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Eihle služba veřejnost!. 

Stavný Tomáš Báfa stav! se samozřejmě do řady 
všech paďasů prot! trampům a zakazuje před jeho 
{abrikami prodávat! „Trampa". Berem na vědom! a 
máme dojem, že to musí býti s Tomášem hodně bíedé, 
když se stará, aby děíníc! s Báfovky nečetii „Trampa". 

— To nemohu pochopit, pane Bobe z Hurikánu 
z údolí obrů na Ztaté řece, že jste by! v Egyptě 
a nevidě! jste pyramidy. 

— Ne, von! zrovna vystupoval! někde jinde. 

— Už jste měl zase nedorozumění s hosty, pane 
vrchní? 

— Ale darmo mluvit, na jídelním lístku má napsáno 
řízek s bramborem a když mu to přinesu, chce bram-
bory dva. „Děti iesa." 

GRAFovy 
hotové polévky y tabletách. — Bez námahy! — 

Bez dlouhého vařen!! — Bez tuku a bez zaprážky! 

Každá polévka v několika minutách! 

— i4 poraJíŕ 6ysŕe tm něco cŕo&-

réAo na mou pfef? 

— J o ^ A u N ŕ e j z á t ^ o / , m í / o s ŕ p a n í / 

P R A H A - BRNO - BRATISLAVA 

Na !ouce se pás!! vú! a Cmeiák. Vů! vybírá! ty nej-

krásněji kvítka p!ná medu. 

í rozěíH! se čmeiák a vz!čt! prudce prot! vo!ov!. 

Než se nadá!, ocit! se na jazyku apatického vo!a a 

v nás!eduiícim okamžiku spoik! ho tento ! s květinkám!. 

V žaiudku vo!ově neby!o špatně. Samá květinka, 

vůně a med. Ůmeiáček se dai do žraní, strašně se 

nacpa! a usnui. 

Když se probudi!, by! vúi už pryč. T. Ass. 
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kdo to vlastně vyhrá!? 

V neděti večer po vo!bách po-

táče! se kotem „Hvězdy" těžce 

zpanákovaný stoupenec strany 

malého českého čtověka a hořce 

p!aka!. Lidé se kupiti, ptati, a!e 

občan na každou otázku jenom 

skytá). Po nějaké chvi)í se koneč-

ně uktidni! a stkaním přerývaným 

hiasem hovoří!: 

— Dyž voní sou všechny íidi 

v takový vážný době vožraíí. J á 

(škyt) se vod rána ptám, kdo to 

viastně vyhrá! (škyt) a až do teď-

ka nevím, jest-)i Nekoiný, Baxa, 

nebo Sparta. Každej říká někoho 

jinýho, tak hergot, kdo to vyhrá!? 

Nyní se ho jeden pán skromně 

zeptá!, jest-!i mys!i Masarykův 

Okruh v Brně, tam že to vyhrá! 

ňákej Francouz, načež policie by!a 

nucena zavo!atí posí!u a vyttačiti 

obušky oba občany do Jindřišské 

uííce. Když se onen nešťastný ob-

čan trochu probra! z rozptýtení 

po!icie, rozjasni!a se jeho uptakaná 

tvář, zača! radostně poskakovat 

a řvát : 

— Tak vidíte, votové, teď to 

mám černý na bí!ým, že to vy-

hřátá poticie! M. 

— / V a y n o u c ř u s ^ j á J y & y c A 

y a ^ o B a ť a , ŕ a ^ p ř í ž e t t r ó n í 

neberu pocř perí^orunH. 

deset požadavků pražského TOV 
Sta a sta osad sdružuje v ŮSR. přes sto tisíc tra:npú. 

Kdo se o ně stará? Kde jaký Jokey-C)ub, kde jaké spo-
!ečky s deseti čieny používají nejenom ochranu, nýbrž 
i dostávají i peníze a všestrannou podporu pro svoií 
činnost. Jenom ministerstvo zdravotnictví dává pa-
ďourským organisacím 5,305.000 Kč ročně. 

Co jste dostaii vy? Přes sto tisíc trampů nemá žádní 
ochrany, nemá žádných práv, naopak je vystaveno 
útokům a pronásiedování paďourů ze všech stran. 
Trampské obranné výbory vystupují jako jediní obránc! 
všech trampů, trampingu vůbec. Pražský TOV. pfed-
kiádá všem kamarádům a kamarádkám deset svých 
hlavních požadavků: 

1. Pryč se zákazem votného trampingu. 

2. Pryč s předvojenskou výchovou m!ádeže. 

3. Právo votného tábořeni a vo!ného stavění chat. 

4. Obecní a státní !esy ! pozemky k bezplatnému 
používání trampům. 

5. Stát a obec necht postaví na svůj účet chaty 

pro trampy. 

6. S!evu na dráhách a státních autobusech. 

7. 6 hodin práce pro m!ádež do 18 !et př! nezkrá-
cených mzdách. 

8. Odstranění všeho, co béře mládeži votný čas 
(pře)ožení vyučování na pokračovacích ško-
!ách do doby pracovní, zaveden! angHcké 
soboty pro mládež z obchodů a kancetář! a 
pod.). 

VÚbomt jáírovč pašMh^ 
konservy a suchý saMm 

a J a r o $ ! a v a R M M ^ a , žMhov , Bar*vo{ova34 



9. Zaopatření práce a slušného výdě!ku pracující 
mládeži. 

10. Poskytnutí týchž výhrad trampským osadám 

provozující sport, jichž používají sportovní a 

tělovýchovné organisace. 

To jsou zásady a požadavky pražského TOV.. die 
kterých pracova! a za které vždy bojová!. Hnutí 
trampů je dnes rozšířeno po celém Československu, 
avšak netáhnou ještě všichni za jeden provaz. Jednota 
zásad a požadavků je nyní, kdy stojíme na prahu roz-
hodujícího boje proti předvojenské výchově, boje. kdy 
jde o bytí či nebytí trampingu, jest naprosto nezbytná. 
Proto svolává pražský TOV. na 7. a 8. listopad do 
Prahy 

říšskou síezinu zástupců všech 
osad, 

která sjednotí všechny trampy zásadně, určí požadavky 
trampů pro celé Československo a ukáže cestu k do-
sažení těchto požadavků. 

K a m a r á d i , k a m a r á d k y , svoíejte ihned 

schůze vašich TOV. Ve všech údolích a osadách 

čiňte ihned přípravy k celostátní slezine, promluvte 

si o zásadách a požadavcích pražského TOV., 

rozeberte jej, čiňte pozměňovací návrhy. Volte si 

na každé osadě své nejlepší zástupce na celostátní 

siezinu, sežeňte pro ně peníze na cestu, informujte 

týdně pražský TOV. o vašich přípravách, ihned 

ohiašte zvolené zástupce. 

7. a 8. l i s t o p a d u v P r a z e m a j í s ! o v o 

t r a m p o v é. 

S kamarádským Ahoj Pražský TOV. 

d a l š í o d p o v ě ď t r a m p s k é d e l e g a c e 

na otázku: 
děiník a racmnaKsace v SSSR 

V kapitalistických státech: proklínaná denně miliony 
dělníků. Vědecké vyssávání pracovních sil. Běžící pásy, 
každým otočením vyhazující nově tisíce dělníků před 
vrata továren. 

A v SSSR? 
Zmechanisování práce ve prospěch dělníka. Racioua-

lisace v SSSR nepomáhá dělníka vyssávati. Ulehčuje 
mu jeho práci. Zkracuje pracovní dobu. Ovšem, nc jako 
u nás, na úkor mzdy. Sedmihodinový pracovní den a 
čtyřdenní pracovní týden — to jsou první výsledky 
racionalisace v SSSR. A sovětský dělník správně po-
chopil význam racionalisace. Tisíce dělnických návrhů 
na zmechanisování práce přichází denně do závodních 
výborů. Nerad používám číslic, zde však nám podávají 
důkaz o významu racionalisace pro dělníka a přinášejí 
obraz dělnických schopností, které mohou býti uvolněny 
jenom za vlády dělníků a rolníků. 

Tak na příklad v Elekírozávodě v Moskvě, který 
vyplnil pětiletku za dva a půl roku. na racionelních ná-
vrzích a nových vynálezech zúčastnilo se 85 p r o c e n t 
všeho dělnictva. V roce 1930 došlo byru Elekírozávodu 
9000 dělnických návrhů a vynálezů, z nichž bylo reali-
sováno 80 procent. Při tomto závodě, jakož i při všech 
jiných velkých závodech je specielní dílna pro vyná-
lezce, kde dělníci dostávají všechny věci, které ke svým 
pokusům potřebují, zdarma. 

A výsledek? Elektrozávod, až do konce roku 1930 
závisející na cizích specialistech a strojích, nepotřebuje 
v roce 1931 již ani jednoho, ani drahého. Objednává ze 
zahranič! jenom novinky, aby íe pak ihned vyráběl. 

V charkovské lokomotivce, kde je zaměstnáno 1 s po-
mocným dčlnictvem 25.000 iidí. byio za prvé pololetí 

roku 1931 podáno byru závodů 465.000 návrhů na zlep-
šení a zmechanisování výroby! Kolik návrhů bude rea-
lisováno, není ještě známo, ale počítá se nejméně s 50 
procenty. 

V leningradském „Rudém Putilovci" byla vypsána 
půjčka na 10 milionů rublů pouze na podporu dělnických 
návrhů a vynálezů. (Stojí za zmínku, že od 1. července 
1931, kdy byla vyložena, je již dnes. za dva měsíce, 
v tomto závodě upsáno přes 6 milionů rublů.) Že děl-
nické návrhy a vynálezy nejsou malé ceny, o tom 
svědčí v „Rudém Putilovci" dělníkem vynalezená sou-
částka traktoru (zapalování), na které se ušetří ročně 
100.000 zlatých rublů, které dříve putovaly za hra-
nice. 

Dělnici dostávají za návrhy a vynálezy pravidelně 
50 procent ušetřeného obnosu. Většinou se však výhod 
zříkají ve prospěch závodu či stavby nových obytných 
neb kulturních domů. Na některých závodech dostávají 
zvýšenou dovolenou v krásných domech oddychu, nebo 
deficitní zboží (látky a podobné zboží, které se ještě 
musí dovážeti a kterého je nedostatek), .{edna z různých 
forem odměn je také cesta sovět, lodí kolem Evropy. 

Chtěl jsem vidět v SSSR moderně zracionalisovaný 
závod. Příležitost se mi naskytla v Baku. 

Přišli jsme do velikého závodu na výrobu benzinu, 
který vyrobí denně 340 tun benzinu. Padla otázka, kolik 
je tam zaměstnáno všech dělníků. 

Zvyk! jsem si v SSSR na desetitisícové ciíry pří 
udávání počtu dělníků, proto jsem mechanicky vyta-
hoval notes. 

„Čtyřicet," zněla odpověď. 
Ptal jsem se as! třikrát, ale pořád jenom čtyřicet. 

Pak jsem je hledal. Dalo to dosti práce. Občas některý 
přišel, zmáčk! páčku nebo knoflík a zase odešel jinam. 
Hledal jsem marně. Vše zmechanisováno, ruční práce 
žádná a dělej co dělej, víc dělníků neseženeš. 

Tomu se říká — racionalisace. 

V některých odděleních, kde je práce zmechauisová:ta, 
spatřil jsem za dělníkem sedětí muže či ženu v bílém 
plášti, pozorující pracujícího a občas něco zapisující 
do svého notýsku. 

Okamžitě se mi promítla v mozku kapitalistická 
fabrika. 

P o p o h a n ě č ? 
V SSSR se můžete zeptat na vše. ' 
Zeptal jsem se tedy na úkol „popohaněče". 
„To je lékař, který pozoruje, jak ta či ona práce 

působi na zdraví dělníka. Je-li způsob práce škodlivý, 
hledá se ihned jiný. 

To je ta racionalisace v SSSR. M. 

n a v š t i v t e 

do sssr 
program přednášek 
na 13. straně 
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Sianee již aávno zapcďío do moře. 
oranžový' /os se ziráeei no obzora H 
ie;nné sŕíny se po^Mďoíy na kokosov-
níky. ^Vcpozorovore/n ,̂ zvoína ;;ia-
péi se osŕrov v šer;; o 

prařes, iemný n výkrnžný, 
obaiii se mikovinon. V dáice na ko-
raiové kraábě kačei siříbrný příboj. 
Ceia í ororna ŕropŕcM noe, bájné 
rosiiinsivo se svým; ŕanŕas(ŕc&y zeie-
navým pŕŕsv;Yem, iický, 
zpěv, cia'éjící se v iepiém vz^veňn, 
činii.v z ?Mď/:en;é<!0 osř/ova! ^H/noH, 
miiosinoa říši 

Dvě ima%-é siia.sij' ;niienců vraeeiy 
se po nábřeží směrem % &nm&Hso-
výn; i'ak s miaárěko/; A'a-
ioio něžnéko Á^sÁ:ě/;o oMř'če/e, zaka-
ieno;; v mHŠe/Mový ampn*. /^ívým 
vábně n;aiá, pa;;ensAa ňa-
ára. V krásnýck, očíek, 
npřenýek na Vaka, se pokor-
ná. oďí7a?;a Ms/ía áivo.šs^é mfřen/̂ y. 

iěsně /íofe?;; jejíko praž/iéňo 
pasa a iak šii, iaiíce se k sobě, ke 
sčap;na;n srfwná, s e Merýe?; se scňo-
vávai.v na vysokýek kůieci; s/avend 
f/:arrře kmen;;. 

/ešiě než došii p/ivirma o^yďH, 
rozř/sřo vzáack pronikavé zařvání, 
íoání sířena. Vak se překvapeně vy-
irki ze sněn; o jeko oči se přenesř.v 
na (/aíe/rý o&zor moře. řiie. iam pří-
mo a záío&y vyíeíovaí oímívý síoap 
jisker, poábarvený 7;asíý;n černým 
ko;;ře;n, zvořna sionpajíe;;;;. 

..Dosianeme zí/ra návšiěva," po-
znamenai zae/;n;;;řeně ke své /niience 
o oď/-'op? mrzn/ě kámen do koašií 
erro.ve. 

Vak nen;iicvai příiiš o&e/;oďn; cesíy 
eízíe/; M í ; iašii v nick ne&ezpeěí. 
Poňr&;/ e;'v;7;'sova;;ý;n svěie;;;, jeko 
Aa^ríínkova^ýmí zákony o náákeroa, 
VA'b;;;iovanoa na b;';ié. M?nčii se ne-
náviáéii všecňny bíié pany ioáí, kieří 
^omoroďec poď píašŕíAen; o&eAoďo-
vání oAvaďaíí, v^měňnjice jevícA per-
i.\', pi^diny a snrovrny za síaré zboží 
pocňA'^né een.s'. Pro/;íéďí až ďavno s 
oďporem „Bííé &o/;y", MsM, e/;a;n-
řáá zvířaía. /e/íe/;ž /eďí-

e;íe;n &yío. o^oňaí;7í se na ;;Aor 

D;;;/;ý ďěn za íasně n;o;/rě/;o rana, 
přes verve roz/a'eííýe/; f;angípan, 

vífrěr; ďoíe ;; po&řeží /joívíeí ve-
ííÁon říz; řoď, a po neáoííŔa /;oďínae/: 
kraěeío vzAára tro íesa 
pě/ eízíneá, asi 
raeíen; na;nořníká. JVasřeďova/ .íe /;oař 

ř/řnítcá, rozěííe;;ýe/; o živě ífcsŕŕ-
knínyícíc/;. 

Äí.'.vž pak v oďpoíeďníe/; koďinae/; 
sešei se ÝaA př/ďívaii k přísrava, ďo-
zvěďěi se, že Mioš; eMějí 
^ananové a kaaěakové přanráže, Mn.v 
rýžovýcA poíí a pěsrovaní kopry a 
vaĎee všeck píoďin převzíi; ďo svýck 
r;;ko;;. Zasra? pravě ^ěíoeAa. krerěko 

7/nenovai SAirkeyem, jak ííěí va&ně 
výkoďy, křeré rio;noro&ä/;; z ioko/o 
o&ekoďn mají vzejííí. Věíšína jíek až 
soakiasíía o jen někíeří se zďaři ješrě 
rozvažovaní. Skírkey vrkí na ně 
ziosíný ásměv a povšimnuv si pří-
ckoďa Vokova. Zíivoj;;aso&;í své asiii. 

Yak /;o rozěiieně posioneAai. Pozo-
roval, rozpaiený oMiěej, m7av;c;/;o o 
eíiii ve svém niřrn Aněv o po&oaření 
nad rak nesŕyďaŕoa Jrzosií. 

Sňirkey ďokončii svůj výkioď a po-
kiéďi na koiísajíeí pin očekávání. 

Z dav;; vykročii Vak o přeiéii jiskří-
cím zrakem skromažďén;.-

„Pošeii/ci/ Biako, kieré n;a pocka-
zei oď &ěioc/;a? ÍVašei se k;iy &ěioek, 
kierý s va;ni poeiivě smýšiei?/ 7sie 
šíiení, že ekeeie své íiaše 
iěmio poJvor/nrkařH? 

Skirkey vj'skočíí z řvaří zk^ivc/řoa 
vzieken;.-

— Zač nas považnjeie?/ 
— Za banďn ničemů a koř;.sr;n'kň, 

— vy&ncki /irozivé Vak, — za poďion 
spřež zľoďčja a pf<kryic;i/ Za paďoa-
eky, kieří ekií iěžiii z naší nevěďo-

Ofvaiii se ka svým (/raM/;;.* 

— Což jsie siepí, že ?;eviďíie ne-
bezpečí, kieré se naď nan;i vznáší? 
Proďaie svon zemi za ňiř kořaiky a 
par ireiď a pňjďeie iam, kcie jsie ďo-
posaď &yii pany, ďěiai orrok.y? Co 
n;;;žeie očekavaí oď &ěioeká? Co 
vám ;;ž Ďěioši přines?;'? Mafomocen-
srví a syiiiis/ 

K7;p;'rán. áase se vzieky, pokrčii 
pokráiivé rameny a oáckázei. Za ním, 
zackovávajíc nméiý kiiá. nosfedovaH 
árazí. 

Don;oroáei seskap;'/;' se koien; Vaka 
a áorážeii naň iisíei oŕázkam; o vý-
křiky. Ten se pnsiii vášnivé áo po-
ároňnéko výkiaáa a o&žaioĎy &ěioeká. 
Skoro přes koáina iíčii krok zo kro-
kem a poáro&nosí za poároůnosrí 
ňkiaáy cizinců o osvěííovaí je prováě-
poáobně znéjící;;;i vysvěiKvkaw; — 
neasiás'aje /wadce ňiočiii — až ďo-
cíiii, že neáávéřivý ásměv jeko po-
siaekačá. změnií se ve vážné za-
mýšicní. Á &yio mu áievoa, káyž po-
zorovai, že svo;; úiočnoa řečí vz&náií 
a převážné věršiny z;;eci;aecn; a oá-
por k o&ekoáa. 

Dioako se však Vak neiěšii. ísii-
vosi a zckyiraiosr Evropana zvíiěziiy 
;;aá jeko věrným sráeem. K čema 
neáosiaěovaíy siaďké řeči. ian; po-
mokiy ňioky na maiickernosi áomo-
roácovn. Řvavé šaiky, veiké koráie 
a pesřré ireiy spř;;;7.v svoji ňiokn. á 
ŕ am, kác i io &yio sia&ým 7ákaď?e;n, 
přišia na po/noe kořaika. 

Y^eiikáni irop;ckýc/; prařesů se ká-
čery. kokosovníky se pasiošiiy o jejick 
oiá;nané věive váiející se po zemi, 
žaiovaíy ne&esů;n na Čiověka. Poáni-
kaieián; ne&yio nic svoíé iam. kďe 
&yio n;ožno vyziskoii zrnko zia^a. 
Domoroáci pracovaii áo ňpaďa pro 
kas ia&áka o krsika penízů. Káe áříve 
kyi pozemský ráj. rozkioďofo se ieď 

pasiina. íiáé se srávaH zvířary # 
ceiý osirov se změnií v jeáno Arazň* 
pekio. 

Vak zasiai osamocený o pozorovaí 
iapé áíio zkázy. Snií o své veHM 
iásce a své veiiké boiesii. i/oíoh) 
dávno až nosiío siřapaiý Mí a čer-
vené poreo, kieré áosioio oá v.vžiiéko 
kapiiána. A iak Vok sMie časiéji a 
časiěji áockozei áo čajovny, kieroa 
zříďiii &éioši, ož posiéze aíkokoi sŕa! 
se ma jeáinýn; prosiřeákem. jekat 
pomocí moki zopomenoaii na svůj 
osirov i na svo;; miienkn Časio &yiO 
viáéii jeko vrávorající posiava mizící 
v iese, kien5 iemný o vážný zmír-
ňovai jeko irpký smniek. Černý fes& 
voáy, vůně kvěiů, cvrčeni cikáá. 
zpěv sřapa &a&nování pří&oje, moára 
ima o&ioky, io s'še jej iaďiio áo smíra 
s okoiím a vy&avovaio ;na na mysM 
siaré 7*ai;iii. 

Aie po iěckio n;^'šíenkáck, po 
okamžicíc/; iak krásnýek cíiii závo-
jeno;; siioa zoaiaiý smaiek nad 
praváivýn; siavem svéko osirova. 4 
in s výraze;;; šíienců, kisicKieky ječe! 
a řvai. až vyčerpán kiesi áo mecka 
a jeko iěip se oiřásaio vziyky. Ďyio 
viáiieino, že Vak. nes^ *ře-ii se, pro-
padne iásce ka svém;; osirova, fásc? 
kraníčíe; se zkoaboa. 

A jako se nevzekopii Vak, ani poá-
nikaieié nepovokk'. Zároveň s pasio-
šením osirova píniio se skiadišiě 
korečným iempe;;;, ož jeánon Vo& 
zpozorovai, že práce se ;;ž nekezpeéné 
přiĎiížiia k jeko o&H^ené soaiězce. 
Den oáe áne nekiiánéi a umiěovai 
svon áz/wsi nemožným piiím. Byi až 
ápiné zsinaiý, jeko riy kyi.v oákrvená, 
jen oči Aořeiy áivným okněm. A káyř 
se svéko n;ísia siyšeí ááery sekyr o 
proskoi paáajícíck siromů, poznai. že 
nic jej nemůže zockrániii, nežit smrf. 

Vak áo&ře věáěi, že vžáy někoiik 
kmenů, kieré nemokiy i;ýi poraženy 
pro nókie přikvačivši šero, siojí áo 
iřeiiny nařiznniýck v iese a ioko nyn( 
vynžii. Okieáávai spěšné veiké kme-
ny, jež \'ýsira?ně šnměiy o pozora-
vai &ysiře koašiiny. Seiméio se, 
siaáká nnavo poiožiia se vonn^H 
imon na kraj, v koranáck paiem ševe-
iii mírný pasái,- áanéní pří&oje v riái-
ce znéio ryikmem, jenž vyvoiáva! 
iiasi barbarské meioďie, v kor;macA 
mangovníků ze sna zašviiořiii piáci 
a z ckairčí áomoroáců siyšei byio 
meionckoiické prozpěvování, prove-
zené ááery no áaié kmeny. 

Vak se pomaia napii a ;;a;;;ákavé 
počai iakoii piia. Posiřán; jeko ve-
čer . . . 

Dmkéko áne z rána naiezii proca-
jíc áon;oroáci Vako rozárcenéko 
okro;nný;n mangovníkem. Skirkey, 
bieáý. poi:;;s;'i se poakozaii no Mkev 
oá kořaiky vykiížející Vakovi zráán^ 
z rozirkané kapsy, aie po ckvíii roz-
pačiiě oáešei. 

Všickni .skromážáén; drakové oá-
bojnika siáii míčky se svěšenými kia-
vami a kažáý z nick pozorovai za-
n;yšienými pokieáy zarařoa pěyf 
Vako, za^oiOK do zemi, kierow /okcóy 
brdnii. 



k fina!e 
Z někoiika předcházejících ko) probiti se poctivým boiem kamarádi ze Skagwaye a z DRTS do íínaie 

o pohár „Trampa". Nejtepší z nejiepších. Bez protestů, bez zákuHsního rozhodování, bez postranního ujednávání, 
bez nejmenších výhod pro Sednu či druhou osadu. Bojem, kamarádským, poctivým bojem, před zraky mnoha 
kamarádů-diváků přicházejí rozhodnout dobří kiuci, kdo si zasiouží trofej vítěze, kdo bude držitetem poháru pro 
rok t93!, které jméno osady bude vyryto jako prvé na stěnu křišťálového poháru. 

Jistě že to bude jméno osady, jejíž team si tuto poctu zastouží jako vítěz. Nebude tam osada poražených. 
,To však jistě nemůže býti příčinou, proč obě osady neniohíy by býti právě takovými kamarády, jako před 
matchem, proč by poražení neměii upřímně biahopřáíi vítězi. To také jistě nebt;de — mezi námi trampy. 

Nemůžeme a nebudeme si bráti příkiady z právě odehraného Hnaie o pohár mezi Spartou a Siavií, nemů-
žeme a nebudeme hráti za vítězství i za cenu napadání protihráče, i za cenu přeražení nohy kamaráda. Ne, 
o takové vítězství jistě žádný z nás nestojí. 

Jdeme jinou cestou ve sportu a máme jiné cí!e, než které si stanoví pan paďour. Dokazujeme to v kaž-
dém našem sportovním podniku a záieží na vás, kamarádi, abyste to v neděíním zápase dokázaii opětně. Aby 
aeděhd match, byt ne tak technicky dokonatý, by) velkým protikiadem Sparty-S)avie, aby se sta) jedním z hřebů 
do rakve pana paďoura. 

podzimní pohárová soutěž — semifinaie 

DRTS — Skagway H 8 :2 

Zápas počat oboustrannými prudkými útoky. Úžasné 
tempo, za stálých nebezpečných situací hned u té hned 
u oné branky, nepotevito po celých 15 minut a těžko 
by)o říci, kdo je tepší. Rada ostrých ran na branky byla 
dobře kryta brankáři, mnoho útoků končilo také 
!) backů, kteří hráti opatrně a jistě na obou stranách. 
Po čtvrthodině rychtého boje podařito se osadě DRTS 
vstřetiti prvou branku. Skagway však nepotevita. Na-
opak přidata a s vetkým vypětím snaží se vyrovnati. 
DRTS vymaňují se z obrany a díky htavně střednímu 
záložníkovi, zvotna získávají převahy. Utok, který do-
stává každý míč dobře zpracovaný, podniká ktidnější, 
a!e tím nebezpečnější akce, centríorward připravuje 
spojkám výhodné posice pro střetbu, z nichž také resut-
tuj! branky. Skagway ztrácí tempo. Utok je stabě pod-
porován zátohou, která se spokojuje jen dlouhými 
odkopy a nejde za útokem. DRTS již vede 4 :0. Kama-
rádí ze S. však tacino svou kůži nechtějí dátí. Zásiuhou 
rychtého útoku, který si dobře udržuje míč, a energické 
obrany, vymaňují se z obtéhání a jako s počátku matche 
nasazují, jako vyměnění, čerstvé, prudké tempo. Jsou 
však pronástedováni smůtou a o branky je často připra-
vuje stabé pravé křídto, které každou výhodnou posici 

kazí. Team DRTS po chvitce překvapení přijímá udané 
tempo a s trochou štěstí střítí datší dvě branky. Za 
oboustranných prudkých útoků končí prvý potočas. 
DRTS vedou 6 :0. 

Po výměně stran je to opět S„ která udává tempo. 
Poměrně snadno dostává se před branku a asi v 10. 
min. střítí svůj první goat. Úspěch je vetkou pobídkou 
a S. stupňuje rychtost útoků, ate neumí využiti chancí. 
DRTS zástuhou dobře hrající zátohy hru uktidňuje. Utok 
DRTS znamenitě kombinuje, často ostřetuje branku S. 
a získává převahu. S. vymaňuje se z defensivy jednot-
iivými výpady. Soudce píská v trestném území S. 
lOmetrový kop, z něhož DRTS vyrovnávají II. potočas 
na 1 :1. S. z výpadového útoku střítí druhý goat, který 
vyrovná DRTS krátce před koncem. DRTS stupňuje 
svou převahu, forward hraje tíbivý footbatt, časté útoky 
však končí u obrany S., která nepřipustí týž ke střetbě. 
Druhý poločas končí 2 : 2. 

Poměrně dobře soudcoval kam. Tichý, kterému by 
neškodilo, kdyby byt více energickým. 

Osada Skagway, vzhledem k tomu, že I. team nehrát, 
doplnila I!. team někotika hráči z prvého mužstva. Je 
bezesporně, že tento krok učinit zápas dateko zajíma-
vějším; je otázkou, zda by se podobné jednání obhájilo 
jako správné ze stanoviska kamarádství? Máme za to, 
že jsme vždy nejdříve kamarády a pak vším ostatním! 

Osada „Gigant" vítězí ve finate 
wotteybattového turnaje „Red boys" 
nad vítězem poháru „Trampa", osa-
dou „Rvavé mládí" 3 : 0 (15:2, 15:4, 
15:8),. Před týdnem poráží druhého 
finalistu, „Red boys" 2 : 0 (15:0, 
!5:4). — Os. „Gigant" sehrála v le-
tošní sezoně 43 vesměs vítězných 
zápasů se score (v setech) 146:9 a 
nebyla ještě tetos poražena. Vyhrává 
2 míče os. „Strong heart", sít 
JPT Nusle-Udotí, putovní pohár „Al-
batrosu", vlajku „Red boys", putovní 
pohár vysočanského Lidového domu, 
thn také mistrovství pražské župy 
PPT. — Mezi poraženými je řada 
dobrých mužstev, jako „S.O.U.S.", 
-Š.O.P.", „Mrtvý muž", Soko! Ko-
bylisy, Vyšehrad, Vinohrady, Michte, 

os. „Merida" atd. Os. „Gigant" má 
votné termíny pro dobrá mužstva na 
sobotu neb neděli dopoledne na své 
nebo cizí hřiště. Nabídky na adresu 
Rabyška Emil, Vršovice, Rostisla-
vova 653. Ahoj! 

krásný úspěch trampského 

těžkoatletického večera 

Ve středu 23. září konat se na Vino-
hradech prvý trampský těžkoatietický 
večer. Pořádající Tramping Club Děti 
Nektidu z Luk pod Mednikem může 
být hrdý nad uspořádáním tohoto 
večera, nebof, ačkotiv to byia no-
vinka v trampském sportovním pod-
nikání, hned na poprvé plně se vy-

dařil jak po stránce ukázky vyspě-
losti trampů-zápasníků, tak jisté i po 
stránce finanční. 

Závodů zúčastnilo se 37 závodníků 
ze 14 osad a klubů v zápase řecko-
římském, a řada z nich měta též vy-
stoupiti v exhibici ve vzpírání. Pořa-
datelstvo domnívalo se původně, že 
jeden večer nepostačí k odbytí všech 
vah. avšak díky soudcovskému sboru, 
jenž bezvadně fungoval, a poměrně 
rychlému spádu celého večera odbyly 
se závody za jeden večer při vypuš-
tění exhibice ve vzpírání z programu. 

Krátce před 8. hod. večerní nastu-
puji hromadně všichni závodníci, a 
po krátkém proslovu předsedy pořá-
dajícího klubu. kam. Vodry, nastu-
puje na žíněnku hned prvá dvojice 

§ 



z kategorie do 58 kg. Ceiketn od-
zápaseno za večer přes 60 zápasů, 
jež bezvadné odsoudcovai kamarád 
Fleischmann, bodoví soudci Hiadík 
a Sedláček, zápis vedli Nič, Tůma a 
Ježek. 

Umístěni v jednotlivých kategoriích 
následující: 

V á h a do 58 kg: 

1. Maudr Joseí {S. O. Údolí sporů). 
2. Sobotka (Údolí sporů). 3. Rejholec 
(JPT Hrdlořezy). 4. Budil (Děti ne-
klidu). 5. Kalina Jar. (Rudý Průlom). 
6. Kozák (Grey Wolis). 7. Přichystal 
(Černý orel). 

V á h a do 66 kg: 

i. Maudr Jindra (Údolí sporů). 2. 
Janda (Úd. sporů). 3. Hlaváček (Tor-
nados). 4. Brdek (Údolí sporů). 5. 
Štola (JPT Hrdlořezy). 6. Vej pra va 
(Děti neklidu). 7. Třemi (Děti nekli-
du). 8. Štamfest (Fortuna). 9. Ptáček 
(Rudý průlom). 10. Střižák (JPT 
Hrdlořezy), lt. Michálek (JPT Hrdlo-
řezy). 

V á h a do 72 kg: 

1. Samec (Údolí sporů). 2. Hájek 
(T. S. K. Racek). 3. Polák (Údolí 
sporů). 4. Koíro& (Reri Star'/. 5. Li-
dický (Fortuna). 6. Kocourek (Kan-
sas). 7. Budína (Hrdlořezy). 8. Michá-
lek (Hrdlořezy). 9. Dobrovský (Grey 
Wolis). 10. Šípek (Kadiak). 

V á h a p ř e s 72 kg: 

i. Pelikán (Old Wanderers). 2. Je-
žek (Lone Star). 3. Jelínek (Rudý 
průlom). 4. Hampl (Děíi neklidu). 5. 
Srbek (DRTS). 6. Janů (Grey Wolis). 
7. Šmejkal (Děti neklidu). 8. Kohou-
tek (JPT Hrdlořezy). 9. Ráž (Děti 
neklidu). 

Zápasy většinou vedeny v ostrém 
tempu a celkově podán velice dobrý 
sport, kvitovaný obecenstvem častý-
mi výkřiky a hojným potleskem. Nej-
lépe umístily se Spojené Osady Údolí 
Sporů, které též byly pro své prvo-
třídní borce iavoritem celých závodů. 
Rovněž velice dobré výkony podali 
Pelikán. Hájek, Ježek, Hampl, Jelí-
nek, Hlaváček a jiní. většinou rutino-

vaní to zápasníci z amatérských Mw-
bú. Značný handicap měi Hamp! pra 
zranění na koleně (výron), utrpěná 
den předtím v mezikiubovním utkán! 
s Přibylem. Chvályhodně jsou též 
výkony ostatních závodníků a hlav-
ně nováčků, kteří s chutí a se sna-
hou po vítězství šli do zápasu i s 
prvotřídními kamarády. 

Mezi vítěze byia rozdělena řada 
sportovních potřeb jako ceny. 

Večer, uspořádaný Dětmi nekiidu, 
bude jistě pobídkou k soustavnému 
pěstování těžké atletiky na osadách 
a již dnes hlásí se dva nové podniky. 
Jednak JPT Hrdlořezy, soustavně 
pěstující těžkou atľetiku. hodlá uspo-
řádati přebor nezaregistrovaných a 
trampských zápasníků, a pak Odoií 
sporů, jež vzhledem k Maudr&tn, 
Samcovi a jiným svým členům bude 
též pořádati prvotřídní tšžkoatietický 
večer. 

Připravujte se na veiké tramp-
ské sportovní závody v Kiadně 
!8. října. 

Proposice v příštím čísle. 

Aia/a Z f ZHPÍ&eZi'.' 

/\ažďoa so&oŕn sŕ vy/cJeš či vy/ďeš. Tvé oAofi si /iž 
An no zvyAio viďčŕ ŕč vžďy v síe/'non </o&n vycMľcŕ 
v pinč poŕnŕ. Draňa í/a /i Hs/eA. ani až se nepra' Aram. 
Ve vs; <Mvno věř/;', že ne/s: iíírisia a/a' sA^ar, AořA.v až 
se caii pŕa/eAsA.ľ a n;iaí/epri /ezJici s Aravami na pa;:sAé 
poAřiAn/i veseié a/;o/, /aA se /o naačiii oJ pas. — 
V osaď/ir ňospoíič při/me ič h'a poňof/ina iaviee a po-
věřio;na váné syrečAů ďa rana Jo čenic,';;;. Za/'íí;;aš se, 
/aA si;iiJiii, s rňďos/; sAMag. že vv/nčnAař až nes/ř'a:č 
a /:ei;'M neseš, že siepiee íi až zas aAradia s /a/iře ^aŕŕo. 
/fospoí/a reiera/e o pračee, Aiera se n;inaioa /ieJčii sŕrMa 
při aífrar;;;p? vč;;ečAa, /eďva /si oďešei (/aAa šAoJa.N 
a v.ťAiaJa iaAjľ, ř<aia/e z ia/7Ay, /aA se /o v SoAoie ďivnč 
meie a ňa'Ja, ina, /a/rý div. AažJ.v &ra/r z iiné poiiiicAe 
s/rany. 

Ro/ra vyia/a;eš z vesnice paiy. začneš si ĎrnAai na 
ces/;;. S^oí/paje A' /esa, pozJrat'iš /asoŕem Aoša/oa iipa, 
Aonsíain/eš. že šves/Ay Jozraiy a šioAneš fivé, /ři, Aďy&y 
na nic/; AiiJač /řei/a scďéi. 7,es vysŕ'a /i vsiřic prysAy-
ř/čné aroma. paA, osarié /si JoAonaie spoAo/en. 

/eJnoa aie se srane eosi, p/ oč ne/;i n;ožno v peďěii ven. 
7"ře&a /i oŕeče noAa, ;;en;ážeš se Anoni. Ne&o /ina, maio 
při/e/nna přeAažAa. 7'e;;/oAra/ zJržaii /č r mesŕé voi&y. 
V iop/io připaJč ŕeďa se s /in; smíříš. Víš, že oďevzďa-
nán Aiasa posiiiš řaíiy AamaraJá, A/eři &o/'a/i za iepší 
přiš/i pro/eMře. že ŕ'.'ä/ Aias po/na/;a Ďoaraí í/osavadni 
/;osy^oí/ařs/vi, že svýn: ňřasen: přispěyeš A viŕčzsŕľi své 
/řír/č. — Oďľoiiš s/ /o rano a /e poAo/. 

^ /si í/opia, ne^ěie není neJčii, /e /o MM' všeďni 
Jen. MiaJí Aiaei a /;oiAy šři ven, v očíc/: raJosř a /as. 
Večer &y?s ďne/;eni Av/exi JaieAo. n ía&oraAa. /si 
a přišij* vzpomrnAy; &yio ii nn'zer/íč. 

JVe</ŕ//ii oJpoieJíie. To /e ĎíJa.' Vy/Ji si iranipe na 
proe/;azA-a r/o na Peiřin, no /iarranr/oľ, iap; 
/e pŕeee vzďHeň, /am /aA-é ize se po&aľiŕ. VžJyf 
/ran;pe viJiš, že ani ne/si na /aA'ove vyeňazA;y zařízen. 
Tvé „iepší" ša/y /son ŕy. A/eré nosíš ďo zaměs/noní — 
a ŕľé „neJčiPi", /o /e ŕričAo, Aošiie. paseA a p;iié, Oífřené 

/si-ii iaA šŕasŕen a maš ao/na eo čŕsŕ, h z/e. 
A[(/yž oie /si přežvýAai všecky noviny, o/iiižiš se iačnč. 
iíieJaš — n/Aďe nie, /en PečírMv AaienJar ^vinéAo. 

OeAo//;í soaseďi pá/či /i a&rečený ron:a/: s a/iš^nim 
p;/io/iosiii?nýp;, že „/e ŕo zamiiovaný" a /y — &éďa. méi 

e/a:/ ŕaA na Tois/éAo, SiřnAieviče. Upion Sineiaira, 
na neeo /;ori;;o/néAo, co &y /č pinč zaa/aio. A iežŕo 
net'iasiniš o nie není A vypa/čení. poznáš 
á/rapv fiaševni/ío Aiaďa, eiiíš se pra&Mnč a v /a cňviM 
pře/eš svéma eA/e^o&irei vše, /eňo domy, aaio, pinozí 
Aasa, /en /a veiiAoa sAříň s Aníňamŕ ne. 

Pa/í pairaš v Aŕnecii, aie programy /soa samý anyiý 
viffensAý i?raA a na Jramp.sAý" ŕiim přece 7:epá/ďeš, ie 
/o poj ivoa Jaševni ároven, proio Meš radé/ o&ňMJ/íoaí 
voMPiŕ výsieJAy a paA AiaMm naproti na JrJ/m. /soa 
svčži a veseií, sap;a iegraee a pispičAa. ^ ^y eíiiš, /aA 
Ďaďe iýJen že /si oeimzen o /erin^ neJčH. aie 
v zapčii po/iač;'š soi?eeiví. nznaš. že /o mase/o Mi. 
Tisiee AamaraJR o&č/ovaio neďéii a Aonaio povinaosŕ, 
^ye/;om paA spoieč/íč pzoAii zapč/ pa<íoar;in: pís-ničAa 
v;osiefi/!Í. 

— 'sím tě, co ten Mak i tak skáče a 

řve? 

— Ale, ven se tak neslušně zachoval, 
že se mu splašily hemeroidy. Kočkodan . 

— Proč ses oženij, Irčane? 

— Já si potrpím na íajnovou domácí stravu. 

— Tak proč chodíš jíst do hospody? 

— Sakra, přeci nebudu žrát doma to svinstvo! 

Nepoškozujte svého 
časopisu dluhová-

ním předpiatného t 



kra-kra: 

rozmluva kubáta s bohem 

tragedie 

k H b á t (pracuje v potu tváři o návrhu nového na-

řízení, jak odstranit se světa trampy). 

b ů h (vstoupí v biié říze a s mohutným plnovou-

sem jako mikuiáš): co nového v českoslo-

vensku? 

k u b á t (ulekne se): kdo jsi? 

b ů h : jsem b ů h . . . 

k u b á t : uctivý služebník, rukuiíbám. — co no-

vého v československu? 

b ů h : ano. 

h u b á t : chceme zavést předvojenskou výchovu, 

b ů h : mordje, to není špatné, a bude bohabojná? 

k u b á t : ovšem, pane bože. ke každému oddílu 

přidělíme kněze jako na sjezdu slovanských 

skautů. 

b ů h : dobře, a co tomu říká mládež? 

k u b á t : jest celá bez sebe, sokolové, skauti, dtj., 

orlové, střelci, všichni jsou šfastni, že se bu-

dou připravovat na hájení vlasti, 

b ů h : máš prý patálii s trampy. 

h u b á t : pane bože, s těmi jedinými je kříž. posial 

jsem na ně četníky, teď jim bouráme chaty 

a právě si připravuji něco nového, co je úpinš 

zničí. 

b ů h : jen do nich. myslím, že trampove nevěří 

v boha. vypravoval mně o tom svatý petr a 

arcibiskup kordač. 

k u b á t : trampove jsou úplní bezbožníci, nevěří 

v nic, jenom v sebe. 

b ů h : no, je to s námi nahnutě, prasklo německo, 

anglie, rakousko, maďarsko, praskne italie, 

jugoslavie, spojené státy . . . proto jsem sestou-

pil s nebe, aby mne nemohii sesadit, 

s t r á ž n í c i (vběhnou uříceni a popadnou boha): 

konečně ho máme!! 

k u b á t (zděšeně): sním, či bdím? to je přece pán 

b ů h . . . 

s t r á ž n í k : aie kdepak, pane presidente, ten chlap 

nám utekl z bolinic a převlékl se za mikuláše. 

k u b á t (omdlí). 

konec. 

V parlamentě je velký rum!. Našli na schodech 

novorozeně. Nevědí kdo je otec, vyšetřují, pá-

trají, všechno marně. Přijdou do sněmovního sálu, 

předseda se ptá všech poslanců, jestli někdo 

s pánů není otcem tohoto dítěte. Žádný se nehlásí. 

Na to předseda: Pánové musí mezi námi být otec 

tohoto dítěte, poněvadž taková matka vždy od-

loží děcko v blízkosti otce. Tu vstane jeden po-

slanec a říká: „Pánové, to není možno, aby mezi 

nám! by! někdo otcem toho děcka. Z trojího důvodu 

ne: 1. U nás se pracuje bezchutně a nikdy ne 

z vlastní iniciativy; 2. v 9 měsících u nás nikdy 

nic není hotový; 3. kdyby už to by!o hotový, tak 

!e to bez hiavy a paty." Colt z Red Wings. 

v melantríchu po volbách 

— A n a p i š t e , z e / s m e u t r p ě l : z J r c u j t c í 

tMrězsfut zís&dnŕm 70.000 noďýcA Masu, 

Aferé přecAoďně nyn í uofify se Stř íbrným 

a s Aonmntsŕy, aŕe Areré jednotí jesrě 

zís&áme. 

T. Ass.: 

Generá): „Co bys dělal, vojíne, kdyby ve válce s! 
potkal nepřítele?" 

Vojín: „To nevím, pane generále." 
„Vrtáku! Probodl bys jej bodákem. A co. kdyby 

přišel celý pluk nepřátel?" 
„Probodl bych jej, pane generále." 
„Co? Ty pitomče... celý pluk bys probodl? Vzdal 

bys se! A co, kdybys v poli potkal krávu?" 
„Vzda! bych se, pane generále." 
„Komu? Krávě? Ty idiote? Vzal bys ji za rohy, 

ty bejku, přivedl k pluku a rozsekali bychom ji na 
maso!! Nu, a co bys dělal, kdybys v poli potkal mne?" 

„Probodl bych vás, pane generále!" 
„Co? Mne bys probodl?" zařval generál. 
„Vzdal bych se." 
„Komu? Mně bys se vzdával, ty krávo švajekt?" 
„Vzal bych vás za rohy, přivedl k pluku, tam bychom 

vás rozsekali na maso, pane generále." 

Poslední zprávy našeho zvláštního zpravodaje. 

Z Hranic: Při vyřazování nových poručíků nasí ar-
mády vyzdvihl generál Šindelář v závěrečné řeči 
zvláštní schopnosti poručíka pěchoty Jana Žižky. Do-
tyčný zodpověděl jediný bezvadně všecky otázky, 
které mu byly kladeny a potvrdil tím náš názor, který 
jsme již dávno veřejnosti tlumočili, že jej' jistě jednou 
neminou šištice štábního důstojníka. Poručíku Žižkovi 
předal pak generá] Šindelář k tomuto významnému dnu 
pár stříbrných šunek. 
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^ Tondo, jpa^f M ^aAráí Aarty/ 

*— / d neAraja AoĽMrJnt Ary. 

*— To není AazorJní A r a, dyť vštcAni 

^ O í n J / M / e m / — šere — 

y i r a m w a j l : „Rovně nebo přes?" 
),Hm — co by ste mě radi!?" — šeíe 

— Nergot, smrade, jesŕM fi J ám jednu 

fočenoa, faA se mažeš neeAař Aned o ma-

trice ^odAíásiŕ/ — šere — 

iVíš, proč maj Japonky šikmý oči?" 
„No?" 
nNo, páč kdyby je neměli, tak to nejsou vôn i " 

— šeíe — 

Ltramcshýaimanaiitzanľ-
můžete dostat jen ť sa&sAripei. To zna-

mená, Adyi si Ao az nyní pŕedp/aŕíŕe/ 

Poažíjŕe s/oženeA administrace a označte 

„/4ÍAÍ/4NACH". Osadám, poAad máme 

adresy, zast/áme sfoženAy. 

uč se, chlapče . . . 

neize mezi s!ova mísit 

jedovaté siiny — 

za slovy vždy následovat 

musí přece činy. 

cliceš-li někdo svoji vlastí 

zdatným synem být, 

musíš nejdřív svoji zdatnost 

řádně připravit. 

proto nesmíš zradu hledat 

v pouhopouhém slově, 

nesmíš vidět generály 

při té předvýchově. 

naopak ty musíš vidět, 

že chtí dobro tvoje, 

a že musíš umět stříiet 

leže, kleče, stoje. 

udřený, když z práce přijdeš 

otupí ti cit, 

předvojenská výchova 

tě musí osvěžit. 

jan noha. 

„Byl js! na tom „Osada mla-
dých snů?" 

„Jo, čtyřikrát. Še) jsem od dvou 
hodin a v deset mě vzbudili." 

— šefe — 

„Bobe, nepadaj t! kalhoty?" 
„Proč?" 
„No, dyf prej sis uříz kšan-

du." — šefe — 

„Ten censor musí bejt škrob!" 
? ? ? ? 

„No, dyf von tak málo pustí." 
— šefe — 

Jak je to v dnešní době možný, ^ ^ ^ ^ 
ze „Osada m!. snu se dosud ne- Mase. R^eí moMí pro MícA 
hraje v Nár. divadle? parrtu zis&ař. 

— .Vo a? 
— ŕffas voMici/iO na pOHÍŕŕ. 

Paďour řádí v hotelu: 

— Krucifix, to je škandál! Kde Vece Ludy: 
je tady ňáká zodpovědná osoba? „Pane paciiický rychlodráha, 

— jo, povídá sluha, jestli mys- hoďte nám ty párky do kotle, než 
lej toho, kdo všecko vodskáče, přijedem na Jarov, tak budou snad 
tak sem to já! teplý " 

ZEPTEJTE SE vašeho osadního kolportéra, zda už vyrovná! měsíční účet 

za časopis. A ť vám ukáže stvrzenku: 
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KAMARÁDU 

a!e koho? JEDINĚ 

ŽIŽKOV, Roháčova 7. 

LIBEŇ, Primátorská 601. 

Nebof jedině tam koupíte nejíépe, to je 

odborně a tevnč. 

(wMŔ ypffí? mají c/dévy přiiiš veiAé 
přiiiš roziožiiě. 

Levoča. 

Alěs/o siožené ze s/aroži/;iýe/; do-
mů, oAroníčMýf/: p^čiivě /[repami. 
A'd;;;ěs/;', vypíněné ze dvoa Aonců 
Rosieiy dvoa ráznýcA církví, v jeňož 
síředa siojí sŕaro&yM raď?irce — zd-
zra/; .sias'ireAsAé Rrcsy středověká. 

Z jedné síranj' je /o sAvěiý dům 
a z draAé &adova č. 43. nej-

siarší v Levoči, jež zaíožzb' sMvH a 
jniéno ioAoio ;něsia. Sen; proHí/í zd-
siupy paďoHrá a paďoarřÁ; A pro/iľŕď-
Aan;. jip;iž nejsou vaině spř^ojeny, 
protože jim perozř^ní. Jen iejicA /a-
r;siicAé čí/sop;sy píši o siovcnsAém 

Prů;nysi je poAadAou, jen iccřna piřa 
in vyčerpává zdejší /esy. Siiaaci /edy 
ovřadarí a dře-
vari. 

/S paA ješiě ies'očsAa Bíia pani, o 
yóAai napsai svá; ro/nap. je 

zo&razcpa v nádvoří nen;oe/u'ec a za 
mai.v oř?ws 4' půjčen Aííě. 

Ona Bířá paní zradila ioio měsro 
že neěeiůa/;ě A'pasiiia tŕovm/ŕ ne-

přdieie. /(do aíc zavinii pozdčp po-
krop:;; ievočsAýeA cAadačů a pasiii 
se;n AořisiníAy. vyssavače a Ašeiis-
p;any? 7 ;'. již na &ídé onoAo zaos^a-
iéňo řpnožsrv: vysiavěii Aosie/y. Aiaš-
ŕer.v a MaAo&.vína sídia? 

Zde /;;.sřwíc cňp;;;rně míči. 

Pofědn: sianAo vysíia přímé pa-
prsky. ziaií &aň cvop^ei'f/véAo Aosie-
ia i šií/doa věž Aa^ořic^é/io. Časem 
se v zomío žarn zved/íe va;;eA a 
ši/oAýa: prářašeje xotřéa.sně 
pozdravy Toier, vzdaieííve/: ien asi 
dvacer ŘiioPíci/á. 

Levoča siojí na Aopei, pod <H'mž se 
rozMňaiŕ si/nice. n;ezi roa;a;;iiAoa Aop-
ců o&ieva;i se čas/o přiAr&ié, řm&cné 
posiavy cňaddAů. /soa připoíř/ani A 
ŕéio siiniei naioženýn; shozen; dřeva 
a sna/ioa po bídném živorě. Sinřiee 
z Piei! ironie^y vyssavá po/. /e 
zas.vpava/í praeňem a vozy. /řiúe/íei 
ýe nesčeŕpč&ráŕe ?a den, ři;;čí veseie 

/jona. A'a s/ra/H'eň samí iesy, 
vedie poioR. aie opi po/:."ar;řii 
&ez zapnH ve své eesiě. V sirňa/;ýei: 
očic/í ie jen jeden eii — íet'oča a 
dvaeei RačeR za nd/ciad dřeva. 

Aepro^iinaji, proiože se ješiě přiiiš 
i'oji něčeAo co neexisinje. Prorad/;í 
A'Hťž; oviá'ňnjí iyio sedřené dnše a 
/řrozi jim &o/;e7H. 

něco. co je pro nč cAie&en:, 
a počiiaji svýcií 5—6 Riionícirá. děii-
eiei; je mezi iesen: a Levočou. SiHnřo 
i! nie/i &adí předsiavn ziom.v.s/í!e,':o 
démona, je jejicA nepřiieiem. řroio 
spise než iidsŕľo pro7<fŽá:ai; ienŕo ž/;a-

Roionč. 

H mčsia jde siiniee do prad-
/íéňo svaim. z néňož taneční paprsky 
činí přes den pe&io. Zde je Mra /e-
voěs^ýcň cAaddM nejiéžši. zde 
je iaÁé roziožena, na sirmé sirdni. 
draM rdsř Sřranoa od wí, za 

Zrovna nad siinicí je a/nis^ěn jeden 
ze siašnějšic/í domM a proziravi oĎ.v-

— ja)čo vy/iošrě;?, s/'ľ.-i se vaieié nmis/iH svůj zacňod zady Á'e 
pravý ..Aorim&erA;". 

Siancčni paprsky dopadají sepz sii-
;;ěji ;:ež na io, co je neúnavně před-
váděno řarisram — Aron;ada siaro-

A/visy, pac/; šiecAiic/řéňo siředo-
vě^n. 

iady, nad j(eža;arsřon ces/on, 
je ješřě siředově/j ip'dy, Aaí 
cňado&y a Arůza neza/pěsi/r/nosii. 
Spojení romanŕičy s mode^nií;; rea-
iismem. 

Sem, do i é Rapy zcAairaiýeA dom-
Aá, /íírwiody iro.seA a s/miiéAo dříví 
vracejí se večer iidé. ia/;ap'ei ceiý 
den A'íiry se dřeven?. S ra/;ie/;y odře-
nými od popru/m a s n;ozoiy ;;a rnAon 
asedaii Ďez p;yšiene/í. Prace je z&a-
viia iécňio draiiýeň úi/ap. Ciii o&-
v.vAioa n/:avn a vyprázdněný žafadeR. 

/! co se ia/íé maže /;oapi/ za iěcň 
paindei — dvaceŕ /jačeA. je-/i Aoai 
děří, žena. včeině ndřené/:o oiee 
rodiny? 

ľerasoviiý zpřisoi) siav&.v připo/ui-
na &i&iic/<;d měsia, ne.so;;ia<7 a zeM-
iraiosi pa nzemi, přes něž přešřť; vai-
&a. A Pan&nň ?;a /o AoaAd i?ez roz-
hořčení očima čeiaýcň ievočsA.vci; 
parern. 

Večer se prodírá A*amea;7.v̂ ;i siez-
Á'aw;i, Aoi směsí při&yiÁ-ů, směšnýc/i iepšípn; řada. 
za/;rade/; a c/divM. CAadi niAdy ne-

j(ežmarsAé cesŕé. A při konaní iěe/: 
iníim/irci; povinaosii. jež jip: osiaině 
nrčiia již sama příroda, o/dčeji zadní 
časri iěia na aaia. jezdící Aoiem. /'a-
so&i io dojmem iľiu/wvoino.sii, šřoda 
jen. že je ío všecko zaAryio ia/j/né 
pr/rny. 

A/ad děravými se vznáší 
mód/ví oĎioňa, Avězdy, děiajieí dojem 
démanrá — iaeiné pozia/A-o eAado^y. 
A Aoiem SiovensAo. io svobodné Sio-
ve/;sAo,- aspoň se ra% říAa. Krásna 
země, časio iu zní via.sieneeAé.' „i/ž 
Sio\'ensAo vsidva, páia si sirAdva", 
aie, Ďěda — ied je ješiě ao&a je/io 

.spa'nAa a ievočSŔý „Á'o-
ri;ni?erA" je nejpoacné/šinz o&razen: 
ieio země. /e \'ý.siražyřý;n memeniem 
i Aan&oa pro její inieiigenei. zrovna 
/a/; necAapavon jaAo ii osiai/H'. Při-
cAazt do&a, Ady ásměvy AořAnon, zd-
ravy json řadniníi. A'aiada se p;ění. 

Píseň se siane sAaiečnosií a Aaždd 
ia Levoča po A s eimii dd zasiaraié 
,A'orin;&erAy" do masei a aděid mís/o 

^AKADKY, zaruč, nepromok., j!ž od 

Kč 149.—. 

MANŠESTRÄKY. prima, ve všech bar-

vách. Kč 69— až 95.—. 

MANŠESTROVÉ LUMBERJACKY, 

Kč 120.— až 150.—. 

TEPLÁKY, ceiý ob!ek, Kč 36.—. 

AMERICKÉ FLANELOVĚ KOŠILE, ve 

všech barvách, Kč 34.—. 

KANADSKÉ MILTONY A VESTY od 

Kč 69.—. 

KOMPLETNÍ LYŽAŘSKÁ VY-
ZBROJ. LYŽE. VÁZÁN!. HOLE 
R E K L A M N Í CENA Kč 

Ptšt* a! neprod!eně o nové tenníhy! 



Pod okny pana Paďoura hraje ftašinetáf. Pan Pa-

ďour vykoukne, dá mu šestĹk a pak prá k pí. PaJou-

rové: „A t někdo řekne, že nepodporuji hudbu. Tomu 

muži dám denně šesták, ale na tu studentskou tilhar-

monii nedám ani halíř. Takový miadý iidi můžou děiat 

něco užitečnějšího. „Děti !esa." 

r- Mdó , ŕoA Ado to u y M ? Filiálka: Malá Strana, Nerudova čís. 15. 

— MíroJní sociořísti, socíófní demo- a a aga g g 

n o h m y „ T e m p o Aror:, národní demo&roít, — 

— A Ado to proAróí? 

— ToAy oon:. 

Žádáme všechny předplatitele, aby 

další zasílání 

olejové obklady, prvotřídní preparáty. 

Pracují pouze vyškolení o d b o r n í c i ! 

Vodová ondulace, mytí vlasů a stříhání 

úhrnem Kč ÍO.—. 

W M M y R ^ ^ š 
Žižkov, Husova tř. číslo 3. 

nocleh 
By)o to v září jednoho roku o ma-

névrech. Dva piuky byty ubytovány 
v neviídné, zapadlé obci P. Vše piné 
vojska. Jednak z té příčiny a též pro-
to, že počestní p-ští občané jsou kraj-
ně nedůvěřiví k cizím iidem, kteří 
zrovna nepřijedou v autu. nedostatý 
tři ženy-markytánky, které přišty v 
samý večer za vojskem do vsi, žád-
ného nociehu. By] surový liják, tma 
daia se krájet, moře btáta a ze seve-
ru foukato to oškiivč. Ty ženské s nů-
šemi rády by byiy zaptatily za kou-
tek k přespání. Choufity se v zimavé 
noci v průjezde hospody; těm sta-
rým k!esa!y hlavy na prsa dřímotou 
a únavou, miadá h!edě!a do té sioty 
venku a v duchu kieia na tu dnešní 
smůiu s nociehem a toužita po umytí 
a výměně zabtácených bot a mokrých 
punčoch za čisté a suché. 

Hostinec se zavírat — ven z prů-
jezdu. Posjední vyšet htouček šarží. 
Všichni se pozastavili nad situací žen, 
které s nimi pochodují z Prahy. Byto 
stydno té mtadé, býti litována muži. 
Sama by tu noc nějak přečkata, ate 
ty dvě — 

Snad páni pomohou. Skutečně, dva 

z nich se vrátili do hospody a zjed-
nali místo v sále, kde je asi dvacet 
vojáků. „Ale," pravil starý pán, nej-
vážnější patrně z nich. „to vám poví-
dám, ta mtadá af se tam stušně cho-
vá, at potom neslyším stížnosti, že 
se tam nepřístojně chovala!" 

Oh! Byla by radši držeta facku! 
Jak to bolelo od muže, k němuž tak 
důvěřivě vzhlížela! Jak pálita urážka 
před někotika mtadými důstojníky, 
jimž inteiigencí by se vyrovnata a 
počestností jejich manžetkám a dív-
kám. Byta by se student propadta. 

Moht být bez starosti, ten velký 
pán. Chovata se stušně, a byta by se 
tak chovata i bez dvou svých sta-
rých gardedám. Byti stušni i vojáci, 
kteří viděti unaveně, zmokté ženy, 
neptali se nic, nesouditi počestnost 
podte zevnějšku, ate snažili se učinit 
jim pohodtí. A byti to, dte řeči, zpěvu 
i chování někteří ktuci z trampských 
řad, a ten, který půjčil nocležnicím 
svou stárnu, cettu i deku, byt jistě 
větším gentlemanem, než jeho vyso-
ký představený. 

Byta asi 1 hodina, když ustalo 
z venku ktení telefonistů, stahujících 
linky, mokrých až na kůži, a vyprá-
vění vojáků v sále utichato a měnilo 

se postupně ve zdravé chrápání, jen 
zpod deky v koutě ozývato se du-
šené škytání. Brečela, tak hloupě bre-
čela tam ta mtadá ženská, jinak 
hnusná trampka, kterou žádný z je-
jich kamarádů, hnusných, tolik hano-
bených trampů v chatách a na silni-
cích nikdy neurazil. 

Ráno však, když setřásla se sebe 
včerejší únavu a vyšptáchata se u 
pumpy, nabyta zase svého rozmaru: 
„Af to byl třeba generá] — ale by] 
to ňákej kubát!" Máia ze Zambczi. 

7. a 8. 

listopadu 

slezina 

zástupců 

osad 

PRO TRAMPY 

ZVLÁŠTNÍ VÝHODY ! 

MÁ SPLÁTKY 
H A R M O N I K Y 

VEŠKĚRÍHUCÍB.NÁSTROJE 
VELOCtPEDY 

a . u a c K o u ó 
PRAHA!!. ÍKOLSKá**. 
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drby z osad a čundrů 
Semam aa í̂d! í̂eré íaea za TOV Kamarádi! 
Americait Estacado, 

Žabovřesky. 
Tornádo, Zlín. 
Kan-Ton, Xtabin.sk. 
Potětnkin. Zeleneč. 
Coloi^ďu. Zábřeh. 
Chlamst. Vídeň. 
Kazakstan, Vys. ňlýto. 
Alasogaj, Vítkovice. 
Čundrající Příšery. 

Vamberk n. Zdob. 
Abchasie, Víašitn. 
Klidná Bída. Ostí n. Orl. 
O. U. R., Užhorod. 
Z. O. V. K.. Užhorod. 
U posledního krejcaru, 

Ústí n. Orl. 
Rudý Tank, Tábor. 
Suraboy, Turnov. 
Zlatě Opojení, Tábor. 
Wiking, Tábor. 

Jukon, Terezín. 
Yukon, Teplice-Šanov. 
Postrach Lesů. Tcič. 
Mia Ala!*. Trnovany. 
Aíanihiky. Trnovany. 
Toulaví Vici. Turnov. 
Pcdro. Turnov. 
Sing-Sing, Turnov. 
Hliadka Hor. 

B. Šfavnica. 
Pět kontinentů, Sadská. 
Roya] Tramp, Soběsiiv. 
Statingrad, Slezská 

Ostrava. 
Ooid River, Strakonice. 
Kazakstat), Radotín. 
Siiver Heart, Radotín. 
Ozvěna Šuntavy, 

Radomyš!. 
Orlí Hnízdo, Rajhrad. 
Údolí Čmoudu. Rakovník 

Veselá Čtyřka, Olo-
mouc. 

Batalion. Kačák. 
Věčná Žízeň. Košíře. 
Bezejmenná, Všenory. 
Red Haít Camp, Ziž-

kov. 
Údolí Hvězd. Černo-

šice. 
Red West. Praha. 
Saskačevan, Praha. 
Gray Leone Loan. 

Podbaba. 
Santa Fé. Místek. 
Čnndrujicí Mameiucí, 

M!. Boleslav. 
Tuláci Dálav, Mladá 

Boleslav. 
Pět Teček, Mnich. 

Hradiště. 
Rudá Zář, Mikulov. 

S' 

T. C. Děti neklidu koná se ve 
čtvrtek S. iistopadu 

v Národním domě na Ž i ž k o v ě . 

K l u c i a ž á b y , ideme na vás 

s menší prosbou. Přicházejí k nám 

kamarádi z venkova, kteří nemají 

kde spát. Za městem pod dekou HŽ 

je chladno a na hotei nemají. Kdo 

můžeš — je to jednou za čas — vzít 

někoho do kvartýru vyspat, pošli 

nám do redakce adresu! 

K a m a r á d i , *. a 8. iistopadu se 

bude konat v Praze siezina zástupců 

osad. Potřebujeme na ten den asi 

500 noclehů, voiáme ke všem Mdem 

dobré vůie. kteří by vzati na jednu 

noc pod střechu jednoho nebo víc 

hnusných trampů. 

m!adá bolesíav! 

Ve středu 16. t. m. se sčuchli Bole-
slavský kluci a holky na první sle-
zince „v Děláku" ku přátelskýmu 
potlášku, gonc z vlastního pudu a 
mile potlašily. Za napjatě pozornosti 
a hrobového ticha vyslechli důležité, 
ale koktavé zprávy řečníka, do 

kterých harmonicky zapadali na-
mrzié itipy boleslavského idiota a 
zvolili TOV. s dobrým kamarádem 
„Čurylem" v čele. Jmenovaný „Ču-
ryl" šerif TOVu je členem bandy 
pašeráků sodovky, kteří st říkají os. 
„Drndej" a kteří na potlášku přátel-
sky vystupovali s kulomety, zadov-
kami a krásnými písněmi kamaráda 
„Chocholouše". Mohutnej řev sou-
hlasu zněl sálem při písničce „Sťtrý-
ho Vlka" sér m si to přes to 
žito. kdo chce dělat pánům voja, ten 
a t se dá do Sokola; starým Škodo-
vákům, kteří byli přítomni, zářili 
ksivty a jenom Kivi v koutě plakal 
nad hanobením Sokolů a jiných 
vlasteneckých paďourů. No, mlč, 
kamaráde, doufáme pevně, že tak jako 
mnoho jiných i tebe vytáhnem z bahna 
měšfácké ..ideologie" na trampskou 
frontu proti paďouřině! 

Kluci a holky! Plánujte v TOVu 
svoji práci! Ahoj! Bimbo-ruďas. 

Na slezině bi la schválena resoiuce 
proti předvojenské výchově, přípravě 
nové váiky, proti zákazu „Trampa" 
v kasárnách a schválen dosavadní 
postup „Trampa". 

Stodvacet trampů. 

Silničním, samotářům a bezzetnkům. 

Mohli jste sledovat, jak je těžko 
sehnat dohromady vlky-samotáře, a 
přece víte vy nejlíp, co je to, mít 
v pravém čase pravého kamaráda. 

Tak jak to uděláme? Ponecháme 
si svoji volnost, ale seznámíme se 
vespolek zatím bez sleziny. Založíme 
jedinečnou osadu (Mladých snů zba-
venou), bez sídla, bez šerifa, jednatele 
i 1., 3. a 10. podšerifa. Každý sám 

NavStěvuite pitně restaurac! n „Labutč*' . 
Praha !H. . Ojezd 32. Dobré pivo. tevné a 
dobre občdy a trampská spoteínost. 

sobě šerifem — i nejkrásnější šerif 
za 59 atd. 

Každý, kdo chce být členem — 
doma i za hranicemi — řekne si to 
napřed sám sobě. To je přihláška, a 
ta ho zavazuje. Jako viditelný od-
znak může, ale nemusí si dát kolek-
tivní odznak sdružení prosté P. B. 
(Pilgrim Boy's). Tím převzal povin-
nosti, které si určí sám a stává se 
členem nej větší osady v ČSR. Tedy 
volnost, proti které neobstojí lec-
která ústava. 

Tato osada má ústředí v Praze a 
pobočky všade, kde je jeden člen 
nejméně. Ústředí v Praze proto, ře 
je tu redakce a asi bude nejvíc čle-
nů — ale dám se překvapit. A ted 
jak to slepit? Každý, kdo chce být 
registrován, oznámí do redakce 
adresu a évent. značku a místo, kam 
psát v případě dotazu jiného kama-
ráda. Tento seznam značek se uve-
řejní. Každv dává vždy známku na 
odpověď — je to slušné a laciné — 
ha. . 

Mezi silničními nejsou krysy — ty 
se drží na místě. A — důvěrně řeče-
no — neradím k žádným šprýmům! 
P. B. mají dlouhé ruce a vyžírku ne-
trpí. Kdyby to nebylo tak omšelé, 
řekl bych, že P. B. jsou gentlemani, 
ale oni jsou P. B. a to je lepší. 

Heslo je: 1000 členů za měsíc. 
Ahoj! P. B. Votary. 

Místo příspěvků na osadu pošli 
na tiskový fond „Trampa". Slifka, 
Zany, Mrtvola, Tippler, Glnky, Dany, 
Gulden budou agitovat, co? 

Seveřané zasedaii. 

Přišel šerif z Lomnice, Rudý Blesk 

z Hodkovic, Pedra, Sing-Sing,, Frun-

ze, Toulaví vlci na hrad Frýdštejn 

stisknouti si pracky na znamení ze-

síleného boje proti paďasům. Ne-

bylo nás tam moc. ale na začátek to 

stačí. Tak, kamarádi, od vyposlech-

nutí kamaráda Toulavého Mirky za 

pražský TOV k činům, abychom se 

brzy vysmáli všem paďourům. Gaučo 

za pomocí všech zabrat s naším „Do 

paďourů — hej rup!" 

Vše pro říšskou slezinu zástupců 

všech osad v Praze 7. a 8. listopadu. 

Toulavý Mirka. 

Poškte nám adresy hostinců, kam chodíte! Žádejte všude vašeho „TRAMPA" ! 
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kamarádům z černé plzně 
Různé myšlenky mě napadaly, když po dohodě s ně-

kolika kamarády s pražského TOV. jet jsem jako zá-
stupce „Trampa" a TOV. na váš potlach. 

Nejvíce jsem přemýšlel o tom v čem to vlastně vězí, 
že odmítáte náš časopis (ne všichni) a že si libujete 
v nemožné limonádě, jakou vám předkládá „trampská" 
„Naše Stezka". Nedovedt jsem si to vůbec vysvětliti. 
Vy z té Ptzně, obklopené komíny, zahalené kouřem, vy-
cházejícím s fabrik, které ráno pohlcují desetitisíce pra-
cujících po několika hodiném odpočinku, aby je večer 
po neslýchaném využití za pár mizerných korun zase 
propustili. A nejenom propouštějí večer, ale vyhazují 
ty kamarády, které využívali několik roků, které dřeli 
bez nože, z jejichž potů a krvavě vydřených peněz si 
nastavěli paláce, udělali si pohádkový život, koupili si 
několik „socialistických" vůdců dělnictva, kterým vy-
stavěli „chaty" za jejich „hájení" zájmů pracující mlá-
deže včetně trampů. 

Chlapci nevidíte, necítíte? Jste hluši? Nežijete ve 
všední den? í kdybyste nežili v týdnu, tak žijete v so-
botu a v neděli. Jsme jenom trošíčku volni, jenom 
chviličku jsme vzdáleni od paďasa, a toho mrzí i tato 
chvilička a nedala mu spáti, že jsme se mu vymkli z jeho 
vysavačských drápů. 

Zejména v poslední době, kdy krise žene paďasy víc 
a více do úzkých, vidíme, že již nepřemýšlí, ale že již 
provádí činy. 

V sobotu !0. října 

VELKÝ POTLACH V PLZNI. 

Promluví : Kamarádí z trampské delegace o čun-

dru po SSSR. Zástupe! pražského TOVu o říšské 

slezínč zástupců všech osad, načež vohlé pottašení, 

tanec. 

Vystoupí „ D i v o k á s c é n a " z Prahy. 

Kamarádi ze západních Čech, af jste iam všichni. 

Kdo z pražských trampů se chce súčastnit zá-

jezdu na potiach do Pizně, přihias se do i . října 

v redakci. J ízda tam i zpět Kč 20.—, záloha 

Kč 10.—. 

zvoiiíi jste již ve vaší osadě 

deíegáta 
na říš. slezinu zástupců osad 

? 
Můžeme v takovéto vážné době 

říkati „do politiky a paďourů hej rup". 
Nemůžeme a nesmíme! Musíme se háiiti, musíme 

bojovati za naše lepší. 
To je politika TOV. a „Trampa", kterou vždy a všude 

bude bezohledně prováděti a s nim musí všichni tram-
pové. Proto, chlapci, jsem byl velmi žádosíiv na potlach 
u vás organisovaný, „Naší Stezkou" prostřednictvím 
„Výboru Akčního Stružení trampů v Plzni" a sice ve 
dvou směrech. Jak vlastně vy na vše nahlížíte a co 
vám bttde vyprávěti jménem „trampské" delegace z Na-
ší Stezky Pastor. U vás sešel jsem se s tím, co jsem 
si myslel, že vy počínaje Habanem a konče Držkou 
budete říkati, že „Tramp" je bolševický a moc politický. 
Chápu též vaše výtky vůči „Trampu", pro neotiskování 
vašich článků. O těchto věcech se dá hovořiti a něco 
jsme si již řekli a vyjasnili na vaší schůzi výboru ve 
čtvrtek; to. co ještě chybí, doděláme na potlachu 
10. října. Silně mě však překvapili kamarádi „tram-
pove" z Naší Stezky v čele s Pastorem. Tak něco 
ubohého jsem již dlouho neslyšel'. Na sobotním potlachu, 
kde bylo na 200 trampů, -vůbec nevystoupili se svým 
programem, abych též já nemohl vystoupit) před tímto 
shromážděním s naším programem. Nemohl jsem tomu 
rozuniěti, až teprve v neděl) mně bylo jasno, proč se to 
tak sfouklo. V neděli na schůzi výboru, kde je deset 
chlapců silně ovlivněných Naší Stezkou, se takové 
„věcičky" daleko lépe a snadněji řeší. Také jsem ne-
čekal takový výsledek mého vystoupení, jaký byl. 
Mysle! jsem, že Pastor je jinší „vůdce", nežli se ukázal 
ve své odpovědi na mé vývody, nehledě k jeho řeči 
při jednání o „kamarádovi" Fredym. Moc slabé Pa-
store. moc šikovné, ale s takovou šikovnosti dlouho 
nevydržíš. Souhlasné projevy Plzeňáků (mnou neorgani-
sované) s mými vývody, musely tě trochu bouchnouti. 
Vy kamarádi s Plzně také brzo prohlídnete, brzy mu-
síte poznati váš klam, brzy musíte nastoupiti jinou 
cestu a tu ukazuje „Tramp" a pražský TOV. 

Habane, Stewarte, Držko a vy všichni kamarádí, 
přijďte si s námi o všech těchto věcech pohovořiti 
10. října na Velký potlach trampů do hotelu „Špak", 
kam zveme i Pastora k veřejné diskusi. 

Tak chlapci přijďte všichni. Toulavý Mirko. 

írampshá (Megatc m!aw 
@ §W!§ aeinMtň K sssr: 
Ě J b e ň : 

9. října o půl 8. hod. u „Deutschů", Pri-

mátorská. 

12. října v „Lidovém domě" na Letné. 

datum a místnost bude oznámeno. 

13. října (místnost bude oznámena). 

ř s ^ M s t a Z a ž k e v ě : 

o pú! 8. hod. velký potlach v Bezovce. 

„Celostátní slezina zástupců všech osad 

7. a 8. listopadu v Praze," 

Mus!e: 
15. října o půl 8. hod. u „Jirsů". 
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M A L Y O Z N A M O V A T E L 
(Slovo ) Kč. — Pro předplaMtele 
a přispívatele 70 h. Tučně tiště-
né slovo dvojnásob. Obchodní 
inserty i pro Předptatitele podie 

icsčrtn! sazby.) 

2 TRAMPOVE, hraví. hiedají do 
chaty spotečnice. Chudé, aie naše. 

Zti, ..Heiice" do adtn. t. !. 

KRÁS. OBRAZ OLEJM. hi. indiána 
ľe skut. ve). Z e n o 11 i. Pankrác 329. 

(OUPÍM BOUDU nebo podii. Zn. 
...Levně a výhodně" do adm. t. t. 

CHATY — rozpočty — dřívi. dodá 
ing. loseí Sax!. Praha V!!.. Přístav. 

Tele!. 255-03. 

KAMARÁD!. DOPORUČUJEME 

!a KANADA DULBOX, masivní; na-

koupíte íevně u {y. H o r n o i - obuv, 

Praha VH., Bubenská 6, u Htávkova 

mostu. Eiektrická traf 6, 8, Í2, tS. 

UDOVÝ AĽTOCAR zadává ievně 

autodoprava Janoušek, Smíchov, Pa-

íackčho 37. Teieion 44-770. 

MALÝ OZNAMOVATEL OPATŘÍ 
VÁM VŠECHNO! 

CHROMÁT. HARMONÍKY, havajské 

kytary, housie. mandotiny. veškeré 

hudební nástroje dodá výrobce 

H r n e č e k . Dejvice. Na Hutích č. 3. 

STŘEDiSKO TRAMPO — Bartůněk. 
Měcheuice. 

P r a ž s k ý T O V . a „ T r a m p "  

pořádají v sobotu Í0. října 

v hoteiu „Špak" v P i z n i 

VELKÝ POTLACH. 

Písničky — psina — tanec. 

Prominví kamarádi o čundra po 

SSSR. 

Kamarádi ze západních Čech. af 

jste tam všichni!!! 

Z Prahy jedeme na potiach do 

Pizně hromadně, kdo se chce 

súčastnit. přih!as se honem v red-

akci. Jízdné tam i zpět asi 

Kč 20.—, záioha Kč 10.— 

Rekrutská taneční zábava v Lu-
kách byia dostaveníčkem četných ka-
marádů z místních osad. Návštěva 
veiiká a zábava tak mitoučká, že 
reserva Dětí Nekiidu v neděti ráno 
pukia 10:1 a prvý mančaft ncoyi 
jednoduše k poznání. Výsiedek zá-
bavy: vypadnutí ze soutěže ..Tram-
pa" a řada rozbitých oken, nebo f 
venku pod nimi nějaký přítelíček iio-
teiierky Šváchové zapáiil s nátežitým 
úspěchem vlastnoručně vyrobenou 
bombu a tím se pokusit zábavu zne-
možnit}. Ta ovšem pokračovala až do 
druhého dne. 

Všem kamarádům! 

K trampskému těžkoatletickému ve-
čeru darovala nám řada firem spor-
tovní a trampské potřeby a projevila 
tak zájem o náš sport a o své zákaz-
níky. 

„Canada". Praha XH„ Šaíařikova 
u!„ darovala iamberjakets; Červený 
& Giogar, Praha H.. Spáiená, kedsky; 
Džbánek. Spáiená uiice, chlebník; 
Konrád. Praha H., Na Zbořenci, man-
doiinu; Rath a spot., Veietržní patác, 
stiskací činky; Sportě), Kariín. Krá-
tovská !3, tričko: Trampský závod. 
Žižkov, Roháčova, svetr; Vesetý, Smí-
chov. Fibichova, košili. 

Je naší povinností,' požádati kama-
rády, aby při nákupu různých potřeb 
těmto firmám prokázati ťtsitthu za 
jejich zájem o trampský sport. 

T. C. Děti nekiidu. 

na čuudr do Francie a sev. Aíriky. pokud 
možno taky s kytarou- Vyrazím ta'< !S. neb 
)S . října. Adelajda. 

V<em z Hané! 

Když istm chodi! do ško!y. kantor vtioukal 
do té ino.ií makovice, že. mezi hanácky města 
se čítají: Kroměříž, Přerov. Otomouc, Hu!ín. 
Kojetín. Prostějov. Lipník a čert ví jak se 

však vás ktucí z těc!i měst marně hledám vc 
svým trampským seznamu. Co je s vámi! 
Hiedte si dát do pořádku svý místní TOVy a 
pracujte pro uskutečnění celého oh!astn!!to 
1'OV. Dokažte, že nejsou na té naši Hané 
jenom bahte samé a!e takí trampi, kteří ví co 
chtějí. Oznamte své adresy v ..Trampn" nebo 
přímo na mne (J. Renteš. Lipník u. Ľ. č. 194). 
Za prozatímně stávajte! TOV. 

Robin Zbojník, os. Canada Riders. 

Všechny pražské osady, stojící za 
rOVetn, vyšiou své zástupce na 
schůzi TOV Aterá se koná ve středu 
7. října u ..Marvanů", Kiimentská ul.: 
program: celostátní siezina zástupců 
^šecli osad s ůSR. v Praze. 

Kluci, přesně v 8 hod. 

Poděkováni! 

Děkujeme tímto kamarádům Fíeischmannov!, 
Hiadíkovi, Ježkoví. Ki íovi . Sedtáčkovi a Tů-
movi za velkou a cennou pomoc při pořádán! 
našeho těžknatletického večera, nebof bez. 
jejich odborných ziialosti stěží bychom by!i 
technicky ovlád]i spád a vedení cejých zá-
vodů. Rovněž Jednotě pro!etářské tětovýchovy 
na Vinohradech vzdáváme srdečná "diky za 
ochotně a zdarma zapůjčen! tělocvičny i žíněn-
ky k treningům. Administraci čas. ..Tramp" 
mocně ..Ahoj" za darován! dvou triček jako 
cen. T. C. Děti neklidu.' 

SerHovt „Rudého Blesku" 
za chrápandu a hruškovou, mohutné . .Ahoj"! 

Toulavý Mirka. 

Ktdovt. t. í . Csti n. Labe--' 
Kide, libii ses mi před tvým odjezde;:) na 

čundr. Ten Fizl se mi však lepši !íbi!. Marný 
byly tvoje i moje kecy, co je to TOV a co 
je to práce kamaráda. Ftz! zůstane vždycky 
zrádcem nás všech. Radim tě. přeruš s ním 
veškeré styky, než tě to bude mrzet. Ahoj! 

Maceudy. 

Mé rodné osadě ,,Colorado"! 
Kluci z!atí! Těžko se mě s Várna louči. 

a!e musím jít ! Ztrávi! jsetn většinu volního 
času s vámi a pozná! jsem ve vás nynf. po 
pročištění osady od takových ..Jerry íiriz-
l i ů " ? správně kámoše. Držte se statečně a 
vytrvejte: Ka vás a ua osadu nebudu moci 
zapomnět. Zvláště ty, Ferry. ty. doufám, že 
mě nezklameš a osadu udržíš, ač o jejím 
zániku nemůže být řeči. Za 18 metrů se 
vrátím, kam patřím: Mezi svoje. K!uci, hotlně 
singčite. Hurónský Ahoj! S vočima vod pláču 

Olin. 

— Sŕečno, uy &yste se 

měfg aspoň zoní. 

— Proč?/? 

— Dyť mí iíapeíe po 

srdci/ 
< 

Pošimraíy větve střechu chajdy 
naší i rozkejvalat se v osada „Key 
Wey" v Hronově na první trampekej 
věneček u stařičkého trampa „Aiiny" 
ve Velkém Poříčí n. Met. IP. října 
!931. 

P r o t o ž r v e m e : Kluci ukažte, 
řc tady na drsným severu nemôžem 
zkráchnout. 

Vosada „Key Wey". 

„Udoli Kivů" v pohranič. pásmu. 

SLEDUJTE 

PŘEDNÁŠKY 
DELEGACE DO SSSR! 
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Kamarádi! jediná tfampka, která smí do thaty bez oddatího Mstu 
vyrdb i H r m a : B . R O D O V S K Ý , P r a h a VH. , Beícredlho t ř í da č. 25. F U í á l k a : P r a h a XH. , t ř í da m a r š á l a Focheč . 116. 

TRAMPKA, specietni uzeuá trvaniiví lahůdka h vařeni, na rožni opékaná neu syroví tu jakosti, na čundr neb do chaty. 1L dkg Kč t.60. 
Zídej ie všude! 

Vlakem jede kameník, naproti sedí babička. 

Povídá se, povídá o vdavkách. ! vykiádá jest 

babička, že by svoji dceru nedala kameníkovi, t! 

že prý brzy umrou; kamínky šoupáte, souchotiny 

dostanete, brzy jdete. 

I dohřáí jest se mitý kameník a vece: „Tak ji 

hoít, babičko dejte slonovi, ten vydrží 300 iet." 
Bob. 

NcHepSipašHhu 
dhonscrvu!sou ( p*^ 

z n X J 

D č ! n i t h í n z e n á f s í w i a ř c z n i t í v ! 
P r aHa-Ma rHn , Pa'aekélio 63. 

Bécfu/e már: r „PacAo/c: nepořádný, 

oo^ěJoa/ř a ne a6y sundaít ŕyšŕncA, ruce 

st mt uríra/ Jo rHČní&u a dáf /tm čtsŕe/  

šnupryc/t^ ^uJou si Jo ně/ rypáA nŕíraŕ/" 
- i a . 

Povídá osadní blb: 

— Tak se těším, až budu starej. 

— Proč, ty najbankl? 

— Protože nebudu muset ve *vlaku 

pouštět lidi sednout! ruka. 

— 7 a A &Hč/e A r ó ŕ ^ P r a z e 5 r r a n s s . 

— A ľ J o z a n ě / c A y ŕ á ? 

— Podívej, tamhleten redaktor „Tram- 

pa" má ale poškrábaná záda. 

— No, nediv se, vždyť má na růžích 

ustláno! ruka. 

Mac-Donald stane se čestným členem 

„Ligy pro potírání prostituce", protože 

zachránil svoji vlast před pádem. ^ ^ 

co je to za údolí . . . ? 
Občas dostane se mi do rukou 

čisto „Našich Osad" a tak nemůžu 
nevidět změnu v jich smýšlení. Snad 
vedoucí činitelé „N. O." seznali ne-' 
úspěšnost „nepotitičnosti", kterou se 
snažili vtastní, lehce průhledný zá-
měr, maskovat a pomaloučku jdou 
na cestu, která místy se podobá po-
čátečnímu se uvědomování trampa. 
Je-li tohle jen bouda na kluky z „N. 
O.", kteří ještě trochu myslí a zůsta-
nou-li to jen prázdná slova, pak za-
pláčete i s „vašimi" osadami. 

Vlasto Termusi rozdělili nás 
na kolik táborů, rozehnali nás na 
kolik front, — na nichž se bijeme 
marně. — bez účelu a a v podáni 
rukou nám brání ti, — kteří z nás 
tyjí 

K O N F E K C E 
D Á M S K É 

P L A Š T E U MATEJÍU 
ODEVY PRO TRAMPY 

MLADA BOLESLAV. ZELEZMA ULME. 

T r v aH o n d u ! a t e 
celé hlavy 

M 2 5 ' -

nu prvotřídních apai átech provádí 

Emil Rektor. Praha 111., Nerudova.37 

Co je to za údolí? Odolí falše! Ne-
bof, mluvíš-li tak a při tom i tak 
cítíš a říkáš si nepolitický, lžeš sobě 
i jiným. Vždyf to je, hochu, dávná 
naše řeč a řeč těch kamarádů dělní-
ků, kteří trpí dnešními poměry. Ka-
pitál snaží se rozbít vše, co se mu 
zdá být nebezpečným, a poněvadž 
sám k tomu nestačí, chytá na různá 
hesla ty, kteří se chytit dají. Také 
mezi nás hodili kus špeku, zastřený 
hesly, slušní a nepolitičtí trampové. 
Nebyl to strach o náš mravní život 
v osadách, ale strach z toho, že vzá-
jemnou shodu, panující v osadách, 
přenesem i do našeho života veřej-
ného — politického, což by zname-
nalo konec jejich vlády. Konáš-li 
něco v osadě a děláš to špatně, mů-
žeš být jist, že přijde k tobě kama-
rád, mající ve věci lepší rozhled, a 

že ti řekne: „Proč to, blbe, děláš tak 
a ne jinak?" — aniž by ses cítil 
uraženým. Proč tutéž volnost nesne-
sete i v otázce života, — aniž byste 
kamarádovi nevyčetli bolševismus? 
Vždyf stoupenci „N. O.", pokud je 
znám, z pohodlnosti (nebo snad ze 
strachu o ty své zásady) každé de-
batě, při které se pronese jen slovo 
chléb, se vyhýbají jako čert kříži, a 
kdo by s tím začal, byl by uprskán 
od nich jako kamarád Brandy na 
moravskoslezské slezině, který řekl, 
že „naší politikou je otázka našeho 
chleba". 

Jestli tomu říká někdo kamarád-
ství, pak za něj můžeme každému 
poděkovat a jít svou cestou, cestou 
uvědomělých trampů dál sami! 

Robin Zbojník, 
os. Canada Řiders. 

OBUV pro veškerý sport, jako k a n a d k y , ! y í á k y , brustař-
sk é , d o b o x u , t re t fy , k o p a t k y a m o d e m ! o b u v 

tosei Tomáš, Praha TOMAS 
PH odvolání na tento insert sleva. 
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— 7 * y n e y n Í H U Í š s F r e c f y m ? 

— N e , t ? o n m í j e J n o u s r í & i / p á r 

ř a c e ^ . 

— proč Ao ^o ně nenpo-
yneneš? — še/e — 
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K A N A D Y - L Y Ž A Ř S K É 

B R U S L A Ř S K É S P O R T O V N Í 

O B U V 
FRAMTMEK PROVAZNÍK 

n á s t u p t e 

Mír. Protházka, 
M!adä Bo!es<av, Praiská Brána í 09 

Obav vesměs rační práce. 

— Zaplatíte to, nebo budete sedět! 
- Tak to j á radši zůstanu sedět. 

— To maj ty národní socialisti z těch voteb. 

Furt řva!i, iurt hýřiii Masy a teď jim ty hiasy 

scházej. 

— Hotomku, mizerná, dyf si mě zase obelhat? 

— Ba ne, šerife, já vůbec nebeihám. Mirka. 

na 

— Proč jsi se tak urazí!, Cézo, když ti ta tvoje 

dívka řek!a, že jí usnu!y nohy? 

— Poněvadž jsem jí před tím řek, že jí své 

básně k!adu k nohám. 


