň pro svou
masovost a všeobecné rozšíření v
letech 1929 - 32,kdy vycházel.
Nemělo
by
přirozeně
smysl
přinášet
názvy
jednotlivých
článků či uvádět desítky dnes již
neznámých jmen. . .
My se
raději
zaměříme
na
politický podtext
časopisu
v
závislosti
na
tehdejší
době,
expanze politiky do trampingu a
spory
kolem
politikaření
v
trampování. Materiálem pro naší
mikrosondu bude příloha časopisu
Tramp, TRAMPSKÉ MAGAZÍNY „z ,let
1931 až~1932. (Jsou pro náš účel
vhodnější
nežli
jejich kmenový
časopis.1
Materiálem oponujícím
obsahu a duchu T. magazínu nám
poslouží dvojí vydání
Trampských
dějin od Boba Hurikána z
roku
1933 a roku 1940.
Na závěr tohoto úvodu důrazně
podotýkáme,
že
činíme
pokus
postihnout
tehdejší
trampské
klima pomocí
soudobého
tisku.
Nechceme nikoho ostouzet a ani
nikoho vychvalovat!!!
K.(.V tli.tlil •
Jediní trampka, ktarí iml
do chaty bez oddacího listu
Vyrábí litin» t
8 RODOVSXÝ, PRAHA VII., 8EI.CREOIHO 2$
Filiálko:
PRAHA XII, TÍÍDA MARŠÁLA FOCHE 11C

CHCEÍ-LI KOUPIT!

FOTO-PŘÍSTROJ
PŘIJĎ NA POTLACH

K ODBORNÍKOVI
V$E PRO AMATÉRY I

TRAMPŮM CENY I

FOTO-HEČL,

uyooy

NUSLE. JAROMÍROVA UL. ČÍS. I

Proti zimé - teplé ošacení i
dostanete v naiích prodejnách
HUBERTUSY pánské . .
. Kč 160 -, 185 —, 225 —, 250—
RAGLÁNY pánské nové střihy
„ I9S‘- 225'—, 290'—, 345'—
ZIMNÍKY pánské se samet. Hrncem ,, 240 - , 290 —, 340’—, 390‘—
MĚSTSKÝ kožich černý s čer. kožii. límcem KČ 350' -, 450—, 520'—
KOŽÍŠKY krátké s kožti. Hrncem
Kč 190
225'—, 290'—, 350'—
ZIMNÍKY krátké bez Hrnce
„
125'—, 145—, 155'
HUBERTUSY- rag.ány chlap.
od Kč 85'-GOLFKY včechny velikosti ...
55‘—
PULOWERY, vesty, svetry, kanada svetry pán. I dám. Kč 29-, 48'-,
50 -, 68-, ditské ...
. Kč 15 50, 25—, 32—, 48—
Zimní prádlo, flanelové, trikové, perlové, pánské, dámské, détské,
ponožky, punčochy, stulpny, kolenlee, čepka, rukavice, Šály, atd.
Vlněné látky pánské i dámské.
Šití na zakázku za režijní ceny.

•

DRUŽSTEVNÍ TRŽNICE VČELY
KRÁL VINOHRADY, TYLOVO NÁMĚSTÍ ČÍSLO 15
LIBEN. Piurixrtkt I4J BEROUN 4.U LlUvy“ Kl AON - . W,IIOa. Uf. 42 SLANÝ.
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Předznamenáním časopisu Tramp
je výpravný stejnojmenný , plátek
vycházející v jedinem prvém čísle
roku 1927. Teprve v roce 1929 se
objevuje Tramp znovu. Asi prvních
pět čísel
je Bobem
Hurikánem
kladně přijato jako dostatečně
trampských^
Posleze
však
Bob
začíná na časopis dštít oheň a
síru., A právě časopisy z našeho
archívu patří k těm zatracovaným
- tedy z let 1931 až 32.
Již obálka většiny čísel vzbudí
pozornost palcovým titulkem,
"Po
konfiskaci II.
opravené vydání.
Třetí strana pak dává tušit,
co
si vzal magazín na mušku.

Je to útok na proslulý Kubátův
zákon a přípravu zavedení povinné
tělesné výchovy.
Tak jak
byl
Kubátův
zákon
postaven,
postihoval především proletářskou
část mládeže — tedy^ tu mládež,
jež
se
povětšině
věnovala
trampigu.
Tramping
se
stal
doménou
především
mladých
„
dělníků,
Kubátova vyhláška a tažení
proti
trampům v měštáckém tisku naopak
v ocích trampů produktem snah
pravicových stran. Byl odtud
jen
krůček,
aby
této
skutečnosti
využila politická opozice, kterou
v této situaci byla komunistická
strana.
Prostředkem pro získání
vlivu
mezi početnou
trampskou
mládeží
se stal
právě časopis Tramp, a
jeho příloha Trampský magazín,
které
oba
pomáhala
KSČ
financovat. Když říkám,
že KSC
využila
skutečnosti
četných
útoků na trampy, zastala se
jich
a
těžila
z
toho
politický
kapitál,
tak nemíním,
žeby
tehdejšího
trampingu zneužila..
Dělala prostě to same - co jiné
strany s legionářským
hnutím,
sokolskou myšlenkou atd. . . atd.
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Kdo tedy píše do Trampa?
Vedle
neznámých jmen tu nacházíme básně
S. K. Neumanna, Irčanovy povídky,
články Rudana a Franty Sauera tedy
nesporně^
uznávaných
osobností v kultuře i
trampském
světě.
Články
jsou z
velké
části
kvalitní
rozhodně
daleko
životaschopnější
nežli
výtvory
rady tehdejších listů.
Námětem
jsou dosti často cesty po Evropě
Cviz. články Gézy Včelicky)
nebo
protiválečná témata.
Jako červená nit se však velkou
táhne prvek
většinou příspěvků
antagonismu
trampa proletáře a
tučného parfoura
1 .pitalisticky
tyjícího z jeho práce.

Byla to sice součást taktiky
KSC, leč založená
:
na nesporném
faktu,
že‘ ___
lidé stylizovaní
do
role padburů trampy
pohrdali,
představovali
všemocné
šéfy,
kteří
kdykoliv
mohli
člověka
propustit" atd.
Nakonec
jsme v
třicátých
letech
._
na
prahu
světové hospodářské krize!
Tímto se přirozeně padour stal
—nepřítelem,
-------- •*-1— Odtud
je už
třídním
jen krok k velebení stalinského
Sovětského
svazu,
kde
není
padburů
tloustnoucíchi z
práce
chudého
trampa
—
proletáře.
Raději však ukázku z
Trampského
magazínu, kterak tyto konstrukce
vypadaly v praxi.

.... myslím,
nemůže
být
trampa, kterého neuchvacuje,
co
se děje v zemí,
o níž čte v
tisku, o níž denně se dovídá více
lží než pravdy. SSSR je země,
v
níž kvasí
nový
život,
nově
spravedlivě uspořádání
společ
nosti,
a
této
snaze
byla
obětována jedna třída.
jíž my
říkáme ’’PABOURl”, a již proto nám
musí být SSSR sympatickým.
AT' 2.1 JE SSSR !!!!!!................ ”

§

1. povinné „tělesné" výchovy zní:

Kdo je podroben povinnosti. Všichni ob’one
muži od dokončení 6. roku do 24. roku, ženy od dokon
čení 6. roku do 21. roku. Urn povíme I p>rušusňa4'
nebo maleřsh/í.

¿2 12‘ Pov‘nn® rJělcjné" výchovy zni:

o9
Státní dozor. O zírá n > ,i(
hy, šJc-'-|vi. veřejného travohiidvi.

. ,

jn;

(IICETi: TRAMPOVÍ!

anebo

OBRVZ ZHtlVE.V

tak
letomobt
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Skutečnostč že Tramp "odstřelo
val "
tehdejší
úřady se
velmi
často
projevovala^
nelibostí
cenzury, a tak není řídkým jevem,
když část povídky je nahrazena
titulkem "ZABAVENO”.
Nechrne však už Tr.
magazín a
věnujme pár
řádků
"opoziční"
trampské straně,
kterou
je Bob
Hurikán a jím vedený časopis NAŠE
OSADY.
Bob,
jak
vyplývá
z
velmi
neuctivých slov v jeho dějinách ,
je zásadně proti
tomu,
aby se
zatahovala politika do trampingu.
Je to ovšem otázka do jaké míry
jej
[ao^ouzela
politika
v
trampování či jenom prostá otázka
daleko úspěšnější konkurence.
To
je ovšem spekulace, jež by
mohla
ublížit dávno mrtvému člověku.
Připomeňme si pro dokreslení
pár
slov z Hurikánových dějin!
”.... zasáhnuttm
politiky
do
trampingu nastal
největší
zápas
mezi nepolit ickým časopisem Naše
osady a komunistickým Trampem,
podporovaným penězi ’’Rudého domu"
v Karlině (tehdejší sídlo KSČ pozn. autor).... ”,

fj&SSk'

TRAMPSKÝ MAGAZÍN VYDAL

KE KONCI R. 1931 ČASOPIS

„TRAMP" V PRAZE; REDIGO
VAL A~UPRAVIL JEJ IRČAN

VYTISKLA KNIHTISKÁRNA
THEODOR GROSS A SPOL.
PRAHA V., MAISELOVA 15

P .vholrttkci Hnň
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JANDOVÉ A BRANYŠOVÉ v Dejvicích
; .• •• •

*'

z»r.4 *'

Seladon

V
Vysvětlivky:
Kubát - zemský pi*ezident český
vydal v roce 1931
vyhlášku,
že
dvojice různého pohlaví, tábořící
v přírodě,
musí
být
vybavena
oddacím listem a četnictvu ho na
požádání předložit.
Trampské reklamy byly
výhradně
převzaty
z
Trampa
a
jeho
magazínu.
TRAMPSKÉ
NOVINKY

Trampulata,
.«>
> ;•

Co ještě dodat na samý závěr
našeho povídání!?^ Snad
jen dvě
prosby ku
čtenářům.
Za
prvé:
Posuzujme Trampa a jeho autory z
pohledu tehdejší
doby byla
opravdu jiná - patfour to byla
realita, doba byla mnohem tvrdší
a nakonec prověřila celou řadu
tvůrců Trampa jako poctivé
a
čestné chlapy.
Za druhé: Dejme za pravdu Bobu
Hurikánovi a budiž nám varováním
do dnešních dynamických časů,
že
jakékoliv ideologiet
politické
strany a zápasy k ohnům, do lesů
a trampských časopisů
nepatří
.... vždyt tramping má být balzám
a pohlazení duše!!!

V df. tí!

/. i

e

nv C 7 ’!

co potřebujete

v ximě i v létě

na Iramp
nakoupíte

dobře a levně
ve sportovním
závodě

Na skladě v každém knihkupectví I
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Indlínjki Mika (Jw«ru dHmi); Kaktusy)
Haj lup, námořnicí I TulicU (Sluniéko
xlal4); U1 nechci Jtíl tám; Aí jadnou;
Pboó o hvězdičce; ZkU lok«; Nelkoj, ka.
marJdej Soumrak; Pojď, dívko, i námi;
TIchA noc; Vlajka; Molo, he.l; Ahoj,
kamaráda.

Úplný soinóm zdarma l

kamaráda

Nakladalcl

FERRY KOVÁŘÍK
t

Vaška Veselýho

PRAHA I., KARLOVA UL. 12

Smíchov, Fibichova 4

Volkoré novinky ihned na skladě!

KLUCI A DĚVČATA
KUPTE SI LYŽE OD
STARÉHO
TRAMPA ODBORNÍKA

Juzz-band
M A X 1)0 1.1 \’Y.
KYTARY. BA.XjA
u veškeréjiné nástroje
též nit splátky.

Kompletní jasanové —
lyle profilované
$ vázáním, lisk. hole

Kč 185’-

VSf PRO KANADSKÝ HOCKFY

ANT KONRÁD. PRAHA II..
\.\ 7i’>oíu:\( i č. i.->

EMERICH RATH A SPOL.
PBAHA Vil., Veletržní pzláo 40
T F L F. F O N
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citát; "Vládce bohu, vyslal xiéfaista s pomocníky, aby přikovali odboj
něho Prométhea nejtěžšími a nejpevnejsími řetězy k vysoké
skále v pohoří Kavkazu ..."
Staré řecké báje a pověsti

KAVKAZ

'89

aneb
PO STOPÁCH

PROMÉTHEOVÝCH

Když jsme začínali kdysi vandrovat, měli jsme k dispozici pouze .-řípu
’’Okolí Prahy". Postupně jsme přikupovali další, naše víkendové vandry
si žádaly postupně víc a víc peněz na dopravu. Prvně jsme jeli na 3vmavu, poprvé někam k Liberci, poprvé i na Slovensko. Vandr do Rumuns
ka jsme vlastně plánovali tři roky a nakonec jsme tam jeli jen dva.
.Rok na to jsme prošli bulharské hory a prvně se dostali k bernému mo
ři. A už tehdy, na nádraží v Burgasu, padla otázka; kam za rok?
A nikdy nezapomenu pohled na Luboše,^který z Burgasu odjížděl domu
vlakem - dříve než my, kteří jsme zpět letěli - a z okénka kupé místo
slov loučení na nás kiičel; Ten Kavkaz příští rok platí !!!

Před několika lety jsme na podzim potkali naše dávné známé, Brdáky
Andyho a Itulu a líčili jsme si navzájem naše letní putování. ■ .y jsme
jim líčili, jak nám bylo dobře v tom prostoru mezi Asi a Kosicemi a
oni zase vyprávěli o výstupu na Elbrus a gruzínské pchostinapsti. Byli
jsme z toho tak trochu £>af. Vrtalo nám to v hlavě a kd^ž se potom na
podzim 198tí vrátil Trhač z vojny, řekli jsme si; v létě jedeme, reu
anebo nikdy ...
Zklamu čtenáře, který již na následujících řádcích čeká cestopisná lí
čení. Chtěl^bych začít trochu jinak - v podstatě návodem, jak a s čím
je vůbec možno se na x*.avkaz dostat. Protože se domnívám, že SSuK. je
země, kam budou kroky českých trampů směřovat více a více.
Doprava - jediná šance se nějak rozumně dostat tam i zpět je letadlem.
Je to poměrně velice laciné - dohromady je to na jednoho něco přes ava
tisíce korun. Laciné jsou ovšem právě vnitrostátní sovětské linky a
proto je třeba přesedat v Kyjevě či Moskvě, Pro trempy zvyklé cestovat
dlouhé štreky vlakem je podobné cestovaní úžasný komfort. Letadlem na
vandr ...
Vstupní formality mohou činit jisté problémy, protože doposud ju při
ceste do SSSR vyžadováno pozvání od jednotlivce, ještě lépe od organi
zace. Je pochopitelně nejlepší mít z Ruska originální pozvání, ale není-li, vypomáhá se různě. Osvědčená metoda je napsat na stroji text,
že některá čs.organizace potvrzuje, že ti a ti /jmenný seznam/, jsou
pozváni do SSSR, respektive se účastní výměnného zájezdu. Pod tím ra
zítko oné organizace. Toto se pak nechá notářsky ověřit či oficiálně
přeložit do ruštiny, čímž se získá obrovské kulaté razítko, konající
s ruskými celníky pruvé divý. Na základě onoho potvrzení čs.organizace
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vydá potom Pasové oddělení do pasu razítko "OBMKN", které člověku defi
nitivně umožňuje vstup do SSSR a papírově z něho činí člena právě ono
ho jakéhosi fiktivního výměnného zájezdu ... Vítejte na Rusi !
Co sebou - je problém takřka stěžejní a^vyžaduje neobyčejnou důkladnost.
Především je třeba vézt sebou veškeré jídlo a při délce pobytu tři týd
ny to není žádná sranda. Snažili jsme se o max.redukci váhy a dostali
se na asi 11 kg potravin na osobu na
21 dní. Složení stravy: sušené salámy
/během několika měsíců sušení ztratí až
15^ váhy=vody/ - ani jednu konzervu!
Bále předvařená rýže, luštěniny, těsto
viny, ovesné vločky, sušené mléko, po
lévky v pytlíku, cukr, čokoláda, atd...
Frincip je tedy maximálně pestrá strava,
co nejvíce dehydrovaná a v nejlehčích
obalech.
Maximálně se nám osvědčil systém vaření
následujícího typu: ^ři sudém počtu
účastníků výpravy vařit po dvojících
pro všechny vždy celých 24 hodin a to ze
zásob dvojice, Bruhý den zase další dvo
jice... Efekt je ten, že vždy několik
dní se nemusíme starat o jídlo /resp. je
ho přípravu/ a hlavně všem rovnoměrně
splaskévají krosny, hutný je minimálně
jeden výkonný benzinový vařič,
ohledně oblečení - počítejme, že bude
..ržnout, rozhodně stany, péřové spacáky,
Typický Svánetan
nutné jsou karimatky. Při výstupu nad
/ Svanétie je podhůřím
>000 metrů jsou dobrá stoupací železa na
Kavkazu na gruzínské
ledovec /tzv."mačky”/ a asi i lano k na
straně hor. /
vázání se.
Z počátku tohoto článku jsem psal o SSSR jako o zemi,^kam budou kroky
■?'ských tr'.mpů směřovat více a více. Považuji tuto myšlenku za reálnou
a tak k ní jen pár slov ... Obrovská výhoda cest po SSSR je finanční
dostupnost a laciné cestování /zvláště letadlem/, dále obrovský výběr
jednotlivých krajin - od pouští přes tajgu a velehory až po polární
kruh. V SSSR již neexistují problémy při přecházení hranic mezi,jedno
tlivými svazovými republikami. Jistým záporem se může jevit potřeba mít
zebou vždy veškeré jídlo, ale bylo tomu při osídlování Kanady jinak ?
A tak stále vzpomínám na vyprávění našeho přítele Saši z Bonecka, kte
rý podnikl loni 400 km dlouhý přechod Kamčatky ...

nle dosti rad. I8.8.I989 se scházíme brzy ráno na ruzyňském letišti.
ud.o to je "my"? Já s Lenkou, Trhač a Bája - oba ověšeni fotoaparáty,
skoro zrzavý všeuměl Skeptik a hlavní organizátor výpravy, pivař a
okodovák Luboš z Plzně.
Ani ne po 24 hodinách /včetně delší pauzy v Kyjevě/ dosedá náš obří
IL-86 v Minerálních Vodách, na ruské straně Kavkazu a setkáváme se
tam dle plánu s našimj, společníky - 5 husy z Boněcka. Horským vůdcem
Iljou a jeho drobnou Alou, se svérázným Sašou, studentkou Světou a mla
dým, nadějným horolezcem Bimkou. Nasedám;, do autobusu a skoro 5 hodin
jedeme do hor a sledujeme "kraj a lid" za okénky. Toulavý dobytek, tak
řka orientální trhy plné handrkování, rozbité prašné silnice. Projede
me městem Tyrnyauz, dovedně skrytým v horách a vystupujeme v muslimské
obci Věrchnyj Baksan. Na následující více než týden ¡jákládáme základní
tábor /tzv."camp u maček"/ v jednom lesnatém bočním údolíčku a podniká
me několikadenní výpravy do okolí. Má to velkou výhodu; převážnou část
potravin necháme schovanou v suti nad campem a vyrážíme nalehko.
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V "campu u maček" prvně stavíme stany a nevycházíme z údivu, x^ás
šest Čechů, si postaví > stany, pěkně po dvojicích. Kusové zatím
spokojeně křepčí kolem malého áčka, materiál vypadá na prcstěradlovinu. Snažíme se taktně naznačit, že je to hloupost, aby někdo z
nich spal venku, že jsme pro aby se po jednom rozdělili k nám do
stanů a poslední dva se už do jejich áčka vejdou. Ilja nám se smí
chem poděkoval, že ne, že jsou takto spát zvyklí a že jich jeíncu
v tomto áčku spalo pětadvacet!!! Sice měli v noci trochu problémy
s dýcháním, ale zato jim bylo báječné teplo !!!
Hekli jsme si, no jo, jiný kraj, jiný mrav a zdaleka ještě netušili,
že našich pět ruských přátel má dohromady jen tři spacáky ...

První třídenní výprava vedla do hor naproti přes hlavní údolí řeky naksan. Už samotný nástup na dlouhé stoupání začal hezky, když jsme minuli
ceduli s varováním "Pozor, čuma!" a nafoukané ji nevěnovali pozornost.
Až za chvíli nás Ilja upozornil, abychom nejedli žádné lesní plodiny a
nepili vodu bez převaření. Zajímali jsme se proč a Ilja jenom několik
rát významně řekl "Čuma". Vytáhli jsme slovník a zjistli že čuma zname
ná mor. Zřejmě pravý středověký mor.
Mířili jsme nahoru do hor, konkrétně k nád
hernému třicet hektaru velkému jezeru Syltrankjčl ve výšce >000 metru. Poslední zhru
ba tříhodinové stoupání už jsme sli bez věcí,
nechali jsme je na místě vhodném pro biva£
hluboko pod jezerem. Zlatým hřebem alespoň
pro mne měl být oběd u jezera, ten den v
režii Skeptika a Luboše. Oběd pochopitelně
zapomněli dole u krosen, místo toho nám na
bídli skládací šachy, rylo kolem čtvrté od
poledne, od rána jsme nejedli. Zvolna jsme
se vydali ještě výše, do sedla nad jezerem,
asi tak ve výčce _>20Ó metrů. Kručelo mi v
břiše.
Vešli jsme do mraku, všude kolem nás jen
mlha a šutry, ani kousek travičky, nálada
prostě stála za pendrek. A najednou zázrak:
roztrhla se mlhaa my,kus od nás spatříme
obrovskej placatej kámen, možná šest metru
čtverečních, přikrytej igelitem a na něm hromady jídla. Bylo tam všech
no - klobásy, salámy, sardinky, různé druhy sýru, chléb černý i bílý,
čokoláda, několik druhů nápojů atd... Kolem stálo asi dvanáct lidí, mož
ná to bylo dvanáct pohádkových měsíčku a vlídně nám kynuli: berte si,
berte si, jezte co hrdlo ráčí. Hrdlo ráčilo a tak jsme jedli. My jsme
nejedlý, my jsme žrali a když už jsme s plnýma pusama nemohli mluvit,
alespoň jsme si navzájem ukazovali další pochutiny na maxi-stole ...
Vysvětlení bylo celkem prozaické: byla to bulharsko-ruská expedice, kon
čila pobyt na horách a nechtělo se jim tahat se zbytky zásob do civili
zace.
Tato žranice byla vcelku klíčovou událostí dne, protože po návratu ke
krosnám pod jezerem jsme zjistili, že Trhač s Dájou nechali jídlo na
následujících^24 hodin dovedně ukryté spolu s ostatním proviantem
v "campu u maček" někde naproti v horách ...
Druhá vjíprava byla proti proudu říčky pod základním táborem - v^huru
dolinou Adyrsu, dlouhou skoro dvacet kilometrů. Je to nádherné údolí,
plné zeleně, ze stran a hlavně vepředu sevřené ledovcovými štíty. Drá
peme se nahoru do sedla s báječným názvem "Kojabganauš" a výškou ^>00
metrů. A^hle, jjrvně jdeme ^opatrné po ledovci, dostáváme pořádně do tě
la, grvně se nám nedostává kvůli nadmořské výšce dech a hlavně - prvně
spatříme ze sedla Elbrus. Nádherný, obrovský, se svým<L dvěma vrcholy,
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Horní Část doliny ADXRSU.
V levé polovině fotografie je hora
tHXOTAU /4207^1./, napravo svahy
hory OTMAČI /3582m./.
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CTU
ČTU — česká tábornická unie, vyhlášena na plénu ČSM 30. března 19-68,
kdy se její budoucí představitele distancovali Dd činnosti ČSM.
Po letech "normalizace" je ČTU obnovena. Stalo se tak 27. ledna 199Í)
na valné hromadě v Molákove sále 0KD2 v Praze.

Spojení na pražský přípravný výbor:
* česká tábornická unie
* Slovinská j
* ioi s5 PRAHA to - Vršovice
&---------------------------------------------------------* telefon - 72 37 77

Na fotografii - ďdst hostů a členů pléna přípravného výboru ČTU.
jmenovitě: Czleva dolel Václav Vlček,
Vlastimil
Snopek,
Jaroslav
Studený, Jiří Ryvola; Czleva nahoře? Martin Martinovský, Václav Sole,
Zbyněk Vokrouhlický, František Dvořák.
(omlouváme se za vynechání
titulů, ale nemáme k dispozici přesné informace - redakce?

KS’

ZAHÁJENÍ VALNÉ HROMADY

V
úvodu
setkání
členů
a
příznivců ČTU zazněla z úst všech
přítomných píseň "Zelené pláně" a
po uvítání hostů se dostalo i na
dopisy adresované
"táborníkům".
Mezi nejvýznamnější
patřil
list
předsedy
PS
pana
Alexandra
Dubčeka, ve kterém ujistil
členy
Tábornické
unie
svou
osobní
podporou. ČTU byla ’adresována i
omluva
spisovatele
Jaroslava
Foglara, který se valné hromady
nemohl zúčastnit.
Po úvodu následovala vystoupení
různých řečníků z řad členů unie
či hostů.
* *

Vlastimil Snopek Cčlen
vedení
ČTU, vedoucí Ústřední_ tábornické
?koly — dále jen OTŽ)
seznámil
’řítomné
s
historií
našeho
'^ábornictví let 1963 — 1967,
kdy
se myšlenka vytvoření unie začala
v konkrétních činnostech rozvíjet
a formovat.
Mezi nejvýznamnější události té
doby patřilo kritické vystoupení
Pavla Kohouta proti
monolitič—
iosti ČSM Cčs.
svaz mládeže! v
'■oce 1963
a postupná realizace
tábornických
škol
pod
ideou
"čistoty a volnosti".

Honza Hofman seznámil
přítomné
s nejproduktivnějšími
lety 1968
- 1969,
kdy
se
CTU
začala
dokonale
rozvíjet.
V
těchto
necelých dvou
letech
prošlo
různými stupni tábornických škol
na tisíc nadšenců^
pořádaly se
výpravy do zahraničí, nové osadv
i
iednqtlivci
se
hlásili
k
myšlenkám
unie,
vycházely
časopisy
zvučných
jmen
a
kvalitního obsahu,
jako Stezka,
Trail, Jižní stezka....Bylo toho
víc,
než by se kdo nadál.
Z
kulturních akcí: "Zelené čtvrtky"
"Dostavníky"
(v době rozjezdu),
CTU stála u zrodu Porty,
díky
přibližně
osmi
hospodářským
zařízením nabyla majetku téměř zá
čtyři milióny korun. V plánu byly
výpravy do Francie, Holandska, na
Island i za oceán ....
Následovala "normalizace"!
PrD
"normálnost" běhu dějin zabavení
majetku,
zrušení
činnosti,
centralizace a vznik monopolu SSM
na výrobu
mladých
budovatelů
komunismu.

# ♦
Václav Vlček (tajemník
CTU,
vedoucí OTS)
ve svém proslovu
seznámil přítomné se současností
a plány obnovené unie. Podle jeho
slov je nutné (což se také deje)
začít
jednat
s
kompetentními
místy o navrácení majetku ČTU.
V
době,
kdy
je
unie
již
registrována a stala se právním
subjektem, by tato otázka měla
být úspěšně vyřešena. Nejedná se
pouze o navrácení
penez,
ale
především o navrácení
symbolic
kých míst. V první
řadě jde o
"Sluneční paseku",
která
byla
místem pořádání UTŠ a sněmu.
Zde
by
také^
měly
proběhnout
v
polovině června volby.
Již v letošním roce^ se obnoví
tradice tábornických škol a měla
by vyjít STEZKA. Šéfredaktorem je
Wabi Ryvola a hlavním grafikem
Jarda Veigel.
Byly navázány první kontakty se
zahraničím, jedná se především d
možnost
výdělku
a následných
expedicí po USA a Kanadě.
Wabi Ryvola

**
Z očí
náčelníka původní ČTU
Jana Hofmana vytrysklo v úvodu
jeho
vystoupení
dojetí
nad
obnovenou činností. Není
divu —
přes dvacet let
"pauzírování"
vrylo do tváře nejednu vrásku a
mnozí z těch, co stáli
u zrodu
unie, dnes již nežijí.

Pavel Pros (bývalý člen nejvyšší rady) přečetl prohlášení GTU.
Text, uvádíme bez krácení:

**
JCs"

PROHLÁŠENÍ ČTU

"My, táborníci,
sdružující _se
v Tábornické unii, milujeme pří
rodu, chceme být jejími důvěrnými
znalci, vnikat do jejích zákonů,
vést ostatní k poznaní
přírody,
k vážnosti, které si zasluhuje a
státně jejími ochránci.
Naší přírodou není
jen les a
volnost,
ale
i
člověk a
vše
krásné co vytvořil. Milujeme pří
rodu takovou jak nám ji
ukázal
J.J. Rousseau,
Thoreau
,London,
Seton, Holub, Elstner, Hanzelka a
Zikmund,
Amundsen,
Hillary,
Heyerdahl,
Piccard,
Einstein a
další,
k
jejichž
odkazu
se
hlásíme. Všichni tito
lidé
jsou
nám příkladem svojí
vytrvalostí,
houževnatostí,
odvahou a silou
ducha. My, táborníci, chceme jít
důstojně v jejich stopách.

*♦
ČTU V DATECH
Z archívu Vaška Vlčka vybíráme
některá důležitá data související
s činností ČTU v roce 1968 a na
začátku roku 1969.
30.
březen 1968
je klíčovým
dnem — v Praze se schází rozšíře
ný ústřední
štáb
tábornictví,
který rozhodl o svolání
prvního
sněmu.

29. června je na prvním sněmu
ustanovena ČTU. Okamžitě následu
jí první ústřední tábornické ško
ly na Slunečné pasece,
podobná
činnost se rozvíjí i v oblastech.
18. — 19. srpna se uskutečnilo
celostátní setkání táborníků.
18. listopadu je ČTU registro
vána ministerstvem vnitra.
19. - 20. prosince se ČTU stáv<.
zakládajícím^
členem v Sdružen:
organizace dětí a mládeže ČSR.
8. února 1969 je přijata Lig.;
lesní moudrosti do unie.
11. — 12. března 1969 je uspo
řádán
celostátní
kongre
organizací dětí a mládeže ČSSR.

* *

VEČERY SE ZAJÍMAVÝMI LIDMI,
TRAMPSKOU A COUNTRY PÍSNIČKOU

Stezky pořádá ČTU. První
večet
se~ uskuteční na konci
února.
Veškeré informace a záležitosti
kolem
předplatného
budot
vyřizovány v “kanceláři" ČTU v.
Slovinské ulici
Cviz.
úvodn
strana bulletinu).
Do centra přípravného výboru
unie dochází denně zhruba
n,u
padesát dopisů. Unie se omlouv.'
příznivcům, že vzhledem k
počti
korespondence
nestačí
pokrýl
včasné odpovědif

Zlatý orel

JC3T JAK TO VIDÍ LETOKRUHY
Domníváme se, že můžeme použít, tohoto titulku, přestože na rozdíl od
velké většiny přítomných na
ustavující
valné hromadě,
činnost CTU
nepamatujeme. V době její slávy nám bylo nějakých tři až pět let!
Využijme tedy faktu,
že nejsme zatíženi starými
vzpomínkami a
zauvažujme nad dnešní znovurodící se CTU.
Především se hovořilo o tom, co bylo před dvaceti lety,
a co bylo
násilně uCato ve fázi praktické realizace či plánů.
Zřejmě bychom se rádi účastnili tábornických škol,
kde
bychom se
nechali poučit, jak se leze po skalách, potápí či jezdí na
koni... t .
Myšlenka práce na holandských rybářských lodích či práce v kanadských
l<*sích a následné toulání s vydělanými
penězi
je dnes dvojnásobně
přitažlivá.
Bylo by bezvadné,
kdyby opět
vycházela Stezka,
Trail
a
další
časopisy. Považujeme se za trampy, a proto kvitujeme, že "otcové''
CTU
mají trampská srdce i po těch dvaceti letech. Toto zjištění
vyplynulo
z atmosféry v sále, kde se nikdo
nesnažil
pasovat na zasloužilého
šerifa hodného obdivu či přímluvce nějaké politické strany.
Víme, že úvahy typu — zda se CTU snažila či
nesnažila předělat
trampstvo k svému obrazu — byly a zřejmě i budou. Snad jsou zbytečné,
pokud někdo chce unii věnovat 100Z nebo 10Z svého volného času
či
ji
nebrat na vědomí vůbec, je to jeho věc. Každý může trampovat dál
aniž
sp dočká překvapení, že unie koupí Brdy a její komisaři odtud
vyženou
každého, kdo nebude mít permanentku k trampování.
Ostatně, když už jsme se dotkli kupování a financí,
tak snad nic
neprozradíme tím,
že v současné době nemá CTU ani fíoka4 třebaže jí
byl zabaven majetek za necelé čtyři milióny a laskavě přidělen SSM.
Majetek se dá vrátit zpět, nikdo však už nevrátí
těch dvacet let přetrženou kontinuitu práce CTU v rozsahu jedné generace.
A v tom, jak my se domníváme, bude asi největší kámen úrazu.
Spektrum zájmů dnešních mladých lidí.se jaksi posunulo — snad
díky
tuhému politickému režimu^
vědeckotechnické revoluci,
zbytnělému
měštáctví, poškozené přírodě, lenosti nebo čemu!? V neposlední
řadě
zde potom přistupuje značná nedůvěra k jakékoliv organizaci!!!
Nejsme badatelé v příslušných oborech,
abychom to posoudili,
leč
dokážeme postihnout tento stav v trampingu konstatováním,
že se nám
rozplizly Jak se to projevuje v praxi?
Především řady trampířů značně prořídly,
vloudila se
mezi
ně
neoriginálnost,az směšné sektářství a prázdnota.
Dnes potkáš snadno
deset trampských pozérů nežli jednoho člověka ochotného spolupracovat
na konkrétní věci.
Markatním případem jsou páteční
či nedělní
"trampské"
vlaky.
Už
neexistuje pravidlo posledního vagónu. Ty tři čtyři trampské party se
raději rozlezou po celém vlaku —
snad aby se nemusely zdravit a
pokecat o tom, kam že to vlastně jedou!
Zato nám na úkor trampských ohňů, srdečných setkání
ve vesnických
hospůdkách,
vyrostli
festivaloví
trampové
a
"portovní
kamarádství". . .leč to je jiná a všude velmi frekventovaná kapitola.
Předchozí neoddiskutovatelná_ fakta bohužel
přesně nekorespondují
se snahou o oživení CTU, protože vedle existujících schopných
a
pro
věc zapálených starších kamarádů bude především třeba té nejmladší
trampské generace stejných vlastností.
Jsmo zřejmě pesimisté a škarohlidi, možná se mýlíme. Možná jsou naše
obavy neopodstatněné a tramping prožije znovu erupci
až dorostou
do
patřičného věku dnešní skautíci!!!
V jednom však máme jasno! ! ! Program CTIJ je přitažlivý a lidský život
obohacující — držíme vám tedy, kamarádi, palce za jeho uskutečňování!
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Výstup po ledovci do
sedla Kojabganauš

věčně pokrytými ledem, je prostě králem.
Král Elbrus se svými 5&21 metry zde
opravdu vládne celému okolí.
Scházíme dolů do údolí, do krásné doli
ny říčky Adylsu a sejdeme až dolů na sil
nici, do doliny Baksan, kterou jsme
tehdy přijeli od minerálních Vod. Nyní
tedy navazujeme a pokračujeme dolinou
vzhůru. Jedeme autobusem, kolem se mí
hají hotely a luxusní domy, ale bohužel
stačí v nich zajít na WC, aby se člověk
ujistil, ve kterém státě se nalézá. Asi
po dvaceti kilometrech jízdy autobus
skončí v 1'ěrskolu, v nadmořské výšce
asi 2200 metri^ - i když to na ní nevy
padá. Dál uŽ údolí nevede - stojíme
vlastně pod Elbrusem. Nasedáme do kabi
nové lanovky a jedeme vzhůru.
A opět - nic nás nenechává na pochybách,
že jsme v SSSR - když velká země, tak
velké stavby. Ona lanovka je stavbou
opravdu gigantománickou - vznášíme se
značně vysoko nad skalami a k prvnímu
sloupu je to snad 500 metrů, možná ki
lometr. Těžko odhadnout. Naštěstí až
při návratu zjistíme, že nosné lano
síly mužské nohy je v dolní stanici
proti vyklouznutí zajištěno obrovským
dubovým špalkem ...

Z horního konce lanovky
jdeme nahoru po ledovci
a po
překonání asi 500m
převýšení dorážíme k
"Prijutu odinadcati", k
obrovské horské boudě
ve výšce 4205 metrů.
I rospekt uvádí kapacitu
¿00 lůžek - ty jsme si
zajistili již v Těřskolu. Čekáme děsivé ratejny po padesáti lidech a
ono houby. "Přijut" má
pokoje po čtyřech, pos
tele mají povlečení, s
koberci na chodbách,
dokonce funguje elekt
rické osvětlení na po
kojích. Prostě hotel,
^echce se nám věřit,
A1 e zvolna přicházíme
všemu na kloub. Celý
"1'rijut" má 2 záchody
kadibudkového typu,
Tábor ve výšce ýOOO metrů na horním toku
výkaly padají na ledo
říčky Adylsu.
vec, který je současně
jediným zdrojem pitné
vlastně kamkoli.
i užitkové vod^.^Odpadky se
__ mohou
_____ odhazovat
______
Ale nejgeniálnějšjC je spravování. Každý si vaří své jídlo na svém vaři
či ve vyhrazených kuchymkách v přízemí. Je tam provoz 24 hodin denně - horolezci se vracejí i startují na vrchol Elbrusu vlastně průběžně.
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A celou noc a den stoupa
jí výpary jídel, benzinu
a lihu nahoru do pokojů,
majících nad dveřmi nezasklený otvor, zato okna
se nedají otevřít. V kom
binaci s horskou nemocí - jež se v prvé fázi pro
jevuje nespavostí a průj
my - je výsledek děsivý.
A tak nemohu odolat, abych
neopsal pár vět z Trhačova
deníku, už kvůli podivu
hodné přesnosti záznamů:
"... Večer krásné
hvězdy, ale soukromé
peklo, strašné WC, spá
nek od 22.50, 1.medvě
di /pozn. - medvědi se
nejlépe loví s rolí
papíru v ruce/ v 0.15»
2.medvědi ve 2.50,
5.-**- ve ¿.45,
4.-''- v 6.45 ...atď.'

"Vsja náša expedícija" a za námi hlbrus.

Ze zdola z Těrskolu jedeme naposledy do základního tábora, vybíráme
veškeré uschované potraviny a po noci tam strávené jedeme opět autobu
sem směr Terskol, nyní však pouze do Čegetu. Po velkém handlování a do
hadování nakupujeme na místním trhu pletené svetry z pravé vlny a vyrá
žíme směr průsmyk Nakra, směr Gruzie /Večeře je ten den rázovitá - jako
obvykle bývá, když vaří Skeptik s Lubošem. Tentokrát to celkem ujde,
máme k jídlu špagety posypané malinovým vitacitem.../.
Druhý den stojíme v průsmyku Nakra, 5205 metru vysoko, a není nám vůbec
veselo. V Gruzii, do.které tvoří Nakra hraniční přechod, prý zuří občans
ká válka. Ze Zugdidi, přes které chceme jet, uteklo dvě stě ozbrojených
trestanců, před několika dny tam byla zbita a znásilněna skupina Moskvanů. Někdy je prý i zde ze sedla slyšet z Gruzie střelbu. Kusové s námi
dál nejdou, mají strach a do poslední chvíle nás od našeho plánu zrazu
jí. Ovšem my m:'me koupené le
tenky ze Suchumi, jednoho z
největších měst v Gruzii v..
Gruzie je však nádherná. Její
horskou část tvoří vlastně již
ní svahy Kavkazu, plno kytek,
barev, slunce, spousty zelen-., určitý kontrast proti jisté
strohosti ruské strany nuvkazu. A hlavně báječní, pohosti
nní Jidé /těhotné ženy nám
uvolňovaly místo v autobusu
a nešlo jim to vymluvit/, vy
pálené místní sověty a silné
protiruské nálady, středověce
vypadající horské městečko ^estia plné vlajek svobodné Gruzie
i místní doktor ve vsi bečo,
který nás častoval děsivým
množstvím domácího vína "na
Skeptik a pouliční prodej
svabodu i drůžbu meždu Čechopiva v Suchumi.

UT0I1HT
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slovákijej i Gruzi^ej...".
A pak to přišlo, kleli jsme
trochu v hlavě a z deště
jsme byli i značně navlhlí.
..a následujících asi 150 km
krkolomné a děsivě kostrbaté
cesty stopujeme nákladní au
te, které v horách rozváželo
mouku. 1^0 km létáme v autě
sem a tam, chvilku my na
krosnách, chvilku opačně a
hlavně si připadáme jako
párky v těstíčku. Bránice už
nám nedovolují se více smát,
hýkáme blahem a zlatým hře
bem je čurání za jízď^ přes
postranici a hlavně pri něm
bezpečnostní opatření proti
vypadnutí ...
.jjedeme z hor do nížinné
Gruzie a jsme v soku; nalé
záme se v tropech. J-almy,
L-imbus, citronovníky, čajo
vá plantáže. A hlavně tep
lo. Přejedeme v pohodě obáv né Zugdidi a v noci doré.íme vlakem do přímořského
města ioti. Nočn?í policej
ní hlídka nás donut^ se utytovat v n_j..kém nóbl
cumpu.

Svoz odpadku, v suchumi probíhá tímto
způsobem: na korbě náklaďáku, jedoucího
podle domů, stojí "ženščína" po kolena
v odpadcích a v ruce má trubku. Iři jede
se před dům, ženáčína krásně zatroubí a
obyvatelé domu s odpadky vyběhnou k au
tu. Podají je nahoru na korbu, ona si je
vysype k nohám a jede se troubit před
další dům ... Půvabná scéna !

.. ráuc báječné moře... Teplé, čisté ahlavně pláže takřka prázdné, y na.em campu, dobře pro několik set lidí, je nás stěží dvacet. Opuštěné
?hatičkyí sprchy, bufety, prázdné pláže, jenom toulaví psi - je to vše
ako v nějakém hororu. Nepokoje před několika týdn^ způsobily dost roz
ruchu na to, aby se bratři Rusové oprávněně báli přijet na dovolenou ..

Již před naším odjezdem z Prahy jsme^se zajímali o to, co seto,
vlastně v Suchumi děje - prý výjimečný stav, snad se tam i střílí.
Bajímali jsme se potom přímo v Suchumi o podrobnosti a dozvěděli se
o suchumské "bartclomejské noci”, byt ve 20.století. Jádrem^zdej?
-íoh sporu je problém mezi Abcházci /etnická skupina v Gruzínske
SSSR, jsou to muslimové a nechtějí sevtrhnout od Sbntt/ a Gruzínci
/po státní samostatnosti toužící křestané/. Abcházci se snažili
celý problém vyřešit tím stylem, že v noci přivezl tanker z Turec
ka zbraně a kdo neměl Abcházci dohodnuté znamení /květinu za oknem/
měl prostě smulu

Poti podnikáme ještě denní výlet do delfinária v Batumi - je to asi
?ú km. Al' pak se loučíme s pustým campem a jedeme do Suchumi. Stráví
me tam asi 48 hodin a potom, marná sláva, 7-září jsme v Suchumi na le
tišti,. Nasedáme do TU - 1^4 a za d.vě hodiny jsme ve známé letištní ha.e
x.yjevě. Tam máme opět pauzu, jedeme i do samotného Kyjeva, ale
druhý den po obědě ji:, vystupujeme v Ruzyni.
.1 nejkrásnéjší závěr našeho putování? Nesporně to bylo v tom okamžiku,
dy nám v té první hospodě poblíž ruzyňského letiště přinesli objedna
né porce utopenců a piva.
/u/iarná sláva, to ruský pivo se nedá pít!/
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Tak tohle jsmevještě jednou my - opět na ruzyns.cm letišti.
. má-li někdo pocit,
že se tvářím^ hrdě, ba nafoukané, tak
má uplnou pravdu:
držíme před sebou totiž zástavu
s vymalovaní u hlavou velkého
Vladimíra Iljiče a hlavně nápi
sem "nrigadě sociálističeskogo
truda !"
h

veškeré
fotky
TRHAČ
,&
LAJA

sepsal
DAVY

© 1990

... a ještě jednou k pivu;

PIVNÍ

OLYMPIÁDA

se jmenovala akce, kterou zorganizoval
Skeptik ii' srubu Crlí hnízdo na nřivoklátsku dne
21.10.1989«
Princip byl jednoduchý; nejdříve vždy kolo
val vzorek piva mezi všemi soutěžícími.
Fak každý bodoval - o, 1, či dv*r.a body
podle chute /Obodu = špatné, 2 = výborné/
Desetkrát t hem so: tuže peter. mohl každý
zkusit svou zkušenost a typneut si "značku".
A věřte nám, nebyla to žádná legrace, cel
kem bylo dc soutě.e zařazeno >0 druhů piva!
Zvítězivší "znalci": l.Pilda
2.Davy
y.Dája /!/
ho a výsledky chutová obliby piva;
1. loJaban lt/
2. A-.ová laku li?
>. Jihl.Ježek 11°
j

/kdepak n jakejbud
var ci Prazdroj!/
fotov
TIJíAČ
připravil
DAVY
F.S. - Dokumentační
foto pořízeno r ;dši
před začátkem sou
těže. /Ono se nikdy
neví! /

LETOUN!
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s bodovým oceněním .

d e s e ti n e jle p š íc h p řísp ě v c íc h
k a te g o rie je vyvěšeno na
p rá d e ln í šň ů ře, kde s i je každý může
p ře č ís t i obodovat. Z to h o to hodno 
cen í v zn ik á „Cena psaveů", k te rá se
le to s sh o d la s názorem p o ro ty a byla
u d ělen a Anně Košíkové za báseň P ř i 
zn án í. Pro to h o , kdo se zajím á tak é
o o s ta tn í p ráce, jso u p řip rav en y

15. ročník trampské literární sou
těže Trapsavec byl jubilejní. Obe
slalo jej 194 autorů, což je doce
la průměrné množství, ani úroveň
jednotlivých příspěvků se neliši
la od běžného každoročního průmě
ru. Porota 1. kola /Tapi, Ještěr,
Víta Obůrka/ vybírala z 518 pra
cí, jejich kolegům /Kavče, Sint,

Tony Linhart, Juan, Baloun/ zby
lo k hodnocení 99 dílek v druhém
kole. Nadto byla zároveň vyhláše
na nesoutěžní jubilejní přehlídka
pro nejúspěšnější psavce uplynu
lých ročníků - pro srovnání...
Slavnostní oheň spojený s vyhlá
šením výsledků proběhl 25- září
1989 na příjemnémzcampu T.O. Idaho v údolí říčky Úpy blízko Havlovic. Přijelo na něj okolo stov
ky autorů, organizátorů a zástup
ců trampských redakcí, nechyběli
ani místní osadníci, počínající
podzim nadělil překrásné počasí.
Brzy odpoledne se rozjel již tra
diční seminář ,Jak psát?’, kde si
slovo brali někteří porotci. Za
zněly na něm i názory soutěžících
a celkově byla debata docela živá.
Zaslechl jsem slova, že ke kvalit
nímu psaní je nezbytné pečlivé pro
čtení větší knihovny od A do Z /do
slova cituji od Arbese po Zolu/,
s čímž sice souhlasím, jenže to ne
ní cesta pro každého. A kde brát
čas? Na druhé straně spektra názo
rů se zaleskla perlička: „... to,
co píšu pro kamarády, se přece ne
může posuzovat podle literární do
konalosti, nejsme spisovatelé, ale
trampové!” což nechávám bez komen
táře. V průběhu odpoledne rozmluvy
čím dál tím víc přebíhaly k sou
časné situaci v naší zemi a není
divu, stále živé bylo vzrušení ko
lem petice Několik vět a uplynul
pouhý měsíc od srpnového výročí.
Přestože s tím ne všichni souhla-
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ale není každý Poe a zdá se mi,
že atraktivním námětem je zastírá
na neschopnost napsat pěknou po
vídku z všedního dne. Asi tak nej
blíž k tomu letos měla Šklíba.
V poetických kategoriích dvě ceny
/zaslouženě/ získala Anna Košíko
vá, na jejím Přiznání se shodla
porota s čtenáři jednomyslně.
Jinak mne nejvíc překvapilo, že
vymizeli básníci - a nejen ti...
Letošní Trapsavec předznamenal
ofenzívu paní a dívek mezi psavce.
Zlatého i Malého Trapsavce a v ka
tegoriích do 25 let VŠBCHNY ceny
získaly ony! Pouze prózu nad 25'
let zachraňovali tři stateční, prkud bude tento trend pokračovat
i v dalších ročnících, stanou se
psavecké akce vbrzku vítaným lo
vištěm různých seladonů a sňatk:.vých podvodníků.
Po setmění pak při slavnostním
ohni zazněly všechny odměněné pr ce z letošního ročníku, dílka
z přehlídky „oldpsavců” a to nej
lepší, co dalo 15 ročníků Trapss'.ce. Při předávání výher se ukázaš
smutný fakt, že několik ocenč-nýci.
vůbec nepřijelo /nebylo by lepší
je na to upozornit předem?/. Ctě
ní bylo prokládáno zpíváním, po
půlnoci už pak vydrželi jen ti
nejodolnější, většinou starší
psavci, kteří tvořili a tvoří ka
marádskou partu. To mi také dost
chybělo mezi začínajícími, kteří
se většinou vidí pouze na výroč
ním psaveckém ohni. Snad několik

snímku můžete id e n tifik o v a t S in ta ,
Belmonda, F lo b e rta , IIoulu a B rig g i.
P řiv áb en vůní duše k ra je se p řim í 
ch al i p ř íte l Luboš - n e p sa v e c ...

-^ T v ů rčí sem inář, k te rý z a č a l brzy
odpoledne, se p ro tá h l až do podve 
č e rn íc h hodin, kdy s i psavecké osob 
n o s ti v y ra z ily na procházku do le 
g en d árn ích H av lo v ic. Tam se jim po 
d a řilo u ch o p it samu prchavou p o d sta 
tu to h o to sp iso v a te lsk é h o k ra je . Na

'šili, rozpoutala se diskuse o vzta
hu politiky a trampingu, a ta byla
daleko živější, než ta psavecká.
I při ní jsem slyšel lecos, ale vy
bral bych na ukázku Tapinina slo
va: „To, že spolu může jet ven
tramp - disident a tramp - komunis
ta neznamená, že je tramping apoli
tický, ale že je ukázkou tolerance;’
Tapi se také stala středem rozho
vorů o trampských časopisech. Sa
ma pracuje pro svazarmovský Bran
ný pobyt v přírodě a zatím to je,
vedle rubriky v Chataři, jediná
oficiální možnost pro „trampské
novináře” a bohužel nejsou lepší
ani výhledy do budoucnosti. Nos
talgicky se také připomínal útlý
sborníček trampských povídek
Potlach, který v roce 1969 uspo
řádal Honza Vyčítal, a který je
dodnes osamoceni Přitom by se za
uplynulých patnáct let Trapsavce
jistě dalo vybrat okolo deseti
perfektních povídek, zbývá pak
„jenom” přesvědčit nějaké vydava
telství... /Podle posledních drba
Sint a Briggi jednají s Prácí/.
Zatím však v knihkupectvích od
autorů trampů najdete detektivky
kapitána Kida a Kutlochovy verše.
Nad letošním ročníkem jsem se ale
znovu'přesvědčil, že psavcům mno
ho schází. Neobjevil jsem snad je
dinou povídku, která by dokázala
strhnout, přestože by si nepomáha
la prvky sci-fi, horroru, laciné
komiky nebo nějakým tím mrtvým...
Rád si přečtu nějaký ten napínák,
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skleník se totiž Trapsavec hrozí
slezin, které v proběhu roku byly,
proměnit.
tento nedostatek odstraní.
/Z letošních příspěvků jsem vybral
15. ročník Trapsavce skončil a tím
dvě básně - zlatém oceněné Přizná
dnem se rozjel ročník další. Již
ní a z přehlídky „oldpsavců” Na
teď je třeby psát, psát ne k uzá
rozen v Čechách od Houly, která se
věrce ročníku, ale psát stále,
z pochopitelných důvodů nemohla
pravdivě a pro lidi, nedávat svá
díla do šuplete, ale vystavit je
objevit v rozšířeném sborníčku.
Z oceněných povídek také dvě, kte
kritice svých přátel a, bude-li to
ré mne letos nejvíce zaujaly. Po
možné, také někoho, kdo umí víc
rota tje zařadila na 2. a 3. místo
a lip, než my sami. Pokoušet se
v próze nad 23 let./
prorazit ven do světa, ven do nor
málních časopisů, ven i do časopi
Trhač
sů nenormálních, ven z trampského
literárního skleníku! V takový
ZLATÝ TRAPSAVEC
Přiznání - Anna Košíková, Brno
MALÝ TRAPSAVEC
Cekání na zázraky - Tereza „Cibule’' Fričová, Praha
POEZIE PO 23 LET
1. Blues svaté Anny - Anna Košíková, Brno
2. Pitomá pohádka - Lucie Sečkařová, Brno
3. Když jsem na cestách - Irena Hudcová, Plzeň
PRÓZA DO 23 LET
1. Blekevajt a kántryrouds - Lva „Šklíba" Susová, Praha
2. Vlkodlak - Marcela „Pída" Kuchařová, Praha
3. Ahoj slunko - Jana „Šmudla" Indrová, Český Brod
Ako to bolo... - Denisa „Kaška" Petriláková, Žilina
POEZIE NAD 23 LET
1. Zab’ VZabi - Jiří Marek, Brno
2. ... - Hana Synková, Kamýk nad Vltavou
3. Jabloním - Vlasta „AÍka" Zukalová, Pohle
PRÓZA NAD 23 LET
1. Na osadě nepijem - Oldřich „Kapča" Bauer, Rakovník
2. Jak se hraje na hrdlořeza - Karel „Mad" Koliáš, Přerov
3. Loňské dušičky - David „Davy" Kohout, Praha

***

*

ku

V

n e d ě li dopoledne se na trá v n í 
o b je v ila o b ří tu žk a, k te ro u noví
o rg a n iz á to ři T rapsavce /K lub maxim alistů so u střed ěn ý okolo redakce
Písm enek/ p ře d a li Belmondovi a Ví
to v i jako odměnu za vzorné vedení

unoha uplynulých ro čn ík ů so u tě ž e .
-9- Nám zbývá v ě ř it, že T rapsavec
i s novými korm idelníky p o p lu je
správným směrem. Z á le ž í p řece zvlášť
na každém z n ša.

Pozn.: Článek vznikl ještě za socialismu, ted je vše jinak a nové /lite
rární i trampské/ časopisy jistě dají prostor i konkurenci autorům.
T.
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LOŇSKÉ DUŠIČKY
Ten sobotní večer bylo v oujezdský hospodě plno.
Nebylo divu. Venku byl listopadovej den, takovej ten klasickej prosáklej mžením, chvilkovým deštěm, vlezlou mlhou. Vzduch byl plnej havra
ního krákotu a jejich černejch křídel, plnej kouře z pálenýho listí,
plnej bezedný nostalgie.
Seděli jsme kolem stolu tři - Red, Havran a já. Vlastně jsme byli
čtyři - tím čtvrtým byl jednovokej korzár, trošku už přešlej letama,
fajfku v hubě, a byl v poctivým sedmičkovým balení. V tomhle promočeným
a ubrečeným dni byl u našeho stolu vítán, a tak nebylo divu, že už mlel
z posledního.
Seděli jsme nahrbeni nad stolem, promočený batly přes opěradla židlí,
zplihlý usárny byly opřený o ze3 u kamen. Red rozlil další rundu, vzal
si svýho panáka a pomalu ucucával. Ne, do řeči nám teh večer moc nebylo,
to je fakt. Každéj z nás se sám se scbou vypořádával s podzimem, s blbe,ma vzpomínkama, chtěl bejt v tý chvíli sám a přitom v lidský společnosti.
Ten korzár tu podivnou náladu dobře podbarvoval.
„Kluci, mažu si přisednout?” ozvalo se před náma. Zvednu oči a pomy
slím si, no tys nám tady chyběl. Neradi jsme přikývli a tak se dotyčnéj
začal skládat na židli proti mně. Kluk přes dvacet, taky ve vandráckým,
na pohled nic moc.
,Ahoj, já jsem Don,” natahuje ruku přes stal a cení takovej divnéj
úsměv. Odpovíme mu na pozdrav, představíme se a opět se snažíme ponořit
do svejch myšlenek.
Ale je to marný. Ta tichá nálada vzájemný pospolitosti je tatam. Dor;
žvaní ostošest, vykládá kde všude už byl a s kolika holkama chodil a já
nevím co je^tě. Pořád se rozhání pravou rukou, v prstech už kolikátá
startka, před sebou třetí pivo a pár prázdnéjch panáků. Jako by snad po
važoval toho skoro už prázdnýho korzára za výzvu k zápasu. Snažíme se
neposlouchat, ale dost dobře to nejde. Každou chvíli se obrací na několr
z nás, jestli má pravdu či ne, nebo co si myslíme o tom či onom. Odpoví
dáme jednoslabičně, ale jemu je to fuk. Začíná být vulgární a otčas při
dá k dobru dvojsmyslnéj vtip. Tak tohle mám ze všeho nejradši, myslím sá.
Leze mi na nervy.
Rozleju zbytek korzára a povídám klukům, že bych šel. Přikývnou, do
pijeme a už skřípou židle zastrkávaný pod stůl. Havran zatáhne u hostinskýho útratu a začínáme se šněrovat do bund, báglů a žracáků.
V tu drvili se Don zvedne za stolem, má už trochu skelnej pohled,
a povídá: „Kluci, počkejte, já půjdu s várna. Já to tady ve vokolí moc ne
znám.” Ten skoro prosebnéj ton nás zarazí, ba skoro překvapí, a tak
z hospbdy vyrážíme ve čtyřech.
Venku je pořád stejně, spršky listopadovýho deště a tma jako v ranci.
Nasazujeme barety, dopínáme bundy až ke krku a doufáme, že těch šest kilaků k pískovcovéjm převisům zvládneme co nejrychlejc. Rozhodneme se jít
po silnici, stehně je to asi nejrychlejší. Red jde vpředu, nasadil vra
žedný tempo a ja mu za to v duchu žehnám, protože ho napadlo asi stejně
jako mne, že je to jedinej způsob, jak může Don zklapnout zobák. A taky
Aspoň’že takZQ nama’ V ruce nezaPalenÝ cigáro a do řeči mu moc není.

®írn'ým stepáním po silnici. Oujezdec se koupe v mlze už skoro
dva kilometry za náma dole v dolíku.
n°ZklePU Se Jak° sulc>

^oltku za námi není náhodnéj. Je skoro dvě stě kiláků
?adv Sbíli^a1^^ a
Od našich oblíbenejch míst? Nikdy jsm?
tady nebyli a to je právě to, co potřebujeme. Jet někam úplně jinam“.'.
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...a tak se zase vracím ve vzpomínkách zpět. I před rokem jsme v so
botu v podvečer šlapali po silnici, k seníku to byl už kousek a obloha
byla tehdy pro změnu plná hvězd. Byli Jsme tehdy také čtyři - Red, Hav
ran a Já, ovšem místo vulgárního a přiopilého Dona s námi byla nejmladší
Redova sestra, třináctiletá Anička. Miláček celé rodiny. Ono to zní asi
pitomě, ale my jsme to považovali s Havranem za určitý svátek, byli Jsme
vypraní, oholení, dávali Jsme si pozor na jazyk. Dělalo nám to dobře, že
Jsme na jejím prvním vandru, že Jsme schopni:odpovídat na její otázky,
jak se Jmenuje která kytka či zvíře.
Anička šlapala kus před námi, dokazovala nám, Jak ještě může. My jsme
byli rádi, alespoň jsme mohli v klidu dohodnout pro ni na ráno nějaké
překvapení. Zvolna jsme docházeli na vrchol stoupání.
Těch několik následujících vteřin se stalo strašně rychle: přes kopec
se fofrem přehouplo auto, prudce nás oslepilo a okamžitě jsme slyseli ná
raz provázený výkřikem. Nedefinovatelně příšerná kombinace dvou zvuků.
Když jsme doběhli k Aničce, odhozené do příkopu, bylu už auto dávno z do
hledu. A kdo by v té chvíli myslel na číslo...
Všechny zásoby našich obvazů byly málo... Nevím, jak dlouho jsme tehdy
běželi dolů do vsi, Aničku Jsme si střídali v náručí. Pamatuji se, Jak se
mi v běhu prokrvácené manšestraky lepily na nohy.
A pak už jsme jenom st..-li proti místnímu doktorovi a odmítali uvěřit
tomu, že to vše bylo zbytečné...

Přešel rok a Já mám opět ten stejný pocit. Dívám se před sebe nu sil
nici, která se na obzoru láme, a Je mi divný, že se ono auto nepřibližu
je. Cekám opět vražedný, oslňující světla. Jdeme rychle do kopce a záře
za obzorem, zprvu se nám zdající tak výrazná, vypadá na parkovací světla.
Stále žádný hluk motoru.
Dojdeme nahoru na kopec a s úžasem otevřeme huby. V dolíku pod námi
stojí osamoceně kostel s vysokou věží a kolem něho se rozkládá hřbitov
s tisíci světly.. Chvíli tak tiše stojíme a vnímáme tu krásu. Po chvíli
nás dojde Don? slyšíme jeho prudký dejchání a údiv vyjádřenéj slovy;
,,Tý vole, hřbitov. Dyí vony jsou vlastně dneska dušičky...'•
dohlédnu na něj a v tu chvíli mi dojde, že je nalítej víc, než před
tím. Ten vůl snad s sebou táhne flašku...
Red najednou prudce vyrazí z kopce dolů ke hřbitovu, ted už nejkratší
cestou po strništi. Držíme se ho s Havranem v těsným závěsu.
Za slabých deset minut stojíme u branky hřbitova, chvilku váhám, ale
nakonec se osměluji a s vrznutím ji otvírám. Usárny skládáme hned za bran
kou, opíráme je o zídku. Pokládám na ni i svůj haret. Cítím, jak se ve
mně něco láme, opouští mne veškerej vztek, smutek, nostalgie i splín.
Pomalu procházíme mezi nádherně osvětlenými hroby; stíny křížů, andě
lů, náhrobků a občas i nás tancují po bílé kostelní zdi. Šeptem si sdělu
jeme jména, stáří, bydliště či povolání pochovanéjch lidí. Jemňounký
štěrk nám vrže pod kanadama. V tom si všimnu Reda, jak se ohýbá u ve
dlejšího hrobu a narovnává padlou vázu s kytkama. Popojdu o kus dál,
a když spatřím sfouklou svíčku, tak neodolám, abych nevytáhl z kapsy sir
ky a opět ji nezapálil. Pomalu procházíme dál mezi hroby, hřeje nás při
tom fajn pocit a prsty už máme pěkně od vosku. Božský klid ruší snad Je
nom naše tichý kroky či občasný prsknutí nějaký svíčky.
Dojdeme do kouta hřbitova a pohled na náhrobky nám zúží dech - jsou to
nroby dětí. Ted už taháme vajgly svíček i z vlastních kapes a koukáme,
aby na každým hrobu svítila nějaká svíčka či byla alespoň smrková větvič
ka... Pochopitelně, že úplně přeslechneme vrznutí branky a blížící se
kroky. V tý chvíli vidím Reda, jak sedí u jednoho hrobu na bobku a seokxceným hlasem povídá spíše pro sebe: ..Kluci, tahle se taky jmenovala
Anička a byla Jen o dva roky mladší...•’ Rukama nervózně rovná kytky ve
vaze.
/jVednu oči^a vidím Dona,, nohy zeširoka rozkročený, v očích má něco
zlyho a výsměšnýho. V jedny ruce poloprázdnou láhev, v druhý úplně zby
tečně svítící baterku. Už je mi jasný, co přijde, a tak si Jenom pro se-
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be v duchu drmolím pi'osbičku; „Done, proboha, mlč...”
Don stojí dva metry před klečícím Redem, je nahrbened a zamotaným ja
zykem těžce vyslovuje: „Ty vole, co je? Co tady lezeš... nedáš si loká?”
S blbečkovským úsměvem natahuje dopředu ruku s flaškou.
Vidím Havrana, jak ztuhl stejně jako já, ohryzek mu lítá po Krku. Nic
se neděje. Na vedlejším lirobě praská ostošest jedna svíce.
Ještě pořád se nic neděje.
Najednou Reda jeho nohy, nohy běžce dálkovéjch tratí a 1 tltýLu van
dráka, vystřelí do vzpřímené polohy. Slyšíme, Jak zařve; „Ty hajzle, ty,
smradě!” a vidíme Redovu levičku, která se s neuvěřitelným Švihem zaboří
do Donova žaludku. Ten jenom hekne a sklapne jak kudla, ale než se stačí
sesout na zem, nabereho ho Red pravičkou pod zuby, až slyšíme jasný cvak
nutí. Don odlít několik metru ke hi-bitovní zdi, bouchnul se o ni do hla
vy a sesul se na hromadu shrabaný trávy. Upuštěná baterka svítí p.inu; oi. i
do oken. Láhev leží na pískem vysypaný pě. ince a rum z ní rytmick,’. vyt-. ká - glo, glo, glo.
Koukal jsem fascinován na úchvatně vypadajícího R da, ve svejch vysokejch botách stál pevně rozkročenéj, štíhlej pás staženaj invazákem, dú-A
mu stejkal po mokrejch vlasech i vousech. Jenom pomalu povoloval zatatý
pěsti. Najednou se prodce otočil a došel ke hřbitovní brance. Když jsem
k ní došel s Havranem, stál už Rol venku na silnici s usárnou na zádech.
Koukal nepřítomně do tmy, a když viděl, že se soukáme do porubů báglů,
vyrazil ostře vpřed. Když nám jeho usárna zmizela ve tmě, vyrazili jsme
s Havranem za ním.
Vlastně ani nebylo co říct.
David „Davy” Kohout, Praha

J. cisto próza pokročilí

JAK SE HRAJE NA HRDLOŘEZA
Uprostřed noci, s hlavou i srdcem Je^tě plnými zážitku z minul-.'ho
dne, nastupoval Had na nádraží ve Zdicích do rychlíku směr Praha, a pak
směr domu. Oči se mu klížily únavou, nohy bolely od kdovíkolikakilometrového maratónu, který byl nucen podstoupit ve snaze chytit právě tento
vlak. Má štěstí, poslední vagón se zdá být prázdnější. Sesune se někde nvolné místo a dá si ,(dvacet na ucho”. Hrozně nerad sedává v kupé, lide
jsou v něm takoví upjatí a velice těžko se v té atmosféře navažují zná
mosti. Ale te<3 je to jedno. Kupé nekupě. Spát, spát, spát - to Je jene
jediná 3naha. Tak které kupé vybrat? Třeba tohle, Je to tma. *0 patrn«»
otevřít /přece nevzbudí všechny spáče/, rozhrnout potichu záclon!.’. a a
očima oslepenýma od světla z chodbičky najít volný flíček < zalehl/ tí.
V tom Mad strnul jako solný sloup. Vytřeštil bulvy do tmy, vyjekl a lek
nutím upustil chlebník.
Před jeho vyvalenými zraky vystupoval ze tmy obrázek jako z hororu.
Po stěnách „komnaty” totiž hnízdilo hejno obravských netopýra. Drá.< za
seknuté do stropu, s hlavou dolů tu tiše viseli, snad spící, snad čífisj.cí na příští oběí.
(J...je tu průvodčí...” zachrčelo to z 'jedné visící bytosti, načež Je.if
závěs povolil a celá ta hmota se za ohlušujícího rachotu sesypala na pod
lahu. „Hruška, hruška, shnilá hruška!!” rozezněl se v tu ránu hurónský
řev ze všech stran a Hada oslepilo prudké světlo. Někdo rozsvítil.
,tJé, to není průvodčí!” zajásal Hadovi vstříc dívčí hlas. „nožíčku,
to je klika!” řval, zalykaje se smíchy nejbližší netopýr. Teprve nvní
vrátilo milosrdné světlo pohádkovou komnatu zpět do světa lidí. Před
Hadem se na podlaze a na sedadlech zmítalo v bujném veselí čtvero cestu
jících mladšího data narození.
„Co tady blázníte?” nepřestával kulit oči Had. „Klídek, občane,” spus
til dvoumetrový kolohnát, tenký jako chmelová tyč, „právě jste měl raožnost na vlastní voči spatřit Pražskou kvartu v akci.”
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nost na vlastní voči spatřit Pražskou kvartu v akci.”
„Co mu vykáš. Trdlo? Dyí se mrkni, dyí je to vandrák!” ozvalo se ne
skutečně pihovaré a zrzavé strašidlo neurčitého pohlaví. „Hlavně, že to
není ten cvaklístek!” smála se střapatá zlatovláska, které zrovna čtvrtý
z party, na první pohled docela tuctový, hnědovlasý a modrooký kluk, po
máhal zvednout se ze země na nohy.
„No vy ste mi pěknéj čtyřlístek!” vzpamatoval se Mad. Sundal ze zad
batoh a vyhodil ho nahoru na kovovou odkládací plochu mezi červené kros
ny. Ihned poznal typickou výstroj spolucestujících. „Horolezci, že jo?”
„Inteligent!” pochválil ho přehnaně uznale zrzek. „A co ste to provádě
li?” zajímal se hned Mad. Únava z něj po prožitém šoku spadla, mozek za
se začal vnímat nu plné obrátky. „Počkejte, já mu to vysvětlím,” zarazi
la zlatovláska velitelským gestem už už se otevírající pusy kamarádů.
„Hráli jsme takovou fajn hru. Menuje se to ,Na hrušky’... to se všichni
pověsej za špičky na nohách tajdle na věšáky, co sou na nich krosny. Ru
kama se chytěj pod kolenama... a visej... a visej... až přijde podzim
a první hruška dozraje a spadne...”
a nebo až přijde průvodčí a vy
hodí nás z vlaku!” vpadla jí do řeči chmelová tyč. „No, a kvůli tobě sem
teč shnilá hruška...” pokračovala brebentivě zlatovláska, „klidně si sem
vtrhneš a já se lekla, že de cvaklístek... ” „Kdo že de?” podivil se Mad.
„No průvodčí přece!” odsekla, „a za trest si s náma zahraješ taky!” Ná
pad střepaté zlatovlásky vzbudil souhlasnou bouři. Mad se pro jis'totu
ani nepokusil bránit. Byl to opravdu zážitek, viset hlavou dolů a v du
chu si vytloukat bolest z hlavy řevem: „Nebudu shnilá hruška! Nebudu
přece shnilá hruška!”
„Hele, Hade, my známe ještě jednu fajn hru,” zazubila se na nového
kamaráda zrzavá bytost, z níž se t>o hře ,Na hrušky’ a po následném
srdečném představování vylíhnul překrásně ukecaný kluk s přezdívkou Rez.
„Máš bezpochyby na mysli ,Aviatika’,” zamlaskal dvoumetrový kamarád
Trdlo. Klepnul jsi hřebíček na hlavičku, hochu,” s šelmovským zábles
kem v ocích přisvědčil Rez. „Maso,” ocenil chystanou zábavu málomluvný
vedoucí celé horolezecké party s případnou přezdívkou Maso. „Jejdanečky, moje oblíbená!” omlévala na oko Letuška /zlatovlasá růže horolezec
kého čtyřiístku dostala svou přezdívku prý již kdysi dávno, při svých
prvních horolezeckých pokusech/. Mad podle dychtivého výrazu kluků
a Letuúčiny naskakující husí kůže začal tušit, že hra ,Na hrušky’ byla
proti chystanému ,Aviatikovi’ pricházkou v růžové zahradě.
Vlak začal brzdit. Přijížděli do Berouna. Maso mezitím odepjal z kros
ny t nké lano a na konci spletl velký uzel. Celé lano navlékl na levičku
a pravou rukou popadl zbytek provazu asi metr pod uzlem. Vlak zastavil.
Mad musel uznat, že vše mají perfektně secvičeno. Maso s Řezem se vyří
tili ven, každý na opačnou stranu vagónu. Maso roztočil uzel nad hlavou
a mrštil jím přes vagón. Tam ho polapil rez, párkrát zatáhl a hodil
uzel s dostatečnou zásobou lana Letušce stojící v okně. Ta podala bleskov'1 uzel Trdlu, který už v ruce svíral druhý konec provazu. Rozmotal vel
ký uzel a oba konce provazu spojila Akce netrvala déle, než minutu. Na
příč vlakem - mezi okny v chodbičce a v kupé a po střeše vagónu se táhlo
pevné oko lana. Průvodčí někde daleko vpředu odmával zelenou lampičkou,
vlak se dal pomalu do pohybu a za pár chvil opustil spící Beroun.
„Tak, teč ti to vysvětlíme,” ujal se slova znovu Rez. „Principem tyh
le ryze horolezecký hry, je prostě za jízdy' přelézt střechu tohodle va
gonu... nevyvaluj na mě voči, nejsi první, s kým to zkoušíme...” „Zatím
se všichni zubili!” vpadnul do Rezová monologu Trdlo. „... blbost, Trdlo,
nestrou ho, je to brnkačka... jo, a proč se ta hra menuje ,Aviatik’ poz
náš tam nahoře na střeše.”
První sel ř.aso. 3 legovým klidem Angličana se přes skobu a krátký
provázek připnul k velkému oku, vystoupil na okno, pokynul všem vznese—
Pr/V^cí> prohlásil své- oblíbené slovo: „Maso,” natáhl se co nejvýše,
olTuzil se on okna a zcizel v černé hlubině tmy' nad střechou. „Lezl čis—
' j-tbov-ux si Trdlo, „skoro se nedržel lana! ” Ozvalo se zabouchání na
au
u. „i
plachtí,” vypískla Letuška. Za pár okamžiků se v okénku na
na chodbě objevily no’ny a za nimi celý velký Maso. Ošlehaný větrem_______
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a promočený začínajícím deštěm. Vy
síleně se sesul na sedadlo. „Jsi na
řadě!” vyzývavě se po Madovi otočil
Rez. „Cože, já? Vždyť tam venku leje! Já nikdy v životě nikam nevylez!
No dobře teda, ... a můžu se držet
lana?” „No, seš začátečník, jak my
říkáme ,zelenej zajíc’, tuk ti to po
nejprv dovolíme,” vytáhla se Letuška.
Madovi vyrazil na č:le studený pot
a ruce se začaly třást, ač jim v du
chu poroučel pravý opak. Připnul se
na velké oko, naposled se rozlili nul
po útulném kupé a pak vystoupil do
éteru.
V tu chvíli byl mokrý jako myš.
Zatahal za lano. Drželo pevně, vev
nitř v kupé na něm toti: visela celá
Pražská kvarta. Začal ru-kovut naho
ru. Vítr ho bičoval Jak nevolníka,
déšť ho máčel ve stucené koupeli.
Ujela mu ruka. Ale ještě sezstačil
přisát ke kovové střeše vagónu. Zdá
se, že můj anděl strážný nechrni,
pomyslel si a znovu zabral. Prsty mu
praštěly a nohama marně hledal oporu.
Jak se tam mohl ten Maso dostat? Na
vrchol střechy mu chyběly tak čtyři
Jaw - Hwec
hrábnutí a najednou měl pocit že už
to nedokáže. Síly byly pryč, prsty
už skoro necítil. Musím, musím! Nejsem shnilá hruška! Zařvalo to v něm.
Hrábnul znova, znova a zase a najednou mu vítr oderval ztuhlé ruce od la
na. Mad chvílemi plachtil a chvílemi bil tělem o střechu vagónu, svázán
s životem jen tenkou šňůrou horolezeckého lana. Ha chvíli si uvědomil, že
vlak projíždí nějakou vískou, kolem něho zazářilo pár světelných bodů
a pak se vše znovu propadlo do vražedné tmy.
To, jak se dostal do životem kypícího kupé, si začal uvědomovat, až
když přes něj Letuška přehodila svůj huňatý rozehřátý kabátek. Zachránil
ho jen pud sebezáchovy a všudypřítomný anděl strážný. Ty dřevěné, vyběle
né pahýly prstů s několika pramínky červené horké krve to nemohly dokázat.
„Helemese, kamaráda Mada to nějak zmohlo...” „Ale dokázal to. Neni žád
ný béčko...” „No, zřízenej je pěkně...” „Jako šílenej aviatik...” Kolem
Mada se ozývaly hlasy a on je vnímal jen na půl ucha. „Já žiju, lidi?”
nechápavýma očima zíral do rozesmátých tváří. „Co bys nežil, člověče,”
zamlaskal Trdlo, „vždyť to byla přece úplná bmkačka. Ten právej křest
ohněm přijde teprve ted. Znáš hru ,Na hrdlořeza’? To je teprve maso!”
„Průvodčí! Jde průvodčí!” vypískla v tu chvíli, kdy se o Mada pokoušely
mdloby, Letuška. Rychle smotat provaz!
Tmu za oknem prořízly stovky světelných bodů. „Praha...” ulehčené si
vydechl Mad, „a já budu přestupovat!”
Když si Mad po letech na tento zážitek vzpomíná, vždy ho v koutku
duše zabolí Rezová výčitka: „Tak, a ted už se nikdy nedovíš, jak se
hraje ,Na hrdlořeza’!”
Karel „Mad" Koliáš, Přerov

2. místo próza pokročilí

SCHLAFSÁCKE
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PŘIZNÁNÍ
Ještě jsem nevzývala červencovou Plzeň
a Gaspar Sanz mi buší do kytary
rytmy
roku
sedmnáctset pět,
Ještě jsem neschodila polovinu země
a z každé další štace
to se přiznám,
silně mě to táhne zase zpět.
Ještě jsem neroztáhla celtu pod Medvědem
a černá noc, co krotne pod lampami
kňučí u mé postele jak pes,
ještě jsem nevzývala,
neviděla,
nepoznala,
neslyšela...
a vím jen to, že Vysočinou voní švestky,
máta,
jalovec
a vřes.
Anna Košíková, Brno

Zlatý Trapsavec 89
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Trhač

Na podzim loňského roku
se
čtenářům
a
přátelům
autora
dostala do rukou útlá sbírečka
poezie s "nábojem" obsahu,
který
má do utlosti hodně daleko.
Svou prvotinu v edici
Ladění
Mladé fronty presentoval nejenom
trampskému a trapsaveckému světu
více či
méně
známý
kamarád
Kutloch — Jaroslav Slejmar.

chvíle ,A™

S poezií Kutlocha jste se mohli
setkat
na
stránkách
různých
trampských plátků a časopisů, byl
několikrát oceněn v Trapsavci a
v roce 1984- získal
putovního
Trapsavce Zlatého.
Kdo jevil o
poezii hlubší zájem,
mohl
se s
verši
J.
Slejmara sblížit
na
představeních Rubínu, na stráň —
kách Mladého světa a Mladé fronty
i ve vysílání Ďs. rozhlasu.
Dejme tedy alespoň malý prostor
ukázce...........
Smrk

IHX < 1 K I I KOI' isl M VI AS I NfXI POI K XI X X HORSKI KX II 1)1'
Vcha/im do ivvch pohledu
jako do kiainn nádherného obrazu
íoho léta Secese
dosud mlada
a za lou.i
oslovila vnímavého Allonse Muchu:
Jestli chceš
mužes mě malovat jen tak
uprostřed senoseče
a říkepnc tomu t.eba l elo
a nebo
nebo to nu:ze by t i iaska
Nikdy jsem lař ovy obraz neviděl
a tv na přesto tíkáš vítej zač.na žatva
a ktížda další vliv íie bude obiti
jako natuč ni. ky
a budeme mluvit piavdu jako děti
a bude n.un
jako bychom se kilvsi dávno někde potkali
někde
kile by to nikdo z nás nečekal
a nebo jeden diuheho dostali růžovým dopisem
a ticho...
Ne tak to není
Byla jen ústa němá
zakletá do kamení
do kameni ve kterem jsme věky stydli
do kamení...
A na jazyku kutálí se slova omletá
jako oblázky
z řeky Vydry

TAK Sl POSPfiS NOI

A třeba ani nejsme na Mně
jenom nás někdo zkomporoval limoso forte
Zase jsme mírnili
až k sousedům

I

Jenom mně prosím tě řekni
jak to děl tiš
že jsi pořad takova. nahlas...
Ráno se budou plat
tak co
lak doma
N'ó
. iko v autobazaru
taky všechno vojety
lid biieš kvtili mně nádobí
Aja-’
jako obyčejně
Kainar Hrabal a Dcjavu
to bohorovný blus

Je půlka července
je půlnoc
je potopa
V našich hlavách bloudi stěhovací

miz
Illustration '<
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Pokud si nepamatujete, o co jde, tedy stručně:
na jaře byla v -Táborovém ohni aíl?, Fortýru a trampských Qasopiséch vyhlá
šena velká celostátní trampská hra tohoto jména, v níž účastníci přidá
vali své body bud severní nebo jižní trase tratí Cub a tím je "budovali".
Navíc zde byli Indiáni, kteří naopak trusy bořili .
a ostatní snad
vyplyne z výsledku.
Fředevším - čekali jsme daleko větší zájem a boj kamarádu., pro než
byla soutěž vymyšlena, no uzávěrky /konec října/ přišlo 42 /slevy ctyřicetdva/ bodovatelných příspěvku«, Nejdříve vše ještě vypadalo nadějné,
kilometry přibývaly - až do chvíle, kdy přišlo několik obálek od st rých harcovníku, kteří si sice dali na čas, ale zato disciplíny vzali
zgruntu - a přihlásili se k Indiánům, čímž nám zamotali hlavu. Naštěs
tí Vokoun nemusel shánět jízdní řád NSh, takovou převahu přece jen nem_li, ale posujte sami:
severní strana skončila díky bourání většiny tratě brněnským klanem
/Tapi, kiki, Čenda, Sysyn, Bolek/ na 19,15 km, čili kdesi u básnic,
jižní strana naopak dopadla o něco lepe /Indiánů bylo méně, zato praž
ské duo Svuchta-Long nasbíralo dohromady 286 bodu/ a dostali se na
50,1 km, neboli kousek před Pavlovice.
Tečí ještě několik čísel a jmen, než se dostaneme vlastně
tomu hlav
nímu - soutěžním disciplínám a přínosu hry ^ro všechny.
17 Seveřanů získalo celkem 615 bodu, z nichž jim 6 Indiánů 42^,5 bodu
zase odbouralo /a to se indiánské body dělily dvěma!/.
15 Jižanů vybojovalo 659v^odů, ale 4 indiáni jim jich 158 vzali. I tak
vítězství patří - ač méně početnému - jihu.
Nejvíce bodů pro sever vybojovali Pytlák ňíha /68/, Grey /59/ a Jana
okrbková /57/, pro jih Bráca /89/> Andy a Cekí /84/, Lektor a narel
/72/, z Indiánu byli nejurputnčjšími Bolek /194/, Tapi /167/, Itiki
¡YjH, Cvachta /144/ a Long /142/.
V jednotlivých disciplínách poslali nejlepší, nejpřínosnějsi příspěvky
tito kamarádi:
Hra na vandr či potlach: všichni maximum bodů: Hiki, Tapi, Čvachta,
Fred, T.O.Dawson, lade, Andy a Čekí. Všechny vítězné hry postupně uve-
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Jak je patrné z mapky,
Tr.expres z Františkových
Láznímálem ani nevyjel !
/silně jsouzvyznačené
jo t vené úseky/.

deme.
Mrtvé tiate; hodnotila se kvalita doku
mentace, někteří z vás poslali i mapky,
plánky, fotky, více tratí
Bráca
/60 bodů/, Miloš a Jonatán /26/, Orey
/24/, P.Prejda /10/, k.Skrbek /8/,
Šaman /9/•
Písně s vlakovou tématikou: Cvachta a
Long po 585 písních se správnými autory
a dalšími 4ý bez autoru /!/, zde se ob
jevila dokonce i 4.sloka Internacionály,
vše počítačem seřazeno podle abecedy i
napsáno; Riki, -Tapi, Čenda, Sysyn a Bolek
po 574 písních celkem /tady se zas obje
vila i píseň Médi Bédi/, chtěl bych prá
ci tohoto brněnského klanu zažít. Budo
vatelé tratí tady silné zaostali, nejblí
že jsou až Andy a Čekí se ziskem"pouhých"
55 bodů /Long 121, Tapi a spol.po 110/.

Camrátka -přišla kožená, dřevěná, vypalo
vaná i malovaná, dokonce bylo použito
částí dětské železnice-stavebnice. Za
nejlepší jsme vybrali - bez pořadí, se
stejným bodovým ziskem - tato: M.Linhartové, T.ú.óepuoia, Riki, 'i'api.
Za zápis do cancáku, kde se hodnotila originalita, nápaditost a vtipnost,
zéskali nejvíc bodů Lachtan, Miloš a Jonatán, Páde, Riki, Tapi, Čenda,
Sysyn.
A konečně nejvíc jízdenek z konečných stanic vlaku poslal Bolek /72 bodů/,
Tapi /40/,Riki />0/, Čenda, Jana Skrbková a Lan /po 18/.
Tolik k číslům^Mrzí nás, že se vás nezúčastnilo víc, vše mohlo být da
leko zajímavější a napínavější. Škoda. A ted už k výsledkům nejkonkrét
nějším, jak ge vybrala na svém sezení v listopadu porota ve složení Davy,
Trhač, Tony Linhart, Vokoun a Moula /Jupp se Sintem se omluvili/....
Houla
Tolik tedy Houla ... Na hodnocení soutěže jsme se sešli 15-Hstopadu
u nás v bytě a protáhli to do noci, kdepak bych tušil, že za tři dny se
uvidíme opět - jenomže bez Vokouna, který bude ležet v nemocnici pomlácený od policajtů - a Houla bude se Strunkou, Lenkou a mnou večer bre
čet nad rádiem, vysílajícím zprávu o smrti Martina Šmída.
Už tehdy bylo nasnadě, že na zveřejnění a "dopracování" soutěže ne
hoda čas.
Ovšem, když si tři neděle nato vzal duchovní otec celé soutěže Houla
dobrovolně žjvot, nebylo do toho všeho ani trochu chuti. A tak bych se
chtěl alespoň tímto pokusit omluvit Vokouna, Trhače a sebe, prostě nás,
kteří jsme tu soutěž pod Houlovým vedením chystali, že se k ní vracíme
až tel ... Máme v redakci představu, že bychom v každém čísle Letokruhů
věnovali příspěvkům do Trampského expresu zhruba dvě, tři strany.
Davy
Ale nyní již konečně k došlým příspěvkům:
TRAMPSKY SYSIFOS - hra; Soutěžící kamarády rozdělíme do dvojic a ode
bereme se k největšímu krpálu v okolí potlachoviště. Na místě mincířem
zjistíme^ který z obou druhů ve dvojicích je těžší. Tito získávají do
časnou přezdívku Balvan /neb té^ Baloun/, ten lehčí z dvojice ^e pak
Sysifos. Dvojice rozmístíme na úpatí kopce. Balvaní se pohodlné rozva-
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lí /silnější nátury mohou spát/. Na daný povel /např.prásknutí bičem,
lodní siréna apcd./ soutěž začíná. Sysifové se snaží dovalit nalvany
na vrchol stoupání /'u delších hřebenu stanovíme cíl cca 10-pO m ol
startu, skalní stěny a převisy raději nevolíme/, míváni sami nesmí vy
víjet žádnou činnost, naopak ten, který se první vlastní gravitací sku
lí alespoň z poloviny vzdálenosti zpátky na start, získává bílý bod a
přezdívku Kulihrášek
poslali /Indy a Cekí
NAPÁJENÍ

DIVOKÝCH

KONÍ

-

hra:

Mezi dva stromy se napne šňůra a na ni se pevně přiváží sáčky s mlékem
podle počtu soutěžících. Ti se seřadí na st rtovní čáře a na povel se
rozběhnou každý ke svému napajedlu - sáčku. Ten musí co nejrychleji pro
kousnout a vypít, ruce má. ovšem za zády a nesmí si jimi pomáhat, Sáčky
lze umístit i tak nízko, že všichni musí klečet
poslala T.0.Dawson

VAŘENÍ

NA

STUOMĚ

-

hra:

Hráče rozdělíme na družstva /dvojice/ a dáme jim za ukcl uvařit vajíčko
natvrdo, ale vařit se musí v korně stromu* Vítězí nejrychlejší. samo
zřejmě nesmíme na stromě rozdělat cheň ! At si poradí, jak umějí. Když
si neporadí, můžeme jim po uplynutí určité Ihuty prc-zrudit řešení: do
ešusu, v n<-mž vaříme vejce, sypeme žhavé kameny z ohniště. A jestli ne
přijdou na to, jak kameny vytáhnout do koruny, necháme je chvilku trá
pit a pak jim poradíme plechovku,
ppkud je nenapadne tahat plechovku
nahoru pomocí provázku, necháme je, at lezou nu strom se žhavou plechov
kou v náručí.
poslal Riki
a

PRAŽEC - hra:
Hra je tématická a vymyšlená přímo pro Trampský expres, soutěžící kdesi
v lese dostanou polena - kulatiny a sekery. Kdo dřív vyrobí pražec?
Hodnotí se kvalita, vzhled, čas.
poslala Čvachta
Změníme téma, nyní, něco zápisu dc cancsků:

Láska hřeje, ale uhlí je uhlí.
___________ poslal Lachtan
Život vandráka je jako dia
mant - drahéj, tvrdéj a krás
né j .
poslala Tapi

Člověk musí vykonat spoustu dobrých
činů, aby dokázal, že je dobrý.
Aby dokázal, že je špatný, stačí
jeden spatný Čin.
poslal Miloš a Jonatán

Kdyby nebylo trampů, kdo by nám
hnojil naše lesy
poslal. Čenda

Stavět si dum a kolem plot
- neposmívám se! - to je pro ty
kteří už našli pevný bod.
A sobě přeju pevné boty.
poslal aiki

Cti zákony přírody, jen ty jsou
spravedlivé! Nelze je měnit ani
obcházet jako zákony lidí.
poslal Lachtan

Dálka je magnet a přitahuje jen
lidi ze železa.
poslal šysyn

Tclik tedy z Trampského expresu prC’ dnešek, v příštím čísle bychom
se rádi věnovali m.j, camrátkum a mrtvým tratím
Davy

LETOUNI
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KOMU UPSAT DUŠI
??? obsazená redakční rada, odběr celo
světový a náklad 150 000! V sále vy
Ďectý salonek restaurace v Rigráku
pukla bezradnost. Co ted? Co dál?
10. března 1990, 10:00. Dlouho plá Tyto otázky kroužily vzduchem i po
novaná slezina lidí, jež mají co či přestávce. Staří pardi se oháněli
svými profesionálními kvalitami,
nit s trampskými časopisy, začala.
tím, že vycházejí všem vstříc, ka
Jednání otevřel Richard Sebeček marádstvím, tradicí a výlučností
Maršál, který hovořil o celonárod
ní:.; trampském časopisu. Obklopil se Prahy. Vokoun se do nich pustil se
štosem samizdatových plátků a z
novináři Sašou žurmanem, Pavlem
nich plynoucím morálním
Plačkem - Moby Dickem,
právem k vydávání. Lidé se
Slávkem Ostrézim z Panto
překřikovali a zvedali ze
nu a pod. Jeden po druhém
židlí... A výsledek? Staří
pak horovali pro časopis,
Pražáci si chtějí dělat
nabízeli papír, tisk i
časopis /Pacifik Expres?/,
sponzora a vybízeli „mla
Ďáblík pojede samozřejmě
dé"' ke spolupráci. Ti
dál se svým koncernem a
„mladí" /Tapi, Kayman, Li
skupina trapsavců /k níž
šák, Víta Gbůrka, Šklíba,
máme nejblíž/ na něj vznes
Věra. Malátková, Vokoun,
la dvě otázky: dá-li jim
Briggi, Daktari.../ však
prostor /to ano!/ a zdav
nejevili očekávané nadše
budou mít možnost ovlivňo
ní, nebof přijeli 3 hoto
vým návrhem velmi pěkného
vat i celkovou tvář listu
/a zde byla odpověo vyhý
’Mindru. V salonku počalo
noustnout ovzduší. Vtom
Z.VašíČek/Ďáblík bavá/. Po kratší poradě
-e rozrazily dveře, vesel
a jistém váhání se nakonec
.'.deněk Vašíček - Ďáblík
Tapi a spol. po faustovsku
upsala Ďáblíkovi. Věřím, že již tak
■’ C. tr-vy a podél štola rozhazoval
<ýtisk.y Trampa. Pak vyložil karty
dobrému časopisu pomohou k ještě
a byla to samá esa:, soukromé vydava lepší úrovni. Jen se bojím této vě
telství, šest miliónů základního ka ty: „Jsem obchodník a budu tisknout
pitálu, 40% akcií v USA, tisk a pa- to, co lidi chtějí číst a co si
:;ír neomezen, plány na vydávání kní koupí..." A tuším, že Tramp nebude
žek, Čtyřbarevná Minolta na spěšný
místem pro vyslovení nepopulárních
tisk zpěvníků a zvadel, výroba od
názorů a skutečností. Tak si po
znaku v Krakově, dolary z Nadace
tomto střetu generací, morálky a
Charty 77,sál v hospodě, solidně
ekonomiky říkám ZLATEJ SAMIZDAT!!!
Kdo Jen mohl tušit, co se stane!
Místo několika řádků s novinka
mi CFT music mám potěšení vám
sdělit, že Supraphon vydal LP
Šafrán /Lutka, Třešňák.../ a
Stůj, břízo zelená /Hutka/;
že Panton si zavzpomínal Kry¡lovým Bratříčkem a přidal ho
dinovou kazetu Hutkova konce
tu v Malostranské besedě a fungl nový Bonton dal na tri: do čtyř
dnů kazetu Folkové vánoce 89 - set
kání folkařů v Kroměříži a nabídl Rakovinu
Karla Kryla na LP desce. Každý vydělává.
A jinak: VI. Merta 2 /Praha magická ještě
cenzurována/, Country Brass /dechovkou aranžované instrumentálky/, Wayfaring Stranexperti Poutníci/ a singly Pavlíny Jíšové /vynikající 4 vě
cičky s" Poutníky, Nezmary a Žalmanem/, J. Nohavicy /Písně pro V.V./, VI.
Merty /Vybraná slova/ a LP věštící dvě písně Wabiho Ryvoly...

-¥■ 5.12.89 v Lucerně - domá
cí stávkovali, hráli pouze
ti, kdo dosud nemohli: Ota
Veverka, Vladimír Veit, Ka
rel Kryl, Bohdan Mikolášek,
Marta Kubišová a Jarda Hutkav
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