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Jak jsem vyhrál flašu whisky. 
 
Letos melbournská parta za pomoci adelaidských připravovala již 41.celo-australsý Potlach. 
Pravidelně jsme se scházeli a pracovali na pozvánkách či na camrátkách tak jako pokaždé když  
na nás připadne organizace a uspořádání potlachu. Na jedné slezině Míša alias Tramp Tříska 
prohlásil, že do toho slzavého údolí nepojedou, neboť nechtějí zmoknout. “Míšo, povídám,  
na potlachu nepadne ani kapka! Ha ha, tak to bych rád viděl, na to Míša. Tak to kámo není žádný 
problém pojeď, a když zaprší tak Ti dám flašu Šmudlika, Tvé oblíbené whisky, ta Tě zahřeje,  
no a když nezaprší, tak Ty mně zas dáš Balentýnku, ale pod podmínkou že si je společně vypijem!”   

Již od středy se začali kamarádi sjíždět v malebném 
údolí Bombala řeky. Počasí nám skutečně přálo i když 
v sobotu odpoledne jsem raději hodil přes hranici celtu. 
Nepadla ani kapka po celé trvaní potlachu který proběhl 
v naprosté pohodě. Potlachový večer kamarádi zpívali, 
hráli jednotlivci, dvojice či osady, plno kamarádu si 
připravilo veselé povídání a kamarádka Pelda krásnou 
básničku. Peldo díky, umíííš moc. Cvrk si odnesl první 
cenu za veselé vyprávění a Karel z Adelaidy za nejhezčí 
píseň večera. Český překlad písně “Pub with no beer“ 
čili „Hospoda bez piva“. Vypukla volná zábava, napřed 
šly od Géčka smečka pěla jednu za druhou  

i měsíček se na nás přišel kouknout jak trampi řádějí 
a jakou mají radost ze života. Kolem ohně kruh pardů 
v naprostém souladu a druhý kruh stínu, kamarádů 
kteří již odešli v místa z kterých není návratu. 
Písničky střídaly jedna druhou, tempo se zvolnilo  
a nocí se nesla jedna hezčí jak druhá neboť tryskaly 
přímo ze srdce trampů. Druhý den adelaidští 
přichystali dětské soutěže. Trampský potěr soutěžil 
za veselého povzbuzování pyšných rodičů či 

generace dřívjeji narozené. Poté nastalo 
zápolení v trojboji, hod nožem, sekerou  
a pírkem. Suveréně Mikin zabodával vše, 
co mu přišlo pod ruku a pírkem mrsknul 
tak daleko, že jsme podezírali že fouká. 
Květa nám pak vysvětlila, že pravidelně si 

každé ráno choděj hodit...........a šťastně se u toho 
usmívala!!! Tak že, Mikin jasná jednička, pak se umístil Vojta 
(Melbourne) a těsně po něm Tomáš (Sydney). Odpoledne 
jsme si pod totémem udělali společnou fotku, náš nejstarší 
australský tramp Ray (96 let) se tulil k diftkám která se s ním 
nechávala fotit a šibalsky u toho mhouřil oči. Parde kde bereš 
ten elán, tu energii? 
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Velikonoční pondělí je pro chlapy vždy těžká záležitost. Hody hody 
doprovody dej mi vejce malovaný, nedášlili vajíčko dej mi ruma 
maličko..... škyt, škyt.....Škyt!!! 
 
Odpoledne již někteří začali balit, nastalo loučení, ale většina nás ještě 
seděla okolo ohně, kde se tlachalo o časech minulých, přítomných  
či budoucích. Z Queenslandského campu se k nám nesly melodie 
trampských písní, kluci hráli v jednom kuse a ode všad zaváněla pohoda.  
 
Úterý......jak vše co je hezké rychle uteče. Ahoooj tak zas někdy někde! Pár, nás šťastlivců  
se loučilo s pozdravem “tak brzo na viděnou na Tišnovském, velkém potlachu“.  
Kde si s Míšou vypijeme tu flašu  whisky!                                                
                                                                                                  Ahoj Vojta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
HOLA KAMARÁDI (KY) POVÍDÁM! 
 
Už jsem chtěl začat “min. weekend“ a on to je už třetí od výletu na Manning  

River, kde se tento leden sešla menší 
sestava. Buchtové s klukama, Janko  
a Darinka, Mates a Kristinka, no a moje 
maličkost a Božka. Teplo bylo patřičné-v  
Glosteru skoro 41C. Ale chladná tůň řeky  
a chladný obsah „Eski“ učinili kampování 
příjemným. 
V sobotu večer jsme dokonce oslavili  
i narozeniny Jana - byl to prima večer. 
Nejsu si ale isté kolikáté. 
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Před výletem, jak to bývá, zvoní telefony, jak, 
kdo, kdy a kama, atd… a na drátě byl Jano-prý 
má problém se zubem-potvora bolí, zubař to 
trochu porýpal a je na „antibiotikách“.  
Holt zněl dost zničeně, tož abych ho trochu 
potěšil povídám „Po 60ce má každé nějaké 
trápení atd…“ Potom v telefone špitlo „Šak já 
eště 60 nemám“- Woops! A tak sem sa aji 
zapomněl zeptat kolik teda má let. Ináč hodně 
zdraví a štěstí do dalších…!!! 
 
 

 
P.S. Dále z jiné bečky. 
Ináč bych chtěl oznámit, že jak 
mnozí víte, trávím hodně času na 
kajáčku a poslední době se bavím  
i tím, že straším milionáře.  
Je to jednoduché. 
Pobřežní vody Woy Woy, Saratogy 
i Etalonu jsou plné luxusních 
plavidel, oblíbené hračky 
zbohatlíkú a tak, jak vidím,  
že majitel tam pucuje, či jinak si 
hraje na plavidle, tiše připluji blíž a 
když už su co nejblíž, tož dám jadrným hlasem křesťanské pozdravení „GOOD MORNING!“ To 
máte vidět jak milionáři skáčó! Zajímavé, že eště ani jeden neodpověděl slušně. To co slyším se 
nehodí na stránky „Kamaráda“, ale kdo to chce opravdu slyšet, tak mu to povím, až se potkáme! 
                                                                         
                                                                                                             HOLA CVRK! 
 
Bacha na mě! 

 
Minulý týden jsem navštívil kamaráda Matesa 
v Saratoze u vody. Hodím drát a on mě čeká 
v přístavišti. Na člunu je to rychlejší než autem  
a nenechávám za sebó „CO2 Footprint“!!!  
Tak sme hodili řeč a asi po 1/2hod. si to pádluju 
k mateřskému přístavu „Coreea Bay“. V půlce cesty 
leží malá plážička, dělaná přímo pro mě, jako 
útočiště k odpočinku a protažení staréch kostí.  
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Připluju blíž – ve stínu sesla (skládací, jakó drsní trapéři vozijó na potlach) na ní utěrák a 
kabela.  
Aha – povídám pro sebe, dotyčný si šel asi ulevit do křoví- no nic, šak už to dopádluju. Po chvilce 
vidím- asi 30.m. předemnó, že se tam ve vodě cosi pleská. Zmírním tempo a potichu, tak jak 
Huróni z „Posledního Mohykána“, se blížím- aby ani vlnka o pádlo nepleskla. Aha – už vidím aji 
šnorkl – eště kósek, a asi tak metr a půl, sem pleskl pádlem o hladinu. 
           Ja – To bych Vám přál vidět!  
To byl výprsk, že lososi v Kanadě se múžó hanbit. A to, že kristuspán chodil po vodě - tento 
šnórklař potvrdil! 
     Ta sesla aji s utěrákem tam byla eště 5dní potym.                         HOLA!!! V úctě Cvrk! 
 
 
 
 
Povídaní o tom, jak se brněnská, suchozemská krysa poprvé octla v moři. 
 
Napřič tomu, že ona pozoruhodná událost leží již více než 40 let pohřbena v sedimentech času, 
zanechala v mé, dnes již staré, převážně vnitrozemskými větry ošlehané, plešaté hlavě, čerstvou 
vzpomínku.  

K moři a dálkám jsem jako každý tramp vždy inklinoval a díky trampským písním jsem nabyl  
i značné nautické vědomosti. Věděl jsem například co se stane se starým zesnulým kormidelníkem 
(vezme ho Ďas), kdo sedí ve strázním koši (dva hoši), kdo rád nečinně posedavá na mořském 
břehu (starý rybař)  a nebo kdy je v oděských krčmách konečná (když světla zhasnou). A tak dále.      
Co mně ale scházelo, byla znalost vůně čerstvé, mořské brízy. Směrem k moři jsem byl postrčen až 
v roce 1969 díky naším milovaným přátelům ze Sojuza, když jsem se znenadání octl v Thyssenově 
fabrice na roury v malebném německém městečku Mühlheim an der Ruhr, které tenkrát mohlo 
klidně soutěžit na poli čistoty ovzduší s Třincem a nebo Ostravou. Sídlil jsem v ubytovně pro 
„Gastarbeitry“, kam osud tenkrát svál dohromady neskutečnou sebránku ze zemí českých, 

moravských ba i slovenských. Bylo tam ale naštěstí i pár lidi 
slušných, kteří jen neradi vyplňovali svůj volny čas chlastem, 
rvačkami a podobně.   

Když jsem tedy jednoho dne vysvlékl můj slušivý 
stříbrný hutnický obleček i s rukavičkami z azbestu, zavětřil 
jsem a ucítil vůni vody z úžiny La Mansske. Mezi mnou  
a Velkou vodou leželo jen pouhých 250 km a Holandsko  
a tak tu bylo rozhodnutí co by dup – jede se k moři. Touto 
myšlenkou byl nadšen i jeden ze spolubydlících jménem 
Tonda – víc už o něm dnes nevím. Hned vedle ubytovny bylo 
nádraží a tak byl k realizaci projektu jen krok. S naivitou 
čerstvých emigrantů jsme tedy vystartovali, holandské vízum 
nemajíce. Že ho bylo zapotřebí jsme se dozvěděli v 
Arnheimu, když nás celníci vypoklonkovali (ne vykopali) na 
studené nádraží, kde se nás ujali další „příslušnici“. O to 
vetší bylo naše překvapeni, že měli porozumění pro cíl naší 
cesty a poté, co jsem ukázal mé kompletní jmění ve výši 700 
marek německých, které jsem nosil stále na těle, bouchli  
nám do pasu „berana“ s transitním vízem na dva dny. Pak už 
byl do Amsterdamu jen skok a hnedle následovala zkouška, 
zda je voda v tamějších kanálech opravdu slaná.  
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Ani nebyla, spíše chutnala jak se na vodu z kanálu sluší a patří – po splaškách.   

Druhý den jsme tedy pokračovali dál a octli se v Zantvoort, kteréžto jméno mně jako 
bývalého motoristického sportovce již odjakživa fascinovalo.  

V podstatě ale, při bližší kolaudaci, to bylo nudné hnízdo. Ale – tam jsme v mlžném 
lednovém oparu spatřili cíl naší cesty – MOŘE. Co následovalo, mohl udělat jen blbec. Serval jsem 
ze sebe veškeré svršky i spodky a vrhl se do té rozžbluňkané vody při teplotě vzduchu tak něco pod 
nulou. Koupel byla z této příčiny poněkud krátká, a když jsem za mohutných vibrací opět dostihl 
souše, děkoval jsem bohu, že mě neočekávala nějaká stepilá, sličná holandská děva (takových 
neběhá po Holandsku moc), aby mně požádala o předání mých moravských genů. Onen, pro tento 

úkon nutný aparát, nabyl totiž po 
studené koupeli tak říkajíc 
mikroskopických rozměrů.  
Naštěstí byl hnedle v blízkosti 
nějaký hotel, kam jsme se uchýlili 
a já se rozmrazil. No a tím to 
dobrodružství již vlastně skončilo 
s poučením tím, že se člověk 
nepoučí. Stejnou hovadinu jsem 
provedl před několika lety 
v Tuktoyaktuk, což je 
nejsevernější kanadská obec, 
ležící při Beaufortském moři. Za to 
jsem ale při pobytu v Tasmanii a 
na velkém, severně ležícím 
ostrově, nesmočil v kafe-teplých 
vodách ani palec u nohy. 

Jen starý český ručník mě tenkrát dělil od světa pornografie. 
 
Tak to na světě holt chodí.                                                                   Moura (Německo) 
 
 
 
New Prague 

Projíždíme Minnesotou. Máme na to 10 dní, tak chceme vidět co nejvíce ze státu, který si náš kluk 
vybral za nový domov. Bereme to od Kanadských hranic přes zalesněné hory kolem malebných 

jezer, člověk by fotil na každém kroku. 
Jsme turisté, tak nezapomeneme se 
podívat na místo, kde vytéká z jezera 
slavná Mississippi a přejdeme si ji po kládě 
na druhou stranu. Jako každý dvakrát, 
jednou pro ten pocit, podruhé pro fotku.  
Po pár dnech kocháni sjíždíme k jihu  
s nadějí vidět další krásy Minnesoty. 
Narazíme na první kukuřičné pole, které je 
sice rozděleno cestama a malýma 
vesničkama na díly, ale několik set 
kilometrů nevidíme nic jiného, než tu 
kukuřici. Proto jsme rádi, když přijedeme  
do městečka Pipestone. Pro člověka 
odchovaného Mayovkama je to zážitek,  
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neboť sem jezdili Indiáni z daleka, aby si nadlabali něco kompresované hlíny na své dýmky. Ještě 
dnes je tam par Indiánů a ručně vysekávaj ten měkký kámen ze země, aby z toho něco vydlabali a 
pak mohli turistům prodat. Celé městečko žije z Indiánské tradice, tak si dáme ještě pivo v hotelu  
Kalumet a jedeme dál, další městečko je New Ulm. Indiány vystřídali Bavoráci a další pivo si dávám 
v hotelu Kaiser. Zajímavé, ale po prohlednuti pomníku zakladatelům města, German a Bohemian 

usedlíkům jedeme dál, jistě se najde něco jiného 
než Malé Německo. A vida, další město na mapě 
se jmenuje New Prague. To jistě stoji za to se 
aspoň vyfotit u cedule, tak tam jedeme.  
Že už jsme asi blízko svědci to, že míjíme 
vesničku Trosky. Pár baráků a stodola, po hradu 
jsem se v té kukuřici ani moc nesháněl. Vitá nás 
místní Supermarket, dlouhá cihlová budova a 
přes celou zeď je namalována mapa 
Československa. To stálo za to se na ten 
supermarket podívati ze předu, kde byla zase 
malba na zdi s Hradčanama a Karlovým 
mostem. Když jsme zahlédli malý kafáč s 

nápisem Bohemian bakery, Vítáme vás a 'Koláčky a rohlíky' tak jsme věděli, že dnes už asi nikam 
nepojedeme. Přestože nikdo ve městě česky nemluvil, 
dokonce ani v 'Drug store-lékárna', tak všichni byli hrdi 
na český původ.  
V redakci místního plátku The New Prague Times 
jsem si vyzvedl par výtisků, proč ne, když editor se 
jmenuje Hrabě. V bance dělá Novotný, dentista je 
Dvořák, truhlář Kubeš, instalatér Ambrož a pojišťovák 
Tupý. A když natáhneš brka, tak tě pochová pan 
Bůžek. To všechno jde ve městě, kde se pan starosta 
jmenuje Šindelář, předseda je Vaňásek a sherrif  
Vošejpka. Akorát náčelník požárníků si hraje na 
Holanďana, ale my víme svoje, pane Van Čura. Nejvíc 
nás ale dorazil kostel Svatého Václava. Uvnitř vysoká mosaiková okna, sedm svatých na pravé 

straně a sedm světic na levé. Všichni popsáni v 
mosaice česky i se slogany jako 'Svatá Ludmilo, 
oroduj za nás.' Sv. Václav a dokonce i Jezulátko 
Pražské. Kostel byl založen r. 1857, byla to jen 
dřevěná budova, kde sloužil otec P. Malý. Teprve 
po válce Sever proti Jihu se začalo stavět na novém 
kostele z cihel. Za těch 150 let se stále přistavovalo 
a poslední úpravy, včetně těch mosaikových oken 
dělaných v Čechách byly dokončeny koncem 20. 
století. New Prague byla kdysi jen mírně zvlněná 
country se Sioux Indiánama, ale pár prvních 
osadníků z Bohemie ocenilo úrodnou půdu, přizvalo 
další rodiny a po několik generací se v té části 

Ameriky nemluvilo nijak jinak než česky. Do nejbližšího města bylo několik dní jízdy na koni a to byl 
stejně New Ulm, kde se mluvilo německy, tak mladí New Prague neopouštěli, spíše se město 
rozrůstalo o další krajany. Byli to těžce pracující lidi silně nábožensky založení, podle záznamu 
neměli s Indiánama celkem žádné problémy. Na původním místě Nové Prahy bylo hodně spodní 
vody, celkem žádná zvěř, Indiáni se o úrodnou půdu už vůbec nestarali. 
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Nebylo to dobrý ani na pohřebiště, takže nikdy žádný 
Indián nepřisel později s nějakým nárokem na tu zem.  
Až do konce 19. století byla New Prague dosti odříznuta 
od zbytku country. Postavila se mlékárna, mlýn s tím  
i cesta, začalo se obchodovat. Dnes má město svůj 
fotbalový klub New Prague Trojans, což jsem moc 
nepochopil, ale pak jsem si vzpomněl, že jsme měli  
v Praze Spartu a do Troje jsem chodil do ZOO.  
To nemluvím o Pražské Bohemce co má ve znaku 
klokana. Než jsme se vydali na další cestu tak jsme se 
museli zastavit na 'typické české jídlo' v místní hospodě. 
Dali jsme si polévku zvanou 'Vomáčka' (podivná 
koprovka) a bramborový knedlík (jedna velká koule) se 
zelím a uzeným. Celkově to byl ale zážitek. Krajina se s 
náma rozloučila zase s malou vesničkou Veselí a pod tím nápisem Vítáme vás. Ještě jsem se za 
sebou otočil, jestli tam nebyl na druhý straně nápis jako na vojně. Už vás máme. Nebyl. 
Vyrazili jsme zpátky do nekonečných lánů kukuřice a New Prague nám zůstal už jen zážitkem na 
který nikdy nezapomeneme.  
                                                                                                                  Ahoj Tom 
 
 
 
 
DĚTSKÉ ELDORÁDO, ANEB POČASÍ NÁM PŘÁLO  
                                                                                                                                        

Časy, kdy se to na potlachu hemžilo zástupy našich 
dětí různého stáří již dávno pominuly. Uteklo to jako 
voda a ty naše děti jsou dnes vlastně rodiče našich 
vnoučků. A tak my babky a dědci se dnes staráme  
o to, aby ti vnoučci měli nejen hezké vzpomínky na 
nás, ale také na chvíle prožité v přírodě u táboráků. 
Potlach je pro ně něčím, co jim dává pocit té velké 
rodiny tet, strejdů a radosti z každoročního setkání  
s jejich kamarády, které jinak od sebe dělí tisíce 
kilometrů. Letošní velikonoce nás překvapili krásným 
slunečným počasím, i když večery a rána se 
dožadovala Jágerova prádla. To ovšem nic 
neznamenalo pro ten potěr, který zimy se nebojíce 

řádil od brzkého kuropění. Po lese se nám honili indiáni, Indiana Jonesové, ale i space travelers  
a vesmírné nestvůry. Z jejich hlasů se dalo vysondovat, že se 
dohadují, jaké asi budou letošní soutěže a jaká bude pomlázka a 

kam jít nejdřív koledovat. 
Nebylo tedy divu, že 
mnozí z nich nevydrželi u 
potlachového ohně ani do 
konce soutěží a usínali 
celodenním vyčerpáním. 
Zajímavý poznatek je,  
že v neděli ráno osvěženi 
spánkem byli daleko  
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čilejší nežli jejich prarodiče kteří se z bezpečnostních důvodů 
drželi dále od ohně aby výpary z jejich dechu nezpůsobily 
požár a nebo nekontrolovatelný výbuch. Soutěže začali s 
malým zpožděním neboť jak se mi zdálo organizátoři se museli 
po probdělé noci sami trochu zorganizovat. Soutěže, není co 
dodat, nemělo to chybu. Elán, nálada, radost, někdy i trochu 
slziček. Běh s vajíčkem, rybolov, píchání balonků šipkama. 
Zřejmě nejlepší disciplina, všichni se tlačili a předháněli. 
Pokračovalo se i po skončení soutěže, až do posledního 
balonku. Nebylo poražených. Byli pouze nejlepší a dobří. 
Všichni byli odměněni metály za jejich snahu a ti nejlepší: Luk, 
Marko a Eric dostali ještě cenu navíc. Odpoledne bylo časem 
odpočinku a také výrobou pomlázek. Velikonoční pondělí 

připomínalo spíše bitvu u Lipan. Myslím, že Žižka by měl z těch 
kluků radost. Ani nemuseli volat HR NA NĚ, ale prostě se vrhali 
na všechny ženské jako staří bojovníci. Kdyby měl Ctirad 
takovou družinu tak si Šárka ani nevrzla. Pytlíky se plnili 
čokoládou a jinými pochoutkami a my starší, unaveni neustálým 
okřikováním omladiny svlažovali vyschlá hrdla. Okolo poledne, 
když tety rozdaly poslední vajíčka, čokolády a jiné dobroty začala 
bilance.  
Ono pořekadlo V NEJLEPŠÍM PŘESTAT je bohužel pravdivé  
a mnozí již odpoledne museli odjíždět domů.  
Večer poslední táborák, ráno zalomení palce a velké AHOJ napřesrok. 
                                                                                                                       Buchta 
 
 
 
Vzpomínky starého zbrojnoše - Můj první vandr. 
 

Tedy on to ani nebyl tak vandr, jako 
měsíční skautský tábor brněnských skautů 
a vlčat v Tatranské Lomnici. Byly letní 
prázdniny, úspěšně jsem ukončil první třídu 
chlapecké obecné školy a psal se rok 
1948, kdy skaut byl ve svých posledních 
smrtelných křečích, než ho komanči úplně 
zavřeli včetně jeho vedoucích. To jsme 
tehdy ale netušili, byli jsme vlčata plná 
ideálů a starosti žádné. Až daleko později 
jsem ocenil odvahu a nasazení těch co 
nám tehdy tuto poslední velkou skautskou 
akci umožnili. 
Z Brna jsme odjížděli, velká tlupa skautíků, 
bylo nás kolem stovky, z hlavního nádraží 
rychlíkem do Veselí Nad Moravou, kde 

jsme přesedli do toho, co nás dovezl až do Popradu. Odtud už to bylo električkou do Tatranské 
Lomnice co by kamenem dohodil. Odtud jsme se vydali po svých na krásné místo v okolí vily Stálé 
Zdraví. Krásné louky, hájky vysokých smrků a nedaleký potok dokresloval tuto letní idylu.  
Starší skauti a vedoucí se dali do stavby stanů na podsadách na louce, z předem přivezených 
materiálů. „Hlavní stan“ našeho vedení a ubytování pro nás vlčata však bylo ve vile Stálé Zdraví.  
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Byl jsem poprvé na delší dobu „mezi cizími“ i když mezi dobrými kamarády. Tím myslím, že 
doposud, když jsem někam na týden a nebo i měsíc jel, tak to bylo vždycky k příbuzným. 
Druhý den při nástupu, při vztyčování vlajky, jsme byli rozděleni do jednotlivých družin a každá 
dostala jméno a svého vedoucího.  
Jména družin byla podle různých 
zvířat. Vlci, Jestřábi, Káňata a my 
jsme byli Lišáci. Každá družina měla 
svůj „pokřik“, který prováděla při 
ranním a večerním nástupu. V paměti 
mě zůstal ten Jestřábů a náš, Lišáků.  
 
Ať je léto nebo zima, 
  jestřáb létá vždycky prima! 
 
Naše jméno lišáci 
  všude světem burácí! 
 
S čilostí vlastní klučinům od 6 do 10 
let, což byla vlčata, jsme se hned od 
začátku ve volných chvilkách vydávali 
na průzkum okolí. Zjistili jsme, že po 
větvích vysokých smrků, které sahaly 
až skoro na zem, je možné se vyšplhat až skoro do špičky stromu, odkud byl nádherný pohled do 
okolního kraje a dokonce i přes střechu nedaleké, jednopatrové vily Stálé Zdraví. Také jsme nalezli 
houštinu vytvořenou z kopřiv, které nám připadaly ohromně vysoké. Každopádně byly dvakrát tak 
vysoké jako tehdy my. Tam jsme se odvážili jen chránění v teplákové soupravě a uprostřed této 
houštiny jsme si vytvořili místo našich tajných schůzek. Měli jsme jistotu, že nás tam nikdo hledat 
nebude. Jedna z největších atrakcí byla místnost v jakémsi přístavku, či závětří vily Stálé Zdraví. 
Byla více jak z poloviny plná voňavého sena a my jsme se tam v tom seně váleli a do něj s výšky 
skákali. 
Všichni jsme se stravovali v další vile, jménem Stará Morava, kde nám vařilo několik kuchařek. 
Ovšem jedlo se na „směny“, všichni najednou jsme se do relativně malé jídelny nevešli,  tak jsme se 
naučili pěkně rychle se naládovat. Ostatně to nebyl problém, na čerstvém vzduchu nám vyhládlo a 
strava byla chutná.  
Chodili jsme na výšlapy po okolí, dokonce jsme vyjeli lanovkou ke Skalnatému plesu a prohlédli si 
hvězdárnu, které se nyní říká astronomická observatoř. Do plesa nikdo nezahučel a tak to byl 
úspěšný výlet. Jak nás naši vedoucí uhlídali to dodnes netuším. Zvlášť při dalším výletu kolem 
Studené vody a Studenovodských vodopádů. Toto bylo to pravé dobrodružství. Dva čilí skautíci 
hopsali po balvanech v korytě potoka a podařilo se jim do jedné tůně zahučet. Zde nám bylo dvěma 
vedoucími názorně demonstrováno kterak zachraňovat tonoucí. Neváhali, skočili do ledové tůně a 
milé skautíky vytáhli. Jistě nikomu ze zúčastněných na zpáteční cestě moc teplo nebylo. Při 
večerním nástupu nám bylo promluveno do duše hlavním vedoucím, jako že máme dělat jen to co 
nám je dovoleno a nebo řečeno. Bylo to jako by hrách na stěnu házel. Hned druhý den jedno z vlčat 
spadlo s jednoho vysokého smrku a zlomilo si ruku. To, že se mohlo rozplácnout dočista, nám 
tehdy nedošlo.  
Abychom snad příliš nezvlčili, tak jsme občas pořádali soutěže družin ve zpěvu a nebo i krátkých 
„uměleckých“ výstupů. Dokonce nám bylo zorganizováno pravé kulturní vyžití, kdy nás jeden večer 
vpustili do sálu nedalekého a nóbl hotelu Morava, kde vystupoval kouzelník, varietní umělci a také 
brněnští bratři Kozderkové, kteří hráli na harmoniky a zpívali. Jednomu z nich, Ladislavovi, se za 
rok potom narodila nejmladší ze tří dcer, pozdější populární zpěvačka a herečka, Laďka 
Kozderková, která ve svých 37 letech předčasně podlehla zákeřné chorobě.  
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Táborový pobyt byl u nás, účastníků, 
výrazným úspěchem. To že jsem se domů 
vrátil s černým kašlem mě jaksi, na rozdíl 
od rodičů, vůbec nevadilo. Tento poslední 
skautský podnik na mě zanechal 
nesmazatelnou stopu a tak se celý život 
rád toulám, hlavně po krajinách kde ani 
lišky dobrou noc nedávají. Tím myslím 
krajiny divoké a neobydlené, jako Ohňová 
Země, Patagonie, Antarktida a v poslední 
době rudé pouště Klokaního vnitrozemí. 
Než jsme opustili klec, co zbudovali 
komanči, tak jsem stačil intimně poznat 
všechny hory v tehdejším Československu, 
s důrazem na Vysoké Tatry, kde jsem se i 
po skalních stěnách sápal, pod převisy či 

ve sněhu přespával, na chaty vynášky prováděl a všemožně si ničil tělesnou schránku, která by asi 
už nefungovala, kdyby nebylo moderních náhradních dílů, co dnes jednomu vmontují do těla, aby 
mohlo fungovat dál. 
                                                                                                    George Yetti Švehla 16/5/2010. 
 
 
 
Stará, rezem zasviněná... 
 
     „Jsem stará, rezem zasviněná kotva...“ bylo to patetické a možná i trošinku směšné, jakou vervu a citový prožitek 
vkládaly ty mladičké hlasy do slov písničky, kterou si jejich nositelé vybrali za svou osadní hymnu. Vůbec jim 
nedocházel paradox, který vytvářelo jejich nezralých, zelených šestnáct a písničková zpověď světem protřelého člověka 
bilancujícího na sklonku života. Okouzleně hleděli do plamenů a v duchu spřádali vize svých snů do kotevních lan 
budoucnosti. Každý z nich věřil na něco velkého. Na kariéru, objevitelské cesty, slávu, lásku...  
Vlastně – na lásku věřili všichni. Na velkou, jedinečnou, neopakovatelnou a nikdy nikým předtím nepoznanou lásku, 
která na ně někde zcela určitě čeká. S hlavami mírně zvrácenými k hvězdnatému nebi si pod přivřenými víčky tkali 
každý ten svůj tajný sen o velké lásce. A dovedli o tom mluvit celé dlouhé hodiny. Ani na chvilku žádný z nich 
nepochyboval o tom, že ji potkají – možná zítra, možná za deset let...  
     Kiwi, Winie, Meky, Mony, Lody, Berry, Cilka, Runa – všem jim tehdy ležel svět u nohou a oni byli přesvědčeni,  
že právě pro ně je v něm připravená ta nejkrásnější a nejčistší láska a mimořádný cíl. Nepřemýšleli o cestách, které 
k cíli vedou, nepřemýšleli ani o cílech samotných, snili prostě o něčem velkém, úžasném, vzdáleném... 
                                                                                          -o-o-o- 
     „Jsem stará, rezem zasviněná kotva...“ nakřáplé a mírně ochraptělé hlasy ladily s obsahem staré písničky, která pro 
ně kdysi pro ně znamenala víc než společné generační pouto. Ve snopku jisker letících k nebi si jejich oči promítaly těch 
pět desetiletí, která jim život připsal do deníku. Uteklo to, ach, jak strašně to uteklo... 
      Cesta Monyho, na kterou vykročil krátce po maturitě, navždycky skončila u ostnatých drátů, kde si bdělý pohraničník 
pohotovým výstřelem vysloužil týdenní opušťák. Na svou velkou lásku už nedosáhl. Lody sice do toho vysněného 
svobodného světa dorazil díky přízni osudu a srpnovému zájezdu do Jugoslávie, ale semlely ho jiné mlýny, stejně kruté 
a nespravedlivé. Teď tu seděl s pokroucenýma nohama na invalidním vozíku a přemýšlel o tom, kde tu svou velkou 
lásku v průběhu let minul. Švihácký Meky se sice mohl pochlubit prosperujícím podnikem, luxusní vilou, nákladným 
autem a krásnou mladou ženou, ale stejně nikdy nedokázal zapomenout na  plavovlasou Cilku, jejíž drsné prstíky ho 
hladívaly po tváři a jejíž vlasy voněly kouřem. Úspěšný byl i Berry – jeho grafiky plnily knížky, výstavní sály i novinové 
stránky, ale svou samotu zaplnit nedokázal. Stejně jako Winie, který hledal svou lásku v plných sklenkách a promarnil 
tak svůj talent, kytaru a nakonec i důstojnost. Nebo Runa, která měnila manžely skoro stejně rychle jako barvu vlasů  
a plastické chirurgy. Ani Kiwi, kterému přibylo na kontě víc kil než let, asi tu svou velkou spalující lásku taky nepotkal,  
i když jeho žena dokáže svíčkovou jako málokdo. A Cilka? 
      Všichni, jako by se jejich úvahy ubíraly stejným směrem, se téměř naráz otočili k Cilčině místu. Ve starých džínách  
a khaki triku vypadala skoro stejně jako tenkrát před půlkou století. Milosrdné stíny smazaly vrásky a stopy roků, 
vypadala šťastně a usmířeně. A vlasy jí stále ještě voněly kouřem... 
                                                                                                                                  Hanka Hosnedlová 
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Kamarádům z Melbourne 

 

     Před léty jsme kamarádům 

         Dali vlajku osady 

       Jako díky za potlach 

       Jako naděj na návrat, 

        Jednou, možná, 

rádoby. 

 

Vlajku měli ve své chatě 

A mnoho dalších památek 

Však proud času a proud řeky 

Nejde vrátit na zpátek. 

 

Jsem tu opět, v očích slzy 

Není chata, není vlajka 

rudý kohout kokrhal 

a co zbylo po okolí 

rozběsněný Macalister 

při povodni s sebou vzal. 

 

Zůstal komín, jako náhrobek 

snad aby nás varoval: 

„Co máš v očích, co máš v srdci 

Jen to vždycky žije dál!“ 

Pelda, T.O. Nezávislý Westman, Česká Třebová 
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    Naše cesty po Střední Americe./2/.  
 
                Naše cesty po kultuře Mayů začaly ve státě Yukatan. 
Mayové jsou považovaní za nejvyspělejší civilizaci Ameriky před Španělskou kolonizací. 
Říše/emporium/ Mayů se rozprostírala od Mexika pres Belize, Guatemalu, Honduras, až k 
El Salvadoru. Mayský kalendář začínal rokem 3114 před Kristem (B.C.). 
Má 18 měsíců po 20ti dnech. Asi jsme všichni slyšeli o proroctví konce této naší 
civilizace, nebo i zničení naší planety v roce 2012. Toto proroctví je založeno na kalendáři 
Mayů, který končí roku 2012. Z Playa del Carmen to bylo asi 4 hodiny malým autobusem 
k návštěvě prvního archeologického místa, Chichen Itza. 

V tomto historickém místě se smísily dvě 
kultury. Mayové a Tolteckové. Snad proto 
je to jedno z nejzajímavějších 
archeologických míst v Mexiku. 
Nejvyšší pyramida, zvaná El Castillo 
representuje Kalendář Mayů.  
Nedaleko od El Castillo je Cenote 
Sagrado. Cenote je propadlá jeskyně  
s jezírkem a soustavou jeskyň kolem. 
Kdyby byl Moravský kras s propadlištěm 
Macochou v Mexiku, říkalo by se tomu 
Cenote Macocha. Yukatan má všechny 
řeky a jezera pod většinou vápencovým 
povrchem, se systémem jeskyň.   
V mythologyji Mayů, tyto jeskyně 
představovaly podzemní Peklo.  
Pyramidy představovaly nadzemní Ráj.  
Španělští inquisitoři se snažili zničit 
podzemní chrámy, kaple, platformy, 

dlážděné cesty, haly a oltáře, kde Mayové tajně udržovali jejich původní náboženství  
a kulturu. V prostoru Chichen Itza je také velké “fotbalové 
hřiště. “Mayští sportovci prý používali gumový balón, míč. 
Vítězné mužstvo bylo obřadně obětováno bohům.  
Pozdě odpoledne jsme se přesunuli do novější ale stále 
ještě historické doby, do koloniálního městečka Valladolid, 
s pěkným kostelem u náměstí a dlouhými podloubím.  
Za tmy, unaveni a plní zážitku jsme se vrátili do Playa del 
Carmen.  
Další zajímavé místo kolem 60ti km jižně od Playa del 
Carmen je Tulum. Byl to přístav na pobřeží Karibského 
moře od 12. do 15. století.  
Pro nás nejzajímavější byl tak zvaný ”Templo del 
DiosViento”, Kaple Boha větru. Budova je na okraji skály 
nad pláži. Má systém oken různé velikosti do chodeb, 
které slouží jako’ větrný tunel”. Čím silnější vítr, tím 
hlasitější zvuk ‘meluzíny’. Tato budova varovala obyvatele 
přístavu před přicházejícím uraganem.  
Kromě zřícenin se nám líbili “guany’. Byly zvyklé na lidi 
a daly se lehko fotografovat. 
Po prohlídce zřícenin Tulum jsme chytili autobus do  
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dalšího archeologického místa, 
Coba (800-1100A.D.). Je asi 50 km 
od Tulumu, velmi rozlehlé, v jungli. 
Od tud vede historická dlážděná 
silnice 100Km dlouhá. V jungli je 
přes 6000 zřícenin, rozmístěných 
několik Km od sebe. Nejvyšší 
pyramida je ve skupině pyramid 
Coba. U té nás chytl liják, za pár 
minut jsme byli mokří, ale za pár 
minut jsme byli také suší.  
Bylo správné teplo.  
U pyramidy Nonoch Mul je také 
“fotbalové hřiště”, upravené do 
původního stavu.  

Z Coba jsme se přesunuli na pěknou pláž Playa Paraiso. Kolem pobíhalo několik mladých 
Mexičanů, kteří jsou určitě rychlí běžci, tak jsme se koupali “na střídačku.” Kdo by chtěl 
přijit o foťák s tolika zobrazenými zážitky?  
Další den jsme se ještě váleli na pláži a poslouchali kytary místních Mexičanů a 
naplánovali si cestu do Belize. Odjeli jsme brzy ráno z autobusového nádraží do 
Chetumal. Je to kolem 5ti hodin jízdy na hranice Belize. Přechod na stranu Belize byl 
snadný. Mexičané chtěli za razítko do našich pasů 100 jejich pesos, Belizani nechtěli za 
vstupní razítko do pasu nic. 
Vzali jsme časově první autobus na jih, bylo to do “Orange Walk”. Ani ne 2 hodiny cesty, 
dojeli jsme ještě za světla a našli ubytování u staršího pána který dobře mluvil Anglicky. 
Belize byl do roku 1981 Britská kolonie. Největší etnická skupina jsou Kreolové. Belizani 
mluví anglický dialekt, který je těžko rozumět. 
Stačili jsme v den příjezdu zajít do města a nakoupit zásoby. Zde jsme poprvé viděli 
skupinu Mennonitů. Z Orange Walk je možné se dostat na jedno z nejzajímavějších 
zřícenin Mayské kultury, do Lamanai. Cesta do Lamanai vede jen po řece New River. 
Jméno Lamanai je originální Mayské jméno, přeloženo ‘Potopený krokodýl.”  
Toto město bylo postaveno v 6.tém století B.C. Mayové tam žili do 16. století A.C. 
Cesta po řece je zážitek. Kolem 2 hodin motorovým člunem po řece v tropické jungli. 
Plavbou jsme viděli krokodýly, opice, orly, supy a jiné ptáky. 
Prohlídka tohoto místa vezme několik hodin. Jsou zde stavby, které převyšuji koruny 
stromů. Královský paláce, Jaguár temple, Mask temple a další zajímavé stavby.  

U mola je menší museum  
s archeologickými nálezy. 
Plavba zpět, k molu u mostu 
Tower Hill a odtud do Orange 
Walk byla stejně zajímavá jako 
cesta na další krásné místo 
Mayské kultury, Lamanai . 
Cestovat na jih Belize jsme museli 
přes Belize City. Tam jsme jen 
změnili autobus do San Ignacio. 
Cesta vzala skoro celý den, ale 
dojeli jsme ještě za světla.  
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Vždycky jsme se snažili dojet kamkoliv před 
setměním. Sehnali jsme ubytování v soukromí 
v suterénu u přátelské rodiny. Ze San Ignacio 
jsme jeli stopem k převozu přes řeku na San 
Jose Succotz., pokračovali asi 2 Km do kopce 
než jsme došli na Archeologické místo 
zvané—Xunantunich. Nejvyšší stavba zde je 
El Castilo, přes 40 metrů vysoká. Je možné 
vyjít až na střechu s krásným rozhledem na 
okolní jungli. Vylezli jsme na všechny pyramidy 
kolem. Líbilo se nám, že jsme byli jediní 
návštěvnici tohoto historického místa.   
Zpátky do San Ignace 
jsme znovu jeli stopem. 
Další den jsme se šli 
podívat na Cahal Pech. 
Není daleko od města, 

jenom asi 2 Km. Je to velmi významné místo. Mayové zde žili od 900 
B.C. do 800 A.D. 34 staveb je rozložených na velké ploše.  
Je tam 7 náměstích, několik vysokých pyramid a pěkné museum.  
Běhali jsme v horku kolem celé odpoledne a pak procházkou zpátky 
do San Ignac.  
Cíl naší další cesty byl Dangriga na jihu Belize, středisko “Garifuna” 
kultury……    O tom v dalším čísle. 
 
                                                                                           Gody 
 
 
 
 
 Malý dodatek…..Buchta napsal o “potěru“….. nebylo poražených, má pravdu, ale vítězi nějací  byli…..   
 

 
 
 1. Erik 
 
 2. Luka 
 
 3. Tom 
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aneb Víte že, víte že, víte že…….? 
 
 
 
 
 

 
 
Víte že....Na letošním potlachu řádili kominíčci.  
                Áno, jak je z obrázku vidět byla to vyslovená pochoutka. 
  
 
Víte že....Když bonton tak bonton. A musí být zachován i na potlachu tvrdili Bacil, Hela s Marunou a Jarka 
s Petrem!   Sedíc kolem prostřeného stolu labužnicky ochutnávali rasoviny. 
 
    

 

 
Víte že....Čočka vedla pěvecký soubor dívek...........tak dětska, 
nadechnout a jedna, dva, tři áááááááááá   
“Kolem naší osady je háj zelénýýýý“ 
 
 
Víte že....O Velikonočním pondělí proběhla na potlachu veliká 
mrskačka. Nadělovala se vajíčka, tekuté dobroty ale nejlepší byla u 
Hugina, tam se podávala vynikající, pěkně již uleželá kunda!  
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ŽALOV 
 
Kamarádi, 
Ve středu 12. 05. 2010 ve dvě hodiny ráno se  
Rákoska odebrala do míst, odkud není návratu.  
Vzpomeňte si s námi!                       Marcela a Kolman   
 
 
Rákosce na cestu 
 
Někdo může žít do sta let 
a jako kdyby tady vůbec nebyl 
nic po něm nezůstane, 
 nikdo si nevzpomene, 
  nikdy se nenarodil. 
Na Tebe, copatá Rákosko, 
nejde zapomenout naráz, 
 na dobré, na špatné 
  i na Tvůj svéráz. 
Na Tvoji pomoc, na čundry společné 
na hádky, debaty, co všechno patří k trempu... 
Teď je to minulost.  
 Poslední AHOJ,  
  zalomení palce a prosba: 
Pozdravuj kamarády tam v nebeským kempu. 
 
Za všechny                                                          Pelda 
 
Motto: ……Tam chtěla bych jít, tuláckej sen pod širák snít… 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poslední den našeho Australského léta zemřela po krátké nemoci naše  
kamarádka Jarmila Henych (*26/12/1946--†28/2/2010). 

--------------------------------------------------------------- 

Po dlouhé nemoci zemřela Dana Špidlová  
(*14/6/1944 --†20/4/2010) z původní T.O. Melbourne.  

 
Obě kamarádky nám budou v naší Melbournské sestavě chybět. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kamarád "Tonda Texas" vlastním jménem Tonda Lanhaus se odebral do Věcných Lovišť  
v San Antoniu, Texas v sobotu, 17.4.2010. 
Kamarádi po světě jej znali jako autora DVD " Zvadlo na Světák v Texasu".  
Tam také dovezl na trajleru jeden ze dvou krásných totemů, co na Fort Adamsonu dodnes stojí... 
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Víte že....Bobina uspořádala v Melbourne slezinu na 
památku kamarádky Rákosky, bylo to fajn Bobino, 
Děkujeme. 
 
 
 
Víte že....Dal jsem na naši web-page file  (PDF) 
                Pro pamětníky, doufám, že nikdo nebude  
                mít připomínky ohledně Copyright! 
 
                                      Mirek 
 
 
 
Tu však jsem náhle viděl, že mohu pro druhého něco znamenat už jenom tím, že tu jsem, a že ten 
druhý je šťastný, protože jsem u něho. Když se to takhle řekne, zní to velmi prostě, ale když pak o tom člověk přemýšlí, 
je to obrovská věc, která vůbec nemá konce. Je to něco, co člověka může úplně roztrhat a změnit.  
Je to láska, a přece něco jiného. Něco, pro co lze žít. Pro lásku člověk žít nemůže. Ale pro člověka jistě! 
 
                                                                                                                Erich Paul Remark, 1898 – 1970 
 
 
 
Do Kamaráda přispěli: Buchtovic, George The Yetty, Gody, H.H., Vojta, Tom, Cvrk, Moura, Pelda a já. 
 
Na Kamaráda přispěli:  
VIC. Bobina $20.00,  Vojta a Maruš $50.00,  Pepík Henich  $20.00,  Folo  $25.00,   
Jim $10.00, Max & Zdena $20.00, Josef Koutský $20.00, Honza Smolík $20.00, Pavel Dědek $20.00, 
 
N.S.W. Miloš & Blanka Beran $20.00, Chlupatci $20.00, Kolmani $20.00, Švédák $20.00, Cvrk & Božka $30.00, 
Standa & Zuzka $20.00, Tom & Vlasta $20.00, Pirát $20.00, Vašek-Srna $25.00, Jano & Darinka $20.00,             
Honzik $20.00, Mikin $5.00, 
 
QLD.  Leo G. Kreig  $50.00, Buben $20.00, Franta $20.00, Gábor $20.00, Milan $20.00, Přemek $20.00,  
 
U.S.A. Gamza $20.00, Petr Pop $20.00,  
 
Canada.  Jarda Mládek (Zvhrlík) $50.00, Alena & Ota Vyskočil (Whisky) $20.00, Marie Handl $20.00,  
                 Petr Pejska $20.00,                                         děkujeme, moc 
 
Vyúčtovaní: Kamarád 105 – výroba a pošta $432.10  /  V pokladně: $911.65 
 
Kamarádi a kamarádky, pokud změníte adresu, poštovní, nebo E-mail dejte nám vědět, prosím!!! 
 
Kamaráda E-MAIL je jenom pro příspěvky, neposílejte chain-mails, okopírované You Tube, PPS atd. Prosím! 
Všichni si myslí, že jsem „TO“ ještě neviděl, věřte, viděl, a několikrát, ty totiž kamaráde nejsi jediný kdo má 
komputer. Naše schránka má jenom 10Mb! Díky stovkám spamms jsem musel udělat novou mail adresu! 
 
Redakce Kamaráda: 6 Beryl Avenue Oakleigh South 3167 Victoria - Australia 
E-Mail: kamarad@kamarad-au.net  Web: http://www.kamarad-au.net 
Příspěvky peněžní v hotovosti na výše uvedenou adresu nejsou povinné, ale děkujeme! 
                            KVĚTEN 2010 

mailto:kamarad@kamarad-au.net
http://www.kamarad-au.net

