STOPOU TOULAVOU Fredyho Schuberta a Mikiho Ryvoly
Napsal uživatel Michael Antony - Tony
Čtvrtek, 19 Listopad 2009 20:29

Již přes šest let se v časopisu Puchejř objevují články nazvané poněkud tajemně, například: Pě
knice mokrá mi do stanu vklouzla, Ze šedé mlhy je nad řekou závoj stkán, V kapse mi hvězda
jak baterka svítí, A na špagátku nosí celej svůj dům, Na zádech usárnu nebo tele
a další…

Pro nemálo čtenářů se staly tím, na co se před vydáním dalšího čísla dvouměsíčníku nejvíc
těšili.
Jejich autorem je Fredy Schubert ze známé osady Paběrky, člen kapely Podobni zvěři. Čtivou
a vtipnou formou popisuje nejrůznější příhody i postupnou proměnu vandrácké výbavy. Podařilo
se mu zmapovat a přiblížit ten zvláštní, pro mnohé těžko pochopitelný úkaz, kterým je ve světě
ojedinělý, téměř sto let starý český a slovenský tramping.
Avalon vydává tyto články v knižní podobě a to ve spolupráci s Mikim Ryvolou, který Fredyho
písmenkové povídání doplnil bezmála padesáti ilustracemi a o Fredym napsal toto:
Fredy tvořil jednotlivé kapitoly s příslovečnou důkladností a precizností, v dlouhých, vášnivých a
krásných debatách s pamětníky vedly se pře o pocínované a hliníkové ešusy, lepidla na lodě,
nejrůznější stany a přístřešky, hranaté a kulaté baterky. Fredy neváhal ověřit si speciální
způsob balení kosočtvercové celty tím, že bědující trampské lechy vyhnal do lesa a tam je nutil,
aby v kleče předváděli tento starodávný trampský fígl…
Vznikla proto kniha, ve které mají obě pomyslné části, jak psaná, tak i ta kreslená, rovnoprávné
postavení.
V knize Stopou toulavou je shromážděno celkem čtyřiadvacet těchto článků, tématicky
rozdělených do dvanácti kapitol.
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Navíc je obálka knihy v pečlivě vybrané barvě staré „vyšisované“ usárny. Což byla docela
sranda, kdy při pracném (opravdu pracném) hledání toho správného odstínu se Fredy omluvně
podíval na pana prodavače ve velkoskladu s papírem a vytáhl z tašky svoji usárnu. Prodejnou
zavoněl odér nesčetných táborových ohňů, pan prodavač chvilku kroutil hlavou a za chvilku bylo
vybráno.
Vnitřek knihy je kvůli Mikiho ilustracím vytištěn na kvalitním leštěném papíře.
Křest knihy spojený s koncertem Mikiho Ryvoly, bratislavských Pekaringo a Fredyho kapelou
Podobni zvěři se uskuteční v pražském P-klubu Trojická 10, ve čtvrtek 3. prosince 2009 od
20:00 v pořadu Stopy sešlapanejch bot.
Kniha Stopou toulavou stojí 140Kč + 18 Kč poštovné a lze si ji objednat na mailu: puchejr@vol
ny.cz

2/2

