Boll tan« hlava a ncvinovsjch zpráv
t

Kde se Co se zase stalo
Převraty aféry a strach.
A etaíilo b,y jen tak sálo
.4010?
Je tolik všelijjakejch svötft. Světů protich&dnejch,
kde sice prej vSichni chtěj

jedno, öle každéj ňák

jinak. I my mázne svůj malej svot. Chodí se do něj
pěšky a jezděj tam lokálky, žijou tea divný ftáci
v 3yaibioze s poázif, sedáváj tam lidi u vohně a povídej vo vüeliöems. Vopr&vdu, vo vSeliöesa*.
Jenže tenhle sálej svět se do toho velkého moderního evč-ta ňáko najednou nechce vejít. S&jednou nestaěí to, že kdysi kdosi založil první osadu a že
*

je v leee přece dobře. Jo, je. Ale najednou je to
aiálo.

a jednou se stáváj z trampířů ochranáři a

v lese se dělá. Vono už stejně je těžký jezdit a
couřat bez cíle, tfady si dót pi\ro, támhle postavit
boudu nebo uspořádat potlach. Vývoj jde dál - ve
světě i mezi náína. Lesy koneckonců taky vypadej jinak než v době prvních traperů, A tak se poaalu
aSnía®. Hotsantisu zaěíná vyhánět lesnická ekonomika
a zájay ochrany. 'oneckonců nežijeme v zemi nedozírna jch plání, ala právě tady. A právě tady je
poraalu třeba se přizpůsobovat a přemej81 et vo novejch foraóch a stylu. Pokud hechcem za pár 1st
slyfíet: "Jo trainpová? To byli..."
A vo to de«

c

Jak dělat podobiznu ctáka
Jacque£ Préver^
Kejdříve namalovat klec s otevřenými dvírfcy
pak namalovat něco hezkého, něco prostého, něco
krásného, něco vhodného
pro ptáka.
Podepřít potom plátno o strom
v zahradě, v háji nebo v lese,
schovat se za strom be2o slova, bez pohnutí.
N5k'3y přijde pták brzo.
Ale může si dát na čas po dlouhá léta, než se rozhodne.
Nedat se odradit a Sekat,fiefcatje-li třeba po léta
přičemž rychlost nebo pomalost příchodu ptáíta není
v žádném pomčru k tomu, jak se obraz pcveie.
Když přijde pták /přijde-li/
zachovat nejhlubSi ticho, Sekat až pták v toupí
do klece
a když tam vstoupl
pomalu zavřít Štětcem dvířka.
Pak smazat všec ;ny příčky, jednu po druhé,
a dávat pozor, abychom se nedotkli žádného ptačího
péra.
UdSlst potom obraz stromu a Irybrst tam nejhezčí
včtev pro ptáka.w
Namalovat i zeleň listů a svěžest včtru, sluneční
pyl, bzučení hmyzu v trávě za lesního parno.
A Sexat pak, až se pták rozhodne zpívat.
K-?yž pták nezpívá, je to špatná znamení - znamení,
že je obraz Spatný.
Ale zpívá - li, je to dobrá znamení - znamení, že
můžete obraz podepsat.
Tehdy vytrhnete zlehýnse ptákovi jedno péro a napíčete své jméno do rohu obrazu.

•
3

•

•

V takový veliký zaioradě plrv>! kráenejch stromů,ptáků
v jejich korunách,potoka protékajících kdo je napadne - v takový veliký zahradě be2 plot^ a ostnatýho
5
drátu - v takový veliký a krásný zahradě - stojí dám.
není už roahodně nejmladší a z jeho CLekatejch zdí
už dobrsjch šedesát let vopadává osítks.Proetě dům,
kterej už něco pamatuje, a co je na tom nejpodivnější
v těch voprejskanejch zdech je vod položení základního kamene pořád živo. Eiydlej ta^i úplně vobyčejný lidi, lidi který mají radost za života, radost v a tak
pošetilejch věcí jako je hezká písnička,báseň nebo
knížka, která má písmenka na sladěný do t.ý správný roviny.
Těm lidem se pořád zdá krósnej sen o vlastním Jo mě,
sen o tý nádherný zaftr^dě, kde se vždycky sejdou
a povídají si - a třeba to někdy jsou blbosti - ale
krásný a ty lidi uměj aoe hezky vyprávět. Pravda někteří nevydrželi. Z nějakýho důvodu jim zdi toho
domu začali bejt těsný,nejpohodlnější život to zrovna taky není,tak se sebrali a šli. Ale vždycky když
k
někdo odejde,přijde jinej a zase nějakaj čas zůstane, Sám nevím,co je sem přitahuje. Snad ta zahrada
kolem...anebo,že lidi maj vobyčejně rádi starý
s
věci.
Jenže i čas chce svý a tak v nějakým divným kolotoči
přišlo sem a tam období, kdy se dům tak nějak nahrbil
a pokles v kolenou scoro do kleku,ale vždycky.fcdyž
bylo nejhůř,se pár z těch bláznivéjch lidí naštvalo,
opřelo se ramenama do zdí a drželi a podpírali je
dokud aase nebyly rovný.
Až včera.
AŽ včera se stalo něco podivnýho.Za deštivý noci
přišel nijakéj Někdo,zlomyslně se pošiour&í v základech, přeřezal krovy,objevily se první trhliny
kterejsia začalo do domu zatejkat - a voda - voda už
skoro zatopila sklep.
Ale všechno to bylo málo. 2a dne jim pak začal parcelovat tu krásnou zahradu a když se kolei^ domu začala stahovat silnice,když se objevily první cedule
"Cizím vstup za kázán*' a v nejvzdálenějším rohu vyrůstala mezi polámanými stromy skleněné budova Komise
pro ochranu přírody, ti lidé se zalekli nezvyklého
- ruchu a se sklopenýma očima řekli jeni
"TC je škoda".
A šli se sami dobrovolně zavřít do svého doau,do
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svých ulitek,a když jira zase p išel ten Někdo,otevřel jeden opatrně okno a zakřičel:
"Neeh toho, nach toho a táhni."
' Jenže křičel to tak hrozně potichu,vlastně Septal,
že ho uslyšel jen soused,ten pokýv&l hlavou & ml ky
souhlušil.
A pök,zatím naposled, znovu přiSel Někdo,obhlíd plány
toho etarýho domu,a že už jsou asi zastaralý a nevyhovující, ta* kopnul sem a támhle - díua se stál 2 víc
a víc otřšsá pod údery Někoho a ty lidičky v něm aají pořád větSÍ strach, že se jim zem otevře pod nohama
a oni budou z té výšky padat a padat až zastanou
v pokleku a plačíc vedle popraskaného základního kamene a jako aalý, výsmSSný,bílý deštík se jim na hlavy budou snáSet vytrhané list;y se sbírky vlastní
poezie.••
D&a zatím sice stojí, ale na jedné z jeho falešných
podpěr visí plechové cedul-a:
n
Po byt na vlastní rižiso."
, Na všech parcelách ukrojených z bývalé veliké zahrady
stojí te3 nepřehledná řada nových domS, doaö se vším
co je třeba ke spokojenému životu c - a ten starý dům es prý musí zbourat - musí ustoupit,
snisí uvolnit místo pokroku ve jménu společnosti.
Ale kdo je vlastně ta společnost?
Přece i ti,kteří dosud v tom starém domě žijí!
- - - öesilko - - - Líbí se

/houlovi
a česlovi/

Jiří Žáček
^
^
<oleje
dálku
na malých staničkách
AŽ dopijea tmu z šólkft
odejdem po špičkách
2 kapes nám parněí vretká
tabá£ snů vymetá
Spí ňadra na oSatkéch
v jablka zakletá
/ze sbírkj ilostné
prstoklady - 5; 79/

*
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Hodně kamarádů se zabývá nějakou výtvarnou nebo rukodělnou prací. Ze spousty raateriélu a z pocitu nutnost:
a schopno?ti "něco dělat" vznikl3 v Táboře myšlenka
instalovat výstavu, Kde a jak? V rozestavěném <2om£
na samém okraji města,za igelitovými okny a prkennými větrolamy,ns stolech a polystyrénových panelech
pod světlem z mnoha různých lamp a lampiček.
Sešly se tady věci odlišných typů a kvalit,Cd placek ke kresbám a obrazům,od drobných Šperků po velkou
tapiserii, od fotografií po pečivo.tfalkou část výstav;
můžeme zahrnout do kategorie výtvarného řemesla,část
se blíží umělecké tvorbě.
Kde je hranice,jaké jsou rozdíly,kam a2 je možné
ve výtvarném projevu dožít a proč?Ha takové otázky
jene se pokusili odpovídat v patek večer při promítání uměleckých děl a povídali jsme si p.?! tom, jak se
dívat na současné umění,tee kterému se tak těžce proniká.
Skrytý obsah umělecké tvorby je složitějáí,sděliteln ý ^ pochopitelný než řemeslné forma,sledující zároveň funkci a užitnost výrobku.Jedno není nadřazeno
druhému.Existují vedle sebe a ny je můžeme srovnávat
v míře intelektuálního a citového obsahu.
Z niterných podnětů,ze světa fantazie a předct&v
Fex čerpá - uzavírá
do mikrosvšta jemně malovaných
netradičních šperků.'resby FeSi a Ótéčka jsou ázce
svázané se smyslem Feäovy poezie,odehrávající se kdesi před branami smrti a zániku.V/ickie dává barevnami
pastely nahlédnout dc svých n~jskrytějších a nejosobnějších *nů,prožitků a postřeh*.-tírovy kreslené obrázky měst žijí desítka ni drobných figurek,zákoutí
a žertovných příhod,nad kterými se pobavíae stejně
dobře jako nad wuasinkovým kresleným humorem.
Fotograf ie uměleckého charakteru /stroza/, zdymadloBidloun,portrét, stromy - 3ambus,postavy - <í£ra/
a dobré fotografie reportážní /Slon.Bambus/ z přírody
i o lidech doprovázely placky s typicky trampskou
tématikou, s barevnými krajinkami a malovanými šklebe3oury/Bimbo,Cimbura/,kalupet a kožen opasek,samorosty upravené /Bicsbo - volavka/ i doplněné /Jajda-jemný
vyřezávaný květ/,trampský betlérn vyřezaný ze sádry

s A o l e g a z í-rostějova - připomněl nám typem kresby
Kantorka/ a perníkové pečivo a cukrovou polevou
od Cipíska.Gobelín/Jiskra/, intarsie /Shorty/
i drnaná závěsná krajka /Bambus/ tvořily protějšek
drobnějšíma Šperkům; kolskce z tvarované kxlže a z kovových spirál /Fex/,závěsy na krk a přívěsky malovaná na přírodních materiálech /Fex,UtéČko/,jemná
dřevořezba/Jajda/, drhání kombinované s kamenem
/Vlnka/, technické stříbro /ZubMk/.
Výstavu doplnili Čára s Čísílkem nahodilými exponáty /wydle,kladivo?, žárovna Nikoly Tesly šuhaje/o kterých snad netušili, že nemají daleko k některým
výtvarným objektům západoevropského a amerického,
jak jsme je mohli srovnat s reprodukcemi ve vystsven ch knížkách o současném moderním umění.3aysl obojího jsme zatím nehledali,ale vrátíme se k němu koncem listopadu v dalším povídání o «aění.Tehdy už
by měl b't hotový katalog,ve kterém všechny věci
ofotografované a doprovázené podrobnějšími údaji
a s dvcdním textem o smyslu a problémech umělecké
A
tvorby.
A nakonec několik faktů* výstavu vidělo asi devaf. desát lidí »obeslali jí kamarádi z Tábora a okolí,
z Prahy a P r o s t ě j o v a . * k o ž e Brdská smečka zůstala až na vyjíaky nezfičastněná, i když o celém plánu
se vědělo dlouho předem.Takovou vlažnost přece jen
nikdo nečekal*
Wickie
Co k tomu dodat? Se ti, kteří nepřijeli mají opravdu Čeho litovat. Ale je zároveň třeba už myslet
na zopakování podobné výstavy,protože by mohla být
mnohem obsažně jší, kdyby vystavovalo víc lidí.Třeba
zrovna v Praze je spousta dalSích,kteří lstos nevystavovali a rozhodně by nám měli co usázat. Takže
kamarádi řezbéři,kreslíři a malíři a vy všic ;ni
další - ozvete sel
Stálo by taky za úvahu příStS vybrat z toho množství
novoročenek a zvadel,ukázat i linoryty,samorosty
a jiné věci,které letos nebylo vidět.
Podobné výstavy nejsou samoúčelné a mají vetší kulturní a "společenský" vliv než si mnozí z nás myslí»
, První vlaStovkfe je na světě a ... Tábor UMÍ ...
česíl!co

Tramp ňe duše poetická
Až začne kytara hrát
afaaní čas
Ještě grošák Den
Zpěv ptáků odezněl
poržávŽ na pasece
Mříž temných kmenů
ještš klepe
jak mlčící strážci
kopyty do pařízků,
hlídá klín lasa.
ještě onlávkou
Pod bílou sáplavou
pocuchává břízku,
zem v mdlobách klesá
ale už pěšinami
a nad mrtvým
na louku neuteče.
chladným a mrazivým polem
se nevznese jásavý potůčků Až začne kytara hrát
hlas.
půjdeme hřebel c?ovat.
Studený vítr se prohání
Lubomír Jantač
kolem
/TrapeMvéc 79/
a kvílivě pláče nad bezmocnou
zemí.
Ztrnulé ticho ví, že ještě není,
SSrWž-tíos
Vždyl je to tas jednoducné
Maruš - í^č.goutníci_ Jßiue laici f ale máme fantazii
- - - - - - - - - Proč nám ji chcete brát?
Dáši
0 vašich vzorcích se dá těžko
snít.
Vám je hej!
Houslové klíče
k vojenská kombinéza
Brousíte mozky stovkou
Šitá tak pkorát
teotií
Kroky
a čeká na vás Nobelova
A roztříštěný obraz
cena,
Ha hladině
jenže my nad papíry
Kuličky reality
má dáti - dal
Rozesmátá zrcadélka
ukováni nad kalkulační
kapek
stroje této doby
A obrysy kamarádů
můžem dostat leda důchod..
üzda je na tisíc kusů
Proč se hrome smějete?I
Co krošc to zmar
Pstl
Všech hádek a neštěstí
Někdo klepe.
Střípky slunce
Pro: by to nemohl být on?
Obyčejný- kaluž
Růžověj mluvící marlansxej
slonř!
?<ešetlák
Jenom listonošř
Nevadí.I
Snad příště...
Balcar

Wicklet T r a m p i n g
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^ákrok_SKB_při_Jp£tILU£]iu apod,
Služební zákrok provádí SNB na základě rozhodnutí
příslušného nár. výboru. Bez tohoto rozhodnutí může být zákrok prove.-en jen tehdy, pokud účastníci
shromáždění páchají trestný čin, přeSin nebo přestupek. / a to shromáždění nepovolená i povolené/.
Porušení zákazu, vyplývajícího ze zákona o dobrovolných organizacích a shromážděních je většinou
£řeetu£ek, za který lze uložit poicutu - viz dál.
Prostředky používané při zákrocích:
hmaty sebeobrany, elzný plyn, obušes, služební pes,
proud vody, vytlačování vozidly, údery zbraní, v strážný výstřel do vzduchu - a to v zájmu veřejného pořádku, zejména k odvrácení útoku na příslušníka SNB nebo jinou osobu, při zákroku proti výtržníkům nebo k překonání odporu, který bránívslužeb,
výkonu, splnění výzvy nebo při útěku zajiětované
osoby.
Než však sáhne SNB k těmto zákrolcům, jsou příslušníci povinni užít domluvy»napomenutí a výzvy.
Oprávnění PS /B při výkonu služby:
- do příchodu 8MB požadovat vysvětlení od každého,
kdo může pomoci objasnit skutečnost, týkající ee
řízení
- na místě napomenout občana, který porušil veřejný pořádek /o pokutě viz dál/
- zjištovat totožnost u toho, kdo se dopustil přestupku, přečinu nebo trest, činu
- vyzvat osobu, která se nemůže hodnověrně prokázat
a dopustila se tr. činu nebo přečinu /nikoli přestupfcu!/ aby je následovala na útvar 3KB
- vykonávají - li službu spolu s příslušníkem 3N8,
mohou použít obušku a slzotvorného prostředku -na
pokyn SNB a v mezích tohoto zákona /o SNB/
iCaždý je povinen uposlechnout pokynů a výzev, vydaných v mezích oprávnění zákona o BNB,

%

Přestu£kv
Zákon o přestupcích stanoví, Žejc přestupkem se kromě
typů uvedených v tomto zákonš rozuaí i zaviněná jednání nebe zaviněné porušení»povinností. vyplývajících
z jiného přávního předpisu, pokud narušují nebo ztěžují plnění úkolů státní správy, ruší veřej, pořádek nebo socialist, soužití, pokud nejde o tr. Sin
nebo přečin.
Nelze být trestán dvakrát pro tentýž přestupek!" /důležité při ukládání pokut/.

i

Typy přestupků:
a/ - np úseku lesního a zeměd. hospodářství: ztížení
plnění plánu lesní nebo zem. v roby
- zanedbání ochrany zeměd. nebo lesního půdního
fondu
- neplnění povinností stanovených k ochraně myslivosti a rybářství /vyhlášky a místní úpravy/
b/ na úseku školství,kultury a ochrany přírodyi
poškození chráněné části přírody, neplnění povinností k její ochraně /zákon o ochraně přírod^/
c/ proti veřejnému pořádku: nemít předepsaný obíansk^ průkaz, neoprávněný vstup na místa, na něž je
»stup v obecném zájmu zakázán
neuposlechnutí výzvy veřej, orgánu při výkonu jeho pravomoci
d/ proti ochranš před požáry:
zanedbání opatrnosti potřebné k zabránění vzniku
požáru
na zá-siadš tohoto přestupku mohou bjít postižení
všichni ti, kdo se zdržují blízko ohně /tj udržování ohně/
jestliže je přestupek formulován jako "rozdělávání
ohn§", může být potrestán pouze jeden a to ten, kde
ohen rozdělal /a samozřejmě byl při tom přistižen/
V tom případě jde o porušení lesního zákona sil a,
nikoliv o"zákon o přestupcích,
e/ proti socialist, soužití: výtržnictví, rušení
nočního klidu, překročení zavírací hodiny, drobné
poškození veřej, nebo soukrom. majetku.
Projednávání přestupků:
K projednávání je místně příslušný NV, k usnadnění
nebo z jinýeh důležitých důvodů /není v zákoně sue-

cifikováno/ se může postoupit NV, v jehož obvodě občan bydlí nebo pracuje.
Při projednávání se má postupovat tak, aby byl co nej
přesněji zjištěn skutečný stav věci. Občanu,který se
přestupku dopustil, musí být dána možnost se vyjádřit
k zjištovanénu stavu věci i ke způsobu jeho zjištění
/ ! 1 / a popř. navrhnout jeho doplnění. V nepřítomnocti
občana se může projednávat jen tehdy, pokud se odmítne dostavit nebo se nedostaví bez náležité omluvy.
Přestupek nelze projednávat, uplynula - li doba jsdhoho roku od jeho spáchání.
Nevede-li k náprsvč občana projednání psstupku,uloží M : napomenutí,veřej. důtku, nebo pokutu do 5U.SČS
Pokuty—
dokuta může být uložena jen fyzickým osobám, které
se provinily - tzn. neexistuje pojem "kolektivní vina", vždy je za přestupek odpovědný pouze jeden- viz
rozdělávání ohně /není totožné s udržováním ohně!/
Pokuty může uložit NV a jím pověřená orgány.Určuje
to Vyhláška o blokovém řízení.
Do 100 řič3 mohou v oboru svá působnosti vybírat pokuty mj: orgány VB, orgány NV povšřené výkonem požární ochrany, příslušníci ozbrojené stráže železnic.
!£yto orgány nepotřebují po/olení NV, na požádání se
prokáží svým služebním průkazem.
Jiným orgánům nebo osobám vystaví NV pověřovací listinu, v níž uvede, v jakém rozsahu a za jaké přestupky jsou oprávněni v blokovém řízení ukládat pokutu. Také oni mohou vybírat jen částku do 100 <<£s.
/Je proto třeba vždy znát, za jaký přestupek máme
platit, nechat si ukázat průkaz a pověřovací listinu - k případné stížnosti ap/.
Pokuta se vybírá jen se souhlasem pachatele, v případě, že byl přestupek akutečnč prokázán a nestačí-li
domluvaJ Proti pokutě dobrovolnč zaplacené, m> kterou b,yl vystaven blok, není možné se o volat.Odepře
li postižen;, pokutu zaplatit, zmocněný orgán ji neuloží o oznámí přestupek NV nebo jinému přísl. orgánu
Je-li občan ochoten pokutu zaplatit,ale nemůže tak
učinit na místě, vydá or.^án "blok na pokuty na místě nezaplacené".Po 1$ dnech se může vymáhat správ,
exekucí.
/do;íon:lení příště/

Texty co se těžko sháněj :
Festival pisni v městě
£abi

ola

Jednou když sem nešel do hospody
tak sem při Sel domflt střízlivěj
schránce taas jak zaěínaj schody
a ve
sem našel dopis paušalcvanej
Přípravnéj výbor vobyěejnejch písní
nás voba s bráchou k vystoupení zval
že prej na nás nebudou moc přísný
jen když navštívíme Festival
Rf: Festival sn5 zlatejch s&k
ztracenejch dnů fousy a frak
falešnejch nadějí a převleků a spreji
festival přání nevyřCenejch
studenejch lásek nenaplněnajch
festival divnejch lidí co si chtějí hrát
Tak sebrali sae kytary a struny
a jeli zpívat do městefika SN
my douUali sme že z nás každej umí
rozdávat radost kolem lidem váem
když vešli sme do koncertního sálu
já s hrůzou sera si všim že nemám frak
a s v očima jak díry v e-ientálu
sem pozoroval co ne dělo pak
Rf: Festival.,.
Se zoufalstvím a se slzama v oku
tam nižná dívka plakala svůj hit
na křivce jejích nedospělých boků
lze tušit jak v ní její cit je bit
a vážní muži ušlechtilých duší
jí přicházejí s kytkou blahopřát
a člověk maně tragédii tuěí
za vším co se holce mohlo stát
Rf: Festival...
Do blýskavých not nablýskaných plechů
vpad náhle měkký sametový hlas
a do plejády fantastick ch vzdachů
ujištoval všechny zas a zub

Že je naše země hrozně krásná
a von že se cejtí hrozně sám
protože mu jeho hvězda jasná
vodešla a von tec! neví kasa
Rřsfestival...
"dyž naposlede zahřměla kapela
a uklonil se důležitý pán
my s bráchou sae si votřeli svý Selu
a do bufetu šli sme na salám
tam -;o rána pak žr.ěly naše písně
vobyčejný jako život sáta
a žádnsj z pinglů nedíval se přísně
nebol sme jim naplnili plán

Rozumíte tomuj;
aneb jak jsem při cestě z Trapsavce potkt-I u vstupu do metra příslušníka:
Rik.v __-__S£OCH_
I_říslušrví kj_ /tvrdý pohled a jednoznačné gcrto ru ou/:
~~"Fo;J'3te eeml Můžete mi ukázat váš občanský průkaz?"
j£á__/znechuceně/: "Jistě,moment strpení, hned ho najdu."
Příčí, /přísné/: "Odtud jedete"
7á~/ikoumavě/: "rroč se ptáte "
TřTsl. /tajemně až zasvěceně/: "Taky jsem jezeil, tak
"" mi to zajímá."
jjá_/vúhav5/: "Jedu z akce organizovaná ä£Laä. světem."
Přfl./pomalu ustupuje z přísného tónu/: *\de jste
spali? V lese?"
Já /pí-esvědčivS/: "l?e, v Juni or campu."
Pří sl. /otcovsky mi pokl dá ruku na rameno/: "Tak je
to správné, toto musíme podporovat.Jffůžete jít."
Já/ udiveně/: "občanku už nechcete vidět?"
Wísl^./zdvihá ru u ke štítku čepice a důvěřivě prsví/
~ "Me, jste náš člověk!!!"
Já /potácím se jako ve snách do metra a prohlížím
se, kde na mně vyrostla značka uvěěomělosti/.
Pozn, Dýmu:

Uvědomilort je když...;??

Jszyk^a tr aeping - p o s e t é
PhDr^Sint

Nebyl by trsuisp trempem, kdyby neměl něco na zádech.
Jakémukoli batohu fikáme "veksl",specializovanějSích toren máme několik,řádně se nadec .t čte,abyste
přeříkali dvaacv cetičlennou synonymickou/tj významově téměř totožnou/ řadu pojmenování našeho neoblíbeně jšího zavazadla,"áestorna"."úeeka","uska","usa",
"usárna","usranee","uzda","uzdice'V'lauf","nudle",
"Tužka", "'žížala", štriMl*, Žiletka", "putna", "ropovod",
"kredenc", "pakárna", "podnik", ".jarmark", "Čechárna",
"artvé dítě", ^nedostatku místa se zmíníme jen o několika v še uvedených výrazech: "úestorna" atd vzniklo podle iniciálových zkratek,"lauf","nudle","žiletka", "mrtvé dítě", podle zpdeobu b>„ sní7"kredenc"
"jarmark","podnik" podle obsahu, popř. áčelu,"Čechárna" podle miete v roby, pojmenování üada" říká J.
Škvařil, má tuto historii, asi r. 1962 se v jednom 3esópise objevila reportáž o trampech a slovo "ueka"
tam bylo zcomoleno na "uzda" - trempové z toho měli
legraci po celé republice a trampský slangbyl obohacen o další výraz, Nezbytným doplňkem "desky" je
/nadechněte se ještě více/ "žebr&dlo", "žbrálo","žebro", "s: mrodlo","žracák","žrac","Žrédelník","žrádlovnik","papajka","hampapák","bumbók"."chlebas","ferotvuk","brotsak","madcvuk","meáék","medourM,"medvěd",
"bažant", "kaěeníi", "ledvina", "fofrmo na", "nageiák",
"áčko","gébo". Tento pětadvacetičlenný výčet,který
by zaujal kdekterého lingvistu, je nejdelší synonymickou řadou nacházející se v trampském slangu.Vedle
"desky" těší ee velké oblibě ještě "tele" nebo"teletina", "telecko", "telieko","telecí", i'a tento druh
torny si šikovní trompové upevňují "bandalír" neboli
"podkovu", "nemáš-li žádný batoh, zabal stanový dílec,
převážej ho kusem prov. zu či řemenu a vznikne tak
"tulák" neboli "balidlo", "rulička","roura" "had",Sraotek","mrave ec". jinak také "file". Ostatní druhy
zavazadel: "briták" neboli "gébéčko", dále "italka"
a "kanada", Někdy přijde vhod "osvobozená domácnost",
tj torna dokladně nabalené.
Pžíště: vybavení trempa.

.

Není jDddíl_ jako oddíl:2:_
tiuasc&cán
Pakshe_
Klub lesní moudrosti pracuje 3 roky.členská hladina
se pohybuje kolem 4o. Méně neustálý příliv nováčků je pro nás těžká někdy říkat "í-íezlobte se, nevezmem vás ani na zkoušku**.. .ale většinou se nedá nic
jiného dělat. Už tak na »němu a Velkých radách praská klubovma ve švech. Taky jsme v Sirotám kraji jediného oddílem, který jde stezkou 8erného Vlka,stezkou lesní moudrosti.
Pracovat tímto systémem jsme s dětmi začali až po
roce, po prvním táboře. Do té doby to bvly jen názna.
ky,pozvolna jsme je na tuto stezku připravovali.
K hlubokým a čistým woodcraft er s kým ;ayšlenkám přivádíme dšti pochopitelně hrou. Hrou na indiány,kteJřá je dětem nejpřijatelnější. Indián není pro ně jenom romantický idol s Čelenkou,ale hlavně ten,kdo
Umí,Ví a Dokáže.Nejen fyzicky, i aáia v sobě.
Nejdůležitéjší je, že pro dcti to není hra, pro ně
je to skutečnost. Oni nenapodobují Sluneční tanec oni skutsčně tančí tanec Slunci. Dni si nehrají na
indiány, oni jsou indiány.
Žijí tím a dýchají tím. řroto dokážou pracovat samotné, bez věčného povzbuzování, není potřeba,aby
byl nad nimi neustálý dozor. Slovo náčelníka je zákon, to co rozhodla Velká rada beze zbytku platí.
Jsou to totiž demokratická rozhodnutí,každý řádný
p řijatý člen kmene mé poradní hlas a může vyslovit
svůj názor. Spolu jsme vytvořili jakýsi zákoník,kterým se řídíme a podle nějž rozhodujeme ve sporných
situacích.
Kmen je rozdělen do 4 klanů. íaždý klan vede klan.
náčelník a podnáčelník, který je zvolen z řad bojovníků. Každý klan má taká svého šamana,který řídí
zvyklosti klanu a musí splnit Satanskou zkoušku.
Starší náčelníci zasedají v Radě starších a spolu
s nejvyšším náčelníkem řídí práci kmene.Imen mé
i kmenové šamany, ktsří musí projít náročnou zkouškou. Schůzky klanů jsou jednou týdně, jednou iaěsíČnS
/podle potřeby častěji/ se svolává celý kmen.

Výpravy se konají podle možností co nejčastěji.
Velký sněm probíhá 4x ročně,3x v údolí bratrství,
které je pro kmen posvátným místem,je zce zakopaná
Cmluva členů aj. čtvrtý sněm se koná vždy na táboř®.
Kmen má radu zvyků - Sluneční slavnosti se
Slunečním tancem,Oslava Zimního slunovratu,příchod
jaratdrakiádu atd. Po příchodu do kmene je nováček
vystaven 2 měsíční zkušební dobS - pak dostane úkol:
něco, kde překonává své vlastní slabosti.Bčhem dalších 3* měsíců musí splnit zkoušku táborníka.
Základní zkouškou členů je Odkaz Přemožitele draka
říayenayezg^ana, o kterém vypráví stará indiánská pověst. N*épln činnosti je různorodá - přírodověda všeobecně i odborněji. Každý klan je specializován na
nčkter:" obor - botanika,ornitolo£Íe,herpetofauna
a savci. Přitom rozvíjíme tábornicfce znalosti a dovednosti, znalost Života a přáce indiánů,woodcraft.
Chjrtáme teepee, opravujeme kanou - na tábor.
Ted v zimě nás čekají výpravy do pohádkových krajin
oslava Zimního slunovratu a vánoční doba,v níž by se
- každý měl stát laskavý a mírný, v níž by se lidi měli mít rádi a vzájemně si pomáhat.Přejeme se, aby
tato nálada vydržela lidem stále a abychom se už ni- kdy nemuseli setkat s lidskou zlobou a špínou.
(Jowa.
Raksha
PS Dýmu přinesli jsme člénk$£ ze dvou oddílů a rádi
bychom pokračovali. Máte nějaký zkušenosti?
Jak u vás, Deny ,£iv?i a další? Pištěl
Zastäte se na chvíli...
je soutěž každoročně vyhlášov&ná"slupinou ochr.přírody ve Veselí n/féor. Mé části literární - prózu
a poezii, výtvarnou a fotografickou.RozdSleno
do kategorie pro mládež a ospělé. ä ještě jedna
část - hudební - se odehrává přímo na závěrečném
večeru, kde je i výstava fotografií a čtou se vítězné práce. A aby toho nebylo málo,delší dny - sobota a neděle - je hned Přechod Bílých Karpat pro
účastníky i zájerace.
To vše letos už bylo. Ale můžete to zkusit za rok:
Ten umí to a ten zas tohle...

Světoví tuláci
mökur
£o£l £dní _n£bídka^
"Pojáte a najměte mne", zvolal jsem, vycházeje z rána
na cestu dlážděnou kamením.
3 mečem v ruce přijel král v nádherném voze.
Podržel sóji rutu a pravil: "najímám za svoji moc.**
Ale jeho íeoc neměla ceny a on odejel ve sv*ím voze.
V poledním Žáru stály domy o zavřenvch dveřích.
Ubíral jsem se křivolakou ulicí.
Vyšel ke mně stařec s měšcem zlata.
Uvpžoval a řekli "Najímám tě za své poníže.**
PotěŽkával svoje mince jednu po druhé, ale já se
odvrátil.

*
.

Byl večer. živé zahradní ploty vonJSly v plném květu.
Hezká dívka přiblížila se ke mně a řekla:"Kajímám
za svůj úsměv."
Ale její úsměv zbledl a rozplynul se v slzy, i vrátila se sama do tmy.
Slunce jiskřilo v písku o svévolně se tříštily
mořská vlny.
Pí tě sedělo a hrálo si škeblemi.
Pozvedlo hlavu, zdajíc se mne znát a řeklo:"Najímám tě za nic."
Cena,jíž jsem dosáhl u hrajícího dítěte, uSinila
mne svobodným Éftitn člověkem.
/z knihy "Přibývající měsíc/
2}/ Dovol mi, abych v této únavné noci s důvěrou složil celé své srdce do prachu u tv ch nohou a přivolal spánek. Abych násilím a mermomocí nenutil
znavenou *aysl k ubohým přípravám na tvou oslavu.
Sešli noc na víčka dne, aby znovu procitl v novém světlel
•cltáža2ali;/
/2
Xhákur - nositel ^bélovy ceny za knihu duchovní ly—
" ritey Cítaňdžali, autor mnoha dalších knih poetiky,
byl indický básník a filosof první poloviny tohoto
stoletími píšící bengál sky a anglicky .Okuste se dát
do jeho - nelehkých - knih, stojí za to!

Mám pea
Houla
povídka dostala 1, místo v Trapsavcl 79 pokroč.
jfiám pee.
Ten pes je můj.
KSkdy.
Pokud právě nevlastní on mne.
Ten pes má jméno. J™éno podivné, u kterého jen málokdo ví, proč. Proč mé to jméno a nemůže mít jiné.
Třeba tíarýk nebo Puňta, jak mu chtějí říkat jiní.
Já mu říkám .Viáslo. Kebol Sáásloyjest jméno jeho. Na
ulici nebo v lese: "Máslo, poje sem!"
Lid žasne, málokdo ví, že ví.A pes, rasy podv»tné,
přiběží. Běží, až přiběží .Pokud se mu chce. Ale pozná, kdy musí.
Vlak.Jede.Xupé rychlíku, na sedadle já - tramp,
pode mnou pes - tramp. Ajznboňáci povoláním, proto
v rychlíku. Otevírají se dveře, vstupuje slečna»
"Je tu volné místo?"
"Je."
Slečna usedá, Séáolo startuje. Ka nohy. Slečniny. Po
kom ten pee proboha je? Slečna se bojí, uhýbá.
"SÉáslo, fujl"
Pes se dívá na mne, já na slečnu. Vysvětluji:"Slečna není fuj. Ale tohle nesmíš."
"Nekouše?" prsví slečna.
"Kdepak.Ani nápad. Ten rovnou trhá..."
Slečna je hrdinka, slečna se nebojí. Drbe psa za
ušima, hladí ho po zádech, aáslo /neceloroční stěně/
se lísá a hraje se s její rukou.Olízne ji.
"Sárfslo, hezky si hraj a ty prsty potom přines..."
Slečna se diví jménu. Tedy jménu psa. Nosím u sebe
text inspirovací písně pro podobné případy. Vytahuji jej často. Pak vyprávím:
"A doma má blechu. Hadrovou, když je vopravdickej.
Takovouhle..."
Ne, neukazuju slečnám blechu. Jen její velikost.
A můj vanárovní pes Máslo pomalu uléhá. láizí pod sedadlem, Usíná. Má za sebou obvykle toulky po lesích.
Krásných, českých lesích.
Ne, není cviíenej.Neaportuje, neběhá překážky, neskáče po hrdle, nesedá na povel.
»sní voják, je svobodnej pes. 2,rá Dár kamarádak#H*h

pokynů: pojjS sem, fuj je to, neon, zůstaň. 1x> staěí.
máta rád svobodu. Dopřeju ji alespoň jemu. a plece
n kouše, hraje ei. Má štěstí - ještě nepoznal zlýho
člověka. Ikdyž je mu už skoro rok.
"iííslo, vstávej, jsme doma, Jech slečnu, pojá."
A jdeme, bez řetězů, dva tuláci, dva.
Vstříc lepším zítřkům. Taky novému pracovnímu týdrra.
Jdeme. A zpíváme si: "Narodilo ee Štěně, lidí se ne-

bálo..."

Představuje se vám
Baksha_
Divokým koním
Dřív
prýští krev z nozder
než se vkradl den
Země se barví
padala rosa
do ruda
okvětní plátky zanaříkaly
fascinovány
zatímco
nám těla zprůsvitněla
harmonií duhy
potem vyždámaná hmotnost
Kěco vešlo
na hřbetech bez sedel
pokládám ruku na srdce
píseň kopyt
ale
nedoiážu je ztlumit
a půdy
duše rozprostřela
Potácím se
sama sebe
v předtuše
až k této noci
POŽRÁNÍ
divocí koně
Tápu dnem
s hřívou pod kopyty
a rukama
a tvoje hlava
podle alejí topolů
na mém klíně
až večer
e deštěm
potkávám tvé oči
jsi

Ano, toulavost je jistě šílenství, je to porucha
majetkových center, něco jako ztráta smyslu pro
stabilitu. A tak se motej, ty blázne, když tě to
nedá

*

Karel Čapek

Co se dělá, má se vždycky dělat pořádně, i když je

to pošetilost.

__
Balzad

Názor přednosty psychiatrické kliniky
na kladné psychické a »orální vlivy
při pobytu Člověka ve volné přírodě.

Význam turistiky - zejména pro duševní íunkee spočívá v tom,že doplňuje a obohacuje lidský život o prv*
ky, které v něm jinak chybějí a při turistice se čiovšk učí respektovat uspořádanost vlastní životu,učí
otevřenosti a poznání,že nejživotnější je právě leccoi
co se zdá absurdní, Kontakt s přírodou souvisí s přirozenou zátěží a reakcí n© ni,prověřuje lidvké vztahy
a dává prožít radosti života a také obtíže s jeho zajišťováním a tím zabraňuje jeho pr o íarhání. Podporuje
tendence ke zdr&vé činnosti tím, že poskytuje radost,
a všestranné funkce organizmu při fyzická námaze v si*
tuacích i psychicky náročných v zatěžujícím a přitom
krásném prostředí Člověku přirozeném, Je to lepší motivace než jiná, založená na starosti o zdraví.
Už sám fyzický výkon se uplatňuje příznivě na duševní
funkce - zejména je-li spojen více prvky - v Činnosti,
prostředí, ve vnímání a prožívání. Právš v tom je největší význam turistiky a táboření na rozdíl od sportu
a některých druhů organizované rekreace.
Je zásadní rozdíl mezi chůzí po chodecké trati a putováním přírodou,mezi dovolenou u moře a na primitivním táboře. Díky tomu je turistika i vynikajícím akti.
vním odpočinkem oři změně činnosti tělesné i duševní.
Jenže dnes vznikají problémy při volném ponybu v piírodě a proto navrhujis Kdo má přírodu rád,nscht to
dokáže prací pro ni. Za tuto práci pro rSzné organizace /Lesní závodyČoQP, ČSTV aj./ a při splnění kvalifikačních požadavků zkoušek ochrany a znalosti přírody by se mohlo udělovat povolení k volnému táboření
v přírodě /mimo rezervací/. Tím se vyloučí módní táborníci, pomůže se lesníku hospodáratví i ochraně přírodv. vyřeší se veškeré nynější konflikty.
A kdo je autor článku? Z jeho dopisu:
Označil jsem se « orgánu ONV za čundráka, jsa tam považován za velice seriozního člověka - i když oni mi
to vymlouvali tvrdíce, že já snad přece jen čundrák
nejsem - rayslí se totiž, Že každý Čundrák je ro šíák.
/Touto problematikou se autor podrobněji zabýbá v časopise Turista./

dÓ, tO kd.y'SÍ
vycházel i trampsko á, t deník. A sloven&feiy. V letech
1971 - 73 a61 totiž Lud každý čtvrtek přílohu MPod
j8pdrou__oblohou^*, vedenou Jastrabem. Obra.;. zpočátku
výborn<sj7 ke"~konoi nic moc.Psali tam i Češi .Pár stálých rubrik: 2 tramp, poézie,Cestou lesnej mádrosti,
Co čítat,Struny a dym. Okienko do přírody,profily kapel,Jack London Club.úprava novinová.Hodně saíeto pro
Portu. Fotky Franty Dostála,kresby Atalafy.A autoři? :
Biely Jastrab, :«'otýl,Dewi,Starý Vlk,Juan,Lesana,BrochesovárAIexander,Jan Kříž - Zanek,Briggi,Kid,Kazatel btfd.psanec,Jim 3everák.
Bekviem zaj^licu - ^otýí
Ležela v táve, akoby spala.
ftUčky sme stáli oícolo nej v nóčejí, že každá chvílu
otvoří oči. Urputné sme odháňali myšlienku, ktorá nás
p resviedčala o opaku. Patřila náji všetkým,hoci 3 Ü 1
ttížil po tom, aby patřila len jemu.Bol som presvedčený,že ešte aj teraz,keě tu stál nehýbne ako skala,
neuvedomil si,že chcel čosi nemožné.Biely Jastrab
. zarosenými očami tupo híadel pred seba.Tvářil sa,
akoby ca celá záležitost týkala len jeho,Nosil jej
gitaru,varii jej čal z gghodového listis,dokázal sa
a nou podělit o poslednú cigaretu.Nie,kamarát,ani
tebe nepatřila.Ani raz si nepostřehal,ako daleko bela duchom od teba.Starý 71k st 1 so stiahnutými perami ako socna.Neviditelný vietor sa hral s jeho ryšavými vlaaai. Aj on sa domnieval,že v tejto spoločnosti len on má právo na smdtok./eä ako rada poJdvu1« jeho trampská piesne.Koíko nezabudnuteíných ohvíí
strávili spolu p n táborovoa ohni.Pritúlení pod jednou dekou snívali o velkáj lsske,žial každý o inaj.
Kamorát,ty si neboí prs nu viae ako dym z jej cigarety .!;apoíon som tu ja,Motýl ,ktorý ju obletoval v
nádeji,že získá jej srdce.V jednej chvíli sa mi zdálo, že sa mi to po ;arilo.Bolo to vtedy,kea ma pobozkala.žial bol to bozk kraíučký, bez vášně,taký,aký
dává matka distatu.
Dnes už viam,ko:au patřilo jej krásna telcílesom,
lákám,kvetom,vtókom,slnku,hviezdám,vánku,bles íoa.
• Ale nejviac patřilo rieke,ktorá si ju vzala...
/tahle povídka 2Ískala 1. místo Trapsavec 71- pov. pokročilých/

Tramp 1930

Tramp 1930

Tramp

1930

Tramo 1930

> /Dýmúvod do situace - v červnu 1930 «volali kamarádi kolem Trampa na Jarovskou pláň u Prahy celostátní nepolitickou trampskou slezinu.3/6 se jich tu
sešlo kolem 40001 Tedy-vlastně neseSlo...:/
31ezin&-a-co se kolem ní sběhlo*
Jak dopadla,""to už""jTstě 'všichni víte, ?ía 400 pušek 1öi;
blýskalo se kolem jarov ké pláně a na jednom návrší
chrněl prý dokonce mašinkvérl
...Chtěli jsme poznat jeden druhého. To byl také názor
všech,kteří se slezinou souhlasili.Přijeli jste a byli
jste rozprášeni po lesích.Viděli jste vítěaství demokracie! SSÍsto táboráku leskly se na Járově bodáky
a místo písniček zněly plání hrubé rozkazy.
poslední slova patří těm,kteří do nás řežou ze
dvou stran:"Nedělní list" z nás dělá filiálku Aoskyy
- "Pudy večerník" zcela neschopné hvězdy.
" Račte si vybrat,my odcházíme středem. A kamarády z
"Rudého večerníku" upozorňuji,že časopis "Tramp" není orgánem žádné strany."TPA&I" je trampský časopis 1
Melich
/Dým - zbývá dodat,že se pak uskutečnily další, jen o
málo menší sleziny - v Kolíně a jinde.Že redaktoři
Traapa byli většinou :o-;iunisté,ale nesnažili se ni. komu svá názory vnucovat.Každý později v5děl,kam má
jít a co je nejlepší.../

XXX - Lucie.
Johny je pravý typ tuláka.Interesantní,zarostlý obličej, rozbité kalhoty,hrubou,záplatovanou košil i,omakaný klobouk, do čela sražený«
Tak jej spatřil slavný malíř.X... a hned mu učinil návrh. "Chcete-li se vydělat pěkné peníze,pí11 jďte zítra
do mého atelieru.vymaluji vás."
Druhý den vstoupil Johny do atelieru malíře X...
Ale na sobě měl sváteční Šaty,darované jakýaisi dobrodincemjobliče j hladce obolený,límeček,manžety a bonbonek ávihácky pošinutý do týla.S okouzlujícím úsmš. vem se díval do jaké posy se má postaviti:
Tenkrát měl slavný malíř X...tisíc chutí ho "zmalovat".
i

••••••••
vybírá Houla

Ta2Í_

Hrdo^

tato bóésň je oceněna Zlatým Trapsavcem 79
Jsou lidi, kterým volnost stačí
jjen na úrovni vlastní cely.
Ženou se k smrti, aby měli
to, co má soused, a pokud siožno dražší.
I to js carta - ivého ruhuj
B oni po ní vysílené kráčí.
Po celý život v bludné® kruhu.
A pak jsou^druzí,kterým znějí v hlavě
2évratný tóny. Ti kašlou na pohodlí
a jestliže se vůbec někdy modlí
talc k ohni, lesöm, potokům a tr^vě
a k slunci, aí udělá z deště duhu.
A jejich cesta míří nesmlouvavě
někam, kde nelze chodit v kruhu.
Co jeátě patří k rytmu týhle cesty?
Zatatý zuby a naběhlý žíly,
svírání mozolnatajch rukou v pěsti,
tamena otlačený od popruhů a taky víra, Že jít ixkrát přes rozečti
bejvá hezčí, než hnát ee přímo k cíli
a vlastně chodit pořád jenom v kruhu.
To věčný přibití na kříž cest
je naše touha, odměna - a trest.
Tres t za to, že jde.a cestou dobrodruhů
a že se nenecháme vést
těíai, co cho í celý život v kruhu.

Cizokrajný rostliny
Cimbura
"Takža přijedeš sem, vylezeš z nádraží a dáš se doleva a potom druhou doprava.Fudeš až k psirku co je
škola a vedle ní, vlevo, bydlíae.M«® příští tejden
vodpolední, ale žena bude doma, takže nemusíš čekat.
A v sobotu ráno povalíme nis ko„ce."
"Tak jo,Pclaio. Za tajden ahoji" tisknut ruku kamarádovi, se kterým jsem ae spojil v sobotu dopoledne
a dobře se nám spolu šlapalo.
"Ahoj.tíěž, nebo ti to ujedel"
Má pravdu.Do vlaku nastupuju skoro na poslední
chvíli.Palaa mi ještě zamával a vyrazil pěšky k domovu. len se máj Já ještě dvakrát přestupuj^.
Tenhle Palma je zajímavcj kluk,kamarád kterej ví,
a člověk se vod něj může ledacos zajímavýho vo přírodě přiučit. $íkal, že doma pěstuje dokonce vzácný
cizokrajný rostliny. Vftd toho asi ta přezdívka.
iia další s ním jsem se moc těšil, i nad proto jsem v
pátek dorazil na nádrt-ží už půl hodiny před vodjezdem vlaku. Pak už všechno probíhalo normálně. Dvoje
přesedání, nějak.) to zpožděni a konečně jejich nádraží. /en a dolev>,potom druhá doprava, parčík,
škola. Pakt jednoduchý. Nekecal, ale...k sakru,..
Byt já nevim, jak se Palma menuje...Co s tím budu
dělat? Eště že má tu vodpolední. Za necelou hodinku
by měl přijít. Pečkám na něj před barákem.
Bloumám už přes půl hodiny a mám nepřijemnej pocit,
že jsem upoutal hlídkujícího příslušníka.Nc jo, už
je to tady k ontrola občanského průkazul" A hned
prej, co tu dělám? Já na to že stojim a on, abych
nebyl drzej. Nabízím tede, Že si lehnu a on na revanš vyhrožuje odvedením. Cdoví, jak by sc tenhle
slibnsj hovor rozvinul dál, kdyby se najednou nevobjevil Palma:
"Dobrý večer, pane Jelucký."
"Dobréj, dobraj."
"Coppk proved tenhle pán " vyzvídá kamarád.
"Nějak dlouho se tu aotá a vábec se mi nelíbí. A co
je vám vlastně potomV!"
"No, je to muj kamarád, a asi na mně 5eká,viá. Fi-

ne? I"

Povídám že jo a pan esenbé Selucký něco bručí a
pak říká Palmoví, at ai mě te a veme domu, nebo
jestli budu eátě chvíli strašit venk.-, tak z toho
budu arzutost.
"Sfiáš štěstí, že Saluckej je náS soused, Bejt to
jinej, těžko bych ti pomoh. Py£ ani nsvim, jak
se menuješ." povídá Palma na schodišti. "A proč
si vlastně nešel nahoru? To není Jarka doma?"
"Nevim.JJyí já taky nevim, ,.M ale to už Palma odemyká byt a ná du do kolem. Na zvonku je štítek:
Antonín Palma, Jaroslava Palmová.
Sout5že 73
Trapsavec,Horrory,Sosák, Zastav se na chvíli,
Dřevěný Totem a tiuba - to jsou názvy trampských
literárních soutěží v tomhle roce. Chtěl bych k
nim prohodit pár slov:
V podstatě se mezi vítězi objevovala stará známá
jména - Kavče, Ci bura, ssaruš, Tapi, Houla, kutloch a další. Objevem je snad jen L.JantaČ s konečně pravou básní - tak si představuju poezii na 1. místě Trapsavce. valita vScí se udržuje jak
v próze, tak v básničkách už asi 7 let na stejně
drovni. Nepomáhá ani aoutěžf která má za cíl objevovat nové směry a styly - ^osák. V poezii je bohužel pořád ještě platný článek aikiho v TO - Širáku svěřit svůj^Žsl." Ale najdou se ovšem vynikající výjiaiky: prózy plné humoru, s osobitým style®
e něžností od Kavčete nebo "civilní" zamilovaná poe
zie Kazatelova by si zasloužila ocenění a čtenáře
i mimo trampské řady. Za zrnímu snad stojí ještě
debuty Česílks a Fedi v ?osáku a dramaticky dobře
napsané povídky "královny horrorů" Maruš. tenlyho
stylové pokusy ala Jeffers jsou zajímavé, ale chtěly by asi víc nápadů typu "Vlasatice". Na špici
romantiky jsou snad Jenor,£ešetlák a utloch,ale
nebylo toho takhle už napsáno moc? Jo a Johny - usaí
A jak ted£ dopad GRANDPSAV C 79? :
Próza: 1. ÝavČe, 2. a 3. noula a Cimbura
Poezie:!. Tapi, 2. L.Jantač, 3.Petra
A to je všechno. Víc umění nám přeje příští rok.
Keula

Text navíc

text navíc

text navíc

Vandry

text navíc

/Prison trilogy/

Joan_Baez - £e|etlák_
hrají Cestáři
1/ Ráno když se »lha zvedá, cesta má je ještě Sedá,
boty mý však nástup slunci kroky odměří
Zapískám si jako ptáček - nechodím jen podle značek
i když mi to žádnéj nevěří,
bílá bříza smutek tají,jabloně už odkvětají
strejda Podzim,teta Zima přijdou zase k nám,
at si leje nabo praží, s uzdama jdem na nádraží
v tomhle přece nejsem vážně sám!
Rř/Cesto má, když ráno vstávám,ty víš,že mám tě rád,
voníš lesy - a tráva na jednom místě nedá mi spát,
- Ix...Cesto má,ty víS,že jsem tvůj kamarád...
2/ KSkdo vpředu, jinej v?edu,Šlapeme to na osadu
tímhle ránem,který bejvá vždycky nejhezčí,
na dva dny je po staro rtech, (dva dny cejtíS ve
tvrdou chrupnu,zdravý povětrí^všecn kostech,
kanady se neproŠoupou,na větvích ae ptáci houpou,
tara je připravená s bendžem ke hraní,
kdo se jim neposmívá - vždyi i ptáci ráci zpívaj,
no tak brnkej, nic ti nebrání!
x - 2x Rf...

S

3/ Nakonec když táhnem zpátky,dávno pryč jsou vše*h:
chny zmatk
dobře víš,že trable tě až doma čekají,
já mám ale jasnou 'ilavu, nenaříkám na únavu
a všemu se směju potají...
$ace:;at už vláček hou:<á,za náísi zůstala louka,
naäs mistß pod hvězdama kam chodíme snít,
čeká na nás dlažba města, za námi zůstala cesta,
po který ri Slapem vandr žít...

x - 3x Rř...
/x - poslední řádek refrénu/
V lednu mají Cestáři 5 let & benefici v Ďeseděl
Hlahop^e^el.

K Ü L T Ú R A
V Malostranské Besedě vystavoval v listopadu Vlád.
Tteněín.
Jiná výstavy:
Alfons^.iucaa - secesní plakáty.Do 31/3 30 v Koztokácl
u Prähy"jStředočea.muzeum. Denně aimo pondělí.
JiH__*litr - práce z pozůstalosti.illadá fronta Prahe73páTen6 ul. Do 16.12. 79.
Česká loutka - &árodopie.iauzeum, Petřín, sady - Praha
od~"l3". 11. T$
^ladá slov, užitá umění - umprum.muzeum,u Rudolfina
Praha - do 1.12.79
Antická umSní ze sbírek * 3H
na, Praha -

- Valdštejnská jízdár^ ^
dQdala

Knižní patrola;
Vyšel "Jar.Tomeíek - Psí alas, lois Beor - Paaátnosti mého podoaování /naivieausAroci-f i: J.Veis Pandořina skřínka, s aaer. výbor Těžká planeta.
Poezie - R.Jeffers - Cawdor.
Gramodesky!
Vy Sel Cimrman 2, vyjde "12 zlat ch hitů country"
v podání Country beatu s C.K.Vocalem,"Obraíte"Horníček a Kopecký, v readici Spirituály a balady.
V televizi byly vidény "Písničky z rort,. 7-2".
Vystoupil Webi Kyvola a další kapely.
Konalo se:
Táb.rov.ť oheň v Besedě.kde
kapelu a nepíle písničky a
hrál áphny a Brontosauři a
věděli o špatný organizaci
A dal "íí, aíe to bylo v aSS.

Kid prohlásil,že shání
ho notil Irapsavce,kde _
Newyjou,kde jsa» se doz^Přežití a dobrý Humana.

Země tři sluncí /listopad/ byla ve znamení Hoboeshitů' a Marcely Kotátkovy /vlaetně nostující/
V Carwiný byl Zpívající totem.Z 15 kapel vyhrál CC
z Plzně před Popelkeai a Cestáři.
Trapsavec? $yl.Adobrej.Víc prej bude v ttSl
Rubrika "Chráníš"... nemá příspžvky,tak dnes nsjni.

B A Z A R
Tora z Vlčí skály oplývá čerstvou dcerou Lenkou»
Flahočka z Vlčí skály přišel z ojny.
Riki a Tapi uzrculi oddíl pionýrů v jedná brněnské
škole a budou je vést./pozn.í). - kam?/
V Síkoníně byly vykonány další indián ké hry.
Balík si vzal Mámu. Za ženu.
Billy Brawler shání večkeré kovové součásti postrojů
na koně, stará sedla i sedlářské nástroje, včetně
silnýho šicího stroje na kůže. Zároveň může pomoci
při v.vrobě kožených součástí tramp, výstroje.
Long*Taška a dcera vyhlašují konkurs nu co nejpříáernSjší pomalování Části bytu o výšce 2iocm a šířce
31cm/totem/. Příspěvky v měř. 1:5 nebo 1:10 na adresu redakce. Ro 31/1 80. Budou cenyl
Na severu i.orevy se konal oheň k 50 výročí trampingu
na Moravě.Vzhledem k podrobnému vylíčení v .A3 více
neuvádíme, ala za reportáže dík,J^hnki a další.
V Brně uvádí Ozvěna pravidelné večery písní,poezie
a dalšího.Prej výborný.
"0 nejkrásnější snímek trampské squatř" je soutěž Havířováků pro fotografy. Dva ks fotek 13x18 em s názvy na zadních stranách pocílejte na adresu Aterou
mámy v redakci, napište si/.
U Police nad Metují se děl festival trampských a turistických amatérských filmů: Zlatá klika 79.
Byly dra-ciády - Čárová na Letný a Vlčí skály v Xrušnejch kopcích.
Hajňák z Vlč.sk. bude promovat na vSz /les./ v Brně.
£ Trapsavei vyšelwsfcorníček prací z minulých ročníků /vydal MS/. Seňor udělal Kurýra a soubor z letošní soutěže "Tramp a dítě." Ukázky budou i u nás.
Do 13^11 doSlo na anketu pouze 3?iodpovždíIIJ
Veškerý příspěvky na adresu {Jouly.
Za veškerý překlepy může tradičně šotek Jáchym.

