Jdem
a asi víme kam
Jdom
po tolika cestách, tolika různejoh oestáoh
všeohny zelený a všechny ve znamení ohně
všeohny pro krásu a podobný velký slova
všechny,••
Cíl je jen jeden •vět básníků a utopiatů
život plněj vzruohů a klidu zároveň
Miluj bližního svéh« Nepokradšš Buá na plný pecky
Koncert pro obyěejnýho člověka chlapa a lopatou a hudbou umazanou vod srandy
profesora rozdávájíoíh» sebe
dítě se psem
Pro ty všeohny píšem hudební dílo
každéj jinak a po cvým
a přeoe ty noty nakoneo by měly bejt stejný
Vyznává«« woodcraft Öteme Kainara
Poslouoháme rook Zpíváme folk
známe kytky známe spisovatele malíře hvězdy
vychováváme děti nebo teprv študujem
je náa dost,,,
A asi pořád málo, stačí se r o/,hlídnout
a koukat na to, co jde jaksi jinam,
k jinýmu cíli - a nejenom koukat, ale
sna žit se pozměnit cestu na tu správnou»
Mít dostatek - ale ne přebytek
Bejt lidma - a ne bejt dobytek.,,

JarojslaY_Hutka_
UŽ MŠ TO NEBAVÍ
koukat plaše na zem
z dálky kdosi mává
volá, ax někam jdem
Dosti bylo s traohu
tea už není o co
už je kapsa prázdná
prázdná je - no a ooT
Můžu se pomodlit
milý Diogéne,
když je kapsa prázdná
jak je všeohno jasnéI
Můžu se pomodlit
můj svatej Frantiěku,
na s větě je krásně
když se dívám z vrSku
Může se pomodlit
Velkej Alexandře,
když ohoe něld® slávu
no tqk ten ae nadře»
Můžu se zastavit
podívat ae kolem,
jaoí jsou to blázni
za tím velkým stolem«
Drží s« talíře,
musí se o něj bát,
já mám ruoe volně,
mohu jim zamávat«
Už mě to nebaví«••

Jak i"em_8®. vzdal tram£ingu
Dayld Samek

Před časem mě redakce Dýmu požádala o troohu povídání o "moderním trampingu", jaký se vytvořil přede-!
vším mezi některými vysokoškolákyf prý mají občas
doo ela dobrý nápady , kterýoh by se mohli možná
chopit i ostatní trompová« Než nějaká suohopárnos ti'
řekl jsem si, raději postupně dám pár historek, jak
jsem se vzdal kdysi trampingu n pak se k němu zas
vrátil, ale už jinak«
Mezi trampy jsem 3e dostal před téměř deseti lety»
Měl jsem štěstí, že jsem pa třil k partě, která spíš
než ke kovbojíčkům pmtřila mezi skupiny ovlivněné
tehdej nrfm Mladosvětským romantickým ideálem - přijít na nádraží, za bůra koujhit lístek a jet prvním
vlakem, pak jít "za nosem" - a třeba se i někde troohu pohádat, když se na rozoeatí každý podívá jiným
směrem. Záhy se mi zdálo, že to není vono, že o hodně přicházím, ale bál jsem se rozhodnýho krolpit příliš dobře jsem věděl, ze tím ztratím ový kamgcrády
jía byl jsem příliš hloupéj nn to, abyoh poutal, že
'V novém prostředí naleznu nové/®
Ke změně však přesto došlo. To bylo t§kt
Bylo nepříjemně vlezlé počasí a my setáhli vylidněném krajem« Přišli jsme k malému kostelíku, prohlídli si pár obrazů jakéhosi místního malíře /dnes
už vím, že to byly obrazy dooela mistmné/ a chystali oe odejít, Zastavil nás pán v šedivém obleku, x
zdejší farář, že když Je Venku tak syohravo, jestli
nechoeme Saj, že nám ho v sakristii udělá« Cop fík si
ostří zálesáoi můžou tohle dovolit? řekli jsme si a
nabídku s díky, leč přesto odmítli«
To byla ohýba« Večer jsem doma koukal do jednoho
stařičkého pxůvodce a zjistil, že právě v tgm kostelíku mají krásnou ručně malovanou bibli, z nákýho
toho století nazpátek« Nejspíš jsme ji mohli vidět«
Ale to byohora 1) museli vcdöt, r/.e tam je, a 2) nesměli bydí ob pohrdnout tím velkým blboem zvaným náhoda«
A od těch dofe se snažím oboje kombinovat« Nepohrdnu sice občasným "prvním vlakem a lístkem "někam",
ale častěji své výpravy plánujem nad mapami, starými
průvodci, vypravujem se po stopách hrdinů knih

i kamarádů, oo svý zážitky nezápisovou, ale jen vykládají u táboráků»••Jindy oelou výpravu zAšníme v
bláznivou h m , jako třeba sjetí Sne:;ky na kolečkových bruslíohj měli jste vidět tu atmosféru* Pak si
zase hrábnem ke dnu svýoh sil. abyohom věděli oo
vlastně ztládneme, příště se třeba v v kašleme na tou
láni od lesa k lesu a uděláme kus pořádný práoe«»«
Je toho moc, oo se dá« Jenže je ve oí každýho jednoho, co si vybere, a nikdo mu to svoje nemůže nutit« Ani já vás proto nebudu přesvědčovat» Nemělo
by to smysl®
Tolil: D.S. Co vy na to* ortodoxní nebo začínající,
o M p a r d i "ostřílení" potlaohama, woodoraftaři, a
vůbeo všichni ? Pište, čekáme I
rednkcion D«
B1 trnka t
Zima

Za» jednou

Šelma s bílou sfcfctí
opovážlivá
i na bulváreoh

Je léto
Aleje se drží za ruce
Hojnost štavnaté mízy

Darmo sahat po řučnici
položte bič,
ježí se
až k vu žím

**

Teprve březnová Sídla
elunoe
popíchijou ji
až k polu»

»^SSÍ!!?0«?,™,«..
vzýváme slunce
Vzápětí oe bhceme propadat
mrnmore$
v ledové tůnoe«

£

parmem
*
Bedlivě střežíme oblaka

a

zmiB:£

Dvě maličkosti
Michol
Kdybychom neohodili
Kdybychom nedávali
po cestách,
stolu a židlím »«mysL
cesty by vymřely
naučíme se žít
tek jako lidé
i bez nich
A budeme smutnější
Přituhnou prázdná mís ta
A ani na podání ruky
by nezbylo»

Seznámení s trampy z Kohoutkovy komety»
Jev_ga
/povídka ze stejnojmenné soutěže z r. 73 /

Hoj ty štědrý večera, ty vánoční svátlcu" polohlasem zarecitoval "tak a máme jaro babíí" rozeřval
se z plných plic "Babí"
''Copak je jiřičku?" příšourala se stařena největší možnou rychlostí, jakou byla schopna vyvingut
jen ona a UPO - létající talíř. Prosím nezaměnovat
s panem Talířem, zástupcem sportky.
"Oj o j t y stařeno sklerotická, cožpak nevíš, cožpak necítíš v luftě tu vůni jara? Je kv< ten a sobota a to je přec ta správná doba kdy trapeři a soouti vyrážejí na vandr, né? To jsi již zapomněla, že
od května jsem v sobotu pro každýho Bili"? Stará
babka uslyševši tgcto slova zbledla jak® stěna, nahmátla na svém vrásčitém hrdle šlcapulíř, uchopila krucinál a jala se bezzubými dásněmi odříkávat deatero
trampských přikázání. Leč nedostalo se jí cti dokončit co ei umanula. Nejslavnější ae všech traperů
už slézal z postele "Co si to meleš pod svůj vous,
stará sgvav" za«rčel hlasem indiánů vranních. "Ty
nevíš, £e idndiánské sgvav mlčí v přítomnosti muze a
bojovníka?" "Ale Jiříčku, vždyt vloni Jsi byl cestovatel a já tvá družka^ jen§ povídání^ rozličných příběhů jsem cestu ti zpříjemňovala." "Co bolo, to bolo.|
Jedem na vandr." V době kratší, než jo třeba k uva- ;
ření tří vajec na tvrdo, byl Bili připraven na
dlouhý vandr. Zálivně si prohlížel své pětačtyřloítky
jež vězely v pAllitrákách barvy khaki a nasadiv si
airák do cela, vyrazil ze dveří. Přešel dvorek, u
vrátek se zastavil a pískl. Z kůlny vyrazila babička
a z§ ní žebriňák. Bili pohledem trapera prohlédl žebřinák a zjistiv, že stará sgvav nenechala doma stan,
skládací křesla ani oblíbenou konzervu madlachuchu
drxĚKÍiHHxraqpxiixkxBi
se šudlancem, vykročil krokem kombajnéra v patách
sledován babičkou uhánějící se žebřinákem rychlostí
přepřažního koně Pony expresu hvízdající průduškami
jak transkontinentální pacific. Za vesnicí se Bili
zastavil a obezřetně přehlédl krajinu."Uff, zdá se
mi, že nepřátelský kmen indiánu je v jinýoh lovištíoh
zavrčel Bili" leč zůstanem zde, neb od té doby, co

vyhořela půlka lesa od posvátného ohně s gulášovkou
by nebylo příjemné se setkat s nadlesním Vokřálem
a jeho věrným grizzlym Azorkem. Babička jak uslyšela tato slova, otočila žebřinák směrem k lesu, vytvořivši tak účinnou vozovou hradbu proti rozlíceným
mepřátelům typu nadlesního a rozběhla se na klestí.
^ minutě byla zpět, kouskem dynamitu, jen? pro všech
ny případy stále nosila s sebou odhodila drn, z blíz
ké cihelny donesla ci^ly na obložení a třením dvou
klacíků vykřesala ohen, který se přihozením pár kostek pevn. ho podpalovače PEPA pěkné rozhořel. Pak
postavila stan, urovnala peřinu a polštář a uložila
již spícího trampa Billa k spravedlivému spánku na
který měl po namáhavé chůzi vío než právo. Na^krajinu dopadal soumrak, babička vytáhla z žebřiňáku
starou kytaru, zapojila elektriku a zesilovače,
hrábla do strun a jala štkát do noci Ó never, never
my baby i laving to jou. Když. jsem přišel blíž, právě vych zející měsíc ozářil tabuli, na níž byl nápis "obec Kohoutkova kometa".
Dočetli jste povídku. Vandrák ze severočeakýho
Mostu, Jevga z Jevgntownu, novinář - fotograf, už
dojel svou štreku. V dubnu t.r. sjížděli ulajonu
Ohře nad Kar. Varama, byla velká voda - a už nevyplavali. Jevga a Vajgl, dva. Nebáli se naposled.
Ahojyám, ahoj.
Dejm,

Rychlosoutěž Dýmu
vyhlášenou v Akutáku, vyhráli stejnvrn dílem Robin a
Cézar. Nejvtipnější, nejlepší. Bohužel ne všechno
lze otisknout na těchto stránkách. Tak ukázky:
Robin: Buldok je - zkratka Bulharských doků v Pozora>5 druh psa je - plyšové j, nafukovací ,male j ,
ce
velke$ at. B/ tramp z jižní Moravy je - Rilci,
rotoze je z Nižbora. c( trapp sev. Cech je ralok, po něm byl sever pojmenován
Cézar: Buldok je - nadstrážmistr Voříšek, který už
druhý den bloudí po lese s buldočí tvrdohlavostí věříc, že ty trampy přece jenom najde.
To nejlepší tu ofcšem nenajdete...

_Tex_ty_co ^e_t_ežko_sháněJ]_
B Q U Ř E
hrají Brontosauři
1/

Tvé choré srdce bych naučil bít
tvou němou píseň bych naučil znít
Rf. /: Tak být jendou bouří :/
já vím kam bych sílu svou napřít měl.
2/ Tvá prázdná slova bych rozmačkal v ráz
Dál odvál bych závist která je v nás
RF.
3/ Když v rukách náhle prázdno mám
Když plnou cestou střepů stále klopýtám
Rf. Tak být ...
/dédaU. H. Nedvěd/
PLNA ČÍŠE
hrají Brontosauři
1. Když naplní se číše a kapku přidáš jen
tak přes okraj ti přetéká
tak nějak je to s námi i pro nás skončil den
a 8rnutnej kabát obléká.
2. Já nejsem tvoje všechno, tak jak si to chtěl mít,
služka, holka jenom tak
tak vem si svoje věci a už můžeš jít
seš jak černej mrak
R. Odnáší tenhle čas, smutnej čas, všdchny věci
vždyt i láska, city, všechno mizí pryč
Každý z nás si myslí jen na svý já - a zapomíná
3. Ty kašleš na to co já - tak si to chtěl mít
bez starostí v pohodlí si žít
za rohem si randit a do noci pít
tak to ne, to klidně můžeš jít.
4. Když naplní
ti přetéká
Odnáší tenhle č^S
/-.JIT
T /
/dodal L. Joe/

Stezka
Deay__
Rozmazané obrysy staletýoh smrků jen pozvolna vystupují z černošedé tmy, i měsío se sohoval za mraky a moje bloudění lesem už trvá asi dvě hodiny» Nikde ani náznak stezky» Pod nohama čvaohtá rozmoklej
mech, mokrá košile se mi lepí na tělo a za krkem bolí od neustálýho hledání s větlejšívšmouhy v korunách, která by ukázala průsek® Aspoň, ž.e ten drobnej
déšt před chvilkou ustal»
Von už ten vandr i tak nějak divně začal» Odpoledne
jsem naskočil do vlaku a ani pořádně nevěděl, kam mě
odveze, a tea tohle» A v hlavě so honí vyšlenky zrov
na tak šedý, jako ta obloha s roztrhanéjma čárama
mračen. Co mě vlastně chybí, že jsem tak nespokojeno j® Trochu mokra mi nikdy nevadilo, a vollen, ten
si taky rozdělám, asi byoh opravdu potřeboval najít
stezku, ale neAea lesem, i životem, nějak se mi poslední dobou začíná ztrácet«
Ted jsem trochu zpozorněl, kdesi v dálce mezi kmeny stromů se objevil« takový matný oranžový světýlko. Ani se nedá říct světýlko, spíš takovej rozmázle j jas, ale jen jsem k němu zamířil kroky, hned
jako bych za sebou neohával tu svou rozmrzelost a
nejistotu. Po ohviloe jsem dorazil na okraj paseky
a poznal původoe světla. Uprostřed stál»* týpí, pelé
zářilo joko luoeraa a uvnitř vesele praskal ohen.
Však sami znáte ten radostnej pooit, kterej vás zaplaví při spatření životadárného ohně. Nasbíral jsem
troohu euohejoh větví, přišel až ke vohodu a třikrát
zatleskal» Ale tioho noci rušilo jen poprnskávání
ohýnku a z kouřového otvoru vylétl občas k temné
obloze chomáč jiskef. Dodal jsem si odvahy a nakouk
dovnitř. Vedle hořícího ohně bylo lůžko z chvojí,
ale ani stopa po nějaké lidské společnosti. Nad divnými pocity a nejistotou však brzo zvítětila únava
z vysilujícího bloudění v tom nečase. Vlezl jsem
dovnitř, zul kanadky, vybalil z u s á m y spuoák a přlt lil se blíž k ohni. Smysly ještě nedávno napnuté
k prasknutí, mě neohaly na holičkáoh a pomalu jsem
se propadal do říše snů. A náhle se začal praskot
ohýnku měnit v lidskéj hlas. Zprvu jsem ničemu nerozumněl, nebox ten zvláštní hias vytr^skal nojen z

ohně, ale doprovázelo jej šumění korun stromů ve
větru a celá ta pestrá škála zvuků noěního lesa, i
potůček asi někde v dálce probublával« A já pomalu
začínal rozumět®
"Chceš poznat krásu, radost a okouzlení ze života»
Utíkáš se svejma st»«kama do lesa a hledáš ůtěohu
v lámu přírody« Dýoháš volnost a svobodu na rozkvetlej louce a nabíráš plnejma hrstma, když se unaveno j skláníš nad zurčíoím potokem. A přesto seš nespokoj enej? Tolik si toho z přírody bereš, tolik toho hledáš a naoházíš a přesto pořád nemůžeš najít H±
stezku» Cožpak se netouláš dost dlouho nekonečnýma
lesama, neslejzáš šedou skálu a nešlapeš úvozem mezi polma, abys nepoohopil? Všeohno kolem tebe se
rozdává a ty jen bereš a bereš» Už toho máš v sobě
dost? abys taky něco vydal! Zkus to# němíiŽeš totiž
věčnu jezdit jako samotář» Zkus jOqp někomu otevřít
oči a i ty sám se pak najdeš, najdeš tu svoji steaku naplnění! "
První zvědavý sluneční paprsky se draly do týpáčku
a našly mě zr.ohumlfinýho do spacáku» Otevřel jsem
oči a s údivem pozoroval blanky tně modrou oblohu
nadě mnou» Pak jsem vstaly zabalil uzdu a přiložil
těch svejch ^árk kousků dříví na skomírajíoí ohýnek,
načechral voňavý ohvojí a vydal se na další oontu»
Na trávě se třpytily, jako dn hokamy, kapičky ranní
roiy» Došel jsem na kraj leaa a t»un jsem ji spatřil»
Byla vyšlapaná pohorkama a kanadama, vinula se hustým mlázím, úzká, kamenitá stozka«
5.~-~Y~pód statě úvod k dnešnímu Oddílu«../
Bohumil Hrabal~-~PerTi%ka na~dnuT.Tr
Když jsem před lety poznal směr svého n rdoe, vydal
jsem se do přátelského světQ, podbíjel jsem kolejnice, byl výpravčím vluku, nabízel životní pojistku^ p
prrooval jako obchodní zástupoe, dělník v ooelámé,
balil starý papír, dělal kulisáka« To všeohno ,jen
proto, abyoh se umazal prostředím a lidmi a občas
zažil tu ohromující událost, že jsom zahlédl na dně
člověka perlu» Od té doby mám rad takové lidi, nat
kterými se láme hůl a myjí ruce, Vždyt jsem viděl,
jak mají na Brdci diamantem napsáno to, nač myslí
filosofové, ••«

Tramp .je duše poetická
• ••

Sebrali několik knoflíků
který poztráceli v klukovskýoh válkách
gasmáli se
A Vrány odlítly do blat
oli mesi mechem a Kostelem
urpstřeá stop rostlo kapradí
jako podivné vítczetví
S utrženou hlavou
milujeme v hlíně svýoh bláznivých výkonů
a květy pohazujeme v okamž iku zvadnutí
Kdo zahodí nás
a který flašinetář zahraje tu naší písničku?
Byrokrat v úřadě je víc než Pánbůh na nebi»
Wabimatto
• ••

Stíny jsou jenom
„.
_„ ,
převrácená oísla.
Mít modry poAdělky
Tak k Čemu se jioh vlastně bát?
,°í?5níků
žádný
vykřičníky
Každý má vůni, osobitý tvar,
Modr«
a krJdý někam spiohá«
nebe černo
Stíny jsou naši společníoi
den
a někdy nevítaní svědci
nebo
noc
všeoh podlých zrad
Kontrast
vlantníoh
a drobných Uskoků
otázek
Stíny jsou
i odpovědí
/Pro lidi«
Hledání
Trooha Ztrácení
obroku? /
Zapomínání
Nová or/.iv«aí
jak po návrateoh
• ••
do mint
Stíinění pocit z tmavé noci
kde to znáš
Ticho v opuštěné místnosti
Raohot hromů, bouření nezkrotné
ŽÍ0tán_
mool
A obraz na stěně nubývá jasAosti
CHodíš a víš, ze v pi táoh máš
STRACH
Hanča

Výstava

Nymburk

Výstava

Nymburk

Výstava

Nymb

Věřte nevěřte, konala se« V pátek /18 duben/ se
nás halda sjela u Billyů --ještě večer se instalovaly exponáty - a v sobotu to propuklo»
místní Hálkovo divadlo asi nio podobného ještě nezažilo, a o to větší mělo být překvapení« Zel? návštěvnost nebyla nijak velká, protože lidi nevěděli*
slíbené plakáty sice byly, ale jen dva, a to, jak
ka ždý uzná, není zrovfca mnoho« A tok se pár kamarádů obětovalo, nechalo na sebe navěsit plakáty na
místě namalované a vyiazllo do ulio za doprovééU
podbízivých kytarovýoh songů» Po napůl mrtvém dopolei
dni a po polední siestě ee nymburské domorodstvo
přeoe jen zač.' lo scházet« Přišli, v i d M i , poohválili
Společná jejioh slova naznačoviú.a, že je velká škoda
že to nikdo v městě neví, protože by to vío lidí
určité zajímalo.
Všiclini vyst vujíoí kamarádi rádi uvuřili a aby tragédie nebyla naplněna, usedl všeuměl Stir k místnímu
klavíru a mezi vystaveními exponáty a prohlížejícím
návštěvniotvem se vznášel Bach, Čajkovskij, Jeúek
a jiní. Llístní holič, dojatý tolikerou krásou, nás
vyzval k opakování podobné výstavy n tímf
že plakát
umí. tí v do v,ylohy ravóho kvelbu a nadto bude ještě
upozorňovat své zákazniokvo osobně. V prosenční
listině umístoné důvtipné až na konoi výst; vy se ob£
jevilo povícero poohvalnýoh olov a op<'t žádosti o
opakování, /viz Dým jinde - pozn.red/* Podle všeho
byla t to milá slova míněno upřímně. Jak bylo celkem
očekáváno, nejvíoe zájmu a obdivu vzbudily indiánské
kroje Sama Indiánu Podzimní Oblohy, Psa a Reda. Kroje byly doplněny podobna zdobenými /korálky/ součást
karai pro va ndr. To ale samozřejmě neznamená, že by
ostatní včoi byly v jakémsi stínu. Knmnrádi z Chomutova p ivezli svá zvadla, novoročenky - vše originály krásně zapaspartováné« Tradičních trampských prací v podobě placek so objevilo hned více od několika
tvorců - Cimbura. Slaboši. Johny, Krtoi. dále řezby
ESa, Jajdy, Shortyho, Krrtase a Slaboohů? samorosty
Danny ,Kutilka a Honzífc měli figurky a přívěsky z
moduritu, Ovachta a Béda litou hlavu koně, Billy kožené brašny, Tom Hotanka krásné minišperky /řezba a
perleí/, Vlčí skála malované talíře, dýmky Fabiánky
malé domádo banjo a Akélovy linoryty, Qasinka poslal

kreslené vtipy, Slon a Bidloun fotky, Grizzly z Utahu novoročenty a karty pro pistolníky umně vyvedené,
"byla tu i keramika - oenv Trapsavoe, drhaný gobelín
od Jiskry, další šperky Cvaohty a Bédi, malovaní a
řezaní upíři a če*ti Krtků, obrázky Den a Noc T.O.
Columba^ obrazy Johnyho a Reda, pastely Wiokie - a
celá- stená obrazů opr; vdu dokonalých od Stírá /konkré
tně on sdílel největší chválu/®.»
v
Možná jsem někoho vynechal, tak mi promiňte, jo? Výstava, která začala v děvěx rá^o, se protáhla asi do
pil páté odpoledne» Nastalo velké uklízení a příprava na slíbený veěerní program z vlastních sil» Večer
se tedy konal a byl zatraoeně dlouhei.
Konfernoiera dělal /kdo taky jiný/, Cára a asistoval
mu "maličký" King Kong» V převážně improvizovaném
programu se vystridädük. muzika, poezie, Gárovo nožní
divadlo /nejvetší úspěch/, vyplnování volného prostoru, parodie na kapely popu /Cára a Katapult t/,
Štírův klavír, folkové písně .,®atd«
V pozdnxoh nočních hodinách se část lidí ubírala
ke slánku k Billyovům a část do bývalé katovny, kte*»
rá nám byla nabídnuta k uložení utrmáoenýoh tel«
Myslím, že výstava měla vcelku úspěoh, ze se opravdu líbila a většinu lidí dost /snad příjemně/ prekva pila» Na večeru bylo troohu vldět? 'Ae se jedná
hodně o improvizaoi - a to je troohu ůkoda® Jinak to
ale nešlo, protože večer byl slíben a příspěvků předem přišlo asi pět® Z toho by nedal žádný večer dohromady nikdo»
Jak se domáoí Billy vyjádřil - od té výatavy ho
správce Hálkova divadla zdraví první a tvrdí, že
kdykoliv nám bude /on i divadlo/ k dispozici»
Toyje asi, tak yšeohno a kdyby to bylo někomu málo,
ne oht uspořádá výstavu vlastní a jinde» v
Oeaílko»
N e j v ý š důležitým bodem, o němž nutno uvažovat,
je, ze se máme vždyoky snažit, abyohom se dívali na
povinnosti jinýoh lidí jejich očima a abyohom nikdy
neposuzovali zvyky jinýoh plemen nebo národů podle
sebe. "Nejsem meřítkem pro vesmír" - to je poučka,
kterou si nutno zapamatovat«
^
^^

Jak se vám líbí?
byla otázka na návštěvním listě výstavy trampské
tvorby v Nymburce« A jak se teda líbilo? Posudte
sami podle odpovědí:
"Nikdy 3sem netušil, oo dokáže udělat lidská ruka z
obyčejnych přírodníoh materiálů« Jsem nadšen bohatostí oelé výstavy* která přispěla neobyčejnou měrou k prohloubení mé lásky k prírodě«" M«Ä^ffman _
"My, pionýři z Mladé Boleslavi, oestujeme hodně«Známe přírodu i města ,zatím jen tak troohu, podle své»
ho věku« Možná,že se někdy a někde Nejdeme• Chtěli
bychom vi^ět ukázky správného táboření, vaření likvidace ohnů, přístřešky«
Na shledanou"
Výstava je velmi hezká« Stehlíková
Po prohlédnutí vaší výstavy jsme došly k názoru,že
kdyby ji viděli všichni lidé v naší republioe, chodilo by po lesíoh s usárnou a v kookáoh patnáct milionů lidí« /my už balíme/
Káta a Eva
Studuji PiFUK v Praze obor výtvarná výchova a domnívám se, že některé výrobky a obrázy by mohli lidé shlédnout i na jinýoh výstuváoh /ne trampnkýoh/
pro svou uměleckou hodnotu. Dáša, Fr; nta a Jarda
Kluoi, je to OK«
Grizzly of Utah
Výstava se mi moo líbila« Při ječíte za«. A.Hroudová
*
1«B
Bylo to moo pěkný, škoda že taková věo není častuje
/třeba u náe v Praze/« Přejeme vám, aby vám ten
elán vydržel a tuky hodně pochopení všude, kde příště budete vystavovat jako tady v Nymburae«
enoa,Jitka
Výstava překrásná, škoda že ji pro nedostatečnou
reklamu nemůže vidět vío lidí« Jste JedinečníI
Černý K # a J«
Vystavené výtvory jsou pěkné a svědčí o dobrých
úmyslech trampů a o kráse trampingu« /nečitelní/
No? Tak co, zkušáíme to znova? V jinejoh krajích,
lip inzerovaný, na větší ploše? Nebo se na to vykašlem a necháme vše viset na zdech svejoh bytů?
Houla

Ring volný - Ring volný
Siiorty_18/£:_
Pánové trompové
buate sami sebou»
Děte klidně na "brigádu když to sedne, ale nedělejte
z toho smysl a zásluhy®
Dělejte svý ohně u kterejch vám je dobře a nesnažte
se vymyslet pro ně lagalizaoi®
Jednejte tak, jak považujete za správný!
Jezděte ven hrajte piešte básniěky a třeba Dým
Ale prosím vás - buate sami sebou»
Dým je Dýmem a Houla Houlou a nevytýkám mu to® Houlo
vi a Dýmu do jisté míry vytýkám, '.ie ce vydává za
ml»vš$ trampů, i to, že se vydává za mluvčí Smečky
ovlivňuje tak myšlení a názory lidí, kteří se jinak
o definioe a programy moo nezajímají a ra děj jedou
s prrtou ven®
"Není to náhodou takhle, kamarádi?" napíše Houla a
neuvědomuje sit oo dělá® Každá myšlenka, se kterou
J
"".
& 0 vlastních koleji :oleji protikl.adtt®'Neohme velke.loh slov a snažme
se najít ty uplnü nejmenší věoi, ve kterýoh si budeme rozumět®
J
,( ,
.
Houla 2ßZ5_

Hele, Shorty, já přede tebe ani ž ádnýho j)inýho nenutím dělat n$oa, do ěeho se ti nechce? Mý úvodníky
ber jako návrhy a nápady a postřehy - a pak, mluvím
za sebe a ne za Smečku /která je natolik rozdílná,
o k tomu vlastně neurčitá, že by to ani nikdy nešlo/,
Zádnýho nikam neopu ! Vono opát někam trampy je pěkná blbost® Vyhodit názor a nápad na papír snad eště
nejni zločin? A at si s tím každéj dělá oo chce, ne?
Skutka
•••můj mužíček Vlastík to vidí tak, že faktloky za
trampama není vidět íádná práoe. A bez práce se
člověk cítí nesvůj at chce nebo nechce, nemá čas
naplněnéj, říká® Něoo na tom je - neříkám, všechno
má svůj čas, toulání, posezení u ohně - ale pokud
to bude tejden oo tejden, je to nuda*

Přiznání
__3uldok _
divadelní půlaktovka /diplomatka/ o jednom jednaní "bez obrazu»
Zcela zakouřená místnost,
jfcskjse není vidět nic»_
plesk! PLESKU PLESK ! 1 !
hlas It Přiznáš barvu?
hlas II x He í
pleskl Plesk! PLKSK!
lilas Ilít Přiznáš? hlas IIx Nepřiznám
plesk! Plesk! PLESK !!!
hlas Ií . Tok co?! pauza

/si 30 «eo/

hlaa III» Tnk znova«
plesk! Pleskl! PLESK II!
&2ias DOt Tady je.
hlaa H l t No koneční« A anit to tnk nebolela*
hlaa It Dostali jsne ti*
hlaa Ilít Zaplatí!
hlaa IIt Kolik?
hlaa It
Stosedům zelenejoh s flekem proti*
9 o u * < žM o n ^ U f i ,
tedy soutěž "civilní pozie trompů". Všeohny práce
/51 básní od 17 autorů/ prošly čtyřčlennou porotou
ve složení Sint, Tapi, Houla a Shorty» Noobjevilo
se bohuž< 1 nio, 00 by překom lo očokávání a překvapilo kvalitou» Tři autoři poslali haldu prnoí, byli
tedy hodnooeny jnko oel$ "ubírky" najednou /jde o
King-Konga, Rnkshu a Seňora/» Bodování 1 - 5 bodil a
sečtením vyšly najevo nejlépe hodnooená prácet
1 - Kolotoč - Rešetlák
2 - Stmívání ve^městě - Rešetlák
3 - sbírka - Seňor
Na v dalšíoh místech - 4 ßi 5 Oesílko a Rešetlák,
6.-Rešetlák, 7-9 Hans,/dvakrát/ a Rnkaha» Čili několik opaku,) íoích se jmen. Vítězná práce přinášíme
na jiný stránce» Autory, kteří mají z jem o navrácení rukopisu, prosím o napsání oi redakoi. A neskládejte tužky a nepište jen nám.».
unm A

Vítězné práce civil« poeziet
Kolotoč - Řešetlák - 1 místo
Propadl jsem se* Na schodech, samozřejmě* Přímo po —
svislici a ž do sklepa« Zaslechl jsem přitom radostný hlas, který někomu sděloval, že se trefil do černého«
Ve sklepě je tma« Může tam "být i trochu svi tla od
základů, když byl dům špa tně vystavěn« Pohyb do
stran víří oenty prachu, které se pomalu usazují«
Je mi vlhko, mám stra oh« Ne sioe za strašidel, ale
z hloubky, do které se ještě mohu dodatečně propadnout. Jen proto se bojím ukročit ze svého místa byt
o jediný netr« Připadá mi, že jsem ooohu na hlaviöi
morového oloupu« Nade mnou a pode mnou prázdno. A t©
je mé velké poznání«
Náhle je mi docela dobře« Bez obav mířím naproti ke
dveřím, vycházím na ohodbu a šplhám vzhůru« Je to
vlastně všeohno stejná, nahoře nebo dole, můj vzlet
či pád to neovlivní«
—
Ukázněný blahou předtuchou zavírám oči a poslepu vystupuji po sohodeoh. Někde čekáxéáma a propast - ale
možná, že tea uhodím a svrhnu já. Mám ohromnou výhodu. Jsem Glepý«
Stmívání_ve městě - ŘejjeJblák_-_2_mínto_.
Po ohodnícíoh vyšlapaných
S pohledy na obě strany
Chodí lidé ze silnice
Přeoýpání hodin bije
Za kousíček fantazie
Včerejšek je lokludnioe
•n
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Poezii praskla přezka
Noo je černá jako dneska

,

Město šedivé až běda
vyje do měsíoe
Po průjezdeoh stíny hledá 'Píseň
Zbytečn;ýoh slov nu ti ní
Co kdy bylo dřív, oo potom?
ce
Navenek se lidé sejdou
Chvíli mluví, potom přejdou
Klavír předběhl se o ton
okna zavřená jsou němá
Zbylo jenom milování

•"

Vítězné práce civil poez, II

Tak jako_by;ch Íá_chtěl_.-_.Česílko_-_4r5_.místo
Tak^jako bych. já chtěl
Andělským horám
vstřio si vyjít
a dále od smrti
odejít
tak jako bych ^á chtěl
v močálu pouště
botu ztratit
a daleko od smrti
kraje kouzelného
zas jí najít

tak jako byoh já ohtěl
z ohladnouoí pece nooi
čerstvý ohleba skrojit
a s kra^íoem v ruce
co nejdále dojít
tak jiní by chtěli
hned z rána
při svítání
temnotu nooi
a nenávist světa spojit

Ze sbírky Krivky_ - Seňo£ - ^.^misto^
Někd^r
Zavoníš po jablku
Zavoníš po letošním
spadaném listí
Někdy
Někdy zavoníš
po sváru
A nejsme si jisti
Ostychy
Do klubíčka stočí
tvoje oči
moje oči
A konečky prstů
spráská kočí
Ostyoh
V davu narozený
z ženy

Dotyky_
Pod hlohem
krčí se naděje
A v dešti
V dešti si prozpěvují
deštníol
Smývají
první dotyky
Pod hlohem
krčí se rožínání
A v luoernáok
V luoernáoh se prooházejí
milenoi
Beznadějně^- Hana - 7-9 míat£
Mám strach zeptat se tě
Kolik je hodin ?
nebox vím
že mi odpovíš
Už mám umřít ?
A tak hledím do slunce
pak do země zarážím tyč
a snažím se Hfcacbtout uhadovat
kdy je čaB jít spát»

Jazyk a tramping - podeváté
PhDr Sint
Trampujeme a díváme se kolem sebe« Z přírodních útvarů a jevů nejčastěji označujeme kopeo a je zajímavá,
že tomuto terénnímu zvlnění neříkáme, my trampové,
právě nejlichotivějit "kopčák","křepčák", "vyplivák",
"trhák", "střízlivák", "stoupák","spadák% "smrták",
"skopecV lk riminál", f,hora", "šikmý kraj"« Uvedený
výčet však sanozřejmš nevyjadřuje poměr trampa k turistice, spíše jeat dokladem toho, za jakýoh okolností
slangové výrazy vznikají« Slunoe jsme také nepojmenovávali v nějakém romantiokém rozpoloženít "mozol",
"puchejř", "pupenec", "teplárna", "oskar", /kdo mi
vysvětlí proč?/, "zrzek", Zřejmě se totiž jedná o
slunce zatraoenc připókajíoí a my se zrovna škrábeme
na nějaký ten "kopčák"« Pojmenovaní měsíce jsou neméně věoná» "fajfka", "prožluklý sejr", "prožluklej"*
Vedle kopoe, slunoe a měsíoe označujeme ostatní přírodní útvary a jevy už jenom náhodné a sporadiokyi
tak pozvolna se rozevírajíoí le» je "otvírák", z tram
povy poznámky, že venku je "jukom", se dovídáme- proč
drkotá zuby a oo je jeho oblíbenou četbou /asi London/« Brdští trampové přispěli do trampského slovníku výrazem "brbl", tj brdský blizzard* nojvětším jejich jazykovým výbojem je ovšem sousloví "klamavka
brdská", kteří brdský trnmp užije tehdy, nehne-li se
pro atraktivně vyhlížejíoí houbu - a identifikuje ji
jako nejedlou /k tomuto dobrodružství musí samozřejmě dojít na Brdeoh/« Na svýoh cestách ue setkáváme
nejen s roztapišti^, tj rozoestíma, a "násměrníky"
neboli turistickými značkami, ale i se "aejrem"? totiž blátem® Chce li se tromp řádně projít a nkvole
si zatrampovat, volí oestu různými zkratkami neboli
"blíženkami" a "nábližkami" či "náběžkami"« V noci
kdy nejsou vidět"násměrníky", využívají vynalézaví
trampové hmatu -orientují se podle "zahejbáků",jak
byly pojmenovány pařezy značící náhlé změny směru
/hmat se samozřejmě realizuje nožmo/« Podivná činnost
trampa potulujíoíxho se po Sumavé a váhajíoího před •
každým rozcestím byla jeho společníky nazvána "(Šumavskou nemocí"« "Trajl" neboli oesta není jen to po čem
šlapeme, ale také veliká oesta, něoo velkého, oo je
před námi /z tramp« tisku/ a název zaniklého trampského plátku«
Příště - noclehy«

Není oddíl .jako oddíl 3

/ na žádost bez jména oddílu a autora/'
Jsme dooela obyčejná parta kamarádů. Jezdíme ven a
snažíme se děla t to, co máme rádi a co považujeme
za správný. Nikdy jsme se nesnažili žít podle něja-^
kejch předem stanovenejoh pravidel či systémů, který
jsou jednou určený a neměnný. Spíš naopak.
Začínali jsme asi před devíti lety. Bylo nás 30 děvčat a ohlapců ve věku 10 - 19 let. Snažili jsme se
najít takovou společnou cestu, která by nás spojova-la, ale nesvazovala, vyhovovala většině z nás a odpovídala našim představám o životě» Tak vznikl náš tábomický oddíl a vedle něho trampská odada, která je i
takovým dobrým duchem a oporou oddílu. Letos o váno-;
cích oslaví naše osada devět let od svého vzniku.
Založilo ji šest kamarádů» Každý rok o vánocích přijímáme do osady nové členy převážně z našeho oddílu»
Dnes je nás v osad* Šestnáct ve věku 13 - 27 let.
Aby se mohl ^ový kamarád stát členem oddílu, musí
se rok zúčastnwat činnosti a na táboře projít zasvě- '
oovaoí stezkou. Např. spát tři nooi za sebou v pří- střešku, který si sám zhotoví, vydržet 24 hodin mlče*
ní a hladovku, vyrobit nějaký užitečný předmět pro
tábor, ušít si indiánský kroj, vydlabat čáa t totemu,
mít fcákladní praktiokó znalosti z přírody, oriéntaoe,
tábornictví, zdravovědy a spousty jinýoh věcí. Zasvěccvací stezka je zakončena vigiliemi. Kamarád odejde 1
za šera na vzdálenou vigiliovou skálu. S sebou si snrí
vzít sekeru, sirky a přikrývku. Udělá si malý ohníček
a 'celou noc nesmí usnout» Má možnost rozmýšlet fcl,
zda se chce stát členem oddílu a složit slib, nebo
ne»
Blíží ge půlnoc» Ve všech deseti týpákáoh Je zašehnut ohen. To náš oddíl vítá do svého kruhu nové kamarády, -kteří dnes v noci budou skládat slib» Ohnivec s hořící pochodní odvádí pět ohlapců v indiánských krojích do lesů nad táborem» Potiohu si přeříkávají slovat "Slibuji, že se budu snažit pochopit
smysl a význam-lesní moudrosti, žít svůj život podle |
zákona čtyřnásobného ohně» A na této stozoe pomálm t
vš em, kteří cestu teprve h l e d a j í » J e jim 14 let.
Jací asi budou za 10, 20, 30 let ?
Snažíme se spojit věci pruktické a účelné se smyslem

pro krásu a romantiku. Pro letni tábor si vybíráme vhodné a hezké místo a hlavně takové, aby tábor
nepůsobil rišivě v přírodě. Naopak měl by splynout
s prostředím, abychom měli pocit, že tam patří» Táboříme v týpi staneoh a ty už semy o sobě působí
v přírodě prirozené. Učíme se ohápat přírodu ve
všech souvislostech. Protože jen tak je možné pochopit smysl a podstatu všeho. Nestačí jenom vyjmenovat, jak se která kytka jmenuje česky a latinsky,
a mít ji nalepenou v herbáři. Učíme se v přírodě pozorovat a přemýšlet. Znát květinu, když klíčí se země. Umět si představit je^jí květ ráno, v poledne i
večer. Dýohat její vůni před deštěm i po něm. Vědět,
ve kterém ročním období kvete a na jakém stanovišti
a proč« Znát, k čemu se používá, «nie taky to # že vyrostla třeba tobě pro radost, že se na ní třpytí rosa. Prostě umět se dívat, vidět a vědét. Protože pro
život je důležité umět najít ten správný poměr mezi
oitem a rozumem.
Velké o b l i W se na táboře těší UHREM* To je zkratka pro umělecká řemesla. U nás to znamená rádoby výt<
varnou činnost z přírodního materiálu, který ulovíme v okolí. Celý oddíl se vyzbrojí lžícemi k lovu
kořínků. To prostě vyr zíš do lesa, najdeš paře«
z nedávno poraženého stromu, lezeš kolem po étyřeoh
a reješ lžící v zemi tuk dlouho, dokud se kořínek
nepřetrhne. Taháš a taháš je ze země, a ž máš plnou
náruč. Kořínky vypereš v potoce, sedneš do houfu
"uměloi" a "tvoříš" košíky, ošatky, niiše, prosté
fantazii se meze nekladou«
Většinou býváme s hajným zadobře a tuk za nějakou
brigádičku »mime porazit trošku větší břízu. Proto
na našich táboreoh není nouze o totemy, někdy až
sedm metrů vysoké v ětšinou s indiánskou tématikou
/tam sé toho prý nedá moc zkazit/. Někdy p»pažíme
i jedli, naštípáme prkna a vyřezáváme lavioe a křesla k táborákům, Ty nejlepší odvážíme na klubovnu»
Každé ráno a večer usedáme do sněmovního kruhu, to
je 30 kamennýoh sedátek uppostřed tábora. Ve středu
je symbolická kresba ohně, jehož paprsky vyznačují
směr cesty, která je nám nejbližší.
/ dokončení příště/

Světoví tuláol
/0 Mongolsku/

_

Čtyři
roky jsem lehal na žulové skále, trčíoí OBamoceně uprostřed, nekonečné stepi® Vrohoí hladký jako
stůl}. jen na dvou místeoh dvě prohlubně, po pět let
plné vody®
—
Kde se tu vzala ta voda, v zemi, kde už dávno nepr—
Selo?
Pět let jsem zíral do modrého nebe, na zelenou step,
natažen na kameni, přirostlém žlutým a oranžovým lišej
níkem® Nikdy se tu nio nepohnulo, nio neozvalo® Od
v ězdy k hvězdě, od Slunoe k Mléčné dráze nio, než
ábelské tioho® Bojím se sioe vykřiknout, ale rád
byoh zkusily jestli jsem neohluohl® Mám straoh, že
spadnu do ne mé propasti® Zatínám prsty do skály
umundelgerského somonu®
átý rok vyšel z dutiny pod skalou jezevčí párek®
el bez Chaplinovy hůlky, běžel, skákal, hrál si,
lísal se« JezevÉi se milují, jezvoi aeinnoží, jezevol
jsou němí®
Indioká Kálí zničila čas® Zde někd» zadávil zvuk
Od té doby vím, že tioho rodí skály a skála povíjí
vodu i jezev«»®
A Darwin se tu netoulal®
dykoliv potkáš lidskou pitomost, vzpomeň na mongolskou s tep® Je větší®
Jaroslav Hovorka se narodil 1925 v Ohrudimi® Žil
postupnď v Branclyse nad Labem, Ml® Boleslavi, Pleštaneoh, Gdaňsku, Indii, Iráku, a ve Franoii« V současné době žije v Praze a nra&uje jako závodní lékař
Úřadu předsedniotva vlády CSSR, Napsal* Horúoa krajina /ze Slovenska/« Cesta do stáří, Cesty za zdravím
Barevná léta země trav /jedna obrovská nádherná báseň - 1976 Středočes« naklkd«/, Tamilské listy, Zápisky o životě .Chystá se Jačí údolí a Sedm pod oknem
Letos vyjde znova "Cesfca do stáří«"
oézar/

prvníSka
číslo tři nedávno' vyšlo» Se to plátek Johnyho, objevnej, pln.ij dobrý srandy» Na tyhle se podíleli
K.vCapekfc král Šalamoun, Buldok, Baloar a další» A
teD už ukázky, který stojej za povšimnutí*
Četl jsem o šípkové růíenoe, o sněhurce ve skleněné r. kvi, o blaniokýoh rytíříoh, o zdánlivé T®rhaslýoh sopkáoh, o konzervování lidských orgánů i celých lidských živočichů do ledu»
ti všichni spali» Ti všichni se nie probudili nebo
se mají probudit» to byste potřebovali i vy • •«
a merické volno
americký battledreoss.•»meaioká pokrývka hlavy..»
anglioké invazk9dsky».«frtmoouzský opasek...n5meoká
teletina.••švédský spací pytel.»italská polní láhev
•»•španělské kytara...všechno oridž!
indiánské léto» kanadská noo. římské orgie, pokuta
v československé měněl
m á š - 1 i uzel na duši, svěř se našemu venouši
venouš odpovídá na otázku hele, venouši, jak si představuješ Ideální časopis?
v e n o u š t ideální? bodaj, po česku to neviem,
ale po slovensky sa tak hovoří hentomu, 'ctex-ý ide
dál.
z dvou zás"d, to ti moudře dim,
nespouštěj synu zrakyt
přílišná ctnost je bláznovstvím,
přílišná moudrost toky.
i zrní nejlíp proseté
může mít v sobe plevu»
nezhrdej bližním na světě
pro troohu pití, zpěvu
soutěž soutěž soutěž
zadejte si sami pro sebe takovou vlastní soutěž
na tato témata:
zítra

zítra je taky den
na smutek je dost času až zítra
a kdyby se ván něoo povedlo, pošlete to johnymu.

Dějiny woodoraftu - I
_Wabimatto__
V těchto kapitolkách jsem se snažil stručně, ale podrobně vylíčit vývoj a historii jednoto z nejpřednějších hnutí pro živo t v přírodě, které ovlivnilo, alespoň z části, všechny současné tábornické a jim podobné myšlenky» Je to hnutí W o o d c r a f t u L e s n í
m o u d r o s t i» V souČasfcnosti je woodcraft záležitostí několika skupin mladýoh lidi. kteří y něm objevili nejen vhodný program činnosti v pří
rodě. mctivaoi svýoh ochranářských a výchovných snah.,
ale i krásnou filosofii, která vede "přírodou a životem k čistému lidství".
Budu se zabývat vývojem woodoraftu v jeho kolébce Americe, u nás a zmíním si i o některých dalších organizacích Lesní moudrosti v zahraničí» Věřím, že
vám všem tím přispěji k rozšíření znalostí v historii "života pod modrou oblohou"»
Bílý Medvěd
Vznik a pojSájtk^
K~o řeny woodoraftu můžeme hledat už v renesanční hu->
manistioké filosofii, která postavila proti scholastickému myüleni středověku idoál zdravého člověka,
který by byl oslavou Boha» Rabelaise, francouzský
kněz a lékař, napsal svého Pantugruela a Gargnntuu
jako oslavu lidské radosti z přirozeného života»
Rousseau so proslavil svými názory o návratu k přírodě, který má ozdravit společnost a zrovnoprávnit
třídy» Tím byl společně s Voltairem duohovním otoem
Velké franoouzoké revoluoe» Náš Komenský hlásal "škola hrou" a "život v přírodě, přírodou a pro přírodu"<
Lékař Basedow vybudoval první tábory na evropské pevnině* a byl zakladatelem filnntroplsrau»
Ale za vlastního předchůdce woodoraftu považujema
amerického filosofa - trnnoedenjalistu H e n r y h o
D a v i d a
T h o r e a u a » Zil v polovině minulého století» Ve svém životě byl samotář, protože
vyznával svobodu a m a m ě hledal ve nvém okolí člověka, který by byl ve »výoh ctnostech a ve svém charakteru tik čistý, jak to žádal. Sára žil přísně podle
svých zásad a etiky» Jeho otec byl tužkař v Conoordu
a miadý Henry sám vyrobil tužku takové kvality, že
známí mu předpovídali skvělou budoucnoot» Ale Henry
už nikdy žádnou tužku nevp?obil - stačilo mu dokázat

si, že to umí» Nikdy neměl pevné zaměstnání, ani nebyl v žádné oírkvi. Jen nutnost ho donutila stát se
zeměměíicem® Několikrát se ooitl ve vězení, nebot
odmítl platit daně v době mexioko-amerioké války,s kteroii - jako s ka ždou válkou - nesouhlasil» Politicky se nijak neangažoval, ale vystoupil na obranu Johna Browna, bojovníka za osvobození č e m ý o h otroků. Živě so zajímal o Indiány»
Jeho životní experiment spočíval v tom; že dva roky
žil sám v přírodě, v malém sroubku na břehu W a i d e n —
ského rybníka. Snažil se dokázat, jaké jsou "podstatné věci života" tím, že "život omezil a zahnal do
úzkýoh". Ukázalo se, že člověk nepotřebuje příliš
majetku a věoí proto, aby žil, duševně i tělesně na
vysoké úrovni® 0 jeho zkuSenosti vypráví kniha Waiden čili Život v lesích® Jediným jeho osobním přítelem byl americký klasický filosof - W®R® Emerson®
Thoreau byl bistým přírodním mystikem, který kritizoval lidskou společnost, zvířecí honbu za z&ikem,
zbytečnou tzv "práci" a oivilizaol se svými válkami,
lidksou dekadencí, úúadkem®
Z některýoh zásad jeho filosofie vycházel i
Ernestj
T h o m p s o n
S e t o n , kterého
nazýváme "Oerný vlk".
Narodil se r. I860 v uev® Anglii® Všesti leteoh jehc
otec zkraohovi'1 v obchodě tak oe Thompeonovi Btěhují
do Kanady, kde čas žijí jako farmáři v divoké přírodě a pak se stěhují do Toronta® Příroda a život v ní
Ernestovi učarovaly. Pooházel z fanaticky náboženské
rodiny - oteo i matka byli protestanté a své děti ve
vedli přísnou náboženskou výohovou. Tehdejší učení tv
yrdilo, že všeohno, oo vychází z člověka je dílem
ábla a jo od přírody zkažené« Jon volkým úuilím miiže
být lidská duše spasena® Proto výohova malého Erneste*
a jeho sourozenců oe skládala z vščn.ych modliteb, bi»ble, katechismu a stálých dogmatických pouček. Ernest
však byl založen jinak® Příliš ho lákala příroda a
věoi v ní, ohtěl žít životem Indiánů a proto každou
velnou chvilku utíkal do lesů. Byl označen za uličníka a zatracc.nce. Tak se své rodině ptále více od-
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/pokračování v 6.27 /

Jo, to kdysi ««•
vycházel časopis Šosák» Vydávali he Slaboši z Oderských vrchů /dnešní pořadatelé stejnojmenné soutěže/
na formátu A4, množenej na mašině, s kresbama,pěknéj
i graficky. Obsahově výbornéj, dělali do něj Kavče,
Skutka, Balcar, Sint, Johny, Kazatel, Houla, Han«,
Lejdy, Marko, Chvátá, Balvan, Dany, Paprsek« Byl
to dodnes pravděpodobně nejlepší neofioiální časopis
Vycházel v le tech 1974 - 1976. A ted pravidelná
ukázka
*
Svatej - lans^Slabooh^
Tak teá už ne řvi» Zavři tlamu a přestaň slintat
očima» Dyt sie to zavinil sám a taky sám sis na
sebe hodil ten divnéj kříž»
Ty směšnej Ježíši, Ty ubohej Šotku ze starý bible»
Ty naivní, podělanej Kriste» Dyt se k č ertu,mrkni
do zrcadla, abys viděl tu svoji podivnou trnovou
korunu a taky ten svůj svatej vohoz,
Sám sis to zavinil, ohlapečku, sám. Chtěl jsi bejt
SVATEJ a ted smrdíš bolestí.
Že prej dokážeš, že je mezi lidma kamarádství a láska» A taky jsi je nasel» A taky máš důkazy» Modrý
pod v okem, pár vyraženejoh zubů a pravou hnátu máš
rozflákanou kladivem» Je to ta ruka, kte rou si na
důkaz kamarádství podával jinejm» Je to t§i praoka,
v kterjř ei ne« ten SMĚSNÉJ plfcgát vo lá«oe, vo lidský lá«oe k člověku» A máš za to akurát rozbitej
čumák, kterej ti tedka vomejvám vodou» Tu tvou pomlácenou ruku ti dám do gipsu» A než se úplně uzdravíš, udělám nový plagát vo tý lásce, vlstně udělám
ty plagáty dva»
• • • - Houla
"Za vozem, za vozeml"
Archanděl vytáhl samokřičel Svatý Petr od brány , a ^
„ , ^ ,
Pal
k
Stromy ověšené hvězdami
odstranění toho
mu přikyvují
odvážlivce
Y
a drevoruboi se sekerami
vyběhla dívka
0
bez ostří
klínem plným mruků
/škoda stromu který na zem Rozlétly se po obloze
padne/
t®» ukryla Velký vůz
a
si zaolánějí oči, jakýsi c e m ý pasažér
si
aby lépe viděli»
dělá v jeh« korbě pohodlí»

text navíc

text navíc

text navíc

test navíc

Zpívej si dál
text a hudba Jaroslav Jakoubek
hrpje skupina Sanso*
ím hůž se písničky do světa prodírá
ím vío a víc ji přehlušuje křik
tím víc si zpívej
dokud jsi živej 1
Vždyt
život je tvůj a tak si za ním stůj I
A kdyby celý peklo
se třeba vzteky vztekle,
zpívej si dál f
a v tom je oelej trik I
n

Čím víoe ún a va na tebe dotírá
Ším víc se lísá pohodlí a zvyk
tím víc si zpívej
dokud jsi živej I
Vždyt
život je div
a ty jsi přece živ I
Jestli jsi někdy ve-psí
tak nepodléhej skepsi,
zpívej si dál - a r t o m i e Q e l e i

trik

,
A

Čím více víru ti užírá nevíra
čím víc si říkáš: budu flegmatik,
tím vío si zpívej
dokud jsi živej 1
Vždyt
život je náš
a celej Satanáš
i kdyby vylít z kůže
proti nám houby zmůže
zpívá~li obor a v tom je celej for 1
/ze zpěvníku Variace, vydaného Jonáš klubem/

Chráníš, chráníš« chráníme,.»
Lidé technického věku se s tále více svými myšlenkami a city vzdalují od přírody« Nepotřebují ji,ale
sotva si uvědomí, že přes dar mozku celý vývoj
notlivce a společnosti se íozvíjí z nejprimitivnějších zákonů přírody« Zpřetrháme-li k ní pouta a v
zápase o prostor a v kořistění přírodních zdrojů
všecko nám zdánlivě zbytečné vymeteno z oesty, zle
myslíme na příští generaoe»
str« 139
Poměr k DŽírodě není otázkou odborného vzdělání,spíše stupně kultivovánosti a citu» Znám ornitologa,
který s vypoulenýma očima běží zastřelit třebas posledního ptáka nějakého druhu, jen aby vyspaninou doplnil sbírky, A nedávno jsem četl v denním tisku
ohv; lozpěv na nějakou výpravu, která přivezla domů
tolik a tolik exemplářů vzáonýoh a vymírajíoíoh druhů» Nejen rekreanti a zemědělci, ale i biologičtí
pracovníoi zanechávají za sebou v přírodě s$aušt»
str, 138
Svět půjde dále. Právě tak, jako když lidé odpravill
poslední Megatherium a likvidovali velryby v studených patagonskýoh mořích. Zhola nlo ae ne stalo,když
se pod bombami rozsypaly gotioké k n tedrály a vroholnými skulpturami, k jakým se vzepjal lidský duoh, a
nic by se také nestala, kdyby v okamžiku zmizelo dílo Beethovenovo a s ním všechna hudba 19»století,V
záplavě nutné teohniky svět bude ohudý, jen lidé si
to neuvědomí» Nebot jak pravil Jungk, odevšad bude
sálat teplo, jen z lidských srdoí ne, všude záplava
jasu, jen v hluváoh dvaoeti miliard lidí tma»
/Miroslav Rozehnaly Mudr, Ing, praoovník Mezinárodní unie ochrany prírody, horolezec« Dýmu dodal
neznámo kda? Díky»/
Brigády se dějou. Miki a Jerry na severní Moravě,
Fenek ve Slavkovským lese, Miky z Winogy v Hostýnkách» To jen ty, o kterejch víme» Maká se leckdo,
ale les za_to £tojí,_ne?
"Evropan mluví o pokroku, protože pomooí několika
vědeckých objevů vytvořil společnost, která si
spletla pohodlí s civilizací»w
n,

K U L T tf R A
Dobře oalavené_naroz£iiin^
Mimo toho, že kamarádka Kavče oslavila letos zase
jedny kulaté narozeniny, je to už děsit let, co ji
známe jako vílu s veselými ohníčky v očích a s t u ž —
kou u pasu» K této příležitosti vydalo nakladatelství Rodocapsa její knížku "Dobře domluvený vandr" příběh, ve které^ si daly dostaveníčko všechny jejílegendární figurky počínaje Šakalem a konče 10 Grizzlové. Děj i jeho postavy jsou prý zcela vymyšlenyř
ale asi se zde pozná dobrá polovička Smečky. Knížkaje bohatý ne nápady a jiskří osobitým humorem, velice dobře S! tirizuje některé nešvary. Díle výborně
ilustroval Stír /díky mu/ a kresby ofetil Jerry.
Děkujem za hezký zážitek a Kavče^i nřejem ješte
krásnějších dalších třicet /aspen/ let.
Oimbura a Houla
Havířováni vyhlašují další ročník soutěže
kreslenýoh trampskýoh vtipů - T.O.Wampirs a FCK Karviná. Na formátu A3,A4,A5, maxim. 3 kusy /seriál
jeden kus/ zaslat do 15.8 na adresu Johnkiho. Vyhlášení na Ostrým 30./8., spojeno s výstavou.
V Paříži zemřel wxistenoionalista J.P. Sartre a v
Praze zemřela v 74 letech paní Zdenka Werichové.
Knižní_hlídk&
Vyšlo - Xeaoook - Kanadské žertíky,další vydání povídek Otv Pavla, Verše Františka CJellnera, Chystá
se J.Sucmý - Tentokrát básně /nakl. Melantrioh/.
Deskologiet
V PoTslču výborná LP skupy Dwa plus jedon /podobné
Margtyjcs/. u nás znovu semafor ská Kytioe, dobré je
Ožen se bratře - Mir.Částek/ avantgard.poezie/»
Hifi klub chystá pro své členy na rok 81 mimo jiné
nové LP C.K.Vooalu a živou nahrávku /LP/ Porta 80.
V Brně byl večer o trampeoh pro plný sál, uváděla
Tapi, hrála Karabina a Pacifik. Byl tam i večer
tramp, poezie pro Jonáš klub.
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Mezi nás do života přišli,i Tomáš Higiovio, holka
LongTaskovic, čekaj Mauglí s Bábou» Buldokovio Hanička se nejmenuje Štěhně, ale Jaguár»
Brali se nebo budou se brát,než vyjde tento Dejmi
Panda a Komanč od Jihlavy, Šmudla /Praha/ a Roman
/Chrudim/, Šotek a Houla./Podbrdsko/»
*
ř

Cézar oznamuje, že se odstěhoval z Bohumína do Krkonoš na Jestřábí boudy* Zatím nastálo»
Dělo sei otvírání s tudánek na Vysočině a těž v Bí*
lých Karpatech /Julěa, Raksha - Pálko/, další Bludný kořen na Suma vě /Muny/, noční přeohad Žďár»vroh\
/Los/ Japouoh příbnmské Wynogy, znovuzaložení Toulavé Andromedy /Uher» Brod/, brigáda ve Slavkbv.les«
/Fenek/ 18 výroční slezina Throo boys /Brdy/#
Kutloch uskutečnil prvosjezd Padríského potoka gumovým nafukovacím kajakem trp-t Strašioé - Dobřív»
Bylo 35 výročí na Ivančeně» Lidí prý celkem dost,
ale vne bez proslovu a Vlajky /?/
Na vvelikonoce se setkal pražský RK Mawaden a Huasoarán z Veselí n Mor, včotně kusu Smečky /Cára,Shorty/
v Bílých Karpatech» Prý bezva»
Julča z Telče odmaturovala» Blahopřejem.
Mont z Uh.Brodu shání pro !btíuubcčxakKŠx3bexuiacacK
•vůj oddíl ideální flek na tábor 81. I výměnou za
jejioh».»

I

Briggi hledá dobréj camp pro letošní oheň Trapsavoe»
Záštita na papíry bude»
Lim» Joe uspořádal soutěž ve střelbě pr kem na oil»
Shání se: Cózar knihu J.Žáka- Pan posleda, přítel
študáků. Limon. Joe n potřebná, i obrázková razítka»
Tentýž hledá někoho, kdo mu půjčí opsat svůj zpěvník
Higi a Feda koupej psaoí stroje, nejlíp kufříkový.
Do s jutěže Sever proti Jihu pirLšly zatím dva příspěvky- Mário z K.Varů a Pifík poslali soutěžiTOotatní
nemaj_ zájem?
m e l o vyjíT v kvotnu 80,~Za překlepy mů¥e~šotek
Jáchym, Za obsah všichni! I za ten příští....?!
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