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Ahoj, kamarádi I
Tyhlesuji na stránkách Pajdy písničkáirskou sou-»
těžto Přečtěte si můj text a zkuste k němu na*
psat melodii«, Zašlete do redakce plátku kopii
textu s akordovými značkami a zvukový dopis
( stoji 15o« Kčs ) s nahrávkou písničky* Ten
pásek se vám obratem vrátí,» Zkusme spolu dát
dohromady/ pár nových trampských písniček I
Sešetlák
m

P a j d a

1) Z mechu má bílý vlas,
jehličí místo řas,
v rukávech zelený stíny,
chodí si krajinou,
lesem i pěšinou
dědeček vůbec ne líný©
k) Přichází neviděny
když j® noc, když je den,
ukrytý zvědavým zrakům,
Pajda se jménu
na cerapech kraluje,
poroučí slunci i mrakům,,
Rf:
Mezi nás chodívá
a někdy škádlívá
hlavičky, který jsou natvrdlý,
je ruka podaná,
Bludička vyslaná,
plamínek pro lidi svobodný...
3) Frajery nemá rád,
pro ty má akorát
na cestách kořeny bludný,
jak jednou zakopnou,
už domů nedojdou,
osud mají dojt trudný®

4)Voní mu lidskej pot,
někdy mu přijde vhod
kamarády ©hen a struny,
de rána s námi bdí,
kytary rozezni
a spolu & námi řve UMÍ i
Rf:
fteehé se uvidět
tak jednou za sto let,
potkáš ho n usárnou na zádech,
proč bys ho nepoznal,
vždyí je to lesa král,
co místo vl*»sů mé bilej raecho..

T R A P

S A V E C

80

člověk patří mezi tvory zvídavé a hlavně
zvědavé« Tentokrát se objektem mé pozornosti stalo vyhlášení vítězů literární soutěže
TríAPSAVEC 6C* Na Juniorcamp do Soběšín© vyjela z Plzně početnější skupina« Avšak pouze jeden, max. dva jedinci mohli říci, že
již na Trapsavci v minulosti byli« My ostatní jsme srovnávat nemohli*
0 odpolední soutěže jsme přišli vinou velkého zpoždění vlaku do Prahy* Na místo srazu
jsme dorazili pouhou půlhodinu přeci začátkem
semináře ? při kterém jsme si ve velké jídelně
poslechli vítězné práce. Já jsem se dobře
zasmál, když Cimburova soutěžní prózy, kterou
sám četl naslouchajícím davům, začínala slovy s M Já jsem ale jelito. M
Po přečtení nejlepších výtvorů^ o nichž v porotě rozhodovali i Houla a Tapi, měl následovat pokec o literatuře a o psaní vůbec» Mluvilo se však s Honzou Dobiášem o Mladém světě v roce 1981*
Sychravé počasí způsobilo, že večer slavnostně zapalovaná hranice dlouho nechtěla chytnout.
Toto nedopatření se snažili organizátoři vynahradit zábavou - muzicírování několika kapel
si vynutilo i mé broukání pod vousy a při boji
soutěžících o cenu se bylo také na co dívat«.
Ale kolem ohně je nás váak mnoho a teplo se
k zadním řadám nedostávalo. Boty přimrzají
k rozbředlé zemi» Chladno se vkrádá pod oblečení. Tak se ve velkém srubu ohřívá skupinka,
bokem u malého ohýnku další a zbylý dav čeká
na otevření kruhu.
Ráno se těch několika dalších soutěží účastníme i my, ale ani náš SADLO-team si "neštrejch".
Balíme se, snídáme, hovoříme s kamarády, s nimiž se vídáváme tok dvakráte do roka»

"Legendární" cesta vlakem do Čerčan byla již
popsána V v jednom z posledních Táborových ohnů
MS v 1 oiískám roce*
Mé nejvíce v neděli potěšilo setkání se členem
pražského instruktorskáho sboru VIíiRAM 21a videa
Samkem, s jehož příspěvky ee pravděpodobně setkáte v příštích vydáních našeho občasník«*
A tec potěším já vás výsledky Trapsavce 80 :
poesie
1»
2*
3*

začátečníkůs
Pout - M*čidlová z Prahy
Divnéj výpravčí - KsKoe /Charlie/ z Prahy
Strejc - J»i>kavrd8 /Kráčející Kopyto/

próza začátečníků:
1* Samotář - J«Mika z Prahy
2* Trpaslík «* 0*Lahečka z Ustí n* 1«
3* Jabloňová alej - J«Mika z Prahy
poezie
1«
2»
3*

pokročilých?
Každé ráno - Petra Medvičáková
Abeceda tuláků — Petra HedviČáková
Znám křišťálovou studánku - J« šlejmar
/Kutloch/
próza pokročilých :
1* Příběh o obrazu - J»Dudek /Hans Slaboch/
2« Trape3 - K»Vidimský /cimbura/
3* Přátelská rada - J»Holeček /Johny/ z Prahy

ZLATÝ TRAPSAVEC :
Džbán plný duhy - Vlád* Pidrman z Hradce Král»
Tolik tedy suché konstatování. Kdybych se měl
více šířit, zatralo by té moc místa»
Raději si chvíli počkejte, nebot chystáme jako
zvláštní přílohu Pajdy vydání Abecedy Tuláků»
Partigo

ZNÁM

KŘIŠŤÁLOVOU

STUDÁNKU

Ticho v tom leee není ničí
snad jenom holubičí
Pramínek vody
na půl dlaně
jak» když setřeš slzu panně
vyslyší jenom žízeň laní
Před

okovany-m krokem "lidí

se d# poslední kapky stydí
Džbáneček vody
živé z rosy
podá jen těm
co přijdou bosi
Kutloch

/ Táborový

oheň M3 - 1974 /

Trampský psevec se zrodil patrně v týž čas jako
první tramp, nanejvýš o pár dní později» Trampská
tvorba má tedy dlouholetou tradici cd písní a veršů něžně sentimentálních přes rozpustilé veršován»
ky až po práce vážněji zaměřené» Nelze si však nepovšimnout jisté »»srovnaloatij^ zatímco moderní
trampská píseň, si dokázala vydouýfc^smé místo na
slunci a stojí dnes na výši - báseň a povídka klesá. Za dosavadní vrchol bychom mohli považovat Šedesátá léte. Všuoe bylo plno trampské literatury»
A její úroveň byla nesporně vysokáo"Potlach H ,který uspořádal J.Vyčítal, představuje jednu z nejlepších brožůrek, jakou kdy trampstv© mělo.Znamenala vaak konec tvorby sv^oh autorů a po roce 1970
nastalo hluché místo« a právě v té době vznikl
Trapsavec, jehož hlavním cílen bylo objevit nové
talenty.
Výsledek je překvapující. Během čtyř, pěti let
vznikla úplně nové generace psavcd. iromě několika
výjimek/ fíoula, Burbík / všechny dnešní trapsavecké veličiny zahájily svou činnost v Trapsavci v
kategorii začátečníků.Tam našla svůj třpyt jména
Tapi, Juan, Sint, Ksvče, Baronka, Kolčeva a mnoho
dalších, kteří dnes tvoří Špičku. Přesto celková
úroveň není dobrá. Inrě třetiny pokročilých/ každý, kdo měl aspoň jednu práci otištěnou / a téměř
všichni začátečníci se neúíípěšně potýkají se základními ísktory jako je námět a způsob zpracování.
Většinou s nejlepším úmyslem popíší část krajiny,
ráno, jaro, vztah ke kamarádům, svůj pocit, vandr»
Věří, že trampskému námětu tak učinili zadost»
Nikdo si však neláme hlavu s nápadem» Existenci
literární formy, způsob psaní /zvládnutí řemesla/
neberou na vědomí. Tím,že příběh nevyprávějí,
ale že h o y n & p s a 1 i, považují jej za povídku
nebo báseň»

Výsledky se pak rovnají slohům žáků šesté třídy
a jsou vhodné leda do kronik neoo deníčků.
Postrádají napětí, spád ? pcintu - o hlubším podtextu nemluvě. Kterákoli věta by mohla být poslední aniž by tím povídka Či báseň utrpěla. Zvolením starého, vypůjčeného tématu bez jiskřičky
originality ne psavci sami ochuzují o možnost po»
rotu překvapit o zaujmout. 'Zbývá ocenit způsob
zpracování. Mohu cone konečná opěvovat krásu přírody
a kamarádství, ale lépe než ostatní, Ale právě
proto, že keřdý namůže b£t lepší než ostatní ,
vyplatilo by se být alespoň jiný. Přemýšlejte ,
vymýšlejte, kamarádi. Jak psát do Trapsevce, na
to musí přijít každý sám. Já vám zatíh napovím ,
jak do Trapoavce nepsat :

6 Přírodo f
Jak jsi krásná.
když slunce vraky stromů l&ska.
Nechci Žít v bahně vel*, orně sta
- z trampského já jsem stvořen těsta.
A všichni lide /kroutě trampů/ tupci jsou,
že Tvoji krásu nechápou.
Navždy ti věrný zůstanu»
X kdyby nejvíc štípal mráz
k Tobě, Přírodo, přijdu zas i
DQjuftÁXiiíStý^
Už dlouho jsem jí to chtěl říci* Až jednou.
Najednou jsme byli sami. "Mám tě moc rád," povídám. "Já tebe taky,"řekla. Pak jsme se dlouho líbali a oba jsme byli moc Stastni* Byl to
nejhezčí den mého života. A. abych nezapomněl.
Stalo se to v lese. když už to mijsí být trampská povídka, a kleAba hvězd nad hlavoá s t ř e h la naše sladké tajemství.

„ŠPATNÁ
Byla krásná a moc milá. měl ¿sam ji rád« Janše
pak řekla, ¿8 do lasa nepojede, Se do lesa nepůjde. Tak jsmes se rozešli, protože ji riflaně, byla milejší opera v národním © posezani
v kavárně než krása,ptačího zpěvu a obyčejná
hospoda•
^OPIS ,
Vláček nás vysypal na malém nádraaí. Bylo nás
pět» Tedro, Jiai, Joe, i)an a já. Vesele jsme zamířili známou cestou. Za chvíli jsme byli na
kempu. Večer byl ohníček s veselá plápolajícími plameny a nahoře svítily hvězdy» Bylo nám
moc dobře, wajednou jsem si uvědomil, že mám
kamarády, na které je spolehnutí» Byl to moc
krásný pocit. V neděli jsme jeli domů, ale za
týden přijedeme zas»
DRIGGI

P P P « Písnička pro Pejdu
Č*1
xxxxxxxxxx x k x>: XXXXXXKXXXXXXX
xxxxxxxxxrx
xxxxxxxx
—
Mik i Ryvola
Těch etraěnejch vlaků co ee ženou kolejí tvejen snů
těcii asi už se nezbavíš do posledních dnů
A hvězdy žhavéjeh uhlíků ti nikdy nedaj spát
tvé dráha míří k tunelu a tunel má ten hlad.
Už tolikrát ses mašinfíry zkusil na to ptát
kdo nechal r o k y nejhezčí do vozů nakládat
proč vlaky co si každou noe pod voknem laděj hlas
polyká díra kamenná - tunel jménem čas.
Co všechno vlaky vodvezly to jenom pánbůh ví
tvý starý lásky mladéj hles a slova bláhový
a po kolejích zmizela a spadl© za ní klec
co bez tebe žít nechtěla a žila nakonec.
A zvonky nočních nádraží e vítr na tratích
© honky tonky giáno a uplakanej smích
a písničky a Štastný mílo na tuláckej pas
už spolkla díra kamenná - tunel jménem čas *
Než poslední vlak vodjede © to už bude zlý
snad náke| minér šikovnej ten tunel zavalí
a veksl zpátky přehodí v ty chvíli akorát
i kapela se probudí a začne zase hrát*
Vlak v nula nula dvacet pět bude ten poslední
minér svou práci nestačí dřív než ae rozední
ten konec moh bejt veaelej jen nemít tenhle ic©z
tu černou díru kamennou - tunel jménem čas.

Nejen vandrem živ je tramp • «».»
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxsxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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• 20»1»81 se v plzenskék Planetáriu konala od saložení novéhov(5S0F /¿vaz ochr« přírody/ již v 2.schůze /úspěch/» Lidí málé * cca ¿5« Pro Plzeň budou
pracovat dvě sekce: jednak ochrana přírody a jednak ochrana životního prostředí* členové oodrží
písemně návrh a rozhodnou ce, ve ktv-ré sekci
chtějí pracovat« Podle toho se sestaví základní
organizace a jejicb členové si bučou samostatně
/???/ určovat činnost. Příspěvky 20 ~Zs ža rólcj"
studující a pod» sebranka bude mít slevu, průkazy obdrží písemně.
Na schůzi se zároveň promítaly moc hezké filmy
ze šumavského prostředí.».
/Vokoun/'
- Z prorrfmu pražské Malostranské besedy vybíráme:
9»2. - Po : Táborový oheň MS
ló»2o- Po : Heuréka
Jinak nic moc» Upozorňujeme, žc Fotlachy, ohně
atd. se od 1*1.1981 přesouvají na PONDĚLKY !IJ
Pro Pražáky a okolí: v Divadle vjtíerudovce bude
v březnu vystupovat skupina plzeň. herců s pořadem Imsvomodr£m_fvětem Jrr. Ježka» i.oc pěkně udě»
lané7 néžký"a £tFTžliv£~p?ecveaené Ježkovy pís ničky» Nenechte si ujiti Plzeňáci mohou též vidět v Divadle pod lampou - sledujte programy II!
- POZCE 11 20»2. v Centru budou dělat COP a Dlouháni 1» country bál» Lobcvé oblečení vítáre !!
- P ^ S N l M Ř I - Pozor tlil
4$. Června se uskuteční již 2» ročník oISTEŮNIOtí 81
Hraješ na kytaru? Pokoušíš se psát vlastní pís niČkv? Chtěl bys je zkusit zazpívat jiným kams řádům? Pak máš áanci I 3 vlastní texty doprav
do 13«3e81 ke Strunce. Informace tamtéž»..»

Nejen vandrem*«*»pokračování
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
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a teá co se stalo* Bylo toho požehnaně«
~ V listopadu hrály opět v DPL VARIACE* Tradičně
výborně* Ale pozor - od oříště to nejsou již
Variace, nýbrž PKTjRKA_j |TtíPPAL*.Název Variace
byl prý tak geniální ¡, ~Z9~5I~35j~žacal dávat kaž«
dý /viz rockové skupiny/»
Smíšek
• 19*12* so konal ve Svojkovicích u Rokycan trampský večer* hráli Padrtáci, Konferoval King-kong
z Vlčí skály. Atmosfér© výborná;, ale malá účast
kamarádů! Zpestřením byly soutěže* Velmi hezká
vlastní písničky zahrál také kamarád Čekal z Kraslic® V Rokycanech se vůbec tečí zaČÍHá hrát. Ptejte
se známých z .o.kycan /nejlépe, kao zna Kutloch©/»
Houbař
,
- Před vánocemi se tské v Centru J vařilo"*.Wejprve
příjemné překvapení folkové MYŠI» kteří ke svým
pěkným písničkám promítali neméně pěkné obrázky,
které velice vtipně doplňovaly texty. Nakonec
všichni diváci obdrželi i těstovinovou vánoční
myšku* Ani skupina nezůstala bez darů - především
výrobky potravinářského průmyslu měli členové možnost uschovat si do svých děr*
Strunka
- 29*12* uspořádali COPáci hotový maratón* Bluegras
sový, i když tam zazněla jedna folková kapejjs
- ULTRAMARÍN* Byla to spíš taková přehlídka*
Hráli: Vega, řetrus, Předáci, Bodlák? u; P a karlovarští Dloubáni. Program měl spádj lidu nacvaknutOo 0 přestávce se vyklidila část parketu a začalo se tancovat* Nejprve pomalu, váhavě, ale s odcházejícími se zbylí osmělovsli. Není na škodu připomenout, že nejen Pajdou živ jest redakční hlouček
ale i kovbojskými tanci, v nichž kolem půlnoci zcela: vedl* Tancovalo se až do půl druhé. A bylo moc
moc fajn.
Strunka

Nejen vandrem....závěr
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- IV. ročník L O M O K F STRUNY, t.j* přehlídky kapel,
se konal na podzim v Lomnici n*P* Její úroveň
stoupá, i když je to zatím víceméně rodinný podnik.
Hrají tam vždy kapely zaměřené na country a blue grass a oficiálně není vítězů ani poražených« Loni
byli úspěšní POUTNÍCI z Prahy a hradecká LIKALKA»
Uváděl Vaěek Součsk, takže o legraci nebyla nouze.
/Puchejř, t•čo v zel./
« Mnozí z nás chodí do doubraveokého Centra sa písničky, ale málokdo si všimne, že atm vždy bývá
v předsálí výstavka, nejčastěji fotografií» Na
sklonku roku se tam vystřídaly fot*ry z cest po
Francii, španělsku aj. Takže až půjdete do Centra,
zkuste se o přestávce protáhnout m*zi panely»«*
Strunka
- V lednu zahájila Plzeň novou písničkovou sezónu
s vervou, V Centru se představili SOB^I z 5»fí*
se všemi svými hity a přivezli své zpěvníčky«
V Pekle proběhla přehlídka plzeňských skupin
/ nezúčastnil se pouze COP /.
itrunka
- Chtěla bych doplnit zprávy z MF 21*11*80, kde se
psalo o Kraj* festivalu polit» písně v Domažlicích
Respektive pouze o vítězích - rockové sk» UFO z
Klatov* ílánek byl na půl stránky a žádné jiné výsledky. Tak nnohýn jinikla, že hned na druhém místě
byli trampští ROHÁČI /s písní Není to fér/ a pro
úplnost dodávám, že se zúčastnily další nám dobře
známé skupiny; Myš, Vega, Č.p.S, Snováči, Trasováei«
Strunka

ZTICHLO_BLUES^
Blues v hlavě
o milování
neobyčejný holky
o nazouvání bot
svobodných Sedmimílek
o dětských očích
večer na Mikuláše
o křenové pochoutce
prosvícené sluncem
a s barvou načechraných obláčků
ztichlo»
V dopisní schránce vyzváněl
povolávací rozkaz»
XXX
Jednou večer jsem se díval na hvězdu
A i druhý den jsem se hnal k o r n
chtěli jsme si prostě popovídat
Ale ona už tam nebyla
Asi spadla
Dan /Toulavý mokasín/
- Příbram

čný ,t p op i g , pu t ováni... Og 1 1c kými_h or am i
/zpracováno dle dopisu od Kutloch«/
Letos koncem září jsem nrvštívil Crlieké hory»
Hlavním mým cílem byla jelení říje*
Možností, kde začít vejšlap je mnoho, jé zádí*
nel v Náchodě® Chtěl jsem si ještě před vlastním
vstupem do hor prohlédnout,Babiččino údolí a pev*
nost.Bobrošov.
Z Náchoda je dobré autobusové spojení co České
Skalice, odtud jsou do Babiččina údolí 3 km.
V sezoně je to tam asi nevalné, ale v době mé
návštěvy /na konci září/ zde bylo liduprázdny.
Co jo zde k vidění, je notoricky známo ze Školní
četby, je to spí" takové ohmatávání skutečnosti
a srovnávání s pamětí.
Ratibořický zámek je architrktoriicky poměrně
střídmý, spíše nás po botanické stránce zaujme
zámecký park, kde je dost vzácných dřevin opatřených popisem /např. \iliovnik, hikora atd»/
Vodáky nadchne řeka Opa protékající údolím.
/Y české Skalici barokní kostel, dřevěná škola,
pomník 3* Němcové na náměstí'
Čtyři kilometry východně od wáchoua se nachází
pevnost Dpbrošov vybudovaná v letech 1935-38*
Hlavní částí pevnosti je dělostřelecký srub Zelený« Je 4? m dlouhý a 16 m široký. Obvodové zdi
jsou silné j,*? m. Délka chodeb 1750 a.
V blízkostx je několik menších pevnostních objektů /pěchotní sruby Jeřáb a Můstek/»
V pevnosti funguje průvodcovská služba, v podzemí i*
je instalována výstava dokumentů o jejím fcudová*
ní.
Vlastní hřebenovku Orlických hor jsem začal
v Cleěnici, asi 20 km východně ou Náchoda»
V OleSnici je podél hlavní komunikace množství
barokních soch církevního charakteru, též barokní kostel a ardnice.

Za Olešnicí začíná po červené značce stoupání
na Vrchmezí /1085 m n.m*/* Několik kilometrů od
Vrchmezí je rezervace "Bukačka"• Je to smíšená
zakrslá pral®3ovitá bučina s výskytem vzácných
rostlin /smilka tuhá, kociánek dvoudomý, suchopýr úzkolistý, kýchavice Lobelova, huseník HalleriVj kerblík lesklý, obe druhyvkyčelnic/»
A s i ? km od rezervace je vrch Šerlich, na kterém je horská chata a kam vede asfaltka» Pokud
možno, vyhnout sc 1 Váude, kam vedou silnice
a nohou se dost®t mastňdci s auty, to nestojí
za nic»
Ve chvíli, kdy ukážeme oerlichu zéaa, opouštíme civilizacio Zbývající tři dny jsem neviděl
človíčky»
Na vrcholu Velká Deštné /lil? m n*m*/ je dřevěné rozhledna» Za průměrné viditelnosti jsem
viděl cca 50 km do t-ech i do Polska.
Červená hřebenová cesta Aloise Jiráska vede
lesními porosty Orlických hor, střídavě vidíme
do čSí vnitrozemí nebo do Kladska*
.Orlické hory v úseku od Velké Deštné na východ
jsou lesfcatým komplexem bez jakéhokoliv civilizačního prvku* Zádumčivé, tiché kopce plné zvěře, čistých potoků, vzácných rostlin* Celá hřebenovka až k žamberským lesům je dlohá asi
40 km,
Mým cílem byla jelení říje* orlické hory
jsou vyhlášenou jelení pbi^sti, skutečným rájem
královské zvěře* Hluboké9 jehličnaté a liduprázdné lesy vytvářejí pro jeleny skutečně ideál ní podmínky*
/Popisovaný stev je v době mimo sezonu, jindy
jssm neměl možnost posuzovat/*
říjen 1360

HOROLEZECKÁ

I.
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Jen 3tručně pár informací« Provážné zájemce mám
několik brožur horolezeckých průvodců z okolí
Děčína, konkrétně kabské_údolí / k s ě s í x x D o l n í Zleb/
a Jetřichovice, Psat^šI^Szeíi na mou neoo kterou*
koTTv~jIEou~a3restt členů red< hloučku® fíovněž nepofcr«
hrdhu nabídkou od vás na jiné průvodce, které jsou
většinou vydávány jen pro vnitřní potřebu horolezec« oddílu. Vedle slíbené stati Fod HuasJearanem
jsem dnes zasadil i jednu báseň mého kamaráda
Blacka,
/příště: S uJil^nem v Kotli/
Bratránek

Před deseti lety zahynula československá expedic®
v peruánských Andách po zemětřesení v lavině ledu
a kamení. Bylo to přesně 31.května 1970 ? na úpatí
Huascaranu, nejvyšší hory Peru* Od okamžiku, kdy
Člověk zaěal dobývat vrcholy, platí za svá vítězství také obětmi. Byl yb to dlouhý sloupec jmen,
která jsou tragicky vepsána v historii horolezectví* Nestalo 3e však dosud, aby zanikla celá výprava do jednoho» Československo získalo nezáviděníhodné prvenství. Zemřeli, ještě ne| zahájili útok.
Je víc n jednu temennou mohylu, věčné svědectví
mužů, kteří nechali své životy v horách.
Když spadne letadlo s posádka zahyne, je nepsaným
zákonem, že se na letišti o katastrofě nehovoří«
Voják z povolání pohrdá smrtí. Automobilový závod*
nik ne ni nemyslí, protože by jinak nesedl do vražedných krabic» Také horolezectví mé rizikový faktor« Každý z mužů, který kdekoliv na světě dobývá
vrcholu, ví dobře, Se se nemůže vyhnout cestě,přes
ledopády, kde padají kusy ledu velké jako dony*
A přece muži znovu jdou«,««.
Je neděle 19«července 1970« ŠedoSílé pískovcové
věžs se ostře zařezávají do modré oblohy« BoroviX červencovém slunci« Do skal 9 t v 8 ř M ? t a vesel den plný slunce a barav. den jako
pro lezení« Ale temena skal zůstanou této

neděle osiřelá® Tak* osiřelá, j«ko je oněch patnáct
lan svinutých v trávě nedaleko Hrubé Skály, na pasece mezi skalami, které říkají Sahara* Nikdy nebyl SkaláJc v tak nádherném dfei tak bezútěšně smu«*
tnýf jako v ten den, kdy sem, do kamenného srdce
českého ráje, přišli lidé v tlustých zástupech,
aby se poklonili tem, kteří lásku k horám zaplatili životem a jim řekli své« Sbohem, kamarádi I
Některá 2 zen, jimž se manželé nevrátili z laviniště pod miascaranem, dosud věří, že Žijí* Naděje
se střídají, Osou prý možná v zajetí indiánských
kmenů. Lavina jim prý uzavřela cestu zpět, proto
došli na druhou stranu Kordilér* Nebo prý zablou*
dili C9 .«*Kéž by to byla pravdai
+ ++++-( +T + + + t v4'++'K + + + + + + + H ++ + +- + + 4 4 -+ -H- 4--t 4-++- f-4-4Prší
DO kolikáté ui dnes
prěí
v tom se nedá jít
a už vůbec lézt
prší
písek se láme
lano navlhne
prší
tak mi kámo pujč
tu svoji láhev
dám si hlt
a ješt§ chvíli počkám
prší
ten rum
když prší
je sakra dobrej
a převis o moc sušší
Black
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FESTIVAL

Festival trampské písně v Horním Jelení, jehož
6» ročník připravuje T*0. Zlatá řeka z Pardubic
se svými přáteli, je sice miniíestivalkem, ale zato je skutečně trampský»
Může se ho zúčastnit každá trampská kapela, která se včas přihlásí« Na rozdíl od Fořty se žádné
texty předem neodevzdávají a soutěž je hodnocena

písničkáři: Kapitánem Sidem, Pedro Akélou, Sintem,
Kaymanem, Seěetlákem ©pod» Souttžíse o keramiku
kam. Ranče a putovní placku* Vedle hlavního poradí
se udílí cengt poroty za poutavý výkon a cena publika» Soutěží se systémem dvou semifinále /mezi
kterými by měla letos poprvé proběhnout výstava txsnajn
trampských kutilů/ a finále /jehož soušástí bude
letos Cárův minirecitál/* Tyté tři koncerty se konají v místní sokolovně během soboty» Festivalový
den zavírá potom potlachový oheň, na rozdíl od
Svojěic pro všechny» Nedělní dopolední koncert nejze jímavě jšíclj kapel v sokolovně JřTP uzavírá.
Děti a neduživé kamarády upozorňujeme, se nocleh
je zabezpečen ve vojenských stanech»
FTP 1981 bude JO*-ji.května« Skupiny se mohou
hlásit do soutěže do 22»?» na adrese kam* Ranče
/ M»Belza, holiče v Čechách I, č*2, 534 01/'»
Ystupenky, mimochodem mimořádně laciné, se nezajištují, protože my trempové se nějak srovnáme vždycky«
A jak se do Jelení jede ? Pěškobusero ze zastávek
CSD Holice /trax 1 h/ nebo Čermná /i h/ podle turistické mapy Hradecko»
Tak v máji AHOJ na ó* FTP v Horním Jelení 1
Cimbur^, Brdy

PPP * písnička pro Psjdu ,
M X X I 3 C R M X xxxxxxx X X X X X X X X S O E X X X X X X
_Sluáný_lidi_

č.2
XXXXXXXXXXX

Brontosauři

Nad údolím zazvoní ti rozkřičonej smích
to slušný lidi vyjeli si ven
suta spí a noční tmou výkřiky zní.
Nóbl ruksak, nóbl nú3,a nóbl chlast a nóbl holku
slušnéj člověk musí mít.
Kdopak ví co koo o něm ví a tak jboxýta
všechno amí.
Ve ?odřeným batlu sedíš vedle jenom tak
dneska třikrát kž ses už prokázal
kdopak ví co o tcoě ví
a taK to jde dál.

Někdo vezme na strom nůž
to nikdy by si nedoved
a kdo tě viděl někoe nšco vzít.
Všechno je jinak a tak kalich svůj
musíš tú pit.
A tak máš těžší život nežli v saku tamten pán
co 3 kamaráda ženou usíná
Věechno je jinak, jen nezastavuj
vždyť chce to jít dál

JAK PŘIŠEL BÍLÍ MUŽ
XXXXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

D á m o , dávna než Kolumbus přišel do Ameriky. Rudé děti byly v ní domovem. Jsou prvními a jedině
pravými Američany,
Od Vody Velikého moře na východě k vodě Velikého moře na západě bydlely tyto Děti slunce, jak
samy sebe nazývaly, 5tastné a volné jako sluneční
světlo a vzduch kolem nich probíhaly divokými lesy,
jež bj'ly jejich vlastní nebo se pouštěly na svých
kánoích z kůry vzhůru a áolů po proadu.
Pak měl Indián sen. Bylo to dávno před tím než
Kolumbus snil svůj sen o Západním světě. Ve svém
snu uzřel Indián velikého bílého ptáka přilétajícího od východu, Křídla jeho byla rpzpjata daleko nfi
sever a jih* Velikou silou a prudkostí letěl k zapadajícímu slunci, V bázni a podivení Indián viděl
tohoto obrovského bílého ptáka objeviti se a zmizeti. Tušil, co znamenal, a srdce Indiánovo bylo smutno.
Pak přišel Bílý muž« Od Vody Velikého moře na východě přišsl ve své veliké bíle okřídlené kánoi^
Jeenou rukou ukazuje k Velikému Duchu a druhou nataženou k Rudému muži přisel* Žádal o malé sídlo*
Sídlo velikosti bizoní kůže by má stačilo, řekl.
Ve jménu Velikého Ducha Rudé děti pozdravily Bílého muže a nazvaly jej bratrem. Dali mu sídlo, jež
žádal, Dalý mu velikou kůži bizoní a ukázaly mu,
kde si ji má rozprostřít u jejich sněmovního ohně*
bílý muž přijal kůži zubří* Děkoval Rudému svému
bratru ve jménu Velikého Ducha, Pak začal rozřezávat i kůži na mnoho mnoho malých proužku. Když byla
celá zubří kůže rozřezána na úzké proužky, vásal
proužky dohromady. Tvořily dlouhý pruh, jež sahal
dalekou cestou, V udivení Indián pozore/al Bílého
muže, kterýž naměřil sídlo tak dlouhé a tak široké,
jak dosahoval tento pruh kolem dokola, "Malé sídlo"
velikosti bizoní kůže stalo se lánem země.

Brzo žádal o další sídlo« i1entokrá£ jeho sídlo
zabralo chýše Indiánů a táborový oheň. žádal In»
diány, Odstěhovali-li by se na několik dostřelů
šípů, Učinili tak.
Pak Bílý muž potřeboval nové sídlo. Pokaždé si
vzal větší kůži, na které se usadil,.Tentokrát se
kůže rozprostírala tak daleko, že pokryla část
indiánských lovišt a území rybářských.
Zase Indiáni se stěhovali. Cpet Bílý muž je následoval, Pokaždé sídlo jeho bylo větší, že Indián
měl místo jenom velikosti kůše bizoní, na které
seděl*
Tak přišel Bílý muž. Jako veliký Bílý pták,
jenž táhl od Vody Velikého moře na výchdě k Vodě
Velikého moře na západě. Přišel Bílý muž a vytlačil
Indiána od vycházejícího k zapadajícímu slunci*
Jeh Sen Noh Wehe "Co IrOKézové vy«*
pravují svým dětem".
/Vatra,1923/

- Ukradená potrava hladu neukojí
- Nebývá milován, kdo si vypůjčuje
- Nikdo nelituje marnotratného
- Cesta lenosti vede k hanbě
- Každý si musí vyrobit své vlastní šípy
- Pěkná tvář nedělá dobrého manžela*

Poslední vandr
Už je ti svět malej a nekonečný pláně
melancholickou písní tvou duši vodvádí
Tys nebyl nikdy stálej a zesinalý skráně
do jistý míry šedivý křídla přivábí
Opilý stíny se potácejí hmotou
pod kapotou smutku projíždí Černej splín
Na dně výkalů a špíny se stékají a kapou'
a vůbec.....zapomeň na pach levnejch via
Akéla

Někdy je vandr chvíli
lemovanou slzami prokletí
Kdy bez citu se vzpínáj sily
s křížem za černou pečetí
Někdy je vandr písní
co tahá tóny z bodláčí
a odhání všechno, co tě tísní
pro oči, které už nepláči.
Někdy je vandr cestou
na které nic už nezebe.
Našel jsi svoji stezku nekonečnou.
Kanady vržou - do nebe«
Strunka

V listopadu tragicky zahynul kaiaarad Voěouch.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pohled do kglendáře^
Mám takovou zajímavou pomůcku : kalendář*
Zapisuji si do něj, cc kdy kde mohu vidět, zažít,
goznat* Kalendář turistických akcí a závodů v orien
táku vygel v MlaSáku č* 3/81, turisti najdou svá
tipy v Turistovi, pravidelné zmínky jsou v Če.sportu, Mladé Fronte aj*
Ovšem to je turistika. Já radši chodím po světě
"neturisticky"» Nejsem, však ani tramo ani tulák
ani dnes tolik módní ochranářík—brontosaurus* Nejsem horolezec, nejsem vodák, nejsem speleolog..,,
jsem od každého trošku, ale především - jsem
Konečně poznejte to sami* Tipy dp kalendáře lecco
napoví*
Akce, na které všs budu zvát staví většinou na
tom, čemu se říká atmosféra, parta, zábava. Nikdy
tam proto nemůže být moc účastníků, a tak je nutné
se předem přihlásit» Akce většinou něco stojí a
proto jo vybírán nějaký ten obolus»•Většinou se hlá
sí víc zájemců než je možné přijmout, a tak šéf
akce zavádí výběrové řízení /podle okolnosti losem,
dotazníkem, u zahraničních akcí výběrové soustředění/.
To by jako počáteční informace mělo stačit*
Ještě omluvat v předstihu, jakém tyhle nabídky píšu, znám. u mnohých akcí termín a přesností jen na
měsíc, ale když si vedoucímu akce obratem napíšete,
většinou nic nepropásnete* A když napíšete pozdě,
tak se předem omlouvám - lepší zdroje nemám»
Vlá5a
AKCJ NA 2&T5Z5N A BUBEN - NA D W H É STRNÍ

Jí J L l J L S J L
Tgjayys

téměř jarní vysočinou na lyžích, oprava
turistického značení*
Jiřina Zítková, Kajetánka 73 B,
Radimova 6, praha I
Proč frychom ee tgálina Prachovské_skály ««""lěženij orlentak á~Jxňe""T MlIos~P£trik,
Zápotockého 314, ¿89 03 Městec Králové
Kolo poprvé /20*-22»/ - cyklotmristika
Jana Slstneřová, Kajetánka 41 3, Radimova 6
160 QC Praha 6
P.UJ3JE N
Jeho vlast /I0,-12»/ - cykloturistika : Eva RybnIíčS?ov^7~Kamerunská 603, 160 00 Praha 6
/24«-26*/ « podruhé Jana Elstnerová
Co_3lenice_sneslg - netradiční návrat k lidovým
hradícím aňeS~?ělIkonoce í Jarka Fišarová ,
Nová Ves n, Pop* 125, 512 71
Večer_na_Bezdězu - chození a literatura :
MIToI~PetřIf "pociruhé»

£AK*
Mám dojem, že dost čtenářů Pajdy zůstane nad předchozími dvěma stránkami zírat» A nebo nadávat.
Jsme přece trampský časopis, tak co sam taháme
svazácké akce ? To ujž chceme být jako Táborový
oheň MS ?i?l
ani jedno není pravda* Jednak zde nejsou svazácké akce /i když členovéwvedoucí povětšinou svazáky určitě jsou - ale kolik z nás trampů, co chodíme na školy, není v SSM ?/, A akce pořádají většinou vysokoškoláci - lidi, kteří nechtěj zbůhdarma zabíjet čas. Ale to bych opakovala předchozí
tránku, Jsou,"od každého něco" % takové Ae berme«
myslím, ze je mezi námi dost tech, kteří fandi
cykloturistice, horolezectví atd,
strunka

S

Vytažen a oprášen
z tulácké mluvy
zabydlil kout
3 kulisou pese&y
nr otkané měsíčním světlem
duch starého Pajdy.
Černá sutana
ozářená svíčkou
květnatým proslovem
dva osudy
spojila v jeden společný.
/ Čárovi /
Ked

Z LESU, VOD A STRÁNÍ
- Redakční hlouček se houfně ve zdraví vrátil
z Trapssvce. Co si odtud přivezl a co a toho
vzniklo, jate se mohli dočíst v tomto čísle
/tady vidíte, ze se nevyplácí přeskakovat/.
- 30.11«80 vzplál na campu T»0. New Toronto v Krušných horách ¿* vzpomínkový oheň na kamaráda Octana
a zároveň II* výroční oheň Hledačů»
- 13»12»80 se na Šumavě konaly Trampské vánoce,
pořádané T.0„ Velicá Medvědice, Sluneční záře, Severní Koruna» i?'ejn soutěže /tvořilo se ze sněhu,
který tu kupodivu ještě byl/» Ve večerních soutěžích zvítězil bez konkurence kam» Čahoun z T»0«
Zatoulaná, který přivodil svým vyprávěním, falešným
zpěvem i pantomimou lidem značné bolesti břicha
a bránice» .Dárečků oylo hodně a radosti taká.
Rozpoutala se oitva /kluci dostali od Ježíška
pistole a tomahavjcy/' a později byly i kovbojské
tance kolem ohne«
- Někteří z nás strávili svátky /nebo alespoň část/
v Brournovských stěnách» Je tam nádherně. Vřel** doporučujeme k většímu a podrobnějšímu prohlédnutí»
lepší je to v létě, v zimě je spousta cest téměř
neschůdných.
/Kam. 3arry slíbil podrobnější povídání, máme se
na co těšit v některém z příštích čišel/.
/ všechno Smíšek /
- 13»12 o30 se konaly v řoděumaví takí trampské vánice» Tentokrát pořádající byla T.O.Ztracená Ha cienda» ifiěla připravený sál, -foelký stromsk, moře
darů, které se rozdávaly během celého večera a nebyl snad jediný ne obdarovaný» V darech převládala
vzdělávací literatura» Probíhala hromaaa soutěží,
pro dívky"módní přehlídka", o půlnoci byla vyhlášena tombola /především z kompotů a sušenek/,
Partigo zpestřil program promítáním diapozitivů
z Porty 80 v Sokolově s průvodním slovem» Mezitím

vyhrávali Tuláci z Plzně a další kamarádi» Po soutěžích šli odpadlíci pod stromeček a ostatní hráli$
zpívnli a tancovali, jek už to bývá, až do rána
bílého*
/ Strunka /
- T.0» tfdolí Hvězd pořádala 10.1» již tradiční
5* N070;;03nÍ POCHOD. Nejvsdélenější účastnicí
byla kamarádka Viky z Hranic na ái oravě» Šlapalo
se z Libštejns na Vranovice, někteří to vzali
opačně z Chrástu. Obě cesty se dají velmi pohodlně jít podle Berounky & vyplatí se atm vydat na
vpndr'- po celé ětrece až do Libštejna nejsou chatové kolonie a jiné výplody civilizace /vyjma
domorodých vesnic/.
Večer se v sále ve Vránovicích hrálo, soutěžilo,
opět se skádaly básně - a bylo veselo tak, jak
má být.
- V půlce ledna uspořádala ?*0. Orlí Dráp z© Sokolova opět ZIMNÍ HRÍ * Bruslilo sn /krasojízda/,
hrál hokej, lyžovalo* Netrdičně a humorem a smíchem»
» Své 6» netradiční zimní putování Šumavou pořádala S*A.S*. Sjelo se ná stovku kamarádů, ¿yljr opět
2 trasy - lehčí a obtížnější» Nutno R»A#S* pochválit za to fantastické počasí, které si oojednala. Jplně modrá obloha, krásný jiskřivý sníh,
slunce, teplo, překrásný výhled /z vrcholků prý
až na zasněžené vrcholy Alp/ - prostě na sumavě
byl ten den ráj. Pár kamarádů využilo sluníčka
i k opalování*
- KanuPartigo byl na bělkách na Slovensku. Co tam
s nimi dělal, se dovím* příště.
• Hed e Lívancem strávili Štědrý den /i večer/
kdesi na tšrdech*
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Strunka

Tak jak mi to Radek říkal ? Snažila jsem si vy»
bavit v paměti popis cesty ne Kamp. Po modrý k pu*
toku, pak vlevo, starej koste]., znovu vlevo.. .Tea
se to ozvalo znova. Jako by někdo rychle přeběhl
z jednoho kouče mlsnosti na druhéj* «le okno v Čekárně bylo výmluvně prázdný. A přesto mě najednou
zamrazilo v zádech a zdálo se rai, jako Dy mě někdo
pozoroval, Sakra, tvař se klidně, no atk tam někdo
je, utěšovala jsem se. Ale nervy mi stejně cuksljr*
Už aby to jeloi Seděla jsem jako na trní. Kdybych
tady alespoň neoyle tak sama.... Podívala jsem s e
spásné ke kanceláři výpravčího. Svítilo se je tam.
To mě uklidnilo. Jenie když to zašramotilo potřetí
a rozezudla jse-p rychlá vrzavé kroky po dřevěné podlaze, málem jsem nadskočila. Snažila jsem se tvářit co nejnenuceněji a vydala jsem se na záchod
ke dřevěným budkám za nádražím. Pro jistotu jsem
vzala tele s sebou.
Jenže jak jsem tak seděla na tom dřevěným záchodku, zaslechla jsem, jak se dveře do Čekárny
otevřely a ootom prudce zabouchly.
V první chvíli mě zaplavila radost, že se toho
nepříjemnýho šramotu konečně zbavím. Jenže pak jsem
si uvědomila,že jestli mě někdo pozoroval, pak ví,
že jsem šla sem a....Přitiskla jsem pevně v ruee
kliku a druhou se aaháčkovala. Téměř současně se sz
ozvaly kroky v a kliicou někdo zálome oval. Zmocnila se
mě hrůza. 7e5 jsem v pasti. A nepomůže mi ani vý pravčí, nic. Tlak na kliku povolil, kroky ae vzdálily, ale já jsem se skoro půl hodiny neodvážila
pohnout a hlavou se mi míhaly nejčernější myšlenky.
Mezitím vrzly dveře do čekárny a zase se zavřely»
Že
by odešel ? Nebo je to taková finta, abych
vylezla ? Bylo mi jasný, že tohle není normální
a bylo mi z toho hnusně.

pokračování čtení na p o k r a č o v á n í
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Jak dlouho bpdu 3edět zavřená na tom hnusným haj •
zlu ? Ale venku bylo ticho»
Pak se ozvaly hlesy» Mužský a Ženský. Rozmlouvaly. terkla ¿ses. na hodinky. Bylo jedenáct pryč. Asi
cestující, napadlo mi. Odvážila jsem se se atrrekem
odháčkovat dveře a vystrčit hlavu ven. Klid» Vyběh-

la jsem s teletem v ruce. Nfe lavičce seděla nějaká
ženská a starý dědula Datai z fajfky. Přestěhovala
jsem se zpátky na svoji lavičku a ns dveře do ček —
kárny jsemse raději nepodívala. L dálky se ozvalo
houkání. Když jsem nastupovala do vagónu, ještě
jsem se otočila.
Čekárna mi nedala, protožepřtd
příjezdem vlaku přišlo ještě pár cestujících, všichni si koupili liste* z venKCvního okýnka a do Čekárny nikdo nesel.
Vtom se dveře otevřely a vyběhl z nich postarší
chlápek. Na poslední chvíli naskočil do vlaku a
rozhlíd se kolem pichlavýma očima, které posléze
nepříjemně zabodl ùo mě. Otočila jsem se, ale cítila jsem, jak raě stále pozoruje, Bylo to tak nepříjemné, že jsem se po chvíli zvedla a přešla do vedlejšího vagonu. Ještě že ten dřevěňák měl dva»
Doufám, že nevystupuje ne stejná stanici, modlila
jsem*» se.v duchu, ¡ložná jsem měla zůstat na větším
nádraží a jet až ráno. Co ted tady, takhle v noci?

Ale už bylo pozdě. Umínila.jsem ei, že jestli bude
vystupovat jako já, pojedu raději dál. Jenže ne stanici jsem vystoupila sama.
Bylo deset po půlnoci. Vlak se hnul. â vtom
jsem ho spatřila ! Na druhé straně kolejí»..»
Převezl mě teda parádněI Přepadla mě z toho úzkost. Kudy teď ? Naštěstí jsem zahlidla znáčku»
A tea pc ní až k potoitu» Zrychlila jsem krok» 3pá sné světýlko zastávky se vzdalovalo a přede mrou se
rýsovala jen tma a les, vesnice byla na opačné straně. V ohybu jsem se nenápadně ohlédla. Ztuhla jsem»
To individuum Šlo ze mnou I!

/dokončení příště/

PÍSNIČKA Z PORTY
Hudba a text i Petr Vyhlas
Hraje a zpívá Ozvěna Brno
ZPOVfĎ
Vítr hraje píseň 11a strunu půlnoční
blapu známým lesem kde sKály k neoi ční.
Reí* :Mč.j kemp je skrytý ve stínu borovic*
Jsem tulák,a tremp, co přát si mohu víc»
Až osud se nakloní a já oudu stár,
pak slzu tu uroní ten tulák co se smál*
Mé místo je tady ve stínu, borovic,
jsem tulák a v tremp^ co přát si monu víc
lesem jít voňavým jehličím*
Vítr stále hraje na strunu půlnoční*
Vlajka nocí vlaje a všechno živé kolem spí«
Ref«: Můj kemp«.*
Každý
neníjesvátek
slapu
stále výš.
I kdyžden
černý
patek,jájsem
doma,
snad se mi nedivíě*
Ref*: Můj kemp*,.,

.
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Lea zmizel v mlze & v borovicích fičí vítr.
Začíná pršet«,
Zmoklý veverčák vklouzl pod kořeny vyvráceného
smrku fe tam, v suchu a teple, se pcva3uje r e j sek, Ježek se krčí vzacu ve spleti smrkových kořínků a strachuje se, aby nepřišla bouřka.
"Vypadá to špatněj," řekl veverčák a stírá si
mokry čumáček,'přišel jen ten lakomé J«'"
"A kterejT" podivil se rejsek»
"Ale znáš ho, vaří ovesný vločky s pudinkiuaa
a říká tomu jídlo«,"
"To je slabej víkend^" mnepokojeně řekl rejsek,,
"co budeme jíst?"
Veverčák pokrčil řemeny»
"Přišl a nou^«s, najíme &e s lakomým«,"
Ježek zakňourali
"Já pudinky neradt a o vločkama teprve ne."
Rejsek zmalomyslnělo
Děsí se rozhučel s noveu silou» Později ustal
a jasnilo se,
"Už neprší, jdu se kouknout, kdy začne lakomec
patlat oběd," řekl veverčák«
Odešel, ale vzápětí se přihnal zpátky«
"Máme kliku i Přišel ještě jeden a ucampovsl se
ti přímo u baráku,"
Rejsek a ježek se hrnuli na světlo« Ma plácku
u vyvráceného smrku se brouzdá podivný tramp,
otrhaný * vyhublý, a horečnatýma očima» Chodí
sem a ¿asa, chvěje Sw zimou a povídá si pro se-»
be, potom se lačně vrhá na keříček borůvek»
"Ten je divnéj," žasl rejsek,"rve si do pusy
borůvky i s listím. A mručí*"
"Rozumíš, co říká
ptal se veverčák.
"Biem biem blác a něco k tomu," odpověděl rejalko
Podivný tramp so vrátil na plácek,
přechází sem a tam a ayní už hlasitě říká:"Hlavně přežít® Ještě dva týdny a jsem slavnéj»"

Po hromádce jeho věcí se smýká hbitý malý plšík
V usárně nic nenašel,a tak prolézá kapsy maskáče
"Předběhnás plch jeden plchovatás" ulevil si
rejsek©
Plšík rejdil po kapsách a k velkému překvapení
z jedné vysvobodil živého hlemýždě, Podivný
tramp ho spatřilo Horečnaté oči zahořely ještě
víc a otrhanec vší silou mrštil po plšíkovi větev, Plšík jen tak tak uskočil a bezhlavě pobíhal s otrhancem v patách,
"Sem, plcxiu! " zařval rejsek®"Sem k nám pod kořeny nebo tě z&šlápneí"
Plšík to zaslechl a celý zpocený vklouzl do bez
pečí® VeverČák ho zachytil do náruče« Ježek se
divil:
"Tramp, ktei^j vezní šneky a loví plšíky!
Tramp miluje přírodu, jak to, že jí ubližuje ?
Je to přece jeho m&tjtsl"
Hlupáček plšík poslouchal s vykuleným® očkama
a zneAadájpií pronesl :
"A to já mámě klidně řeknu: mámo* lískový vořechy nežeru a nežeru l"
Veverčák na ně varovně hvízdl. Zvenku se pod
kořeny nesly lidské hlasy,, Otrhanec dostal početnou návštěvu*
Jeden mládenec ho uznale plácal po zádech, jiní ho fotografovali, další se přebírali v jeho
mapách a magnetofon snímal otrhanccvo nesouvislé vyprávění» Jeden byl lékař a zkoumal, zda
mu ještě tluče srdce«
Veveřák řekl s nadějí v hlase :
"Tak a teS vybalej zásoby» nemůžou ho tady
takhle nechat»"
Skutečně, jeden z fotografů si vyndal svačinu
a s chutí se zakousl, aby jí vzápětí rozpačitě
schoval, Otrhanec na něho upřel planoucí oči*
začal se chvět a slinit* Jedlík destal vynadáno od lékaře^ který potom sám dráždil otrhaiace
vejcem a dlouho si něco znamenal do notýsku.
Vajíčko mu ovšem nedal, ačkoliv otrhanec slinil

stále víc a ze zoufalství začal štěkat» Potom
ho všichni ještě jednou uznale poplácali po zádech, řekli:"Tak za tejden nashle v Jizerských"
a odešlio
Otrhanéc se vrhl k zemi®
"Co dělá?" ptal se rejsek»
"Co by dělal,"řekl veveřák» "Kreelí si do písku vajíčka."
"Je to trouba," řekl rejsek»
Otrhanéc nechal drápání pisku, vstal a odpotácel se do lesa« Rejsek se vyplížil z& ní«» na vý
zvědy. Vrátil se s hroznou zprávou — otrhanec
sict nejdříve sbíral houbys ale pak pronásledoval jednu veveřičku, tu, které veveřék už dlouho nadbíhal, a chudinka veveřička mela co dělat
aby se zachránila v korunách borovic.
Veveřák byl po té zprávě vztekem bez sebe a
dutin© se otřásala jeho řeve®.
"Mě žádnej kreslič vajíček holky přebírat nebude!"
Hlupáček plšík se ozval podruhé :
"Ale on ti ji nechce Dřebrat, on ti ji chce
sníst!"
"Nech si ty informace plchu,"zařval rejsek,
ale tím si nepomohli» Přítomnost hladového otrhance ve skalkovém lese se stala nebezpečnou«
Otrhanec se vynořil zxksrri z houští s hrstičkou ohryzaných Červivých hub, nakrájel si je
do ešusu a pak si prohlížel mapy* Zřejmě se chy
stal na další strastiplnou hladovou cestu*
"No tak, brzy vodejde a bude pokoj,"řekl ježek
Ale veveřák zlostně ukázal drábky a temně zavrčel s
"Nejářív jsem ho chtěl nechat vodejít v klidu,
ale teS už nevodejde* Jesti přežil jinde, ve
skalkovém lese nepřežije* Naše veverky po stromech honit nenechám«"
w
Co chceš dělat?" divil se ježek*
"Je to snadný* Bude si vařit houby, ne?w odpověděl veveřák a sebevědeaě si poskočil»
"Fuj, fuj, nešahej na to," v&rovéú. rejsek,
když veveřák pozorně elamoval okraj nejjedová-

tě jší houby, .jakou ve skalkovém lese našli*
"Neboj se, utřu si tlapky do jeho kapesníku,"
řekl veverčáko
A zatímco otrhanec honil rejskp, který před nía
šikovně kliSkoval a lákal ho pryč, veveřák pohodlně nadrobil jeclovatinu do otrhancova ešusu*
"Jen počkej* po.tomhle budeš vidět vajíčka na
každý větvi,'" pomstychtivě zavrčel«
V noci se nevyspalif plácek před doupětem se
co chvíli otřásal*
"Je mu špatně,* šeptal rejsek©
"To je dobře." bručel rozespalý veveřák,"aspoň
ho přejde chur na veverky*"
Káno bylo smutná* Oblohu zavalily těžké mraky
a chystalo se k dešti*
Otrhancova tvář hrála všemi barvami* Chvějivými
prsty balil spacák* Potom pomalu odcházel, ¿le
nikoli další tiasou svého přežívání* Mířil k nádraží a chvílemi ss zastavoval, jek mu poroučel
Žaludek,
Veveřák, rejsek a ježek sledovali jeho cestu
a byli spokojeni,
"A zwse k nám přijd přežívat!" vykřikl veveřák,
"Troubo," doložil pejsek»
ježek zakňoural, že ma hlad a veveřák se otočil
na rejska-:
"Tak jdeme xii vločky s pudinkem, ne T"
Kavče
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- Na ohni Hledačů /&9»lli/ získal kamarád $ešet~

lák novou přezdívku - TRAVOLTA i IJ
« 14«12<,1980 byly objeveny další tři nové divy
světa: T Ti KASOVÉ ZAHRADÍ v Rábí, ŽEBROUN /coby
živočich?/ a nová vyjmenované slovo po B - BURBYK
/opre.va, píše se s měkkým "i", čímž j í výjimka
potvrzující nravidlo»
- Na neprachovských vánocích Ztracené Haciendy
strávila Strunka noc s óurbíkem a Oiraburou, a přesto se w o n e c probudila vedle V->kouna» nolka,
jak ty to děláš
/všechno Oimbura/
« Jaryna z Vlčí skály koupí kainii Karla Čapka
ZOO.N POLIT IKON /Tvor společenský/ - hodlá vychovávat ratolesti»
Kutloch od tamtéž aháni^gadák ové jumioKff /po ne-

dávném oavatbení se má cEoutlEy^si'"laseoevraždit,
a tot zařízení ae mu zdá nejideálnějsi/
Desky, pásky, kazety a nahrávkami Klasické coun-

try, k nahrání též Dvoranu slávy č.l, balady
j, Oashe shání ~ Houbař.
- Prvním rekordmanem roku se stal bezpochyby
kamarád Strunka /od rodu mužského/, který se
pohyboval koncem roku
dní po Šumavě v bezprostřední blízkosti státních hranic s NSR - bez
občanky« 2.1*81 ráno byl "lapen" a získal tak
3vé první bločky v ceně 20 Kčs. Tvrdí, že aáčal tento rok pěkně a hodlá si na bločky pořídit tlustý sešit*
Strunka/ta ženská/
* DfeVOŠEZaáČI - POZOR 12 1

V domácích potřebách naproti Sohemce mají soupravy řezbářských dlátek.

t | (
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— Smíšek odkoupí veškeré knížky a kresby, skici, kalendáře atd. ilustrované K * S V OL1NSK Ím /zamilovala
se xiúm holka«,./
— Bratránek má možnost sehnat 200 žracáků« je<?en po
20 Kčs. Zájemci hlaste se ihned BrstranEovi nebo
komukoliv z red. hloučku 111 Spěchá l!í
— V Chebu byla k dostání deska Countr-v - CX^WT-INTIKE.
Pcl3ká, angl. písničky, s texty na obálce.
— Lívanec shání KLÍČ K URČOVllií ROSTLIN ! I na zapůj čení•
— Naše soutěž 0 dřev. řajduláka se setkala e nebývalém ohlasem. Přišly již 24 příspěvky z nejrůznějších koutů. C to víc je překvapující, že taková
trapsavecká esa jako Ke.vče ¿Ěešetlák, Cimbura, Houla,
Lovks aj. nic neposlali J Dáváme vám šsnci 1
SOUTĚŽ 0 DREVSNEHO PAJDULAKA - POHÁDKA - SE PRODLUŽUJE DJ KONCE ÚNORA 1 ti ! 1 !! I ! 1 !! t I ! t !!!!!!!(!!!!
— Red shání veškeré zbytky kůže, kožešin a to i ty
nejmenší. Jinak též pera /nejlépe krocaní/ a příp»
i kanci zuby.
— Zajímavá je statistika návštěv u Tapináků v Brně*
Za měsíc leden se vystřídalo zde 44 různých lidíj
celkem to bylo 165 návštěv, 37 noclehů» Nejvíc lxdí
•zae bylo 30.1.81 - 17» Přespávalo 15 lidu. aotovej
penzion....
— POZOR t n u
POZOR1 l 1! 1 POZOR 11!!
byla prokázána pravděpodobná existence předválečných
trampských časopisů, dělaných, v plzeňských tiskár nác&. Kdo něco ví, a£ dá vědět Redovi.
ptejte se rodičů nebo starších kamarádů »
Redakční hlouček přikládá PF /dělal Red/ a př*sje
PPPPrůšvihům
FFFFatříc l

-
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- Omlouváme se za zdrření tohoto čísla
/nebyly obálky/ a doplňujeme :
- Někteří členové red* hloučku by mohli být vzornými antiochránci přírody podle toho, s jakou
nezlomností
hlásají : "Tohle d» smetiště nepatří»»«i" Zcela vede Partiré, který
přím» hlásá ínNEVM*TE zprávám ze smetiště liti
- 28*J»81 proběhne ve visce DOBŘÍ V' /autobus z PLzně nebo vlak Rokycany - Mirooov/ TRAMPSKÝ Ví¿5jSK^
Účast přislíbily kapely: Padrtáci, Kamarádi z-Rokycan, Tresováci, Rychtáři, Stopa z Pardubic,
Minnesen^ři* Organizuje Sokol Dobřív, vstupné
15 Kos. Bližší údaje podá Kutloch nabo koncem
března red» hlouček*
- Kutloch shání Svobodné slovo z 10*11» 80 se
zprávou o Trapsavci nebo žádá kamarády, kteří
ji mají vystřiženu, aby mu ji půjčili k přečtení»
-^Počínaje příStím číslem otevřeme rubriku
f UR Unii a Zajímají nás vaše názory na příspěvky,
obsah atd. kolem tohoto plátku* Pište, kritizujte*
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