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„No tohle je ale překvapení.“ Já a Barevnej stojíme v baru
v dawsonském kasínu, kde právě hezké kankánové tanečnice
skončily svůj tanec. Každý upíjíme ze sklenice „Snake Bite“ (Hadí
ušknutí). Náhle je naše debata přerušena chórem písně. Ano,
slyším onu populární trampskou píseň. Píseň, jež mě provázela po
džunglích Afriky, taktéž ve vyprahlé severní Australii a ovšem
nechyběla, když se trampovalo po východní Asii. Naše PAMPA.
Melodii, kterou jsem znal od táborových ohňů, nádraží, slezin a
hospůdek. Právě tuto melodii, jako úvodní, si zvolilo kolem
dvaceti muzikantů, basa, banjo, kytary, mandolíny a dokonce
ozembouch. K tomu asi 200 trampů zpívá z plných plic. Mé
myšlenky letí zpátky a vzpomínám, jak jsme se před jedenácti dny
všichni sešli z různých koutů světa. Sraz byl v malé osadě u řeky
Yukonu, která se jmenuje Carmacks. Bylo nás kolem stopadesáti,
všichni trampi a nejvíce jich přijelo z Čech. Tato trampská flotila
se skládala z lidí všech společenských vrstev. Devatenáctého srpna
začaly odjíždět první lodě. Poslední pohled a poslední „Ahoj“
lidem na souši a už nás Yukon vzal do své čarokrásné náruče
spletitých snů. Za několik hodin jsme projížděli peřejemi „Pět
Prstů“. Právě
v tuto dobu na
legendárním
místě se mi
hlavou začaly
honit historky,
které jsem čítal
jako
mladý
hoch. Bylo to
tenkrát ve staré
domovině a i
později, kdy se
mi do rukpu
dostaly spisy

kanadských a amerických zlatokopů, povídky o Yukonu plné
dobrodružství a tvrdého života. Plán této naší expedice byl asi
takový: Jelo se „na divoko“, což znamená, že jsme se rozdělili na
menší skupinky. Místa na táboření je zde požehnaně, ale jako celá
výprava jsme se slezli třikrát. Poprvé to bylo ve Fort Selkirk. Tato
stará pevnost je udržovaná indiány z kmene Shoshone. Zde zaplál
táborák a zpívalo se až do kuropění. A to dvě noci. Totéž na půl
cesty u Kirkman Creek. Kolem tohoto potůčku byly zlaté doly.
Z večera jsme se zase sešli u hezkého ohně a zpěv se nes nad
tábořištěm. Poslední oslava byla také v indiánském kempu na
Galena Creek a tito lidé nás přivítali s otevřenou náručí. Různých
plavidel, co zde zakotvilo, bylo kolem sedmdesáti. Tady jsme byli
jen malý skok od Dawsonu, asi 45 kiláků. Zde byla ta největší
oslava a svým způsobem pro nás posvátná. Dvě poslední noci zase
společně. Za večerů se ozýval smích a zpěv, jásot a také pocit
smutku, když se vzpomínalo na ty, kteří mezi námi už nejsou.
Naše řady řídnou. Dostali jsme tam zprávu, že naše dobrá
kamarádka Jarka Halušková odešla z našich řad na ten „věčný
vandr“. Za ticha, které rušilo jen praskání táboráku, jsme na ni

vzpomínali. Ráno nastalo loučení. Opravdu se nám od tama
nechtělo. No, co se dá dělat, vše musí jednou skončit. Jak to vše
zase uteklo v dál. Noci strávené kolem ohýnků, na obloze plno
hvězd a mezi nimi se honila polární záře. Některé noci se údolím
neslo vytí vlků, měsíc se odrážel od stříbrné vody Yukonu a
v zátoce odpočívaly naše kanoe po namáhavé plavbě. Tak to vidíš
Barevnej. Dívám se kamaráda sedícího v tom dawsonským baru.
Stéká mu slza po tváři.
Ano, ta píseň co dozněla, byla jeho skladbou. i přes to, že přijel
až z Prahy. To je zážitek. Tramping, jako
takový, nemá snad
žádný jiný národ. V ten
čas si uvědomuji, že
tak jako Barevnej,
který složil Pampu, tak
též za každým takovým

Trampkemp „U dvou potoků“

čundrem je vždy někdo, kdo zorganizoval a připravil tyto akce, ať
to jsou potlachy, trampské bály a.t.d. Za tím vším jsou jednotlivci,
kteří nám obětují svojí práci, čas či peníze. Tato nesobeckost je
důkazem toho, čemu říkáme kamarádství. Bez těchto lidí by
tramping v té formě, jak ho známe, neexistoval. Těmto lidem chci

Došlo nám, že jestli chceme mít na starý kolena svůj čundrácký
koutek, musíme vážně hledat. Nasadili jsme radius od domova do
tří hodin a zoufale jsme se rozhlíželi. Chicago se tak rychle
rozrůstá, že se nic nenajde s nabídkou stromů, s tekoucí vodou a
nějakou loukou. Dále jsme naivně toužili po něčem větším než 10
akrů (5 ha), zajištěný podhoubí a sousedy daleko. Já jsem si přála
malou chatu-klubovnu, aby zimní sleziny byly možný.
Čas utíkal a úspěch žádný. Vždycky jsme vyjížděli plní nadějí,
jenom abychom se po weekendu vrátili zklamáni. Opět jsem
vysvětlovala realiťákům, co tramp hledá. Kamarád Bradáč nám
poradil, aby jsme se dívali západně od Chicaga, že pár dobrých
míst se ještě dá u řeky Mississipi najít. V lednu 2002 jsem zakopla
o časopis s pozemky na prodej v severozápadním koutku Illinois.
Byl to snad nějaký osud. (od té doby jsme ten časopis nikdy nikde
neviděli) Petko a já jsme hladově otáčeli list po listu, přijatelný
majetky na každé druhé stránce. Jaký každý tramp má přezdívku,
tak jsme šesti finalistům dali popisná jména: Red Brick, Přes
Cestu, Dead End, Zřícenina, Garage, Two Creeks, (o který jsme
měli největší zájem).
Poslední weekend v lednu jsme mířili do Galeny, (3 hod 15 min)
kde nás čekal realiťák. První zastávka byla na „Two Creeks“.
Hned za branou jsme se na sebe podívali a bylo jasný, že jsme
zrovna překročili práh našeho nového obejváku. Realiťák nás
opustil s tím, že se sejdeme za tři hodiny u něj v kanceláři.
Prošlápli jsem 18 akrů (7½ hektarů) a každou chvili objevovali
další a další poklady. Boudička, malá jako garáž na jedno auto,
slibovala, že s trochou snahy útulná klubovna bude. Zimní les s
množstvím spadaných stromů zaručoval dříví na táboráky. Celkem
rovné dvě louky nabízely místo na spoustu stanů. Strmý kopec
dával krajině zvláštní ráz. Na břehu obou potoků byly krásný stopy
ve sněhu od srnců, králíků a vyder. Trampský ráj v Illinois.
Petko chtěl, abychom se šli podívat ze silnice, kam až těch 18 akrů
dosahuje. Pod kopcem bylo vidět, že kdysi nějaká stezka vedla
podél toho většího potoku. Zase skrz bránu a za pár kroků jsme
narazili na zbytky malé kamenné zídky, evidentně začátek cesty,

poděkovat za jejich ochotu. A také těm, co si Vás ta „trampská
Můza“ vybrala, aby jste byli členy naší rodiny. On totiž i ten
nejlepší organizátor by byl ztracen bez Vás.
Byl to čundr do mládí, prostě špica, tím to zavírám.
Ahoj Škrček - Montana

na kterou čas už dávno zapomněl. Petko nás vedl po hmatu po
zarostlé a často ztracené cestě. Ke konci stojí starý obrovský dub a
pod ním bylo šest zašlých velikánských pýchavek. To byl zlatý
hřeb. Kousek za dubem je flek jako fík – jasný potlachoviště.
Ze slušnosti jsme se podívali na ty další pozemky, ale nebylo o
čem hovořit. Během dalších pár týdnů se koupě domluvila. Bylo
nám řečeno, že můžeme očekávat legální vstup tak někdy v polovině června. Vše ale uplynulo takovým krásným tempem, že
jsme se náramně s Petkem ožrali díky láhvi rumu, sami na
pozemku, hned první weekend v máji. Za týden, jen co jsme
vystřízlivěli, jsme poslali 18 obálek. Zvali jsme kamarády na

dvojitou oslavu na Memorial Weekend: Pálení splacené hypotéky
naší rezidence v prvním ohni na našem soukromém pozemku. Aby
byla každý rok udržena nějaká tradice, tak jsem si vymyslela, že se
zasadí stromeček. Kvítko z Iowy doporučila šeřík, abychom věděli,
kdy rostou smrže. Letos zdobí louku na t.z. „Trampkempu“ malá
sosna.
Soused Jack, dnes už s přezdívkou „Švejk“, se s námi seznámil a
s Petkem každý weekend statečně pracoval na vyčištění staré
stezky a prorážení vstupu na pětiakrovou louku. Zatím co oni
střídavě sekali trávu nebo odkryli dalších pár metrů cesty, já jsem
do kolečka sbírala nespočetné kameny, abychom nezničili nože na
sekačce traktorů a zároveň jsem vyztužovala pravou stranu cesty,
která vede k potlachovišti. Chlapi nařezali suché spadané stromy a
já jsem pak pro změnu tahala dříví na t.z. „base camp“. Členství do
„health klubu“ jsem zrušila.
Za pár měsíců se spousta práce udělala. Končili jsme těsně před
odjezdem do Texasu na potlach u Fort Adamsonu. Na jaře jsme se
pustili do potlachoviště a ohniště na vaření. Díky pomoci
kamarádů se vše stihlo za těch pár týdnů a o naší první sešlosti psal
Jirka Srb do STOPY č. 57. Dodatečně musím připsat, že jak Srbák
vytáhl poprvé vlajku na stožár a ona se vešla do svého místa mezi
hvězdami, tak se ve mně citově něco tak hnulo, že na to dlouho
nezapomenu. Když jsem se dívala na video, normálně mi naskočila
husí kůže. První táborák zapalovali Kvítko (Iowa), Šíska (Ohio),
Farář (Texas) a Brumla (Manitoba). Zory (Wisconsin) topil a
Santana (Iowa) byl „Chief of Security“
Zatím všichni, kteří u nás byli letos v květnu, mají zájem přijet
příští rok – a né sami. Každý mluvil o kamarádech, které by
pozval. Chceme udržovat co nejvíce trampských tradic a doufáme,
že se časem sejdeme s mnoha kamarády, kteří přidají hlasy
k písním „U Dvou Potoků“.
Srdečné AHOJ posílá Jana (aka „Tornádo“) Konývková
PS: Asi by bylo vhodný přiznat, že jsem rozená tady v Chicagu.
Někdy to moje skloňování a slovosled zní trochu . . . zajímavě.

Vander na spenenej vode
Na splav Yukonu som sa nedostal, kvôli dovolenke, ale na štyroch
riekach som naplával skoro rovnaké kilometre. Splavil som štyri
rieky a jednu z nich dvakrát.
Na druhom splave Clacamas river, keď hladina bola už ako
splavná, zasa bol môj čln veľký na jej koryto. Skaly boli nad
hladinou, a museli sme v prúde kľučkovať ako na šachovnici. Po
štyroch hodinách sme ledva vytiahli čln z vody. Štyri dni ma boleli
svaly na zadku, čo som sa spieral pri kormidlovaní.

Ako najväčší problém v Oregone je zohnať partiu na rafting. Keď
som čln kupoval, chcel som čo najväčší, aby sme boli čo najväčšia
partia a na viac dní. Vtedy som nemyslel, že bude problém zohnať
aj päť ľudí, ako minimálnu posádku, aby sa dal raft v perejach
ovládať. Tak som volal až do Montany Frankiemu pre posádku.
Frankie sľúbil, že on pôjde. Tak sme sa dohodli na sobotu. Stretli
sme sa na sútoku Columbia River a Deshutes River.
Tam sme odstavili autá a s jedným sme sa vyviezli aj s vecami
k miestu odkiaľ sme začínali splav.
Posádka bola zlepená na rýchlo, čo je dosť veľké riziko na divokú
vodu, ak nevieš na koho a ako sa môžeš spoľahnúť. Iba jeden
z posádky, Tibor, bol so mnou na Clacamas River druhýkrát
a osvedčil sa ako spoľahlivý vodák. Tak som veril, že aj túto
štvorstupňovú rieku na úseku dlhom sto kilometrov splavíme
v poriadku.
Tibor zobral so sebou svojho syna, ktorý nie je tramp ani vodák,
ale hrá hokej za Portland. Tak som uvážil, že bude mať tvrdú ruku
na veslo a budeme OK. Po nafúkaní člna sme urobili krátky výcvik
na držanie vesla a veslovanie. Okolo tretej popoludní sme vyrazili
na vodu. Hneď na prvých kilometroch boli trojstupňové pereje.
Išlo to celkom dobre, každému sa to páčilo. Plavili sme sa
kaňonom až do západu slnka, ktorého steny sa vypínajú do výšky
okolo sto metrov. Za súmraku sme prišli k miestu kde sa kaňon
trochu otvoril a našli sme krásny camp. Tam sme prenocovali pod
hviezdnatou oblohou bez ohňa. Zakladanie ohňa bolo zakázané
kvôli požiarom, ktoré vyčíňali v okolitých horách. V noci nás
trikrát zobudil nákladiak, ktorého trať vedie úbočím kaňona
a kopíruje určité míle koryta rieky.
Druhý deň sme mali jednu zástavku, aby sme sa posilnili pred
najťažším úsekom tejto rieky a schovali fotoaparáty a veci do
vriec, dobre zaviazali a vyrazili sme sa kochať v krásnej pereji. Je
zaujímavé ako zrazu sa charakter rieky dokáže zmeniť. Hladina
v tomto úseku bola veľmi kľudná. Dva člny sa plavili pred nami.
Podľa toho ako udržiavali odstup, som súdil, že sú to aspoň
poloprofíci. Vesty sme mali vyzlečené a vychutnávali sme slnečný
deň. Vedeli sme, že bude nasledovať „štvorka“, tak sme hádali
kde je? Tibor vravel, že pred búrkou býva vždy ticho. Tá štvorka
sa podľa údajov má splavovať pri pravom brehu.
Obidva člny, čo boli pred nami zrazu zmizli za horizont. „Žeby tu
bola už tá štvorka?“ Opýtal sa niekto. Áno, je to ona. Už počuť
hukot vody. Ten sa tak rýchlo blížil, až neuveriteľne. Už sme
nestihli ani vesty poobliekať. A sme nad ňou. Keď som na ňu
pozrel, len som stihol zakričať „nechoďme v pravo, berme ju
stredom!“. A už sme v pereji, krásne hladko sme ju prechádzali
a tie dva člny, ktoré boli pred nami, boli už na ľavom brehu
prevrátené hore dnom a posádky oboch mokré sa na nás dívali.
Keď sme ich zdravili ani neodzdravili. Asi s niečím neboli
spokojní. Ako tam oni dopadli sme nemali možnosť vidieť.
Nasledovali ďalšie pereje. Boli sme upozornení, že Collorado
rapids je označované ako stupeň tri, ale bude veľmi ťažká.
Skutočne. Keď sme do nej vpálili, hrebene pereje nás prekryli
a postavilo nás to s člnom kolmo. Našťastie nik nevypadol z člna,
za mnou ešte trojka Ratlesnake a trojka Moody rapids a cieľ našej
cesty, ústie Columbia river.
Môžem komentovať, že všetky rieky proti jarnému splavu
Clacamas boli len hračkou.
Ahoj Lupino

Trampské disky z naší video-kuchyně:
VCD - resolution 240x360, 700MB CD disk, VHS kvalita (nic moc)
SVCD - resolution 480x480, 700 MB CD disk, 40 minut, kvalita dobrá
DVD - 740x480, 4.7 GB, DVD, kvalita nejlepší ale
cena mnohonásobně vyšší. Okopírovat lze pouze na DVD
vypalovačce, hraje pouze v DVD přehrávači.
Vejdou se tam necelé dvě hodiny kvalitního videa.

1 - Saperova Padesátka - květen 2002 - VCD
2 - Velrybářská Výprava 1999 , VCD
3 - Vzpomínka Na Jirku Živného SVCD
4 - Potlach na Bush River 2002 SVCD
5 - Dlouhému Jirkovi je 50, SVCD, březen 2003
6 – Mušlárna 1990-1995, SVCD
7 – Vítání Jara na Ostrově 2003, SVCD
8 – Potlach na Squamish River 2003, SVCD

To jsem slyšela mockrát. Přes všechny zdravotní problémy se
vydal na Yukon, aby viděl kamarády a místa z mládí vysněná.
Jeho dávný sen se vyplnil. Tři dny po návratu zemřel náhle doma
na srdeční záchvat. Chci věřit, že zemřel s úsměvem na rtech.
Podle manželky Jarky po návratu z cesty nemluvil o ničem jiném,
než o krásně prožité dovolené a o kamarádech, se kterými se po
letech opět potkal. Ne každému se takové přání vyplní.
Rozloučili jsme se s ním 9. září v Clevelandu za hudby Michala
Tučného tak, jak si Míla vždycky přál odejít. S trampskou písní a
mezi kamarády.
Nemám pochyb, že sedí s ostatními kamarady v "nebeském baru" a
vzpomíná. Určitě nám všem drží místo. ""
Píše Šíska.
Vzpomeňte na všechny u nejbližšího velkého ohně.

Trampský Spravodaj – (Bratislava)

DVD – Mušlárna 90-95 a
Vítání Jara 2003 na Ostrově
DVD – Potlach na Bush River 2003
a Dlouhému Jirkovi je 50

Zdeno Dočkal, Novomeského 1, Pezinok, 90201, Slovakia

Video rozpracované: DVD - Expedice Yukon 2003

Povtaňte kamarádi . . .
Po krátké těžké nemoci zemřel
ve středu 6. srpna ve věku
nedožitých 62 let kamarád
Tonda Holub (z Oregonu).
Mnozí z nás se zúčastnili
letních táboráků, které pořádal
na svém pozemku u Nehalem
River v Oregonu.

21. srpna zemřela naše dobrá
kamarádka Jarka po krátké a
zákeřné nemoci.
Rozloučili jsme se s ní 13. září
ve Vancouveru na důstojné
oslavě jejího života. O její
smrti jsme se dozvěděli na
Yukonu ve 3. kempu před
Dawsonem až 24. spna od
Mývaly, která tam přijela
motorovou lodí s indiány.
Vyhasl oheň a nastala noc, žít ještě chvilinku chtěla tak moc
Co jenom prožila, co měla za noci, když doktor Ti oznámí: „Není Ti pomoci“
Nikdy se nevzdala, začala bojovat, nemoc tak proradnou nemohla překonat
Nakonec podlehla nemoci mámení, skončily bolesti a všechno trápení
Teď duše nevinná letí si v tmách, to co si prožila, bylo jak v snách
V nebíčku budeš teď Jaruško usínat, v obláčcích sedět a na nás se usmívat
Že je Ti dobře si všichni myslíme, jak je tam nahoře my ale nevíme
....úryvek Bobinovo básničky na parte.

Kamarád Míla Štěpina
(Angrešt) zemřel 9. září
2003 jen pár týdnů před
jeho 60-tými narozeninami.
(Na fotce je vlevo s Vojtou z
Ottawy u hrobu Welzla v
Dawsonu)
"Vidět Yukon a Dawson
City" byl jeho životní sen.

V posledním čísle Spravodaja vzpomíná Brčko na staré časy, kdy se
plavili po Dunaji a s ostatními trampy zkoumali všechny zátoky a ostrůvky.

Poznámky
Více fotek z Yukonské expedici najdeš na Webu
http://domov-trampu.home.comcast.net/
Máš-li zájem dostat upozornění, že na Internetu je nová STOPA, tak pošli
svoji Email. Nemáme žádný pravidelný ‘program’ na zasílání zpráv a
nikdy nepředáme adresy nějakým agentůrám pro ‘junk mail’. Ty
nenávidíme víc než kdokoli z vás. Všechny “spam” nebo podezřelé zprávy
jsou vymazány před otevřením a proto posíláš li nám cokoli, uveď svoje
jméno (on subject line). Neposílejte nám žádné “chain letters” jedno s
jakými dobrými důvody. Od nás to nejde nikdy dál. Také neposílejte žádné
.EXE .COM nebo .BAT soubory, které jste našli na Internetu. Ve většině z
nich jsou schovány virusy.
Stále nám chodí mnoho Emailů, kde kromě naší adresy je třeba dalších
třicet adres. Neposílej adresy všech co máš všem co znáš a nikdy neposílej
adresy kamarádů do světa! Pouze svoji adresu!! A jak?
Klikni si na VIEW na hlavním MENU a najdeš tam FIELD BCC. Klikni na
té řádce BCC (Blanc Carbon Copy) se objeví jako třetí řádka odzhora,
když posíláš NEW EMAIL, takže uvidíš 4 místo třech (To… CC… BCC…
a poslední je Subject)
Na první řádku (To…) dáš svoji vlastní adresu. Druhá řádka bude prázdná
a na třetí řádku (Bcc…) dej adresy všech, kterým je zpráva určena. Uvidíš
že každý zprávu dostane včetně tebe a nebude tam seznam všech adres,
které se tak nemohou dostat do světa pro SPAM, reklamy a virusy.

Fotoreportáž STOPY

(příloha k číslu 58)

Cestu na Sever jsme se Žroutem zvolili tu samou, jako
účastníci Zlaté horečky: “Inside Passage”. Velká ferry se
proplétá stovkami ostrůvků a ty jen obdivuješ tu krásu, které
se civilizace prozatím vyhnula. Za těch 600 km jsme viděli
asi tři rybářské osady, které se světem pojilo jenom moře.
Totemy jsou z Kitwangy, kde začíná Cassiar Highway na
Yukon.
Šolim s Evinkou na třetím kempu. Vlevo od nich je první
velká kanoe, vpravo posádka druhé velké kanoe – Bandaska, Dobík, Maruška,
Gamza, Roura, Máša a kapitán Satan. Osazenstvo třetí velké kanoe byli Nataša,
Šoc, Fred z Whitehorse a Barevnej, dole je gumový vor Kudrny. Sám v kanoi
pádluje Zdenek Basíř. Jednotlivci měli v protivětru starosti udržet loď rovně, pokud
tedy neměli kajak, jako třeba Carevna nebo Ksicht.
Na břehu, kde jsme spali, měli nějakou slezinu
medvědi, losi a bobři s jeleny. Vlevo dole pádluje
Saper s Lenkou a vpravo v rohu je Nafťák a Tonda

Foto: Lampa, Rol, Stopa, Láďa, Pavla, Žrout

Žrout předváděl na několika místech, jak se dá rýžovat zlato. Všechnu
zlatokopeckou výbavu včetně přenosné pumpy jsme vezli spolu s kamerama na
gumovém motorovém člunu. Řeka je nejen plná zlata, ale i ryb a tak se denně
smažili pstruzi nebo štiky. Před dvěma týdny zde prý byli i lososi.
Posádky lodí vlevo: Carevna, Ronka a Baron, Pavla a Fony, Moose a Míla,
Maruška a Habešan.
Vpravo: Potápěč a Pohoďák, táta a syn Bukačovi, Šístka a Hanzin, .
Pod deštníkama Péťa s Lampou. Pod nimi jsou peřeje Pěti Prstů.

Vpravo dole posádka
velké kanoje:
Jožo, Bambíno, Kulda
Roma, Malej Venca,
Tony a Jura
Dikobraz se suší
na stromě po

překročení řeky

