Výsledky letošního rocníku Trapsavce jsou na svete
Napsal uživatel Michael Antony - Tony
Pátek, 31 Srpen 2007 03:00

Minulou sobotu proběhlo na Brdech rokování poroty 33. ročníku Trapsavce, které samozřejmě
nepostrádalo jistou zajímavost a to jak díky jejímu složení: Tony Linhart, Jaromír Hlavatý - Juan,
Milan Plch - Belmondo, Jaroslava Šálková - Kavče, Gábina Vítová - Madelaine, Víťa Obůrka,
Petr Náhlík - Vokoun a Mirek Valina, tak hlavně letošní úrovní a tématickým rozsahem povídek
a básní.

Nejen duševnem byli živi porotci letošního Trapsavce.

foto: Michael Antony - Tony ©

Celkem bylo posláno 170 prací od 70 autorů a autorek z Čech, Moravy, Slovenska a jedné
psavkyně ze Švýcarska.
Samotné vyhlášení výsledků Trapsavce se uskuteční v sobotu 15. září poblíž obce Církvice,
která se nachází na Kolínsku.

A co se chystá?
- OHEŇ TRAPSAVCE
Vzplane v sobotu večer a budou na něm vyhlášeny výsledky, přečteny vítězné povídky a básně.
- TRAPSAVYTÍ
Akustický festiválek. Letošními hosty jsou skupiny Hluboké nedorozumění a Sekvoj. Dále
čtení, křest sbírky?
- TRASA
Vyhlášení výsledků 14.ročníku této sympatické soutěže.
- NOVÉ KNÍŽKY vyšlé od loňského Trapsavce
Rycí vidle navždy / Karel Růžička - Lišák (2. rozšířené vydání)
Vzpomínka na starou stezku / Béda Šedifka
Z údolí a osad / Stanislav Zárybnický - Houla
Poslední recesista a Tma / Jan Drnek - Akéla
Udělali mi něco s palcem / Michal Konečný - Jupp
Brána / Jaromír Hlavatý - Juan (křest na Trapsavci!)
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Trampský kalendář 2008

Dále budou na Trapsavci k vidění výstavy trampských pohlednic, dílek poslaných do soutěží
TRASA a Fotosoutěže Brdské vločky, opět se bude konat trapsavecký "veletrh", tombola,
seminář atd. Každý účastník navíc obdrží sborník vítězných prací letošního ročníku.
Pro vážné zájemce o zvadlo na letošního Trapsavce je tady mail, kam si lze o pozvání psát: tr
apsavec2007@volny.cz
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