Kamarádi, dnes se vám představuje nová prosaicky-trampská lodička, která bude proplouvat
změnami čtvero-ročního období a bude si i od vás přát příznivý vítr do plachet
i pomocné veslo v podobě hezkých vážných i veselých životních příběhů, písní, veršů i
filosofických úvah, rad pro život v lese i na lovu, na řekách i mořích a i jiné zajímavé přispěvky,
které vám budou otištěny pro potěchu i ostatních.
Vítr
Zkus chytit vítr do dlaní.....tahleta hloupost do koutků úsměv nahání......
viděl jsi ale někdy ptáky jak na větru se vozí jako na saních? Smíš usmívat se taky
a smíš i závidět....tam nahoře je jiný svět
.A že prej vítr nemá tvář? Jen si nemysli – jít do vánice zmrznout si každý rozmyslí.
Já bála bych se jít tou jeho cestou, když rozhodl se fouknout za nevěstou.....
tou jeho nejmilejší společnicí.....i meluzínu zahnal do komína, ty ne dneska jiná.....
dnes se tu ženit budou jen s metelicí.
Co potom z jara, když vítr čistí kaluže? Koukne i do koutů kam slunce nemůže.
Hned je Ti veselejc na duši když šlapeš po cestě co vítr osuší. A že Ti ukrad klobouk?
Vlasy rozcuchal? Ani neřek kam ho zavál? ......strašně pospíchal.
A všim sis někdy jeho rudé tváře , když beránky jak zapřažené v káře,
bilé jak závoj nevěstin....do kupy nahání, tu tvořit slunci stín?
To země vyprahlá ho poprosila o mraků skupení, aby nežíznila......
a vítr má tu zemi rád......a s deštěm je prý kamarád.
Vítr je taky pěkný rošťák podšitý......podzimu kabát na míru ušitý, vyslékne –
než bys řekl švec – podfukář – odnes ho kamsi za kopec.....
Podzim tu stojí nahatý. I vítr má svůj kalendář.
Nejvíc však mám ho ráda když s kluky na stráni, s hravostí uličníka
papírové jim draky prohání.......Už nikam neutíká........
jen poslední svou práci dokončí – když táhnou ptáci
Ontario 1993 Dana – Tulačka
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Jmenovaným kamarádům budou znít naše písně ze Starého Potlachoviště 2. července 05
až tam u Nebeských Bran
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Měl jsem rád pár písní, v nich jsem žil, cesty toulavý, ty o kterých jsem snil.
S vlídnou tmou, když v létě kraj šel spát, poznal jsem, že tenhle svět mám rád.
Bez řečí jsem každou práci vzal , a měl problémy, že málem jsem to vzdal.
Po každé jsem vstal a zkoušel jít, pro tu čest, že směl jsem s vámi žít.
Ref.: Měl jsem rád stín stromů, říční proud, štíty hor co nejdou překlenout,
krásnější svět vůbec nehledám,
to řeknu vám tam u Nebeských bran......
Dětský smích a vlání koňských hřív,
něco moudrých vět, co měl jsem znát už dřív,
slunce zář když hřála do mých zad,
poznal jsem, že tenhle svět mám rád....................následuje Refrén: Měl jsem rád........
Z. Rytíř & Z. Zmožek
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka pro hudebníky: písnička následuje v notách.

Opět vybráno ze zpěvníku Světlany.

Dnes něco málo i o Radě Starších
Historie vzniku a účelu Rady Starších sahá do doby před druhou světovou válkou když se v
Čechách zakládala organizace “Woodcraft” která si své lidi do Rady Starších vyvolila podle
organizačních schopností a jejím účelem bylo mudrovat, řešit problémy a připravovat programy
na základě potřeb a návrhů členů Woodcraftu.
Myšlenka na R.S. byla převzata z indiánských zvyků a mravů jednotlivých kmenů. V té době
nám informace o životě indiánů byly dostupné jen z četby knih a rodokapsů – za komunistů
četby raději zakázané – a nebo i ze západních filmů většinou se zcenzůrovanými titulky.
Mezi trampy se R.S. a i šerifové často zachovávají v životní trampské odpočinkové aktivitě,
většinou v přírodě. Pro někoho může být tramping i životním stylem ale přece to je jen zábava i
když pro mnohé s vážným zájmem a tak i trampské R.S. a šerifové osad by měli být voleni,
přijati i respektováni raději s kamarádskou veselou myslí.
Pro nás jsou vzácným darem ještě žijící pamětníci zakládání jak Woodcraftu, tak Rad Starších i
vzniku samotného trampingu, jako je i náš Ada – Krakonoš, který byl 112tým z původních
150ti členů Woodcraftu. Takže, až ho kamarádi uslyšíte někde u táboráku vyprávět své
vzpomínky, zkuste jim pozorně naslouchat, nebo si mu zavolejte na tel. č. 604 591 5597.

Trampovníčci ze Západní Kanady a Washingtonu – USA, Ti kterým nebylo dopřáno z časových i jiných
důvodů podpořit svou účastí potlach STOV na Bush River v květnu 2005, se sešli na původním
potlachovišti u totémů na Squamish River v počtu více než 100 lidi.
STO Vancouver opouští toto staré potlachoviště už na trvalo a tak aby nedošlo z jakéhokoliv důvodu ke
kontraversi záměny další potlachové činnosti, bylo toto setkání nazváno jen “Táborákem Kamarádství”, a
jak se později ukázalo, tak úplně právem, neboť spontánost, nadšení a nádherný trampský spirit provázel
nejen Vladimíra při tvoření znaku “Lesní Moudrosti”, ale i ty ostatní při jeho celkové přípravě včetně
řezání a štípání dřeva, stavění “Pně Trampské Moudrosti” s filosofickymi rčeními a i po celé 4 dny jeho
konání. Vynikající náladu, zpěv, smích i tolik trampům vlastní vtipkování a legrácky, nám nepokazil ani
déšť ze soboty na neděli. Schovaní pod Tomovou – snad největší celtou na světě – hřměl zpěv a kytary až
do ranních hodin, o což se postarali kamarádi hudebníci: Myšák, Tom, Světlana, Petár, Mandolína, Pekáč,
Zdenda M., Olaf, Pepík K. a tentokrát si přijely s námi zahrát a zazpívat i kamarádky Marléna a Petra.
Pro úspěch a projevený zájem se plánuje T.K. zopakovat třeba každý rok. Místo a datum konání bude vždy
včas oznámeno, a bude tak, aby se termín nekřížil s potlachem STOV ani se žádnou jinou větší trampskou
akcí a tím všichni budou mít možnost se připravovaných akcí zůčastňovat.
Přáli bychom si, aby účast i na těch příštích T. K. byla vždy ve stejném kamarádském duchu jako na tomto
prvním. Bylo to doslova “Trampi sobě”.
Za účastníky prvního T.K. ve znamení Liberty Trampingu
redaktorka Praskotu – Dana-Tulačka

Závěrem – na další stránce

Pro příště – napište do Praskotu třeba své vlatní úvahy-definice na téma: “co dělá trampa trampem a čím je
kamarád kamarádem?” Kamarád Gody z Austrálie už nám napsal že : TRAMP je člověk, který rád jezdí
do přírody, je čestný, je dobrým kamarádem, je věrný svým ideálům a zásadám, má rád táboráky, zpěv,
romantiku i pivo a podléhá volání dálek.......
************************
V letním čísle se také dozvíte (na přání jednoho našeho Dlouhýho kamaráda): “jak nejlépe uvařit guláš pro
hodně kamarádů v přírodě?”. A také recept na obranu proti Gryzlíkům i těm černejm míšánkům, a jiné
další zajímavosti včetně výňatků z klasické literatůry.
Ještě jednou kamarádské AHOJ Dana-Tulačka
Kontakt do redakce Dana Zetka
604-552-6964
zdanat@shaw.ca

Hola hoši příjde den, my na TESLIN pojedem................
Tip na Yukonský chleba-placku, nebo-li bannock
Ten základ,účastníkům Teslinu,už poslal Aleš a tak dodám jen pár
rad na vylepšení. Když už budete počítat s tím, že bannock budete
kuchtit a tím pádem si mouku povezete sebou, smíchejte si ji už
doma s 1/3 strouhanky, přidejte do ní sušenou petrželku a případně
i trošku sladké papriky. Kdo má rád ostřejší tak místo pepře raději
čilli powder. Pokud sebou povezete i kondensované mléko, tak si
jedno malé schovejte právě na bannock a teprve pak vodu a sůl.
Zbude-li vám v zásobách, tak přidejte i jedno celé vejce.
Dobrou zábavu i chuť
****************************************************************************
Pravidelná trampská aktivita v Západní Kanadě
Potlachy : STOV v květnu každý lichý rok, THBC v říjnu každý sudý rok
Vítání Jara – Kamarádi Ostrova – každý rok na Velikonoce
Trampská Kytara – Festival – každý rok v září
Chlapý Zátoka – každý rok koncem března nebo první víkend v dubnu
Táborák Kamarádství – každý rok v sudém květnu a v lichém červenci

