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3. místo Trampská grafika: 
Rostislav Srstka – Sťor 
Jimárna 

3. místo Trampská tvořivost: 
Martin Šlápota – Šlápi
Placky na potlach Usárny 3D

1. místo Volné téma: Pavla Slepičková – Pavlís: Krajinou svobodných
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Ahoj kamarádi,

Máme to letos ale divný rok. Oheň Trapsavce jsme museli kvůli čínskému broukovi odložit, a teď, když píši 
tyto řádky, netušíme, jestli se oheň podaří uspořádat v září.

Věříme, že ano, že když tento sborník otevírají první čtenáři, právě skončilo čtení vítězných prací  
a poslední cena, Zlatý Trapsavec, byla předána.

Když Pavlís začala někdy v lednu malovat návrh obálky tohoto sborníku a pojala ho, coby plakát s od-
měnou za desperáta Trapsavce, netušila, co příští měsíce přinesou. V té době vznikla obálka s naším 
pajdulákem bez šátku, ale následující měsíce to změnily. Takže teď ho má, ale vězte, že v originále je 
šátek odnímatelný. Věříme, že v době ohně už budeme mít všichni roušky a šátky sundané a už nikdy je 
nebudeme potřebovat.

Jaký byl ten letošní ročník? Co se týká počtu příspěvků, opět přesáhl dvě stovky. To je skvělé, a každému 
z autorů za to patří veliký dík. Co nás těší míň, je pokles prací od autorů do 23 let. Znovu musíme požádat 
všechny, kdo mohou, o lov youngpsavců. Pomozte! Odměny vás neminou.

Na druhou stranu, dalo by se říci, že kromě letošnímu Zlatému Jeňýkovi, patří tento ročník i Zápalce, slo-
venské autorce do 23 let, která si z letošního ročníku odnáší rekordní čtyři ceny, včetně Malého Trapsavce. 
A právem, její práce jsou úžasné, a bodování její vítězné básně by jí stačilo k prvnímu místu nejen v kate-
gorii nad 23 let, ale i Oldpsavců. Zápalko, smekáme klobouky.

Je ovšem třeba poděkovat všem, kdo se na zajištění tohoto ročníku podíleli. Porotě za přečtení  
a zhodnocení příspěvků, Pavlís za ilustrace, Tonymu za zajištění tisku sborníčků, Šlápimu za jeho zalomení 
a přípravu do tisku, Loukařům a paní starostce Kadova za poskytnutí tábořiště.

Kamarádi, děkujeme vám všem a za necelý rok „AHOJ!!!!“

Hafran a Tom



4

Výsledky 46. ročníku
trapsaVce
Zlatý Trapsavec
Vzpoura / Jan Valeš – Jeňýk (Holýšov)

Poezie do 23 let
1. místo + Malý Trapsavec – Hodiť si to / Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)
2. místo – Počnúc májom / Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)
3. místo – Romantik proti systému / Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)
3. místo – Bosá / Šťovíčková Denisa – Denny (Chrasť) 

Próza do 23 let
1. místo – 500BB / Renáta Nová – Trenky (Horní Bělá)
2. místo – Tulák, pokrývač, alkoholik / Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)

Poezie nad 23 let
1. místo – Báseň o tichu / Jitka Fialová (Velké Meziříčí)
2. místo – Stříbřitě mrazivý čas / Magdalena Pokorná (Třtice, Nové Strašecí)
3. místo – Na vrcholu Třemošné / Vít Kolinger – Dan (Příbram)
3. místo – Opočno / Břetislav Kotyza – Koty (Zlín)

Próza nad 23 let
1. místo – Já jsem vulpes vulpes, troubo / Václav Papež – Padre (Praha)
2. místo – Dveře / Jaroslav Vrána – Kastelán (Tábor)
3. místo – Prokletý les / Vítězslava Felcmanová – Vitolda (Praha)
3. místo – Případ K / Elstnerová Marie – Drsná Maňa (České Velenice)

Poezie Oldpsavci
1. místo – Pracovná sobota / Adalbert Mezei – D´Ady (Hronsek)
2. místo – Dušičkový vandr / Miroslav Marusjak – Miky (Olomouc)
3. místo – Vandrácký stigmata / Magdalena Dvořáková – Waki (Rynholec)
3. místo – Poslední kapka / Petr Doležal – Dollyk (Hlinsko)

Próza Oldpsavci
1. místo – Zloději koní se přeci taky věší / Jan Frána – Hafran (Plzeň)         
2. místo – Selfíčko se seniorem / Tomáš Racek – Tom (Praha)
2. místo – S úsměvem jde všechno líp / Tomáš Racek – Tom (Praha)
3. místo – Dědictví / Pavla Slepičková – Pavlís (Strakonice) 
3. místo – Na Kokořín / Jan Valeš – Jeňýk (Holýšov) 

Porota
Jaroslava Šálková – Kavče 
Vlastimila Hlavatá – Aťka  
Peter Jokl – Joko 
Milan Plch – Belmondo 
Václav Stričko – Vašýk
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Vzpoura 
Pomalu rudnoucí slunce klesalo k obzoru. Těsně 

nad obzorem se napíchlo na hrot smrku. Jako oliva 
utopená v suchém Martini na hrot párátka. Chvíli 
to vypadalo, že zlatavá slupka tlak zubaté harpuny 
nevydrží, pukne a  obsah steče po větvích stromu 
na zem a po zemi ta kaše doteče  až sem, k podráž-
kám jeho bot. Seděl opřený o vyhřátou skálu.  
V ohništi umíraly poslední uhlíky dřeva a s úsmě-
vem pozoroval ten výjev každodenního umírání. 
Koruny borovic nad hlavou rozvlnil jihozápadní vítr. 
S poryvy větru přilétlo občas i dunění kol kamionů 
jedoucích po  Varské. Podíval se na hodinky. Za de-
set šest. Teď už je nejvyšší čas celý víkend ukončit. 
Za hodinu mu jede poslední autobus do Plzně. Před 
tím musí zalít poslední doutnající uhlíky, zabalit  
a dojít ty tři kilometry, které ho dělí od konečné au-
tobusu. Věděl, že jak jednou odlepí záda od vyhřá-
té skály, začne kolotoč, který se zastaví až v pátek 
odpoledne se škrtnutím sirky tady u ohniště. Došlo 
mu, že už v okamžiku,  kdy zmizí okraj starého 
kotlíku v té černé vodě jezírka, začne celý řetězec 
úkonů. Každý další pohyb, každý další krok a každé 
další gesto mu bude vlastně vnucené nějakou ne-
známou silou. Nějakým programátorem, který zná 
jím dosud nenalezený vstup do jeho těla, kudy do 
něj tlačí všechny ty nutnosti, povinnosti a závaz-
ky, které nikomu nikdy nikde nepodepsal. Stále byl 
svobodný a pokud věděl i bezdětný. Chlap, co mu 
za chvíli pověsí šestý křížek na krk. Mužskej, kte-
rej nikdy nic převratného nedokázal. Nikdy nebyl  
v televizi, nikdy se nepodíval za vrata policejní sta-
nice, nenašlo se pro něj místo ani v rubrice sport 
v okresních novinách, a pokud si dobře vzpomíná, 
nemluvilo se o něm ani v kuchyňce u kafe. Nebo  
o tom alespoň nevěděl. Prostě úplně normální 
chlap, co si hledí svýho.  Nikomu nepřekáží, neple-
te se do cesty, ale na druhou stranu tak trochu su-
choprd, který nikdy nikomu nechybí.  Zvedl se. Pod 
lavicí nahmátl ucho kotlíku a vydal se pro vodu.  Na 
hladině jezírka uviděl svůj odraz. Smazal jej jedním 
šplouchnutím. Doma zrcadlo neměl. Nechtěl toho 
kronikáře stárnutí. Nechtěl mít v bytě žádnýho  na-
šeptávače. Na první pohled  vyhaslá polena vztekle 
zasyčela a vyplivla na něj gejzír bílé páry. Teď ještě 
zabalit a vyrazit. U té boudy uprostřed návsi musí 
být tak dvacet minut před odjezdem. Než přijdou 
chlapi, co se svezou dva kilometry do Nečtin na 
mariáš a nedělní pivko.  Musí, protože si potřebuje 
sednout na sedačku u dveří, kde je jediné místo, 
aby si natáhl oteklou nohu. V Plzni musí vystoupit 
hned na Košutce. Odtud mu jede čtyřka. Rád sedí 
zády ve směru jízdy. Budoucnost tohohle světa už 
ho neláká a všechno, co se mu dostane do zorného 
pole, je už přijatelnou minulostí. Odemknout, zout 
kanadky a vystříknout je Antidotem.  Asi je rovnou 
vyčistí. Krém příjemně voní. To kdyby se stavila  
v týdnu Milena. Připravit si civil na ráno. Došly ko-
šile, tak si musí vyžehlit alespoň jednu. Klíče od 
kanceláře, síťovku, zapnout mobil  a strčit ho do 
nabíječky. Před spaním se musí vykoupat. Polštář 
s otiskem pachu ohně už druhý den smrdí. A určitě 
si musí nařídit budík. Po tom víkendu v lese pře-

stal registrovat čas. Ráno musí vstávat nejpozději  
v 5:50. Musí stihnout tramvaj, co jede v 6:20, aby 
si čipnul  těsně před sedmou. Nikdy se nad tím  
z takového pohledu nezamýšlel. Nikdy.  Až teď. Více 
méně kvůli té náhlé nechuti vrátit se do světa, kde 
je všechno zavedeno, vyzkoušeno, zařazeno a zaš-
katulkováno. Najednou se cítil podvedený, zneužitý 
a hlavně  okradený o čas, který nevyužil pro to, co 
nemusel, ale  mohl. Vůbec poprvé pocítil touhu pře-
stat být nekonfliktním, nenápadným a slušným su-
choprdem. A vůbec poprvé pocítil něco, co po celý 
předchozí život nepoznal. Touhu se vzepřít. Vrátil  
se s batohem do boudy, roztáhl již sbalený spacák 
po palandě. Do ohniště vložil hrst jehličí, zatěžkal je 
stříškou suchých klacíků a škrtnul sirkou.  Opřel se 
o skálu. Byla ještě teplá. Byl definitivně rozhodnutý. 
„Odejdu, až se mi bude chtít,“ ujistil sám sebe pro 
jistotu  nahlas.  S posledním paprskem slunce zahá-
jil svoji soukromou vzpouru. 

Černá čepice se stříbrným lvem nad štítkem se 
vynořila na skalní hraně ve středu v půl čtvrté od-
poledne. Do čepice byla vsazená hlava s pečlivě 
zastřiženým plnovousem, která vyčnívala z černé 
kombinézy. Na hrudi kombinézy se zaleskl kulatý 
odznak a vedle něj vyšité šestimístné číslo. Muž  
v kombinéze se naklonil přes skalní hranu a až  
v tomto okamžiku ho  uviděl. Ten chlap seděl dole 
opřený o patu skály u malého plápolajícího ohýnku, 
ze kterého trčel do černa opálený ešus, ve kterém 
bublala temně hnědá tekutina. 

„Nejste náhodou Halada?“ zakřičel dolů 
Muž u ohýnku se náhlého hluku leknul. Potom sto-

čil obličej k horní hraně skály. 
„Tak to náhodou sem,“ odpověděl pomalu a roz-

mrzele. 
„A jste v poho….,“ ozval se zase hlas shora. 
„A neměl bych?“  sklonil muž hlavu zpět k ohni  

a přiložil pár větví.
„Helejte, chlape. Já jsem tady nahoře a vy tam 

dole. Ne aby vás napadla nějaká blbost, jako že 
budete utíkat. Já to nějak obejdu a pak se dohodne-
me,“ ozval se zase hlas nahoře a pak hlava zmizela. 
Uniformovaný chlápek se po chvíli objevil v průrvě  
do bývalého lomu. Za ním se pomalu loudal černý  
a evidentně znechucený vlčák.  Vlčák byl na volno  
a o chlapa u ohniště nejevil zájem.

„Nějaká občanka by byla?“ oslovil ho zadýchaně, 
když došel až k ohni. 

Muž sáhl do náprsní kapsy maskáče a podal poli-
cistovi občanský průkaz.

„Jo. Tak to sedí,“ otočil policista občanku několi-
krát v ruce. Potom si ji zastrčil do své náprsní kapsy 
a k pasu sáhl pro vysílačku. 

„Delta, Delta já Delta 210.“ 
Ve vysílačce něco zachrchlalo a pak se ozval čistý 

ženský hlas.
„Povídej Delta 210.“ 
„Tak pohřešovaná osoba  nalezena. Souřadnice si 

odečti z polohy stanice. Totožnost ověřena. Halada 
Jaroslav, narozen  20. 4. 1960. Nejeví známky po-
ruchy na zdraví a ani psychické poruchy. Jo. Určitě 
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mně sem ty rychlíky pošli. Konec“, uvolnil tlačítko na 
vysílačce a opět ji zavěsil na opasek. 

„Rychlíky jste myslel jako sanitku?“ podíval se na 
policistu nevěřícně Halada.

„Jako záchranku. Přesně,“ odpověděl policista.
„Ale já jsem úplně v pohodě.“
„Je to takhle,“ spustil policista úředním tónem. „Já 

mám černý hadry a jsem tedy policajt. Kdybych měl 
bílý hadry, tak bych mohl být  doktor. Protože mám 
ale černý, nejsem doktor. Tím pádem nemůžu říct, 
že jste v pohodě. Pro mě práce skončí v okamži-
ku, až vás předám. Navíc je vám šedesát a prožil 
jste pět nocí na konci září venku a vyhlásili vás jako 
pohřešovanou osobu. Takže já vás musím předat 
kompetentní osobě. Až vás předám, mám čistej 
stůl. Čistej stůl a tady Bettynu,“ ukázal hlavou na 
černého vlčáka. 

„Ale já jsem tramp. Já jsem zvyklej chodit ven  
a spát venku i v září.“ 

„Já ne. Každej máme něco,“ ustoupil policista  
o tři kroky a položil významně dlaň na rukojeť  
pistole. 

„Tlak v normě, tep v normě. Teplota 36,8. Nejeví 
známky podchlazení. Není podvyživený. Orientuje 
se v prostoru i čase. Řeč souvislá. Na první pohled 
žádné příznaky psychické nemoci. Alkohol taky 
negativní,“ vylétalo slovo za slovem z nitra sanitky  
a záchranář sedící na schůdkách vše zanášel do 
masivního laptopu. 

„Člověče, vy jste úplně v pohodě,“ pokračoval hlas 
v sanitě. „Co vás to napadlo zůstat takhle na konci 
září sám pět nocí v lese?“ 

„Já takhle jezdím normálně. Jenom teď jsem si to 
trošku natáh,“ odpověděl Halada.

„A měl jste pro to  nějaký důvod?“ zeptal se hlas. 
„Když o tom tak přemýšlím. Snad jen to, že jsem 

si chtěl něco dokázat,“ zazněl tichý Haladův hlas. 
„No nic. Pojedeme do Plzně. Musím vás předat na 

psychiatrii. Podle mě jste úplně v pohodě. Jenom do 
hlavy vám nevidím. A když už vás máme naložený-
ho,“ zahoupala se nástavba sanity a ve dveřích se 
ukázal další chlápek  v červené kombinéze.

„Počkejte. Počkejte,“ volal za ním škemravě  
Halada. 

„Je to takhle,“ otočil se záchranář do sanitky. „Já 
mám červený hadry a jsem tedy záchranář. Kdy-
bych měl bílý, byl bych doktor. Protože mám červe-
ný, nejsem doktor. Tím pádem nemůžu říci, co se 
vám děje v hlavě. To vám může říct jenom doktor. 
Já vás tedy musím k tomu doktorovi dopravit. A až 
vás předám, mám čistej stůl. Jasný?“   

Z nitra sanitky už nikdo neodpověděl. 

Doktor psychiatrie Černý měl už konečně bílý 
plášť. Seděl proti Haladovi na židli potažené om-
šelou, kdysi bílou koženkou a dlouze si ho prohlí-
žel. „Co vás to napadlo?“ prolomil konečně ticho 
a monotónní zvuk klimatizace. „Takhle zdrhnout  
z civilizace a binkat se pět nocí v lese. To bych čekal  
u nějakýho hipíka nebo sluníčkáře. A ve vašem věku 
už musíte mít ve všem tak nějak jasno. Vy už musí-
te bejt tím životem trochu vohoblovanej a votesanej  
a už musíte vědět kam šlápnout, aby vás to udrže-

lo. Ne?“ sklonil k němu hlavu. „Experimenty nechte 
mladým, ty ať si natlučou hubu.“

„No vidíte. Zase musím. Zopakoval jste to hned 
třikrát,“ zvedl konečně hlavu Halada. „A to byl ten 
důvod, proč jsem tam zůstal. Jednou v životě jsem 
chtěl udělat něco, co prostě jenom  chci,“ podíval se 
doktorovi do očí.    

„No nic. Dneska už to nerozštípneme,“ otočil se 
doktor Černý od Halady a začal něco psát do počí-
tače. „Dneska vás tu musím nechat,“ mluvil přes ra-
meno. „Přece jenom není normální sedět v září šest  
dnů na zadku a čumět do ohýnku. Zítra musíme 
udělat pár testů. Pardon. Zítra uděláme pár testů   
a pak vás pustíme do té šedi velkoměsta.“ Tiskárna 
na stole vyplivla papír. Zařinčel zvonek. 

Chlap v bílém triku a bílých kraťasech, co otevřel 
dveře, mohl mít tak dva metry. Na výšku i na šířku. 

„Karle. Odveďte tady Old Shatterhanda na třináct-
ku. Děkuju.“   

„Kdybyste nebyl takovej kadet na betony, věř-
te Halada, že už podepisujete rozvázačku,“ kle-
pal ředitel Projektové kanceláře Hovorka zlatým 
perem do mahagonové desky stolu. „V pondělí  
v sedm  jindy  přesný Halada nikde. Milena nic netuší.  
Telefon mrtvej. Byt zamčenej, sousedi o něm neví. 
No do prdele Halada, co jsem si mohl myslet. Třeba, 
že  ležíte za těma zamčenejma dveřma v pánu.  No 
tak jsem zavolal policajty. Trochu vám tam uděla-
li paseku. Ale zatím, co my tu lítáme a bojíme se  
o kolegu, sedí milej kolega Halada v lese, medituje 
a cpe se lančmítem. No doprdele člověče. To ne-
víte, co se musí,“ dokončil projev ředitel Hovorka. 

„Ano pane řediteli,“ vysoukal ze sebe Halada. 
„Co, ano pane řediteli. To znamená,  že víte, nebo 

že nevíte,“ ježil se dál Hovorka.
„Teď už vím, že nevím, pane řediteli,“ hlesl Halada. 
„No nic. Uzavřeme to. Ty tři dny si naděláte, čtvr-

tek v nemocnici vám uznám jako nemocenskou.  
A doufám, že už se to nebude opakovat. To už by 
vás betony nezachránily,“ klepl naposledy a důraz-
ně Hovorka perem do desky stolu. 

Halada vstal a zamířil ke dveřím. 
„Počkejte, než odejdete,“ promluvil mu teď už klid-

ným tónem do zad Hovorka. Halada se pomalu oto-
čil. Ředitel vypadal najednou  přátelsky a smířlivě.

„Helejte. Halada. Jenom mezi námi. Neukázal 
byste mi to místo, kde se vám tak rozzářily oči,“ pro-
mluvil  najednou pokorně tichým hlasem. 

„Jistě pane řediteli,“ vrátil se Halada ke stolu. 
„Otevřete si Mapy a dejte tam Nečtiny,“ kývl bradou  
k monitoru počítače.       

Po cestě domů se zastavil ve sklenářství. Zakou-
pené zrcadlo vyměnil na chodbě bytu za reprodukci 
Zrzavýho. Potom se před zrcadlo postavil a dlouze 
se do něj zadíval. 

Ten člověk v zrcadle už vůbec nevypadal jako  
suchoprd.  

Zlatý Trapsavec
Jan Valeš – Jeňýk (Holýšov)
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zloději koní 
se přeci taky Věší

Krysák stál na špalku a zoufale se snažil držet ba-
lanc. Hrozně rád už by měl zase pod nohama pev-
nou zem. Pořád ještě doufal, že tohle je jenom blbej 
vtip a snaha ho zastrašit a přimět k přiznání, a že 
už ho brzo sundají. Živě si představoval, co by se 
stalo, kdyby rovnováhu neudržel a spadnul, oprátka 
na krku ho nenechávala na pochybách, že by to nic 
příjemnýho nebylo.

„Kamarádi, neblbněte, tohle přeci nemůžete udě-
lat,“ už skoro škemral, jak se snažil tu šílenost ukon-
čit.

„Jaký jsme pro tebe kamarádi, zmetku?“ dostalo 
se mu odpovědi, „dneska dostaneš, co si zasloužíš!“

„Já za to nemohl, nemohl jsem tušit, co se stane, 
byla to vlastně nehoda!“ 

„Na Západě, když někomu zloděj ukradl koně  
a nechal ho napospas divočině, odsoudil ho tím  
k trestu smrti,“ řekl tvrdě šerif, „proto se zloději koní 
věšeli. Tys udělal to samý. Takže za to můžeš!“

To poslední slovo houknul do tmy za sebe. Vzápě-
tí se odtud vynořila postava a zamířila ke Krysáko-
vi. Šíleně ho vyděsila. Odsouzenec skoro leknutím 
spadnul, ustál to na poslední chvíli. Toho člověka 
tady nečekal.

„To přeci není možný, to se ve skutečnosti nedě-
je, jenom se mi to zdá,“ bleskla mu hlavou slabá 
útěcha.

Víc toho nestihl, onen chlápek rychle došel k němu 
a bez známky zaváhání mu podkopnul špalek.

Krysák se zřítil dolů a svět mu potemněl.

* * *
Byla mrazivá zimní noc, sníh i hvězdy nad jeho 

hlavou jiskřily a předpovídaly, že během noci ještě 
řádně přituhne.

Mates si u ohně hřál prokřehlý ruce a čekal, až se 
mu do prstů vrátí cit. Pokukoval po trampovi, kte-
rý seděl naproti němu. Před chvilkou se vynořil ze 
tmy a zeptal se, jestli mu pro dnešní noc může dělat 
společnost. Mates nebyl proti, sice ho neznal, ale 
tak už to na vandrech chodí. Vlastně byl rád, že ne-
bude sám, když kamarádi z osady přijedou až zítra.

„Jestli chceme posedět u ohně, budeme muset jít 
ještě na dřevo, v týhle zimě bude spotřeba velká,“ 
řekl Mates, vstal a vytáhl ze své origo usárny ma-
četu.

Chlápek, co se mu už při příchodu představil jako 
Bob, zalovil ve svojí alici a ukázal nástroj.

„Mám skládací pilku.“ 
„Fajn, tak něco přineseme, ty začneš řezat a já 

půjdu ještě pro další,“ rozdělil práci Mates a vyrazili.

* * *
„No, to snad není pravda,“ nevěřil svým očím Ma-

tes, když se vrátil s náručí dřeva na camp a nenašel 
tam ani Boba, ani svou usárnu a žracák.

„Ten hajzl, no to jsem ještě nezažil, to nemůže bejt 
pravda,“ vztekal se.

Pak se pokusil zloděje pronásledovat po stopách 
ve sněhu, jenže ten nebyl čerstvý, ležel už čtrnáct 

dní a od té doby se tady vystřídalo dost lidí a poznat 
ve světle baterky, které patří pachateli, nešlo.

Došlo mu, že je v háji nejenom usárna a žracák, 
ale s tím i ešus, felina, mobil, peněženka, klíče od 
baráku a samozřejmě i tenhle vandr.

Chvilku uvažoval, že by zůstal a topil celou noc, 
ale bez jídla a bez možnosti si uvařit čaj ten nápad 
rychle zavrhnul. S dalším zaklením se vydal vstříc 
civilizaci. Bylo už po půlnoci a věděl, že za nějaké 
tři hodiny dorazí k nejbližšímu vlaku a může chytit 
jeden z nočních spojů.

* * *
„Jauúúú,“ zařval bolestí.
Na zledovatělé cestě mu podjela kopyta, noha 

se mu zasekla mezi ledové kry, rozlomené nejspíš 
nějakou lesní technikou. Dopadl na záda, do hlavy 
dostal ránu, až se mu na okamžik zatmělo, v noze 
zlověstně křuplo a bolest mu vystřelila až do mozku.

Sotva odezněla, pokusil se postavit na nohy a za-
řval bolestí znovu.

„To snad ne!“ postěžoval si nahlas prázdnému  
a lhostejně tichému lesu. Pomalu mu docházelo, že 
je ve velkém průšvihu. 

Bylo mu špatně od žaludku, hlava se točila, nej-
spíš otřes mozku a k tomu zlomená noha. V patnácti 
pod nulou dost blbá kombinace. Roztřásl se zimou  
a chtělo se mu hrozně spát. Snažil se tomu vzdoro-
vat, ale po chvilce mu tělo zaplavila poslední milo-
srdná vlna tepla a oči se mu zavřely.

* * *
Zpráva z tisku:
„Žena nalezla při venčení psa tělo zmrzlého muže, 

zřejmě bezdomovce. Případ převzala policie, podle 
níž soudní lékař neshledal cizí zavinění.

* * *
Bylo chladné a čerstvé jaro a kolem ohně seděla 

skupina trampů, kteří tady vítali jeho příchod. Baky 
se zaujetím pozoroval nově příchozího, kterého na 
rozdíl od ostatních neznal. Představil se jako Bob, 
ale Baky měl intenzivní pocit, že už ho někdy viděl, 
a že se mu tenkrát říkalo jinak. A že se s ním nepo-
jilo nic příjemného.

Bob si rozbalil usárnu a připravil si spaní o kus dál, 
pod hustými větvemi smrku, pak si hodil přes záda 
celtu a usadil se k ohni hned vedle Bakyho.

V tom okamžiku si Baky uvědomil dvě věci. Za 
prvé si vzpomněl, kde toho chlápka viděl. Bylo to na 
jednom potlachu, kde se mu říkalo Krysák, a tenkrát 
tam kamarádům vybral žracáky, načež byl nevybí-
ravě z akce vyobcován. Za druhý si uvědomil, že tu 
celtu, co měl Krysák přes ramena, zná.

„Musím něco probrat se šerifem,“ zamumlal a vy-
dal se za šéfem osady.

„Je to jasný, poznal jsem Matesovu celtu. Podle 
tý díry,“ oznámil mu, když si ho na chvilku odvedl 
z dohledu.

Šerif se nenápadně přesunul ke Krysákovi  
a celtu si taky prohlédnul. Bylo to tak. Mates kdysi 
tuhle celtu propálil tak, že na ní vznikla kulatá díra  
s rohem. Žhavým koncem klacku vypálil ještě druhý 
roh, takže díra dostala tvar lesní moudrosti. Mates ji 
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nakonec zalátal nažehlovací záplatou hnědý barvy. 
Po tom, co se stalo v zimě, celta zmizela a objevila 
se až teď. Opravdu nebylo pochyb.

„Pošli někoho vedle na camp, rychle!“ nařídil šerif 
jednomu z osadníků a přidal k tomu další podrobné 
instrukce.

Posel zmizel ve tmě. Baky si šel sednout na své 
místo vedle Krysáka a pozoroval šerifa, jak obchází 
kamarády kolem ohně a rozmlouvá s nimi.

Posel se vrátil za hodinu, pokýval souhlasně hla-
vou, něco šerifovi zašeptal a zase ustoupil do stínu.

„Kamarádi,“ ujal se šerif slova, „dobře víte, co se 
stalo v zimě Matesovi. Slíbili jsme si, že pacha-
tele toho podlýho činu vypátráme a potrestáme.  
A představte si, ani jsme moc pátrat nemuseli, on se 
prozradil sám a díky osudu, náhodě a hlavně jeho 
vlastní blbosti, se nám sám vydal do rukou.“

Baky cítil, jak Krysák vedle něho ztuhnul.
„Tamhle sedí,“ ukázal šerif na provinilce, „a má na 

sobě Matesovu celtu!“
Krysák se pokusil vyskočit a dát se na útěk, ale 

dva vazouni, kteří ne náhodou už nějakou dobu stáli 
za ním, mu v tom zabránili.

„Já to nebyl, já tu celtu koupil od jednoho chlápka 
na nádraží,“ bránil se.

„Nekoupil, víme jistě, žes to byl ty! A my si to teď  
s tebou vyřídíme, dostaneš, co ti patří.“ 

Jeden z trampů vytáhnul provaz, zručně na něm 
uvázal katovskou smyčku, přehodil ho přes silnou 
větev dubu a druhý konec přivázal k jeho kmenu. 
Další přivalil pod smyčku špalek.

Pokud chtěli Krysáka vyděsit, tak se jim to právě 
podařilo.

„Já ho nechtěl zabít, byla to nehoda, pusťte mě!“ 
zaječel, „nikdo umřít neměl!“

Na tváři šerifa i ostatních se na chvilku objevilo 
překvapení. První se z toho přiznání vzpamatoval 
šerif.

„Pokračujeme,“ mávnul rukou.
Silné ruce popadly Krysáka, postavily ho na špa-

lek a navlékly mu smyčku na krk. To, že za jeho 
zády někdo zase provaz od kmene stromu odvázal, 
už neviděl.

* * *
Krysáka z mdlob probrala sprška vody, kterou mu 

někdo chrstnul do obličeje.Probudilo se jen jeho 
tělo, vědomí se schovalo někam do hlubin mozku. 
Nevěděl, kde je, kdo jsou ti lidé kolem a co po něm 
chtějí. Měl strach, stočil se do klubíčka a skučel jak 
raněný pes. Kolem něho se šířil puch.

„On se podělal,“ zahlásil někdo a kruh trampů se 
kolem něho poněkud rozestoupil.

„Jak se podělal? Jenom kapalina, nebo i matroš“
„Oboje, prase jedno.“
Krysák uviděl nad sebou Matese, a jeden krátký 

záblesk vědomí mu připomněl, jak stál na špalku  
a tenhle člověk přiběhl a podkopl mu ho pod nohama. 
A taky to, že to není možný, protože Mates měl být 
přeci mrtvý. Pak se jeho myšlenky opět rozplynuly do 
nenávratna a z něho se stalo vyděšené zvíře.

Mates se radostně vítal se svou celtou i s usár-
nou, kterou mu někdo přinesl z místa, kde si Krysák 
rozložil spaní. Měl pocit, že si to musí s Krysákem 
vyříkat, že to na něj musí všechno vykřičet.

„Ty sis myslel, žes mě nechal zmrznout, že jo? 
Ne, to byl nějakej bezdomovec, umrznul o dva dny 
později. Ale to, že jsem nezmrznul já, není tvoje zá-
sluha. Kdyby kluci přeci jenom nevyrazili posledním 
nočním vlakem, měl bych to za sebou. I tak jsem byl 
dva měsíce ve špitále, otřes mozku, podchlazení, 
zápal plic a zlomená noha, hajzle,“ ulevil si nad ním 
Mates, „a ten spacák mi vrátíš, ten můj zimní péřák, 
tenhle tvůj smradlavej ksindl nechci!“

Štítivě kopnul do zašlého dekáče, který kluci při-
nesli s usárnou.

Mates nemohl tušit, že ho Krysák nevnímá, že má 
jenom zvířecí strach a to, co mu říkají, už není scho-
pen pochopit.

„A jestli ho už nemáš, tak ho zaplatíš! A ten mobil 
taky. A vrátíš prachy,“ rozhodl šerif.

Baky, kterej Krysáka už nějakou dobu zamyšleně 
pozoroval, se k němu štítivě sklonil.

„Chlapi, on z toho asi zešílel, je úplně mimo, klepe 
se jak zpráskanej pes a má u huby pěnu.“

„Kluci, nepřehnali jsme to? Měli jsme na tohle  
právo?“ vyděsil se Mates, „co když mu to zůstane!“

Takhle to nechtěl, najednou dostal strach, že tomu 
člověku opravdu ublížili.

Šerif se na něho podíval.
„Nepřehnali,“ řekl ledově klidným hlasem, který ni-

koho nenechal na pochybách, že to myslí smrtelně 
vážně, „je jenom náhoda, že jsi ještě na živu, a že tě 
nemá na svědomí. Aspoň to už nikomu neudělá! Už 
jsem to říkal, tohle dělali zlodějům koní na Divokým 
západě, když nechali svý oběti na pospas divočině, 
je to furt stejný. A zloději koní se přeci taky věší!“

1. místo – Próza Oldpsavci
Jan Frána – Hafran (Plzeň)      

500 BB
Objekt mohylovitého charakteru, s kamenným já-

drem a věncem, poznamenal si muž na okraj zběž-
ného nákresu, vedle kroužku s číslicí dvě. Desky  
s dokumentací odložil a vrátil se do podřepu. Po-
hledem znovu analyzoval výsledek provedeného 
odkryvu.

Ten projekt mu vrtal hlavou. Naleziště, nahodi-
le roztroušená napříč územím Ridensbestiaterry, 
nejvíc však koncentrovaná právě tady, uprostřed 
jediného vnitrozemského pohoří.  Mělo to nějaký 
speciální význam? Snad. To ale nebylo to, co ho mu 
vrtalo hlavou. 

Ta naleziště se skoro v ničem nepodobala tomu, 
co z daného období – někdy 500 BB (BeforeBlac-
kout – Před výpadkem), znali. 

Žádné stopy elektrotechnických přístrojů, plastic-
kých hmot, ani méně nápadné, ale přesto identifiko-
vatelné otisky digitálního smogu. 

Namísto toho vždy jedna či dvě kamenné mohyly, 
jejichž význam zůstával záhadou. Průzkumy odha-
lily přítomnost velkého množství dřeveného pope-
la, ale žádné kosterní pozůstatky. O žárové pohřby 
specifické skupiny obyvatel se tedy zřejmě nejed-
nalo – přestože pro zkoumanou civilizaci bylo jejich 
praktikování víc než typické. Tahle skupina se ale 
měřítkům typičnosti vymykala.
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Mimoděk se zapřel loktem o stehno, aby si dlaní 
podložil bradu, když se za jeho zády ozval hlas.To 
ho vytrhlo ze zamyšlení, napřímil se a vykročil jeho 
směrem. Tedy, pokusil se o to.

Jeho noha se propadla pod úroveň terénu a uvízla 
v sevření měkké zeminy a změti kořenů. 

Pokusil se vyprostit, ale sevření kladlo odpor. To, 
co ho drželo, nebyla totiž jen hlína a kořeny. Svíralo 
ho něco pevnějšího, něco mnohem méně poddajné-
ho. Něco, co vydávalo nenápadný, sotva postřehnu-
telný kovový cinkot.

Došlo mu, co to znamená.
Prudce se shýbl a se zápalem i profesionální šetr-

ností začal nohu vyprošťovat ven.  
„Všechno v pořádku?“ ujišťoval se hlas, který ho 

před okamžikem oslovoval.
Zaujatě odstraňoval nános zeminy.
Objevil předmět. 
Jedna z jeho částí vypadala jako kus pevného, 

čistě zohýbaného drátu ve tvaru číslice 8, a vyční-
vala vzhůru – tenhle tvar už znal. Nalezli takový 
fragment před čtvrt rokem v blízkosti jiné zkoumané 
mohyly. To ale nebylo vše. Předmět pod jeho ruka-
ma měl i druhou, robustnější část miskovitého cha-
rakteru, která na tu první naléhala v úhlu asi 30°. 
Byly navzájem spojeny jednoduchým pantem, což 
byl mechanismus, který způsobil nůžkovité sevření 
jeho nohy ve spárech dávného artefaktu. 

Natáhl se pro desky, aby zachytil nálezovou  
situaci. 

Pak předmět opatrně vyzdvihli ze země. Nebyly 
na něm známky výrazné koroze, matný, místy leh-
ce zčernalý povrch čítal jen drobné promáčkliny, 
škrábance a nepravidelné zubovité rýhy po vrchním 
obvodu misky, svědčící patrně o četných úderech.
Domnívali se, že se jedná o aluminium, lehký kov 
bělavě šedé barvy. V období kolem roku 2 000 BB 
se v masové produkci téměř přestává vyskytovat.

Pokud ale nález náležel k mohyle, musel být zře-
telně mladší.

Valná část členů výzkumné skupiny předpokláda-
la, že konečně objevili první pohřební schránku, ze 
zatím nejasného důvodu uloženou mimo ústřední 
kamenný věnec. Napovídaly tomu stopy sazí na 
vnější straně nádoby. Její nálezová situace, druhot-
ně způsobená vnějším vlivem, však spolu s faktem, 
že předmět byl objeven prázdný, nedovolovala vy-
vodit zřetelnější závěry. 

O několik dní později byl učiněn další objev, 
v základech primitivní, zřejmě plně dřevené stavby  
v blízkosti mohyly. Tvarem i materiálem odpovídal 
prvnímu, lišil se jen velikostí a rozdílným tvarem 
subtilnější zčástí. Nenesl stopy sazí a bylo zřejmé, 
že do sebe obě nádoby nápadně zapadají. 

Umístění uvnitř obytného objektu vyvracelo do-
mněnky o roli v pohřebním rituálu.

Kultura aluminiových misek, připsal muž na okraj 
dokumentace v poslední den výzkumu, zaklapl des-
ky, a s úsměvem se zadíval na siluetu táhlých kopců 
ve tvaru tkalcovského hřebene.  

1. místo – Próza do 23 let 
Renáta Nová – Trenky (Horní Bělá)

Dušičkový vanDr 
Na osadní kemp 
plíživě se vkradla 
dušičková půlnoc 
parte místo zvadla 
V odlescích plamenů 
jak u zrcadla 
tiše se promenádují 
stíny lesních přízraků 
Myšlenky na zemřelé 
a sny odlétají 
přes paseky našich přání 
k věčným ohňům 
do noci frkají 
apokalyptičtí koně vraní 
kopyty tepají 
prašné cesty vzpomínek 
na mrtvé kamarády 
trýznivě tikají 
hodiny poznání 
příště ať to nejsem já 
V cárech mlhy ranní 
krákání 
havraní 
krvácí svítání 
kapkami šípků 
nesmělé kokrhání 
ospalého slunce 
Nedělní probuzení 
prokřehlé ruce 
z ešusu voní 
káva černější než smutek 
oslazená nostalgií 
hořká jak pelyněk 

Ve vesnici za kopcem 
poledne zvoní 
sbalit a půjdem
do hospody otevřený 
mystérium 
pivo a rum 
sbalit a půjdem
k trati opuštěný 
mezi příjezdy a odjezdy 
mezi přítomností a životem 
tváře bez ozvěny 
Zastávka na znamení 
mrtvej vlak 
má zpoždění 
ještě je čas 
nasedat 

2. místo – Poezie Oldpsavci
Miroslav Marusjak – Miky (Olomouc)
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dědictVí
„Verbuňk... hmm,“ škrábal jsem se zamyšleně na 

bradě.
„Ty jo, to sice neznám, ale dal bych si to taky,“ při-

takal Bohouš a přejížděl očima po jídelním lístku. 
„Hele, kde máš ten verbuňk? Já tu vidím napsanej-
na dnešek jenom džuveč. No je přece úterý, ne?“„-
Dám si smažák s hranolkama a tatarkou,“ odtušil 
jsem od displeje telefonu položeného na jídelním 
lístku. „Jakej smažák? Před chvílí si říkal, že si dáš 
verbuňk,“ dožadoval se vysvětlení Bohouš. Vzhlédl 
jsem od rozečteného článku a vzdychl: „Bohoušku, 
ty bys hned všechno sežral, co?“ Bohouš nechápa-
vě seděl s otevřenou pusou, ale přesto to na ser-
vírku s verbuňkem zkusil. Servírka se tvářila stejně 
nechápavě jako prve Bohoušek, ale slíbila, že se  
v kuchyni zeptá. Verbuňk neměli ani v kuchyni, ale 
v tom seznamu, co jsem si přečetl na telefonu, tam-
byl. A nebyl důvod, proč by se ten seznam nemohl 
rozšířit o další hodnotný dědictví...

Osadu jsem se svým plánem seznámil hned další 
víkend. Po připraveném proslovu z řečnického pul-
tíku v podobě kozy na řezání dřeva se na mě dívalo 
osm „bohoušků“ s otevřenou pusou. První se vzpa-
matovala Bobina s tím, že mě určitě podpoří, ale 
ráda by nejdřív věděla, co je to ten verbuňk. 

Takže jsem to vzal radši úplně od začátku. Po zá-
kladní přednášce o nehmotném dědictví UNESCO 
zavládlo v osadě nadšení srovnatelné snad jen  
s loňským omylem Evropské unie, která si špatně 
vyložila českou žádost na podporu lesních mono-
kultur a poslala do Čech několikamilionovou dotaci 
na podporu lesní kultury s dodatkem, že v žádném 
případě nesmí zůstat monotematická, ale má dojít  
k jejímu okamžitému rozvoji. Naše osada tak dosta-
la tučný finanční příspěvěk na péči o osadní kulturu, 
kterou jsme neprodleně začali rozvíjet. Uspořádali 
jsme turnaj v pivních kuželkách, soutěž v pojídání 
turisty na čas (myšleno pojídání šišky turistického 
salámu, samozřejmě) a podvečerní čtení oslavných 
básní na finanční blahosklonnost Evropské unie, 
kam jsme dokonce dotáhli Bohouškovo indického 
kolegu,  který přijel do Prahy  na služební cestu. Po-
řídili jsme s ním četnou fotografickou dokumentaci, 
připraveni vydávat ho případně za občana romské 
národnosti, abychom deklarovali pozitivní přístup  
k národnostním menšinám. Narozdíl od cikána  
u indického návštěvníka osady  nehrozilo nebez-
pečí, že se na kemp vrátí s celou svou početnou 
rodinou, aby si obhlídl, co se dá zpeněžit v kovošro-
tu. Teď před námi stál ale mnohem důležitější úkol 
než dokazovat státním orgánům, že jsme obdržené 
peníze jen tak neprobendili. Rozhodli jsme se totiž 
dostat tramping na seznam nehmotného dědictví 
UNESCO. 

Do karet nám hrál i fakt, že jsme měli své přízniv-
ce v nejvyšších státních kruzích, a toho se muse-
lo jaksepatří využít. Po letech, kdy nad pomyslnou 
kapličkou ministerstva kultury vlála Dostálova bílá 
šála, Jandákův Tankový prapor nebo časosběrné 
diapozitivy Třeštíkové, se do křesla dostal jeden z 
nás a vandrácká hymna „Vlajka vzhůru letí“ dostala 
rázem další rozměr. 

Ministr Běhounek, v trampských kruzích známý 
jako Běhna, nás nejprve trpělivě vyslechl a poté  
s úsměvem konstatoval, že naše nadšení pro věc 
je nakažlivější nežli koronavirus. Společně jsme se 
zasmáli a stvrdili naši úmluvu rundou velkých rumů. 
V inkubační době dvou týdnů byla oficiální žádost 
včetně nominační dokumentace jménem České re-
publiky odeslána. 

Po půl roce, byli jsme tou dobrou zrovna na cestě 
na náš osadní flek, mi volal Běhna. Informoval mě 
o kladném přijetí našeho návrhu, což mě potěšilo. 
Zároveň mě informoval o dalších krocích, které mě 
už tolik nepotěšily. Nebo lépe řečeno… docela mě 
vyděsily. Nezbylo mi nic jiného, než o nich nepro-
dleně informovat všechny osadníky. Důležitě jsem 
si odkašlal…

„No počkej, to snad nemyslíš vážně,“ vyvalil na 
mě oči Vilda. „Jak si to jako představujou? Co teď 
budem dělat?!“ Rozhazoval rukama do všech stran 
a úpěl. Bohoušek stál mlčky s otevřenou pusou  
a Bobina si nervózně zkoušela zapálit cigaretu. Vil-
da přiskočil, vytrhl jí zapalovač z ruky a velkým ob-
loukem ho hodil do lesa se slovy: „Slyšela jsi, ne? 
Pěkně postaru, najdi si pazourek!“

Nominace trampingu byla sice skvostným ná-
padem jak povznést jeho společenský status, pří-
padně z nás udělat podobně chráněné druhy jako 
je plch nebo čolek, ale nikoho už nenapadlo, že už 
jen samotná nominace může mít dost zásadní dů-
sledky. „To je přesně vono, to je uplně stejný jako  
v těch smlouvách s těma dodatkama dole na strán-
ce, napsanýma uplně mrňavýma písmenkama, kte-
rý nikdo nečte,“ píchal mi do hrudi ukazovákem roz-
hořčený Vilda. „Dáme vám slevu, ale… Dáme vám 
telefon zdarma, ale… Dáme vám tři měsíce zdarma, 
ale musíte celou tu dobu stát na hlavě, odpichovat 
se ušima a nesmíte chodit na záchod!“ Chtěl jsem 
něco namítnout, ale byl rychlejší. „A teď si odpověz-
te, kamarádi. Stálo vám to opravdu za to?!“ dořekl  
a zhroutil se na nejbližší pařez. Vytáhl jsem placatku 
s rumem. 

„Vlastně to nebude tak hrozný, nic zásadního se 
pro nás nemění,“ začal jsem svoji analýzu jen co 
se na kempu rozhořel oheň. „Všechno bude tak, 
jako doteď…jen…jen některý věci oželíme, vrátíme 
se ke kořenům trampigu,“ zakončil jsem optimis-
ticky. Všichni ostatní mlčeli. Evidentně přemýšleli 
jak přesvědčit nadcházející inspekci z Komise pro 
UNESCO, že tramping se za těch více než sto let 
vůbec nezměnil. „Hlavně se nesmí dostat na žád-
nejcelosvětovej potlach, mezi ty karavany a sudy 
piva,“ hlesnul Jarda. Někteří souhlasně pokývali 
hlavou. „Hele, a co ta trampská soutěž…ta nejstar-
ší, co ještě funguje. To by se jim mohlo líbit? Tam 
snad nebudou žádný individua ani karavanový 
městečka, ne?“ nadhodila Jarka. „A jo, máš pravdu, 
Trapsavec. Vidíš, na to jsem uplně zapomněl. Tak 
snad se tam moc nechlastá,“ vyjádřil jsem možnou 
obavu nad tím, jak asi trampští literáti hledají inspi-
raci, a uložil si do paměti, že hned po návratu z van-
dru oslovím organizátora s prosbou o pomoc. „Když 
jsem začala jezdit, tak ještě nebyly k sehnání péřo-
vý spacáky…ušila mi ho tehdy maminka,“ zasnila se 
Bobina a připálila si konečně cigaretu hořící smrko-
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vou větvičkou. Vilda po ní loupl očima a postavil se. 
„No jasně, taky nebyly mobily, GPesky, zapalovače, 
merino fusekle, třívrstvej hajzlpapír a goretex! Ha-
haáááá,“ ukázal prstem na moje boty, nadechl se 
a pokračoval,“ a když nad tím vším tak přemýšlím, 
tak si myslím, že je načase vypustit Štěchovickou 
přehradu a přestěhovat Ztracenku na původní místo 
k obnoveným Svatojánským proudům. Když ke ko-
řenům, tak od pěkně od začátku!“ přehodil si přes 
rameno sekeru a zmizel ve tmě. 

„Kdes byl?“ zeptal jsem se ho, když se po hodině 
objevil. Pokrčil rameny a zasekl sekeru do špalku  
u dřevníku. „Jsi říkal, že v létě jedeme na osadní 
vodu. Tak jsem byl pokácet pár stromů v lese, aby-
chom se měli na čem plavit po těch proudech,“ vy-
táhl z náprsní kapsy placatku a podal mi jí. „Tak na 
ty proudy, šerife,“ zasmál se a já věděl, že už si to 
sedlo. Nakonec si to sedlo tak dobře, až se všichni  
v rámci osady začali předhánět, kdo vytáhne do 
lesa lepší historický kousek. S velkým nadšením se  
u nás také setkal retro týden v Lidlu, kde jsme 
nakoupili zásoby Trenčianských parků s fazulou, 
lanšmítů, Májek a Indulony. Bobina chtěla kou-
pit i Meltu, ale celkem lehce jsme ji přesvědčili, 
že inspektory spíš ohromíme tím, když si kořeny 
čekanky sami vyhrabeme, upražíme a rozdrtíme  
kamenem přímo na kempu. Organizátor Trapsav-
cea několik dalších osad přislíbilo podat pomocnou 
ruku a zaslalo zvadla na svoje výroční ohně přímo 
do sídla UNESCO v Paříži. 

Komise mohla přijet na inspekci, my byli připra-
veni. Komise ale nebyla ani zdaleka  připravena na 
nás. Zaslaná fotografická dokumentace je sice při-
pravila na to,  jak tramping vypadá po vizuální strán-
ce, ovšem realita zdaleka předčila jejich očekávání. 
Začalo to už v pátek cestou k hospodě, kdy jsme 
jim slibovali kytary do naha a utopence. „Ohmon-
dieu!“ zapištěla jediná žena v komisi a vypadala, že 
skočí do prvního projíždějícího auta. Sice si nechala 
vysvětlit, co je utopenec a že se nebudeme nikde 
obnažovat, ale pak to pohnojil Bohoušek tím vyprá-
věním, jak jsme soutěžili v pojídání turisty na čas 
za evropský prachy. Abychom jí dokázali, že nejsme 
žádní kanibalové a že dokonce dokážeme přežít  
i jako býložravci, udělali jsme kopřivovej špenát  
a čekankovou meltu. Chvíli na to koukala, načež  
zavrtěla hlavou a podala ešus dalšímu v řadě. Pak 
vytáhla dezinfekční gel a umyla si s ním ruce. Do-
jem jsme jednoznačně napravili večerním hraním 
na kytary, kdy Jarda při odchodu komise zpět do 
civilizace zahrál několik neznámých tónů rozhod-
ně netrampského songu. Komisařka vyvalila oči  
a zacukrovala: „O lalá, bonnemusique!“ Museli jsme 
Jardu zarazit, protože i německý komisař se doža-
doval akustické varianty svého oblíbeného songu  
a my už se jich chtěli pro změnu zbavit. Ostatně zít-
ra je budeme mít na hrbu zase celej den. Ve spacá-
ku jsem se otočil na Jardu s dotazem, co to vlastně 
bylo za song. „Ta Sarkozyho buchta nazpívala něja-
ký album, tak jsem se mrknul na pár akordů, abych 
zapůsobil.“ „Hele, to bych vod tebe ani nečekal, fakt 
dobrý! A jak vlastně zpívá?“ Otočil se na druhej bok 
a povzdychnul: „Asi jak když zmáčkneš kuře, žádný 
ryvolovky nečekej.“

Během tý první noci nám došlo, že tyhle evropský 
byrokrati vlastně vůbec neví, jak vypadá tramping 
dneska, natož jak vypadal před sto lety a že jeho 
podstata se vlastně vůbec nezměnila. Takže bylo 
jedno, jestli si Bobina zapálí cigáro zapalovačem, 
nebo indickou SOLO sirkou. Ono se toho totiž do-
cela dost změnilo a nám nešlo o to kopírovat do 
detailu to, co nám předali naši tátové. Koneckon-
ců podle referencí od organizátora Trapsavce, ani 
tam nešlo všechno úplně hladce. Nejprve odmítli 
pověsit na stožár vlajku EU a pak na nějakým křtu 
knížky vytáhli českej Tuzemák a říkali tomu rum. 
Komisaři sice neuměli ani slovo česky, ale tomuhle 
slovu zrovna rozuměli. Nicméně když byli po třetí 
pokřtěné knize a třetí láhvi rumu vyzváni, aby se 
naučili vyslovovat slovo „tuzemák“, mávli jen rukou  
a dožadovali se dalšího rumu. Byl jsem rád, že nás 
trampský literáti nezklamali. 

Po pár měsících přišla žádost o doplnění několika 
dodatečných údajů, které se komisařům po bujarém 
trapsaveckém večeru vykouřily z hlavy. Běhna se 
smál, až se za břicho popadal, když nám u piva vy-
právěl, že poslední položkou na seznamu byla pros-
ba o recept na utopence. 

Po dalším půl roce přišlo rozhodnutí. Byli jsme 
na seznamu…i když to byl úplně jinej seznam, než 
na kterým byli naši tátové kdysi, když je obuškama 
mlátili v nádražních podchodech. Ale i to byla sou-
část našeho dědictví. 

Byli jsme na seznamu. Bylo na čase vyrazit na  
Kokořínsko a založil tam pár kempů…

3. místo – Próza Oldpsavci
Pavla Slepičková – Pavlís (Strakonice) 

báseň o tichu

zbytečné zjišťovat zda ticho hřeje
když už se plyšově dorozprostřelo
 a tahá za tropy i za trocheje
 podpírá pelesti
     ty zas mé čelo
 
 
zbytečné zjišťovat zda ticho tichne
když zrovna listuje v krajině noci
 aby si vyčetlo příběh co z knih ne
 ten co chceš sebevíc
     já mermomocí
 
 
zbytečné zjišťovat zda ticho roste
když jsme mu přelili kořeny frází
 řečištěm poznání
 nad nímž jsme mostem
 tak jako tolikrát
 
 křiklavě nazí

1. místo – Poezie nad 23 let 
Jitka Fialová (Velké Meziříčí)
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dVeře
Bylo to v podmračeném večeru, byl jsem na ná-

draží a byl jsem sám. Tedy ne sám, jako když jedu 
někam za partou, za známými, za pozváním, ale 
sám, jako když jedu někam, kde mě nikdo nečeká, 
ani nepotřebuje, kde musím být a nemusím, kde 
kdybych nebyl se vůbec nic nestane a možná to pů-
jde ještě lépe.

U lavičky  olovnatě zaprášené na tom betonovém 
pustém a ztmavlém peronu jsme se setkali. Stál tam 
tak osaměle, ztrnule – tramp, ani mladý, ani starý, 
v příšerně onošeném, odřeném koženém sáčku, 
manšestrákách neurčité barvy a v kanadách. Vedle 
něj kytara a celtovinový ruksak. Pohled upřený do 
dálky, odkud vlak měl přijet až za půlhodinu. Vrás-
čité, ustarané čelo, vlasů míň, z nich vystouplé uši. 
Ale na grázla nevypadal. Díval se tak nepřítomně, 
skelně – asi o něčem tak hluboce přemýšlí. Takový 
vážný, zaražený – konec konců, byli jsme tu jen my 
dva, tak co. A hlavně, že byl taky tak sám…

„Kam jedeš, kamaráde?“ ptám se, snad trochu 
nejistě.

Otočil se a upřeně zas zíral na mne.. Rty se mu 
roztáhly do zvídavého úsměvu. Kamarádsky přívě-
tivého zašklebení.

„To bys rád věděl, viď?“
„No nic se neděje“
„Jestli chceš, tak pojeď se mnou. Seš zvanej. Ji-

nak, kamaráde, to je tvoje věc, kam chceš jet ….“ 
Mrkal na mě už úplně šibalsky a přímo. Ani nevím, 
jestli ještě něco říkal, ale tím upřímným úsměvem si 
mne hned napoprvé získal.

Bylo z něj tušit cosi víc – a přitom kromě toho jeho 
pohledu na něm nic zajímavého nebylo. Člověk  
k němu pocítil důvěru, - a nevěděl vlastně proč.

Pak jsme si spolu povídali o počasí, o vlacích, že 
jezdí pozdě a všelijaké takové běžné pitominy. 

A přijel vlak, jeli jsme spolu a sledovali tmu a sta-
nice, které já neznal, až najednou řekl: „Tak tady 
vysedáme, psí voko!“

Pak jsme někam šli nocí a tmou a měsíčním še-
rosvitem, a při cestě stála hospoda, a v ní teklo 
pivo. On rozbalil kytaru a hrál staré známé a další 
mně vůbec neznámé písničky, střídavě jsme chodili  
s těma dvěma půllitry k výčepu a bylo jedno, který 
je koho. A on hrál. A hrál jen pro mne. Pak nás roze-
řvaná hospodská hodinu po zavírací době vyhodila. 
I vzali jsme bágly a batolili se kamsi za ves a tam 
spali.  

* * *
Pak jsme se spolu scházeli vícekrát. A často.
Připadal mi velice moudrý.
Přitom citlivý.
Chytrý a uvážlivý.
Jako člověk, který ví, co chce.
Příště mě vzal  sebou do party plné veselých ka-

marádů, kluků i dívek, kytar, zpěvu, piva, kamarád-
ského zájmu i legrace. Nálada byla vynikající.

Mrkal na mě přes stůl lišácky: „Ty – psí voko – je 
tohle co hledáš?“

„Nevím“, řekl jsem, protože jsem ještě nevěděl, jak 
tohle zapadne do šachovnice života – mého, jeho  
i těch druhých.

Zasmál se upřímně, nezastřeně, neopakovatelně 
čistě.

A otvíral …
Cosi otvíral. Snad náruč. Snad srdce. Snad pivo.
Kdo ví.
Protože zůstalo u naznačeného gesta. Dál se  

nikdy nedostal.
Ani tehdy.
Ani příště.
Ani popříště.
Dnes si myslím, že otevíral dveře. Takové ty ma-

sivní, kované, v barvě přírodního dřeva, natřené 
bezbarvým lakem. Byla na nich i jakási zlato – černá 
tabulka, ale nepodařilo se mi ji přečíst. Písmena se 
mi slévala před očima, a zaostřit nešlo.

Ani jsem tehdy neměl zájem je číst. 

* * *
Když se vracel ze svých výprav za poznáním, tro-

chu vrávoral.
Ale to patřilo k věci.
Zato jsem s ním poznal kus světa.
Poznal jsem u něj kus drsného, opravdového ka-

marádství.
Mohl jsem si při něm představovat, co jsem chtěl.
Řekl, že mu to nevadí.
Že se nikdy neurazí.
Že mi to však nikdy nevysvětlí.
Nikdy mi neřekne, co nebude chtít.
Neboť to je jeho věc a do toho mi nic není.
Souhlasil jsem. S kamarádem se má souhlasit.
Protože má větší cenu, než to, o co se hádáte.
(Což jsem nevymyslel já, ale doktor Plzák).

* * *
Ledacos jsem pochopil.
Jedno jsem pochopit nedokázal.
Co je zač a co vlastně chce.
Jakou hru hraje.  Jakou v ní má roli.
Byl moc čistotně a zdvořile vychován, aby mohl 

být drsným vandrákem bez domova.
Měl železnou vůli, byl paličatý a neústupný – a jak 

viděl pití, nedokázal nepít.
Zpil se jak tulák a mukl, i když měl všechno, co si 

mohl přát.
Jezdil zadarmo a kupoval lacino, a přitom měl 

doma tisíce.
Byl zásadový a nesmlouvavý, vždycky muselo být 

jedině podle jeho rozhodnutí – a každou chvíli svá 
rozhodnutí měnil.

Jednal otevřeně, dokázal být upřímný – a člověk 
se od něj dozvěděl jen zlomeček upřímného.

Toužil po důvěře a nikomu nedůvěřoval.
Získával kamarády a ty si pak vešel jako trofeje 

vedle placek z ohňů a vandrů ve svém soukromí.
Od začátku měl moji důvěru a teprve za dlouhou 

dobu se prozradil, že mi vůbec nevěří.

* * *
Delší čas jsem ho neviděl. Sám o sobě dával vě-

dět jen málokdy.
Pak jsme se sešli.
Hořel tam velký oheň potlachu, praskavá hranice 

ve středu kruhu. Kol ohně v tmách, kde už se žár jen 
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mírně dotýkal, sevřený kruh příchozích. Všelijakých: 
desperádů, ctižádostivců, hochštaplerů i dobráků 
od srdce i od  kosti, kamarádek i kamarádů v pestré 
směsici. Chodil starostlivě od jednoho k druhému, 
pozdravil se, poklábosil. Objal se či přiťukl si nezbyt-
ného pitiva, a řekl:

„Nezapomněl jsem na tebe ! Vždycky s tebou po-
čítám!„

A už byl zas u souseda a vykládal mu, trochu ji-
nými slovy, to samé. Usmíval se – čistě – provinile 
– chlapecky vážně a mužsky vesele.

* * *
A zase jsem ho jednou potkal.
Vedl se v živém hovoru s jakýmsi vyčouhlým kost-

natým vyděděncem, samotářem a fousatým me-
lancholikem, byl v dobré náladě, jako jsem ho už 
dlouho nepamatoval, a říkal:

„Ty seš psí voko, viď?“
Ne mně, ale jemu.
Šli do krčmy a tam spolu pili. Vybalil z pouzdra ky-

taru a hrál staré písničky, známé a taky neznámé, 
smál se vesele, upřímně, chlapecky kamarádsky.

„Tak co, je tohle to, co hledáš?“
Zas byl tak rozcitlivělý. A moudrý. Uvážlivý.
O hodinu přetáhli zavírací dobu. Když je pak z ta-

verny vyhnali, klopýtal ztěžklýma nohama, že ho ten 
druhý musel vést.

Snad bych se ho zeptal:
„Když máš tak silnou vůli, to musíš tolik pít?“
Jistě by mi odpověděl:
„To je přece moje věc, ty psí voko!“
A proto jsem se ho na to nikdy neptal.
Proč taky.
S kamarádem se má souhlasit.
(Což vědecky zdůvodnil už doktor Plzák).

* * *
To jedno mi stále nešlo na rozum.
I připravil jsem lest. Ono se vlastně nedalo nic při-

pravovat. Jen čekat.
Počkal jsem, až se zpije do té přesné chvíle, kdy 

vypije tolik, že se mu tvář rozjasní dosaženým alko-
holním bodem, kdy náhle ztrácí zábrany, a přitom 
ještě necítí únavu, při které zmlkne a nikdo už z něj 
nedostane nic. Ten moment je ošidný a krátký –  
a trvá snad jen pět minut.

Pak jsem vyrazil k útoku:
„Psí voko, vysvětluj!“
Zasmál se na mne, oddaně a rovně, bez zábran, 

jako prvně, když jsme se sešli na tom opuštěném 
nádraží, vítr foukal a soumrak padal s očekáváním 
vlahého deště.

„To si ještě nepochopil, že sem ředitel útulku pro 
zatoulaný psy a kočky?“

???
„Jen se podívej kolem, kdo všechno tu sedí, a po-

chopíš, co já ti nikdy neřeknu. To si vydřenej, viď, ty 
psí voko jedno nešlechetný!“

Vtom vypršela kritická pětiminutovka. Klesl una-
ven na židli a alkoholem zmožen klímal. Hned se 
z našich řad zvedli dobrovolníci a něžně ho odved-
li domů. Ať už je to jak chce, - ředitele si musíme 
předcházet. Našeho ředitele!

Vedli jsme ho k masivním dveřím ze solidních 
dubovek, natřených bezbarvým lakem, zdobených 
kováním. 

Na dveřích visela černo-zlatá tabulka.
Já hlupák – nikdy jsem ta písmena nemohl přečíst, 

ať jsem se snažil nebo ne. Tak výrazná písmena! 
Ostrá!

Otevřeli jsme dveře.
Klíčem, který jsme u něj našli v kapse.
A černo-zlatá tabulka důstojně hlásala:
ÚTULEK  PRO  ZATOULANÉ  PSY  A  KOČKY

2. místo – Próza nad 23 let
Jaroslav Vrána – Kastelán (Tábor)

hoDiť si to
Hodila som si mincou a letela dlho.

Na jednej strane má vyrazenú
túlavú topánku.
Viem, čo to obnáša.
Dostatok problémov, nedostatok spánku
a občas mráz kresliaci mapy ciest,
ktoré nevedú nikam.
Ale ja si s diaľkou tykám.

Na strane druhej – domček.
V ňom určite znie ťapot detských nôh
a smiech, ktorý do nôt píše
hudbu domova.
Pokoj, pohoda.
A večer čo večer hlava sklonená
na rovnaké miesto.

Hodila som si mincou a zostala stáť na hrane.

1. místo + Malý Trapsavec – Poezie do 23 let  
Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)
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já jsem Vulpes Vulpes, 
trouBo

„Ahóój,“ ozvalo se někde za mnou. 
Otočil jsem ztuhlý krk a… nikde nikdo. 
„Ahój řikám!“ Důrazný hlas se tentokrát ozval od-

někud od země. Kouknu dolů a tam stojí lišák.
 „Seš hluchej nebo blbej?“ ptá se. 
„He?“ odpovídám pohotově.
„Blbej.“ Usoudil lišák a přeběhnul kolem mě na 

protější sedačku. Pohodlně se uvelebil na lavici  
a ukázal na mně packou. „Ty seš ten… tramp?“ 

„Ty mluvíš?“ kontruju a snažím se rozpohybovat 
mozek.

„A co jako mám dělat? Chrochtat? Nebo mňoukat? 
To je děsný co dneska jezdí do lesa za matroš. Já 
jsem vulpes vulpes troubo. Liška obecná, šelma 
psovitá! Tak, logicky vzato, mluvím.“ 

Moc logicky mi to neznělo, lišák mi ale nedal čas 
na nějaký přemýšlení.

„Hele, kamaráde, mám tu rodinku. Nebude vadit, 
když si přisednou, že ne?“ Nečekal na odpověď  
a štěknul do lesa. Z mlází se vynořila liška se tře-
mi prťaty a suverénně obsadily zbylé špalky kolem 
ohniště.

Chvíli na ně zírám, až lišák nervózně zavrčel.
„Hele, troubo, moc na ní nezírej. Ta je moje.  

Kapišto?“
Liška se zatvářila kysele, mávla packou a povídá 

„Samozřejmě nejsem JEHO. Jsme tu spolu!“ Loupla 
po něm okem a lišák se trochu scvrknul.

„No jasně. To já jen tak…“ Chvíli něco blekotal  
a pak se znovu obrátil na mě. „Hele, co jsem to 
vlastně…? Jo! Ptal jsem se, jestli seš tramp.“

„No, myslím…Jo. Proč?“
„Jo ty myslíš! Tak to nedělej. To kazí dojem.“ Lišák 

ke mně natáhnul packu a povídá „Hele, kamaráde, 
neměl bys žváro?“

„Ty somruješ cigára?“ Lišák žebrající o cigáro, to 
je teda pecka. 

„No jasně. Nemůžu přece zajít do trafiky a chtít po 
trafikantce Klejky. Tak máš?“

„Ne. Leda by sis ubalil.“ podávám mu pytlík s ta-
bákem do dýmky.

„To jako tímhle, jo?“ Ukázal packy,aby bylo jas-
no, že balit budu já. Vytrhnu prázdný list z cancáku  
a s otázkou kouknu na lišáka. Ten mávne packou.

„Ále klidně.“
Ubalím, zapálím a podám mu hořící báňo. Lišák si 

ho zastrčí mezi drápky a hladově potáhne. Slastně 
vyfoukne čumákem a rozvalí se po lavici.

„Tak tohle mi chybělo. Silnej tabáček.“ Zhluboka 
natáhne pořádný kus cigára a chvíli ho přes oblak 
dýmu není vidět. Liška zhnuseně odfrkne a s prťaty 
si jde hrát mezi stromy. „Tak u toho teda fakt bejt 
nemusím.“ Houkne za sebe a věnuje se potomkům.

„Nojo, žencký. Stará kámoše z nory na Plešivci 
po něm chce, aby se dal na veganskou stravu. Je  
z toho chudák celej přepadlej a v ksichtu zelenej.“ 

Lišák vyfoukne další oblak dýmu a ukáže na mě 
packou s cigárem. „Tak k věci kamaráde. Nevím jak 
ty, ale já už mám svý léta a to věčný běhání po lese 
mě dost zmáhá.“ Začal zeširoka. „Mladý mi daj dost 

zabrat a ta kočka, cos na ni tak zíral, má taky svoje 
nároky.“ Další zadumaný oblak a snivý pohled do 
dálek. „A takový to bylo na začátku pěkný…“

Zoufalé písknutí z lesa nás vytrhlo ze zálesáckého 
zadumání. Koukáme, že liščí prťata do hry na babu 
přibrala místního mikymauze. Ten má právě babu  
a už to asi nerozdýchá. Lišák ukáže packou s ci-
gárem na liščata a pyšně prohlásí „Ale jsou dobrý, 
co?“ Odklepne popílek z cigára a znova se obrátí na 
mě. V pohledu má trochu toho chlapskýho ponížení.

„Víš, slíbil jsem rodince, že je dneska vytáhnu ně-
kam na lepší oběd a nerad bych vypadal jako ne-
schopnej debil.“ Znova potáhnul a odklepl popílek. 
Zjevně se mu do toho moc nechtělo. „Kamaráde,“ 
pomalu se blíží k jádru pudla, „neměl bys jako něco 
lepšího na zub?“ Kouká šikmo dolů vedle mě.

„No jasně!“ říkám rychle, abych zahnal trapnost 
okamžiku. „Mám tady fazole s rajskou…“ pak se za-
razím. „Ale to asi ne, že jo?“ Lišák povytáhne obočí 
a je jasný, že určitě ne. Hrabu v žebradle a vytahuju 
buřty, co původně měly skončit v těch fazolích. „Co 
tohle?“

Lišákovi se zajiskřilo v očkách. „Buuuřty…“ protáhl 
zasněně. „Vo těch vyprávěl děda, jak je za mlada 
kradli s kámošema trampům po nocích z báglů.
No…to by bylo!“

„Tak ber. Zítra prostě budu za vegana. Nic straš-
nýho.“

Lišák vymáčkl hořící konec cigára a zbytek si za-
sunul za ucho. „To na příště.“ Chmátnul po buřtech, 
pak se zarazil a povídá mi do očí. „Fakt díky kama-
ráde. Todlecto ti nezapomenu.“ Hodil hlavou k rodin-
ce a dodal. „Teď budu za kinga.“ Skočil z lavice, na 
které seděl a rozeběhl se k ostatním. Ještě za běhu 
otočil ke mně hlavu a houkl: „Tak ahóój!“ a všichni 
zmizeli v mlází.

K večeru se začal trousit zbytek osady. Zapálíme 
oheň a kecáme. Já dávám k dobru svůj zážitek s liš-
kami. Když jsem skončil, všichni mlčí. Šerif po chvíli 
povídá: „A to sis vymyslel sám nebo ti v tom po-
máhal támhle bramboráček?“ a ukázal na prázdnou 
litrovku od rumu, která se nedbale opírala o smrk 
za mnou. 

No, a při tom jsme už zůstali.

* * *
Ráno jsem sotva rozlepil oči a zírám na svůj can-

cák, který mi, kdo ví proč, leží přímo před nosem. 
Poslední popsaná stránka je založená zakousnu-
tou myší a je na ní strašlivým škrabopisem napsá-
no: „Eště jednou dík! Bylo to bezvadný a odměna 
byla sladká. Esli máš zájem, za štrnáct dní máme  
v norách na Plešivci potlach. Seš zvanej.“

1. místo – Próza nad 23 let
Václav Papež – Padre (Praha)
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na kokořín !
„Tak tohle už je moc. To ne!“ hospodská Hana stá-

le na posledním schodu před samotným vstupem do 
lokálu hostince  „U lípy“ a dlaně rukou měla zaťaté 
do kovového zábradlí po obou stranách schodiště.

„Hani neblbni, tohle je fakt hrozně důležitý,“ zaš-
kemral Klátil.   

„Nech toho. Minule to bylo taky hrozně důležitý. 
Přežití.  Rozdělávání ohně lukem. V hospodě. Kdo 
to kdy viděl. Já kráva.  Plnej regál zapalovačů.  A jak 
to dopadlo? Než přijeli hasiči, všichni jste zdrhli.  To-
hle už opravdu ne,“ dopalovala se Hana čím dál víc. 

„A nebo to s těma zahnutýma hůlkama. Jo! Lakros 
se ta pitomost jmenovala! Hele Hani. My se na to 
vitrážový okno složíme. Nesložili jste se ani na účet. 
A teď zase tahle hrozně důležitá pitomost. V žád-
ným případě!“ bělaly jí klouby na zaťatých pěstích. 

„Hani, dneska se fakt nic nestane,“ klesl Klátil hla-
sem do sametově podlézavého tónu. „Jenom to po-
ložíme na stůl. To je všechno.“ 

„Na podlahu,“ začala Hana měknout. 
„Dobrá. Na podlahu,“ přitakal Klátil 
„A ani kapka vody.“ 
„Ani kapka.“ 
„A pade navíc,“ zvedla Hana obočí.
„Dobrá. Pade navíc,“ souhlasil  Klátil. Moc rychle. 
„Na každým lístku?“ zkusila to. 
„Hani, to jsou dvě piva. Nestačilo  by jedno?“   

nedal se  Klátil. 
Hospodská Hana je ještě několikrát přejela přís-

ným pohledem a potom se otočila. Prsty vytáhla 
pojistky v hraně dveří a obě křídla dveří otevřela. 
Klátil s Mrkváčem se chopili provazových madel  
a vešli do hospody. 

„Amerikó už dávno óbjevilíí,“ zahalekal Míra s mo-
ravským přízvukem  od stolu štamgastů.

„Zato ty si neobjevil ani Hustopeče,“ odpálil ho 
Mrkváč a hrdě a bez dalších keců dotáhli tu věc až 
do salónku. 

„Tak tohle je loď,“  postavili se Mrkváč s Klátilem 
ke kánoi položené na podlaze salónku oba uchopili 
pádla. „Kdo si myslí, že je to člun, nemá tu co dě-
lat. Loď má dva konce. Příď a záď. Příď je zpravi-
dla vepředu. Záď logicky vzadu. Někdy je to jedno. 
Záď může být i vepředu. Když se tak stane, může 
za to háček,“ přerušil Mrkváč výklad a podíval se po 
osazenstvu salonku. Zatím to vypadalo, že všichni 
chápou. 

„Háček sedí na přídi. Zadák, nebo také kotrč, tedy 
na zádi. Když se pozice obrátí, může za to háček. 
Loď se pohybuje vpřed pádlováním. Kdo si myslí, že 
veslováním, nemá tu co dělat.  Když se loď nepohy-
buje vpřed, tak stojí. Loď stojí na voleji a na břehu. 
Když loď stojí někde jinde, může za to háček. Kotrč 
i háček se v době plavby zdržují zpravidla uvnitř 
lodi. Nachází-li se kotrč nebo  háček nebo oba sou-
časně mimo loď, může za to háček. Nachází-li se 
oba pod lodí….. „

„Může za to háček,“ zařvalo celé osazenstvo sa-
lonku.

„Takže chápeme, a teď to podstatný,“ podíval se 
Mrkváč významně do všech obličejů v salónku.  

„Letos žádnej Kokořín. Žádný válení v písku. Žádný 
vysedávání U Grobiána. Budeme se pěkně hejbat. 
Jedeme totiž na vodu,“ dokončil větu a důrazně 
udeřil listem pádla o podlahu. 

V salónku nastalo ticho. Všichni se nejprve  dlou-
ho dívali nedůvěřivě na Klátila s Mrkváčem a když ti 
dva nehnuli ani brvou, začali se rozhlížet  rozpačitě 
po sobě. 

„To jako, že budeme sedět tady v tom, co je na 
podlaze, a to,  co je tady na podlaze bude sedět na 
vodě?“ přerušila jako první ticho Jana. 

„To jako tak. Přesně,“ zakýval  hlavou Klátil. 
„Já chci na Kokořín,“ praštila Jana dlaní do stolu. 

„Zaber, přitáhni, odlom. Odlom!!!!“ seděl Mrkváč 
na židli před špičkou lodě a na rozdíl od Ještěra  
a Jany měl v ruce pivo. Ti dva seděli v lodi, měli 
v ruce pádla a právě se vyhoupli na hraně peřeje  
mezi rohem stolu a keramickým květináčem s ma-
mutím fíkusem. Kování listu pádel trhalo z koberce 
chomáče látky a ty odlétaly  daleko za záď. 

„Odlom je od lodi! Předložka od. Od!! List pádla 
zapíchnout za prdel a oběma rukama tlačit od sebe. 
Od!!“ ječel Mrkváč na zpocenou posádku a vodní 
tříšť nahrazoval pivní pěnou. 

„No vidíš, že to jde,“ pochválil po půl hodině Ještě-
ra. „Teď ještě trefte támhle ten jazýček mezi židlemi  
a pod židlí hned kontra, špička proti proudu  a po-
malej traverz ke břehu. A pak že ne. Právě jste dali  
WW II, “ mlasknul spokojeně .

 „Ale byla to fuška,“ otřel si Ještěr rukávem košile 
orosené čelo. „No normálně, jak jsme se s Janinou 
vyloupli nad tou přejí, říkal jsem si:  No, nazdar ho-
diny. To nemůžeme dát. A potom jsem to za tím fíku-
sem trošku podržel na pádle, Janina dvakrát hrábla 
a najednou špička přímo na ten jazýček. Dole už 
brnkačka. Já si myslím, že to nemělo daleko do troj-
ky,“ zhodnotil svůj výkon udýchaný Ještěr. 

„Těžko na cvičišti, lehko na bojišti,“ poklepal ho 
Mrkváč po zádech. „A tady to platí dvojnásob. Na 
vodě už půjde opravdu o život.“ 

„Já chci na Kokořín,“ zafňukala Jana. Seděla  stále 
na sedačce na háčku, hlavu skloněnou mezi rame-
ny, které stoupaly a klesaly, jak doháněla kyslíkový 
deficit. Nakonec  i ona vstala, vystoupila z lodě a do-
šla ke stolu, kde jedním douškem vypila celý štucl 
piva. „Hele, vy dva. Seděli jste na tom vůbec někdy?“ 
mlasklo prázdné dno sklenice o mokrou papírovou 
oplatku a Jana zapíchla oči přímo do  Mrkváče. 

„Jak to myslíš?“ postavil se teď vedle Mrkváče  
i Klátil a vytrčili proti ní bojovně brady. 

„No jako jestli jste fakt už někdy něco jeli. Jest-
li to nemáte jenom načtený z nějakých webových 
stránek nebo příruček pro vodáky.  Pokud mi paměť 
sahá, byli jsme na všech vandrech vždycky pohro-
madě a nikdy jsem neslyšela,  že  chystáte na něja-
kou vodu,“ odrazila jejich útočné  pohledy a zkřížila  
dlouhé nohy na židli před sebou. 

„Dovol,“ ohradil se Klátil. To jediné slovo zmuto-
valo odrazem od stěn náhle zcela tichého salónku. 

„A jak nám to jako dokážete?“ řízla do nich teď už 
zcela jízlivě Jana. 

„Tak třeba až pojedeme tu vodu. Ne?“ zakoktal 
Klátil.
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„U hajzlíků jsou takový schody,“ vyhrkl bezděčně 
Ještěr. 

Mrkváč a  Klátil se na sebe zděšeně podívali. 

Klátil s Mrkváčem stáli nad peřejí z hlazeného be-
tonu. Na první pohled nebyla peřej nijak náročná. 
Osm nebo deset stupínků poměrně nízkých schodů. 
Potom dostatečně široký volej chodby, kde se proud 
zklidnil a již jen v drobných a neškodných vlnkách 
narážel do dveří hajzlíků pro pány i pro dámy a do 
dveří od sklepa. Zářivka na stěně dodávala jejich 
obličejům ještě bělejší odstín, než jejich obličeje 
skutečně měly. Šeptaným slovům nebylo rozumět. 
Občas vylétla ruka jednoho nebo druhého směrem 
dolů a gesto zakončila vlnovkou nebo obloučkem. 
Po poradě přitáhli plastovou kanoi na hranu schodi-
ště. Nastoupili. Mrkváč se posadil na místo háčka. 
Nohy zkušeně zasunul pod sedačku, kolena roze-
vřel do širokého „V“ a zadkem se o sedačku spíš 
jenom opřel. Klátil na zadku roztáhl široce nohy   
a koleny se zaklínoval do obliny lodě pod bortem. 

„Jedem!“ zavelel Klátil suchým chraplavým hla-
sem  a zapíchl list pádla do dlažby. 

Mrkváč opřel pádlo do prvního schodu peřeje a jak 
zabral, dostal po dlouhé době zdravou barvu. 

Kánoe se na hraně betonové peřeje mírně zhoup-
la, ale i přes úsilí obou vodáků skončila v původní 
poloze. 

„Je to tady nějaký mělký,“ zaskřehotal Klátil.  
„Můžete do nás někdo strčit?“

To byla chyba. Pomohli všichni. Kanoe vlétla  
do peřeje rychlostí, se kterou při poradě ani Klátil  
a ani Mrkváč nepočítal. List Klátilova pádla položený  
v peřeji na plocho nedokázal už loď zpomalit. Zvuk, 
který klouzající pádlo po nášlapech stupňů vydáva-
lo, připomínal velikonoční řehtačku. Hrany schodů 
rozvlnily plastové dno kanoe a Mrkváč bolestí povo-
lil kolena. Do voleje chodby vlétla loď nepředpoklá-
danou  rychlostí. Se štěstím minula dveře s dámou 
v kloboučku a pánem s cylindrem a špička lodě za-
mířila neomylně k dveřím do sklepa. Ty s hlučným 
prasknutím povolily a za nimi následovala další, ten-
tokrát již úzká a mnohem strmější peřej. 

„Nevidím šutry,“ ozvalo ze tmy, kde loď najednou 
zmizela.

Následovala mohutná exploze doprovázená sérií  
drobných výbuchů. Ze tmy vylétly na  osvětlenou 
chodbu chuchvalce bílé pěny. 

Hani se objevila na schodech  u hajzlíků nečekaně. 
„Co tu zas děláte, kreténi?“ zařvala na skupinku  

u schodů. Potom uviděla otevřené dveře do skle-
pa. Rozběhla se. Na rozdíl od Klátila a Mrkváče 
dosáhla na vypínač. Chodbu i schodiště do sklepa 
zalila nažloutlá barva. Hani sestoupila pár schodů 
a v místě, odkud již do sklepa viděla,  zkameněla. 
Bylo to horší, mnohem horší, než si vůbec dokázala 
představit. Ve středu sklepa  bobtnal  ostrov pěny, 
ze kterého trčela jen záď lodi. Bobtnání doprovázel 
svištivý a bublavý zvuk unikajícího vzduchu. Stěny 
i strop byly postříkány flitry pestrých barev, které 
se postupně odlepovaly a padaly na podlahu, kde 
vytvářely neskutečný  impresionistický koberec.  
Z Mrkváče a Klátila vyčnívaly ven, z napěněného 
oblaku, jen hlavy. I ty pocákal šílený impresionista  

neskutečným množstvím barev. Všude po podla-
ze se válely střepy sklenic s vinětami Moravanky, 
Kunjovanky, sterilizované papriky, mrkve a hrášku  
a mezi střepy se plazila háďata  kysaného krouha-
ného zelí a kozích rohů. Ostrůvky červené řepy při-
pomínaly tratoliště krve.

„Ven!!“ zařvala Hani z plného hrdla a pak se posa-
dila na schody a zabořila hlavu do dlaní. 

Klátil i Mrkváč  ihned a rádi poslechli. 
„A tu Auroru tady necháte!!!“ zavrčela vztekle,  

když ji míjeli na schodech.
 „Heléé  ty šulínéé. Jaks to mysléél s těma Hustó-

péčééma. Jakóó že su  úplně blbé,“ křičel na za nimi  
moravák Míra, když utíkali z hospody. 

Jana už skoro spala. Mobilní telefon na nočním 
stolku se zavrtěl a černou tmu rozjasnilo modré 
světlo. V polospánku a po paměti sáhla na stolek  
a sklo telefonu přejela bříškem prstu. Ospalýma oči-
ma lovila písmenka na displeji.   

„No dobrá. Tak zase na Kokořín. M + K“  
 

3. místo – Próza Oldpsavci
Jan Valeš – Jeňýk (Holýšov)

 
na vrchoLu tŘeMošnÉ

Abys dosáhl hvězd
Musíš stoupnout na špičky
A výš
Musíš až na stoličku
Na které jindy sedíš a čistíš boty
Co v nich chodíš po zemi
Ale někdy
Jistěže zcela vzácně
Tak vzácně jak je z Brd vidět Alpy
Se hvězdy skloní k tobě samy
A jejich prach
Postříbří tvou budoucí cestu

3. místo – Poezie nad 23 let
Vít Kolinger – Dan (Příbram)

oPočno 
…závany vůně odkudsi    
brambor pečení a
štiplavý dým pálené natě
Paraván mlhy ranní               
rousané štrapácení
alejí stromů soutokem cest 
Za okny rychlíku 805
biograf běží pozpátku
Tuláci nevyřčení
kolik že zůstalo pod kůží 
zářivě chladných dnů?

3. místo – Poezie nad 23 let
Břetislav Kotyza – Koty (Zlín)
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prokletý les
Ta dívka se mu zalíbila už na nástupišti. Dlouhé 

temné vlasy s rudými odlesky, krásné oči, roztomilá 
červená ústa. Na sobě měla vybledlé džíny a kha-
ki bundu zapnutou od krku ke kolenům. Na zádech 
„mrtvý dítě“, dost špatně zabalenou usárnu. To Mar-
ka pobavilo nejvíc. Byla sama a ani to nevypadalo, 
že by se měl někdo přidat. 

Ve vagónu si sedl tak, aby ji mohl nenápadně sle-
dovat. Doufal, že se naskytne nějaká příležitost, aby 
ji mohl oslovit, nebo jí nějak pomoci. Snad se to děje 
i opravdu, nejen v knihách. Byl romantik, rád se po-
tuloval přírodou jen tak sám, ale na takovou chvíli  
v koutku srdce čekal, o takovém děvčeti, snad v ne-
snázích, snil. Vlak se rozjel, dívka z kapsičky bun-
dy vyndala papírek a přelétla ho očima. Co na něm 
bylo, se ukázalo brzy, protože ta krásná cestovatelka 
v každé stanici porovnala nápis na nádražní budově  
s obsahem lístku v ruce. Aha, takže jede někam, 
kde ještě nebyla. Patrně na ni bude někdo čekat, 
aby jí vyzvedl. A Marek si moc přál, aby to byla tetič-
ka, nebo dívčí klub, jen ne nějakej kluk. 

Neměl jasný cíl, vyjel si jen tak na vandr, jako ob-
vykle sám. Rozhodl se tedy, že vystoupí stejně jako 
ona, půjde příležitosti naproti!

Po necelých dvou hodinách konečně vystoupili na 
malém nádražíčku. A nikde nikdo. Marek předstíral, 
že si upravuje přezky na usárně, ale nenápadně vy-
čkával. Pak už mu to připadalo hloupý, tak se vydal 
z nástupiště ven. Pohvizdoval si, nespěchal. Měl 
štěstí, asi padesát metrů směrem k řece byl otevře-
ný kiosek. Zamířil tedy k němu a koupil si plechovku 
piva. Nečekal dlouho, zakrátko se objevila i ona. Po-
řád se rozhlížela, zjevně někoho vyhlížela a patrně 
marně. Přicházela blíž a blíž a Marek v jejím obličeji 
viděl rozmrzelost, možná i slzy v očích. 

„Ahoj,“ začala opatrně a hlas měla přímo anděl-
skej, „ty to tady znáš?“

„Ahoj, tak trochu.“
„No, víš, měli tu na mě čekat kamarádi, ale nikde 

nikdo, vůbec nevím, co teď.“
„Někam jste odtud měli jít?“
„Jo, jeden z nich má prý kousek odtud boudu. 

Koná se tam slezina, říkali.“
„Aha. Mám docela čas, tak jestli chceš, pomůžu 

ti to najít.“
Markovi se štěstím rozbušilo srdce. Konečně. Ko-

nečně snad prožije nějaký hezký příběh, zachraňu-
je dívku v nesnázích! Nabídnul jí loka z plechovky  
a ona se usmála a nabídku přijala.

„Marek.“
„Lída.“
Zalomili palce a Marek byl samá ochota.
„Nejdřív ale trochu poopravíme tvou usárnu. Dale-

ko bys to nedonesla.“
„Lída se trošičku začervenala a usmála se.  

Nádherně.
„Ještě to pořádně neumím, víš?“
„Na to jsou stejně lepší chlapský ruce. Koukej: 

musí se to hrozně mačkat.“
„Poslali mi takový plánek,“ pokrčila rameny Lída, 

která sledovala jeho počínání„ ale vůbec se v tom 
nevyznám. Spoléhala jsem, že si pro mě přijdou.“

„No, moudrej z toho nejsem, ale snad se nám po-
daří určit aspoň směr. A třeba je potkáme, jak ti jdou 
naproti, jen se zakecali a mají zpoždění. Teplo cel-
kem je, světlo bude taky ještě chvilku, tak to nějak 
dopadne.“

„Dík, Marku, co bych se bez tebe počala,“ pípla.
Připadala mu hezčí a hezčí.
Kousek od kiosku byl rozcestník s barevnými 

značkami. Dali hlavy dohromady a podařilo se jim 
najít cestu do toho správného lesa, kde bude chato-
vá osada Lídiných kamarádů. 

Asi po půlhodině došli ke kapličce. Byla dost om-
šelá, už dlouho se o ni nikdo nestaral. Dál je vedla 
cesta kolem rybníka, pak podél potoka se záplavou 
blatouchů a krásnou alejí vzrostlých listnáčů. Znač-
ky moc nesledovali, ale stejně nebylo kam uhnout. 
Pomalinku se šeřilo. Všimli si, že je ticho, nezpívají 
ptáci, utišil se vítr a už se docela setmělo. Potom 
problesklo rudé slunce na obzoru a zbyla po něm 
jenom nachová šmouha na temnějším a temnějším 
nebi. A když zahoukal nějaký divný opeřenec, Lída 
se instinktivně chytla Marka za ruku. 

„Já bych šlapal dál,“ prohlásil Marek energicky  
a doufal i chlapácky, „pokud to nenajdeme do úplný 
tmy, tak přespíme na nějakým plácku a ráno zase 
vyrazíme. Potlach je stejně až v sobotu, ne?“

„Máš pravdu, Marku. Koukej, posvítí nám měsíc, 
vidíš?“

Podívali se na nebe, po němž pluly podivné cáry 
mraků, za kterými jakoby se schovával kalný měsíč-
ní kotouč. Při pohledu na něj by asi dneska básník 
sepisoval samé temné verše, napadlo Marka. Pře-
běhl mu mráz po zádech.

Lída měla najednou velké a hluboké oči, vděčný 
úsměv, prostě řeč těla byla jasná. Dívka v nesná-
zích důvěřuje svému ochránci. A Marek byl pyšný, 
že je tím rytířem právě on. 

„Nebolí tě nohy, nebo tak? Můžeš jít?“
„Jasně, nic mi není, neboj.“
A tak pokračovali v cestě, drželi se za ruce a Lídu 

to pobavilo.
„Jako Jeníček a Mařenka, viď? Ale pozor na perní-

kovou chaloupku!“
Jenomže jakmile to dořekla, spatřili mezi stromy 

světýlko. Smích je na chvilku přešel, ale nedali si 
zkazit náladu a vydali se za ním. Oba doufali, že ko-
nečně našli osadu, kterou tak dlouho hledali. Ale po-
řád bylo ticho, žádný povyk, smích, zvuk kytar, nic.
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Nebyla to osada, ale jakýsi hostinec. Přízemní, 
poměrně rozlehlé stavení s malými okny, odkud se 
linulo kalné žluté světlo svic. Nad vchodem zavě-
šený vývěsní štít, na kterém byl oprýskaný stříbrný 
měsíc a sotva čitelný nápis: U tem... dál to nepře-
četli.

Marek s Lídou se na sebe podívali. Potom kýv-
li hlavou a Marek vzal za kliku. Přesně jak čekali, 
dveře se otevřely s nepříjemným vrzáním. Vešli 
dovnitř a ocitli se v nízké rozlehlé místnosti s ně-
kolika lavicemi a stoly, příjemně osvětlené svíčkami 
v různě velikých kovaných svícnech. V začernalém 
krbu planul oheň, jakoby je zval dál. Nebyli tu sami. 
Sedělo tu několik hostů, od pultu s pípou se zazubil 
mohutný hostinský. Vesele na ně zahalekal:

„Vítám vás v šenku U...“ máchnul hadrem, aby za-
hnal slepici, „...Měsíce, panstvo!“ 

Sundali ze zad svá zavazadla a poslušně usedli 
na lavici, kterou jim ukázal. Hosté je chvilku sledo-
vali, ale pak si zase každý hleděl svého. Všichni byli 
nenápadní, skoro v ničem se neodlišovali, Marek 
se nad tím chviličku pozastavil, ale pak pomyslně 
mávnul rukou. Co je na tom? Jak se tak rozhlížel, 
povšiml si, že to vlastně vypadá, jako kdyby tu vů-
bec nebyla elektřina. Svíčky, krb, žádná lednice, 
už vůbec hrací automat. Připadalo mu to zajímavé  
a příjemné. Malá okna byla ve výklencích, v jednom 
z nich stály do očí bijící digitální hodiny s velkými 
červenými čísly, která se odrážela ve skle. Takže 
přece proud. Nebo baterie. Vzpomněl si, že vypa-
dají jako hodiny v autobusu. Ale neměl kdy se nad 
tím zamyslet, protože přitančil hostinský.

„Pivečko? Máme černý speciál jménem Dark 
moon. Ano? Slečně třetinku?“

Zase odtančil a za chvilku přinášel korbel pro 
Marka, před Lídu postavil krásný pohárek na nožce  
z černého skla. Přiťukli si a opatrně ochutnali. 

„Hmmm,“ ocenil ten pěnivý mok Marek a utřel 
pěnu ze svých poněkud řídkých, ale pečlivě udržo-
vaných vousů.

Lída trochu ucucla a opatrně polkla. Maličko při-
kývla na souhlas a kradmo se rozhlížela. Vypadalo 
to, že se tu bojí. Marek se ještě napil a s osvěžením 
se dostavil i pocit síly. Se mnou se nemusíš bát ni-
čeho! sliboval v duchu sobě i jí. 

Dveře se pootevřely, vklouzli další dva hosté. Asi 
to uměli otevřít tak, aby to nevrzalo.

Hodiny ukazovaly půl desáté.
„Večeře se dodělává!“ zavolal na celý lokál hostin-

ský, „vydržte, panstvo!“
Přihodil do krbu polénko, oheň ho dychtivě olízl. 
Marek upíjel ze svého půllitru, pivo mu chutnalo 

čím dál víc. Lída jen seděla, byla bledá, bázlivě po-
kukovala kolem. Pořád měla bundu zapnutou až ke 
krku, i když od krbu se linulo příjemné teplo. Velmi 
příjemné. Marek se rozvalil na lavici a naznačil ges-
tem hostinskému, že má prázdný korbelík.

„Hned, hned, mladý pane!“
Oheň trávil svou porci dřeva, spokojeně prskal.
Na hodinách bylo deset hodin a jedenáct minut, 

Markovi přišlo zábavné, jak se to v odrazu ve skle 
mění v jedenáct padesát pět. Všimli si toho asi  
i ostatní, protože hleděli stejným směrem. Vypada-
li teď nějak divně. Asi to bylo špatným osvětlením, 

nebo mihotavým plamenem, ale měli takové kostna-
té ruce, propadlé obličeje, šedou barvu...

Lída byla úplně bílá ve tváři. O to výraznější se 
zdály její oči. Zamyšleně se dívala do svého pohá-
ru a v koutku úst jí zacukalo. Asi se jí chce brečet, 
usoudil Marek, nelíbí se jí tu. Ale proč? Trochu sice 
strašidelné, ale příjemné.

Červená čísla ukazovala třičtvrtě na jedenáct  
a lokále to zašumělo. Najednou tu bylo skoro plno. 
Kdy a odkud ostatní přišli? Asi jsou z okolí a dobře 
to tu znají, třeba je tu zadní vchod. Marek se nene-
chal vyvést z dobré nálady. Mohutně si loknul. 

„Áááá,“ blaženě vzdychnul a všichni s ním. Teď se 
dívali na něj. Trochu ho to zarazilo. Opravdu cení 
zuby, nebo se mu to zdá? A proč se najednou při-
blížili? Snad Lídě nechtějí ublížit? Bude se za ní bít!

V hodinách cvaklo.
22.55. A v zrcadlovém odrazu také. Hostinský je 

otočil nohama vzhůru, aby to zrcadlení zdůraznil. 
„Vítejte v šenku U temné strany měsíce!“ zahulá-

kal, „v doupěti šílených, ale hlavně hladových vyvr-
helů a jiné lůzy! Bude se podávat večeře!“

Přistoupil k Lídě, ta pomalu vstala, odložila ko-
nečně tu svou dlouhou bundu a najednou tam stála  
v překrásných černých šatech se stříbrným lemem 
u krku. Podala hostinskému svůj pohár a ten vylil 
zbytek piva a uklonil se:

„Má paní Lydie, jsem vám k službám!“
Marek vyskočil, ale několikery ruce ho chytly  

a vtlačily zpátky na lavici. Ruce kostlivců, které čou-
haly ze ztrouchnivělých hábitů. 

Bledá dívka v černém najednou držela v ruce dýku 
a usmívala se. Špičkou jazyka přejela své plné rudé 
rty a chraplavě zašeptala:

„Promiň, Marečku...“
Vpich skoro necítil. Jenom nevěřícně zíral, jak 

 z jeho žíly na ruce proudí krev do pozlaceného po-
háru a ta krásná bledá bytost se chvěje nedočka-
vostí. 

Potom se dychtivě napila, až jí krůpěje Marko-
vy krve potřísnily bílé líce, ruce i šaty a nadšeně  
vykřikla:

„Tak výborná horká a mladá krev!“
Všechny mátohy v místnosti se přiblížily až k Mar-

kovi a hostinský zavelel:
„Večeře, panstvo, poslužte si!“
Odvedl dámu do křesla u krbu a oba pak s drav-

čím úsměvem sledovali, jak hosté chlemtají, trhají  
a perou se o nejlepší sousta. 

Les byl temný, nebyla vidět ani cesta, ani značky 
na stromech, měsíc se odvrátil od toho prokletého 
lesa... 

Časné ráno vystlalo údolíčko mlžnými polštářky  
z mlhy, sladce zabarvenými nevinným růžovým 
sluncem. Nedaleké nádraží bylo prázdné. Až... až 
na krásnou dívku v zelené bundě se špatně zabale-
nou usárnou na zádech. 

V dálce zahoukal první ranní vlak.

3. místo – Próza nad 23 let
Vítězslava Felcmanová – Vitolda (Praha)
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Pracovná sobota
Vyziabnutý pikolík v saku po staršom bratovi
ignoruje nedopité fľašky
a Boha, ktorý sa plazí popri stene 
s opadanou omietkou
Na konci šichty 
dlhej ako cesta z Brna do Prahy
si oblečie pásikavé tričko
(modro-biele)
Pripne Pegasovi odložené krídla
rozhodí ruky
a majetnícky zvolá 
„CELÁ OBLOHA JE MOJA!“

1. místo – Poezie Oldpsavci
Adalbert Mezei – D´Ady (Hronsek)

případ k
Ilona čekala jako každý dvacátý pátý den v měsíci 

na předem domluveném místě. Restauraci dnes vy-
měnili na její přání za vířivku. Ilona byla spolehlivá  
a ctižádostivá. A tato kombinace znamenala napros-
tou důvěryhodnost, což brzy pochopil i Igor. Bylo mu 
jedno, jestli s Ilonou stráví jen večer u dobrého jídla 
nebo noc v jeho druhé pronajaté garsonce. Jeho cíl 
byl jediný: Ilona musela odebrat jednou za měsíc 
jinému muži místo jedné kontrolní ampule krve pro 
stanovení dostatečné hladiny Trampalenu, ampule 
dvě, jednu označit Igorovým jménem a tu odeslat 
na Úřad kontroly.

Blížily se konečně Velikonoce a Igor chtěl tyto 
vzácné volné dny strávit pryč. Pryč veškerým 
lžím, nekončícím povinnostem a všudypřítomné 
propagandě. Pravděpodobnost, že potká někoho  
v okruhu deseti kilometrů od lesa, byla nulová. Prav-
děpodobnost, že potká někoho v zakázané Zelené 
zóně, byla mínus dvacet. S tím, že není potřeba 
lesy, dřívější chatové oblasti nebo i rybníky ohrazo-
vat, si byly vrchní představitelé Republiky naprosto 
jistí. Všichni brali přece zázračné léčivé přípravky, 
které tyto, podle nich volnomyšlenkářské a od práce 
odvádějící touhy, naprosto potlačovaly. A obstarat 
pilulku pro každého občana na každý den stálo už 
Republiku beztak mnoho výdajů. Ale přeci víte, když 
výnosy stále převažují náklady, systém si může jen 
chrochtat.

„Zdravím Tě, Slůně,“ pravil zřetelně, ale trochu 
nejistě Igor.

Ve sluchátku se ozvalo silně nervózním tónem: 
„Nazdar Igore. Před sedmi lety jsem Ti řekl, že už 
nejsem Slůně, ale Karel.“

„Karle, byl jsi Slůně 23 let, před sedmi lety…pro-
miň, ještě jsem si nezvykl,“ omluvil se na oko Igor.

Ve sluchátko se začalo rozpínat ticho, které po 
chvíli Igor přerušil: „Je dnes zelený čtvrtek, blíží se 
Velikonoce a začal jsem přemýšlet o té nové aplika-
ci 325. molekuly.“

„A?“ otázal se natvrdleKarel.
Nepochopil. Dal mu dvě naprosto jasné indi-

cie - nebyl žádný zelený čtvrtek, ale bílá středa. 
Zelená je přeci jejich barva! Nebo aspoň byla.  

A Velikonoce? Ty trávili vždy spolu. 
Igor pokračoval: „Máš nějaký nápad?“
„Třistadvacetpětka jde mimo mě, to víš. Až budeš 

mít hotový případ K, zavolej.“ Tuto větu pronásledo-
val tón vyvěšeného telefonu.

Igor zatáhnul rolety, ze zvyku se ohlédl a vymáčk-
nul z blistru svoji dnešní tabletu. Polil ho ledový pot. 
Nemusel se bát, ale pocit, že jde proti pravidlům, 
mu denně zvedal tep nad 180. Už to byl druhý rok, 
co zatahoval rolety a také druhý rok, co po 5 letech 
přestal užívat Trampalen. Přípravek, který musel 
užívat každý dřívější tramp. Jako každý obyvatel 
Republiky musel i Igor podle svých dřívějších tužeb  
a koníčků užívat povinně nějakou zázračnou pilul-
ku.Jeho spolupracovník rybář zobal denně Stop-
kaprina. A takový Jehličangin, jenž navodil člověku 
naprosto identickou harmonii lesa, dostávali jen Ti 
nejlepší za mimořádné zásluhy.

Detektor snímající vyloupnuté tablety mělo kaž-
dé platíčko, avšak další přídatná opatření byla in-
stalována pouze zaměstnancům kategorie B, C, D  
a E. Neposlušnost u zaměstnanců kategorie A, mezi 
které Igor jako hlavní inovátor vývoje nových a lep-
ších přípravků patřil, byla téměř vyloučena a další 
ochranná přídatná opatření byla již podle Republiky 
zbytečná. Po sedmi hubených letech, kdy z výsa-
dy jít si do lékárny k táře koupit nějakou tabletku, 
se stala povinnost. Povinnost, ke které byli občané 
systémem donuceni a za jejíž nesplnění jste se ná-
sledujícího rána už nedožil. Tak jako každý musel 
odvádět daně, musel každý denně polykat nějakou 
tabletu. 

Molekula K byla osmnáctým případem tohoto roku 
a právě toto písmeno dalo Igorovi naději, že se tato 
látka  stane molekulou konečnou jak pro Úřad vý-
voje, tak pro něj. Zadávací protokol žádal látku, po 
které by své tužby ztratili všichni a to už po jediné 
aplikaci, takový restart svědomí stálo v poznámce. 
Víte totiž, na kolik vyjde Republiku tableta pro kaž-
dého na každý den? To, že protokol povoloval smrt 
jako nežádoucí účinek molekuly K, bylo pro Igora při 
vývoji poslední kapkou. 

Igor byl kovaný tramp. Ještě před sedmi lety trávil 
každý víkend někde v zeleném na cestách ve svých 
věčně zablácených pohorách, krize nekrize. Ještě  
v té době si lidé vážili toho, že mohou pracovat a své 
volno pak strávit šťastní po své vůli. Třeba v lese.  
V tichu. U ohně. Mít nějaké záliby bylo zakázané  
a na druhou stranu … kdo ochutnal nějakou pilulku, 
což musel každý, by se chtěl každý víkend otravo-
vat s nějakým balením, chozením po horách nebo 
několikahodinovým vysedáváním v chladu u vody, 
když takhle po jedné tabletě mohl makat do úmoru, 
nemít starosti, vydělat si majlant a zvyšovat ekono-
mický růst své milované Republiky?

Jarní sólo vandr překonal Igorova veškerá očeká-
vání. Příroda byla lidu a odpadků prázdná a naopak 
zvířat plná. Ráno ho budila Ptačí sonáta, k obědu si 
pustil Mravenčí rondo a v noci usínal za tónů Soví 
svity. Jen těžko se mu vracelo zpět do nevyhnutelné 
reality, ale při pomyšlení na molekulu K mu naběhl 
na obličeji nepatrný náznak úsměvu. Bál se nějaké-
ho předčasného vyzrazení, ale cítil se být poslední 
nadějí tohoto systému. Stále věřil ve zbytky lidského 
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instinktu a počítal, že prozření 10 milionů občanů  
v jeden okamžik bude silnější a rychlejší než reakce 
Vedení, třinácti lidí, kteří za tímto systémem stáli.

Uplynul měsíc a Igor práci na molekule K zdárně 
dokončil. Vzorek konečně poslal ke kontrole Karlo-
vi, který stál za propuštěním každé šarže. Jakmile 
odeslal i veškeré dokumenty potřebné ke schválení 
nové molekuly, zobrazilo se mu na jeho telefonu Ilo-
nino číslo, poprvé zavolala sama. Jaká milá náhoda. 
Že prý bude pozítří čekat v restauraci 690. Radost 
z dokončené práce šla zcela do ústraní, myšlenky 
nyní patřily jen Iloně, proč zavolala? Chce ukončit 
jejich spolupráci? Něco jde mimo plán? Je těhotná?

Igor dorazil do podniku v předstihu. Ve dveřích se 
ale zarazil. V salónku již seděla, krásná jako obvyk-
le, ale ne sama. Loučila se s Karlem, který už nebyl 
Slůnětem. Karlem, který se oddaně účastnil každo-
týdenních oslav Republiky. Igor uskočil do strany  
a počkal, až restauraci jeho dávný přítel opustí. 
Tato nečekaná událost však neměla na jeho setkání  
s Ilonou žádný vliv. Chovala se jako obvykle, jen prý 
objevila tento podnik, kde skvěle vaří, a tak chtěla to 
dobré jídlo dopřát i jemu.

O den později začala Igorovi zvonit v jeho pracov-
ně tajná linka. Úlek a rozlitý meduňkový čaj násle-
doval křik v telefonu: „Drápe, tys to dokázal.“ A Igor 
pochopil, že Karel nikdy nepřestal být Slůnětem. 
Revoluce mohla začít. 

3. místo – Próza nad 23 let
Elstnerová Marie – Drsná Maňa (České Velenice)

roMantik Proti 
systÉMu

Väzenia z betónu
ostrý zvuk žargónu politiky
Miesto pesničky z rádia
éterom zaznieva len šedý šum

Don Quijote dožíva

Máte náramky kovové
z nich čítate koľko je 
ešte času
mať čas 
len na okrasu

Tak mi povedz prečo asi
v uliciach kráčajú masy
a lúky prázdne sú?
Ja viem, je to ťažké mať
len tak prostý cieľ

Aby ti vo vetre viali vlasy
a svoju milú bozkával
lacným vínom opitý

3. místo – Poezie do 23 let
Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)

s úsměVem jde 
Všechno líp

Henry měl jeden pokus. Jednu zápalku zapome-
nutou v prázdné krabičce. Z lesa, nádherně zele-
ného lesa stoupala pára. Tály hromady těžkého 
sněhu a na loňské žluté trávě jsme k sobě přiklekli. 
Skoro jsme se dotýkali špinavými čely. Henry se 
usmál jako malý kluk. Udělal jsem z prochladlých 
sedřených rukou malý domeček proti větru a Henry 
škrtnul. Sirka se zlomila a trochu zasmrděla. Druhý 
škrt. Poskočil plamínek a olízl vlhké smrkové větvič-
ky. Henry zasyčel, jak mu krátká sirka spálila prsty, 
ale vydržel. Smrčí se zkroutilo a skutečně trochu 
začalo hořet. „Foukej, nebo je to v pytli!“ K šedému 
nebi začal stoupat proužek lahodného dýmu. He-
nry rychle lámal další titěrné větvičky. Začali jsme 
se šťastně smát, jako dva blázni. Konečně jsme se 
smáli po dlouhé době doopravdy, až nám tekly po 
tvářích slzy.

To se celé stalo až odpoledne. Ráno jsem se opí-
ral zvenku o stěnu boudy, stranou od studeného 
únorového deště a usrkával vodovou polívku z plas-
tové nádobky. Opatrně jsem černými prsty vytáhl 
zmuchlaný kousek papíru. „Ahoj táto, pořád mi to 
psaní rukou moc nejde, ale snad se zlepším. To víš, 
ve škole se píše jen na počítači. Tvůj kamarád Dře-
vař mě učí. Scházíme se teď pravidelně, ale máma  
o ničem neví.“

Hlavou mi blesklo, že všechno začalo před pěti 
roky. Snažil jsem se tehdy dělat redaktora turistic-
ké rubriky a poslouchat svojí ženu. Myslel jsem si, 
že se mě to, co se kolem děje, netýká, ale šťastný 
jsem nebyl. Jenže pak jsem začal mít po krk tépo-
vinné dobré nálady. Těch falešných úsměvů, které 
každý ve společnosti rozdával na potkání. „Jak to 
děláte, že máte neustále tak skvělou náladu?“ ptal 
jsem se ironicky shrbené uklízečky u nás v redakci, 
když se smála nad rozlitým kýblem, který jí kdosi 
ve spěchu rozkopl. „V naší občanské společnosti je 
přeci krásně a já miluji všechny lidičky,“ smála se 
křečovitě. Poslední kapkou byl čtvrteční míting dob-
ré nálady. „Všichni se smějeme, všichni!“ křičel na 
mě kouč, když jsem se na rozdíl od kolegů z kanclu 
na pravidelném ranním mítingu dobré nálady hlasi-
tě nesmál. „Tebe bude, občane, ta špatná nálada 
mrzet!“ křičel na mě s úsměvem. „Já už tě pozoruju 
dlouho. To je sabotáž společných hodnot občanské 
společnosti! Máš mínus 10 bodů! Dobrá nálada 
přece podporuje vynikající pracovní výsledky členů 
naší občanské společnosti!“ pokračoval. „A nyní si 
nahlas proslovíme zásady naší společnosti.“ Dav 
kolegů začal kromě mě jedněmi rty nahlas unisono 
deklamovat: „Máme stále dobrou náladu. My, ne já. 
Neobtěžujeme ostatní svými problémy, zvyšujeme 
svůj výkon, jsme na sebe hrdí…“

Vzpomínky přerušily kroky za boudou. Trhnul jsem 
sebou a snažil se papírek ukrýt. „To jsem jen já. Ne-
zbyl ti kousek chleba?“ ptal se Henry. Právě jsem 
dojídal poslední ždibec. Henry chápavě kývnul. 
„Klidně si čti, budu hlídat.“

„Táto,“ začal jsem znovu číst, „musel jsem před 
všemi ve škole říct, kde je můj táta,“ běželo dál kos-
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trbaté písmo. „Asi, aby si na mě dali všichni pozor. 
Aby mě ponížili. Já jsem to ale řekl tak, že jsem na 
tebe pyšný. Paní učitelka na mě pak křičela. A taky 
na ostatní. Že to není správný příklad člena naší ob-
čanské společnosti. Musel jsem stát v koutě třídy  
a tam se na ostatní usmívat. A já se opravdu usmí-
val, protože mi Dřevař slíbil, že mě vezme na Ja-
vorky. Pojedu konečně jako ty. Neboj, máma se to 
nedozví. Ona by mě zabila.“

Opět mi čtení přerušily vzpomínky. Brzy jsem do-
stal pozvánku na stanici Občanské bezpečnosti. 
Třetí patro, podpraporčík Kalvas. „Redaktor Otru-
ba? Posaď se!“ změnil se tón hlasu navzdory úsmě-
vu z nejistého dotazujícího se na striktní přikazující.
„Tak ty nám špatnou náladou rozvracíš pracovní 
úsilí občanské společnosti!“ Prsty mu přestaly rejdit 
po klávesnici a začal vyjmenovávat: Od roku 2019 
redaktor časopisu Výletník. Kvalifikace: zkušenos-
ti s psaním z jakési literární soutěže Trampsavec  
a přehled o zeměpisných reáliích. Po zániku ostat-

ních medií začleněn do struktury Centrálního digi-
tálního media. Na starosti rubrika Krásy naší vlasti 
určená pro skupinu občanů naší občanské spo-
lečnosti zajímající se o turistiku. Zde se seznámil  
v roce 2022 se současnou ženou Martinou. Martina 
Otrubová je v roce 2025 povýšena na asistentku ve-
dení. Dne 22. 11. 2025 ve 14:30 sdílí na svém profi-
lu sociální sítě Kamarádovník cituji: Ten můj trouba 
musí okamžitě přestat jezdit na ty jeho čundry. Ne-
chceme přeci sbírat trestný body do toho nového 
systému hodnocení občanů. 

„Ty ses rád toulal po lese, viď?“ zvedl Kalvas oči 
od monitoru. „A nechal se u toho občas i chytit,“ po-
díval se Kalvas na mě svýma rybíma očima. „Třeba  
v Javorových skalách.“ - „Kde prosím?“ zamži-
kal jsem očima. „Teď mi upřímně řekni,“ ignoroval 
Kalvas moje překvapení a položil na stůl fotokopie 
dávných pokut, které jsme od ochranářů kdysi do-
stali na Javorkách. „Myslíš si, že člověk, který spí 
v lese, dokonce si tam dělal i oheň, takže porušil 
snad všechny paragrafy našeho lesního zákona  
a zákona na ochranu naší krajiny, může doporučo-
vat lidem naší občanské společnosti výlety k načer-
pání sil do dalšího pracovního procesu? Myslíš si, 
že občan, který je v rozporu se zákonem, může být 
vnitřně spokojený a může šířit dobrou náladu v naší 
občanské společnosti? Myslím si,“ posunul si brýle 
na nose zpátky přes rybí oči, aniž by čekal odpo-
věď, „že ne.“ „Ale vždyť je to nejmíň osm let starý.
„Dost!“ bouchnul Kalvas do stolu. Hodil na stůl pár 
kancelářských á čtyřek s několika fotografiemi. Byl 
jsem na nich já, Henry a Dřevař. Různé momentky  
z dávných vandrů. Většinou od ohně, z pod převi-
sů a tak. Všechny ze sociální sítě Kamarádovník. 
Svého času jsem jich tam dost pověsil. „Ale to jsou 
moje soukromé fotky,“ zakoktal jsem. „A jsou taky 
pár let starý. Kde jste k nim…“ blekotal jsem. Kalvas 
na mě zase upřel rybí oči. „My ta data vlastníme. 
I ta z doby před vznikem Občanské společnosti. 
Snad sis vážně nemyslel, že ty fotky z Kamarádov-
níku, který jsi zadarmo léta používal, jsou jen tvoje,“ 
usmíval se Kalvas. „A je ti jasné, co to pro tebe teď 
znamená? Právě jsi obdržel tolik záporných bodů 
na to, abys poklesl o dvě třídy v systému hodnocení 
občanů, takže na místo redaktora v rubrice můžeš 
zapomenout.“ 

Za boudou se zase mihnula Henryho zmoklá hla-
va a vytrhla mě ze čtení dopisu a vzpomínek. „Na 
buzerplace se něco děje, asi bude nástup dřív,“ hlá-
sil. „Dám ti vědět.“

Od stanice Občanské bezpečnosti jsem přešel 
přes zasněžené náměstí Občanské společnosti do 
ulice Veselá a vkročil do chodby starého činžáku. Ve 
dveřích našeho bytu byl z druhé strany klíč. „Mar-
tino, to jsem já,“ zabouchal jsem na dveře. Kdysi 
krémově bílé dveře se otevřely, kolik dovolil omlá-
cený řetěz. Na ztemnělou chodbu vyletěla spolu  
s pruhem žlutého světla moje stará, pět let sbale-
ná usárna, zelená parka, klobouk a několik dávno 
nepoužitých trempských propriet. Než se světlo 
prudkým bouchnutím přerušilo, zahlédl jsem pra-
men Martininých světlých vlasů. Stál jsem uprostřed 
poházených věcí a bouchal na dveře. „Co blbneš!? 
“Dveře se naposledy krátce pootevřely. „Snad si ne-
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myslíš, že budu žít s někým, kdo má o dvě nebo tři 
třídy nižší úroveň, než já,“ usmála se. „Běž si zase 
za svejma, hadry na to máš!“

Celý otřesený jsem vykročil pátečním městem  
a zamířil k nedalekému nádraží. „No nekecej,“do-
nutil mě zdvihnout hlavu užaslý výkřik. Pár let jsem 
ho neslyšel, ale bylo mi jasný, že patří Henrymu. 
„Občan vyšší kategorie si vyrazil po letech na van-
dr!“ hlaholil nadšeně. „Bejvávalo,“ řekl jsem. „A tím 
si zároveň koleduje vo průšvih,“ dodal  spokojeně.
„Ahoj,“ lámal mi palcem Henry. „Tak zase jako kdy-
si, Tome?“ ptal se. „Nic není jako kdysi,“ vzdechnul 
jsem. „A co Dřevař? Ještě jezdí?“ „Víš, že Dřevař  
v podstatě žije v lese? No, spíš přežívá. Úplně mimo 
občanskou společnost. Něco mu tajně nosí kama-
rádi z bývalé osady a něco příbuzní z města. Však  
o víkendu uvidíš.“

Víkend utekl a nedělní zpáteční vlak drncal tajícím 
marastem mezi prvními domy předměstí. „Dneska 
můžeš spát u mě,“ naklonil se ke mně na nádraží 
Henry, „ale budeš si muset něco brzy najít.“ „Díky,“ 
kývl jsem vděčně. „Občan Otruba?“ usmál na mě 
hned před vlakem hranatej chlápek. „A co má bejt?“ 
„Půjdete nám něco vysvětlit.“ Občanská bezpeč-
nost! „Vy půjdete taky,“ usmál se na Henryho. „Tak 
prosím!“ ukázal k přistavenému autu.

„Až tě pustí,“ dočítal jsem konečně dopis od Pav-
líka, „vyjedeme pak spolu s Dřevařem.“ To se nače-
káš hochu, napadlo mě. Deset let je deset let. „Táto, 
drž se. Až to půjde, zase napíšu.“

Siréna přeťala hukot z dolu a buzerplac se rych-
le zaplňoval postavama v oranžových vatovaných 
mundůrech. Pod led banerem „Práce - odpovědnost 
k občanské společnosti“ se řadilo vedení tábora. 
„Pozor! Občané v rekvalifikaci!“ zahřměly přeba-
sované bezdrátové reproduktory. Hovořil velitel tá-
bora. „Bylo zjištěno, že se většina zvás během re-
kvalifikace dlouhodobě neusmívá a nepodporuje tak 
dobrou náladu a lepší pracovní výsledky. Porušuje 
tak hlavní zásadu naší občanské společnosti. Proto 
budou sníženy příděly stravy. A to do té doby, dokud 
se situace nezlepší. Rozchod!“ „Chlapi, neblbněte 
a trochu se usmějte, nechci tady chcípnout hlady,“ 
hučel do nás táborový staršina. 

Byl tam. Nepatrnej, ale v absolutní tmě bočního 
překopu přesto viditelnej. Uzounký proužek denního 
světla působil v podzemí, půl hodiny jízdy důlním 
vlakem, dvacet minut chůze po křivé drážce pro důl-
ní vagony a daleko za bachařema z lágru jako zje-
vení. Před posledním odstřelem v nejbližší štole tam 
rozhodně ještě nebyl. „Kam myslíš, že to vede?“ 
svítily Henrymu i ve tmě oči vzrušením. Začal jsem 
chvatně podávat Henrymu kameny a proud světla 
se rychle rozšiřoval. Pak už byla puklina ve zbor-
cené stěně tak velká, abych se jí mohl protáhnout. 
Henry lezl hned za mnou. 

Chvíli trvalo, než si oči zvykly na denní světlo. 
Henry mhouřil oči. „Jsme venku, kamaráde. Jsme 
venku!“ Okolo byl opravdickej les. Neviděl jsem ho 
v lágru přesně pět let. „Mám jednu sirku,“ mrkl se 
na mě Henry. „Nechal jí střelák s jednou cigaretou 
v důlním vláčku. Asi nám chtěl udělat radost.“ Oheň 
je pro trempa něco jako vzduch. Když ho nemá, tak 
umírá. 

Hřáli jsme se u toho malého neduživého ohníčku 
a lapali nozdrama po voňavém dýmu. Bylo jasné, 
na co oba myslíme. „Já se tam musím vrátit. Mám 
venku kluka. Nechci mu zničit život.“ 

„Já vím, stejně by nás brzo chytili,“ řekl Henry. 
Naposledy nasál milovaný kouř a ušlapal ohýnek 
pracovní botou. „Ale třeba zase seženeme sirku  
a o tom východu zatím nikdo neví. A když díru za-
kryjeme?“ Než jsme zalezli pod zem, byl kouř ještě 
slabě cítit z našich hadrů a já se na Henryho pořád 
šťastně smál. 

A usmíval jsem se, i když jsem procházel v oran-
žovém mundůru ve čtyřstupu branou do tábora. Po-
řád jsem cítil ve frňáku ten oheň a po dlouhé době 
jsem se cítil šťastný. I Henry se na mě usmíval. „No 
vidíte, že to de, když se chce!“ ozvalo se radostně 
před námi. „Z těchhle si vezměte příklad!“ ukazoval 
táborový staršina ostatním nás dva, tak, aby to viděl 
zástupce velitele. Ten spokojeně přikývl. 

2. místo – Próza Oldpsavci
Tomáš Racek – Tom (Praha)

stŘíbŘitě Mrazivý čas
Stříbřitě svítalo
Ledové krystaly
do tváří šlehaly 
Usedavě a  smutně
plakala hudba kamene
A ne že ne!
To já ji viděla 
tam u nás v zahradách
Tryskala vzhůru
a já dostala strach
když trošku zmatověla
a v naříkavých tónech
padala na kolena
Padala do jíní
padala do sněhu
v srdci jsem cítila
podivnou úlevu
že neztratí se zcela
Zimomřivě  se chvěla
když slunce zažínalo
mrazivé démanty  
Chtělo se zakřičet
že já a ty ...
Jen zadrhl se hlas
Ozvěna navracela
ty tóny které včera
po mapě mého těla
klouzaly mezi nás

Stříbřitě mrazivý čas

2. místo – Poezie nad 23 let
Magdalena Pokorná (Třtice, Nové Strašecí)
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tulák, pokrýVač, 
alkoholik

Tulák, pokrývač, alkoholik. Takéto nevšedné po-
volanie bolo pri sčítaní ľudu v roku 1869 pripísané 
chlapíkovi s rovnako nevšedným menom. Helios 
Schawalt.

Dotyčný si z toho momentálne ťažkú hlavu nerobil. 
S gazdom Petrom dnes došindľovali strechu koliby 
konča ponického chotára a tak im nezostalo nič iné, 
ako si ju uctiť kalíškom lanskej domoviny. Už šies-
tym.

„Peter, ale poviem ti, pekný kút si si vybral. Kopec 
zveriny. A kto nepozná cestu cez údolie, tak sa sem 
ani nedostane. Ani žena za tebou toľko nepôjde, 
keď budeš chcieť pokoj!“

„Tak voľáko som aj ja rozmýšľal, ale pán boh dali, 
pán boh vzali. Teraz by  som bol možno radšej, keby 
mám suseda bližšie.“

„A to už prečo?“
„A ty vari nevieš, čo sa stalo so ženou starého 

Jagoša?“ Helios prekrížil ruky na hrudi a pozdvihol 
obočie. To Petrovi stačilo na to, aby nalial ešte za 
jeden, podozrievavo pozrel cez rameno, akoby sa  
v malej kolibke ešte niečo mohlo schovávať a mohlo 
sa zdať, že sa aj prežehnal smerom k ohnisku. 

„Koncom mája sa začali šíriť klebety, že pod Já-
nošíkovou skalou straší. Na začiatku tomu nikto ne-
veril. Povrávalo sa len, že tam počuť rinčanie reťazí  
a zavýjanie hriešnych duší z pekla. Nič nové.“

Gazda sa odmlčal a zamyslene sa poťahal za keč-
ky. „Poznáš tú povedačku o Jánošíkovom poklade?“

„Ale nezačínaj s tým aj ty, Peter. Dosť, že sa ka-
ždý rok na Jána nájde nejaký chumaj, čo si myslí 
že práve preňho zem vydá poklady a dorantá sa na 
skalách.“

„Tento rok ti vravím, že to skúšať nik nebude. Ľu-
dia ho videli. Prekliaty Jánošíkov psisko. Obrovský, 
čierny ako noc, zubiská jak šarkan. Na krku reťaz, 
na ktorej do pekla stiahne každého nešťastníka, kto-
rý sa do Jána priblíži k pokladu. No uveril som, až 
keď našli roztrhané telo nešťastnej Jagošky, nech je 
jej zem ľahká. A chudákovi starému, aby toho nebo-
lo málo, padol orech na strechu. Skoro by sa mohlo 
zdať, že mu niekto pobosoroval...“

Slová zostali visieť medzi kúdolmi dymu, až po-
kiaľ ich Peter nerozohnal postavením sa na trochu 
vratké nohy. 

„Ísť mi treba. Žene som sľúbil, že ešte dnes prí-
dem.  Na jar máš u mňa zas istú robotu, za poctivý 
groš. A jednu radu ti dám, Schawalt, od Jánošíkovej 
skaly sa drž ďaleko, keď ti je život milý.“

„O mňa sa neboj. Jediné mátohy, ktoré som kedy 
stretol, boli dvojnohé a chodili do kostola.“

Chlapi si potriasli rukou a potulný remeselník osi-
rel. S načatou fľaškou pálenky a narastajúcou zve-
davosťou. No ani tá nestačila, aby ho dnes vyhnala 
do noci. Vedel dobre, prečo ho tu nechal gazda pre-
spať. Prvá noc v novom stavaní vraj prináša nešťas-
tie, no pre tuláka ako on prinášali takéto noci len 
bezpečie a teplo. Uložil sa na lavicu, prikryl širicou 
anačiahol po fľaške. Vedel, že niekde na dne bude 

odpoveď, kam ráno vyraziť. 
Slnko bolo ešte hlboko za obzorom, keď chlad vy-

hnal Heliosa z pelechu. Rozplývajúce sa šero však 
už pozoroval bafkajúc fajku usadený pred kolibou, 
krosna zbalená vedľa. Veľa toho na svojich cestách 
nepotreboval. Od  mája do svätého Demetera chodil 
v jednom kroji, po vzore valachov niekoľkokrát vy-
varenom v masle. Na nocovanie i chladné dni nosil 
širicu, dlhý kabát z vlneného súkna. Zvyšoksi ako 
remeselník zabezpečil prácou, takže niet divu, že 
jeho najvernejšou spoločníčkou bola sekera – pobí-
jačka. Okrem nej mal ešte druhú lásku. Čerešňovú, 
pekne zdobenú fajku.

Akurát sa zdvihol na nohy, že ju odloží do vrec-
ka širice, no ruka miesto toho mimovoľne zovrela 
porisko sekery. Z kamenistého údolia, kde pretekal 
úzky potok sa ozývali hlasy. Sotva svitá, nikto by tu 
nemal by, preblesklo mu hlavou. No šepot a smiech 
zaznievajúci od vody nebol ľudský. Helios zatajil 
dych a skryl sa za košatý dubisko. Opatrne vyzrel. 
V potoku sa kúpali dve rusalky, odeté len do prvých 
slnečných lúčov. Ako ľahko by sa dalo podľahnúť 
tomu pohľadu, sa presvedčili mnohí. A každý z nich 
sa potom, možno trochu drsnou cestou, naučil to, čo 
človek žijúci s prírodou tušil sám. Že rusalky, tak ako 
každá iná lesná bytosť, si vážia vlastné súkromie  
a slobodu. 

Sekera putovala naspäť na svoje miesto. A ak si 
dve krásavice v údolí niečo všimli, tak to bol len 
zvuk rýchlo sa vzďaľujúcich krokov.

Usadlosť na pozadí presvetleného bukového lesa 
vyzerala pochmúrne a ošarpane. Veľký konár, ktorý 
sa odtrhol zo starého orecha už bol síce preč, no 
zo slamenej strechy naňho civela diera ako hlad-
né ústa. Na dvore zívala prázdnotou psia búda.  
Z komína sa nedymilo. Len dokorán otvorené dvere 
naznačovali, že Pavol Jagoš je doma.

„Pozdrav pánboh, gazda, doma sú?“ Keď sa nik 
neozýval, opatrne vkročil do pitvora. Prv než si oči 
privykli na šero, zacítil pach alkoholu. Potom, medzi 
prázdnymi fľaškami na stole uvidel spať domáceho 
pána. Zachmúril sa. Tam kde končil golier košele, 
bolo vidieť tmavé podliatiny. Možno že konár ore-
cha nespadol pre silný vietor, ale pre neúspešný 
Jagošov pokus dostať sa z mizérie. Nešetrne ním 
zatriasol, div že nešťastník nespadol zo stoličky. To 
ho prebralo. 

„Tak ste si po mňa došli?!“ vyhŕkol a rýchlo vysko-
čil od stola, až stolička odletela dozadu. 

„Pán gazda, ja som pokrý-“ začal Helios, no bol 
prerušený nesúvislým bľabotaním.

„Nie, nemôžete... dať ma pandúrom! Ja... to nebo-
la vražda!“ Pavol spätkoval až narazil do kredenca. 
Zobral odtadiaľ nôž a zdalo sa že konečne cez zá-
voj chľastu zaostril na príchodzieho. Ten sa práve 
v duchu preklínal, že krosnu aj so sekerou nechal 
vonku. Ale po všetkých tých pádoch so strechy, 
stretnutiach s divou zverou a kľučkovaním po úz-
kych skalných rímsach si bol istý, že sa nenechá 
zapichnúť ožratým chlapom, čo temer nevládal stáť 
na nohách. 

„Človeče, spamätajte sa, nie som tu, aby som vás 
strčil do chládku. Prišiel som za robotou, opraviť 
vám strechu!“ To fungovalo. Jagoš zostal stáť ako 
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prikovaný. Zrejme mu došlo, prečo vlastne potrebu-
je tú strechu opraviť. Zosunul sa do kúta a hlavu 
schoval do dlaní. 

„Nechcel som ju zabiť, prisahám. Musíte mi veriť! 
Videl som ju s mladým Janom od susedov. Nahne-
val som sa. Mal som vypité. A zrazu tam ležala, celá 
od krvi!“ Helios cúvol a zašomral si pod nos. Po-
zorný poslucháč by možno počul zopár škaredých 
nadávok a hrubo porušené druhé prikázanie. Zrazu 
sa mu nechcelo zostávať tu na robotu.

„A ten pes... ten je váš, pravda?“ Pavol vzhliadol 
hore a žiaľ vystriedal hnev.

„Myslíte tú odpornú beštiu? Vlci nám ovce hrdúsili 
a ten koťužník spal v stodole! Vyhnal som ho, pľuhu 
lenivú!“ Keď gazda dohromžil, zistil, že je už v izbe 
sám. Z pokrývača sa zase stal tulák. 

Ach, hviezdičko kerás moja?
či tá jasná, či tá tmavá?

Ak si tmavá, rozveseľ sa,
ak si jasná, rozhovor sa.

Kade mám ja chodiť?
Ej, dobre mi je, dobre,

neviem o dobrote,
ale moje rúčke
 vedia o robote.

Kto na Poľane nebol, nevidel sveta. Tak sa hovo-
rilo v Detve. A veru, ďaleko od pravdy to nemalo. 
Každý kút, ktorý Helios za svojho života navštívil, tu 
mal ako na dlani. Roztrúsené lazy, ako ovce, ktoré 
nepozorný honelník zabudol zavracať, kde-tu zdo-
bili inak zelený šat matičky zeme. Väčšina komínov 
vyfukovala dym. Neklamný znak toho, že krajina 
Podpoľania žije, dýcha. Až sem mohol zadumaný 
remeselník cítiť vôňu čerstvo upečeného chleba.  
A možno si to len namýšľal, lebo od rána okrem faj-
ky do úst nič nevložil. Zamračil sa na tú šíru kraji-
nu. Robotu u Jagoša nezohnal, zoženie inde. A keď 
bude najhoršie, nechá sa najať k stavbe novej že-
leznice. Tú teraz videl ako linajku sprevádzajúcu rie-
ku Slatinu. Trasa vytýčená pre koľaje však viedla až 
ďaleko za obzor, kde Helios tušil novohradskú župu. 
Do roboty sa však teraz neponáhľal. Popravde, ťa-
halo ho to úplne opačným smerom. Zahľadel sa do 
hrochotskej doliny, kde Jánošíkova skala vyčnievala 
nad vrcholce stromov. Ak teraz vyrazí na cestu, do 
tmy je tam. Ani sa nemusel dlho rozhodovať, skala 
počarovala jeho krpcom. Tie ho niesli dolinou a ne-
bolo sily, ktorá by ho zastavila.

S posledným lúčom dolina zmĺkla. Akoby všetko 
živé v očakávaní pozeralo na Heliosa, ako sa dri-
ape hore strmým svahom. Zasmial sa nad svojím 
počínaním a musel zastať, aby sa vydýchal. On, čo 
nadával na všetkých prostoduchých trkvasov, teri-
gajúcich sa na Jána až sem, tu teraz stál. Na Jána. 
Ale poklady sem hľadať nešiel. Možno len tú máto-
hu. Oveľa radšej by totiž veril, že úbohú ženu Pavla 
Jagoša zabil pekelný psisko a nie jej opitý muž. 

Zastavil sa až pri vchode do jaskyne. Musel 
priznať, že vedel, čo na tomto mieste vzbudzova-
lo v ľuďoch bázeň. Striaslo ho. Zvalil to na chlad  
a vstúpil dnu. Zhodil krosnu, vytiahol kresadlo a po-
kračoval vo svojom takmer každovečernom rituáli. 
Zastavil sa, až keď prežúval opečený chleba a hrud-
ku syru. Sedieť pri ohni bolo príjemné, aj na mieste, 

ktoré mnohí považovali za vchod do pekla. Do pek-
la. Zvláštne. Akurát, keď mu tá myšlienka preletela 
hlavou, zazdalo sa mu, že začul rinčanie reťaze.  
V okamihu sa mu vybavilo všetko, čo mu Peter  
v kolibe hovoril. Prvý popud siahnuť po sekere po-
tlačil a trochu silene sa zachechtal.

„Buď starneš, alebo ti pálenka vyplavila rozum  
z hlavy, Schawalt.“ Ale akonáhle to vypustil z úst, už 
to počul znovu. Tentokrát hlasnejšie. A potom prišlo 
to pekelné zavýjanie, až mu vlasy vstávali dupkom. 
Ozvena zvuk znásobovala a tak to kvílenie bolo po-
čuť zo všetkých strán. Z každého tieňa naňho kričal 
duch hriešnika, ktorého Jánošíkov psisko stiahol do 
pekla. Varovali ho, prosili, nech z tadiaľ utečie. He-
lios vzal smolný konár z ohniska. Ten sa ešte väčš-
mi rozhorel, roztancoval tiene na stenách a osvetlil 
jaskyňu. V zadnej časti zbadal chodbu. Pustil sa 
tade, vstupujúc hlbšie do srdca skaly. Hluk sa stup-
ňoval. V úzkych chodbách mu bolestivo narážal do 
ušných bubienkov, no vedel, že je blízko. Ešte jedna 
zákruta a zbadal ho. Žiadna pekelná beštia, žiadne 
zuby ako šarkan. Obyčajný vystrašený pes, vychud-
nutý a dobitý. Niet pochýb, že jeho majiteľom. Reťaz 
mu ešte stále visela okolo krku, na druhom konci 
zachytená medzi skalami. 

„Ticho, kamarát, pomôžem ti.“ 
Helios sa opatrne zohol, nespúšťajúc oči z vyce-

rených zubov a o chvíľu už bol pes voľný. No kým 
statný remeselník stál v ceste, nepohol sa ani o krok 
a neprestajne vrčal.

„Ako myslíš. Ak zmeníš názor, budem pri ohni.  
A mám večeru, o ktorú sa rád podelím.“ 

Po celej večnosti sa jaskyňou konečne ozval ťapot 
psích nôh. Helios vylovil z krosny kus šunky a opa-
trne ho hodil smerom, kde v tme zažiaril pár žltých 
očí. Počul, ako pes mäso zodvihol a niekam s ním 
ušiel. Po chvíli sa zase vrátil, dokonca prišiel až úpl-
ne k ohňu. Čosi v jeho papuli sa zablyslo. Pustil to 
na zem pred tulákove nohy, ľahol si k ohnisku a spo-
kojne odfúkol. Zdalo sa, že svet preňho prestal exis-
tovať. Heliosa toto dôverčivé správanie na chvíľu 
zaskočilo. No keď sa pozrel ku svojim nohám, div že 
neomdlel. Na zemi ležal zlatý náhrdelník, vykladaný 
drahými kameňmi.

2. místo – Próza do 23 let
Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)

Počnúc MájoM

Zabaliť celý svet do batohu
po pive nalačno rozmýšľať o bohu
a naháňať obzory
veď možno daktorý
bude voňať ako domov.

2. místo – Poezie do 23 let
Zuzana Števková – Zápalka (Nitra)
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selfíčko se seniorem
Červená turistická značka nemilosrdně stoupala 

od Děčína na Horní Chlum a jarní zeleň bodala do 
očí. Horáček ještě pod kopcem udělal několik rych-
lejch selfíček svým jablíčkem, ale pak tiše a nako-
nec hlasitě nadával. „Prej, že vyjedeme jako Franti-
šek. Prostě doba pokročila, kámo! Dneska už takhle 
nikdo nejezdí!“ supěl pod svým novým batohem  
z armyshopu. „Ahoj,“ ozvalo se z protisměru. Kluk  
v kostkatý košili a klobouku nám zalomil palec stej-
ně jako před půl rokem František. 

„Jdete na rozhlednu?“
„Možná,“ řekl jsem neurčitě. „My tady, kámo, hle-

dáme asi 80 let starou bábu,“ ušklíbl se Horáček  
a vytáhl starou černobílou fotku krásný holky se 
smutnýma očima. „Tuhle!“ Vrazil mu fotku do očí.

„Neznáš ji náhodou?“ 
Kluk odtáhl fotku do zaostřitelný vzdálenosti a dů-

kladně jí prohlédl. Dokonce fotku otočil narub.
„Na to, že je jí osmdesát, je moc hezká,“ usmál 

se, „ale tu fakt neznám. A jste tu podle všeho špat-
ně. Tady je v rohu z druhé strany napsáno: Majda  
z Chlumu od Hirschbergu. Hirschberg byly německy 
Doksy. Tady ten Chlum je u Děčína. Ten byl němec-
ky Tetchen.“

„Vy nevíte, co je selfie tyč?“ ptal jsem se o Váno-
cích, půl roku před výstupem na Chlum důchodce 
Františka. Nechápavě vrtěl hlavou. 

„OMG!“ František seděl v Hortenzii - domově dů-
chodců. „Ty se dávaj na hrob, kámo,“ upliv si před-
tím Horáček při pohledu na jméno starobince. 

„Alespoň si už zvykaj,“ uchechtl se cynicky a vy-
cvaknul se jablíčkem pod nápisem „Hortenzie“. Te-
prve pak jsme vešli dovnitř.„Ty vaše nevímnacoty-
če mi připomněly policejní obušek. Ale to jsem byl 

mladý. A co tady vlastně u mě děláte?“ zajímal se 
František. 

Chvíli jsme mlčeli. Myslel jsem na to, jak fotka 
mýho ksichtu s klínem hus letící podzimní oblohou 
sklidila větší úspěch, než fotky před pražskýma pa-
mětihodnostma, který frčely na fejsu v září. I mně 
samotnýmu se to líbilo. 

„Protože je to příroda, kámo,a to se nevokouká,“ 
poučil mě Horáček. 

„Já mám ale tipa na něco megahustýho. Pomáhat 
alienům v domovech!“ 

„Jakech domovech?“ 
„Důchodců, vole.“ 
„OMG!“ vypadlo ze mě. 
„Hele, slyšel jsem u fotra v autě na radijožurnálu, 

že můžeš před Vánocema obdarovat nějakýho dů-
chodce.“ 

„Ty seš fakt lama. Matka škrtí love. Jsem švorc  
a budu sponzorovat alieny?“ 

„Lama seš ty,kámo,“ prohlásil Horáček. „Jsou dár-
ky, za který nedáš skoro nic. Půjdeš s babkou na 
procházku, nebo jí něco přečteš. Jsou vosamělý.  
A hlavně se u toho blejskneš a dáš na fejs. To bude 
lajků,“ kejval hlavou Horáček. 

„Nováček pomáhá alienům. Bomba!“ Musel jsem 
uznat, že Horáček není úplnej vůl. 

„My jsme přišli za váma, kámo,“ odpověděl Ho-
ráček po chvíli ticha Františkovi. „Abyste nebyl tak 
vosamělej, tady v tom domově.“

„Přišli jsme vám splnit nějaký vánoční přání.“
„To jste hodní, chlapci, ale říkejte mi Frenku.“  

Podal nám ruku a přitom nás chytil za palec. 
„Novič,“ vypadlo ze mě. 
„Hory123“ zazubil se Horáček. 
„Zajímavé trempské přezdívky,“ podivil se Frenk.
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Pak se přestal usmívat a koukl na selfie tyče, které 
jsme třímali v ruce jako klacky připravené k ráně. 
Přitom si sáhl na starou jizvu na temeni olysalé hla-
vy a začal vyprávět:

„Řídkou tmu počínající červencové noci tehdy 
prořízla ostrá zář světlometů, která okamžitě zrušila 
kouzlo ohně. Ozval se řev motorů a zuřivý štěkot 
psů. Výkřiky povelů. „Soudruhu rotný, proveďte za-
jištění! Praporčíku, deset lidí z leva!“ Cvakaly závěry 
zbraní a prostranství se zaplnilo modrýma uniforma-
ma. Bylo to jako z filmu. Dokonce jsem na stojánku 
zahlédl kulomet. Ostré světlo se odráželo od oce-
lových přileb, které měli někteří soudruzi na hlavě. 
Bylo mi 24 let. Strachy jsem ztuhnul a očima hledal 
Majdu. Stála vedle mě a clonila si tvář hřbetem štíh-
lé ruky. Potkali jsme se dřív v Praze a já jí ten den 
řekl, že bych s ní do toho praštil. Nic na to neřekla, 
a tvářila se hrozně smutně. Měla krásný tmavý oči  
a pod levým okem roztomilou pihu.“

„Jako ta knihovnice, co mi půjčovala knížky vod 
Huga,“ vpadnul jsem Frenkovi do vyprávění. 

Nechápavě se na mě otočil. „Od Huga?“
„Noo,“ protáhl jsem, „taky se divila, když jsem to 

na ní vybalil.“
„A kdo to je?“ žasnul Frenk. „Přesně takhle na-

hluchle krčila nos, jako vy. Taky neznala Huga! Toho 
byste ale znát měl!“ poučil jsem nevzdělaného Fren-
ka stejně jako tehdy v létě knihovnici. 

„Ty myslíš Viktora Iga?“ rozesmál se Frenk. 
„To říkala taky: „Čte se to „Igo“, pane Nováček, 

„Igo“,“ napodobil jsem hlasem knihovnici. „Měli 
Chrám matky boží a Dělníky moře.“

„Co to sem, kámo, pleteš?“ ozval se Horáček.
„Já jen, že měla taky pěkný oči a pihu. Pod okem.“
„Vole, vod kdy čumíš po čtyřicítkách?! A nepře-

rušuj s chujovinama, když nám Frenk krmí ucho,“ 
setřel mě Horáček a pobídl Frenka.

„Jménem zákona se rozejděte!“ křičel rázný hlas.
Byli jsme však ze všech stran obklíčení,“ pokračoval 
Frenk. „Nikdo z několika desítek kamarádů a kama-
rádek u ohně se ani nepohnul. 

„Oheň byl řádně povolen,“ ohradil se někdo z po-
řádající osady. To víte, na všechno tehdy musel bejt 
štempl. Místo odpovědi ho nejblíže stojící soudruh 
praštil do obličeje pendrekem. Klukovi vykvetl ve 
tváři rudý flek a pak se zlomil v pase. Psi se zuřivě 
rozštěkali a soudruh s pendrekem začal řvát. „Do 
teď jsme se sváma jenom mazali.“ Tedy on to řekl 
kapánek drsněji. „Ale tomu je konec,“ řval. Pak na 
nás vlítli jako vosy a začali nás řezat hlava nehlava.“

„Hustý!“ vykřikl Horáček. „Čekejte, musím na haj-
zl,“ a vyběhnul ze dveří. „Jak se ti líbily ty knížky od 
„Iga“?“ usmál se opět přerušený Frenk. 

„Já je nečet. Jen jsem se vycvaknul s Chrámem 
matky boží na hajzlu a s Dělníky v kuchyni a loupnul 
to na fejs. Vypadalo to skoro skvěle. Ještě to chtělo 
si nasadit fotrovy brejle. Měl jsem pak takovej vzdě-
lanej výraz.“

„A proč sis ty knížky vůbec půjčoval?“ divil  
se Frenk. 

„OMG! Vy se ptáte jak ta knihovnice. Říkal jsem 
si, vo co jí de! Přitom ten trotl Horáček měl u Bíd-
níků od Huga daleko víc lajků než já u Chrámu  

i u Dělníků dohromady a přitom stejně jako já četl 
úplný kulový! I matka se divila, že čtu o prázdninách 
povinnou literaturu“. „Jo, čtu Chrám matky boží, ká-
mo,“řekl jsem jí. To kámo mi ujelo a hned jsem za to 
vod ní vyfasoval lepáka.“

Horáček byl zpět, Frenk nechápavě kroutil hla-
vou a pak pokračoval. „Taky jsem tehdy dostal dvě 
rány přes záda. Řev, nadávky, zmatek a křik. Snažil 
jsem se chránit Majdu, chytit jí za ruku a vytáhnout 
z davu, ale o někoho jsem zakopl a Majda se mi 
vysmekla. Oslnil mě světlomet, dostal jsem ránu do 
zátylku a ztratil vědomí. 

„Vstávej, šmejde zelenej,“ slyšel jsem řvaní nejpr-
ve zdálky a pak už zcela zřetelně. Kopal do mě sou-
druh v modré uniformě. V rameni jsem cítil ochro-
mující bolest. Ruka snad musela být vykloubená. 

„Majdo!“ volal jsem zoufale. 
„Do řady!“ řval soudruh zpod ocelové přílby  

a ukazoval kamsi pendrekem. Bitím nás formova-
li do řad a na konci paseky vyhnali na cestu. Ten, 
kdo se ozval, dostal ještě větší nakládačku. Možná 
vám to přijde neuvěřitelný, ale někdo začal zpívat 
písničku Rodné údolí a postupně se k němu ostatní 
přidali. Ti soudruzi do nás pak řezali ještě urputněji, 
ale umlčet nás se jim nepodařilo. Tu jizvu,“ hladil si 
Frenk hlavu, „mám od rány pendrekem. A ty vaše 
tyče mi to připomněly.“

„A co Majda?“ zajímalo mě. „Nemohl jsem se k ní-
tenkrát dostat. Klopýtal jsem v řadě ostatních a viděl 
jen záda těch přede mnou. Pak nás po lesních ces-
tách přihnali k silnici a nacpali do modrejch Roburů. 
To byla taková skříňová dodávka v barvách Veřejný 
bezpečnosti. A rozvezli nás po okolním kraji. Klidně 
i třicet kilometrů daleko. O věci většina kamarádů 
přišla.“

„A Majda?“
„Představte si, že Majdu jsem už pak nikdy nevi-

děl. Volal jsem jí do zaměstnání. Psal jsem na ad-
resu, kterou mi dala, ale marně. Asi se mojí nabídky 
k sňatku polekala. Já se později opravdu oženil. Ale 
život rychle utekl a já zůstal sám. Přál bych si vědět, 
jestli Majda ještě někde je. A hlavně, proč už se pak 
po tom maléru nikdy neozvala. Ale tohle přání mi, 
chlapci milý, asi nesplníte.“ Chvíli jsme na něj civěli 
a Horáček řekl: „No to asi ne, kámo. A můžeme se  
s váma aspoň vyfotit?“

„Co by ne, chlapci, tam na to zapomeňte. Budu 
rád, když třeba vyjedete někam ven, jak my tehdy 
a pak za mnou přijdete a povyprávíte mi po tom. To 
víte, já už se nikam nedostanu.“ 

„Počkejte! Nemáte alespoň její fotku?“ napadlo mě. 
„Nebuď naspeedovanej!“ štouchal do mě Horá-

ček. „Uděláme selfíčka na fejs a padáme!“
„Říkal jste, že byla z Prahy?“ ignoroval jsem Ho-

ráčka.
„Vlastně říkala, že je původem z Chlumu.To je ta-

ková víska na severu mezi kopci, hned kousek od 
Děčína. Ale já se tam po ní tenkrát neúspěšně ptal. 
A vyhrabal odkudsi starou fotku. Na ní holka s krás-
nýma, ale děsně smutnýma očima a malou pihou 
pod okem.

„My vám jí najdeme,“ mrknul jsem na Frenka. 
„Snad si nechceš hrát na detektiva?“ ušklíbl  

se Horáček. 
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A pak přišly Vánoce a po nich jaro. Po našem prv-
ním vandru na Chlum a do Doks se nám pak za 
Frantou nechtělo. 

„Prostě mu to řekneme, kámo,“ nedal se Horáček. 
„A co jako?“ ozval jsem se. 
„Že jsme Majdu nakonec našli? Že její dcera, co 

dělá v knihovně v Praze, má stejný voči i s tou ma-
lou pihou jako její máma na tý starý fotce? Že Majda 
žije v úplně jiným Chlumu a je jí 81 let? Že tehdy 
byla nasazená na trempy a dělala pro státní tajnou 
polici? OMG! To chceš? Zkazit mu na Majdu vzpo-
mínku?“

„Hoď se do klidu, romantiku, ona to přece dělat 
musela!“ ukázal na mě Horáček. „Vydírali jí. Měla 
totiž tátu Němce. Magdalena Richter. Slíbili jí, že ji 
pak pustí za ním, za dráty. Proto měla asi na fotce 
ty smutný voči. Říkala, že se tehdy do Franty za-
bouchla, a po tom zásahu už na to dál neměla žalu-
dek. Nikdy jí za jejím tátou nepustili.“

„Ale že jsme spali u Doks pod převisem jako vo-
pravdový trampové a že to byl mazec, mu říct mů-
žeme, ne, kámo?“ couvnul jsem. 

„A že třeba pojedeme zas.“
„No vidíš, to mu udělá radost! Vždyť to bylo taky 

jedno jeho přání,“ zaradoval se Horáček. 
„Hlavně se s ním cvakneme, ať je tokonečně 

na fejsu,“ zubil se. „Novič a Hory123 pomáhají  
alienům.“

Nahrnuli jsme se do Hortenzie jako velká voda.
„Kampak, kluci?“ zvedla recepční oči od stolu. 

„Za Frenkem.“
„Pan František předevčírem zemřel. Bylo mu po-

slední dobou dost špatně. Vy jste ti kluci, co jste tu 
byli před Vánocema?“ Mlčky jsme přikývli. 

„Pan František vám tu něco nechal, kdybyste se 
ještě ukázali.“ Z papírové krabice na trávník před 
Hortenzií vypadl nůž, ešus, podivný kus plátna se 
spoustou řemínků a přezek s nápisem U.S. a dvě 
skoro nový zelený bundy. 

„Kámo, trochu velkej outfit, ne?“ ušklíbl se Horá-
ček, když jsme je voblíkli. 

„Do toho, ty vole, teprve dorosteme!“
„Cool,“ vydechl Horáček. „To bude pak lajků!“

2. místo – Próza Oldpsavci
Tomáš Racek – Tom (Praha)

bosá
Ženu se trávou bosa,
brouzdám se jarním světem,
na nohy je mi kosa
a zaklínám se létem.

Na nohy je mi kosa,
na srdci cítím žár,
ženu se trávou bosá
a svět má správný tvar.

3. místo – Poezie do 23 let
Šťovíčková Denisa – Denny (Chrasť)

PosLeDní kaPka
Odpustil bych ti snad všechno
i pohledy lačných chlapů
(jako ty mě toleruješ,
že jsem každý víkend v trapu),
celulitidu i strie,
neúplnou depilaci
i výčitky, že si nejsem 
chopen najít lepší práci.
Všechno bych to přešel mlčky,
dal ti pusu na čelo,
ale po tom, co se stalo,
by to smysl ztrácelo.

Prosil jsem tě o výbavu,
zelenou – vzor US army,
co vypadlo z tebe?
Filcovaná uniforma,
taky v barvě trávy, ale
světlejší – vzor VB.

3. místo – Poezie Oldpsavci
Petr Doležal – Dollyk (Hlinsko)

vanDrácký stigMata
Vandrácký stigmata
Jsou dlaně od sekery
Tisíce polen ohni podaný
Na bolest dávno už jsme zapomněli
Možná jsme marný – však pořád jsme to my

Vandrácký stigmata
Jsou nohy od puchýřů
Zhojený rosou a chladem potoků
Když občas druhý spílaj nám do kacířů
Jen vypnem hruď – přidáme do kroku

Vandrácký stigmata
Jsou otlačený záda
A bágly plný touhy neslevit
Na tuhle nemoc je každá rada drahá
Klidně se přiznej – lék nechceš objevit

3. místo – Poezie Oldpsavci
Magdalena Dvořáková – Waki (Rynholec)
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Výsledky 
27. ročníku 
soutěže trasa
Dědek Trasák (putovní hlavní cena)
Bohdan Mezei – Haluz za fotografii Stačí malý plamienok a zahoria hviezdy

Kategorie Oheň
1. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Stačí malý plamienok a zahoria hviezdy
2. místo: Pavla Slepičková – Pavlís: Hodina mezi psem a vlkem
3. místo: Filip Dušejovský – Will: Pokušitel se Starou mysliveckou

Kategorie Volné téma
1. místo: Pavla Slepičková – Pavlís: Krajinou svobodných
2. místo: Pavla Slepičková – Pavlís: Bezhlavě krásný výhled
3. místo: Pavla Slepičková – Pavlís: I muži mají své dny

Kategorie Volné téma pro pokročilé
1. místo: Bohdan Mezei – Haluz: Zaprší či nezaprší?
2. místo: Peter Jokl – Joko: Prichádzanie
3. místo: Marta Furdíková – Šmidla: Bicyklotramping – keď na stave duše záleží

Kategorie Trampská grafika
1. místo: Marta Furdíková – Šmidla: PF
2. místo: Rostislav Srstka – Sťor: Vodopády 1973
3. místo: Rostislav Srstka – Sťor: Jimárna

Kategorie Trampská tvořivost
1. místo: Stanislav Dlouhý – Hadži: Trampský adventní kalendář
2. místo: Martin Šlápota – Šlápi: Camrátko z potlachu Rum v kleci
3. místo: Martin Šlápota – Šlápi: Placky na potlach Usárny 3D

Všem zúčastněným gratulujeme! Stejně tak děkujeme všem ostatním, kteří se soutěže zúčastnili, za jejich 
příspěvky a držíme palce do příštích let.

Počet účastníků byl oproti loňskému roku o něco vyšší, stejně tak počet zaslaných fotografií (podrobná 
čísla ukazuje přiložená tabulka) a tak bylo z čeho vybírat. Této nelehlé práce se zhostila pětice porotců: 
Iva Kučerová – Draculea, Peter Pintér – FOtep, Jan Pohunek – Přebral, Šárka Škorpíková, Magdalena 
Dvořáková – Waki.

1. místo Trampská grafika: Marta Furdíková – Šmidla – PF
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Informace 
ke 28. ročníku Trasy
V tomto ročníku bude otevřeno pět kategorií:
Kategorie I: Voda: 
fotky z vandrů a potlachů, vodáckých výprav 
smáčené kapkami vody, otevřená pro všechny 
autory bez rozdílu
Kategorie II: Volné téma: 
fotografie s tématem trampingu a přírody, určena 
pro autory, kteří nespadají do třetí kategorie
Kategorie III: Volné téma pro pokročilé: 
fotografie s tématem trampingu a přírody, pro 
autory, pro autory, kteří se ve fotografických 
kategoriích Trasy umístili třikrát a více:  
Mirek Matula – Azo, Adalbert Mezei – D’Ady, 
Miroslav Daniš – Bludný Hobo, Peter Pintér – 
FOtep, Bohdan Mezei – Haluz, Hana Prančlová, 
Jana Skrbková – Jandula, Štěpán Hašek – Jmelí, 
Peter Jokl – Joko, Iva Pohunková – Kawi,  
Martin Tumpach – Kregan,  

Stanislav Khol – Pavouckej, Míša Inovecká – Prcek,  
Jan Pohunek – Přebral, Marta Furdíková – Šmidla, 
Ondřej Jaroš – Višňák, Filip Dušejovský – Will a 
Pavla Slepičková – Pavlís.
Kategorie IV: Trampská grafika: 
novoročenky, zvadla, kresby, malby, linoryty a jiné 
grafické práce
Kategorie V: Trampská tvořivost: 
„trojrozměrné“ předměty jako placky, camrátka 
nebo dřevořezby

Do každé z kategorií je možno zaslat tři příspěvky. 
Uzávěrka soutěže je 28. února 2021, slavnostní 
vyhlášení výsledků, předání cen vítězům a výstavka 
všech soutěžních prací proběhne poslední víkend  
v květnu na ohni Trapsavce a Trasy.

Příspěvky do soutěže je třeba poslat dvakrát – 
jak elektronicky (delší strana fotografie minimálně 
1600 px) na e-mail trasainfo@gmail.com, tak 
poštou (v rozměru 15 × 21 cm, 20 × 30 cm nebo 
A4; u čtvercových a panoramatických tvarů mohou 
být rozměry jiné, vždy ale menší než A4) na adresu  
Milan Rak, Sokolovská 40, 323 00, Plzeň. 
Papírové fotky budou použity pro výstavku na ohni 
a poté předány Národnímu muzeu – autorům se 
nevracejí. Do kategorií Trampské grafiky a tvořivosti 
stačí pouze fotografie vašich dílek, není třeba 
posílat přímo placky, totemy a jiné předměty jako 
takové (ale možné to samozřejmě je).

Na vaše příspěvky se těší Kawi, Waki a Mejla

Všem zúčastněným gratulujeme! Stejně tak děkujeme všem ostatním, kteří se soutěže zúčastnili, za 
jejich příspěvky a držíme palce do příštích let. 

Počet účastníků byl oproti loňskému roku o něco vyšší, stejně tak počet zaslaných fotografií 
(podrobná čísla ukazuje přiložená tabulka) a tak bylo z čeho vybírat. Této nelehlé práce se zhostila 
pětice porotců: Iva Kučerová –Draculea, Peter Pintér–FOtep, Jan Pohunek– Přebral, Šárka Škorpíková, 
Magdalena Dvořáková –Waki 

 

 

 

 

Název kategorie  Počet autorů Počet příspěvků

Oheň 17 37
Volné téma  13 26
Volné téma pro pokročilé  7 21
Trampská grafika  11 18
Trampská tvořivost  8 16
CELKEM  32 118
 

 

 

Informace k 28. ročníku Trasy 

V tomto ročníku bude otevřeno pět kategorií: 

Kategorie I: Voda: 
fotky z vandrů a potlachů, vodáckých výprav smáčené kapkami vody, otevřená pro všechny autory 
bez rozdílu 

Kategorie II: Volné téma: 
fotografie s tématem trampingu a přírody, určena pro autory, kteří nespadají do třetí kategorie 

Kategorie III: Volné téma pro pokročilé: 
fotografie s tématem trampingu a přírody, pro autory, pro autory, kteří se ve fotografických 
kategoriích Trasy umístili třikrát a více: Mirek Matula – Azo, Adalbert Mezei – D’Ady, Miroslav Daniš – 
Bludný Hobo, Peter Pintér – FOtep, Bohdan Mezei – Haluz, HanaPrančlová, Jana Skrbková – Jandula, 
Štěpán Hašek – Jmelí, Peter Jokl – Joko, Iva Pohunková – Kawi, Martin Tumpach – Kregan, Stanislav 
Khol – Pavouckej, Míša Inovecká – Prcek, Jan Pohunek – Přebral, Marta Furdíková – Šmidla, Ondřej 
Jaroš – Višňák a Filip Dušejovský – Will, Pavla Slepičková – Pavlís. 

Kategorie IV: Trampská grafika: 
novoročenky, zvadla, kresby, malby, linoryty a jiné grafické práce 

1. místo Volné téma pro pokročilé: Bohdan Mezei – Haluz – Zaprší či nezaprší?

mailto:trasainfo%40gmail.com?subject=
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- Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě, trampování a toulání 
po zemi, skalách i vodě.

- Soutěží se v těchto kategoriích: - OLDPSAVCI - PRÓZA 
- OLDPSAVCI - POEZIE 

v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěži tři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let
- NAD 23 LET - PRÓZA 
- NAD 23 LET - POEZIE 

v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let
- DO 23 LET - PRÓZA
- DO 23 LET – POEZIE

v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let
- Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků, budou autoři soutěžit 

v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce
- Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu 

- ZLATÉHO TRAPSAVCE
- Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně.
- Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru - Word, OpenOffice atd).
- Své práce posílejte na kontaktní e-mail: soutez.trapsavec@seznam.cz
- Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků.
- Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok narození, adresu.
- Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.
- Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu (v jedné kopii).
Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a věk.
Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou obálku

se zpáteční adresou.
- Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto příspěvků na
internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.
- Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže a vydávat jim
sbírky.
- U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem účastníkům
k dispozici zdarma.

Uzávěrka soutěže Trapsavec je o půlnoci 28. února, v přestupné roky 29.února
Kontakt: Jan Hafran Frána, Lísková 20, 312 00, Plzeň

• Soutěž je tematicky zaměřená na práce zasvěcené přírodě, trampování a toulání  
po zemi, skalách i vodě.
• Soutěží se v těchto kategoriích  –  OLDPSAVCI – PRÓZA 
                                                       –  OLDPSAVCI – POEZIE 
v těchto kategoriích soutěží ti, kteří získali v soutěži tři a více cen, z toho aspoň jednu nad 23 let
                                                 – NAD 23 LET – PRÓZA 
                                             – NAD 23 LET – POEZIE 
v těchto kategoriích soutěží ostatní v době uzávěrky starší 23 let
                                       – DO 23 LET – PRÓZA
                                             – DO 23 LET – POEZIE
v těchto kategoriích soutěží psavci v době uzávěrky mladší 23 let
• Pokud se v kategoriích do 23 let nesejde dostatek příspěvků, budou autoři soutěžit  
v kategorii nad 23 let a nejlepší práce získá Malého Trapsavce.
• Nejlépe ohodnocená práce bez rozdílu kategorie získává hlavní cenu 
          – ZLATÉHO TRAPSAVCE
• Každý účastník může do soutěže zaslat maximálně tři povídky a maximálně tři básně.
• Omezení délky prací je 1800 slov (podle údajů textového editoru – Word, OpenOffice atd).
• Své práce posílejte na kontaktní e-mail:  soutez.trapsavec@seznam.cz 
• Touto cestou vám bude doručeno zpátky zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků. 
• Do e-mailu prosím uvádějte své občanské jméno a kategorii, rok narození a adresu. 
• Uvítáme, když nám současně pošlete svoji aktuální fotografii.
• Pokud je to nezbytné, můžete posílat práce běžnou poštou na kontaktní adresu.  
Na přiložený lístek prosím uveďte své občanské jméno a kategorii, případně i adresu a věk.  
Jestli chcete poslat zvadlo na slavnostní oheň s vyhlášením výsledků, přiložte ofrankovanou 
obálku se zpáteční adresou.
• Zasláním své práce do soutěže dávají autoři pořadatelům právo ke zveřejňování těchto 
příspěvků na internetu i v tisku, a také je používat k propagaci soutěže.
• Organizátoři soutěže budou i nadále oslovovat autory a autorky účastnící se soutěže  
a vydávat jim sbírky.
• U příležitosti vyhlášení výsledků bude vydán sborník vítězných prací, který bude všem 
účastníkům k dispozici zdarma.

     
Uzávěrka soutěže Trapsavec je o půlnoci 28. února, v přestupné roky 29. února.
              Kontakt: Jan Hafran Frána, Lísková 20, 312 00, Plzeň

mailto:soutez.trapsavec%40seznam.cz?subject=
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První číslo vyšlo již v roce 1994 (od té doby jich bylo vydáno 142 a nyní vychází jako čtvrtletník 
v rozsahu 44-48 stran, plnobarevně, na křídovém papíře.

V Puchejři najdeš celou řadu pravidelných rubrik: 
DRBY A ZVĚSTI - 4 strany aktualit, oznámení, pozvání 
HISTORKY S PROŠLOU ZÁRUČNÍ LHŮTOU - veselé, smutné i divoké příběhy z vandrů 
PRÓZA A POEZIE - trapsavecké povídky a básně 
PÍSNIČKA JAKO MALOVANÁ - písnička je překreslená do komiksu (poslední strana obálky) a uvnitř 
čísla je její text a něco o jejím vzniku a autorovi písně...

Kromě těchto rubrik najdeš v Puchejři reportáže z vandrů doma i po světě, potlachů a dalších trampských 
akcí, články věnované trampské historii a trampským osobnostem, nechybí  rozhovory, kreslený humor 
a komiks na motivy trampské písně, kterých vyšla už celá dlouhá řada: Trail to Island, Šestačtyřicátej,  
Malý velký muž, Jarní kurýr, Osadní koleda, Švorcák, Chlapci z Rikatáda, Casey Jones, Zatracenej život, 
Hajnej Hruška, Fram, Casey Jones, Betty, Chudák holka a další…

Spolupracovníky a redaktory jsou: Fredy Schubert, Miloslav Nevrlý - Náčelník, Tony Linhart, Marko 
Čermák, Vokoun, Šlápi, Hanka Hosnedlová, Waki, Kytka, tiskový šotek Jáchym, Tony, Hafran, Tom Zvědělík, 
Kavče, Saša, Mejla, Lucka, Hadži, Obluda, Kokeš, Kameňák, Seyček, Pavlís a celá (a hlavně dlouhá) řada 
dalších psavých kamarádů a kamarádek, kteří do Puchejře jednou za čas pošlou nějakou tu aktualitu.

Předplatné
Předplatné na celý kalendářní rok je 200 Kč (a to i s poštovným, které dnes dělá 84 Kč).
V případě zájmu napiš svoji adresu na mail: puchejr@volny.cz, nebo pošli SMS na tel: 608 774 099  
a uveď prosím, že jde o Puchejř.
Co nejdříve ti bude poštou posláno aktuální číslo, ve kterém bude vloženo vše potřebné k předplacení - 
tedy číslo účtu, var. symbol tvojí platby a složenka - způsob platby bude na tobě.

trampský časopis puchejř

mailto:puchejr%40volny.cz?subject=
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Galerie letošních úspěšných autorů.

Dan

Padre

Kastelán

Miky

Jeňýk

Vitolda

Dollyk

Jitka

Denny Waki

Koty

TRAPSAVEC 2020  Sborník 46. ročníku trampské literární soutěže 

Odpovědný redaktor: Jan Frána – Hafran
Grafická úprava: Martin Šlápota – Šlápi
Titulní strana a ilustrace: Pavla Slepičková – Pavlís
Vydavatel: Michael Antony – Tony
Vydáno ve spolupráci s trampským sdružením AVALON pro vnitřní potřebu Trapsavce.
www.trapsavec.cz, www.trampsky-magazin.cz
Vydání první  /  Náklad 900 výtisků  /  Praha 2020  /  ISBN 978-80-906554-8-5

Tom

Pavlís

Trenky

Drsná Maňa

Magdalena

Zápalka

NEPRODEJNÉ!

D´Ady

Zlatý Trapsavec

http://www.trapsavec.cz
http://www.trampsky-magazin.cz

