la*. oü. ta-v zase.
Zaiinoc: cieläX -ö3it*u a přitoa ani nevixt, zda nebudu čialea; po3le-ní®.
2rouil
se v bole»tech /Jeito vždy/ a a uuždo
pflgpövka&a jae^ ae snažil, abvch vypadal k světu*
íůíu taüy trochu Jiny kabáty &ožná, že 3tí vásj nebudu líbit, ale ne Jtožu^a.u ae lí|?i a kusí líbit všecn«
no. AI ttne buuete no-notit, bu^te trochu shovívaví.
ío*ud véak nechcete byt shovívaví, zkuste si &é
jen jeunou ulělat, pak anaü pochopíte.
1'ak tedy zati& jeáté nekončili., ale záleží to na
kaiij'E z V4s. £a aebe prosíza, abyste se nevzdali,
zkusili to a pokračovali, určité to 3tojí za to.
f.d. humorista

Jacques ür«l

Potřebuje*-}i vlaky aoy té vozily za -<obro-ruŽ3tví&
bílé loui které by té uoUly unášet
iileuot oluuce

-y sis vložil -o očí

hle-at pís.né kteró bya í^oh.1 zpívat
pale
^otřebu^eá-li jitieftku abys vžřil v zítřek
a zítřky abys bvl ocuopůa uoufet
abya /.novu nacházel na^éjl která ti vyklouzla z rukc
aby» zí-ovu uaiel ruku kterou tvá ruka opu3tiln
pak
potřebujeé-li slov« Jež fikají staří
aby ospravedlnila tvé o-i íjt«ní
je-li pro tebe poezie jen hrou
je-li pro tebe Život jen atárnutía.
pak
ťotřebujoii-li trápení aby 3Í3 ncpíipa-al povrcaní
a hluky íúvata abya zapíjel výčitky «v3-oa>í
a taky občasné slab&stky nby sis přlpaaal uobrý
a taky záchvaty zlosti sb" sis připadl 8 lný
pak
jsi vibec nic nepochopil
/ze sbírky Víc než jen hlas -fceřiaráJlí/fil/

o^. iéu Q_ ]tl afieb 1» d é t s ^ v^rur
/pořadatelé T»S. Humorista a f .0» Úplněk/
Vlastně si tím naapisem trochu íafidíai,Či spíš kiímara-u iíutt.cri3tcvi, který a-él te-nto nápau» Ale myslím
si, že jß ti první ekce tonoto uruhu /o jiné nevím/'*
V sobotu přei Ö hodinou se na místě aiazu sešlo 7
dětí, k nim nějaký ten roaič ba i strejaa se tu našel» Jelo se autobusem, cíl hospoda ^a Výmince a ou
ní se c.ělo jít na movi chalupu» Oprsv-u se tam šlo,
ale ponškuu jinýc; směrea., což bvlo prospěšné prodloužení trasy /uoéli bycntt» moc brzy/» Cesta bylo jaro
děti malým dobrodružstvím; celkem služnou lesní cestu
vv3tříuaia vysoká tráva, pa* polom, bro- přes potok
a necnvbéla ani antireví; etická procnázka kopřivami»
Po poleuni jss:;e ^orazili na chalupu» Sluníčko hřálo a ta* se děti hnea n skládaly do vaniček s vc^ou»
Tatínkové a strej-ové ao sebe pro změnu gkláúali pivo» Než j3»ic ae aklimatizovali, vnikl na uvorek nový
příval dětí z -ruhé strany, de pravda, že to byli
účastníci poněkud vzdálenější, sie i tak je škoua# že
jaté nepřišli všichni 3polečně»
Pěti i dospělých byl najednou plný uvorek, probíhalc
koupání, slunění,konzumace bramboračky a nechyběl ani
odpolední spánek» V této pauze jsme připravili dřevo
na oher.» Protože uošlo pivo, vypravili jsi.a se společně § aětmi a károu pro pivo» Po návratu jsi-e zapálili
oheň a opékali Jan# uzeninu, hiřivně všechny úěti» Občas došlo i k přepálení nějakého klacíku a páuu nebohé uzeniny do ohně.
všechny se však ^ostalo, nebot
zásob bylo dost» Pak už ae pomalu dětské osazenstvo
uklaualo k spánku /náktaří i ven/ a uospělí poseděli
u ohně» üylo opravuu o čem povídat a na co vzpocínat.
Nedělní ráno bvlo vc znuiení ouje2uu a loučení,
Nakonec pár úuaju; ičast lj ro~in se 17 -ětmi ve věku
16 méa. až 6 let» Sejvsuálenější /Olocouc,Šumperk,Praha, česká Třebová/. Hlavním účelem bylo, aby vyjela
ven celá roaina. Záměr nevyšel úplně, ale ono to asi
vž-y nejde» děkuji tímto vše«, a hlavně svýtt rodičů»,
kteří pomohli nejvíc. Příští rok aéti a lodice AriCJ U
,
drobek
Pozn» de^te a dětmi ven a nečekejte nu z v a-lo» Oděnou
Vám baue nefalšovaná ditaká radost«
iíumorista

Prvotiny

Prvotiny

Poyíaali

Povídali, co to
za divný touhy
chtít Jezdit kaž-ej tejuen ven
Povídali» že se to snad
pro holku ani nehodí
Povídali, So prý bych Eěla
Jiný zójcy lúít starat se o modu, aaiie-up,
krésný öaty entit*
Povídali o fent«stickeJch vécech
dnešního svčta •••
Nechala Jseau Je povía at
A pak Jse& si povídal Já ...
S kytka&a a potokem
o tom, Jak Je hezkýf
když na obloze za lesem
vykvete
duha...
JvoJČe

Prvotiny

4.SJLS
Spolu 3 T.Q. Přátelství jsme se rozhouli uspořádat 11. uubna Vítání jara. Vzhledem k datu jame žádali o povolení, leč úředník na mNV ve Vrbatofcě Kostelci, kde se měla tato akce konat ^ ^ f.gkl> ^ u
zkusíme bez povolení /na černo/, nebot prý kváli
3jezáu povolení nedostaneme.
Zvadla jsme tedy poslali, jinou možnost jsme neměli* V sobotu 11« uubna jsme se seáli na místě,
jen několik opozdilců přijelo oupole-ním vlakem,
ťrávě jsme se chystali zahájit soutěž ve sbírání
odpadků z potoka /a že jich tafc bylo/, když přišlo
na místo ö lidí, a to J při luěníci Vi3 včetně veli«
tele OOVB v Chrastu, 2 členové PS VÖ, 2 Členové
trestní komise MěNY Chrast a 1 požárník z povolání
Bylo nám řsčeno, že jame ve II» ochranném pásmu
vodního zuroje a byli ja e nekompromisně vykázáni.
kdžeme prý jít na Seč, tam je to povoleno» je tai
i «Ca bufet a tam prý se můžeme vvžít. Souuruh major napočítal
trampíři a pravil, že jak bv to $
prý vypadalo, kuybycaom tím vňichni učinili potřebí
a že prý se z potoka bere vo*»a na pití. ??a moji ná
Ciitku, že nechodíme všichni za jeaen strom na hromadu a že bych mimochodem nevzal z potoka vodu ani
3 oupuštěním do huby- protože na poli, kterýsi potok protéká, se vesele hnojí superfosfátem, pravil
že jsem urzý a že stejně nic neuhádám a... a...
lak skončila zase jedna akce.
kimo jednoho člověka nám pořádajícím nikdo z kamarádů neřekl ani slovo výčitky, ba právě naopak,
vélchni nég povzbuzovali a říkali, že ae vlaétně
nic nestalo.
Chtěl bych touto cestou všem těmto kamarádům
poaěkovat.
X . 3 . Äatt

*.i_těuiA_kao_jgou_bez_vin2
Falešn£_3tisk
Samota v
je pečet černých nocí
Zazněla rána
Samota v
A u příbytku
je píseň dlouhých nocí
V černotě ukrytých základů
Samota
jsou rána bez pomoci
Vztyčil se zvon
Samota
Absurdní ptáčkové
je kruté mlčení
Velebili pípáním drobky
Samota
Jak nepochopitelně sprosté
je zbytek tvého smíchu
Obrazy na 3klech
Samota
je jeden z těžkých hříchů
Kanoucí guma silnice
••o
Kůo nikdy
Se nepravidelně přibližovala
ngbyl sám
K pravidlům
at hodí kamenem
Jak a na co
Lovka
Seéetlák
xxx_
Já mám špinavou ruku
a ty - dilema
poaat
nepodat
ale já vlastně taky
stojím ti za víc
¥
než za ušpiněnou dlaní
Inka

&e«íitace
JÉatka Příroda
stvořila vody
stvořila ohen
stvořila trampa
Oheň zničí voda
'irampa..»
Seňor

25»5#81 zemřel ve věku* 69 let šerif Údolí oadechu,
kamarád Ruda dvořák - i>anuy. Byl jeaním z Old pardů,
kteří jezuili ven i v pozdním věku» Byl nejen dobrým
šerifem, aktivním sportovcem, ale i kamaráuem všem,
i těm nejmladším. Nemělo by se na něj zapomenout 1l

reportáž

reportáž

reportáž

SVOJŠICfl „1961
Nechci tady dělat ngakou kritiku akce, která poule
mého názoru udělala tííhpingu celkem dobrou reklamu®
Chtěl bych spíš popsat své dojmy z cesty i ze Svojšic a vůbec z toho, jak se žilo mimo Svojšický a£eál.
Zřejmě již od pátku yealy všecnny cesty ne do l<íma,
ale do Svojšic, alespoň pro lid trampský. Zdálo se mi,
že bude lepší jet až v sobotu a vlakem. Vypadalo to,
že cestování proběhne v ponocíě; v Přelouči jsem však
vystřízlivěl, zvláště po příjezuu vlaku od Prahy a
přestal jsem věřit v pohodlnou cestu. Také přeloučský
výpravčí pouleni pesimistické náladě a vyzýval nás
k cestě pěšky nebo alespoň dalším vlakem.Lid trampský je však sklauný, a tak se téměř všichni do připraveného motoráčku vešli.
ué se říct, že jsem tušil velkou sešlost lidí, ale
skutečnost přědčila očekávání. Nával byl prakticky ne
všecnno. Neměli jsme ani místo, kde by se dalo trochu
sedět, něco vidět a slyšet. Proto jsme se 3 Leošem
rozhodli, že půjdeme vyzkoušet frontu na pivo.Způsobně jsme se zařadili na konec jedné z front a pomalu
tfsme postupovali k vytouženému cíli. Na úrovni stánku s párky jsme usoudili, že by je naše žaludky uvítaly? a že bychom tak akorát po jejich dojedení mohli přijít na řauu. To nám vyšlo. Jediná chyba byla
v tom, že u tohoto stánku se prodávala pouze káva.
Tím pádem 3e vše muselo opakovat* Piva jsme se uočkai
po 84 minutách. Pozdgji jsme tento rekord překonali
o 6 minut.
To ovšem nebyla jediná fronta. V prostoru areálu
se stála také fronta na trampský kreslený humor, což
jsme vzdali» Od fronty spojené s čekáním na WC nás
zachránilo to, že jsme mužského pohl«í» Stejně mi to
ale nepí jasný, jak si to přítomné dívky plánovaly
- vžayt v té frontě stály minimálně 1/2 hodiny.
No a k těmto všem strastem zaznívala trampská muzika v podání těch nejlepších kapel, co u nés v tomto žánru jsou. Vlastně kvůli tomu jsme do Svojšic
přijeli. Byl to opravdu maratón a i když mém muziku
rád, šla mi z toho hlava kolem.

Dobrý nápad se povedl pořaciatelům se soutěží o
nejrezatějšího trampa. Nebyli jsme tak úplně ^ spokoje«
ni s výsledky, ale pak jsme museli přiznat, že si
vítězka tuto poctu zasloužila® Výraz rezaté však
plně nevystihoval barvu jejích vlasů®
Po této soutěži nastalo vyvrcholení programu® 0 to
se postarali ßrontosauri. kteří svými texty dělají
pro tramping tolik, že si to snad ani neumíme uvědomit» Po jejich odchodu ze scény byl tedy definitivní koneCf $lespon v přírodním amfiteátru« Večer byl
údajně ohen. na který mohlo jen pár vyvolených® My
jsme tam jít nechtěli, a tak ani nevíme, jaké to bylo® Šli jsme raugjji spát®
V neděli jsme zavítali do místního hostince něco
pojíst a dát si pivo® Hučelo to tam jak v úle a byla
uspořádána dokonce taneční zábava^ Bozjelo se to ve
velkém stylu, a šly dokonce hlasy, že to je lepší
než v sobotu, ale s tím bycn tak úplně nesouhlasil,
i když se mi to moc líbilo®
Nakonec nastal čas návratu® Ani jsme netušil, že
zažijeme ještě větší horror než při cestě tam® Vše
probíhalo celkem uobře až do Přelouče® Tam však nebyl přípoj na Pardubice a tak jsme čekali trpělivě
na peróně o Když už nás to přestalo bavit,vtak jsme
si nastoupili do právě zastavivšího nákladáku„ Říkali jsme si, zastavil v Přelouči, zastaví i v Pardubic
cích®
Cesta probíhala velice příjemně® Seděli jsme mezi
špulkame, na kterých byly namotány výrobky n®p® KablovL»ěčín, foukal příjemný větřík, prostě idyla® Náklaďák si to docela solianě uháněl, ovšem k našemu
zděšení stejnou rychlostí i skrz pardubický nádraží®
Už jsem se viděl v Přerově nebo ještě dál® Naštěstí
nám to zastavilo u Kostěnic a mně se podařilo chyjit
poslední vlak z Pardubic domůo Skončilo to tedy štast
ně, a i když to^nebylo poprvé, kdy se trampové přepravovali nákladákem, pro mne to premiera tohoto
způsobu cesty byla® Je to určitévdobrodružství, ale
nedoporučuji k následování, nebot se tam lístky sice
neprohlížejí, ale jízdný muže bejt pěkně drahý®
Tak skončil pro mne Svojšický slunovrat, ročník
druhý® Příští rok se tam asi vypravíme znovu, už
vymýšlíme způsob áopravy®
hrobek

Slunovrat

Slunovrat

- S V O J Š I C E

Slunovrat

1981 -

tfčast - cca 7oOOC lidí
Nejvíce fotografovaný člověk - Wabi Ryvola
Nejvíce fotografovaná kapela v Erontosauři
Nejzrzavější tramp/ka/ - Fajče
Nejzajímavější kapela - Kop Trop z Kladna
Největší nadšení projevil - Wabi Ryvola při vystoupení Příboje Hrna
Trsmpcvé UMÍÍÍ „0o zůstal po nás perfektně čistý
areál - Díkyl

Nedostatkyt - fronta na dámském WC - jinak báječná
přehlídka dívek - vhodné pro fotografy
«- málo košů na odpadky
- trvalé řada fotografů u podia
Trampové u vchodu do areálu,,Dovnitř
jde příslušník VBo"Pojä dál, k*aaráde", zva« jej trampovéooo
o o o Ten konec byl dojemnýcoo

so řídíéí učitel ze
Svojšic

A co říci nakonec? Byle to dobré, ale s rostoucím
počtem akcí se zdá, že nám ubývá nadšení, nadšení,
nadšení.0.c c«c
Humorista

texty co se tóiko sháněj

texty co se těžko suúněj

Legní^gákan
dan Sedvéd - Brontosauřl
1. Ztichl les a ztichl csmp
jen opity řev zni za plotem
to lesní zákon promluvil
Nač do trávy si hlavu dát
tas. za plot koukej maaat spát
to lesní zákon k tr^p&n promluvil
K. lak díky za to váechno
st žije rozum král
a.y stejně zaae vyjedem
a jezdit budem dál
jen zamračeních tváří víc
se možná objeví
a pevnéji si stiskneš ruce svý
2« Kdo s panem hajným jezdil
sáset stromky nad řekou
ti co napsali v lese nejue spát
Kdo sbíral koáe odpadků
ve stráni pod stezk u
kdo co dal lesu
a k->o z Dich chce jen brát

#_am 1_

-

poprvé

Humorista

Xr«:p skalní není trai&p, který jezüi úo skal, ale
tr&zip, který žije tr osnováním. Vyráží ao přiroáv za
každého počasí, je drsnáke«, který miluje spaní ve
sr.éhu i l«Sti a který vžay od&ítne pozvání do teplé !EÍ3tno3tl něho boudy. Zná véechny staré i nové
kempy, rsá přehled o každé boudé, toí si postavit
perfektní přigtřefcek /»sakovaný/, do kterého neteöe
a rozdělá ohen i v tom nezvětším lijáku.
Je to vétóinou o»Bsotéř-, trochu podivínského ražení, Jctex-ý se sása^ně vyhýbá ženám a piti. V této
podobí, Jak J« Vjáe uvedeno, je stázi tramps tvém
raritou a „,e r.a vytření. £§kdy bývá označován též
jako "kana^en."

Chr^^^^chránXž^^chréníme.«^
Ochrana

arobné_ zvěře

Jednou z nejzávaznýaích příčin stálého poklesu a
úbytku drobné zvěře v našich honitbá«h je «vilü^Sse chemizace n mechanizace zetě-ělsKé v«lkovyróbv7~

?"rSčé"I>7J~BvIá~vvu5n5""noviI7~vvííir"'kZ75^č7I£/19T!

ukládající zem. podnikům za povinnost pcužívat plaší
cích zařízení a j dnv před zahájením hlásit členům
kS /mvsl» auružení/ kosení pícnin a obilnin,aplikaci
chem. přípravků i práce konané v noci.
Tato vyhláška není plně realizovaná, a proto se
touto otázkou zabývalo íZVž CSF..Uložilo usnesením
z
l^bC krajském zem. správátt a jejich přímo
řízeným organizacím aaxiaálně se podílet na ochraně
zvěře pied chemickými a mechanickými prostředky a
ve spolupráci 3e Členy &3 provádět preventivní opatření proti vznikajícím Sfc^dm.
Ve spolupráci a OV CMS Zuár n. Sázavou provedl
V.Čížek průzkum ochranv drobné zvěře v JC zeuědglských organizacích 9 62 IS a honitbách St. lesů.
Smlouva mezi CV Ci£> a ÖZS, kae se zem. podniky zavazují nasazovat sklízecí stroje od středu pozemku
k okr&jůfc, je plněna u 1/3 org-nizací.Povinnost používat plašící stroje neplní ahi 1/2 JZJ A S uvádějí
používání číslem 11 %/, Na používáni chem. přípravků
bylo upozorněno 24,6» 1*8. Vyhánění pomocí psů bylo
použito ve 46,TÍ. Použití bíikacich majáčků a raflex*
nich barev, £teré je nejúčinnějáí, bylo použito pouze v 11,4*. Zá-njj způsob ochrany urobné zvěře - u 21)
20 *> mysl. saružení.
Na závěr autor článku uvádí; "Nestačí jen mluvit O
subjektivních příčinách úbytku drobná zvěře, a e je
zapotřebí vyvinout také trochu iniciativa a konkrétním opatřením čelit proti škodlivém účinkům chem.
a mechanických prostředků, uále proti ničení remízků a přírodních úkrytů zvěře."
Převzato z čaa. Myslivost 7/fcl, str. 147, V,Čížek Průzkum ochrany drobné zvěře v okreoe Žaér n.Sáz.
"Člověče, proč kácíte tv staletý stromy tTtl"
"řročŤt Poule plánu tu aá bejt parki!"

texty co se těžko sháněj texty co se těžko aháněj

N o v i n y
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1. Jak jsem átaatnej a jak se mám
ai někúy 3 chutí přečtu v novin,-ch
Tak za padesát halíři
uiáiL možnost aUyca na piav-u ni sáh
i<. Žaun^ lány vdochno je akorát
krásněhezkv kono mám 3
ráa
touhy přáni liaí ty mdžu tu číst
říač mám myslet všechno mi pouaji
nač to říkat vše za mn-3 říkají
Jen co 3 mozkem pořád chce se do t ;ho plíst
A tak
na co
Vždyt
co mi

si někdy říkám
tu svou hlavu vlestně mám
na to Jsou tu jiní
ukážou v co vófit vlastněmáss

Prázdninové mésice, léto, to je pro trampa obuobí,
kuy vybaven vála potřebným a navrch obtížen spoustou zbytečných věcí, vyráží objevovat úplně neznámé
kouty této zemé.
jedním i takovýchto koutů je oblast Západních Tater, které jsou též nazývány Boháče. Zépa.mí Tatry
jsou ochrannou oblastí Vysokých Tater a platí zde
určitá omezení volného táboření. Ve zaejších sola®
sich se váak lze zabydlet, maximálně si bača zapíše
vaěe číslo OP pro případ, kdyby salaš vyhořela po
dobu vadí návštěvy.
Nejvyóóím vrcholem Záp. Tater je Bystrá /224Üm/*
Západní lotry jsou méně strmé a méně skalnaté na
rozaíl od souseuních Vysokých Tater a jsou schůdné
v celé délce hřebene. Počasí je proměnlivé a béhem
několika hodin může uojít k úplnému zvr >tu* Zcela
samozřejmá je zue ochrana přírody, t. zn. květin,
zvířat, porostů.
Východiskem je Liptovskýfc.ikuláš,oukud vás autobus zaveze do Přibyllny. uÁle se vvuáte do Ráčkovy
uoliny. Cesta nahoru na aalaé, která leží na velká
louce na konci lesa u cesty, trvá asi 2,5 houby* Zue
můžete přespat a vyust se na další cestu druhý den,
pokud ai troufáte zdolat celý hřeben a nákladem nebo si ze salaáe zřádit záklaunu a odtud podnikat
hvězdicovité túry.
Wejstálejším počasím je v Boháčích září, doporučované obuobí je červen, srpe n, září a říjen* Je však
nutno počítat s tím, že v noci jsou v této poloze
chladné a vybavení vybírat dle pečlivého uvážení.
Nejhezčí vrcholy Boháčů jsou Klín, Volovec,Ostrý
Boháč a PlaČlivo, nejlepší rozlil©d je z Volovee* Celá tato oblast je zachycena na mapě Západní Tatry»
•Roháče.
druhým východiskem do této oblasti je Zuberec.
Pokud chcete cestou poznat a projít vápencové vrchy
lze cestu zahájit v Ružomberoku a absolvovat hřeben
Chočských vrchů a dále pak Iiieben Západních Tater*
Tuto variantu však doporučuji jen těm nejzdatnějším.
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i/ne 1« července 1961 sestřel v Americe Jiří Voskovec, aruhá polovina dv ojice V+*. Svoji poslední roli
měl v americkém seriálu /televizním/ o slavném detek<
tivovi Ner? Wolfovi. Oficiální denní tisk od EP až
po Pochodeň neuvedl k této událo ti ani řáuku !
V + S t zakladatelé Osvobozeného divaula, začínají
V»e3t Pocket Bevue a pak následují dalěí hry - Osel a
štít, Kat a blázen, balada z hadrů a ještě další.
Jejich písničkové texty s melodiemi J.Ježka 3i zpívá«
me uodnes. Oficiáluí hudební produkce k nim zaujímá
jiné stanovisko; tyto písně, i na dnešní dobu velice pokrokové a aktuální nenajdou u nás zřejmě vírodnoi
půdu.
Zpívejte je aspoň Vy, písničky nám nikao nevezme 1

1. Ztrouchnivěli» lesem táhnou páry
Nad močálem tančí čáry aáry
Prej když k ránu arholi
Toulaj í se mrtvoly
Žába kváká vlkodlaka láká
l.ref. U každé vesnice - šibenice
U kažaého města - ^heto
namísto justice - inkvizice:
Jak aai vypauá středověk
5íří se infekce - velmi lehce
Lor je konkurence - lepry
řelČar nezná pojem - dezinfekce
Nedivte se - vždy! je středověk
Urození páni v ušlechtilém klání
Pro lásku si kazí brněni
Vrátili se zdraví z křižácké výpravy
i/á pánbůh snad se ožení
A ta strohá krutost - na piráty
Těm lámali vaz - i hnáty
«a tom se dohodly všechny státy:
To ovšem bvl ještě středověk

2. Ve věku elektřiny a páry
Zatlačila věda čáry máry
Vstříknem si sérum do žil
Aby se věk prouloužil
Život nás až nad oblaka láká

e

£*čemu u vesnice - šibenice ?
I bez šibenice - jde to*»«
Když se zachce z&izíě - bez justice
nes už přece není středověk
ivot plyne lehce - bez infekce
Na churavý zub - jsou plomby
Nad churavá města - pošlém letce
A místo dezinfekce - bomby
Stoprocentní ibuží v soubojích se tuží
Něžné pohlaví je nebaví
polečenské formy ba i právní nontiy
eáí se klackem do hlavy
e diplomacie jsou jen - čáry máry
A že smlouvy jsou jen - cáry
A že aané sovo - láry fáry!
To buue asi tím že..»
To bude asi tím že»»*
Prostě tím že není středovělcl

Jó a to kdysi.>.
vycházelo Čtení pod lavici, jeanou za 2 měsíce vydávala USU-pod KF v letech lS<68-69» Byly zde i věci
pro nás, a tak vybírám,.»
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Zelená, nová, hladká? rovná, nepřeložená, barvou
vonící slovka. Na jedné straně Hradčany, na druhé
tavič a selka - parüon, družstevnice. Sto korun
českoslov ensk^cho
držel ji v ruce a mně se na tváři objevil opatrný
úsměv:" Já vím, ty ucukneš!" Neucukl. A tak jsem držel v ruce stovKU, byla moje, celá šustící, jak pergamen. Co s ní?
Nejaříve jsem si ji se zájmem prohlédl. Pak jsem j:
natřikrát přeložil do úhledného čtverečku a zasunul
do známé malé kapsičky u Blue Jeans» Sekl jsem Ahoj
a odešelo Hlavou mi táhly barevné představy rozkoší,
lahod a zábavo
Já a kamarádi u bohatě prostřehéno stolá.
Já a dívka v prvotřídním podniku s vrchním ve frakv
Já s plnou náručí balíku a balíčků vstupuji do taxíku»
Jenomže byl pátek. Sbalil jsem usárnu a vyrazil na
nádraží«, Cestou se mi část px-edstsv vykouřila z
hlavy a na nádraží už mě to vůbec přešlo. Začal j3en
počíjat: Tramvaj: 0,60 Kčs,vVlak: 4,80 Kčs, Pivo na
žízon: 2,— Kčs, Pivo na chut: 4,-Kčs, Pivo s kamarádem; 0,-Kčs«
S cestou zpátky dohromady 24,00 a to nepočítám
tuzéra.
^ál už to bylo všechno normální0 Na camp jsem dorazil až večer, uzdu jsem hodil ke stromu a z kapes vyházel s Landšiuejd: 11,-Kčs, Půlku chleba 2,60 Kčs,
i>voje Strartky; 8,- Kčs, Játrová paštika: 4,- Kčs»
Pár řečí, na pánvi zavoněl Jandšmejd a někdo vytáh
kytáru. Pak jsiue oostali žízeň a tak jsem honem přečet zbytek: bratru 4S>,60 Kčs. Povídám:"Pánové, zvu
vás na pivol"
A potom jsme hráli a nróli a hráli, hospoua burácela starými dobrými písněmi a všem nám bylo í'ajn0
Stálo mě to právě tolik, jako jindy® Jenom ta stovka byla navíc» Ale s penězma je to vždycky tak.
Wabi

Nápadník
aneb rubrika nápadů
Jezdíme ve(j, snažíme se poznávat přírodu, zúčastňujeme se ohnu známých osad, festivalů trampské písně«. Najednou zjištujeme} že to^le všechno začíná být
stejné, že chybí nadšení a chut pro věc, dobrý nápad.
Z tohoto pocitu vznikla tato rubtikao
Nápad na vanur - Opusíte pro jednou značené cesty, ne«
chte za sebou asfaltové silnice a vandr stopem a zkus*
te něco jiného0 Vyrazte na vandr a jděte za sluncem,
můžete si ho pro sebe nazvat jménem lichotivým nebo
hanlivým, ale vytrvejte a šlapejte za ním od východu
až po jeho západ k večeru stejného dne« Hrábnete si
na dno svých sii, najdete kouzelná zákoutí, budete se
prodírat neproniknutelným houštím, brodit potoky a
možná, že nepotkáte ani ělovíčka, zato uvidíte spousť\
lesní zvěře.
Nápad na slezinu - v místnosti - Připravte kamarádům
teat ze všeobecných znalostí z různých oborů lidské
činnosti - na začátek stačí lehký«
Nápaa na slezinu - venku - Od jara do zimy se dá venku hrát nějaká nra. Někdy to chce jen stát se na chvíli malým klukem. Tip pro' vás - špaček. Zkuste jeho
různé obměny.
Nápad na ohen - Místo tradičních soutěží - soutěž netradiční, a to terénní běh na chůdách. Stačí na to
jen provázek, ostatní materiál je v lese»
Nápad pro chvíle čekání - třeba na vlak. Soutěž v pozaüucnozeni. ťravidia lze určit podle situace a průběhu hry o
^vfc"//*
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líbí se nám

Ivan Kříž - Úsek častých nehod
/úryvek/
00» pro vás to ještě může být nové, ale já už jsem
si zvykl: chodit po rovných dlážděných cestách se mi
zdá skoro nepřirozené: když někde začnou být cesty
příjemné a pohodlné, když kolem nich začne vykukovat
první travička, já už jsem obvykle jinde» Ne, na tom
není nic smutného: když se to párkrát zopakuje, člověk
se nakonec smíří a uzná, že to tak musí býto
To je můj osud, víte, přicházet do< pěkné ještě nedotčené krajiny^ zelené $ebo modré neuo hnědé a promyšleně ji změnit v poušt, rozrýt, zničit: chladnokrevně vyrvat zemi vnitřnosti a ukázat je všem, hledte, jak jsou ošklivé, má práce začíná vraždou krajiny,
viaíte to sama kolem, vraždím sice na rozkaz, ale
srdce mi u toho nebolí^ nemám ani žádný ušlechtilý
sen, který by můj zločin ospravedlnil, nemám před očima žádnou představu nové krajiny, kterou tu po sobě
zanechám, proměněné a moderní a možná ještě hezčí,
než byla ta stará, je mi to jedno;, jsem řezník, úhledné klobásky dělají jiní, já musím mít před očima kubíky zeminy a kubíky betonu, termíny, holou kostru
atavby? která je vždy ošklivá» Chápu, že lidé, kteří
tady žili, mne musí nenávidět$ ale i oni si zvyknou,
a přijdou jiní, kteří naplní nové domy a jejich děti
už vůbec nebudou vědět, jak to tu kdysi vypadalo, jim
už vůbec ničeho nebude líto®
/str0 194 - 195/

Všechno v životě se k únavě opakuje, věčně nestárnoucí je jenom fantasie.
Zd. Pluhař
Bez snění by člověk v životě tupě, bezútěšně přešlapoval na místěo
H.Haliburton
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Text navíc

ieit navíc
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Silnice se táhla
Lad. řlučara - KCP ti-0? Kladno
1. Silnice 3© táhla a já sút u&lej u pan&ejtu stál
bvl syrověj večer a vítr ar áčky od západu nr.al
N'úkle<-ák Jel kolea. a sotva jaeá kejvn^l zastavil
bcfdr vylez ven kytaru, xsi vzal a naladil
ř• Povídám jc v©třískaná 2 vlaků a &éČko neladí
On jen se toau usaúl i*To vůbec nevadí
^en kdybych ve svýi* d^zláku ji vozit sebou sm^l
by prask x,oc kilÄkü b*eh asi nenajel."
2. Písničky zncl pravdivý vo Štacích který za sebou
už 5.tl
Votíalekejchkrajích který já už uávn© poznat
chtůl
Vo tos jak uen kor»čí a ZA chvíli ssse začíná
o voatrý slunce z očí ruka uáaudlaná t a m é vytíri
j. -ohuúl e pak zívnul v trávě usnul hned jak u»avenej öyl
Přikrytéj jen napůl když vo deku se se &nou
rozdělil
Přední skle už haare* bejskal když já jeStě
v ranní rose spal
fotofc řek ci "Vstávej večer buuea zas vo kousek
dál."
R» ).... a dlouho &l pak zpíval a jak nejlíp doved
hrál
na tc krk že bvl to sánftoférskejchson^ů
král

K .„ L ř U ř A
živj ě- 8 6 kon&l na Petýnce, os té - Jupp, infos
i-aca o PCI-1 i bl# "a^aj, autor plakátu fvluí 81, P.iřt*bicky 2 KíO, >.itanct vanir v Himalájích, J.Yelek, vv»
hodnoceni a&ce 2iror<ioe*uru3t norská kapele Ti*. Uaralt
Karin - hráli a nadéením, které sunohýu. tr. kaoeiáíc chybí, řioula koctia trss;paku poezie, hrtli Si-JLAPl»Celkově slabé, «tálo trampské, podle Cimbury a Houly zatím
n«jslabší živ^ Ti .
Cdpoalechauto;... iatím je tisíc sekcí a neaálá ss
nic...frampovč tvoři to uoaf; j«uro na ärontoaaurich
akcích...
Josef Vel k
Většina as. a tér
ch traiapakjch kapel ^e u: ee lepií
než profesionální »apely ... P.Třebicfc^", í TO
POi-XA - rlzeh xvl - názor Jeuné účastníce
...*tve mě, jüü jsuu skupiny outržany ca liui.»s Portu
v tlzni už nikdy. >orta bv se u„ěla stňLovat, aby se
vöuue monlj liůi přesvědčit, že o«011 U d i dobří a
špatní, at jsou z jakékoliv "kaaty" Či *třídy".Zgna
byla dobrá, ale na Portu nepatřila, dost akupin kvůli
ni muselo »ustat doma.. .Porta ve;diu je špatná -jak
pro zpívající, tat pro poaloucnající - trpí tím celá
atmosféra - párxy, pivo, povídání...
kvslím si, že do autorské soutěže nebyly v> ifcěa vybrány písničky, která bv er.o.ily u táboráků zli-ovSt.
N'a Portera
épstn,y názor, ubývá kvalit v, ale i
počtu kusů...
káča, skulina'Jitro
ťř xležitost pro t kj - ne př íhl id ně te 111
Fetoeoutěi - téma W 01 k2$$£j . Uzávéíka JO. září I f H .
*oj«at nerozhoduje. Sníji^y zasílej te r> a adreau: ÍOUfc
1 luB, K SSM V9S F28CK« Studentský -0*0v, triaďa S.tp,
>»74 OC dánská ftyatrijga
!TnT žni i'jTldkat Vv^lo- T.^apeX - CestopTsv T,, <j."Tta—
šek - dpoutaní, H.Turk -Singapur, ii.:ia»ir.-Vatan « choc
V**»- iiry 1 /konečně/, prémie knií. kaa<ardu - Víc než
V5-'-'* Í.1--Í3, C. -O vCtrij - Rok
tta
V .vi, »V.ťriČIndiáni Jižní A&eriky. L.Soucek - .-•aszjvý opr^ynik
obecné oblibaujcn omylů,Sempé-Likuláěovy prázdniny,
eono^rafie J.íirsavébo, J.deifert s andai.*
J . n e v e l - «rvonofee - / í o t o j ...ÍCJ-Í p u ^ í l k a c a - v j o c r h á /

K U L T U R A

- pokračováni

^eskyYyJde - LP Zvláátní znaveni touha, SP-ttočník 47
a £ísen coffiěučil listopad
Rozhlásí

JÜ najlepfiích tr. skupin, povíuání a hudba
- stanice Vltavo - 21, července, 4.fc.srpna al. záři - vždy v 16 hodin - ^rontosauři, Stopa, Příboj a dalěí

T6.HUMOPIOTA • CAMtRA CUÜE»
poft*ní

Propoj
ků naní
13 x 18
1982 a a

fGTOWtflCKOU

SĎUTti

c e : Téma - v o l n é , p o č e t snímo messen.Min.roaměr f o t o g r a f i i
o a . Snímky z a á l e t e do 1 5 . 2 .
adresu* J a r o s l a v Darner,
Buflovatelslcá &32
5 0 0 0 3 Bradao K r á l o v é .
Termín vyhodnocení a v ý s t a v y bude
osnáman •

Blbosti

Aktuality Zpávy A klíp^r Bozuay

Ü BikiTapinů maj přírůstek, Zuzka - 4 k ö not to »Short'
a äickie - syn Jakub, Pivon- syn Martin, Hifel -Holkí
Eda a Zlatokop vyrazili 20. července na Sibiř - na
vandr
Xáoorv veaou - Lovka - 'Sroumovské stěny
tíumorista - Orlické hory, a další r.ani,
Humorista mění zaměstnaní i aaresu, vlüky byt zatím i
tíoula je v očekávání v srpnu, Čar« v září, Kutloch v
květnu.
Trampský pes i áslo se svým virným průvodcem iioulou
/občsa i pánem/ navštívili 12.7.81 hrad iurán.
it-arkc Čermák byl viděn na Slovenském Kudohoří - na
vandru.
Stír a studentský soubor připravuje na říjen premieru operních dipiticau "Opera ještě nezeirfela" a "Lidožrout"•
Klub Jü&IjICA, Větrník se pravděpodobně stane stálou
scénou budoucích právníků *AKS PřLCluIVA."
Cimbura Je prej po sarti - mrtvička. Sán. Cimbura
tvrií, že o tou- nic neví - to je u mrtvých bážné.
>>élo se: Úpění na Úpě - ličaat 60 plaviuel a 132
plavců - prý výborný,vIraapské manévry na úelfštýně
vyhrál Sever 2:1, oheň CVS H.&rálová - !>G.let účast vaech známjch kapel - árontosauři,Stopa,aabi
/oba/ .
ó \ k r u m l o v s k ý lecokruh - festival folkový - 4.6.
září, 20 kapel, uvádí v.Souček a
Kovářík
JJÍVČÍ

válku pořádá Strunka - prej v září.

"?eřvence""cT,vydaT luioriste ,píeklepy"šoťek~V5-""
cnya /přestěhoval ae - lump/

C E J K ť TREMP

