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... jsou novou trapsaveckou edicí pro psavce a psavkyně pohybující se kolem trampské
literární soutěže Trapsavec. Na svém vydavatelském svědomí ji má Jan Frána - Hafran a
prvotním popudem pro její vznik byl záměr publikovat i povídky a básně, které se v Trapsavci
neumístili a které tím pádem málokdo zná.
Výsledkem je zatím šest svazků vyšlých v rychlém sledu hned po sobě:
Kde měsíc vítězí / Martin Šlápota - Šlápi
S příchutí kouře a rumu / Petr Soldát - Harmonika
Poslání za úplňku / Vladimír Javůrek - Velkej Drak
Kudy jinudy / Magdalena Karelová - Waki
Poste restante trampe / Pavla Slepičková - Pavlís
Neruším? / Jan Eret - Janek

Každý z těchto svazků nakonec obsahuje průřez celou trapsaveckou tvorbou dotyčného autora
nebo autorky, a to jak dílka neumístěná, tak i ta vítězná a je to jenom dobře, protože bez těch
vítězných - pokud vezmeme v potaz původní záměr - by to nebylo ono.
Navíc jde i o zajímavou různorodou sešlost psavců, kteří se pod hlavičkou Trapsaveckých
miniatur sešli, a to nejen svým úhlem pohledu na svět, ale i stylem psaní a třeba i humorem.
Jednotlivé svazky Trapsaveckých miniatur jsou v rozsahu kolem 32 stran a dohromady tvoří
příjemnou knížku obsahující celkem 73 povídek a básní.
A tato pomyslná knížka asi nejlíp vypovídá, o čem píše, přemýšlí, čeho se obává a u čeho si
dělá srandu současná psavecká generace, která se pomalu a jistě chystá definitivně opanovat
vítězné stupínky budoucích ročníků.
A Trapsavci dobře tak!
V případě zájmu o tyto sbírky si lze napsat na mail: soutez.trapsavec@seznam.cz a do
předmětu mailu napsat Miniatury.
Cena sborníčku je 20 Kč a poštovné různé, podle počtu výtisků, nebo i způsobů dopravy či
převzetí - osobně, po někom, na akcích, z nichž nejbližší je oheň Trapsavce, kde tyto sbírky
budou křtěny v rámci Trapsavytí.
Další možností je přihlásit k trvalému odběru a mít tak rovnou svůj výtisk zarezervovaný už v
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době vzniku. Ve stádiu připrav jsou totiž další čtyři sbírky.
Informace o celé edici i sbírkách najdeš na stránkách www.trapsavec.cz .
Mně osobně se moc líbí, že desky těchto sbírek jsou laminované a na vandru v dešti prakticky
nepromokavé, navíc je lze i velmi těžko poškodit. Kdo s sebou rád tahá do lesa něco na čtení,
jistě tenhle „bonus“ ocení.
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