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Ročník HL — Čisto Í7. — V Praze, dne 23 dubna 193!. — ..Trampa" rediguje & redakč. kruhem Karet Metíěek, 

Už je po naší slezince. (Jo se o ni 
nadiskutovaio, co strachu oyio, auy-
chom se sesiy, a už mame vsecnno 
za seoou. iy , které tam neuyiy, a Ko-
nečné i hochy bude jistě zajímat prů-
běh naší schůze. Měia-h uych začit 
pčKné od začátku, bylo by to príliš 
dlouhé, a proto omezím se na stručné 
podrbáni. Některá děvčata odejeta 
tam jdž v sobotu odpoledne (na boudu 
Booa z Hurikánu u tlvězdomcj. 
Ostatní až v neděii ráno. Jela jsem 
až s tou druhou partou a proto budu 
mluvit o naší cestě na Hurikán. Sešly 
jsme se ve na 6 ráno u Vršovic-
kého nádraží a společně pak celá 
dívčí karavana (celkem nás bylo 7) 
sedly jsme na „paciíik" a ujížděly do 
Senohrab. Bez legrace to samozřejmě 
nešlo, a ač jsme dvě šly na ten čundr 
bez snídaně (nemohly jsme se totiž 
rozhodnout, zda si máme uvařit 
„mocca" či „the", a proto po dohodě 
jednohlasně jsme uznaly, že bychom 
ani oheň neudělaly, a proto jsme šly 
bez snídaně) náladu jsme nekazily. Ba 
naopak. J ako vedoucí celé výpravy za-
sloužila jsem si mnohokráte „hobla", 
poněvadž ačkoliv jsem cestou tou již 
šla, nemohla jsem se ihned upamato-
vati. Ovšem že vše skončilo dobře 
jako v románu „Hvězdy" a štastně 
isme se dostaly na chatu. Myslely 
jsme, že budeme děvčata budit, ale 
kdepak naše Kalupinky. Už byly 
vzhůru. Jedině Akela, romanticky roz-
ložená, ždímala v ruce „sladké dře-
vo", snažíc se vyloudit nějaké tony. 
Ovšem do %11. dopoledne byla volná 
zábava, což jsme využily k opětnému 
„rošfaření" v podobě honěnice. V 
však zahajovaly kamarádky naši sle-

zinku připravenými kuplety (Námoř-
níček — Akela), písněmi kamarádky 
Rudy a podařenou „akcí pro roz-
šíření Hvězdiček a Pražanek" mezi 
děvčaty, kterou předvedly kamarádky 
Iža a Vlasta. Po programu zábavném 
zahájila schůzi předsedkyně Božena. 
Hlavním bodem ovšem bylo dnešní 
postavení ženy oproti ženě z minu-
lých dob a dále naše spolupráce s ka-
marády. Usneseno bylo, aby v páteč-
ních slezinkách u Černých bylo po-
kračováno a na nich aby účeilně se 
jednalo o hospodářských poměrech 
nás, ženské mládeže. Po skončení 
schůze, která ukončena byla naší 

hymnou trampek opět volně mohly 
jsme se rozběhnout Po lese a užít tak 
krásné neděle v plné míře. Kama-
rádky, ač bylo jednáno, že naše schů-
ze je první a poslední, douiám, že vy-
plní se nám i návrh Mariety, že my, 
děvčata, můžeme se slézt vícekrtáte 
ještě někde venku, za Prahou, aby-
chom společně mohly užít všeho 
toho, co skýtá kamarádský krásný, 
volný život v přírodě. 

Těšíme se jistě všechny na společně 
prožitou neděli, kterou někdy usku-
tečníme a zatím křičíme všem hol-
kám hurónské Ahoj Blanka. 

Ahoj — kamarádky! 

T c p t á H f M 
anglických vzorů, 

od Kč 55.— celý oblek, koupíte 

Z ď e n g , P r a ň a M , 

Jungmannova tř. 20. Pro osady sleva. 

K € M H M H N * * M M ! 
Došlo nám mnoho cizozemských novinek pro 
traniping. Kedsky á Kč 35.— a á Kč 39. , pravé 
skotské lumrjaky od Kč 89.—. Americké košile od 
Kč 29.-. Trička ä lp Williams od 8—9 Kč ve 
všech barvách. Chlebniky od Kč 12.—. Oplně ] 
nové typy stanů atd. Novinka — trampské ked- ] 
sky s koženou podevší á Kč 59.—. Vyžádejte ši H 

TrampsR? závoú ! 

Potévku vždy na čundr si vemte. 
aby byta dobrá, toho dbejte, 
také uvařená na to tata  
a tou je jediné dršfKová 

„ P E R F E K T A * 
3 porce Za 3 Kč u všech kupců žádejte, 

a!é jinou nez „Perfekta" s! vnutit nedejte. 

BOHUSLAV NOVÁK, Praha-Karlín. Zahradní 7, 

Telefon 294-14. 

Kdo tramp, tak neprohloupíš, 

když si u STRNADA nakoupíš. 

Piš o ceník! 

Košíře, Plzeňská 52. Trampové 5 až 10 procent 

stevy. — Při nákupu nad 30 Ke hradím tramku. 

„Tramp" vychází týdně. — Jednotlivě číslo t Kč. — Předplatně ročně 42 Kč, půlletně 24 Kč, čtvrtletně 12 Kč. — Majite] a vydavatel 

Trampská vydavatelské družstvo v Praze, zaps. spol. s r. o. — Redakce a administrace Praha !., Karlova t4. — Telefon 246.65. — Tiskne 

a expedujg „Rota " , akc. spol., Praha 1., Lil iová ul. 13. — Za redakci odpovídá Karel Melišek. — Novinová sazba povolena č. 290.458/VH-1930. 
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dopis ífampům z SSSR. 
vestá tědě in ík&aro in ík&vdčtsko jemse iu 

8. IV. 193!. 
Miiené trampífstvot 

Našeho „Trampa" č. 10 koup!! jsem s! ještě v maceše 
— matičce Praze — proto, že mě ta máma, jak víte, 
kiuci, uživit nemohia a já musei ještě za studenýho 
březHovýho času zazpívat si na hranicích místa pot-
skýho „Zasvtf mi, ty siunko z ia té . . . " — vono se ten-
krát zrovna vobiíkio do vatovýho prádia. takže padaia 
ta vata a íoukaio to znamenitě. 

Tak jsem se, hošouni, voctnu! v nahoře dotknutém 
štátě. Jsem tu, v městě báťušků carů, a von vám si tu 
kvartýrovai ohromně. Povětří, iak známo, mívai moř-
ský, zdravý — takže mě! už ten ráj, jak nás dycky 
baviii, už tady na zemi — nu a protože se kota točí — 
a hiavně tady. tady je rachoty — jsme teď v tom ráji 
my děinasi. Bydiím tu ještě s 9 Němci v jedné — býv. 
baronské — vile, a zařídiii mu to tu tenkrát děiníci !a. 
takže teielon, koupetny, ústřední tepio. rádio a dvě 
piana jakož i jiné užitečné věci tu máš, dětňásku, k po-
užití. 

Děiám tu v Leningradě — viastně 26 km od něho — 
a jezdím denně viakem, což piatí závod. Jsem tu jako 
soustružnik kovů a máme se tu dobře — jen ta cesta 
trvá trochu diouho do té rachoty. Závod se jmenuje 
„lžorský závod" a rachotí se tu na pětiietce vo všechno 
pryč. Děiá se tu hodně na tři směny. Poiovina děl-
nictva je žen — nikdy bych by! neřeki, jaký jsou tu 
čupr děvčata. To se rozumí, že mě měii za Germánce. 
protože ti už to tu zabraii a já jsem tu ve 12tisícové 
fabrice jediný čížek. Přesto, když se taková jedna dě-
vuška osntěiiia a antrevivovaia mě. tak se diviia veimi, 
že ponímám. Tož jsem jí jako stavjanofii rcnu), že 
máme oba siavjanský jazyk, což jí nikterak nevadiio. 
aby se mě hned neptaia, „kdě se pa rusky učiti?". Pro-
tože ji přepad) kašei, povídám ji, že mnoho ijubiuje: 
ucuiovaia se a pak mi řekia — ja boišoj prostidiii — 
nu a tak jsem se skutečně nenucené zasmái. 

Kiuci, čtu právě výzvu osady „Stoních miáďat" 
z Moskvy a zvu vás také sem k nám do Dětského seta, 
kde si už vezmu na starost vaše aprovisování na jeden 
či dva dny. Čítám, že byste přijeii někdy v ietní době, 
protože dnes tu ještě těží starý a padá nový sníh — 
nu a střechu, to už máme dobrou — tedy spaní už 
bychom také měii. Snad až tu budu dé)e, ještě budu 
moci uděiat více, tohie miuvím pouze za sebe. jsem 
tu teprve tři neděie a teprve teď jsem vopravdu za-
kotvit, proto se také tak pozdě vozývám. Jestii se vám 
to bude (moje nabídka) hodit, tak mi oznámte, abych 
se mohi na to připravit. Je to. kamarádi, pravda, čun-
dráte, a já také až do Airiky čundrat — aie téhie naší 
zemi se snad každý vyhne — a je tu toiik co děiat, 
upiatní se tu každý náš čiověk, který něco zná a umí. 
Děiníci nám tu vycházejí přáteisky vstříc — přes to. 
že se tu máme iépe než oni. Pracuje se tu 7 hodin 
denně, 4 dni, pátý den je voino — já mám neděie 5.. !0.. 
15., 20., 25., 30., to je neděi v měsíci — nu a ještě u nás 
takoví takésociaiistické iisty píší. jak je tu zie. „Nová 
Doba" napsaia, že teď budou míti 72 neděi v roce — 
aie každý ví, že dříve byio neděi 90!! Je to tu, hoši. 
veiice dobrý, a bude to stáie iepší — u nás jak bude? 

— to cítíte sami! Proto, kiuci, hej rup, do S.S.S.R.! 

Nashiedanou! 

Ahoj, kamarádi! 

Moje adresa: 

Leningradská obiast, Dčtskoje seio 

uiice Proietkuita 22. 

Jan Brada. 

Zde se totiž píše adresa opačně — kam, a potom 
komu. Mohutnej „Ahoj!" kamarádům v Pizni, které od 
„Nosků" znám, a hiavně ty. Muku dobrá — Ua; Laske, 
Morgana. Edu, !nkumaiaja a tak dáta. Bž!á. 

— A kdyby k tobě přišel někdo vo 
práci, tak ho pošli do Dlouhý třídy. Tam 
je jí dost. Voni pre j z ní budou dělat dvě 
krátký. 

Šerif lidožrout: 

— Šmarjá, že jste zapomněli vykuchat 
toho misionáře, že ty itrničky tak za-
váněj ! 

-— Poslušně hlásíme, že sme ho vyku-
chali, ale zapomněli sme zahodit nohy. 

MUSÍTE: 
okamžitě odeslat peníze na delegáta 

do SSSR, 
a objednat potřebný počet brožur „Co 

je to tramping" á Kč 1.— 

Sbírky na čundr do sovětského Ruska. 

Hoímann. Budějovice, sb. i. č. 124 . . . . K č 50.— 
Veiebný, Brno, sb. i. č. 66 5 
Osada Nord Star, sb. !. č. 61 17.60 
Rudá ťajga. Písek, sb. i. č. 117 50.50 
Kiki, Prostějov, sh. i. č. 176 180 
Straka, Suché Vrbné, sb. i. č. 93 11.50 
Osada Pět continentů. Sadská . 68.40 
OsadaAdnars, sb. ). č. 144 . . . 25.— 
Vodřa. sb. 1. č. 10 . . . . . . . . . . . . 50.— 
Randáková, sb. 1. č. 199 . . . . 60.70 
Výtěžek ze zápasu Tořonto-Děti nekiidu . „ 27.— 

. Kč 545.70 
posiedně kvitováno 575.35 

!.!2!.05 
pestef !ě omylem kvitováno . t * „ 50.40 

' ' . - " '. -r—T?,' 
celkem vybfáno . . , Kč 1.070.65 



^ A h n í P H n c ň ^ 
plzeň a tramping 

Škodovka, phovar, bartolomějská babylonská věž, 
Radyně, dominující na obzoru i ako charakteristická 
staíáž kraje a—tradice koHservatistnu, tof zhruba nárys 
Ptzně. Škodovka — pekio pecí a šíteného chvatu 
v snaze o výdělek a v stračím před puštěním. tes ře-
menů, konstrukcí a studené, lesklé oce!) strajů . . . . 
Pivovar, který není Mytickou šalaudou, a!e škodovkou 
na piva; radnice, zakletá Žižkou v níž od dob Zik-
mundových každé konšetstvo ustme pod znakem vet-
btouda s chrticí, !N HOC SlONOM V1.NCES, město, 
které se má za střízlivé a modenu, a které ie zvláštní 
svými paradoxy. Plzenák si nedovede představit život 
bez ORGANÍSACE, LEG!TMACE, K O R W R A C E A 
HONORACE a přece ie povahou ttedůvěřhý, váhavý 
a nekamarádshý. Nebýt piva. a to je jako křen. cíti! 
by se tu veseiý a odhodlaný trempíř jako v cizině. 
Specielně o trempinku: Nikde snad, Prahu vyjímaje, 
nebylo tolik astrachánů i hioupých křiktounů a rváčů 
jako v Pizňi, sotva se to načato trhat ze skautingu a 
z tělocvičen. Aie je tu kádr dohrých kluků z cizinecké, 
ze zákopů, 2 terezínských kasemat, od mariny a z !a-
brik Francie, kteří poznati rub života na své kůži a 
jsou přítiš otrti, než by se da!i zvikiat. Takytrampa 
poznáš hned, dětá víkend pouze pro zvané a v týdnu 
paďouří. DěitHkavi zas není ihostejno, má-H zpívat 
a žertovat v neděli s chlapíkem. který ho dře bez nože 
jako úkolář nebo „mistr". TiMe „nepolitiétí" trampové 
z potitických stran chodí na sieziny jen štvát proti 
„Trampu", kritisovat práci kamarádů a ožrat si držku. 
Jsou v mizivé menšině, na štěstí. .!e nutno pro deset 
procent astrachánů zdržovat dětnickou mládež před 
trempováním? Takhle šidí chudý khtk v Plzni včtšhmu 
jen mastňáky, protože ti praví v sobotu jdou za tmy, 
aby nikdo nevidě! rozbité kedsky a záplaty na zadnici. 

A přece je trempování krásná věc. a to věc právě 
těch chudáků, naštvaných krojí a fanglemi. Tramp 
nezná uniforem, vezme to. co má, jen když je to po-
hodlné, aí se to líbi nebo ne. Vezme si deku a zabalí 
pár buřtů, protože nevedeme hotely. Děvče přivede do 
party. Na to dávno jsme plivii, co tomu řeknou lidé a 
máma vidí holku radši mez! trampy než n Béma. 
Chata je dobrá věc a náš druhý domov, je to ta nej-
!acinější a skutečnosti nejbližší iluse společné domác-
nosti, málokdy jednaho páru, často pěti švarných kluků 
a děvčat, náznak budoucnosti. Ale stanařů je daleko 
víc a jsou blíž k zemi i k nebi. Večeří se už za twny, 
pak se ozve kytara a písně, krásné a naše, kótují 
u ohně. Starý šerií vypráví, a znenáhla se chce spát. 
Zapraskají palandy, zašnsti sláma ve stanech, oheň po-
hasne a noc ovládnou hvězdy. Ještě se vlna v řece 
převalí a šplouchne, v lese se ozve pták — a najednou 
je ráno. Vyspal jsi se jako kníže, slunce se ti srnčie do 
boudy, musíš vstát a proběhnout se v rose bos. Žasnes. 
nebát slunečné ráno, když se vydaří, vymalaáe přírodu 
jako ráj. Dopoledne objevuješ nové krásy v fese a 
M vedy, po obědě z xačouděného kotíe lehneš do stínu 
a díváš se do nebe! Kawříš-H, v tu chvíli je ti rtRka 
nebo lulka tak drahá jaka ssmaw, která usutda v<xMe 
tebe. Díváš se na ni, a cítíš v&H a ní zápasit a # chrá-
nit. Zrůžoyěia, osvěžena sluncem a lesem, a večer ae 
ť nechce domů. Ale nic plátno, dčlaí se musí a bude 
vždycky, aie m&naděk ť napadne. íe-H dě)ba #ráee 
dnes správná. Chceš dělat ve prospěch celku a chceš 
sám za to, co potřebuješ. Nechceš bohatství. Zvláštn í 
práce ještě si nikdo h stčmm nepamaM. Nechceš víc než 
ca je třeba k skromnému štěstí. Ale v ponděií jdeš 
d8!gt pluhy, které se pak povezou pod celenou plachtou 
aa ppie cH a Mávy. . . a v z pomh t á š . !9a wdSH v lese 
n vady. na nocleh padhv&cdaaM — a na zákopy před 
dvanácti lety. . ' . < 

-a 

A jsi aáš, jsi průkopník. Teď už nedáš neděli nikomu. 
Aie netrempuješ pro sport a hec, třeba rozumíš už 
hlučnému veselí party, když se vrací razjařena z osady. 
Jsi náš pro krásu svobody a srdce kamarádů, drsná 
a cynická, ale hotová pro dobrou věc: 

NAŠ ZÍTŘEK. 

Bouřlivák. 
aa&erda.' 

hej slovane! 
Byíjsea: vyc/:aváH y A; v/asň*. Atfate ;aaa;a zTMřa 

aaroda /a&o čgafer # ceM zfwK^ v^ěery vy-
prdM í̂a- s MágíHHK o s%y& í asadfčŔ čeyčť gř/a^. Byía 

as^ wí::?. My ž y ^ a s da z í a^ 

srarýe/; porraM a se zía/eaýa; det'/ava äasľaa-
<7;a7 A /a's^orä, ;aama. MA ví ^de, yyěe^a. 
Ač&aNv /<? M;aa daes 25 M . pŕeee ze všeeň 
íěeA do ran; pap;a/a/7 .st- Kg ;aé pevne roÍ/;odaa/í áH-
něaé w vJa7;a č Przni, že .se ^ada ačír Haaie&ým ryrí-
ŕť/H, a&ye/; pa^síiŕ ^y paay jř arfo/ř. 7(dyi 
Miř &yŕo ÍS ro^H a vypířAía íc^ /xí-H; M mysM 

AwMŕi vír, ca &y 
a ÁfěBMC&o. 

Srává-y s e ŕ*'/;? ^y/ pa-
niJ /ďííw^ Jsí'^í <.'/;<'/;;/ aMma rHAwnc. Sřaí 

/saň sť R yýAánaýs:" 

a rcř jřJs^ sŕavAy oJľ ť^K 
ífař: ?M \'oJvíH. .RozřaHřív sť x mamoH s^rzc ynnžop^ 
a^HO, rííÁ-ovaf /sem s nn papí-

Vo/ňHť/7 /sem Mcáčíc — w^yřo možno 
řo/ vgpoHrH! — fM ^o &HK práí-c, ňřc přecč 
— ďa MM/ verná poval — / V r w / — ^ žf/rzne na-

PíH ro^H prvHosř: J ř sama pro — Na 
ra ráyřs r.s<w . vía?^ t' podoAř /^řevrařa a 

Sí* oc%aa7 7ia sva&o4ř. 
Da ^ s<HMOsiíg&%as# acsZ si ía^šřvfHýfA 

AaárM saaá; a 7MX/7?rHř/?Hí'c — Fa/atířř/;: Aařar 
a 

JV^vžaí. /aJk /.se/a .se A ma/aé. vyza&ŕa, síaa-
.šfasířM'. zříceama. 

JMáma a s p/ařem vy/aťäos'aía pra-
pať^aé -

DraAý /áA/ o^aía a/^a Ja&a/ýí dav v zapíavé 
naraáníf7i ^ar^v. Ta Mě vyíá^ío z pas^Jŕ a za /a/ai/ 

V aáŕy aa s?a? páMěťA a 
<aaaAa a /;ra.saě a do&y^ sámasř^aoďí a svo-
čatM aaraířa, o ^oac: M y ^ŕsMAá táía 
ť i z a ^ým í AapíYa^y a o jidA Ms Ji.s^a ťeča. 
/ť&íňzc .s: ^a r í ť R/aěr adrg^^ á výzýva! párové 
vía.sŕíWf i: aAaa:žíře a&ra;^ Mš:c& /aa-
/ár. TaA / ^ a šŕf vza! s /;aa&oa s<? 
oMé^Z po rozesřřcíač posMŕ a 7:av<íy aä Araaífě. 

Črvrř ro&H ;;a /aa/řicicA A' zase Aap:ra?a saw^a pro 
sc&e. — S ňraařc vezí/sea: sf.v&ňMní'pac^M..vj'&aíMtn^ 
pováa;o.sř; vřásrr! pový.šc/a' aa a z?oa-
^eaAa. V Praze /sea: maseí ěé&ař aa spoje?;; 
do raaa. B y ^ yá^Mí*/. j.' i 

vy^eŠaá čas^rit. A-aaarřr A'ážŕ, 
pŕes Vaťíaváč-

Aí^ ž&íc oř; se áaavoa Č/raae/ ;/;;;' ae/;s^ a 
p̂ F vodá vyÁWMvaf pa&cawígaí síaF&a ye se7*o-
pťa Ř9R0%a s.va. JS^Aa^ /sem se do výAíenAa 

a í'vaRa: zaM Niť anáše^ v aažo-snAa'., — 
ad 'ždáh MAal? p. %ra-
/ieA, daa;,v v Maroda;^, drží v podpaždí, zaMraa Vat*?a-



v d á ľ cřM šíř? a x prvních &*<?<% — WW. S!#-
vaHí* --

V ^am vyMen^ proFW prevrat a M y í 
jsem /g/ & rana opoaWí. vypHví /sem ďo néAc vgecAny 

,/ř fomM ďvanácŕ rt)&M — a přece HemoAa zapome-
HOHr na mámiHK revoía^ní výcAova a ŕasŕo. M y ž se 
mn^ očí Art'í poďí^t naď í/o&yrým raFem. řa Aa^ďý 
mó/ nerv reagM/e na revoMaí výzva — M rap/ 

t/o. šcrď . . B ř řW . Pfzeň. 

Všem p!zeňským „kamarádům", kteří by tak rád! 
vědě!!, kde jsem! Ba ne. ktuci, iotočku vám nepošlu, 
an! nebudu tak híoupý, abych se prohiási! na stezině 
„u Nosků", jak jste chtě!!. Většina je vás dobrých 
trampů. a!e trpíte mezí sebou t!uČhuby. Paďouř!. když 
nás nemohM zničit jinak. nasadMí nám kukaččí vejce do 
osad. zrádce, kteří tíhnou víc k partaj! než k nám. 
Je vás hodnč. kteří se mnou sympatísujete. a!e bojíte 
se miuvit. Co by tomu zítra řek! šé!? Víte. já jsem 
taky takový, někde závistý v zaměstnání. Anonymita 
je mi pancířem právě jako mnoha osadám exotická 
jména. Aie mičet nemohu, každé paďourství pranýřuju 
veřejně. A mysHm si, až přijde náš den. setkáme se na 
— just ne. pane censor — s Mdmi. o kterých bychom 
to nikdy nepředpok!ádai). A budou to ti nejodhodia-
nější! Nejsem nikdo z těch. které podezříváte, nejsem 
ani komunistou, jak s! mys!íte. A vy? Do paďourů 
hej rup — a!e napřed — ruku na srdce! — nejste dosud 
paďoury samy? To vy umíte: Tumáš. bído. nacMastej 
se! Aie říct vám o rohtík? Kiuci to na vás nechtějí, 
ale vzpomeňte si, vy sytí a bujní, že mnoho kamarádů 
má hlad a pochopte toho, kdo za ně miuví. A kde jinde, 
než v pro!etářském „Škodováku" a v . Jrampu". boju-
jícím proti paďourům? „Kamarádi", kam jste da!i 
rozum — a cit? Bouřlivák. 

- Jakým pádem ty mně říkáš vo!c? 
- - Pátým. 

T E T K A . (T. T. K.) 
TVé&ŕeré z p r ó o y n a Í 5 . & r r a n ě / 

Brněnští trempíři v pohotovosti! 

Konečně po dtouhé době. piné překážek a nesnází 
byi také v Brně spatián T. O. V. Nadšení, které na 
schůzi 9. dubna byio, přenesio se i do ustavující schůze 
T. O. V. dne Í7. t. m. 12 osad z přihlášených 14 bylo 
zastoupeno! Kiuci přec jen pochopili, že je nutno 
uceleně bojovat za svobodný tramping! Dvanáct osad 
brněnských prohlašuje: Stojíme pině za jedinými 
trampským časopisem „Tramp", kterého považujeme 
za svého miuvčího! Linii, po které „Tramp " postu-
puje, schvalujeme a i my důsledné po ni půjdeme. 

Jsme kluci z továren, dílen, obchodů a kanceláří, 
kteří chtějí voinost trampingu do důsíedku chránit! a 
proto budeme bojovat proti paďourům, kteří tuto vo!-
nost chtějí nám okiestiti, jakož i proti předvojenské 
výchově, kterou nám voiný čas, beztoho krátký, chtějí 
ukřásti! Sešlí jsme se bez rozdítu na jedné záktadně 
a povedeme boj i proti škůdcům z řad těch. kteří s! 
trampi nadávají, a!e s kamarádstvím jeho nemají co 
společného. 

Vypravíme si kamaráda na čundr do SSSR, protože 
chceme také věděti, jak tam se klukům vede. Stojíme 
pevně za naším T. O. V., který budeme podporovat! 
ze všech svých si! a připravíme na 23. až 25. května 
mohutnou stezinu trempířstva ce!é západní Moravy 
včetně kluků z Čech a odjinud. Tam dáme výraz 
svému kamarádství a boji! 

Osady, které chtějí nám v tomto pomáhati, vyzý-
váme, aby se hlásiii ku spolupráci u podepsaných osad. 
které vám dají potřebné iníormace! Ahoj do nové 
práce! 

Osady: AUtonusi, Eldorádo, Rio Grando. El Passo. 
Benton, Arkansas. Red Wings, Aitaj, Modrá Hvězda. 
Údoií sporu, Colorado, Wind River. Další budou ná-
sledovat! Brněnský T. O. V. 

S p o r t L e s a ! o v 
PRAHA H., Vodičkova 23. 

Htavní sklad americké hygienické obuvi tramp-

ské. značky „Hood" — od Kč 19.—, a veškerých 

potřeb pro tramping a camping. 

Prohlášení trampské osady „Touiavá srdce*' ve Vojno-

vým Městc! a osady „Šerých dátav" v Nové Vs! 

u Sopot, okres Chotěboř. 

Poznati jsme ve!mi dobře četou tu prothanost a způ-
soby paďourů, nenávidíme všechny jejich předsudky, 
rozkazy, panství a morátku, poněvadž víme, že to 
všechno je uděláno čistě k našemu zotročení a pro 
větší břicho paďourů. 

A těm, kteří nás chtějí zákazem trampingu okrást 
t ó těch několik nádherných hodin volnosti v přírodě 
a uzákoněním předvojenské výchovy mtádeže nahnat 
nás do paďourských organišací a spolků, prohlašujeme: 
Proti zákazu trampingu a proti předvojenské výchově 
mtádeže povedeme ten nejostřeji! boj spotu s deseti-
tisici kamarády. tude-ti přece nadiktován — pak pro-
hlašujeme, že je jasno, že to již n e n í věc diskuse, zda 
bude zákon respektován anebo ne! 

a 



K naši jarni soutěži. 

Konečně se jednou počasí na neděii 
ziepšiio a umožnilo mužstvům trai-
ning. Wotieybaiiový míč dostal řádně 
na Irak. poněvadž osady dohánějí 
ztracený čas pro training, aby přec 
jen do soutěže nešiy nepřipraveny. 
Hráio se téměř všude po ceiý den. 
Očihovaii se hráči a mezery se 
dopiňovaiy. 

* 

Přihlášky docházejí sice v dosta-
tečném počtu, kamarádi si chvátí 
vypsáni soutěže, aie na takové množ-
ství osad je těch přihiášek přec jen 
máio. 

Zasaďte se, kiuci, o to, aby ve 
vašem okoií získaii iste pro soutěž 
veškeré osady, aby provedení soutěže 
působiio opravdu mohutně. Nejde tu 
jen o woMeyba!!, aie jedná se tu 
v prvé řadě o tramping, o jeho síiu. 

Vzhiedem k tomu, že mnohé osady 
a kiuby oznamují nám, že bez trai-
ningu se soutěže nezúčastní a žádají 
odiožení počátku soutěže na počátek 
května, vyhovujeme a stanovíme 
prvé koio soutěže na den K). května 
)93i. Současně odsunujeme konečný 
termín pro přihiášky na středu 
22. dubna t. r. Kamarády, neopomiňte 
včas svou přihiášku podat:, jelikož 
ihned po stanoveném datu provede 
sport, komise losování, po němž 
ovšem nemůže býti vzat zřetei 
k pozdním přihláškám. 

Sport, komise. 

S. O. Ú S. — Key West ! : 0. 

V neděli dne 12. dubna 193! utkala 
se dopoledne na hříšti Pikovic za 
krásného počasí trampská mužstva 
osady Key West a SOUSu. 

Osada Key West nastoupila s nej-
větším leskem a v neilepší sestavě 
se známými internacionály a profe-
sionály Joskou, Bayerem a sloven-
ským trampem Čambalem. 

Hoši ze SOUSu nijak se nezalekli 
těchto kanónů a několik minut po za-
hájení zápasu hráii si již s těmito 
STAR pravé kuiičky. 

Do konce zápasu byla to již viastně 
exhibice SOUSu, ve které sympatický 
slovenský trampik Cambal se svoji 
známou jemnou technikou, jakož i 
Joska se svými dravými úniky, pla-
tícími snad na mančafty v 1. lize a 
jakož i temperamentní žižkovský 
tramp Bayer, s jeho přikiepávánim 
patiček a kolen „hochů ze SOUSu 
bez míče" byti učiněni úplně neškod-
ným! dětmi hrajícími si v parku 
s balónkem. 

SOUS zvítězil za sympatií um-
ných nesčetných diváků a hiavně ji-
ných trampských osad s naprostou 
převahou a skutečně fair způsobem. 

spor. ref. Karbou. 

Plavectví. 
Alinulou sobotu byli v Praze v Kli-

mentsKém basinu uspořádány pla-
vecké závody, kterých se zúčastniii 
dělničtí sportovci z Německa. Závody 
měly krásný průběh. Rychlý spád a 
velice dobré výkony zamaty diváky 
až do poslední chvíle. Mezi závod-
nicemi startovaly 2 trampky a sice 
Blanka a A. Stýblová. Obě se veiice 
dobře umístily a jich výkony doka-
zují, že v našich řadách máme i dobré 
sportovkyně, což nesmíme přehlížeti. 
Máme za to, že se nám vbrzku po-
daří dáti příiežitost většímu počtu 
našich kamarádek, aby uplatnily syou 
sportovní vyspělost ve všech od-
větvích sportu. 

Woileybaiiová soutěž „ T r a m p a". 

K soutěži podána byia již řada při-
hiášek, avšak většina osad a kiubů s! 
stěžuje na nesehranost a nedostatek 
tréningu. Z toho důvodu usneseno 
byio odiožiti počátek soutěže na 
10. května a dodatečné přihiášky 
mužstev přijímají se do 8. května. 

béna (a. c. sparta): 

lehká atletika 
i. 

Předpokládám, že v trampských 
osadách sport zaujímá místo, jaké 
tnu právem náleží. Proč to připomí-
náme? Protože v nastávající sezoně 
máme největší příiežitost se sportu 
věnovati, a to sportu nenákladnému, 
nejužitečnějšímu, lehké atletice. Jed-
nak proto, že je sportem nejpřístup-
nějším, má pro nás daiekosáhiý vý-
znam, že ji pěstujeme hlavně v pří-
rodě, na volném vzduchu, a svou 
všestranností je základem všech tě-
iesných cvičení a sportu vůbec. Leh-
ká attetika je sportem elementárním 
a není jenom otázkou prestyže měš-
fáckého nebo proletářského sportu, 
ale stala se nutnou činností a pro-
středkem pro ty kdož pochopiii vý-
znam oviádnutí tělesných cviků pro 
účely jakékoliv. 

Chceme proto, aby by)a mezi ná-
mi hodně pěstována, a to nejen zá-
vodně v omezeném počtu, nýbrž 
hiavně pokud možnp všemi. 

Otázku závodění či soutěžení sta-
víme na druhč místo. Ne snad, že 
bychom podceňovali význam závo-
děn!, nebof má pro nás tentýž vý-

znam jako míčové hry a jiné spor-
tovní soutěže. Avšak závodění musí 
pro nás míti v prvé řadě význam 
propagační a zábavní. A proto ne-
chceme vycvičovati nějaké závodní 
koně, lámající za každou cenu re-
kordy, bez ohledu, škodí-li či pro-
spěj e-ii to zdraví Ani nechceme pěs-
tovati nějaké primadonství či íanouš-
kovství ve smyslu měštáckého spor-
tu, ale chceme mít zdravé kluky a 
holky, kteří by účelným a systema-
tickým trainingem nabyii dovednosti 
tělesných cviků a dosáhli lehce vel-
kých výkonů, jsouce takto připra-
veni spíniti část našeho programu a 
našich cílů. 

Proto budeme závoditi — závody 
pořádati a na závody se připravo-
vati. Bohatost atletického programu 
nám skýtá záruku, že máme široké 
pole působnosti. Jsou to v prvé řadě 
b ě h y : střední, dlouhé, silniční, přes-
polní, běhy mužstev, rozestavené 
(štafety) atd. Mimo to máme skoky 
do dátky, do výšky, dále vrhy oště-
pem, koulí a pod. O tom se zmíním 
při specielním popisu jednotlivých 
disciplin. 

Snažil jsem se stručně, pokud mi 
dovoluje místo a pokud jsem k tomu 
kompetentní, nebof čerpám hlavně 
z vlastních zkušeností, nastíniti vý-
znam a účel naší činnosti nejen lehko-
atletické, nýbrž sportovní vůbec, a 
ostatní záleží na vás. 

Jak budeme připraveni, takové 
sklidíme úspěchy. Toiik úvodem. 

Výsiedky přespolního běhu osady 
Uracon. Trať asi 4 km dlouhá v okolí 
Hvězdonic, 21 startujících. Běženo ve 
2 kategoriích. Výsledky- V ČsAAU 
registrovaní trampové: 1. Strejček, 
Kwango, 15:27.8, 2. Klein, Souš, 16:02, 
3. Hauner, Uracon. Neregistrovaní 
trampové: Řehák, Uracon, 16:32, 2. 
Máša, Yukatan, 3. Manych, Děti ne-
klidu, 4. Písař, Děti nekiidtt, 5. Mašin-
ka, Ziaté údolí, 6. Krejčí, Zlaté údolí, 
7. Toman, Strong Boys, 8. Prokeš, 
Colorado, 9. Křížek, Lone Some, 10. 
Muzikář, Lone Some. 

Rewaston — T. C. Dět! nekiidu 2:6 
(poločas 0:1). Hráno v neděli na 
hřišti v Měchenicích. Oboustranně 
slušná hra. Děti neklidu, ač s něko-
lika náhradníky, účelnou kombinací 
docilují v druhé půli pěti branek. 
Rewaston ke konci druhé půle tasa-
zuje tempo, avšak bez většího 
úspěchu. 

Havran — Toronto 13:4. K xApasu 
nastoupilo Toronto o deseti lidech 
s několika náhradníky, a dobře hra-
jící Havran vyjádři! proto číselně 
svoji značnou převahu. 



„Nepolitický" sporí. 
mimochodem 

Všude, ve všech novinách, pokud se bijí pro dobro 
p. paďoura. čtete o tom. že sport sta] se velice dů!eži-
tou výchovnoa stožkou a že sport s mtádeži českosto-
venskou je pevně sptat. Tam se však dočtete ! toho. že 
se strany rozhodujících činite!ů v naší repubtice není 
o sportovní výchovu míadých repuMikánů dostatečný 
zájem, a odůvodnění ie veíice závažné (mez! jinými ! to, 
že dosad není postaven „národní" stadion? a že se 
bourá stadion pro klusáeké závody na Letné?). 

Ač rádi bychom přiznali. že zájem zde opravdu není, 
nemůžem jinak a proMašujeme. že pravý opak je prav-
dou. že zájem o sportovní výchovu v rozhodujících kru-
zích ie. Přesvědčuje nás o tom oticieiní orgán nejvyš-
šího sportovního ústředí „Čs!. všesportovního výboru". 
svědčí nám páni ministři 
, ,—, , . 

Označený časopis dat k disposici svou prvou stránku 
p. tn!n. zdravotnictví. To konečně by nevadito. a!e tam-
též uveřejnit čtánek i p. min. národní obrany. Ač každý 
z pánů zastupuje jiný resort, je velíce zajímavé, jak se 
oba ve svých stáncích krásně rozepisují o sportovní 
výchově miádeže a jak se ke konci oba krásně scházejí. 
Oba říkají, že chtějí míti zdravý národ, aie oba také ke 
konci zdůrazňují, proč. a praví, že chtějí míti z d r a v é , 
s c h o p n é o b r á n c e v t a s t í . 

stařičký sportovec přichází na pomoc 
Páni sportovci z Čs). S. V. ve svém oiicieiním časo-

pise rozvinu!! také krajné zajímavou anketu: ..Jak mají 
postupovat! sportovci pří příštích volbách do obcí", 
které se kromě jiných zúčastni! i jeden starý rekardman 
a napsat: 

..Tetív co činiti, když zjišťujeme, že ani „politické 
osamostatnění" nám (sportovcům) neprospěje a čs!. po-
litickými stranam! jsme přehlíženi? Co činiti? Nic jiné-
ho. nežii vybratí si ze dvou ze! to menší a obrátiti se 
na všecky poiitické strany, tak jak dnes vypadají, a 
uutiti je hodně po dobrém, aby ve svých interpe!acích 
vzpotnněiy s! také na desetitisíce čs}. sportovců, „zdat-
ných to synů své země". Požádati je. abv sport uzna!y 
jako významnou kutturní stožku národa, která nemůže 
a nesmí býti přehtížena. Naše mládež žije sportem v tom 
dobrém smyslu a chce na zdravých sportovních zása-
dách jiti životem a proto obdivuje a sMíží se v tělo-
výchovných zařízeních našich scusedů. kteří stavy 
o p ř e d v o j e n s k é v ý c h o v ě n e h a z a r d u j í , a ! e 
č i n y t u t o p r o k a z u j í . Z d a t n á m i á d e ž — 
z d a t n á a r m á d a — b e z p e č n á o b r a n a v l a s t í . 
— To musí býti ideou všech členů zákonodárných sborů 
a td , . . . . " 

Tak vidíte, kamarádi, starého „nepolitického" spor-
tovce. jak se snaží býti pánům nápomocen, jak dojemně 
se s nimi shoduje, a jak na p!ná ústa říká to. co ani 
páni ministři si netrouinou. 

co se ti chystá, mtadý kamaráde? 

Dobr?/, český, národní sportovní bard to určitě říká. 
Staví před tebe krásné perspektivy, které je možno říci 
asi takto: Budeš vychováván sportem, své tě!o soustav-
ným trainingem zdokonalíš, budeš si!ný. zdravý a 
krásný. To bude pro tvou potěchu. To však není účet. 
To situé. zdravé tě!o bude třeba též pro něco jiného, 
pro obranu víasti. Co to znamená, je nám všem již 
dobře známo a mimoděk tane nám na mysli zouiaáý 
výkřik — krásné, zdravé tělo sportovce, klesající 
s vnitřnostmi handgranátem vytrženými. střevy a roz-
trhanými, kdysi k ideální pružnosti sportem vypěstěnými 
svaty, za koho to mluví stařičký sportovec? 

za koho to m!uví stařičký sportovec? 

Jestliže oíicielní časopis neivyššího sportovního ústře-
dí dává své úvodníky k disposici čtánkám vojenského 
obsahu, jesttiže uveřejňuje čiánky. v nichž v ý z n a m n ý 
š & o r t o v e c v y z ý v á h o n t p e t e a t * i h r a h y 
k z a v e d e n í p ř e d v o j e n s k é v ý c h o v y , isme 
nucen! proMás!t!. že čsí. V. V. se s obss&CB* zatšMMds 

čtáaků atně ztotožňuje, ŕ Mi se se zúčastňuje cet& ako# 
uzákonění předvojenské výchovy. 

Eihle. kamarádí, zakukteného nepřítele. eihie, nepoli-
tický sport československý. Vidíte, že ani před tím. co 
by mělo z&stati opravddu nepoHtiCké. se nezastavují 
špinavé ruce p. padoura, a že i sportu zneužívá jako 
jeden z prostředků k dosažení svých cí!ů. Co je důležité 
poznamenati, že vedoucí činitelé čs!. sportu o své vůli 
mtuvf v tak závažné otázce a dávají tím cetý čs!. sport 
k disposici pi. padouroví. 

výzva k matchi — u startu 

My víme, kdo tvoří hlavní kádr klubů, sdružených 
po vedením Čs!. V. V., my víme, že to jsou desetitisíce 
mladých našich kamarádů. Ty desetitisíce patří jinam, 
tv náleží mezi nás. Ocitáme se u startu s p. padourem 
v závodu o ty mladě naše kamarády. Pau padour je 
tvrdý, má příliš mnoho prostředků, abv výdrže! tempo 
a proto je a bude tvrdv boj s ním. 

nej, co 
. 7 

Ten Nekolný musí bejt aie čistot-
7 

—- No, že von každýho přepere. iord. 

v cíiové rovince 

Věříme, že tam už p. paďourovt nestačí dech. že tam 
zvítězí miadé srdce trampské, které ví, že odvahou a 
bojem se vychází vítězně z matche. Otda. 

T n a p M ttamaĚy 
wr!gňtá) angnfht! Ru!Rox 

178-



Jde slečna učitelka a dětmi kolem 
Vltavy. Právě plavou vory směrem proti 
nim. 1 dí ta slečna učitelka k svěřencům 
svým: 

— Dětičky, pozor, teď uslyšíte bodrou 
řeč našich českých Podskaláčků. 

Načež přiložila útlé ručky k ústům a 
zavolala: 

— Hoj, bodrý Podskaláčků, kam plu-
jete po stříbropěnné Vita věnce? 

Bodrý Podskalák zařval hlasem hro-
movým : 

— Ty mě taky, stará vochechu!e, ptám 
se tě já, kam ty parchanty vedeš? 

Tornádo. 

— Tak mi fotr píše ze Slovenska, že 
mi poslal před čtrnácti dny husu a eště 
sem nic nedostal. 

— Vona asi nejspíš de ta husa pěšky. 
Děda. 

H a W t a P á f H Fo to-pHst ro je a p o t ř e b y 

M ^ S K Í M S M w M H koupíte nejtépe a nejlevněji n 

ty. ŠKODA ti., Štěpánská 53. Xtt. Siezská 13. 

Kopírujeme. — Vyvoláváme. — Zvětšu-eme. 

J S ^ ^ Q M f * ^ ) ^ př icház í 

M á M C Pro Vás něco 

nového. 
Vyžádejte si ceníky. 

„CAHADA" 
vmonraún. SataUhova ! 

Šmar já, co to tady chroptí? 
Ale, Blanka vedle dusí maso. 

T o ý e c S c n f ? 
vykřiknete, až uvidíte W A L T M E R A , 

jak roznáší drštkovou poiévku, znamenitou černou 
kávu a Prazdroj. Jsou tam tři skvětí muzikanti a je 
to na Staroměstském náměstí a nároží Dlouhé třídy. 

Vece pan soudce: 

— Jó, tak to bývá, když si rodiče děti 
špatně vychovají. 

A odpovídá obžalovaný: 

— To je těžký, pane soudce, já sem se 
dost snažil z fotra něco udělat, ale všecko 
marný; lotr holt zůstane lotrem. Děda. 

— Jarčo, dejte těm rybám novou vodu! 
— Milostpaní, dyť tu starou eště ne-

vychlastaly! AB. 
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A ; VM o J č e A o j s o u jména PereJes, 
^ ( a r p e í e s , J a í ŕ e / e s o í J . ? 

F ř ? / ? / 

Á ř ^Vo, M y i M o j ž í š í a A a ř í y Ž í J y 

f e t p o poMŠ í ř , FecAŕe rý j í ž n e m o A / T u p ř í -

^ e í v ž J y A ř o j ž í š a p o ř í z e / n n a v e n é ; P e r e 

r— /ez^ A ^ a r p e — /ez^ j a í f e — / e z / 

— Jen pojď hezky p o m a l u , vona 
nám ta cesia í* y ch 1 e j i uteče — 

Meta paní Paďourová ptnou skříň ptesových toatet 
a že už je nenosiía a nevěděta, co s nima, postata posiu-
hovačku do Židů, aby je tam prodata. Pů) dne tam ta 
postuhovačka Mtata a přinesta je zpátky. Žádny Žid ie 
přej nechtě! koupit, poukazuje na to, že toaiety jsou šité 
na přítiš silnou a vetkou dámu. Zachmuřita se paní 
Paďourová. a)e hned napadta jí nová myšienka: 

— No, co napiat, půjdete tedy po barech a vinárnách, 
tam k těm animírkám. Ty bejvají vypasený — tam je 
jistě prodáte! 

A šia tedy po druhé ta postuhovačka. Prochoditá zase 
půti dne, než myštenka paní Paďourové se opět ne-
osvěděiia. 

Povídata udejchaná pomocnice v domácnosti: 
— Žádná pomoc, jemnostpaní; pů! Prahy jsem pro-

choditá, všecky pajzty protezta, aie žádná důra nebyta 
tak vetká, jako vont! 

— Já už jsem takovej vesetej vod přirození! Já si 
děsně potrpím na všeti jakou koninu! 

— To já dám zaseje přednost uzenýmu s knedtíkem. 

tord. 

Ve jeďoa 2 /tcřé. Défm& ŕrafnp a 
pan PaJ onr. Proní čie ľrampa, JraAý 
ČuótčAt!. PoúíJá Patfoar A ŕrampouí; 
„TyAféry noviny íaAy Atrpuju, a/e jen 
A psiemu úče/a/" Vece ŕramp.- ,/To mně 
zase neAoupaý, fo Ay měří cAyrřejgí seJín-
Aw než Ařavt*/" 

Přtje! židák do městečka, kde jaktěživ nebýt a marně 
se pachtit htedáním nějaké místnůstky, kde by se poba-
vit s hotčičkou. Chodců se ostýchat optat a říkat! ta-
kové věci strážníkovi se nestuší. Ate pomoht si syn 
Davida krátě: 

— Phane poticajt, kde je tu, phrosím, magisthrát? 
— Ten vetikej dům na náměstí. 
— Ate dou! Nedětaj si špríouchtata, to je phřeci 

nevěstinec? 
— Ne, nevěstinec je ode vždy ten žtutej dům v týdte 

ntíci! 

Honza Datiborů a Franta Šachů jsou na bytě. A spějí 
oba na jedné poste)!, poněvadž to přijde tacíněji. Ne-
dávno byt Franta Šachů večer v divadte a přiset domů, 
když už Honza Datibor spat. Odstrojovat se a státe si 
při ton: pískat nějakou arii. Honzu už to dožrato a 
začat nadávat. 

— Tomu ty nerozumíš — odsekt Franta, — to je 
z ,tFausta"! 

Za chvíti uteh! a už počat dřímat, když v toni cosi od 
Honzy ustyšet. 

— Co to? — povídá káravě. 
— Ate, tomu, ty vote, nerozumíš, zabručet Honza, to 

je — z Datibora! 

Vece pan učtíef; „Země je Aurata. Že 
ano PoríásAu?" 

f zašumí ío o AíastuAdcA t?ýše jmeno-
vaného; 

„JaA mysííre, pane ačíreřt, jsře sŕarší.^ 
Jim T. v. 

K a m a r á d i ! 

Navštěvujte pitnč restauraci u „Labutě' , 
Praha Cjezd 32. Dobré pivo, ievně a 
dobré obédy a trampská spotečnost. 

R O Z Š I Ř U J T E 
T R A M P A ! 
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ÍWí/.' 

symfonie života 
Vínováao RtMiie Šacbw&r Mer i 
mastceoĽ! aíenevíďí. 

ŕ/ťía o Rhyrfŕ? ^yf.s sŕí!ľŕ. 
v F dowt^ a c ^ďHy 

do ^í'žť /řfdy. V ro;;; 
Hí/sf wg&yío. ařp v' pýsiaaMč^ 
(HiO. Rodiče // CÍ.!' m^íí ?M /řďíM 
y ?i?í!ľ'K(/; ro^svíWý sařoH 

maŕ/ŕa, poWH/MvaKim H pana, 
pr^CM^ fíóříí do H^ťí ošaceHí 
a w ^ f w ř ř i ďíŕŕŕg. í 'fo Mar/u 
^waráďs ív t rfříeH^o yýňodH^. 

/o ,s; Hosŕŕa / / d o š/^ořy & sľŕíŕí/?ť. 
4 áč ť/J/; M'S'aýi do&rýn;: ^amarady. 
w/řďfíř Aíarŕa í $ ŇeíOH do^onď^'. 

spofa íeía do gRoí.y 
o&WHť o %'Sřoap;/̂ ' spořa í do fHŕšŕfŕ/;-
/j.s'. Žň'oi ščř dař. ňodtuy a dn.y 
M&íňaJy a Mcř/ivdo My oM 
dľ'^cŕ.ľ r vy&vřdčcni. 
?*im o^amž í^m pŕ^ŕaľí; Mor/a 
dŕŕJŕŕM a s's/wpovaya do šMp^n /HM-
ČíM.ľCŕ). CO? P f O 

dŕíHH. dn/fM —. pnMš 
wíadd na /o. a&y s<? M/j/nc? oddaía za-

od^ ía po o&so^oľd;:; 
s/^ š^o^y do íycca. . . 

nasfaío p/vc rozJoKče;::. 
Mafia rosdM 

nt — ďŕ/cŕc;;; a ŕ/c/OH — 
dí'CVOfí živHos/H^a. 
všc/n podo&wým děvěa/MW í Fí oŕc-
ľí/'aŕa sc ŕvdHg íovarny. aí^ HM^Ám. 
désic se šf'ľoŕí/ dŕ^ía r o ď ^ 
od do /;oci. íŕf/ŕŕŕí' dccŕt za&czpe-

.-WHrŕí? MťřdyHeř v ?wód?Hí?: 
J i ř in ina PfľHí ro^ HgM^g y M 

d< n/iý<M ro&řm dosrá\?aía descf 
AwH/; a iřeň roč. čdyž 
n;/;o /MŽda starší d ^Mw. od-
&ýva?;a dvafg/í Aoraňam; ŕ.ýdH<?, 
? ŕťAož 7í' A'šM s/rAovaH Ha po&/adHw. 
Ně^oř^ra/í? do /o^a pŕí/ížd^a / /e^ 
% o/ťř* na HaďšgňJ pozdf&vy 
AÍHŕ/.ľ %'Fdy fňfadHj/: a cňíadHé/ř od-

í e n a & r o í u r v 

M ! — 

ÁAAAAAAAA 

si 
Hrnca 

n o v o H b r o ž u r n 

s t r a n , 
m t H M s h f 

í m s í r a d 



pcvMoŕň. Maria poeAepifo. aie ne-
&oieio á' M; í'ea se irpte asa;ivaia. 
O^jeviia draAý roždí! Maz: a;' a //eioa. 

Za néjaAý čas se siaia déAací a ii/n 
i /e/: pfňť .sť poněAad ziepšii. Praca-
vaia rado, íŕasŕaa. že máže Aonečně 
svě maice aiespoá čásŕečaJ aaAradiii 
M í dřívějs; siarosi. Věděia. že M : 
ndw;aAa je aedosiaiečně aceaovdna, 
že prací. Aieroa vyAoaava. dosiava 
3ě/ /řiArdie řěpe p/aťeaaa od zaAaz-
niAá. aie mičeia. 7aAmiie &y jedao:! 
daia aa jevo svoa nespoAojeaosŕ, Aro-
ziio propadní . 

TaA šedě piyaaia ieía c Mafŕa 
sparia. Podporovala již nyní ápiaě 
svaa PíaiAa. VeiiAé s^arosii zane-
cAyia sřopy aa její ivJŕ/. &yia siině 
nervo.sai, siaie se cAvěia a její iíce 
po&ryia se aezdřavaa Medosii. Vždy 
pozdě večer poŕdceia se aaaveaa. vy-
síiena Aaždadeaaím sAo;;e?a za Aasea: 
cAie&a. do svěAo ,sa;aiaeAo Anízda, 
Aaa: se sAryia se svoa Mdoa. PaArda-
!a svým oAoiin: a fajiia před cizimc 
ačima soa^romě s^arosii a řoiesii. Už 
před wěAoiiAa měsíci jí iě&ař řeAř, že 
m a soacAoiiny a přísně jí naAazai. 
a&y net'Aafa prace a M a ven, že a;así 
pa seče davaií pozor,- až & vaíí mafca. 
Trpce se asmdia nad jeAo radoa. ^no, 
masi pracovaii, perně pracavaŕŕ, až 
A váii HMice. ŽŔnáenosí aaačiia ji 

počiíaíí s Aaždým Aaiěře/n; šeiřiia. 
aie siaie se aedosiavaio. Přišia so&oia 
a řěcA par Aoran. Arerě dosítá'aia. 
razděiiia mezi Aapce. aa čiaži. iěAaře 
— a nez&yio jí v race nic. ľ a A' a&ěAio 
cciě jeji a!iadi, a Aierém ani aevě-
děia a AierěAo ani neažiia. 

j(ierěAosi dne přišei šer do diien a 
ezaaaiii, že ndsiedAea; špaíněAa ad-
&yfa badoa mzdy sníženy. v sa&oin 
při výpiaiě adaia se Aaiasŕraŕa. Str-
žená časř^a z piain až dosii AídněAa 
&yia verši o více než se očeAavaia a 
Marŕa, Aierě proiěiiy Aiavoa peněžní 
íěžAosíi, Aiasiiě zaproies^ovaia. Osmě-
ieny jejia: vysioape/a/a zarepiaiy i 
draAé a začraiAo ceíý dav děinic Aia-
čei a reiii se Aoiem Aíariy. roz-
vzíeAiený firn, že se aě/:do opovažii 
pasiaviii se pro^i jeAo svrcAovaaosii, 
vy&ěAi ze své pracovny a sprosrě se 
^oři inaAíaria, jaAo pávod^.vai ceié-
Ao vz&onřeni. Áfasrařa prad^a Aoaíro-
yerse. při niž se Maria sřaie více a 
více rozčiiovaia, až na vrcAoia výsia-
PH se pojednán pradce rozAa.š^aia a 
2 jejícA asi vyArAi proad rndé řrye. 
ZacÁyři.y ji AamarddAy a za cAviii se 
pra n: říiiř váz zacAraaaě siaafre. — * 

Síaí jsem y aeaiocaici a noAoa její 
pasfeie a dívai se na ni. j#A fěžce ďý-
cAa. aa jej: drive raA Aez&v o&iičej. 

^ierý sřraai nyní y ŕvrdoa masAa. M 
A/eré ziraia V pravo ode n;n# 
siáia sieěna 7/eia a ja bezděčně oce-
?íovai její Arása. Aíěia posiavn &aAy-
ně. oMčej anděia, její race &yřy &a-
Aaié a přeAypající jaAo Arozay vína. 
&yia nesAoaaie Ardsná, s &ožs&oa mi-
řosií v očícA a jaAěsi svěiié. cAvějící 
se voaaé /iaidam ji o&Aiopovaio. á na 
posŕeii vedie iežeia sešia, vyc/avia že-
na. jejiž noAy. rýsající se pod deAae 
&yí.v jaAo noAy poaiaíAa, jenž paiovaŕ 
z A â'aJ Gah'/ejsAé da ^aiamaaa:. a&y 
Aiasii svěiia a fdsAy. ien^a 
a&razeA dvoa proriv neAada /aoci ni-
Ady zapomeaoai. Neia a Aíaria &yd-
ieiy ve siejaém dan:é. cAodiiy spoís 
do iéže iřídy a &yiy siejně siaré; 
aie, Mario. řeAni mi, prač ivoie viasy 
jsoa již zceia ./aA je možno, 
že v fvýcA osaMdvaceii ieiecA aapa-
dai již aa ivoa Aiava iěžA.v Miý sniA? 

Afaria ^acArčeia, sei/raia posiedaí 
siiy a siaAia Ařečoviiě ásia A podivně 

paA vzd.vcAia a aaiaAia se — 

Při&ěAia ošeiřovaíeiAa, a&y zjisíiia 
sn:rř. í/ a;rivě Mari.v Aiečeia Aaaía-
radAa z díiny a piaAaia. V rozieA^ 
síni šiřii se zviašiai. přť.s;aa?aý pacA 
smrii a Aoiemjdoací jep/i.sÁ'a se pa-
Ařižovaia a šepiia z&oŽ7:ě.- „Ó Pane, 
adpwsr ji její víny " 

Nad iněsien: snašei se večer. 

rarý^eA.* 

é é ^ f ě n é é Ľ y r o x ŕ m á m č ý ř ť ó ó / á ó ^ . . . 

Dvěsiě — padesa: — iří sia. Vyřvaaýní Aiasem poaľo-
věAo vyvoiavače říředníA s přisaca ivaři, pairné odAoaA-
Haioa ad vojensAýcA pána. nam oz;:amaje, že nová soria 
maže vejir. j^adesaf čísei se sviéAa do Aašiie. řadí se do 
zasiapa. Desei jicA je vpašiěno A Aiavni afrařci. j(ošiie 
doia a co &y .Adamiié pad míra a na vaAa. Desei naAýeA, 
Aaždý jiný. Siiní. vyžraní Aiaci, siaM. cAadoAre^'ní. že 
&ys jim Aadai /ů, nejvíce 76 ieř. 7*am ioma acdocAadčeii 
s ppadiými prsy všecAny že&ra mážeg spočiřai. To není 
iřio, ío je vyAřičniA, Aierý ;nřavi. řve. 

T r a m p a b o M R a ž d ý ú d , 

n e n o s í M b o í h y H o o d 

HyxkBíeká americká gtiatoví obav h daa(án( V! 
všech obchodech sp&Ft. * s abavi. (Od , 



drb v z osad a čundrR 
15 nových osad týdně! 

B r n o 

se rozhoupalo najednou se třem! 
novým! osadam!. Je to „Atto^.st", 
„Toronto" a „Attaj". Vítáme vás. 
ktuci, a !ak s! mysHme! 

Ž i ž k o v 

htásí hroznou partu „Kata-Hari", 
která má hodně čtenu a ještě větš! 
spoustu nevyřízených přthiášek. 

P r a h a !!. 

„Rudý btesk" je nová osada vy-
stoupívších čtená z 0!d Toronta, 

L o u n y . 

Pod troskám! hradu Šebína u 
L!vous na pravém břehu Ohře síd!í 
nová osada „Modrá Ohře". 

P t z e ň . 

Z Cdotí Překvapení htásí se k nám 
jíž starší osada „Santa Gruz". 

Ž e t e n k y. 

! z této zapadté vesntce htásí se 
sedm kostrounů pod názvem „San 
Pedro". 

B e n e š o v 

zdaříte pokračuje. Datší je „Southern 
Gross". 

K o r y č a n y. 

Tamější síezina vynesta novou 
osadu „Vosí hnízdo". 

Č e s k é B u d ě j o v i c e 

htásí datší „Vyžraný chtebník". 

R a k o v n í k , 

Také se po d!ouhé době konečně 
vzchopiti a oznamují novou osadu, 
„Valencii". 

P r a h a VH. 

Oznamují „Berbeř!". že staré jména 
„Sinava" zahodt!! a jdou s námL 
Osada „Hambatejch" se přešupuje na 
osadu „Red Boys" a souhtasi s !!nM 
našeho časopisu. 

Ahoj, děvčata brněnská 

hlavně ty, Jitnmy z Peticotiu, Mrňous-
ku z Friendtove, kamarádky z Red-
Wingsu a Feldkurátova babuško! Co 
se s várny, hotky, děje. V Praze 
všepkp vře, hotky. zakládáme svoje 
sieziny, pravidetně jednou týdně 
schůzujeme, snažíme se mít sportovní 
oddí!, a zkrátka pomáháme Mukům 
při jejich práci. Myďím. že už už je 
na čase, abyšíe ÍMČaty také vy. 

Takové žáby trampské a chtěly 
byste se nechat zahanbit ktukama? 
Sice máme toho před sebou hodně, 
chceme-lí ktuky dohonit. a!e s chutí 
do toho a jít s nirna za svým citem! 
Ostravačky še ozývají, severní 
Cechy také a Brno nechává ty svoje 
squaw až na konec? Ne, děvčata. 
Pracujte s námi. Těšíme se na vás, 
na vaši spotupráci a htavně na to. že 
rozmnožíte naše řady zas o hodně 
děvčat, a sice dobrých děvčat. 
Morava přece umí dát „dobré zboží". 
(Já jsem totiž vaše krajanka, proto 
to zastávání.) 

Pište do Trampa vaše zážitky na 
čundru, nebo z továren, z kanceláří, 
díten, zkrátka, hotky, vždyí si roz-
mínce. Chceme ukázat naši vyspělost 
umíme. Chceme ukázat naši vyspětost 
Af se jenom pokusí, když uvidí, že S 
my, děvčata, pracujeme s ktukama, 
uvědomity jsme si naše cite a řveme 
s nitna do paďourů hej-rup, ale 
nestačí pak jenom řvaní, ate zase 
práce a snaha. A tu my máme. Díký 
— nezalekneme se hned tak něčeho. 

Tedy, kamarádky, vzpamatujte se. 
Brňačky, začněte některá a už to pak 
půjde samo. Vždyf vás to musí štvát, 
když čtete v Trampu — samé hotky 
z Prahy si kecají, — a vy nic? 
Polepšete se a začněte brzy s ktu-
kama, nebo třeba i samy. 

Ahoj — a hej-rup řve vám 

Bianka. 

Kamarádi! 

Zvtáště vy, kteří totik zavrhujete 
potitiku, věc, která by se spíše měla 
jmenovati o d b o j a o b r a n a vol-
ného trampingu, poněvadž nemáme 
žádné pány poslance a podobné chy-
trosti jako potitické partaje. Přát 
bych vám vidět) obraz, který se mi 
naskytt na příbramském nádraží na 
Hod boží, 5. dubna, dopoledne. Z vla-
ku vystoupili a do čtyřstupu se seřa-
dit! s k a u t i , hoši 8- až 91eti, ua 
ramenou dřevěnou imitaci p u š e k , 
omalovanou černou barvou a bron-
zem. 

Nechci poukazovat) na skautskou 
organisaci a její směr. ate byto mi 
líto těch dětí, které jsou okrádány 
a to svoje pravé dětství, zvtáštč 
v dnešní m o d e r n í době, která 
staví na odiv svoje h e s t a v š e p r o 
d í t ě . Mystím, že není potřeba roze-
pisovati se o mírových konferencích, 
ate stačí, když se řádně zamystíte, 
tak si uděláte svůj názor sami. 

Zdar práci na ochranu trempu přeje 

Brumtat. 

S. O. B. (Spojené Brdské Osady) 
přijímají Hábídky k wotteyballovým 
matčhům. Nabídky přijímá Otda 
Hoíek, Praha VML, U Vozovky. 

siki: A oíázce zífřAa 
Přišlo jaro — s ním slunce, řeka, 

tesy, sítnice a nekonečné dálky. Svět 
votá, hypnotisuje, vábí. Šel jsi vždy. 
šel tvůj kamarád, šti všichni, kteří 
podtéhati kouztu dálek, všichni ti, 
kteří měli trochu vůle, trochu citu, 
nezkaženého rakovinou velkoměstské 
morátky, nezdeptaného ubohými hesly 
paďourských a vlasteneckých organi-
saci; všichni, kteří toužiti po volnosti, 
svobodě, trošce světta a dýchate!-
ného vzduchu . . . . 

Má přijít nová doba. Mírové a od-
zbrojovací kongresy a konference na 
celém světě. Brojí se proti válce, 
proti šovinismu. usituje se o sbratření 
všech lidí. Pupkatý továrník, ome-
zený státník, všecky ty „nepolitické" 
tělovýchovné organisace, humánní 
spolky, generátově, diktátoři, papež 
— všichni votají do světa krásná 
hesla. Mohto by to zvenčí vypadat 
hezky, ale co se skrývá za barierou 
toho cirkusu? 

Dětnící dřou do strhání za pár krej-
carů pro toho, jemuž jdou do kapes 
mitiony z práce jejich rukou, jenž řve 
uštechtitá stova o lidskosti a hrozí 
dělníkům vyhazovem, domáhají-ti se 
toho, co jim právem náleží a co jim 
před veřejností slibuje. Musejí mlčet, 
aby nerozmnožili řady těch milionů 
z ceiého světa, kteří zmírají hladem 
na ulicích. Synáček pana továrníka 
proflámuje za noc tisíce, děti dělníků 
umírají podvýživou, strašnými nemo-
cemi, potulují se v nejhorším pro-
středí, trpí v potepšovnách, kradou, 
stávají se ztočinci, protože máma 
s tátou shánějí kus žrádta a nemohou 
na ně dohtížet. Těch si nikdo nechce 
všimnout, zatím co protekční děti bo-
hatých pupkáčů téčí si přecpaué ža-
tudky vyžít áním „humánních" spot-
ků, které jsou vydržovány z příspěv-
ků právě těch nejchudších. kteří rádi 
dávají, poněvadž jsou přesvěčováni, 
že dávají na dobrou věc, pro dobro 
svoje a těch druhých ze svých řad. 

M 



Kamarádí! 

Jak dlouho budoH mezi uámi ještě 
tak důvěřiví kluci, kteří věřcj pánům 
paďourům, že to s námi dobře 
myslejí. Když věříte něco, tak jim 
věřte všechno. Věřte jim. že trampo-
vání se nemůže zakázat, ale věřte jim 
taky to, že jste lumpové, vagabundi 
z periferie a vrahové ze Všenor. Na 
první stránce v jejich ptátkách čteš 
o jejich prospěšné práci pro trampy 
a když vobrátíš Rst. hned tam zase 
stoji vo orgiích, páchaných trampy 
a že se to musí zakázat a kdesi cosi. 

Na potiachu v Karlině nějací dva 
kluci si povídali: Tímhle prej si samí 
ten zákaz přivodíme. Nemá sc proti 
tomu nic děiat. Žádný To v! A neza-
kážou nic! 

Heieď kamaráde! Když ti někdo 
bude chtít dát přes hubu. tak si stoup-
ni, mič a nebraň se, von ti nic ne-
udělá, ate když se budeš bránit, tax 
to máš posichrovaný. že přes tu 
hubu ti dá. Máš pravdu, nebraň se, 
kamarádi, nevolme žádné trampské 
obranné výbory, oni nám nie ne-
ndělai, oni mám tu tranmpskoa svo-
bodu nechá!. 

Rýsa A Kata-Hari. 

Coddy: 

p ř í M A h s r o p a í í o f é n o ca 

Bylo v_roce 1917; tehdy, kďy usur-
pátoři světové moci poroučeli lidem 
nenáviděti se, kdy mužové a milenci 
museti vzít ženám a děvčatům svoji 
sílu a obětovali ji nenasytnému mo-
)ochu války. Svět byl pološHený, 
nervy otupělé, zvyklé na ty nejstraš-
nější lese. 

15. listopad 1917. Seděli jsme v 
Marmaroš-Siboti v hospodě s popli-
vanou zemí a s podělaným od much 
obrazem císaře Františka Josefa. By-
lo nás tam asi deset vojáků, ostatní 
hosté byli starci, neschopní služby 
vojenské. Bylo to před nedělí, snad 
setrvačností zvyku byla lepší a ve-
selejší nálada. Mezi námi seděl též 
dobrý maník z Marmaroš-Siboí!, kte-
rý hodně mazal — vojákoval proto 
pořád doma. Měl tam pěkný statek 
a větší vinopalnu. Hovořilo se o všem 
možném, až se také přišlo na udá-
lost, která se stala den předtím. Ne-
daleko místo byl totiž nalezen ne-
známý cizinec, oběšený na Stromě. 
By! uříznut a uložen na hřbitově v 
márnici. A právě s touto příhodou 
dostoupila nálada vrcholu, nervy 
chtěly nějaké silné dráždídlo, když 
povstane marmarošský válečník, že 
prý dá do placu pěkný soudek vý-
borného vína, když se někdo z vo-
jínů odváží a přinese sem, do hospo-
dy, toho oběšence z umrlčí komory. 
A hned vyskočí! jeden z nás, asi tři-
cetiietý, statný, černý Bosňák Dašič, 
že prý sem toho sešlýho hned při-
nese. Narazil propocenou čepici a už 
vyběhl ze dveří. Podívali jsme se 
jeden na druhého, hovor uvázl. Snad 
jen ta nezvyklost zdáfa se nám i v 
této vřavě válečné silnou — popíjet 
u stolu s oběšencem. Zatím náš Bos-
ňák přicházel již ke hřbitovu. Otevřel 
rezatá, skřípající dvířka a šel spěšně 
střední pěšinou k umrlčí komoře, 
která stála v rohu až na.konci hřbi-
tova, obrostlá htožím a suchou tra-
vou. Tma byla vůkol, vítr hvízdal 
hřbitovní melodii otvory křížů a bez 
cíle honi! spádané, saché listí. 

Dašíc stisk) kliku, v zániku to za-
praskalo, dveře povolily. Nohou 
ohmatal práh s utrženým železným 
kováním. Tápaje ve tinš, hledá! 
mrtvolu. Když nahmatal nohu, rychle 
jel rukou po těle, až naše) bez-
vládné ruce, uchopil je a naložil s! 
nebožtíka na záda. Pohotip) si jej, aby 
se mu lepe nes), a dal se hned na 
zpáteční cestu. 

V hostinci jsme ho již ne trpělivě 
očekávali, když náhle otevře dveře, 
zpocen a sehnut vleče nebožtíka ke 
stolu, kde složil ho na židli. Hosté-
civiíisté s počátku ani sj nevšimM, 
jakého návštěvníka tam Dašič vteče* 
Mysleli paimř, že naše! nčkílp Něja-
kého opilce. V tom však přikvačit 
bohabojný hostinský. Když vidět, co 
se tu Jčjc, udělal rámus a tu se k oě-
MM . Přidali í ostatní hosté — než;.bys. 
napočítat pčt, všichni -opustili, hospo* 

du a nás vojáky hospodský vyhodil, 
zadržev jenom Dašiče, který by! 
celý ustrašen. Poručil mu, když si 
mrtvola přinesl/ tak aby jí za,se do-
pravil tam, kde ji vzaí. Nezbývalo 
tnu nic, než uposlechnout Náloži! s! 
zase mrtvolu tta záda, zkřížil si jeho 
ruce přes svá prsa a utíkal s ním 
ke hřbitovu. Přeběhl rychle hřbitov, 
vstupuje již do umrlčí komory — 
prošel dveřmi — náhle něco jím od 
zadu škublo — tahalo ho to vší silou 
zpět za stálého, podivného praskáni. 
Trhl zoufale sebou i s umrlcem, zá-
hadný tah zpět však byl tak silný, že 
klesl na kolena, začal chroptět, sví-
jet se, něco mu čím dále více tisklo 
krk a hrudník — těžký chrapot trval 
ještě několik okamžiků — — pak 
rozhostilo se zas kolem hluboké hřbi-
tovní ticho. Jen vítr listopadově, 
temné noci hvízdal dále na kříže a 
pohyboval holými větvemi štroáiů . . . 

Ráno našii jsme v umrlčí komoře 
mrtvoly dvě. Když Dašič vnášel obě-
šence, zachytla se jeho bezvládná 
noha o utržené kování práhu a on, 
rozrušen, zapomněl pustit zkřížené 
ruce umrlcovy se svých prsou. Jeho 
krásný, černý vlas byl bílý jako sníh. 

Redakční. H. — „Nenávidím" ie 
hezké, ale sebrala by ceusura. „To-
bě, kamaráde" taktéž. Roman — jen 
jeden. Polepši se. Ferrt, te.itokráte 
slabé. Něco jiného. Jirka z ..Krasína", 
dlouhé, a potom — příliš tendenční. 
Franta M — ohledně O. C. Trio 
nám něco podrobnějšího ,ia.piš. N O. 
se ptát nebudeme. Andy, M neznáš 
naši censuru. Opatrněji! V. Kalina, 
také. Tulák Ferri, poslední by! o 
lepší. Toto příliš dlouhé. Rýza, toho 
nového časopisu si nevšímej. Chcíp-
ne na skrčenittu sám. Mucín, čř mi 
to nebo ne, ale já to nedostal. Místo 
dlouhého povídátií po druhé raději 
zprávu opakuj. Espagaol, slabé, po-
lepšit! Mil! a KSd, tak už píše. HAV. 
raději pouze fóry. Nora. poslední zá-
silky hrozně slabé! Avionei. nejde, 
to bychom brzo mCH z časopisu 
osobní drbárnu. Milion z f r . , tór 
slabej. Ota, něco málo moc dobrý, 
něco více moc slabý. Dlouhcj Joe M 
S. W„ totéž. D!ouhý Ed, neide. Jerry 
z Opojení, o tom potiachu jsme ttž 
referovali. Divoký Fatty, toto ne, 
příliš tendenční. K. Musil, tomu ne-
věřím. Joe Brňan, dva fóry byty 
dobré, ostatní ůž slabší. Bimbo-Níbe-
hwtg, vesměs slabší. Šoust. také. 
Haag!, piš po iťdMé straně papíru. 
MMton z Friska, také. Emit Koad*, 
nám taky) Lastat, jedno už bylo 
otištěno. BeMton, příliš osobní. Bába, 
polepši se. Fižinka, také. a nech rý-
mování, děvčat&m to 'nesluší. 

ADMINISTRAČNÍ: 

„SÁVO" 6dR aáfesa pro nékaM. 

hhdtč. MVOKY FATTY, jat m&áe-t 

posiati sběrací hít&M. M y i nenapíšeš 

ad ľ&a? VštCRŇ!?' . 

přeétía*aé!M . 



N á s l e d u j í c ! z n a č k y maj! 
administraci dopisy: Spoiumajitei 1% 
Začátečník daiší 1, 2—3000 Kč další 
!, Popis a cena další 1. Obnos — kde 
daiší 1, 2.600 Kč da!ší 1. Istvan Lajos-
dráteník 1, Čundr 3, 850 Kč !, 
900 Kč 2. 

Malý 
oznamovatel. 
(Stovc i Kč. - Pto předpiatiteie a 
přispívateie 70 hatéřů. Tučně tištěné 
siovo dvojnásob. Obchodní inserty 
i pro předpiatiteie podte insertni 

sazby.) 

KAJAK nový. sportovní, PRODÁM. 
Koupím starší k y t a r u . Zu. „Dvou-

sedadiový 550 Kč". 

DOBRÉHO KAMARÁDA na cestu 
světem hiedám. Zn. „Světem." 

CANOE ievně prodám. Kučera, 
Žižkov, Žerotínova 57. 

KOUPÍM starší canoi. Zn. „Popis 
a cena." , 

PRODÁM canoe. Zn .,500." 

KOUPÍME menší chatu. Zn. „Levně." 

STŘEDISKO TRAMPO - Bartůněk. 
Měchenice. 

KAMARÁDÍ. NAVŠTÍVTE MĚ! Pro-
dávám dobré gramoíony a ještě íepší 
desky za ievné ceny. Nové desky 
!a šiágry 9.90 Kč. P í h e f t. Praha !!.. 

Spátená <5. 

LODE - REPA - BRÁNÍK, prot! 
pivovaru. Teiefon R. F. 1163. Podoíí. 
Riegrova čís. 68 P ! n á z á r u k a .  
SPORTOVNÍ i jiné prádio nakoupíte 
nejiépe v módním závodě A. Vodička, 
Praha !!., Poříč č. 10. Též výroba 

stejnokrojů. 

VELO-TRAMPÍNG vše dodá, opravy 
provádi Hanousek. Žižkov, prot: So-
koiovně. Potřeby, torny, míče, baterie. 
VELOCiPEDY VONDŘ1CH závodní, 
poíozávodní, cestovní, baionové, 
všech značek nejievněji. Kariín, Vino-
hradská tř. 9. Smíchov, Paiackého 
tř 23. Ceník zdarma. Teieí. 300-32. 
STARŠÍ ŠATSTVO, obuv a veškeré 
odiožené věc! nejíépe koupíte i pro-
dáte u „ P a r t i e " . Praha Ví!.. Bei-
crediho tř. 40. Ceníky vetešnického 

zboží zdarma. 

KAMARÁD!! Kanadky. kedsky, !a a 
íevně. koupíte u J. HornoSa, Praha 
V!!., u Híávkova mostu. Stanice 

eíektrícké dráhy 6. 8. 12. 18. 

MALÝ OZNAMOVATEL OPATR! 
VÁM VŠECHNO! 

KAMARÁD! - KANOE dodá Vám 
za nejievnější cenu Špirk — Smí-

chov — Hořejší nábřeží. 
HLEDÁM kamaráda(-ku) na Čundr 
ÍPodkp. Rus) nebo jih. Zkušen, vítán. 

Ztt..,Lonewoii." 
KAMARÁD!, kteří chcete stavět! Po-
zemek od Kč 100 dó Kč ISO ročnč. 

Vodfa — !es — víakové spojen! a 
hiavně v kruhu dobrých kiuků. in-
formace: Viasta Židíický, Ú vaty, 

Žižkova 64. 

CHATY — rozpočty — dříví, dodá 
ing. Josei Saxí, Praha V!!., Přístav. 

Teiei. 255-03. 

Osadní pošta. 
Dacanovi ze Santa Pueta, 

srdečně děkujeme za spaní a jídlo. 
Koba rdaP i š ve j c 

z osady, ,Rudý motý ľ ' . Nymburk. 

Bouřlivá:. - P i z e ň , 
děkuje Joe Šakaloví za pohoštěni! 

Osada . .Hur ikán " na Ziaté Rece 

k Methusalemským narozeninám svého osadního 
paďoura Boba, přeje dotyčnému padourovi a 
stařičkému trampovi ještě aspoň jednou 100 tet 
trápeni a čundrání na tomto světě. Za osadu 
„Hurikán" 

Bucky — Jukon — Brendy, 
S. s. O. 

Dr. Cařihradský. 

Vítám Vás v C. S. R. Jimmy nechtě) na 
cvičení, odjel již za Jerrym. Prosím Vás nutně 
o rozmluvu a 
ARAR VE!ňMEŠ!buLAtting. Doros BURSA — 
ANKARA MOROAN BAQDAO — .UMY END 
HADŽIER. — MONtNG south Les nedbcr. 
Srdečný ura — promiňte šifrám, pište, kde se 
zdržujete, bych tam zajet anebo až pojedete 
Prahou, navštivte. Sděite rychtě. Ahoj! 

D. H. Váš BOB Hur. 

Altoi! „Dva vrchy" 

a hiavně vy noví kamarádi! Je vidět, že jste 
si ještě uezvykii na způsoby hnusných trampů. 
Tím vám mirně vytýkám, co jste to zase 
spatiali za mektání ohledně Jůny. Aby jste 
tedy dobře pochopiti, čemu se říká osadní 
drby, pamatujte si. že jestii si kiuci z někoho 
v osadě utahují, jestii do něj kamarádsky ryjí, 
značí to: ,,totof jest syn nás milý. v němž se 
nám veimi zaiíbiio"! Je-ti tramp na někoho 
namíchnoutž hloubi dušesvé, pak vládne ticho. 
Než tohie kiuci pochopíte, je ovšem nutno 
m i u v i t , , c i v i i n ě " a p r o t o vám to řeknu po 
iopatě. Považuji kamaráda Jůnu (i všichitš, t d o 
ho -známe) za .-jedaohé s-Mmbřtavč jš íeh , 
a tnátne jetiom to přání, aby jich byio sto-
p a d e s á t a v y m e z i u i m a . ^ p , 

Hariovi a Sikimu. bývaiý členům 
Merr i dcv . 

Nemůžeme pochopiti. jak -st" mohti spatiati 
čtánek, který se objevit v patnáctém čísie 
„Trampa". Naše názor-' se vzcházely proto, 
že jsme nebyli ztíženi jako vy slaýoman^m 
a nešplhali jsme se po trampském žebříčku 

aie mysiíme, že kamarádství u vás nezakorení, 
protože s nim iiumbuk tteuděláte, bez kterého 
jste nemoítti. Snad tiskovým omyiem se do-
stato do vašeho čiánku kecání o sokoiíčkování, 
protože sami jste se nejiépe přesvědčiti. ž e 
v p r v n í ř a d ě b y i o n á m v ž d y t r ľ i -
n o v á n í a s t e z i n y n e ž sokoiováaí, 

t r o c h u p o h y b u Ke konci neínůžeme po-
chopiti, proč jste použiti k podpisu za vytou-
čenék iuky také Tundru, který nikdy v partě 
nebyi a tnkoho z ní nezná. Snad proto, že jeho 
jméno jest známé? Tolik k vašemu článku. 

Joe Mariňákovi ze Sv. Hory. 

Pozdrav z četný Pizně posiiá Ti kamarád 
U i u i ú z N o b o d y . — Poztt. Zároveň Tě po-
trvrzují, že po snědění koniny jsem nedostal 
tásemnici, čímž se potvrdita správnost tvý 
přednášky. Přijdeme v létě určitě do Příbrami 
(aie ne na Sv Horu s procesím), tak použiji 
l y o j ! adresy. Děkuji Ti za rady. Ahoj! 

Kamarád Uiutú z Nobody.Ptzen. 

Osadě Žravých Tu iáM v Přešticích. 
Kamarádi, když jsem čundrai k Sumavěnc: 

v trempským, pozná! isém vfLŠe město, aie 

nevidět tam z vás žádnýho. Nevadí. Máte 
Plzeň u huby^ícopak je to 29ki io) , přijďte na 
pottach každý čtvrtek k Noskům do Božkovskě 
ulice a tam vám dá dobrý rady Wii ia Šašek. 
Aie, kluci správný, dejte si pozor před pa-
ďourským hoteiem „Veikoborským", to ie 
něco podobnýho jako Smitka v Pizni. Ahoj! 

Kamarád Ututú z Nobody.P izeň . 

Rosic. 
Dozvěděi jsem se náhodou Tvoje jméno 

a chci Ti poděkovat. By] jsem úpině zmaten 
Tvou dobrotou, se kterou ses mne ujata. Když 
jsem se vzmamatovai a chtěi Ti poděkovat, 
byia jsi ta tam. Dodnes mi zni v uších Tvá 
siova: ,.Zde máš, kamaráde", a byio mi tepto 
pod Tvým úsměvem, který toiik hřeje. Onen 
paďour, který se na mne tak zte osopii, <y) 
celý ,,paí" nad Tvým jednáním. Jsi krás iá 
nejen zevnějškem, aie ceiým srdcem. Tisknu 
Ti ruce a až Tě zase jednou potkám, složim 
Ti svou poktonu. Stastný hóšoun. se kterým 
Rosie mluví ! ! Děkuj- Ti upřímně. Ahoj! 

Tlustý Johny. 

in memoriam! 

Tiše zesnula naše osada ,,Lov Wal ley" 
Bože lehké odpočinuti jí dej —. 

kamarádi! již nebude vítat vás —. 
Zhasla tiše, ztratiia se s obzoru kdes. 

smutno jenám — smutně šum! v ůko i i e s— , 
Nám malá zpomínka na ni zůstane vždy — 

že ztratili jsme něco drahého navždy! 
Za truchiíci osadníky: Dandy. 

ferryntu ze Sitagwa), t. č . v Praze! 
Rikáš si kamarád, ty, který si zkiamal toho. 

jenž ti v nouzi pomoht — podved! si ho 
sprostě — a ta tvá drzost — je, že se ne-
stydíš jít na voči těm, které si hanebně zkia-
mal — radím tobě: nechoď tam k těm. kteH 
nemohou zvát tě kamarádem — necpi se am, 
kam nepatříš — tolik tobě! Dandy. 

Joe Mariňák. 
Promiň, že jsem se nedostaví] 5. dubna nit 

potiách. Byl jsem na čůndrů dříve pozvaných. 
Vlajku jsem nedostat. V duchu tiskna tobě 
a tvým kamarádům ruku. Ahoj! Do paďourů 
Murááá! ! ! 

Osada „Wingo" , šerif Fricek. 

Míldo ze Siivestaru, Břeciav. 
Odpusf nám, že jsi s námi nemohl dokončit 

čuudr, jelikož jsme se v Brně nešťastnou ná-
hodou rozběhli a pak každý příte! sám domů.. 
Srdcervouci Ahoj! řvou -

Slečna Vlasta — Praskoiesy 
se vydává za osadu Hurikánu. Když ta je 
osadnicí Hurikánu, tak já jsem mocnej, velkej 
Manitou. Slečinko, ale udělaia jste si kšandu. 

V úctě oddaný personát 
osady Hurikánu. 

Kamaráde Sávo 

ozvi se, co je s Tebou, co s tím čundrem^. 
adresa v redakci Šerif Kuz.i 

Kluci z Příbrami! 

Děkujeme vám za chrápandu a řáckou zá-
bavu. Líbilo se nám, že to byio hodně 
trampský, něvyumělkoyaný. Doufáni, že se 
nás na i! potlach sejde více. Ahojí Merině-
Příbramačce a do paďourů hej rup! 

Trampské osadě Zrazená kotva 

děkuje všem kamarádům z Doubravky a 
Záběiě za zdařilé provedení programu a 
slezině ve Vranově u Šistků. Též my vám to 
oplatíme a přijedeme rozhodně na slezinu do 
Zábělé 25. dubna. 

Holky z Budvaizu! 
které jste sýty toho paďourského živoata za-
kouřených místností, kaváren a pod., zešněro-
vány městskou morálkou se všemi, špatnostmi, 
přijďte tnezi nás. trampky, ukážem vám 
správnou cestu & dobrému kamarádství a 
věřte, že se vám bude tento kamarádský život 
líbit. Ahoj! Marion. 

Holky, nemáme tady ještě ani jednu naŠt 
osadu, tak koukejtespojenou šitou se dát do 
toho!! Uděiánte si naši slezinu. Pisté: Máň í 
Kub'átová, Staroměstská'č. 40. C. Budějovice. 
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T E T K A . (T. T. K.) 

TOV Ostrava oznamuje! 

Za tři neděle velký pottach ostravských trampských 
osad na Beskydách. Místo se ohlásí dodatečně. Kluci, 
sejdeme se zase houině. ať z nás mají paďouři radost, 
jak uhýbáme pod jejich velkomožnou patou. Ani o píď 
s vytčené cesty neuhnem — a n e b u d e m e m í t í 
r u c e v k a p s á c h a d í v a t i se, j a k b o j u j í 
k a m a r á d i . Přijďte, kluci, všichni, ať dokážeme, že 
na kamarádství stavěny jsou všechny naše uskutečňo-
vané sny. 

První potlach trampů v Příbrami, který byl zároveň 
propagandou trampingu v Příbrami, dopadl dobře, dík 
kamarádům z Plzně a z Brd, kteří nám pomohli zde, 
svým přičundráním, proraziti cestu trampingu. Proto 
všem kamarádtům, kteří zde byli, voláme naše Ahoj! 
Buď zdráv Uo, šer. v Plzni! 

Osada T. O. S. v Příbrami, šer. Joe, mariňák. 

Osada Rio Grande pořádá svůj jarní potlach 1. května 
v údolí MezihoŤském, a zve proto všechny osadníky a 
osadnice českého Podkrkonoší, včetně osad Gui Grizly, 
Hořice, Stydlavý, Lomnice, Vei Kča. Náchod, osady 
mtadoboteslavské, jičínské, bydžovské. 

Za osadu Rio Grande Ovendy. 
Stanice dráhy Ostroměř. Stanoviště Libin. 

O s a d a „K a z a n" koná v sobotu dne 2. května 1931 
POTLACH. P r o g r a m : Trampská scéna a písně — 
hudba. Osady, přijeďte všechny, též redakce „Trampa". 
Začátek o 8. hodině večerní — konec až se rozejdem. 
Nádražní restaurace v Davii. Vstup Kč 1.50 vč. z. d. 
Osady, zapůjčte vlajky! Osady, vemte s sebou dřívka, 
mandotiny a kytary! Ahoj. 

Za osadu: .1. Sochůrek. šerii, K. Krejsa, předseda, 
B. Štěpánek, zapisovatei. 

náš pátý potlach 

Náš poslední potlach jen potvrdil to. co bylo vidět již 
z předcházejících: že z trampingu vyrůstá proletářské 
hnutí jako protiváha paďourských a polopaďourských 
organisaci. Sta kiuků přišio aplaudovat siova, že ně-
mecký dělník, irancouzský matros. anglický vagabund 
jsou nám vždy milejší, než československý paďour. 
Dlouhá řada kiuků z osad mluví o naší obraně, o TOV, 
ukazují, jak stařičtí a nepolitičtí trampové táhnou proti 
nám s plátky od Nár. Politiky až po Právo lidu v jedné 

šňůře. Vystupují hotky a slibují, že i ony budou klukům 
pomáhat v jejich protipaďourském boji. Z Budějovic 
kamarád přináší za jihočeský TOV pozdrav. Kamarád 
z Ktadna žádá pražské trampy, aby pomáhali venkov-
ským otvírat oči. 

Jíž si může A-Zet zaranžovať novou anketu o tram-
pingu. Již mohou zase omezení, vážní proiesoři-pedago-
gové žvanit o trampingu jakožto sportovním hnutí osvě-
žujícím těio i ducha. Č plně senilní a stařecké je bleko-
tání pánů z Práva iidu o Rousseau-ském hnutí mtádeže. 
Náš českobudějovický program stal se páteří trampingu. 
Ještě nikdo z naších přítetíčků nevyvrátil ani písmeny 
tohoto programu. 

Protetářští ktuci již z velké většiny poznali, že jmé-
nem „Trampa", jménem nás „politických" trampů ne-
mtuvita a nebude nikdy mluvit žádná strana, jako mluví 
za staré, nepolitické trampy sestra Zemínová a spol. 
Poznati. že nemáme nic společného $ politikou žlabů, 
korupcí, s potttikou politických tegittmací. Budeme se 
však státe houževnatěli bránit zákazům táboření v le-
sích. předvojenské výchově, která má velkou většinu 
nás a příští kamarády zmrzačit duševně, když nám již 
fabrika podrývá a ničí tělesné zdraví. Nedáme s! prostě 
vzít posiední kousek, tak malý kousek svobody. 

Pane Paďour, pište si již zase své úvahy o návratu 
k přírodě, žvaňte si již o myšlenkových směrech v mlá-
deži nebo o znásilněných babičkách: mezi námi není 
již chaos. Stojíme na pevné půdě. 

Datší! 

„Oznamujeme tímto, ze jsme s Unií Trampských 
Osad nemě!! nic společného a ani jsme nebytí jejími 
čteny, čímž dáváme kam. osadám odpověď na 

^různé dotazy/' Za Tramping C)ub „Rio " 

Sláva Maiec. 

Osada Berri v G. C. pořádá dne í. května po-
tlach. Kluci z Pardubic, Hradce Králové, Vysokého 
Mýta, Něm. Brodu atd., at vás tam sichr vidíme! 
Předem psát na adresu: Jaromír Staněk, Chru-
dim 494/IV. 

Za osadu Red River Scherií. 

Osada Rudá Tajga, Písek, pořádá slezinu 
7. května na vlastní louce pod Smetiprachem, ke 
které zve všechny dobré kluky, hlavně z jižních 
Čech. Najdou nás již dVa dny před na místě. 

Za osadu Oldšerif. 

Kamarádky! 

Vám všem. které iste nebyly na našem potlachu, 
tlumočím pozdrav se vzkazem, abyste se spojily s námi 
a pracovaly. Na potlachu, který se přes to, že nebyla 
taková účast, pěkně vydařil, jsme si řekly, co chceme 
dětat, že budeme sledovati všecky události, které tak 
pevně se přimykají k našemu životu, že chceme spo-
lečně s klukama stavět se do řad trampingu. Nechceme 
již zůstati v druhořadí, ale chceme být na stejných mís-
tech s našimi kamarády. Proto, děvčata, přijďte všech-
ny mezi nás. budeme se nadále scházet každý pátek 
v hostinci u Černých, Praha 11., Vojtěšská ulice, v 8 h. 
večer. Přijďte všecky, ani jedna nesmí zůstat mimo nás, 
nebof zájem trampingu není jen zábavou, ale uvědo-
mováním a prací. Voláme Vám Ahojl 

Za dívčí slezinu Božena. 

Kamarádům z Brd. 

Spojené Osadv Brdské konají schůzi v hostinci „U 
kupců", Praha II., Štěpánská ulice. Kamarádi, přijďte 
do jednoho! 
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Trampe, staň se skautem! 

Vé třídě je několik skautů. Pozorovav jejich kama-
rádské špicání a bratrskou lásku s kantory, rozhodl 
jsem se dát se k nim. První můj skautský výlet se mi 
tak líbil, že jsem se rozhod, vylíčit vám ho pro poučení 
a pro příklad. Tož pozor dejte. 

Bylo poledne. Sluníčko pálilo, v lese voněla prysky-
řice a ani lístek se nepohnul v bezvětří. Mašírovali jsme 
pěkně ve dvojstupech, s bratrem vůdcem v čele po sil-
nici lesem. Bratr vůdce, opentlený barevnými mašlič-
kami, s praporkem na rameně, bystrým okem se roz-
hlížel po krajině. Náhle spatřil cosi mezi stromy. 
Hromovým hlasem, chvějícím se pohnutím zavelel: 
Zastavit stát — vpravo bok! Dlouhý šnek se zastavil. 
Naráz jsme se všichni obrátili. Hle, zřícenina jakási se 
očím našim vynořila v lese. Vůdce nám držel přednášku 
o starých zámcích a hradech, při níž jsme všichni slzeli 
a dva se dokonce pohnutím obrátili na ruby. Když jsme 
porosili prašnou silnici svými slzami, zavelel vůdce 
k dalšímu pochodu. A opět jsme mašírovali ráz, dva, 
ráz, dva. Hrdě jsme vypiali hruď a naše srdce se na-
plnila láskou k vlasti. Jak jsem toužil, abych za tuto 
milovanou, dobrotivou vlast mohl položit svůj život. 
Pohlížel jsem v zanícený zrak svých bratří, skautů, a 
mé nitro se naplnilo hrdostí nad národem, který má 
takové syny. Na pokyn bratra vůdce jsme zanotovali: 
Hoj vzhůru, pestrý sokole, lví silou a pod. Pak jsme 
zazpívali několik národních písní ä la: Na bílé hoře 
sedláček oře, šla Nanynka do zelí, tluče bubeníček atd. 
Pak byla učiněna malá zastávka, bratr vůdce si rovnal 
mašličky. Tu přistoupil k němu jeden zasloužilý skaut 
a sraziv uctivě paty, zasalutoval a zašveholih Poslušné 
hlásím, bratře vůdče, že oddíl 5., družina „Šup sem — 
šup tam" má hlad. Asi po půlhodinovém pochodu jsme 
dorazili k prameni na malé .mýtince. Bratr vůdce za-
stavil a povolil volné najedení se. Napivše se a najezše 
se, vyslali jsme opět jednoho velezasloužilého skauta 
k vůdci, aby mu oznámil, že jsme hotovi. Bratr vůdce 
nařídil nástup, postavit se do pozoru. Pohnutě se za-
díval na řady junáků (bylo nás 6 bez vůdce), nepohnutě 
stojících a čekajících na další rozkazy. Dojatě se za-
šfoural v nose a asi po půl hodině nařídil půlhodinku 
vojenského cvičení. Než jsme půlhodinku přecvičili, 
sklánělo se slunce k západu a bratr vůdce nařídil rozbit 
tábor. Večer jsme se sesedli kol ohně a zpívajíce ná-
rodní písně, pozvolna jsme usínali. Kol půlnoci nás 
bratr vůdce probudil a rozděliv stráže, nařídil spát. Za 
deset minut byl v táboře klid, a jen naše vlajka se 
vesele třepotala na tyči 

Jak krásné jsou naše výlety, jak romantické jsou 
večery kol táborového ohně! Jak osvěženi se vrátíme 
do města a jak milujeme svou vlast, když si celý týden 
léčíme puchýře na nohou. Ó, hnusní trampové, násle-
dujte mého příkladu, dejte se ke skautům a vlast a náš 
veliký vůdce nad vámi zaplesají! Není-liž pravda? 

Koč-ko-dan z Udu. 

Keca! onehdy Feldkurat Samovi z Friendtove: 
„Víš, já jsem z bohaté fami!ie, já jsem se voz!! 
v kočáře!" 

„Já vím," poudá Sam, „a!e kočár t!ači!a tvoje 
máma." Ferry z Friendlove. 

Pochutnáte si, vezmete-!i s sebou na tramping Pieringovn úršíhovon poMMm v Kosice 
Žádejte všude. Cena kostky na 3 velké porce Kč 3.—. 

Starej Par!ásek kárá svou rato!est: „Ty mizero 
švajcká, tys prej se rozehnat po panu učiteH pěsti." 

„Jó. ale von začai," brání se syn. 

Poudá pan učitej Brkosjav Partáskov!: „Tak si 
mi paní mtynářská stěžovala, že tvůj bratr při-
vázat její kočce na vocas kus piechu. Uděiat bys 
ty něco tak oškíivýho?'' 

,,'sím, ne." 

„Proč jsi mu y tom tedy nezabráni!?" 

,,'sím, já nemoh, já mu tu kočku muse! držet." 
Redskin. 

„Představte si, č!Ověče, včera jsem pojisti! uye-

náře na 100.000 Kč proti úrazu a druhej den jsem 

ho přeje! v automobilu naší pojišťovny!" co. 
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