Vyhlášení 37. ročníku Trapsavce
Napsal uživatel Michael Antony - Tony
Čtvrtek, 02 Červen 2011 23:53

O tomto víkendu se v Zapomenutém údolí poblíž Českého Šternberka uskutečnilo vyhlášení
vítězů Trapsavce, na které přijelo kolem osmi desítek psavců, zasloužilých čtenářů,
trampských redaktorů a dalších podobných existencí z Čech, Moravy i Slovenska, o které se
staral připravený pořadatelský tým, jmenovitě Belmondo s Bublinou, Čepek, Štěhně, Terka a
další. Organizátorka Trapsavce Draculea mohla přijet jen na sobotní večer a důvod měla pádný,
je totiž čerstvou maminkou malého Tomáška.

Počasí z pátku na sobotu bylo sice nepřejícné, ale nakonec se vše v dobré obrátilo a tradiční
trapsavecké záležitosti jako je třeba Trapsavytí, jehož hostem byla Sekvoj, Trapsavecký veletrh
(publikace a časopisy z trampských nakladatelství Rodocapsa, Severka, Avalon), výstavy
soutěžních povídek a básní, seminář, trapsavecká tombola nebo výstava fotografií Trasy mohly
proběhnout v pohodě a klídku.
Bylo příjemné po roce potkat známé tváře a znovu se mi potvrdilo, že na Trapsavci je v
poslední době nejdůležitější setkávání. Což je na jednu stranu dobře, ale kdyby zasloužilí
autoři, kteří si jednou za rok přijedou na Trapsavce popovídat, rovněž poslali v době uzávěrky i
nějakou povídku či báseň, tak by to Trapsavci jen prospělo.
A jak vlastně dopadl letošní ročník?
Celkem bylo do soutěže posláno 120 prací, z toho 74 básní a 46 povídek od 55 psavců a
psavkyň. Porota ve složení - Hanka Hosnedlová, Belmondo, Aťka, Madelaine a Kuba Horák
rozhodla následovně:
Zlatý Trapsavec
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Díky Danny! – Václav Stričko VAŠÝK
Malý Trapsavec
(zvláštní ocenění pro nejlépe ohodnocenou práci autora do 23 let)
V nás – Barbora Hakenová
Poezie
1. místo:
2. místo:
3. místo:
3. místo:

Noční vtáci – Peter Jokl JOKO
Naša mamka – Maťa Pendreková VRANA
Únor – Jaroslav Beneš BAČA
Pre koho, s kým a prečo – Peter Jokl JOKO

Poezie oldpsavců
1. místo: Stopou slepých ptáků – František Brejcha ČÁRA
2. místo: Štěstí na pátou – František Brejcha ČÁRA
Próza
1. místo:
2. místo:
3. místo:
3. místo:

Vlaštovka od Bílé skály – Jan Pohunek PŘEBRAL
Dlouhý den a dlouhá noc – Jiří Nosek PÍGO
Vodákův Hubertus – Jiří Nosek PÍGO
Šílenec – Jan Frána HAFRAN

Próza oldpsavců
1. místo: Trampo Nostra – Michael Antony TONY
2. místo: Špinavý uši – Jan Valeš JENÝK
Všechny vítězné povídky najdeš na FOLKtime v následujících „trapsaveckých pátcích“.
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