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Ano, přátelé, a to je konec:)
Konec letošního 33.ročníku Trapsavce, neboť do uzávěrky zbývají 3 dny. Jelikož je však
svátek a trapsaveckou zvyklostí je nechávat vše na poslední chvíli, tak definitivní uzávěrka je ve
středu 2. května. To proto, aby vaše dílka
Redaktorka FOLKtime Klárka pózující při focení
ilustrační fotky do Juppovy sbírky ukazuje:
a) jak velkou kytku dostala na své promoci
b) pouze se snaží zvlétnout
c) ukradli jí kříž

foto: Milan Pecl - Indy ©

mohla být doručena do pátku, přes víkend roztříděna a předána porotcům 1. kola.
Oproti loňskému roku se nic nemění - vyhlášení výsledků je v září, opět vyjde sborník
Trapsavce a každý autor během dalšího roku obdrží trapsavecké Řádky.
Propozice Trapsavce, fotogalerii, ukázky básní a povídek z předchozích ročníků najdeš na: htt
p://www.sdruzeni-avalon.cz/trapsavec.php

Poslední recesista a tma / Jan Drnek - Akéla
Trampský román, který se odehrává v osmdesátých letech na Plzeňsku. Jeho křest se
uskuteční v plzeňském Hifiklubu ve čtvrtek 31. května na Stopách sešlapanejch bot.
Hudebním hostem tohoto večera bude skupina Hluboké nedorozumění.
Tak si ten termín "zafajfkujte" a přijďte Zlatému Trapsavci za rok 2001 Akélovi poklepat na
rameno. Opravdu se mu ta knížka povedla.

Udělali mi něco s palcem / Michal Konečný - Jupp
Další knížkou z dílny Avalonu, která bude v brzké době k dispozici čtenářům, je Juppova sbírka
18ti trampských povídek, nazvaná tak trochu tajemně Udělali mi něco s palcem.
Mezi těmito povídkami jsou jak vítězné Juppovy trapsavecké povídky z roku 2005, tak i ty
neznámé, které teprve budou mít svoji premiéru právě v této knize.
Od ostatních avalonských publikací se knížka odlišuje tím, že k povídkám nejsou kreslené
ilustrace, ale ilustrační fotky.
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Knížka by se měla představit již na letošní Zahradě.
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