Kamarádky, kamarádi.
opět se Vám dostává do rukou pozvánka na tradiční již
dvaatřicátou kostýmovanou juchanici osady Kamarádi Staré
řeky. Konati se bude dne 17. 2. 2018 od 19:00 v KD Tetín.
V době, kdy jste zavaleni „ zaručeně pravdivými informacemi“ o všem,
v době, kdy se nedílnou součástí našeho života stávají hoax news,
dezinformace i drzé lži, vzali jsme na sebe nelehký úkol.

Ano, seznámíme Vás s pravdou!
I renomovaná trampská periodika uvádějí jako prvopočátek
trampingu v Čechách památnou výpravu pražských trampů ke
Svatojánským proudům na velké řece Vltavě v roce 1918. V roce
letošním oslavíme 100 let od založení „Ztracenky“, první trampské
osady v Čechách. Seznámíme Vás s historií trampingu, která je zde
v České kotlině nepochybně daleko hlubší a zabývá se jí již řadu let
VUHT (Výzkumný ústav historie trampingu), jenž je součástí NSL-KSŘ
(Nadace pro Srandy a Legrace Kamarádů Staré řeky). Naši badatelé si
položili znepokojivé otázky, na něž budou spolu s vámi hledat
odpovědi. Vědci zjistili, že již v Paleolitu jistý Kopčem (který klackem do
mamuta mlátil, než ho zdolal, než ho schvátil) se svou tlupou podnikal
pračundry v povodí řeky Dyje. Nedalo v biblických dobách vyhnání
Adama a Evy z ráje impulz k velkému vandru? Snad každý z Vás na
vandru poplenil nějakou zahradu, a pokud byla po ruce nějaká švarná
trampule, s chutí spáchal i nějaký ten dědičný hřích. A co Mojžíš a
Izraelité, jejich čtyřicet let trvající vandr po poušti? Praotec Čech
přitáhl vandrem pod Říp až z ukrajinských Pripjaťských bažin. Cyril a
Metoděj přičundrovali až z řecké Soluně. Křižácké výpravy byly
poněkud krvavé čundry na střední východ. Spanilé jízdy husitů až k
Baltu byly opravdu divoké vandry. Tovaryši čundrovali za prací po
Evropě od města k městu od mlýna k mlýnu. Ano, čundrování máme
v genech, sáli jsme ho s mateřským mlékem, každým pivem, každým
frťanem. Ponořte se s námi do hlubin věků!

Možnosti výběru kostýmu jsou jak vidno bohaté, pro vstup
ovšem nezbytné!

Proto nejíme, nespíme a moc se na Vás těšíme!
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