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Qh&ahu dalšícíi čísel se aůžeě podílet
I ty* jeis vzít pero d© ruky a své pocity , sySleaky« zážitky a zkmše®mti feodit
na papír.
/ anes přispěješ do žasó&ai, zítra
slavný spisovatel. /
Redakční hlouček

Místo úvodu - recept na čteni
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Kamarádky a kamarádi,
pro vaši lepší dezorientaci v tonto plátku si
dovolil /a to si dovolil dosti/ red.hlouček
zasvětit vás do tajů a kouzel rubrik/které jsou
dělány pro vaši i naši lepší přehlednost.Některým rubrikám se v tomto výčku vyhneme-považujerae je za sdostatek srozumitelné /např.vodácká,
holezecká,indiánská atd/příslušníkům těchto
trapakých podělenu je v rámci rovnosti v tomto
plátku dána možnost se aktualizovat.Přemýšlel i
jsme rovněž nad rubrikou rybářskou,ale máme
obavy,že stránka téťo mlčenlivě sekty by zela
stále prázdnotou/.Kovněž se nebudeme mnoho šířit o rubrikách .Z provincií",.Z koloniíkteré jsou určeny přispěvovate&ům z jiných pod#
řádných lokalit /např.Brdy/a -Ze zahraničí",
kde otiskujeme příspěvky v originále,t.j.v
příslušném cizím jazyce./Za.cizí jazyk*považují Plzeňáci i různá airaoplženská nářečí/jako
např. brněnské,hanácké atd./
Rubrika.Jak já to uišu"bude představovat psavce /většinou začínej íci/,které by pro druhé
nesmělé byly určitým povzbuzením,ale přivítáme
i příspěvky trapsavecký$h veteránů /co vy na
to: Tapi,Houlo,Kavče,Seňore a další?Pochlubte
se,jak.na to"nebo jak jste začínal i.../
.Mat to za 73u"^e rubrika trochu netradiční.
De věnovaná kamarádům právě vojančícím,je iich
myšlenkám,úryvkům dopisů/které bývají nezřídka určeny široké trampské veřejnosti/,ale i
tvorbě,protože mnozí na vojně .nespí".
•Písničky pro Pajdu - PPP"- tak seranám zasílejte všechny písně,které byste rádi předali
dál nebo myslite,že o ně bude zájem.
No a pak se těšíme na zprávy z lesů,vod a
stráni,na drby,sebrané na smetišti,ale i všude tam,kam šlápne trampská noha no a psavcům
přejeme pořád vlhké pero.
Lif-bylo toho dost,co?Tak už se dejte do
Čteni.A nepřeskakovat stránky,to se nedělá i 1
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Dva světy
jeden jejich
jeden náš
jejich má hladce oholené tváře
samej úspěch
a kravatévá strnulost
a pevné neomylné názory
a právo
ria všechro
a druhej nás
s láskou, vírou a nadějí
a se spoustou slepejch ramen
ale také s jedinou správnou cestou
s krásnými lidmi
třeba neoholenými
male j
ale vlastně daleko větší
než ten jejich
a lepší
Píakle

VELKÁ

SOUTĚŽ

PAODY

lil!

"O dřevěného
Pajduláka"
mm
m» mír mm mm
mm mm mm* tmm mm mm mm
Redakční hlouček Pajdy vyhlašuje psaveckou
soutěž o příspěvky do Pajdy.Uo konce ledna
1981 zasílejte jakékoliv literární útvary
/t.j. báseň,povídka,text písně,ale i reportáž, fejeton, referát ťv?) atd./. Pouze tvorba
románů se zamítá /z technických důvodů by v
Pajdovi nemohl vycházet ani na pokračování/.
Všechny příspěvky však musí mít společné
jedno téma: POHÁDKA*«
Práce posílejTeTtTo rukou kteréhokoliv člena
red. hloučku.
A ještě vysvětlení,proč jsme vyhráli právě
toto téma a ne jiné« tý trampský literatury
je vpodstatě dneska dost.Pro nás - dospělé.
Ale co ti malí drobečkové,kteří dneska začínají s tátou a ¿uéííiou jezdit? Myslíte,že si
nezaslouží,aby jim máma večer přečetla nějakou pěknou trampskou pohádku nebo povídku,
nebo ti větší si ií přečíst samy? A vůbec
- všichni jsme děti - tak ař nám pohádky
slouží k duhu i
Přejeme všem hlavu plnou inspirace a posíláme jednu ukázku:
Hledím do ohr»ě
kde tě mám
proč nám už je sedmnáct let
Malý princi
a proč nám není pět
to byl svět ještě krásný
každý den svítilo slunce
proč nemůžu zalívat svou růži
proč jsou auta
proč jsou továrny
proč je nenávist
proč
Pískle

P P P - písnička pro P a j d u

č.l
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Zpívají: Broritosauři
oéíiUáapsy občanku a k tomu korun pár
Ami
Dmi
uprostřed přírody přijímat ticha dar
E
Aai
T To všechno přes škleby lidí,co nechápou nic
Arai
Dmi
Nechápou že chcem jen,jenom v klidu žít
Ami
Dmi
svět je nám těsnej,když musíme jít
E
Aai
a říkat někde něco,cg svírá nám rty
Arai
Dmi
E
Kef: Votřelý fráze a sliby do očí
Arai
Dmi
E
známe už známe, vždycky se otočí
F
G
Arai
jen proti nám,výrost z nich tuláckej kříž
2. Nervózní města,hádky a pranice
děla a zmatky,naftový štvanice
to pro nás máte,tak pěkně děkujem ne
Do kapsy vobčanku a taky korun pár
uprostřed přírody přijímat ticha dar
to všechno přes škleby lidí,co nechápou nic,
SSSS3S3BSCSB83SSSSSti8EB8S8SSS8&S8S8BSSSSSBSa8BS
Tato písnička od Brontosaurů zazněla poprvé na
Portě 1930 v Sokolově a měla veliký úspěch
/i když kamarádi,kteří Brontosaury dlouho znají tvrdí,že mají stále stejný repprtoár.../.
Přesto si eiyslím,Že bude stále dost těch,pro
které i ta poslední písnička bude něčím novfra
a převratným,něco,co i jim půjde od srdce
- a o to přeci jde.
Strunka

3ak se líbil

B L U E G R A S S

M A R A T Ó N
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Minule jsme vém^slíbili reportáž o ne příliš
povedeném maratónu,který se konal 6.9.1980
v Boru u Tachova.Byl to i.ročník a představili se zde OLOUHANI z Varů,plzenóci - Cop,VE6A,
PETRUS,pražské ZVONKY,DOMINO a další.Mohla to
být pěkná akce a taky si od ní hodně lidí slibovalo.Dak si však vysvětlit to,že po čtyřech hodi
hodinách se rozcházela spousta kamarádů se svýšenými pocity,někteří vyloženě litovali promarněného času?i? Napsali jsme o tom dost podrobnou reportáž do Táborového ohně,ale neotiskli
nám to.Asi proto,Že to nebylo příliš lichotivé.
Ostatně-můžete^si přečíst,co na otázku: ",3ak se
ti líbil maratón?' odpovědělo pár kamarádů;
- i když se na jevišti střídaly vynikající písničky, instrumentálky i sula, jaeni v rozpacích,
Jak tuto akci přijmout.Veškeré snažení skupin
i jednotlivců prostě nevyznělo.Nedokázalo naladit atmosféru v hledišti.Proč? Např.: před
začátkem koncertu jsme byli naladěni spíše na
diskotéku.Tento styl hudoy zněl sálem až do
zahájení.Snad proto byla nalákána dovnitř
spousta mladíků,kteří si sál spletli s hostincem. Poslech diváků v zadních řadách rušily
hlasité výkřiky a jadrná česká mluva.K negativům patřilo i kouření.Za chvíli špatně větraný
sál tonul v mračnech kouře,nepříjemně pálícího
do očí. ...Uvítal bych i druhý ročník,ale připadalo mi,jako by jej po organizační stránce
připravili lidé,kteří slovo BLUE0RASS slyšeli
poprvé v životě. ...
Akéla
- Nechci něco zkreslovat,i když si myslím,Že
na jedné straně byl úspěch,že se vůbec něco
takovýho zorganizovalo.Oruhá strana mince ovšem je,Že než takhle,to raděj i nic.Vadilo mi,
že byl v sále podáván alkohol.Bylo to sice
"jen 10 pivo,ale jistým lidem bohatě stačilo
aby byli víc než rozjaření.

Několikrát byli povoláni pořadatelé na ony
roziívené «ladíky,ale aniv«»uži © Červenou
páskou ranoho nepomohl i.BuS přikývli a víc
na to nemyslili nebo přišli a nenapomenuli
dost rázně .Osem nekuřák, takže mi. ten modrošedý vzduch půl hodiny po začátku nedělal
dvakrát dobře,A myslím,že skupinám se v tom
taky nezpívalo nejlíp.á ještě na adresu konferenciéra,3e jasný,že každý nemůže být hned
Kovářík.I když se snažil být vtipný,byl příliš formální.A když se s náma loučil slovy:
"Nashledanou,přáteléí*,tahalo mě to za uši.
Strunka
- od maratónu jsem očekávala hodně.A taky
jsem byla hodně zklamaná,Beatová hudba na
začátku,nevhodné sezení u stoltií,kdy sé vždy
jedna strana mohla ukroutit krky,zakouřené
ovzduší... Byla to vina spíše pořadatelů
a diváků.Kapely měly dobrou úroveň,atmosféra ne,škoda.
SaJÍ§ek
- Bluegrass je pěkná muzika,jenže.•.Před zahájením pouštěl zvukař beatovou hudbu,což do
sálu přilákalo lidi,kteří tam hlučeli jako
v posledním lokále na předměstí a pořadatelům to zjevně nevadilo.
Miyuel SZ
- ...Jaké to bylo v sále,to nevím,V šatnách
to bylo fajn - veselilo se,hrálo,zpívalo...
Luboš - mandolinista
skupiny COP
A na závěr perlička:
- Vstupenky prodávala taková hezká dívčina
s nalakovanými nehty.Ptám se jí:" Akam si
můžeme uložit usárny ?* Vyvalila na mě oči:
•Co 111 Co je to?...partlgo
SSSSiSSm.SSř
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Mám napsat příspěvek do této rubriky,to mě
zase jednou Vokoun doběh«Dobře ví,jak nerad
nosí® svoje výtvory na trh.Ale budiž.
Smíšek tady minule napsala,že s psaním je to
u ni jednoduchý.li mě je to podobný.Píšu asi
jako každý psavec,když mě něco napadne,zaujme,když jsem plný dojmů,ai už radostných,či
smutných.s délkou psaní je to různý.Někdy
mám básničku nebo povídku hotovou hned, někdy na ní v duchu dlouho pracuju.Dednou jsem
v sobě např. nosil povídku 3/4 roku,než
spatřila světlo světa.
Píšu všude - ve vlaku,ve škole i doma.w
Ale nelze usedat s přesvědčením,alespoň u mě
ne, tečí musím něco napsat za každou cenu.
Těm slovům,a£ už do mozaiky básně nebo povídky, která se cpou na papír,většinou předchází
prožitek.
Psát jsem začal asi před celými třemi roky.
Ze začátku to byly jenom povídky,v poslední
době jsou i pokusy o poezii,
toni na frapsavci Briggi konstatovala,Že mladí začínající psavci většinou kopírujou od
těch starších a nehledáj svý nový cesty.
Přistih jsem se a ověřil na vlastní tendejší
tvorbě,že má pravdu.od té doby se snažím ty
nový cesty hledat.
Bratránek

P o d z i m n í

Všim j seiíi 8 i ho až doraa navečer
Opustil společenství druhů
a dal si sbhůzku se všemi barvami
Uvíz mi pod celtou a šeptnul - no tak ber
List javoru,nedávný kabát letokruhů
Teá zvěstuje stráží střídání
Vyjel jsem ien tak beze svědků
zamávat Šípku,mravencům a travám
Přichází paní - v ruce bílou štětku
Pyšně sbohem dávám
Bratránek

R e p o r t á ž

o

Loketské» kotlíku
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Páteční vyučování se jako obvykle hrozně
táhlo.Poslední hodina ruštiny už nebyla mým
«iozkový© systémem vnímána.Konečně zazvonilo.
Oprk domů a pak na vlak.Na vozejčkách je už
obvyklá sešlost kulturně oblečených kamarádů. Ahoj a kam jedete.Chvíli máme společnou
cestu.Konečně píská výpravčí a Žíla rozbaluje kytaru.Kecáme,zpíváme.Pár 3tanic a mohutné ahoi mizí v dálce.Trochu jsme se zakecali s průvodčím /kamarád/ a je tu Cheb.
/Mimochodem,měl i jsme lístky za 6 korun/.
Oedna kofola a zase jedeme.Nakonec se zázrakent
dostáváme do Lokte.Bloudíce a pak to rozbalujeme kousek nad tratí.Probuzení je hrozný
- spíme v louži.Celý dopoledne ždímáme spacáky a komplet všechny věci.yizerný počasí.
Potkáváme několik příslušníků,ale nepraktikují ani obvyklou kontrolu občanek.
Příchod na náměstí je už bezva.Ze všech
hospůdek se line zpěv za doprovodu kytar.Oo
jedné /hospůdky/ zapadáme.Narváno.Ruda Koblic s částí Verumky vytvářejí "banjovou"
atmosféru.Potkáváme ještě Sovu a pak hurá
pro lístky.V předsálí nás Sovo zasvěcuje do
hry "hu-hu",pak hrajeme ještě jednu,při
který se náhodní diváci popadají za břicho.
Koneceě nás pouští dovnitř.Zabíráme první
ř.idu.A to už nastupují Roháči.brní.Jinak je
odpolední koncert vpodstatě slabší.
Večer zahajuji opět Roháči.A to s překrásným Tuláckým rájem.Pak nastupují soutěžní
sKupiny: Předáci,Stopař i,Bodlák,Duha,C.p.3,
Farmář i,Vega,Střepec,Trepka,Trable,5atoáři,
Stetsoni,šlapací 5 a další.Největší úspěch
u diváků má skupina "Č.p.8* s Jardou Ježkem
a písni Hledání č.z.Výbornou náladu vnesl
do sálu Bohouš Sýkora se svými "lidovkami".

Dlues osaměle stojících vidlí,V rychtárovej
studni - a další,kterými doslova sráží diváky ze sedadel.Oále vystoupil Ultramarín
sice s výborným projevem,ale připomínajícím
spíše beatovou skupinu.Tulačky opět sklidily hromové umí.
A je tu závěr a vyhlášení vítězů: l.Petrus
/pízen/, 2.My /P1zen/,3.Kamarádivz Rokycan
/taky půlka z Plzně/ - no a pizeňáci jáaaj.
V dešti pak pospícháme do restaurace na
blízké koupali§tě.Je tam svatba,po které
zauiímaj místo členové kapel.My stojíme
venku a zpíváme.Od pořadatelů to byl blbej
tah,neboř těch pětadvacet lidí by se tam
pohodlně vešlo.Stejně se tam nakonec podfukem dostáváme.Je tu výborná nálada.Tulačky
hraJou písničky na přání,pak je střídá Kuda
Kobíic.Kecáme,zpíváme,vtipy srší jeden za
druhým,někdo i tancůje.A držíme se až do 4
do rána.Pak opouštíme sál a spátt..
Kotlík měl celkem dobrou úroveň a myslím,
že byli spokojeni i ostatní kamarádi.Akorát
mě zaráželo vstupný /30,-Kčs1/ A pak - atmosféra v sále nebyla takové,na jkou jsme
zvyklí.Dělala to zřejmě přítomnost asi 50 %
civilistů.Hlavně odpoledne.Jinak si myslím,
že si zaslouží všichni pořádný
u m í .
Fredy

ZE ZAHRANIČÍ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P o t 1 a c h
oheň vzplanul,hlasno praská
každý Vlajku zpieva.
A nad nimi vládne láska
- pomaly sa stmieva.
Tofcémffijtčí,ibastojí
vážné sa on tváři
ako tito trampi moji,
mladí,taktiež staří
zabávafc sa estě vedia,
kea ích oheň hoří.
Tento oheň vzplanie zase
s touto láskou,v tejto kráse,
o rok,o dva príde čas
- kamaráti sa stretnú zase.
Oheň vzplanul,hlasno praská
každý Vlajku spleva.
A nad nimi vládne láska,
- pomaly sa stmieva.

Sirek

/ Košice /

Kouzelné svítilny
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Byl kdysi malý smělý chlapec,který všechen
čas prožil v lesích.Miloval lesy a vše,co
bylo v nich.Dívával se nejraději na květy,
ale hluboko do nich a nikoli na zpívajícího
ptáčka,ale do jeho očí,do malého jeho srdéčka.A tak nahlédl hlouběji,než většina ostatních a vzdal se úplně vybírání ptačích vajíček.
Ale lesy byly plny tajemství.Naslouchával
záchvěvům zpěvu,a když přišel k tomu místu,
nemohl nalézti žádnéno ptáčka.Zvuky a pohyby
mu unikaly.Vlesích viděl zvláštní stopy a
jednoho dne uzřel nádherného ptáka,jenz právě tyto stopy dělal.Nikdy předtím neviděl
tohoto ptáka a byl by \ej měl za velkou vzácnost, kdyby neviaíSl jeíio stopy.Tak poznal,
že lesy oyly plny krásných bytostí,jenž byly
však tak obratné a rychlé,že se mu vyhýbaly.
Jednoho dne,když šel kolem jednoho místa asi
po sté, nalezl ptačí hnízdo.Bylo tam asi
dlouho,ale přece ie neviděl.A tak poznal,jak
bvl slepý a vzkřikl:
"o,kdybych jen lépe viděl,rozuměl bych těmto
věcem i Kdyby tak každý ptáčcsk měl nad svým
hnízdem dnes večer svítilničku,aby se mi
ukázal!"
Slunce zapadlo.Avšak náhle měkké světlo
oblevilo se na stezce.Uprostřed něho snědý
skžapxs hoch uzřel krásnou snědou dívku v
dlouhém rouchu a proutkem v rukou.Usmála se
mile a řekla:
"Chlapče,jsem Lesní víla.Dlouho jsem si tě
všímala.Mám tě ráda.Zdáš se být jiným,než
ostatní chlapci.Žádost tvá má být vyplněna."
Pak zmizela.A najednou se celé okolí třpytilo podivnými svítilničkami - dlouhými,
krátkými,červenými,modrými - a ve skupinkách.

Kamkoli se podíval,tam byly svítilničky.
Světéiko,světéIko,světéIko,tu ,všude,až
celý les vypadal jako hvězdná obloha.
Běžel k prvému a tile - bylo tam opravdu
ptačí hnízdo.Běžel k druhému - ano,jiné
hnízdo.A tu a onde,každý jiný druh svítilničky označoval jiný druh hnízda.Krásná purpurová zář v nízké houštině uchvátila jeho zrak.Běžel tam a nalezl hnízdo. Bvl v ně« ten zvláštní pták,kterého
jen jedenkráte viděl,Zpíval okouzlující
píseň,kterou často slyšel,ale nikdy nevystopoval.Awvajíčka byia podivuhodná.Jeho
stará vášeň sběratelská propukla.Natáhl
ruku,aby se zmocnil tohoto skvostu,ale
vtom okamžiku zhasla všechna světla.Kolem
něho byl černý les.Pak aa lesní stezce
zazářilo opět měkké světlo.Rozšiřovalo se,
až uprostřed něho spatřil krásnou,snědou
dívku - Lesní víiu.Ale teá už se neusmívala
Její tvář byla přísná a smutná,když pravila
"Bojím se,že jsem tě přeceňovala.Myslela
jsem,že jsi lepší,než druzí.Měj toto na
mys1 i i
Kdo nectí světlo života
nespatří nikdy jeho zář."
Pak zmizela jeho zrakům.
E.T. SETON
/ Vatra

1923 /
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Ještě přeď týdnem jsem běhal boa
Ted se brouzdám blátem.
Písnička, s kterou mě budil kos
odlétla i s indiánský» létem.
Zas se les obléká do smutku.
Kam mé nohy jdou už nemám zdání.
V hlavě snad trochu zármutku
a v očích? - v očích tajný přání.
Přij3 naposled na mou dlaň,
pavouku
pokloníme se spolu podzimu,
vzpomínat budeme na kraji palouku,
na léto
v barevném Čekání na zimu.

Dígo

o o s t a v n I k
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tak je tu zas.Už po čtrnáctý.Vynoř 11 se
najednou ze závějí baeevnýho listí,které
zvířil loukotěmi svých kol a drkotajíc
přes výmoly silnic první třídy, zaa tav i),
se v Mariánských Lázních,kde přepřáhl znavené spřežení, cestu jící ze sebe stayli
prach a při te příležitosti hrábli dc
strun svých nástrojů pro potěšeni své i
nás všech.
Po probdělé noci,během níž nám nedalo
spát soví houkání,isme se zvedti a vyšlápli po vyjetých kolejích přeplněného
Oostavníuu.Do šedých,deštivých ulic podzimního Sokolova vjel v odpoledních hodinách, praska jí cli ve švech a přesně ve 14.00
se z něj začali hrnout kamarádi,hezké písničky, dobrá nálada a vše,co už neodmyslitelné k sokolovským Oostavníkům patří.
Na jevišti se střídaly spousty kapej.,
z nichž snad největší "umí" patřilo Z r Í D L U
s "divochem" Honzou Bicanem a na závěr
hradecké LúkAlcl,kterou tradičně uváděl
Vašek Souček.Krotae nich séct ukázali i další
"drnkající" - třeba Roháči z Lokte,Rychtáři
z Chebu,Cop,Ultramarín a Veya z Plzně,Sebranka z Klatov,Studio PF česká Lípa,Heuróka
z Prahy,Liberecké Tulačky,Karlovarské trio
Č.p.8,Habfc - a další.
S odjíždějícím dostavníketa se »¿¡nozi přesunuli do blízké vesničky,kde měli možnost
spatřit nezapomenutelné záběry z PORTY s
autentickými zvukovými záznam¿.Pak se ještě
dlouho hrálo,zpívalo a mávalo za Oostavníkem,mizej ícísa v mize nedělního svítání
s přáním,aby se s jarem zas do Sokolova
vrátil...
Garry

P P P

-

Písnička pro ?ajdu

č. Z
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2JiLÍ-iLÍ-L.S
Ref:

Bojujte,
bojujte,
pohleěte
pohledte
bojujte,

šLÉ-A

Hrají a zpívají
BERANI

bojujte dál
bojujte dál
jen, v dálce svítá
len, den nás vítá
bojujte dál.

Zpřífaa chocfte, pozdvihněte hlavu
i když pro vás vavřín neroste
Nechte mocnýra uiocva slavným slávu
o jejich se přízeň neproste.
Kdo se ani zlateia koupit nedá
nemlčí a s proude® nepluje
spravedlnost, kdo ve světě hledá
v jedné řadě s nécii bojuje.
K útěku-li z boje chytrost radí
holubičí raejte prostotu
opatrní budte jako hadi
nesbčhnčte z cesty k Životu.
Bojujte, však poctu nechte pánu
on je soudce a sám určí trest
rohraj®, kdo ranou splácí ránu
nenávisti kdo se nechá svést.
Neusněte, al vejdete zítra
v zemi novou, zaslíbenou vlast
Mocí al vás vede příslib jitra
vládou temna nenechte se zraást.

Expedice přežití
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Určitě si mnozí vzpomínáte na povídání
uveřejňovaná v Táborovém ohni Mladého světa
v loňské® roce.Mnozí právě třeba vedli diskuse o úspěšnosti expedice PŘEŽITÍ,kterou
se snažil uskutečnit; Jistý Oiří Zeman,a o
jejímž průběhu bylo otištěno několik článečku. Expedice zkrachovala /nedostatečná
příprava?/,účastníci se po necelých dvou
týdnech rozjeli domů.Přesto její uskutečnění nedalo spát jednomu účastníku-Oušanovi
z Trutnova.
V současné době se snaží dát dohromady partu lidí a Expedici přežití uskutečnit v
délce minimálně 4 týdnů.Cílem je ověřit si
možnosti obživy v naší zkulturněné přírodě
s maximálním vyloučením vymožeností civilizace.
Příprava na Expedici přežití je tříletá.
Během této lhůty íejí účastníci musí získat
množství teoretických znalostí a tyto předvést na společných setkáních /asi 4 výkendy
a jeden společný týden v každém roce/ do
praxe.
Oželel jsem Podzimní dostavník,vstupenky
prodal kamarádům a odcestoval do Trutnova
na 1.společné povídání o Expedici přežití.
Tak jsem se začal na této akci podílet i
já.Chci touto cestou požádat kamarády o
zaslání vlastních poznatků a literatury
o sběru a přípravě jídel z plodů divoce
rostoucích plodin a rostlin a nechráněných
živočichů naší fauny.
/Možno zaslat na kteréhokoliv člena redakě«
čního hloučku/
Partigo

Páteční nádraží
Nádraží
je vždycky takový zvláštní
a hezký
Napětí, očekávání, radost,
spěch, těšení se někam
To všechno zná
nádraží
Ale neikrásnější je
v pátek
To se rozvoní dálkaaa
rozehřeje stiskem stovky rukou
a rozezvoní tím
nejradostnějším smíchem
Je pátek
jedeme zas na dva dny
žít

Smíšek

li a j
to
za
7 3 0 ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Motto;
Čas ten letí jako Sas
za pár dní nám zkrátí vlas
pozůstalí - žádné slzy
/
vrátíme se vám zas brzy
V hlubokém zármutku sklíčení oznamujeme všem
kamarádům a kamarádkám,že nás opustili kamarádi: q ^ j q / v £tr ho odvál do Unhoště u
Kladna /
MEDY
/; ruacajzí v Dičíně /
POLDY /trénuje na zámeckého rytíře v Benešově /
AKÉLA / učí sa slovenštinu v Nitře/
a desítky dalších,nám drahých,jako třebaw
Miky z IVinogy,který nám poslal tuto báseň:
730 dní mě dělí od toulání
730 dní mám naslouchat dálek volání
730 dní si na vojáka hrát
730 dní na vandry vzpomínat
Zaprášený klobouk visi na věšáku
a ty jdeš kdesi na cvičáku
uzda smutně čeká schoulená v koutě
domů chodí psaní,co na vandr zvou tě.
730 dní,730 utopenejch nadějí
tak torno a klobouku
vám svatosvatě slibuji
že za 730 vás budu milovat ještě
žhavěj i.
K A M A R Á D I
/

N E Z A P O M E N E M E

a za dva roky

A h o j

i /

II

Páteční

Hodiny odbíjeií pátek
vyhozen z reality
kráčím do sebe
přepůlit strachu z města
Ted už bez ulity
vynáším pod nebe
týdenní prach
jež smeje cesta
Co je za mnou
mě nezebe

Motorik

Gtěky z konce tejdne
dezerce ze všednosti
emigrace
z modréjch pondělí
a nekonečneich čtvrtků
Pětidenní aostinence
je zas v tahu
Cekající
ne delirium tremens
nevěrnejch nedělí
Stojím na perónu Neznámo
v očích napsáno
KAMKOLIV

Kutloch

Z

lesů

vod

a

strání
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- T.O.COWHORN pořádala 26.-28.S.SO již IX.
roč. "vozíkářské 30".A tak bylo zase vidět plno kamarádů,kteří táhli zebřiříuky a
jiná nemotorová vozidla z Dobřan na Cterský
potok.A bylo při toes veselo./V ulicích Dobřan určitě nebudili mimořádnou pozornost../
/Houbař/
- Týž termín se konaly v Tatrovicích u Sokolova "Vandrácké zásnuby".Dělala T.O.zatoulaná z Plzně na rezloučení se 3 osadníky,
odcházejícími na "velký zelený".Tekla se
kuřata,ryby,hodně se jedlo a soutěžilo.
Kamarádi,kteří se "zasnoubili s voinou"byli
oddáni na pískové zídce /"Kaple"/,kde si
také nechali slavnostně ostříhat svou pěstěna« vanou kštic i.A nejlepěí bylo, že se ta©
vůbec nejelo pít,i když je to pro tuto
oblast typické.
"/Houbař/
- "Besídka s Drákulou" - V.roě. Vyhlášení
výsledků horrorů,proběhla na caaipu ve Svatavě. Vyhrál prý Ciiiibura /nebo byl 2. ..„/.
Dinak vyhráli všichni « všichni dostali
placku.
/Houbař/
- Vyhlášení výsledků dal&í soutěže "O dřevěnou hubu,totéra a masku" se konalo v Beskydech při společnéia ohni T.C.listacado a T.O.
Vatra.Pěkné soutěže,plzeňáci předvedli hru
na soutěž.téma "Setkání" a byli druzí.Vyhrál
Ivn z Gottwaldova,který celou hru režíroval
/tu svojí/ a hrál v jedné osobě,byt taa vystupovalo bezpočet postav.Nejvěfcš|© plackožroutens se nejspíš stal náš plzenák Kvaki,
který tam vyhrál několik odpoledních soutěží. Nehledě na to,že si odtasitud dovezl doiaů
kočku /pěknouí/ a druhý den ji věnoval kaaarádovi v práci.OeŠtě že to byla opravdu jen
kočka...
/Str./

... lesy a stráně p o k r a č u j í
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- Na konci září proběhla v ostrově n. Ohří
"Klubová tvorba 80",do které byl zahrnut
i velký písničkový "EXPRES5jehož se zúčastnilo
trampských a country kapel.Bylavto
první akce tohoto druhu v ustrově.6roveří
kapel dobrá,ale diváků málo...
/Már i o/
- II•oheň T.O.New Toronto v Krásném lese zahořel dne 10.11. škoda,že byl zrovna Trapsavec - plno kamarádů nedojelo.
-Na přísahu kam.Akély do Nitry jela Strunka.
Potkala tam i pár místních Kamarádů,a tak
se za nimi odpoledne vydala do Starej Turej,
kde Otlak z Trnavy pořádal výstavu trampské
fotografie.Doufala,že získá pěknou reportáž
do Pajdy o slovenských trempech.Žel,její
dlouho spící "stratégismu©' se ..robutíi;#a
tak místo do Turej,dojela do Galanty /úplně
opačně,viz.jízdní řád/.Poté prohlásila,že
vrát| placku za "Dezorienlák",kterou získala
u Seňora,nebci se jí v současné době necítí
hodna...
- Slíbené povídání o žosáku dnes nebude /není na to místo a Slaboši výsledky neví prý cestujou po světě,jak nám napsali /ty
výsledky/.Takže - trpělivost přináší růže.
- Šumavská legie pořádala první "CYKLOKALVáífcll* u Aše.Za hranice nepřejel prý nikdo.
Nechal se tam zlákat Partigo s kolem,půjčeným od Cvrčka.K údivu všech ho vrátil v pořádku.
- Redakční hlouček se houfně vydal na Trapaavee,doufájíce,že dlouhé cestování vyplní
rokováním o dalších osudech a možnostech
Pajdy.Kdo z kamarádů při tom vyšel bez újmy
na zdraví vám prozradíme příste...
/Strunka/

HukollzeckA
Tak se bude jmenovat stránka,kterou jsem dostal na starost po rozhovoru a Redakčním hloučkem.«Byl jsem ujištěn,že se mi brzy někdo
ozve,takže ul se těší« na příspěvky,připomínky, rady a popř.i dotazy od vás všech - lezců
i nelezců,íiteří budete k této stránce něco
mít.Díky předem.
Horolezectví je prostředek k sebevýchově a
sebepřekonání,k tříbení a prohlubování charakteru... Aby horolezec v sobě vypěstoval
tyto ctnosti,podstupuje krajní námahu a strádání.Jeho cílem je vrchol horf.Přitom rostou
síly a školí se charakter»člověk se projevuje
pravdivě.OuSto před sebou a svými druhy obstojí anebo selže.Už to je dostatečný důvod
stát se horolezcem.Zajisté existují i v horách, jako všude,nevypočitatelně okolnosti,
které mohou vést k největším tragédiím.To
však neznamená koneckonců,že se horolezci
zasvěcují smrti.Naopak,erituziasticky lpěj í
na životě...
Chtěli by se co neivíc přiblížit přírodě,
vniknout až do nejkrajnějších končin její
říše,aby mohli vychutnat celou bohatost
života.
Walter Bonatti
fcjOUNT KENNEUY
24.března 1965 byla poprvé zlezena jedna z
vysokých hor kanadské části Pohoří Svatého
Eliáše na území pověstného Yukonu.Horu o výšce 4595© objevili účastníci Yukon expedice
roku 1935.V lednu roku 1965 kanadská vláda
tuto horu pojmenovala na počest zavražděného
rezidenta USA Mount Kennedy a senáfcofc Roert Kennedy projevil přání,aby mohl vystoupit na vrchol "bratrovy hory" jako první.
Z New Ygrku^doletěl do zlatpkopeckého »hitenorsu,zae přesedlal do helikoptéry a vystou-

E

pil na ledovci Cathedral na úpatí yt Kennedy.
Zdolával vrchol hory,jež byla - podle jeho
vyjádření - hodna bratrova jména. 22.března
se na ni díval ze žabí perspektivy,ale již
24.března dobyl vrcholu.Na nejvyšším bodě
vztyčil rodinnou vlajku.Byl vyčerpán,ale
splnil otcovu zásadu; Dýt druhý znamená
prohru.
/ příště: Pod Huascarane® /

Bratránek

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oe pátek odpoledne
balíš...
Odeš
A cestu značkuješ
rozechvělým dechem
mačkáš v dlaních popraskanou
všednost
a chvíle naplněné
lesním tichem
Odeš
A křečovitě páře©
pět dnů zařívaný sen
A pod nohama se ti drolí
na útržcích vesmíru
kamarádka Žera.
Strunka

Č t e n í

na

pokračování

/i/
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Kostel

/úsměvný horror/

Strunka

"•o,slečno,je mi líto,ale vlak vám jede vopravtíu až ve 3/4 na dvanáct.A to máte eětě
štěstí,protože další jede až v pět ráno."
Vokýnko sklaplo a já se bezradně rozhlédla
po prázdný čekárně.To jsem to teda projelaí
Ale kdo Boh tušit,že ten proklatéj rychlík
bude mít takový zpožděnÍ?A že ae z Prahy
taky nebudu chytat? Samý čekáni a čekání.
A tady v tom Zapadákově jsem skejsla skoro
na tři hodiny.Fantastický vyhlídky!
odevzdaně jsem shodila tele ze zad a sedla si na lavičku před čekárnu.Možná by bylo lepší jít pěšky,napadlo tai.Ale venku uz
bvla skoro tma a těch riějakeich patnáct kilaků,když pořádně nevím ani kudy,mě dvakrát
nelákalo.Měla jsem vztek.Ted už tam asi
spojky nebudou.KÍkal Radek jasně do vosmi.
Tak to holt pak dojdu,Oo rána se mi Čekat
nechce.hr...» Při představě,že bych měla
spát sama někde venku... A támhle se to taky
nějak zatahuje.OeŠtě by mohlo začít lejt
a nic horšího mě už potkat nemůže.
Vtom se z čekárny ozvaly kroky.Prudce
Jsem se otoč i la. Vždy?; byla úplně prázdná 1
Že bych se přehlídla? Vokýnko však zelo
prázdnotou a taky to nevypadalo,že by
uvnitř někdo seděl.As i už z toho čekání
blbnu.

/pokračování příště/
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- T.D.Coluiwba vyhlašuje soutěž HUtaOKU A SATIRY v textařeníi PodmjUikyj, dva texty na tésaa
člověk a přírod«,jeden""text dle chuti autora,
pouze vlastní tvorba,fiiiniraáině padesát slov
v textu,věková hranice od dvou dnů do sorti,
melodie není« podmínkou.
počet a kvalita rýnů,
^ -^originálita
Ceny: siedicinový váček,indiánský Kyj,dýraka
ffiíru
cena lidu: válečný šíp.
Patnáct nejlepších bude pozváno nu vyhodnocení.
y 5 É Y Ž E z í
Zasílat na adresu:
3an Houška, Dvorská 24/308, 460 05
Liberec V.
/Qack Aspirin/
- Trampská skupina OZVĚNA z Brna vyhlašuje
hned 3 soutěže.
1. Autorská přehlídka -ozvěny; -jsou kapely, ktere vaše písničky budou rády hrát.Posílejte texty IA nezapomeňte no zpáteční
adresu.
Z* žžuaor ve fotografii - nejvýše pět jednotlivých snísakO nebo 3 seriály o roz..i&rccti
niniisálnč X3X 18 cfii.Sní®ky se ««vracejí.
Výstava a vyhlášení bude na lednovém Táborovém ohni.Příspěvky obou soutěží zasílejte do konce roku na adresu Čity:
M.Antonínové, Beethovenova 2, 6C2 00
Srno.
3. Soutěž prózy a poezie - posílejte ;»ax.
4 básničky formátu AS,tři průklepy,řádkování 1,nepodepisovatlPovídky «ax.«! r.u
formátu AS,tři průklepy,řádkování ¿.Taky
nepodepisujte!Adresu napište zvlášl.Posílejte do konce roku na adresu:
O.Polák, Ourkovičova 11, 63$ DO Brno.
TAK

DO

T O H O

tlli

NEJEN VANDREM ŽIV JEST TRAMP
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- V Divadle pod Lampou na Borech pořádá
DOMINIK:
Neděle 9.11. - 19,oo VARIACE z Budějc
Pondělí 17.11.-Tmavomodrým světem Jaroslava
Ježka /Ježkovo písničky v podání
herců DJKT - 19,00 hod.
Ned^|e 30.11.-koncert MARSYAS /19,ou hod./
Taky tam 2.11. hráli Ultramaríni a COP /pořad
se jmenoval PORTA a měl zahrnovat přehlídku
plzeňských vítězů/.Na jevišti hrálo 9 /slovy
devět/ muzikantů o v hledišti sedělo - taky
devět /!/ diváků.Proč? Nikdo totiž o akcx nevěděl,nebyl ani jeden plakát a program akcí
Dominiku vyšel až 3.11. ¡»koda.
/smíše.y
- V Masných krámech probíhá výstava z díla
souč. malíře Josefa Lieslera.Na vernisáži »o
pěkné povídání M.Horníček.Výstav& pěkná! Navíc Liesler je ilustrátorem $ knihy J.Jefferse "Cawdor",kterou jsme minule doporučovali
v Knihomolu./Miméchodem-tato kniha je v dostatečném množství k máni v plzen.antikvariátu.
Už jí zlevnili na ZZ,-Kčs a zdá se,Že jeto
zlevnění definitivní/.
/Strunka/
- V kině Moskava promítala komise "Brontosaura" seriál filmů k ochraně a tvorbě životního prostředí.Kdo byl?
- Přihlášky do českého svazu ochránců přírody
přijímá odbor kultury NVmP,škroupova 5,Plzeň
306
4.patro.Byla už ustavující konference
a celkem nic víc.
Taky ,ste dostali leták na ZL6TÉHC SLAVÍKA???
V tuch to dnech se v Mladém Sv&t^o&Jcivf "poslední kupony.Nalepte a kdo souhlasí $ hlasem pro
BRONTOSAURY,přidejte set Nezapomeňte anketní
lístky poslat do 30.11.80H Komu chybí kupóny,
obrajte se na Strunku.

PÍSNIČKA Z
P O R T Y
/PPP - Č.3/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ŠQK

Hřej i:BOBŠI-£eské
Budějovice
Hudba: K. Tamp ier
Text :J„Tampierová

Sluha bazén napouští
vánek čeří hladinu
mám oázu na poušti
plavu každou hodinu
Jsem zámožný šejk
Jsem zámožný šejk
Po koupeli posvačím
humra a tři rohlíky
jen sluhovi naznačím
nese Sparty z trafiky
Jsem
Jsem
Mám v garáži v zahradě
šestcet třináct velbloudů
budu včas na poradě
ředitelů závodů
Jsem
Jsem
Na šejka si hraju rád
žádný problém s odbory
až to neutáhne stát
sáhnu na svý úspory

zámožný Šejk
zámožný šejk

zámožný šejk
zámožný šejk

S M E T I Š T Ě
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
- V minulém čísle jsme v reportáž i"Tákhle
velkej mizerábl... "psali o mapách Slovenských Beskyd.Tyto jsou k sehnání v Praze,v
Polském kulturním středisku.Déle turistický
průvodce po Bukových horách z r.1963 obsahuje i výborné mapy z této oblast i.Oe k taání
u Doktora /knižní stánek v Praze na hlavním/
za 13 Kčs.
- Inzerce i a idy se ukázala již po O-tém čísle jako velice schopná seznamovací kancelář. Vyšportěriý Partigo už sehnal pohlednou
trampku,takže si bude muset pro své remcání
na slezině najít jinou výmluvu /zdá se,že
už jí našel-nekřesíansky kritizuje příspěvky do Pajdy/.
- Kovněž Smíšek oznamuje,že už spacák není
třeba,dokonce ani ne péřový.Zebřeje se prý
pod křídly jistého aotýlkfr.
- Pepa - 170/45/19 stále hledá děvče na neděli /pro všední den už má.../
- Knihu "Příroda v ČSSR" a další od tlstnera "Uzly a lasa" shání Bígo.
- Máréo z Varů vzkazuje,že Rajčeti a Želvě
se narodilo holčička Eva /my se ptácie,zda
se už pro ní našel Adam - dneska ta mládež
dospívá moc rychle..,/
- Gentleman Čahoun shání na zimu kožichypro
3 kamarádky /šířku neuvedl/.Nebo aspoň
deky.Poračítei
- Řešetlák'zprávy z Pajdv přímo žere.Doslova
a do písmene.CJeden list zbaštil před zraky
kamarádů na ohni FORT SILL.
- Pepovi děvče nestačí.Potřebuje ještě kanady č.11-12.V obchodě jsou prý jednou za 3
roky.Teč) byly,ale jen do č.10.Telí se,že za
3 roky zase něco přijde.

- Knížečka francouzských šansonů,která nedávno vyšla "LOV MOTÝLU" je určitě k sehnání
v Pantonu na Moskevské,
- "Drdský rozhlas"/Cimbur«/nám dodal speciální drb pro PajduiHešetlák si prý nosí do
divadla zeměměřičskou brašnu a než usne,dává
si do ní hlavu,aby nebylo slyšet,jak chrápe.
V činoherním klubu ho přistinli dva očití
svědkové /Cimburat + štír/.Obviněný toto tvrzení rezolutně popírál! /Tak - fce5 uvidíte,
jak žere zprávy z Pajdy.../
- Kamarádi z Nitry začali vydávat časák.Začal
vycházet ve steirié době a ve stejném nákladu jako Pajda.Že by red.hlouček zauvažoval o
spolupráci?
- Uilly špunt ze Sokolova nám napsal: "Všechno se tu kolem vdává a žení,tak abych nezůstal pozadu,ba dokonce na ocet»Najděte mi nějaký šikovný děvče.Ale musí jezdit na vandry,
jinak nezájem!i SVařit umět nemusí,to svedu já
a časem bych jí to taky naučil.A co se týče
vzhledu,tak "Lolobridžita" to být zrovinka
nemusí,ale taky aby to nebyla nějaká ježibaba.
Teda - kamarádky, co vy na to ??
- IWy z Plzně dělal zkoušku šikovnosti - uříz
si na cirkulárce prst.Poležel sé měsíc v
nemocnici a te2 ještě pár měsíců dot.ió.Moc se
nudí,tak ho občas někdo navštivte,a£ nám nezplesniví... Billy špunt se opičil.Uříz si ho
taky /prstí/.
A ještě pár připomínek ...
- Vyhlásili jsme v tomhle čísle soutěž.Jako
ukázku jsme otiskli 4 básně,které se taky
vztahují k jednomu tématu.../viz.Kutloch,Smíšek,Strunka/
- Tuhle obálku dělal Red.Minulou sice Miguel
zpracovával technicky,ale kreslil Akéla...
A h o j
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