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VARTOVKA – KRUPINA 
(GPS: 48.34925, 19.07884) 

Vartovka je druh strážnej veže, súčasť opevnenia miest, u nás stavaný najmä 

počas tureckých nájazdov na Uhorsko. Pôvodne stála vartovka vo väčšine väčších miest, 

dodnes sa ich však zachovalo len málo, ako napríklad vartovka v Krupine. 

Táto strážna veža štvorcového pôdorysu je vysoká približne 13 metrov, postavená bola okolo 

roku 1564. Dnes je Vartovka voľne prístupná a slúži ako rozhľadňa na široké okolie 

Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny. Peší prístup je z centra Krupiny po modrej 

značke. Príjemná prechádzka k nej trvá približne jednu hodinu. Prístupná je však aj autom. 
Zdroj : wikipédia a https://www.kamnavylet.sk/sk/atrakcia/vartovka-krupina 

Nad mestom Krupina už viac ako štyristo rokov stojí strážna veža Vartovka, ktorá je pre 

mnohých Krupinčanov dominantou mesta. Ako súčasť obranného systému chránila nielen 

miestnych obyvateľov, ale aj významné banské mestá pred blížiacimi sa Turkami, 

povstaleckými alebo cisárskymi vojskami. Túto funkciu prestala plniť začiatkom 18. storočia, 

postupne pustla a obnoviť sa ju podarilo až v 2. polov 20. st.  

Vartovka je vyhľadávanou lokalitou pre rodiny s deťmi a mládež, organizujú sa tu rôzne 

podujatia, navštevujú ju deti v rámci školských výletov, organizované skupiny návštevníkov, 

ale aj individuálni účastníci domáceho či zahraničného cestovného ruchu. Počas posledných 

roko boli na strážnej veži zrealizované drobné opravy a úpravy okolia tak, aby sa jej 

návštevníci cítili bezpečne a príjemne. Okrem osvetlenia tu postupne pribúdali drevené lavice 

a stoly, ohniská, odpadkové koše či panoramatické snímky okolia pre lepšiu orientáciu 

návštevníkov pri výhľadoch z veže. 

V roku 2005 bolo dobudované turistické značenie z centra mesta, čo tiež prispelo k 

zviditeľneniu tejto unikátnej stavby, ktorá sa radí k posledným zachovaným strážnym vežiam 

na Slovensku. Vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja vo výške 

4.500 EUR bolo možné tento rok zrealizovať rozsiahlu rekonštrukciu smerujúci k jej ochrane 

a obnove. Najväčším problémom bol šindeľ, ktorý bol už v havarijnom stave a pre 

zachránenie pamiatky mala jeho výmena rozhodujúci charakter. Strechu strážnej veže v tejto 

dobe už chráni nový smrekový šindeľ, vymenené boli všetky drevené časti vrátane 

schodiskových stupníc, madla na zábradlí a obkladu pochôdznej časti. Ochranným náterom 

boli ošetrené aj kovové konštrukcie, nevyhnutnou opravou prešiel bleskozvod a podhľad 

samotnej veže. Novinkou je osadenie lavičky pre romantikov s výhľadom na celé mesto, 

odkiaľ sa dajú pozorovať snáď najkrajšie západy slnka nad Krupinou. 

Veríme, že Strážna veža Vartovka, ktorá je zapísaná v zozname Národných kultúrnych 

pamiatok Slovenskej republiky, sa bude naďalej tešiť veľkej obľube a zachová sa pre ďalšie 

generácie v čo najlepšom stave. 
Zdroj: https://www.krupina.sk/strazna-veza-vartovka 
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Júlové stretnutie Tramp clubu na Slamke pre mňa začalo už na zastávke 

trolejbusu 203 pri YMCA. Práve mi ušiel spoj, ale moje frflanie na smolu 

sa vzápätí zmenilo na radosť. Radosť zo stretnutia s práve prichádzajúcim 

Flekošom, ktorého sme medzi nami už rok nevideli. Takže vzhľadom na 

čas, keďže ďalší spoj išiel o 20 minút, mala som príležitosť sa ho 

povypytovať na históriu hudobného zoskupenia Flekošovci (predtým 

Pontoňáci, neskôr Veteráni), hrávajúceho roky na stretnutiach TCB. Po chvíli na zastávku 

dorazil Kali a pomohol mi s ťažkou taškou plnou čerstvo vytlačených čísel júlového 

Trampského spravodaja a čerstvo upečených báboviek pre júlových oslávencov. Začiatok 

stretnutia - blahoželanie k narodeninám, to bola aj prvá veselá záležitosť potom, ako šerif 

Tramp clubu Bratislava Džipo privítal prítomných. Oslávenci boli traja - Kiddovka (85), 

Suchučký (70) a Bill (70) a s upečeným darčekom sa samozrejme podelili s kamarátmi. 

Kiddovka ponúkla aj vynikajúcimi sladkými a slanými koláčikmi a tradične domáci – šéf 

Slamky Robo, dal pre všetkých pripraviť chlebíčky s nátierkou. Vždy si na nej pochutíme, 

ale tentoraz bola oškvarková pochúťka nadmieru chutná. 

Každý s každým si mal čo porozprávať, aj keď nás bolo o tretinu menej. Zaujímavé ale 

bolo, že aj napriek teplu prišli takmer všetci najstarší trampi. Mladší, hoci tiež už penzisti, 

zrejme boli na "dovolenkách" ako vtipne poznamenal Džipo. Na redakčnom stole bol nový 

Trampský spravodaj č. 329. Jeho titulku tvorí vydarená fotka novootvorenej (15.7.) 

vyhliadkovej veže na Devínskej Kobyle.    Článok: Andy Bábovka; foto (str.2): Tatanka, Džipo 

ZRUŠENIE 27. slovensko-českého potlachu 

Kamarátky a kamaráti, z dôvodu situácie a obmedzení ohľadom ochorenia COVID 19 sa 

tohtoročný 27. slovensko-český potlach v plánovanom termíne 28. – 30. 8. 2020 nebude 

konať. Potlach sa prekladá na termín 3. – 5. 9. 2021. Dúfame, že sa všetci v zdraví 

stretneme.           Za všetkých organizátorov palec zalamuje Klačko 

 

Povstaňte kamaráti !    
 

S ľútosťou oznamujeme, že dňa 24. júla vo veku nedožitých 68 rokov 

navždy odišiel vodák a muzikant Ľubomír Čajági. 

*** 

S ľútosťou oznamujeme, že dňa 1. augusta skonala vo veku 70 rokov Eva 

„Bobina“ Pichlerová, medzi trampami známa ako manželka Keksa z TO 

Unkas. 

*** 

Kamaráti, kamarátky, v hlbokom žiali oznamujeme, že 

dňa 2. augusta vo veku 64 rokov, nečakane skonal člen 

TO Game farm Peter „Pampúch“ Zjavka.  

Rozlúčka s dobrým kamarátom bola 10. augusta 

v bratislavskom krematóriu. Posledné AHOJ mu okrem 

rodiny prišli dať aj mnohí členovia trampských osád zo 

Slovenska a tiež aj z Moravy i Čiech: z Uherského 

Hradiště, Lanžhotu, Znojma, Prostějova. Bufi z TO Černá 

řeka a Drobec z Krpcov mu zahrali na poslednú cestu dve 



slovenské piesne. Časť prítomných sa neskôr zišla na posedení v Slamenej Búde, kde si na 

Pampúcha zaspomínali a k spomienkam im Lojzo Kecal, Žĺtko a Drobec aj pekne zahrali. 
Info a foto: Džipo 

*** 

S ľútosťou oznamujeme, že vo veku nedožitých 74 rokov nás navždy 

opustil  kamarát, milovník hôr a čundru "Šerry - Žeňo"  Eugen Fedorov, 

člen  TO Čierna labuť. Posledná rozlúčka so zosnulým bola 20. augusta o 

11. 30 na cintoríne v Bratislave - Rači.  

 

Česť ich pamiatke! 

Tramp club Bratislava a Redakcia TS 
 

Spomienka na kamaráta – Ľubomír Čajági (1952 – 2020) 
29. júla sme sa v bratislavskom krematóriu naposledy rozlúčili s kamarátom Ľubom 

Čajágim. Obradu sa zúčastnilo množstvo ľudí. Vtedy som si uvedomil aké mnohovrstvé 

záujmy Ľubo mal. 

S Ľubom som strávil hodne času. Spolu sme roky organizovali CFT (country-folk-tramp) 

festival a slovenskú Portu, kde vykonával funkciu režiséra festivalu. Vždy zodpovedný, 

presný, bez kvapky alkoholu, zato s neodmysliteľnou dvojlitrovou fľašou coca coly. 

Chvíľu sme aj spolu chodili hrávať na Moravu. 

A potom, keď mi dorastali deti, to boli roky splavov na Sázavu, Lužnicu a Vltavu. Tam 

som poznal Ľuba ako schopného organizátora a dobrého vodáka. Keď raz počas rozhovoru 

urobil dvojitého eskimáka, to bolo niečo. Na divokú vodu, ktorej holdoval a chodil na 

Salzu do Rakúska, som s ním pre istotu nešiel. 

Okrem organizovania všakovakých akcií Ľubo bol aj aktívny muzikant a mal čuch na 

vyhľadávanie talentov. Spomeňme len jeho speváčky z kapiel Miš maš a Fatamorgána. Bol 

jeden z prvých, ktorý hral Nedvědovky ešte začerstva. 

Muž mnohorakých záujmov a práce. Dobrý otec rodiny, manžel. Fajn kamarát. 

A aj keď si človek myslí, že niekoho dobre pozná, na pohreboch sa stretnú ľudia, s 

ktorými sa Ľubo stýkal per partes v priebehu života. 

A tak aj ja som sa dozvedel z Ľubovho života čosi, o čom som nevedel. 

Napriek svojmu handicapu (v detstve prekonal vážnu chorobu, ktorá mu poškodila nohu, 

takže chodil o barle, prípadne o palici), bol štyri alebo päťkrát na Gerlachu (2655 m). ??? 

V detskom veku bol „zázračný“ klavirista, dokonca o ňom bol uverejnený článok v 

nejakom časopise. Bol zakladajúcim členom kapely YPS a čo bude trampov najviac 

zaujímať, svojho času bol zakladateľ a šerif TO Hviezda s trampským menom Jofrey. 

Veľa krásy a naplnených záujmov na jeden život. 

Ľubo želám Ti pokojnú plavbu na Tvojom obľúbenom kajaku vlnami večnosti. 
Napísal: Ivan Terry Zeman, TO Viking, HARVESTRI 

A ešte taká perlička - nikdy som Ľuba nepočul povedať nadávku a už vôbec nie hrubé 

slovo. A pokiaľ viem rovnako ani nikto, kto ho poznal.  

*** 

Na Ľuba zaspomínal aj ďalší z tých, ktorí ho poznali od mladosti. Kamarát Čiro sa s ním 

spoznal ešte pred vojenčinou a ich záľubou bola samozrejme príroda. Spolu pokorili veľa 



štítov a dokonca Ľubo s kapelou, s basou a ďalšími nástrojmi vyšli aj na Rysy vo 

Vysokých Tatrách a na vrchole si zahrali. Neskôr po rokoch, už ako ženáči, sa často 

profesionálne stretávali na hudobných podujatiach.      Redakcia 

*** 

Peter Zjavka „Pampúch”  TO GAME FARM *8.4.1956   † 2.8.2020 

Ahoj Pampúch! 
"Žil som s tými, ktorých som miloval a zomrel som tam, kde som to mal rád.“ 

neznámy autor 

Občas tlačíme svoju životnú káru po rovine, občas dolu briežkom, zväčša do 

kopčiska. Nikdy nevieme, aký dlhý, či strmý stupák nás čaká. Kamarát 

Pampúch z TO Game Farm ten svoj posledný nevyšľapal. Na osade, v 

prítomnosti manželky, osadníkov vo veku 64 rokov, vydýchol naposledy.  

V roku 1972 naša osada Ondatry zdrhla pred komármi od vyliatych ramien 

Dunaja na Košariská. Tu sme stretli Gamákov. V masíve Volhoviska stavali 

búdu. S kamarátom Pampúchom som si prvýkrát zalomil palec. Košariská sa 

mu stali osudnými, našiel si tu i svoju manželku Janku.  

Po vojenskej službe moji osadníci budovali rodinné hniezda a s mojou pani 

šerifovou Martou sme často vandrovali s Farmármi. Navštívili sme mnohé 

potlachy, "Letné trampské hry" v Čičmanoch a každoročne chodili na "Saloony 

TO Anita" na Sunegov laz v Čavoji. Na túto prehliadku trampskej tvorivosti 

sme sa obzvlášť tešili. Pampúch tu vyhral 1. miesto - Uznanie TO Anita - v 

kategórií 8 mm filmov.  

V 80. r. Farmári spolu s Ondatrami a Vysokou usporiadali trampské večery 

Pagoda. Pampúch najviac pomáhal pri zabezpečení výstavy. 

Po smrti kamaráta Fafa, ktorý tiež chodil na camp Game Farm, každoročne, 

prvý víkend roka, zahorí na osade spomienkový oheň na kamarátov, ktorí už 

nie sú medzi nami. Štafetu "Trojkráľového výšľapu z Rače na Košariská, 

prevzali Farmári po TO Jicarilla a mnohí účastníci pochodu zostávali na 

spomienkový oheň. Keď sa akcia stala masovým podujatím, osada pomaly 

vycúvala. Trampi majú radšej okolo ohňa kľud. 

Gamáci pripravili mnoho výročných ohňov, posledný pri 40. výročí založenia 

osady. Postavili novú búdu, prestavali celý flek, vztýčili totem. Na osade sa 

stále niečo deje, žiaľ 50. výročie už budú musieť chystať osadníci Čika a Puco 

bez Pampúcha. 

Keď sa moja reuma rozhodla, že už bolo dosť vandrovania a pripútala ma 

doma, občas sa vyskytol nejaký problém, kde bolo treba chlapskú ruku. 

Zavolal som Pampúcha a ten vždy ochotne pomohol, alebo zohnal kamaráta 

remeselníka. Sponzoroval i vydávanie mojich samizdatov s krátkymi prózami.  

Vďaka, vďaka. 



Už deväť rokov drží osadníkom šerif Kaprál miesto pri veľkom ohni. Teraz si k 

nemu, i skôr usadenému Georgovi, prisadne kamarát Pampúch. Určite si budú 

mať čo povedať aj zaspievať. 

Uchovajme si v mysli tie najkrajšie chvíle, ktoré sme spolu s výborným 

kamarátom Pampúchom prežili.  

Budeš nám veľmi chýbať! 

Spomínajú TIMO s Martou 

*** 

Spomienka na Žeňa 
Eugen Fedorov  Šerry - Žeňo bol jedným zo zakladateľov TO Čierna labuť. Osadu založili 

mladí chlapci - kamaráti z Rače v r. 1962. Mali aj svoju prísahu podpísanú zakladajúcimi 

členmi: Dany, Šerry, Kendy, Gryzl, 

Lepák, Gay. Žeňo bol známy svojou 

zručnosťou a zmyslom pre estetiku. 

Vytvoril množstvo krásnych 

totemov, ktoré zdobili  či ešte zdobia 

nielen osadný flek, ale aj iné 

trampské fleky i miesta stretávania sa 

trampov. 

Viac o ňom a osade TO Čierna labuť 

uverejníme v ďalšom čísle TS. 
Info: Kendy; foto v texte (archív Kendy): 
Žeňo ako mladý tramp Šerry; foto (str. 4): 

Totemy na osade TO  Čierna labuť  a na 
Kačíne; napísala: Andy Bábovka 

*** 

Blahoželáme 

Ivan „Pivec“ Trimaj, TO Indián, oslávil 2. augusta 86 rokov. 

*** 

Peter „Pedro“ Egyházi, partia Kačiňáci, oslávil 3. augusta 83 

rokov. 

*** 

Ladislav „Jacky“ Denkóczy, TO Rudý šíp, oslávi 29. augusta 88 rokov. 
 

 

Jubilantom blahoželáme a prajeme veľa zdravia. 
Redakcia TS 

 
 



Správy z osád  

●● Splav  TO Pohoda - Morava a Dunaj 7. až 10. júla 

Tradične sa ho okrem osadníkov zúčastnili aj pravidelní súputníci osady Baldy 

z KKKV lodenice a Špricek z TOI s vnukom Andrejom. 

Výdatné dažde koncom júna spôsobili vysoký stav rieky a zaplavené brehy. 

Našťastie voda klesla a tak sme sa postupne stretli na už suchom kempe v 

Lodenici Gajary. Je tu vybudovaný nový prístrešok so stolmi a sedením, 

lavičky okolo ohniska, čistá latrína, nádoby na odpad - s potešením pre mňa aj 

na triedený. Zásluhu na tom má gajarská TJ Sokol, ktorá areál spravuje.  

Vďaka dopravnej spojke - basákovi  Ringovi z Pekaringa, má kapela nástroje 

takže do noci sa hrá a spieva. Výrazným prínosom je gitara a pesničky Fandu z 

Brna z TO Zoufalky. Krásny večer znepríjemňujú roje komárov. Baldy, Ringo 

aj Špricek, pamätníci množstva splavov, sa zhodli, že také húfy ešte nezažili.  

Pri ohni je to lepšie, príde medzi nás domáci Šeny, ktorý splavu sa nemôže 

zúčastniť. Dáva do placu kolovať Balantajnku, čo s radosťou prijímame. 

Ráno je krásne, slnečné. Naloďujeme sa, Morava je tichá, vysoká voda pekne 

ťahá, okolitá príroda je civilizáciou nerušená - vidíme volavky, dravce, 

kormorány. Tvár krajiny na brehu rieky najmä na rakúskej strane dotvárajú 

rybárske chatky na koloch. Občas sa s Pedrom s našim gumákom pripojíme ku 

katamaranom z kanojek, skočíme do Moravy a zaplávame si stredom rieky, 

voda je fantastická. V lodiach koluje niečo pod zub, ako vždy je spoľahnutie na 

Jardyna s dostatočnými zásobami  dobrého vína a Kaliho s jeho marhuľovica 

de luxe.  Komunikácia s verejnosťou – to je  Baldyho záležitosť. A tak sa 

prihovára okolo plaviacim sa dvom starším Rakúšanom, nevieme prečo, 

otázkou: "Kuda vy idiote?". Keďže oni pochopiteľne nevedia po rusky, 

porozumeli akurát, že sú idioti a tak radšej pridali a zmizli pred nami  za 

ohybom rieky ... 

Podvečer sa vyloďujeme vo Vysokej pri Morave. Čaká nás tu opäť spoľahlivý 

Ringo s nástrojmi, ale aj Čaňo s gumenným kajakom, zajtra ide s nami. 

Staviame stany za zúrivého útoku komárov. Špricek s Andrejom sa obetujú ako 

strážcovia tábora, ostatní ideme pár sto metrov do bufetu pod hrádzou. Dobrá 

ponuka, milá obsluha, ktorej sa páči naša muzika, na chvíľu sa zastaví Vlado 

s gitarou.  

Prihovára sa nám domáci štamgast, sedemdesiatnik a spieva s nami aj menej 

známe pesničky. Dáme sa do reči, je to bývalý vodák a mladosť trávil 

v najstaršom petržalskom vodáckom klube Dunajčík. Tak si samozrejme s 

Baldym majú čo povedať a vždy si na to aj pripiť.  

Vo výbornej nálade sa neskoro večer vraciame do kempu a rýchlo zaliezame 

do stanov - pred komármi a už sme aj poriadne unavení. 



Štvrtok ráno je našťastie pod mrakom. Pri raňajkách pri ohni je veselo, padne 

plno vtipov či veselých zážitkov. Po vyplávaní Čaňo zistí, že kajak fučí, asi cez 

ventil, a tak občas pristane a dofúka. Po 20 riečnych kilometroch sa Morava v 

Bratislave pod hradom Devín vlieva do Dunaja. Kúsok pred vtokom 

zastaneme na pravej strane, niektorí si dávajú vesty, skúsení vodáci radia ako 

treba pádlovať na rozhraní riek. Oveľa rýchlejšie tečúci a mohutnejší Dunaj sa 

od Moravy z diaľky viditeľne líši - ako keby nakresleným pásom inej farby. 

Všetky posádky prechod zvládli, aj keď bublanie a víry 

spôsobené "premiešavaním" vôd vyzerali, že sa o chvíľu z nich vynorí príšera 

z gréckych bájí Kraken.  

Plavba okolo starobylého Devína, starý kameňolom, lesy Malých Karpát, v 

ktorých sa skrýva aj naša osada, dunajské pláže - to všetko sú krásne pohľady. 

Jeden katamaran sa odpája  do karloveského ramena, zvyšná partia sme 

unášaní rýchlym prúdom. Robíme si prestávku, pristávame na slnkom zaliatej 

pláži. Postupne sa všetci ponárame do vôd Veľkej rieky, ako 

trampi  Dunaj  pred storočím  nazvali. Pre niektorých je toto plávanie v 

dunajskej chladnej vode krstom v tejto veľkej európskej rieke. Voda je 

chladná. Keď sa do nej ponoríš, počuješ šumenie prevaľujúcich sa okruhliakov 

na dne.  Samozrejme plávame iba blízko brehu, prúd je silný a raz dva by 

odvážlivca odniesol - veru nevedno kam.  

Nasadáme späť do lodí a po chvíli sa za zákrutou vynorí naše hlavné mesto ako 

na dlani. Pred Lafranconi - prvým mostom z tejto strany mesta, zapádlujeme 

poza kamenný val. Za nim sa rozprestiera karloveská zátoka - nádherne 

osvietená zapadajúcim slnkom. A na jej vlnách sa kolíše loďka Mark Twain - 

tak trochu replika parníka na Mississippi. Pristávame pri móle, vyťahujeme 

lode, neskôr umyté a očistené ich vraciame do lodenice. A potom rýchly presun 

vedľa do krčmičky Mark Twain, kde už ako inak čaká Ringo s nástrojmi. 

Čapované nápoje úžasne chutia, večerná muzika a zábava aj do tretice vyšla na 

výbornú. Prichádza zástupca old Pohoďákov Šulo a dobrú nálada si užíva s 

nami. Keďže je mierny vietor ani komáre neotravujú. Pred polnocou 

zaľahneme v KKKV lodenici, nocľah v nej nám umožnili jej členovia.  

Ráno je opäť  slnečné, s Fandom si zaplávame v karloveskej zátoke, je to 

účinné prebratie unaveného organizmu. Lúčime sa s Fandom, ktorý nám už o 

dve hodiny volá z obedu v Lanžhote. Stihol prejsť hranicu ešte pred začiatkom 

kontrol kvôli opätovnému nárastu prípadov C 19. Ahoj o rok na ďalšom úseku 

Dunaja! 

Článok napísala: Andy Bábovka; foto (str. 22): Pedro, Špricek, Kali 

●● Trampovanie Javorníkmi 31. júla až 2. augusta 2020 
V týchto dňoch sme sa rozhodli pre víkendový vander do Javorníkov. V piatok 

poobede sme rýchlikom vyrazili z Bratislavy hlavnej stanice títo kamaráti 



(partia zo Psích kráterov) Fiko, Banjo, Peťo a Pedierko smer Považie, lebo sme 

sa rozhodli prejsť Javorníky. V Púchove sme prestúpili do osobného vlaku kde 

nás čakal kamarát Sova (TO Arizona), celý zamaskovaný šatkami (kvôli 

koronavírusu). Tak sme chvíľku lúštili rébus či je to on. Po rozlúštení rébusu 

nás ponúkol prípitkom horcom (cestoval z chalupy z Bojníc). Vystúpili sme 

v Bytči – Hrabovom a potom autobusmi aj s prestupmi do Kolárovíc, Javorníka 

kde sme si išli sadnúť na štartovacie pivo do jedného motorestu. Odtiaľ sme 

okolo siedmej večer odštartovali šľapák do kopcov Javorníkov s peknými 

podvečernými výhľadmi a svietiacim mesiacom až sme prišli na vrch Čerenku. 

Pri konečnej lyžiarskeho vleku sme sa zložili pri jednom ohnisku a búde pri 

vleku. Večer nechýbal spev pri gitare, ohníku a dobrej nálade. Na leto tam bola 

ale poriadne studená noc. Niekto spal vo výklenku búdy a niekto pri ohni.  

Ráno sme pokračovali cez usadlosť Greguše, ďalej cez kopec  Čemerku až na 

červenú magistrálu Javorníkov s peknými výhľadmi. Zastavili sme sa pod 

Butorkami v jednom penzióne na obed. Pokračovali sme cez jeden prales, 

sedlo Gežov až do lesa, kde sme sa zložili na ohnisku Bola tam zároveň aj 

studnička a altánok s podkrovím na spanie.  

Po zložení vecí sme vybehli hore na Veľký Javorník a pozerali krásne výhľady, 

kúsok ďalej sme si pozreli aj výhľad na krivánsku Malú Fatru. Večer zasa pri 

gitarke a dobrej nálade.  

V nedeľu po raňajkách sme pokračovali smerom po červenej značke až na 

Stratenec. Tam sme vyliezli na vyhliadku a užili si krásne výhľady na 

slovenské ako aj moravské kopce. Zo Stratenca sme zbehli dole na Podjavorník 

a odtiaľ autobusom do Považskej Bystrice a odtiaľ vlakom do Bratislavy.  

Článok a foto (str. 3): Pedierko 

●● TO RoZa v BA: Nivy, Drevená dedina, Pohoda a KKKV lodenica 

Počas prvého augustového týždňa k nám prišli na návštevu kamaráti z Moravy. 

Z trampskej osady, ktorej 

meno pochádza zo 

skratiek názvov mestečiek 

kúsok od Brna - Rosice 

a Zastávka. Časť osadníkov 

v nich žije a boli založené 

v miestach, kde sa v 18. st. 

ťažilo čierne uhlie.  

Bratia Drobek a Petr s 

maminou Jankou a svojimi 

ženami Hankou a Pavlínkou 

prišli v stredu. Po ubytovaní 



sme ich zobrali na prechádzku našim mestom. Najprv si pozreli postupne 

dokončujúcu sa výstavbu v oblasti Mlynské Nivy. Mnoho budov je 

zaujímavých a architektonicky netradičných, najmä veže "Titanicu". Pohľad na 

ne nás sprevádzal po celý čas (foto v texte 1). Pri Eurovea sme postáli na brehu 

valiaceho sa, vysokého Dunaja pri soche M.R. Štefánika, symbolizujúcej - 

spolu so sochou leva, Čs. 

légie, ktoré stáli pri zrode 

Československa v r. 1918. 

V centre sme okrem 

pamiatok a sôch našli 

pamätnú tabuľu venovanú 

MRŠ a TGM - zakladateľom 

spoločného štátu našich 

národov, oslobodených spod 

nadvlády Rakúsko-Uhorska 

(foto v texte 2). A pri soche 

Schöne Náciho sme sa zas 

stretli so Stanleym, šerifom TO Eldorádo 1945.  

Večer bolo naplánované hranie v bufete Mark Twain v karloveskej zátoke. Ten 

bol ale zaplavený rozvodneným Dunajom a tak Pedro zavolal Charliemu z TO 

LBM. Dohodli sa, že Rozáci a Pohoďaci si prídu zahrať medzi kamarátov do 

Drevenej dediny, kde sa každú stredu koná slezina. Drobek a Petr sú vynikajúci 

muzikanti a speváci a Drevená dedina ich privítala úžasne. Všetkým domácim 

patrí vďaka za to, akí boli muzikanti ústretoví a aké skvelé bolo publikum.  

Po rokoch sa vydarilo aj 

opätovné stretnutie najvyššieho 

a najnižšieho trampa – Drobka 

a Gombíka TO Eldorádo 

Dúbravka (foto str. 23). Odišli 

sme pred jedenástou vo 

výbornej nálade. 

Vo štvrtok sme si vyšliapali na 

náš osadný kemp v lesoch nad 

Devínskou cestou. K chlapcom 

sa tak ako včera pridala s gitarou 

aj Janka. Pod totemom, obklopení zeleňou, pri kávičke a pohode sme si opäť 

spoločne zahrali a zaspievali. No a navečer nás prichýlili kamaráti v KKKV 

lodenici, stojacej vedľa stále zaplaveného Mark Twaina. Opäť dobrá partia, 

útulné miesto a pekné pesničky.  



Je potešením, že môžeme byť pred priateľmi spoza rieky Moravy hrdí na naše 

mesto, prírodu a kamarátov. Partii z TO RoZa sa v Bratislave veľmi páčilo 

a všetkých pozdravujú.  

Napísala: Andy Bábovka, TO Pohoda Karlova Ves, Bratislava 
Foto (v texte a str. 23): Pavlínka 
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Papcunchajda alebo čo zaujímavé si môžeš prečítať v novej Severke  

Koncom júla prišiel mail od dievčiny so želaním zadovážiť si knihu Údolia nestíchli – 

História trampingu na Slovensku. Zaujímalo ma, odkiaľ sa Soňa dozvedela o existencii 

Brčkovej knihy, či chodí medzi trampov, alebo je to len zo zvedavosti, či túžbe po 

poznatkoch. Soňa odpísala, že k vzťahu k prírode ju od malička viedli rodičia, rada 

chodievala do lesov a polí. Na strednej škole s kamarátmi a potom neskôr vďaka 

priateľovi Maťovi začala bližšie spoznávať krásy Ružína a okolia. Tam jej Maťo ukázal aj 

staré trampské fleky, ktoré on dobre pozná vďaka svojmu otcovi. Jeho otec okolo r. 1977 

postavil chajdu, volali ju Papcunchajda, Papcunka, alebo Plcháreň. Stretávali sa tam 

kedysi trampi z celého Slovenska. No a to bol dôvod Soninho záujmu o históriu trampingu 

nielen okolia Ružína ale aj o históriu trampingu na Slovensku.  

Potešilo ma, že mladí ľudia chcú spoznávať aj minulosť. Viem, že históriu trampingu na 

Východe Slovenska má zmapovanú Amazonka z TO Čierna puma. Na otázku, či ju 

môžem skontaktovať so Soňou prišla odpoveď: 

Ahoj Bábovka, no to je super, jasné, že jej môžeš poslať adresu. Veľmi ma teší takýto 

záujem, ja osobne poznám ľudí, ktorí Papcunchajdu stavali. V poslednej dobe som 

posunula 3 knihy Údolia nestíchli kamarátom v Spišskej Novej Vsi. Raz som prišla domov 

ku kamarátovi a práve čítal "Údolia nestíchli", mala som z toho radosť." Amazonka 

Slovami, že Brčkova kniha sa číta zas urobila Amazonka radosť mne. Veď záujem 

čitateľov - to najviac autora teší, dodnes si pamätám Brčkov spokojný výraz, keď videl, 

ako na TCB ľudia čítajú jeho TS a určite by sa tomu tešil aj dnes, keby ešte medzi nami 

bol. Veď z druhého vydania tejto knihy zostáva už len pár kusov. 

Dievčatá sa skontaktovali. Amazonka zistila, že otec Maťa je dlhoročný kamarát so 

Zokym, ktorého Amazonka veľmi dobre pozná a opäť mi napísala: 

Sonička chcela vypátrať nejaké príbehy o Papcunchajde. Tak som vyspovedala Zokyho, 

ktorý mi dal hneď 5 námetov na príbehy z Papcunchajdy. Prvé z nich budú uverejnené v 

najbližšej Severke. Aj kamarát Tik obrátil svoju pozornosť k Soni a zistil veľmi zaujímavé 

veci. Všetko bude uverejnené v Severke. Amazonka 

Milý čitateľ Trampského spravodaja, dávame teda do pozornosti prvé z príbehov 

Papcunchajdy. Amazonka ich opísala v zaujímavom článku v Severke č. 2, ktorá je teraz v 

ponuke aj na redakčnom stole na augustovom stretnutí Tramp clubu. 

Info: Soňa; Amazonka; napísala: Andy Bábovka 

 

 



Čo píšu iní:  
LUCERNA – Hudba z Trampíria – 100 rokov trampskej pesničky 

www.michalkupsa.cz/blog: 

Hudba z Trampíria v Lucerně 2020 – 11. 10. 2020 
Trampských večerů ve slavné pražské Lucerně nebylo zase až tak mnoho, ale přesto mají 

za sebou skvělou a velmi dlouhou historii. Informací už dnes není mnoho a špatně se 

shánějí, ale pokud jsem hledal správně, tak úplně první trampský večer se v Lucerně konal 

27. listopadu 1930, tedy již před rovnými 90 lety a to v době, kdy byl tramping doslova 

velikou módou. Událost, kterou tehdy svolal Libřický osadní klub, se jmenovala I. 

Všetrampský večer v pražské Lucerně. Podle dobových informací byla Lucerna 

vyzdobena vlajkami osad, zúčastnili se nejslavnější trampští muzikanti a v sále bylo 

totálně narváno. 

Trampské písni se celkem dařilo i za Protektorátu, kdy se Všetrampský večer v pražské 

Lucerně opakoval ještě v roce 1940 a stejně tak i v době komunistického režimu, kdy se 

trampské večery v Lucerně ještě několikrát opakovaly, ale již pod jinými názvy. Poslední 

vysloveně trampské akce se pod názvem Trampové trampům konaly v devadesátých 

letech minulého tisíciletí. Přes veškeré úsilí se mi ale nepodařilo zjistit, kdy se poslední 

koncert Trampové trampům konal. Pokud by někdo věděl, nebo měl i nějaké ty fotky 

z roku 1990 či ještě novější, tak mi prosím napište kontakt. 

Tak dlouhou historii by bylo škoda ukončit a tak se na letošní rok 2020 chystá další 

podobná akce, tentokrát pod názvem Hudba z Trampíria, se kterou přišli kamarádi 

z brněnské T.O. Rowers a která má vlastní, velmi dlouhou a bohatou hudební i trampskou 

minulost (ale i současnost) podobně, jako první osady, které s trampskou muzikou 

v Lucerně začínaly. Hlavními organizátory jsou kamarádi Jordán a Pupa, se kterými se 

dobře známe a tak jsem s nimi připravil následující rozhovor, kde si popovídáme nejen 

o připravované Hudbě z Trampíria 2020, ale i o trampské muzice, historii jejich osady 

T.O. Rowers a tak vůbec. 

Ahoj Pupo a Jordáne, Hudba z Trampíria není žádná novinka, ale 

předešlé ročníky byly zatím pouze v Brně. Jak vlastně Hudba z Trampíria 

vznikla a jaké byly dřívější ročníky a kdo všechno tam hrál? 

Ahoj Kapso, máš pravdu, žádná novinka to tedy opravdu není, tradice vznikla v roce 1986 

z popudu nás dvou pošetilých mladíků, neboť nám připadalo, že v té době chyběl Brnu 

velký trampský koncert. Tak jsme se spojili s Příbojáky, kteří měli k dispozici velký sál a 

vznikla první Hudba z Trampíria. Název byla parafráze na tehdejší pořad vážné hudby 

Československé televize Hudba z Respiria. Stala se velmi oblíbenou a měla jedno krásné 

specifikum - všichni muzikanti, a to i ti profesionální, tam hráli vždycky zadarmo, což je 

z dnešního hlediska nádherně nepochopitelné. Odměny byly vypláceny v naturáliích. 

Peníze ze vstupného totiž šly vždy na dvoudenní opulentní hudební a občerstvovací orgie 

pro všechny účinkující, které se odehrávaly na Rowerském ranči. Později jsme pořádali 

"Hudbu" s Karabinou v Rubínu (orgie a specifičnost zůstaly) a po mnoha letech odmlky to 

převzal Savana a my mu to rádi předali. Od něj jsme si letošní ročník půjčili zase my dva 

pošetilí staříci nazpět, protože nám připadalo, že Praze chybí velký trampský koncert. No 

a ti, kteří za ta léta prošli "Hudbou", tak těch byla opravdu spousta např. Wabi i Miki 

Ryvolové, Příboj, Rowers, Karabina, Orion, Vodáci, Chrpa, Stopa, Béďa Šedifka, Maťáci, 



Lamberk, Červánci, T.E. Band a spousta dalších. Jak vidno, někteří se teď po letech zase 

vrátí i na další "Hudbu", tentokrát do slavné pražské Lucerny. 

Kde a kdy se vlastně zrodil nápad, udělat letošní ročník 2020 v Lucerně? 

To bylo tak trochu z hecu. Byli jsme vloni na jednom nejmenovaném koncertě v Lucerně, 

který byl postižen malou návštěvou a když jsme pak v zákulisí slyšeli, jak je těžké naplnit 

takový sál, vzklíčila v nás drzá až vyzývavá myšlenka, že my trampové i s tou naší mnohdy 

vysmívanou písničkou to dokážeme. Tak jsme ji vyslovili nahlas a už to bylo. A pořád 

pevně doufáme, že to klapne. Myslím, že si to zaslouží všichni trampové, vy, my, muzikanti 

a hlavně ta naše trampská písnička. 

Vy jste vlastně oba muzikanti a vaše osada T.O. Rowers má i vlastní 

osadní kapelu, jaká je její historie? 

Naše kapela Rowers vznikla v roce 1968, z druhé generace osadníků T.O. Rowers (1943) a 

vystupovala velmi sporadicky, asi tak dva tři koncerty ročně, nikdy jsme nebyli moc "na 

prkna" a mikrofony. A trvala až do roku 2018, kdy jsme oslavili padesátku a naznali, že už 

to na prkna není. Hrajeme samozřejmě dál u ohňů, či po hospodách, tak jak jsme to 

ostatně dělali po celou dobu, protože jsme byli hlavně trampská kapela. Jsme rádi, že po 

nás zůstala hudební stopa v podobě dvou vlastních CD a spousta Brněnských CD na 

kterých jsme participovali. 

Ale nejen osadou živ jest tramp a pokud se dobře pamatuji, tak ty Pupo jsi byl mimo 

jiné třeba i zakládajícím členem kapely Kamelot. Jak na to dneska vzpomínáš? 
Jak vzpomínám? Zkrátka v té době mě nestačila muzika, kterou jsme provozovali na 

čundrech, slezinách a lákalo mě čuchnout k něčemu novému, většímu, inu mládí a to se 

stalo. Dodnes vidím první zkoušku v Brně – Slatině u mě kuchyni s Romanem, Bůčkem a 

s Kudrnkou. Netušil jsem, že bude mít nová kapela Kamelot (1982) takový úspěch, ale 

měla a já byl u toho. Samozřejmě jsem si vyslechl několik poznámek, že nejsem věrný 

osadě, že hraju jinde, to tenkrát k hrdé osadě Rowers patřilo, ale v duchu mě většinou 

fandili. To už je ale dávno, když jsem se po létech vrátil do Kamelotu na post produkčního 

(manažera – nemám rád toto oslovení), tak mě to vybavilo vším, co mě dnes živí a vlastně 

při své ješitnosti musím říct, že jsem se nakonec dostal mezi "hvězdy" a konečně vím jak to 

v "šoubyznysu" chodí .... inu stáří. 

A co ty Jordáne? Vzpomínám, že sis k padesátinám nahrál vlastní CD. Co dneska ty 

a muzika? Plánuješ ještě něco? 

Nejen k padesáti, ale i k šedesáti se mi to povedlo a společně se Sirem - Milošem Syslem 

jsme vydali autorské CD pod názvem V očích stáda koní. A zase pomalu vznikají nové 

písničky. Textuji třeba jazzové standardy, protože pověstná Jazzová dopoledne na různých 

akcích se tím pádem dají i sem tam zpívat. Trampské hudební Brno je tím příklonem 

k jazzu a hlavně ke swingu, hodně, ale krásně, postiženo. Takže možná vznikne i CD 

brněnského trampswingu. 

Taky by mě docela zajímalo, jakou muziku, či případně konkrétní písničky 

posloucháte nejraději? 

Já mám široký záběr, jak se říká od Vlacha po Bacha, tak bych musel vyjmenovat všechno, 

nemám rád muziku která je mdlá, tzv. bez koulí a bez kloudné melodie, snad jen ty tvrdé 



rockové směry, všelijaké ty odnože metalu, bych nemusel, tam už je těch koulí, aspoň pro 

mě, až moc, za to melodií poskromnu. 

Já v podstatě souhlasím s Jordánem, ale přece jenom jsem v sedmnácti letech čuchl 

k bigbítu a mně ty rockové koule nevadí a bigbít poslouchám celkem hodně. 

No a co tramping jako takový? Vím, že oba občas někam vyjedete, protože se různě i 

potkáváme, ale jaký je váš současný stav? Taky pokud se nepletu, tak ty jsi Jordáne 

z trampské rodiny, u Pupy si ale nejsem úplně jistý? 

No, já jsem z trampské rodiny, ale to nemusí být vždy určující a dokladem toho je právě 

Pupa. U mě ale asi bylo. Začal to můj děda Karel, který si udělal jako první v rodině velký 

vandr přes celé Rusko, Kanadu a Evropu s Československými legiemi. A samozřejmě tatík 

který byl zakládající člen naší T.O. Rowers, takže jsem v tom vyrostl a jezdím celý život. 

No a teď? Naše osada kromě slezin, sem tam taky ještě někam vyjede. Mám spoustu 

kamarádů a tak se snažím pořád jezdit i na "normální vandry", ale už toho moc není. 

Samozřejmě léta se hlásí, ale spíš jsem "línej, tak překrásně línej". No, ale ještě se sem 

tam přinutím, dokonce i na zimní táboření. Samozřejmě akcí spojených s trampingem a 

muzikou je spousta a ještě do toho pletu kolo a vodu. Takže vlastně pořád tak nějak ve 

fofru. 

Já to měl úplně jinak, oproti Jordánovi nejsem z trampské rodiny a první čundry jsem si 

musel doslova vybojovat, hlavně s otcem, ten byl ze zcela jiného světa. Ale dopadlo to tak, 

jak to dopadlo a tatík nakonec rezignoval. Snad pomohlo to, že mu kdysi u vína Jordán 

promluvil do duše, ale kdo ví. Brzy zemřel a už jsem se to nikdy nedozvěděl. No a pak už 

nebylo komu oponovat, s kým bojovat a tak mě tramping pohltil zcela a s ním samozřejmě 

i muzika. Dnes mám při svém povolání většinu víkendů pracovních, ale na sleziny a osadní 

akce si ještě pořád čas najdu. 

A ještě něco na závěr, jak jste vlastně přišli ke svým přezdívkám? 

No, já to mám jednoduché - dědictví po předcích. Samozřejmě v trampských začátcích 

jsem měl i jiné, ale příchodem k Rowerům se to ustálilo na rodinném - Jordán. Jak k té 

přezdívce přišel otec, tak na to je několik verzí.  

U mě je to jednoduché - v raných dobách jsem byl se svojí první osadou na čundru a 

někdo pořídil foto jak stojím v trenkách u ohně a při tehdejších 120 kilech jsem měl 

pěkného vaňouse a už to bylo. Na vojně jsem sice o kila přišel, ale přezdívka mi zůstala 

dodnes. Váha se ale uvelebila na hezkých 90-100 kg. Tak s ní nebojuji – kvůli přezdívce.  

Chlapi, děkuji vám za rozhovor, těším se zase někdy na viděnou a ahoj! 

Ahoj Kapso. Jen ještě na konec, bychom vás všechny čtenáře, kamarády a příznivce 

trampské písničky, chtěli hubou společnou a nerozdílnou pozvat na 11. října 2020 do 

opravdu trampské Lucerny. Ať společně ukážeme, že jsme ještě tady, že nás to baví a že 

TRAMPSKÁ PÍSNIČKA POŘÁD ŽIJE ! 

Děkuji všem trampům, kteří dočetli až sem a těším se na viděnou na podzim v Lucerně. 

Kapsa, T.O. Mňouci & Sa-Jó, mail: michal.kupsa@michalkupsa.cz 
Zdroj: https://www.michalkupsa.cz/blog/hudba-z-trampiria-v-lucerne-2020-345.html 

Aktuálny plagát k podujatiu – pozri na str. 24 

 
 



Info o tomto podujatí v Lucerne sme písali v minulom – júlovom čísle TS.  

O koncerte bude hovoriť tiež Tony Linhart vo vysielaní relácie Ozvěny osadných ohňů - 

Country rádio CZ - 25. 8. od 19. – 20. h, v repríze 29. 8. po polnoci.  
Info: Redakcia, Rebro  

Napísali ste nám 
HISTÓRIA TRAMPINGU V MÚZEU V PRAHE 
Čitatelia Trampského spravodaja boli už pred dvoma rokmi  (v 

TS sept.´19) informovaní o výstave Století trampingu. Konala sa 

v Národopisním muzeu Národního muzea v Paláci Kinských v 

Prahe od 29. 6. 2018 - 30. 8. 2020 pri príležitosti storočnice 

trampingu. Tento mesiac výstava končí. 

Snaha ukázať aj širšej verejnosti aký tramping bol a aký je, sa v posledných rokoch 

rozmohla. Tramping vznikol v spoločnom Československu a je to fenomén 

rozšírený od r. 1918 v Čechách a o desaťročnicu neskôr na Slovensku. Záujem 

vystavovateľov bol prezentovať nielen tramping na území Čiech ale i Slovenska. 

Preto Jan Pohounek-Přebral, riaditeľ etnografického múzea NM v Prahe v Paláci 

Kinských a zástupca za Naše museum Miloš Černý-Paddy, oslovili aj slovenských 

trampov. Požiadali ich, aby múzeu venovali predmety súvisiace s trampingom na 

Slovensku. Nebolo však zaručené, že pre nedostatok priestorov budú aj vystavené 

(ako to dopadlo s pripravenými predmetmi od najstarších bratislavských trampov, 

ponúknutými pre Naše museum, sme písali v TS júl a august 2019). 

Veľkú iniciatívu a zbierku pre túto výstavu vyvinuli trampi z Ivanky pri Dunaji. 

Venovali množstvo historických trampských predmetov. O ich vystavení a ďalšom 

použití si môžeš prečítať v nasledujúcom článku. 

Pri príležitosti ukončenia výstavy sa za Letohrádkom Kinských–Museion koná vo 

štvrtok 27. 8. večerné spievanie. Hrať budú trampské súbory, duá a jednotlivci. 

Výstava "Století trampingu" končí po takmer 800 dňoch v nedeľu 30. augusta. 

Záujemcom o prehliadku výstavy bude umožnené pozrieť si ju  27. 8. do 18. hod. 

Dobrou správou je, že niektoré regionálne múzeá prejavili záujem o jej prezentáciu v 

kultúrnych stánkoch.  Žiaľ iba na Morave a v Čechách.  

Na Slovensku bola lastovičkou výstava na Bratislavskom hrade  (viď príspevok od 

Laca Khandla, TS jan.´19), ktorej malú časť tvorili trampské predmety a časopisy. 

Inak v slovenských múzeách zatiaľ nie je záujem o takúto výstavu.  

Vytvoriť výstavu z vlastných prostriedkov (bez finančnej dotácie sponzora, ako 

tomu bolo v prípade výstavy v Paláci Kinských), či podpory ministerstva kultúry, to 

nie je zatiaľ možné, ani pri doterajšom úsilí najmä D'Adyho zo Združenia Severka. 

Napísala: Andy Bábovka, TO Pohoda; info o ukončení výstavy: Přebral 

 

 

 

 



História Trampských osád ivanskych v Čechách a na Slovensku 

Ivanka pri Dunaji 
Výstava sa konala v Ivanke v Informačnom centre v dňoch 29.9. -12.10. 2018. 

Reportáž aj s fotografiami poslal Didi Pekelníkovi a bola uverejnená na stránke 

www.trampnet.sk. Toto je Didiho zaslaný text: 

Výstava 100 rokov československého trampingu 

Vernisáž pri príležitosti 100. výročia trampingu v Československu a blížiaceho 

sa 80. výročia trampingu v Ivanke pri Dunaji prebehla dňa 28. septembra 2018 

o 18:00 hodine v Informačnom stredisku v Ivanke pri Dunaji za účasti cca 40 

kamarátov a pozvaných hostí. 

Po zaspievaní trampskej hymny VLAJKA, minúty ticha za kamarátov, ktorí už 

s nami nezasadnú k táborovým ohňom a zaspievaní piesne pre týchto 

kamarátov, sa k zúčastneným prihovoril kamarát Bakala z TO Prameň. 

V skratke pripomenul históriu vzniku trampingu v Československu a v Ivanke 

pri Dunaji. Po ňom vystúpil s príhovorom aj Ing. Ivan Schreiner – starosta 

obce. Poďakoval sa ivanskym trampom za dobré šírenie nielen ivanskeho 

trampingu, ale aj informácií o Ivanke pri Dunaji vo svete. Jednou z myšlienok 

v jeho prejave bolo aj vytvorenie knihy o ivanskom trampingu a finančná 

podpora zo strany obecného úradu pri jej vydaní. 

Po týchto ceremóniách sa už rozbehlo prezeranie vystavených exponátov. Pri 

krásnej muzike produkovanej kamarátmi z ALBATROSU a ostatných 

návštevníkov vernisáže, sa toto príjemné podujatie skončilo o 21:00 hodine. 

Pracovníci Informačného centra vrátane starostu obce sa vyjadrili, že takúto 

výstavu ešte v stredisku nemali. Kamaráti Bakala a Didi sa poďakovali  

predstaviteľom obce za príležitosť  usporiadať výstavu venovanú propagácii 

československého trampingu v našej obci a možnosť oboznámiť aj netrampskú 

verejnosť o činnosti trampských osád v Ivanke pri Dunaji, ktorých bolo za 

obdobie uplynulých 70 rokov takmer 80. 

Trampský festival na jesenných Lúkach - 23. novembra 2019 
V rámci hudobného festivalu bolo vo vestibule Kultúrneho domu Lúky 

v Bratislave-Petržalke vďaka ústretovosti Didiho a Bakalu vystavených 

šesť veľkoplošných panelov dokumentujúcich históriu trampingu v Ivanke pri 

Dunaji. Prítomní prejavili veľký záujem o informácie na paneloch, ktoré 

zozbierali a precízne vypracovali TS Didi a Špricek z TO Zlatá Kaledónia. 

Pekným doplnkom boli vystavené Bakalove totemy a drevorezby, niektoré 

zdobili aj pódium (viď TS dec.'19). 

Medzinárodný veľtrh cestovného  ruchu Regiontour 2020  -   

Brněnské výstaviště 16. - 19. januára 2020 - slovami Didiho: 

Súčasťou 26. česko-slovenského potlachu v Čebíne 6. - 8. 9. 2019 bola aj výstava T.S. 

(trampskej skupiny) Brno "Expozice trampingu". Túto výstavu sme si pozreli spoločne so 



Šprickom, Bakalom a Jurom. Po rozhovore s vedúcim tejto T.S. Cvočkom, sme sa dohodli, 

že v januári  na veľtrhu cestovného  ruchu Regiontour 2020 vystavíme na výstavisku 

v Brne šesť veľkoplošných panelov, dokumentujúcich históriu trampingu v Ivanke pri 

Dunaji.  

A tak som sa 14. januára 2020 vybral do Brna. Časť expozície už bola pripravená - 

postavili ju už od 12. januára kamaráti Cvoček a Kamzík. Spoločne s nimi sme 

pokračovali v inštalácii šiestich panelov. 

Expozíciu navštívilo počas trvania veľtrhu veľa návštevníkov nielen z radov trampov, ale 

aj z ostatnej verejnosti. Výstava mala tradične veľký ohlas a trampi z Ivanky pri Dunaji sa 

aj touto cestou chcú poďakovať kamarátom z Brna za možnosť pochváliť sa svojou 

činnosťou na tak významnom podujatí, akou veľtrh je. Želáme im, aby vo svojej záslužnej 

činnosti pokračovali a rozširovali záujem verejnosti. A nielen o tom aký je súčasný 

tramping, ale aj pohľadom do minulosti - ako sa kedysi trampovalo. Fotodokumentáciu 

zhotovil Jaroslav "Jára Palec" Klima a jeho manželka Eva, zakladajúci členovia T.S. 

"Expozice trampingu".  

Naše muzeum – Palác Kinských – Národní muzeum Praha: 

Výstava "Století trampingu" od 26. 6. 2018  do 30. 8. 2020 
Trampi z Ivanky venovali pre toto múzeum množstvo trampských predmetov: rezbárske 

práce, domovenky, odznaky, obrázky, oblečenie, placky, camrátka, výbavu, trampské 

časopisy, literatúru. 

Didi s Bakalom tieto predmety spolu s Bakalovými totemami osobne odovzdali riaditeľovi 

Etnograsfického múzea Národního muzea v Prahe v Paláci Kinských  Janovi Pohounkovi-

Přebralovi a zástupcovi pre Naše muzeum  Paddymu v decembri 2019 v Prahe.   

Nakoľko v priestoroch už inštalovanej výstavy k Storočnici trampingu v Československu 

nebol priestor k vystaveniu artefaktov venovaných trampami z Ivanky pri Dunaji, bolo v 

prístupových chodbách k expozícii vystavených 6 panelov o histórii trampingu v Ivanke 

pri Dunaji. Panely boli fotokópiou originálnych panelov v skutočnej veľkosti t.j. 70x100 

cm (tie boli predtým vystavené v Informačnom centre v Ivanke pri Dunaji a následne na 

Regiontour 2020 v Brne). Tieto fotokópie panelov zostanú po skončení výstavy v auguste 

2020 k dispozícii Etnografického múzea v Paláci Kinských natrvalo. 

Na výstave v Brne boli vystavené originály panelov, tak ako na Lúkach v Petržalke. 

Originály sú zatiaľ stále v Brne u kamaráta Cvočka, nakoľko Didi nemal cestu do Brna, 

aby ich vyzdvihol.  

Fotografie spomínaných panelov o histórii TOI sme uverejnili v TS dec. 2019, išlo však o 

ilustračné fotky. Aby si čitateľ mohol urobiť lepšiu predstavu a prečítať tieto 

Didim a Šprickom získané a spracované zaujímavé informácie, budeme postupne v 

Trampskom spravodaji uverejňovať fotky šiestich panelov.  

Informácie uverejnené na paneloch boli spracované pred dvoma rokmi. Doplňujúce 

a aktuálne údaje budú uverejnené v knihe o histórii ivanskeho trampingu, ktorá má vyjsť 

koncom roka 2020. Zostavovateľom knihy je Didi a pri jej tvorbe čerpal z informácií 

a materiálov poskytnutých od kamarátov trampov. 

Info o výstavách, paneloch a predmetoch: TS Didi; napísala: Andy Bábovka 
Foto (str. 21): Prvý zo šiestich veľkoplošných panelov dokumentujúcich históriu trampingu v Ivanke 

pri Dunaji, autor  Didi  
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