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Trampský písničkář, první kapelník a zakladatel T.E. Bandu Brno, držitel prvního Zlatého
trapsavce v roce 1971, jeden ze šerifů SBO (Svazu brněnských osad), zakladatel Jack London
Clubu.
V roce 1989 oživil starou redakční radu brněnského Tuláka a s dalšími novými členy v roce
1990 začal časopis vydávat.
Jožka Jégr složil desítky písní, například Věčnej vlak, Kopyta když vyzvání, Volá tě oheň, Tulák,
Hvězdnej prášek, Bobrůvský valčík, Výprodej, Jaro na Bobrůvce, Hymna T. O. Paskripl (hudba i
text), Ontario(hudba Rolf Staněk), Vlak beznaděje, Strašidlo, Loudám se loudám, Kam se ti lidi
ženou, Jsem jen tulák, Nebuď již hochu smutnej (hudba Rolf Staněk), Kotelnický western,
Trampská lidová, Marné volání, Střelecká, Tuláci kontinentů (hudba Vaclav Rainiš), Černé
komando (text Wabi Ryvola), Můj den (hudba Jasňák), Ztráta z prodlení (hudba Jana Radová Zuzka)....

Jožka byl osadníkem brněnské T.O. Jeseter a ideám trampingu zasvětil celý život.
Zemřel 1. listopadu 2001 v Brně.
Myslím, že kdybych se v Brně a jeho okolí zeptal nějakého trampa, jestli mu něco říká jméno
Jožka Jégr, asi by chvilku překvapeně přemýšlel nad nesmyslností této otázky.
Ale bohužel v čím dál větší vzdálenosti od Brna je Jožkovo jméno v čím dál tím menší známosti
a je to velká škoda, protože Jožka Jégr byl opravdu význačnou trampskou osobností a to nejen
brněnského trampingu.
Ve spolupráci se Slimákem, Vaškem Rainišem, Čičou, Vokounem a dalšími kamarády a
muzikanty, taktéž i s Jožkovou ženou Gerdou, která nám zapůjčila pozůstalost, připravujeme k
vydání knihu nazvanou TULÁK JOŽKA JÉGR, která by měla být nejen připomenutím tohoto
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kamaráda, ale jakýmsi poděkováním ze jeho celoživotní tvorbu a mnohou inspiraci.
Opět proto byla vyhlášena „akciovka“...
...tentokrát nazvaná ONTÁRIO a jejím účelem je získání (doufáme, že podstatné části)
prostředků na vydání knihy, která bude obsahovat písně, povídky, kresby, archivní fotografie,
vzpomínky i medailon Jožky Jégra.
Vyhlášení Ontario a.s. se uskutečnilo na březnových Letokruzích v brněnském sále Sýpka a
vydání knihy zakoupením akcie podpořilo hned na místě rovných padesát akcionářů, ke kterým
se postupně přidávají další a další.
Pokud se i ty rozhodneš přidat své polínko do společného ohně zakoupením akciového
certifikátu, který stojí 200 Kč, stačí když napíšeš na mail: tony.avalon@seznam.cz a domluvíme
se na způsobu platby i předání akcie, nebo její poslání poštou.
Zakoupením akciového certifikátu:
- získáváš nárok na jeden výtisk knihy, který ti bude předán na křtu v Brně (bude ti posláno
zvadlo). Další koncerty u příležitosti vydání této knihy určitě budou i v Praze a v Plzni.
- v případě, že na křest nebudeš moci dorazit, bude ti kniha předána jinak, nebo poslána
poštou.
- uvnitř knihy ti bude i jmenovitě poděkováno v seznamu akcionářů.
Termín vydání knihy TULÁK JOŽKA JÉGR je plánován na jaro příštího roku, ale může se stát,
že bude ještě letos před vánoci. Uvidí se podle zájmu o knihu a jak rychle zpracujeme písničky,
povídky, fotografie...
Pro případné „nevěřící Tomáše“ mající obavy, že někam pošlou peníze a tím to taky skončí,
přikládám seznam předchozí akciovek, kde právě akcionáři zakoupením certifikátů výrazně
podpořili uvedená vydání:
- akciovka Chlupaté máslo, vznikla v roce 1998 za účelem vydání knihy PŘEŽITKY od
Stanislava Zárybnického - Houly (přispělo 86 akcionářů)
- akciovka Trapný savec, vznikla v roce 2001 za účelem vydání knihy ALMANACH
TRAPSAVCE (přispělo 142 akcionářů)
- akciovka Lupení, vznikla v roce 2003 za účelem vydání CD Lístku - DEN PRAMENŮ (přispělo
280 akcionářů)
- akciovka Vítecká hráz, vznikla v roce 2006 za účelem vydání CD Bédi Šedifky - VZPOMÍNKA
NA STAROU STEZKU (přispělo182 akcionářů)
- akciovka Hobousácká, vznikla v roce 2010 za účelem vydání zpěvníku Wabiho Ryvoly
POSELSTVÍ 1. díl (přispělo 279 akcionářů)
Díky moc za případnou podporu.
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