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SPOJENÉ  TRAMPSKÉ  OSADY  SLEPIČKA  DAKOTA  ASUNCION  vznikli
spojením týchto troch trampských osád dňa 28.9.1964. 

Zakladateľmi  sa  stávajú  kamaráti  z  bratislavského  podhradia  -  Doktor,
Gaštan, Gesko, Gimo, Papka, Pijan, Púzdro, Suchý a ďalší....

Začiatok  vzniku  SPOJENÝCH  TRAMPSKÝCH  OSÁD  SLEPIČKA  DAKOTA
ASUNCIÓN možno pripísať trampskému posedeniu, ktoré zvolali trampské osady
DAKOTA  a  ASUNCIÓN  na  jeden  v  minulosti  z  najkrajších  campov  "Denisku",
prekrásnu horskú lúku v srdci Malých Karpát.



 Fotografia z "Posedenia..." v roku 1964 na Deniske.
Iba takto málo nás bolo a každý, každého kamaráta vlastne poznal. Na civilné

mená sme jednoducho zabudli a nikoho sa na to nepýtali. Kamarátstvo v tom čase
bola naozaj vec najvzácnejšia a tým zostala do dnešných i keď už volných a

slobodných dní...

Bolo to obdobie keď Potlachy trampov boli vtedajším režimom nežiadúce a
slovo  Potlach  sa  vyslovovalo  len  potichu.  Každý  z  trampov,  ktorý  dostal  toto
pozvanie však určite vedel čo sa skrýva za slovom posedenie.

Trampi  sa  za  toto  pre  nich  zlé  obdobie  môžu  poďakovať  vtedajšiemu
politickému  režimu  a  aj  denníku  Smena  a  článku  uverejnenom  dňa  26.5.1957  
napísaného Gavrilom Gryzlovom s obviňovaním trampov a trampského hnutia zo
zlého vplyvu na mládež. Po kamarátoch z vtedy najznámejších trampských osád
UTAH, FLORIDA, MANILA a ďalších akoby zľahla zem. Niet sa čomu diviť, maniere
režimu boli nevyspytateľné a väčšina kamarátov mala založené už vlastné rodiny. A
tak nastala dlhá doba trampského temna...



Vlastne nie celkom. Pár kamarátov i  napriek vytrvalému prenasledovaniu
nezabudlo a nechcelo zabudnúť na všetko to krásne čím ich tramping obdaril  a
napriek všetkým nepríjemnostiam ich campy nestíchli.

To všetko trvalo dlhých sedem rokov.

Až v roku 1964 prišlo akési uvolnenie a prvou lastovičkou čo zvestovala
novú  jar  v  trampskom  hnutí  bola  "Deniska"  a  kamaráti  z  trampských  osád
ASUNCIÓN a DAKOTA.

Krátko na to v dňoch 5. - 6. 9.1964 poriadajú trampské osady NETOPIER a
RODRIGO potlach na Pasekách a vzápätí  v  dňoch 17.  -  18.  10.  1964 Potlach aj
osada GRANADA...

Potom v nasledujúcom roku 1965 už  sa konalo veľa potlachov...



Vráťme  sa  však  späť  k  vzniku  SPOJENÝCH  TRAMPSKÝCH  OSÁD
SLEPIČKA DAKOTA ASUNCIÓN, (ďalej STO SDA) do roku 1964.

Kamaráti z STO SDA nemali svoj vyhradený camp a chodievali táboriť na
rôzne miesta. Známe sa stali ich zimné táborenia na Granade, Švéďakoch, Sahare a
pod.

V tomto období chodievali aj na chatu Cementár na Košariskách, na chatu
Zálesák k Teddymu a v zapätí aj na chatku Savana na mariatálských lúkách.

O  najstaršej  histórii  chatky  Savana  sa  medzi  "old"  trampmi  už  veľa
vyprávalo  -  aj  v  neskorších  časoch  napísalo  a  najstarší  "pamätníci"  z  prvej
trampskej osady na Slovensku - WAIKIKI,  ešte za svojho života tvrdili, že  chata
Savana bola postavená pred druhou svetovou vojnou, postavili ju zrejme trampi a
žiaľ pri vojnových udalostiach si všetci títo kamaráti čo stavali chatku na Savane
museli obliecť vojenskú uniformu. Iróniou osudu bolo to že ani jeden z nich sa z
vojny už  nevrátil, všetci zahynuli... 

Najstaršia  história  chatky  Savana  nie  je   však  podložená  žiadnymi
písomnosťami a ani v trampských kronikách, alebo zápiskoch sme nenašli o nej
žiadnu zmienku.



O najstaršej histórii chatky Savana píše až v roku 1991a neskoršie v roku
1994 kamarát  Brčko z  trampskej osady ZÁLESÁK. V  podstate potvrdzuje  verziu
histórie  podávanú  jeho  staršími  kamarátmi,  ale  píše  a  dopĺňa  druhú  verziu  /o
akomsi tajomnom židovi/, o ktorej sme dovtedy od nikoho nepočuli.

Dočítať sa o tom môžeme v Trampskom spravodaji Tramp Clubu Bratislava
v čísle 23/1994:

"Kto a kedy postavil chatku na Savane už zrejme nezistíme.
Bolo to v štyridsiatych rokoch. Ide teda zrejme o najstaršiu chatu na
okolí Bratislavy. Svah nad mariatálskou, či grmolézskou, neskôr aj
Savanskou lúkou bol vtedy zarastený nízkymi, ale natoľko hustými
kríkmi,  že  o  existencii  chatky  nevedeli  ani  osady,  čo  pod  ňou
/SAVANA/, alebo nad ňou /ZÁLESÁK, neskôr TRI KRUHY/ táborievali.
Tým  skôr  že  chatka  zostávala  dlhší  čas  opustená.  Podľa  jednej
verzie  chatu  postavil  Žid,  ktorého  podľa  vtedajších  poriadkov
vyviezli niekde do koncentráku. Podľa druhej chatu postavili trampi,
ktorí prestali chodiť von, keď narukovali. A za vojny sa rukovalo na
dlho, ďaleko , často bez návratu. V každom prípade chatu v 44. roku
v  dosť  spustnutom  stave  objavili  osadníci  zo  ZLATEJ  HVIEZDY.
Opravili  si  ju a stala sa im niekoľko rokov milovaným sídlom. Po
vojne  dokonca  dosiahli  legalizáciu  svojej  držby.  Pravda  nie  na
dlho........"

Nech to bolo tak, či inak......to sa už zrejme nedozvieme.

Brčko

/Trampský spravodaj Tramp Clubu Bratislava, číslo 23/1994/.

Dopátrať  sa  však  k  skutočnej  histórii  Savanskej  chatky  trvalo
veľmi, veľmi dlho. Stalo sa tak až v roku 2013 a stopy viedli do
dedinky  Záhorská  Bystrica.  Obyvateľ  tejto  obce  88  ročný   pán
Jurášek, bývalý poľovník a hospodár poľovného revíru, teda toho
revíru kde stála aj chatka Savana, vydal skutočné svedectvo o tom
kto chatu postavil.



Chatku  v  rokoch  1938  -  1939  postavili  židia,  teda  nie  jeden  ale
viacerí,  celá  skupina.  To  bolo  v  tom  čase  keď  bola  rozbitá
Československá republika a vznikol Slovenský štát. Židia sa v tom
čase  dostali  do  priameho  ohrozenia  životov  smerujúceho  a
riadeného z nacistického Nemecka.   Chata bola postavená vlastne
hlbšie v karpatských lesoch ako ich skrýša, ale žial nikdy ju za svoj
azyl  nevyužili.  Zrejme ich prenasledovanie  a  odsuny  boli  v  tom
čase rýchlejšie, ako sa tu mohli schovať...

/Od  pána  Juráška  sa  históriu  dozvedel  Čárli  z  trampskej  osady
ELDORÁDO, rodák zo Záhorskej Bystrice/

Ďalšia história chatky Savana je už známejšia. 

A tak krátko po vojne keď sa chatku opravili a obývali kamaráti z trampskej
osady ZLATÁ HVIEZDA vtedajší tzv. Národný výbor, rozhodol  že chatka patriaca
dovtedy trampom, bude slúžiť pre rekreáciu pracujúcich a osadníci museli natrvalo
chatku opustiť.

Majiteľom chaty sa stala redakcia vojenského nakladateľstva "Naše vojsko"
a neskoršie obuvnícke družstvo Obnova.



 Trampská chatka Savana

Prvý príchod kamarátov z STO SDA na chatku SAVANA si treba vysvetliť
takto:

Kamarát Kido z  trampskej osady STARÍ TULÁCI bol  zamestnaný  a  robil
majstra  v  obuvníckom  družstve,  ktorému  po  vojne  bola  "ľudovodemokratický"
zreštituovaná chata.

Tu v tomto družstve robil  i kamarát Gesko z osady ASUNCION. Preto že
kamaráta Kida a Geska bližšie k sebe priviedla spoločná láska - tramping, tak mali i
spoločné myšlienky a ciele ktorých výsledkom boli časté cesty do prírody. 

V zimných mesiacoch keď sa akosi nedalo pravidelne chodiť pod stan, či
každú  sobotu  a  nedeľu  "sahaganovať",  čo  partia  drsných  trampov  z  STO SDA
často  prevádzala,  slovo  dalo  slovo  a  kamarát  Kido  zapožičal  od  vedenia
obuvníckeho družstva pre mladých kamarátov z STO SDA kľúče od tejto chaty. 



Vlastne  zo  zamestnancov  tam  ani  skoro  nikto  nechodieval.  Na  chatku
neviedla žiadna prístupová cesta autom. Nebolo tu doriešené zásobovanie pitnou a
ani úžitkovou vodou, vlastne žiadny prepych. 

A  tak  možno  zapožičanie  kľúčov  od  chaty  ktorá  nebola  navštevovaná
nerobil ani taký veľký problém. 

Všetky tieto zápory vlastne osadníkom z STO SDA nevadili a ešte naviac ich
lákalo sem nádherné prostredie v ktorom chata bola postavená na samom vrchu
savanskej lúky. A tak na niekoľko rokov sa stala chata ich najmä zimných výprav
do prírody. Po dlhšom čase sa naskytla možnosť túto chatku o ktorú podnik nemal
záujem kamarátom odkúpiť. 

Vlastníkmi sa stala štvorica kamarátov z STO SDA. Samozrejme že to bol
najprv  Gesko,  ako  zamestnanec  šusterského  družstva  a  k  nemu  sa  pridali
finančnou čiastkou,  ktorú  bolo  treba  za  chatku  zaplatiť  kamaráti  Gimo,  Pijan  a
Suchý.

Po zakúpení chaty sa toto miesto stalo trvalým campom kamarátov z STO
SDA. Na chate poriadali i pre kamarátov z iných trampských osád rôzne trampské
stretnutia, sleziny, Silvestre a na lúke pod chatou i potlachy.



Kamaráti z bratislavského podhradia v roku 1969. V popredí Ernest, Gimo a
Papka  z  STO SDA

Z potlachu STO SDA na Savane. Hrajú a spievajú kamaráti z trampskej osady



UTAH a ELDORADO. V strede v čiapke kamarát Kido, spomínaný v histórii
chatky Savana.

Kamaráti  z  STO SDA i  napriek tomu že sa stali  majiteľmi  chaty Savana,
neprestávajú "stanárčiť" a vídavať ich možno na mnohých trampských táboriskách
či už v Malých Karpatoch, na Dunaji ale aj na ich Veľkých vandroch  v Liptovských
Tatrách - pod Barancom a tam okolo po dolinách k Orave, vSlovenskom Raji a pod.

Schádzavajú sa však samozrejme v bežné víkendové dni  pravidelne aj na
svojej chate Savane.

Stretávajú  sa  aj  cez  bežné  dni  v  týždni  na  pravidelných  slezinách  kde
vládne  predovšetkým  hudba  a  spev  trampských  piesní.  Najsamprv  v  maličkej
hospode  "U  Janka"  ktorá  stávala  na  Zámockých  schodoch  vedúcich  na
bratislavský hrad. Neskoršie v krčme "U Dudeka" pod bratislavským hradom.



Romantické Zámocké schody.
Tu, ale ešte trochu vyššie, stávala maličká hospoda "U Janka",
kde sa na svojich prvých slezinách stretávali kamaráti z STO

SDA.



 ..."HOSTINEC", tak sa volala krčma "U Dudeka" v bratislavskom podhradí, kde sa
pravidelne na svoje sleziny  schádzavali po dlhé roky kamaráti z STO SDA...

Keď padlo podhradie výstavbe nového mosta cez Dunaj a bolo nezmyselne
zbúrané,  väčšina  kamarátov z  STO SDA,  ktorá  tu  od svojho detstva  bývala,  sa
sťahuje na rôzne miesta v Bratislave do nových panelových domov.



Bratislavský hrad a jeho podhradie, ktorého väčšina domov padla za obeť
nezmyselnej výstavbe Nového mosta cez Dunaj. Z podhradia vlastne pochádzali a

svoje detstvo tu prežili kamaráti z STO SDA.

V neskorších rokoch a vlastne až do dnešných dní sa stretávajú na  svojich
pravidelných slezinách v hospode " U Šrámka"  v Záhorskej Bystrici.







Šerifom osady bol dlhé roky  kamarát Gimo. Ten
sa však pobral na ďalekú cestu z ktorej niet návratu.... v
roku 1994, vo veku 53 rokov. 

Gimovú šerifskú hviezdu prebral kamarát Peter.



 V  STO SDA boli,  alebo sú členmi  kamaráti  Pijan,  Harry, Luky, Gaštan,
Gimo, Papka, Čajo, Suchý, Gesko, Róbert, Juraj, Doktor, Maxo, Pipenka, Chrchlavý,
Dawson, Vilo, Bobo, Flekoš, Michal, Púzdro,Tolvay, Farár, Ludvo, Pavol a Zindap a
možno i ďalší.

Zlé a najhoršie časy STO SDA prišli  až v rokoch nedávnych.  Ich chatka
Savana vyhorela rukou neznámeho podpaľača....

To je však už nová história kamarátov z STO SDA a text o STO SDA nemá
kto doplniť. Určite sa však časom z novšej histórie STO SDA vrátime.





Totem kamarátov z STO SDA





Pieseň "Pocta Londonovi" hrajú a spievajú kamaráti z  trampskej kapely KALUMET
z Bratislavy.

Text a hudba: Tomáš Gluvňa - Glufo.




