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J v ct n o a y J n e i n í s p o í e č n o í í i j 

— A e r g o ŕ , ŕ o t o ň ó A z a p á c A á . . . 

C o / e ŕo^ A J y ž * e z J á 7*. V . D . o pe-

n ě ž í c A ? 

S e n . 

nejfěžši případ detektíva Semtele 
Byto — nebylo, byt jednou jeden fíz!. — Fízlovství 

je tuze nevděčně řemeslo, poněvadž musí duchaplně 
řešit každou otázku od nadřízených kladenou, což při 
„velkých duševních schopnostech", které jsou při tomto 
řemesle podmínkou, je namáhává a těžká práce. A 
pak se vám může někdy přihoditi to, co se stalo 
onomu strážci, o němž bude teď řeč. 

Inspektor XVI. okresu, nakroutiv si bojovně knír, za-
volal mocným hlasem strážce bezpečnosti: „Semtele, 
haló, proslavený stopaři Semtele, pojďte sem!" Oslo-
vený, udělav dva přemety a přednožku, srazil paty 
u svého představeného, načež se postavil do služeb-
ního postoje, to je, jedním uchem se dotýkal zadku, 
druhým úst svého představeného. (Specielní cvik „Na 

stráž! „Pč. pro civ. stráž a orgány bezpečností.") 
— Tento, zasalutovav na pozdrav, usadil se do svého 
oblíbeného křesla, zapálil si cigaretu a vypouštěje von-
ný dým, pravil: „Proslavený zvěde, čeká vás velmi 
namáhavá úloha, kteráž vás postaví před individua 
zvrhlá a špatnostmi prolezlá, všeho schopná, ale dou-
fám, že při vašem věhlasu a důvtipu zdolati i ty nej-
horší překážky a dojdete vítězné zpět v naše útulné 
sídlo „auf der Moldau". Strážce — vlast volá — vlast 
vkládá naději na vaše bedra, jest na vás, abyste je 
splnil!" 

Němě pokývl detektiv hlavou a vytře! si pravým 
šosem kabátu slzu, která se kutálela po jeho tváři, 
načež se do téhož šosu pohnutě vysmrká!. 

„Nuže" — pokračoval druhý — „věc se má asi takto: 
Dnes večer má být uspořádán jakýmisi individui, tram-
py zvanými, jakási chůze, potlach zvaná, což v lidové 
řeči orgie znamená. — Semtele. půjdete tam mezi ty 
zrůdy, náležité přestrojen, a zjistíte vše, co uslyšíte, 
jakož i jména všech zvrhlíků, abychom dobře infor-
mováni byli. Nuž, jděte, a držte se hesla: Blaho vlast! 
buď naším nejvyšším zákonem!" 

Zvedl se fíz! a řekl: „Jdu, abych se moh! ná!ežitě 
převléci, vezmu si svou oblíbenou masku, „muž, který 
pije"." Načež, udělav služební postoj, zmizel zánožkou 
přes lustr v oblacích. 

Je večer, hlučná schůze, pak potlach. U stolu sedí 
neznámý muž, laskavý čtenář se dovtípí, že je to 
náš hrdina, — ie změněn k nepoznání, neb na policii 
neměl přece půllitr, a tady ho třímá v ruce, co chvíli 
stříhá ušima a povytahuje zápisník; holt k nepoznání. 

Přes veškerou ostražitost se zdá, že rafinovaná indi-
vidua ho poznala. Po schůzi zbylí lotři se začínají ko-
lem něho sléhat, nálada se stává hrozivou, detektiv 
tiskne v kapse revolver, však jeho tvář zůstává 
hrdinně klidná. — Kytary letí do vzduchu, zuby se 
vyceňuji a již již — začínají zpívat. Zpívají rozkošné 
písně, o volovi, krávě atd., vytahují kapesníky, dělají 
si vousy a různé a různé žertíky jiné. 

Vidí dobrý muž, že půda je pro něj ztracena, i zvedá 
se, přistupuje ke stotu a mocným hlasem volá „Ahoj, 
kamarádi!" Sotva dořekne, vyskočí jeden, zvedne ho, 
hodí s ním, dá mu ránu přes klobouk a volá: „Vodpusf, 
kamaráde, my mysleli, že si íízl, — to mám radost, že 
nejsi íízl!" a znovu ho natřel. Chytí ho druhý, dá mu 
ránu pod žebra, a tak si ho podávají v bezmezném 
nadšení až ke dveřím, kde ho poslední vykopne. Bota 
byla jaksi žlutá. 

Zatím náš hrdina letěl, letěl, až dopadl na stů! před 
svého představeného, který, zadumán, zas hleděl v dá!. 

„Óh, baíuško, můj zadek, mé tč!o, můj věhlasný 
důvtip, vše, vše je pokáleno a znečištěno, neb tram-
pové se srotili a vyštval! mě!" A vrhnuv se na zem, 
začal lízat nohy a ruce pána svého. 

1 povstal on a pravil: „Vstaň, neb odpuštěno ti je. 
Právě nám přišla zpráva od Libuše, kteráž, pouštějíc 
zlatou kolébku syna svého prvorozeného do Vltavy, 
prorokovala: „Nejen sluhové vaši, ale i vy, páni moji, 
přečúráni budete od trampů z vysoká!" 

2ok Joskop. 

Z č e s k é v í s k y . 

Z d e j s o u n a p r o d e j d v ě s l e p i c e , j e d n a 

z n i c h j e k o h o u t . 

A e r g o f , r o / e v ů n ě . . 
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— první záíožni ocídí) při třetí rotě útočué vozby 

páté trampské brigády — pozóóúr — teď! 

— Zapnout kšandy — utáhnout řemen —- raz, 
dva, pozóóó — v !evo bok — ty vo!e v poslední 
řadě se točíš jak vožralej brontosaurus na terase, 
k ubikacím pochodem póóchod! Jak to deš, ty 
bronchiálni truse, tebe vidě! generál, tak si vod-
párá lampasy a udělá si na nich uzel, aby na 
takový šišatý nohy nezapoměl. — Tohle je zpěv, 
vy pincgavský klobásy, dyť dyby to slyše! ne-
božtík Kubelík, tak si nechá udělat na pianě 
všechny klapky černý a nebude k utišení. — Za-
stavíít stát! Pozóóór! Teď je půlhodinová pře-
stávka a můžete se nažrat, kdo co má. Nezapo-
meňte blbouni, že přesně za půl hodiny je před-
náška pana kapitána Čajky o obraně vlasti blbo-
tvornejma bomboma. Tak né abyste se přežrali 
a krkali nám tam jak ministři při konferenci. 
Pozchóóód! 

Pan instruktor-rotný pro předvojenskou vý-
chovu mládeže dospívající prvního záložního od-
dílu při třetí rotě útočné vozby páté trampské 
brigády si utřel loktem zpocené čelo a vchrstl do 
vyřvaného hrdla půl obsahu polní čutory, ob-
sahující rum s trochou kmínky. Načež zapadl do 
poddůstojnické jídelny, kde dnešního dne měla 
službu osada „Old boys Vlastizdar". 

Odpolední přednáška pana kapitána Čajky při-
pomínala historická kázání feldkuráta Katze ze 
Švejka. Jeho specielní oborem byly přednášky 
o obraně vlasti, které obměňoval pouze novými 
nadávkami, pečlivě vybíranými z Jandova Živo-
čichopisu. A jelikož by! čestným předsedou pra-

videlných týdenních pot!achů, pořádaných spolkem 
vlasteneckých trampů-poddůstojníků, kona! vždy 
přednášku v rohu místnosti, aby možnost pádu 
byla co nejmenší. Reprodukovat jeho přednášku 
by znamenalo, vydat v šanc nejlepší pověst tohoto 
časopisu. Po ukončení přednášky byl vždy pan 
kapitán odnesen do jedné ze zrekvírovaných 
trampských chat. kde chrněl až do druhého dne, 
kdy ho státní auto odvez!o s raportem do mini-
sterstva války. 

* 

Přesně v šest hodin večer rozléhaly se táborem 
řízné rozkazy k pakování. Odevzdány cvičné 
pušky a granáty a přesně v půl sedmé řadily se 
čety trampů u východu z reservace k odchodu. 
Čest státní vlajce na vysokém stožáru a rozkaz 
k pochodu. Tři zvláštní dobytčí vlaky na nádraží 
v Davli pojmu!y ve své útroby vracející se národ 
trampů, osvěžený jak na duchu, tak i na těle. Na 
nádraží pobíhal každou neděli jeden stařičký 
tramp, který se před rokem zbláznil a by! pro 
tuto vlastnost na půl roku cvičení sproštěn. Tento 
stařičký tramp s plnovousem zesnulého Holečka, 
stál vždy na sto!e zahradní restaurace u nádraží 
a na vracející se čety trampů-předvojínů vykři-
koval své stereotypní a neškodné výzvy: „Kama-
rádi, nikdo nám starým trampům nemůže trampo-
vání zakázat. My za pozemky platíme a co je nám 
do těch, kteří na to nemají. Trampujte, hergot, 
trampujte. neexistuje přece zákon, který vám to 
může zrejhnout! Vykašlete se na politické štvaní 
koupených jednotlivců, kterým kupuje Stalin kra-
vaty a nechává je holit, aby nešli k nám, stařičkým 
trampům. Ahoj, zákony jsou přece pro lid a ne na 
lid ." 

Nikdo mu neodpovídal. Kol něho pochodovalo 
tisíce mladých kluků se zrakem zabodnutým do 
země. 

Ve vlaku pokusil se někdo zpívat. 

Byl rázným okřiknutím umlčen. 

Osvěžena vracela se m!ádež do zakouřeného 
města, posílena k nové práci. Melich. 

Mo proit uord<%ot?dní mísio 

suobodného irampingu, pří?de 

y páíe& 5. MFtoya na 

Jřf. fynmpshý pofíach 

do národního domu v &aľííné. ^ ^ 
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ti, kteří nám kážou mravnost. 
Dvojctihodný orgán malého českého člověka „Národní Politika" a jiné 

neméně ctihodné orgány prinesiy zprávu o novém chystaném opatrení 
p oti trampingu a campingu. Politická vedte citování chystaných opa-
tření, zákazu vetného táborení a podobně, velmi si libuje, že jest již nej-
vyšší čas, aby toto nařízení bylo vydáno, neboí mládež nejen s tím, co 
ua trampingu vidí, ale co z bud a stanu slyší, bere strašnou mravní úhonu. 
Hele, hele „Političku". V témže čísle přináší na 30 insertů masérskych 
salonů. Několik insertů, kterými hledá „mladá paní" menší půjčku pod 
značkou „vděčná" a pod. jiné umravňující inserty. Upíráme Vám, pánové, 
právo kázat o mravnost!! Upíráme právo kázat! o mravností všem, kteří 
representuj! dnešní společenský pořádek! 

Společenský pořádek, který přinucuje, aby v jednom bytě, v jedné díře 
spalo několik rodin s dětmi pohromadě, s dětmi, v kterých v nejútlejším 
věku ubíjen jest cit a mravnost. Upíráme právo, mluviti o mravnosti těm, 
kteří stavějí luxusní ministerské paláce, zatím co v nemocnicích leží 
chudáci na zemi a po chodbách za těch nejprimitivnějších hygienických 
opatření. Upíráme právo mluviti o mravnosti starým paďourům, kteří 
při spatření ženského lýtka slintají. Upíráme právo mluviti o mravnosti 
představitelům dnešního prohmlého společenského pořádku s jeho každo-
denními zlodějskými aférami, v kterých jést veřejný statek na úkor pra-
cujících promrhávám v barech, hernách a hodinových hotelech. Nemluvte 
nám o mravnosti vy, kteří jste k nám zanesli mravy ze spojenecké 
Francie, při kterých při pouhém doslechu zvedá se žaludek. Vydejte 
nařízení o mravnosti mezi Vámi a polovina Vás bude v kriminále. Nám 
o mravnosti nekažte! Nás nahé tělo naší družky nebo druhu nerozčiluje 
tak, jako Vás rozpíMe pornografická literatura, kterou vydáváte. 

Vaše kázání a nařizování o mravnosti má jeden účel: Dostat znovu do 
svých pařátů mládež. Mládež, která před vaším společenským pořádkem 
utíká do lesů. Mládež, která chce žiti novým životem. Mládež, která 
nemůže žiti ve vašem společenském pořádku, jehož výrazem jest ne-
mravnost, zlodějství, bary, herny, bordely, luxus, bída a hlad. 

Nesahejte svými špinavými, perversními, chlupatými pařáty na mládež, 
která v trampingu žije tisíckráte mravněji, nežli vy v palácích. 

Starý tramp. 

pízen a oko!i! 

všem dobrým trampům a frampkám! 

Mene-tekei — 
Vážnost doby spojuje nás nevyslovenou myšlenkou jak viny jedno moře. 

Myšlenka bouří hruď a budí odpor, který nejde ztrávit kdesi o samotě, 
ale nutí chopit se obranného provazu a pořádně zatáhnout s jednolitým 
„Hej rup"! 

Marné je paďourské sejčkování, marné nástrahy! 
Stavte paláce pojišťoven, buďte členy Červeného kříže, podporujte 

Ligu a palte kořalku — zavírejte bordely a povolujte masérske salony — 
svěfte kostely a budujte blázince a kriminály — vyházejte dělníky z fabrik 
a tančete ve prospěch nezaměstnaných — zbrojte a nařizujte zvýšení 
populace — dělejte kompromisy a kejkle s lidskou bídou, stavte sanatoria 
pro tuberu, syfilis a rakovinu — rozšiřujte kliniky a ozdravovny a za-
d r á t u j t e ! e s y ! 

A my, lůza trampská, nevděčná, my chceme se na to se z d r a v ý m 
paišlem vy-kašlat! 

Hájíme své zdraví a nemátne chut se těšit na mastičky a berle. 
Vše je marnost nad marnost — n á s n i k d o n e v y h u b í ! 
Mnoho stromů tvoří )es — kdo není s námi, je proti nám! 
Všem a za všechny 

Ua-Ua, Plzeň. 

af žije humanita! 

JaA se ví/m ďýcAa v ŕé Haší z/aŕé osvo&ozené v/asŕŕ? 7e ŕ o přímo &a/ečné. 
Co na ŕom, že /soa ŕŕsíccvé armaďy nezaměs/na/iýeA, že /e A M a Mír;;, 
že Kde í'ňcŕpa/'í na ŕH&ern a poíŕvýžŕvoH? /(í/f za ŕo máže. On/ se pŕeťe ŕy 
naše ?;/avy sŕáŕoŕvorné nemo/wH ;/ž více sŕaraŕŕ než se s/ara/í. Což pa% 
nemáme „//Hmamíz;", čsr. Červený řříž, soc/a/ní péče, oArresn: péče o m/aí/ez, 
/Mqšary&ovH %ga proŕŕ ?H&er%H?ose a poíř.? JVnže, není ro črasné a zasfon-
ž<7<'. ŕa veŕ&á sŕarosŕ o nas? 4 my /sme ŕaá nevíŕeŕní, že /en s/a/e ŕvemc 
a re/Mne íM/e, /en ŕ: ŕr/Mn/ A-ŕ/ŕ/ o MaďH a pŕŕvaďé/í naše nďroí/ovce ďo spra-
ťeí/HvéAo ňněvK, ^/erý pa^ raí/fM/ne pro;eva/í. y/.s/ě vŕŕe/ač a peča/í 
o mMf/ež, a/?y &yí přís/í naŕwí mravný a zí/a/ný. JVe, a&y ,s/ z vas neMo 
n'j'síe/. že yen o /o Haše zírravr, /í< ne, /en o ŕ!! sfašnosŕ /a jďe fzí/raví 

otto rikin: 

proč paďouř! do nás, a jak my 

pujdem do nich. 

V nedeli objevily se v tisku 

první zprávy o chystaném zákazu 

trampingu a v úterý jsme již měli 

12 dopisů od kamarádů ze všech 

koutů Československa proti zá-

kazu. Od těch dob dochází jedna 

resoluce za druhou, všechny 

osady se hýbou, všichni protes-

tují. Avšak nemají všichni jasno 

o tom, p r o č se chystá zákaz 

trampingu. A to je to nejdůleži-

tější. Abychom věděli, j a k se 

máme bránit, musíme vědět, k d o 

a p r o č na nás útočí. 

Někteří kamarádi píší, že „vláda 

nemá času na řešení drahoty a 

nezaměstnanosti, avšak takovými 

m a l i c h e r n o s t m i , jako je zá-

kaz trampingu, se zabývá'*. P rý 

takový zákaz byl by „omezová-

ním osobní svobody". Prý je to 

„zákaz nesmyslný a pro kočku". 

„Kam to spějeme, pane ministře?" 

táže se jeden kamarád. „Tramping 

nesmí býti svazován a také ne-

bude" atd. 

Nesprávné názory, kamarádi! 

Vláda nedělá malichernosti, ne-

připravuje nesmyslné zákazy, ví, 

kam spějeme. K p ř e d v o j e n -

s k é v ý c h o v ě m l á d e ž e 

s p ě j e m e . Státníci vám žvaní 

o míru, ale připravují válku. Při-

pravují válku tak, že už kluky od 

dětství chtějí cepovat na řádné, 

poslušné vojáčky. Poněvadž tuto 

dresuru mládeže, která nebyla ani 

ve starém shnilém Rakousku, za-

vedla už fašistická Itálie, Jugo-

slávie, Polsko, poněvadž už ji za-

vádějí na návrh sociálně-demo-

kratického poslance Paul Bon-

coura ve Francii, chce ji vláda 

zavést též v Československu, aby-

chom nebyli pozadu. Předáci 

všech státotvorných stran se již 

vyslovili pro předvojenskou vý-

chovu mládeže. Velké paďourské 

sportovní organisace, jako So-

kol. DTJ , Orel a selské jízdy, 

chtějí mládež předvojenský vy-

chovávat. A l e j a k m o h o u 

e x e c í r o v a t m ! á d e ž, k d ý ž 

t a j i m u t í k á d o t r a m p i n -

g u ? Co mohou páni dělat, než 

buď zakázat tramping, anebo 

udělat z něho paďottrskou ořgani-
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sací, která by poslouchala pokynů 

se shora? Nemohou dělat nic 

jiného a pokouší se o obojí. Vždy t 

ty novinářské štvanice v tisku 

pana Stříbrného, v „Političce", 

v agrárních novinách, všechno to 

žvanění o trampských orgiích ne-

mělo jiný účel. než připravit ve-

řejnost na zákaz trampingu. „My 

nezakazujem tramping proto, aby-

chom nahnali mládež zpět do na-

šich organisací, abychom ji do-

statí na execírák, ale proto, poně-

vadž trampové páchají orgie, zne-

mravňují mládež! Takovou boudu 

páni připravili, proto štva! proti 

nám jejich tisk. 

Na druhé straně ti samí páni 

podporují tak zvané „nepolitické 

živly", lidi, kteří říkají klukům: 

„Nestarejte se o nic, než o zába-

vu, naplijte na všecko a utečte 

do lesů." Pomocí těchto lidí chtějí 

ochočit trampy a udělat z nich 

„mírnou cestou" svoji organisací. 

Avšak, utečte, ktuci, před exe-

círákem do lesů, když bude v ceié 

Evropě uzákoněna předvojenská 

výchova mládeže! To byste mu-

seli utíkat až někam do pralesů 

rovníkové Afriky, mezi opice! 

Co tedy děiat? Především si 

uvědomit, že se nejedná o žád-

nou malichernost, ani zbytečný zá-

kaz, nýbrž o plánovitě vedený 

útok, jehož účelem je buď rozdr-

cení, anebo ovládnutí trampingu, 

že jde o to, připravit miádež o 

poslední volné chvilky a nahnat ji 

na execíráky. 

Před tímto útokem neutečeme 

nikam. Nutno se bránit za pomoci 

všech lidí, kteří nesouMasí s tím, 

abychom od dětství byli otroky 

paďourských vykořisťovatelů a 

jejich státu. Všichni trampové se 

musí především sejít a domluvit 

se, jak se budou bránit. Nutno co 

nejrychleji dát dohromady široké 

oblastní sleziny na severu, v Plz-

ni, Čes. Budějovicích, Brně. Mor. 

Ostravě a Bratislavě. 

Kíuci a dívky, do toho! Nezaká-

žou nás, ani neochočí! Nejsme jen 

sami trampové. Desetitisíce dal-

ších m!adých lidí půjde s námi. 

Žádnému se nechce na execírák a 

nikdo se nenechá okrást o posled-

ní voiné chvíie života. 

Všichni na svá místa! 

&M<?eme rře&a poŕom, až /ač pos?<wcA<%A /I zase ŕy a&oM Mavy 
/íží srarosí; Tramping, /<?M řo příšera. Co nž se o /om napsařo, co na-
míavíío. /Me nic pľaŕno, /a%o mor se řrampía? šíříí, ccrc moA{y 
&ýŕ o ŕéc/t orgíícA fsnaď p. JVea&aner /o zpraca/c, ďoHŕc/'mc — a&yc/to/H p#& 
vídčíí ce/oa i a spoašř, co /.sv;;<? napacAaři a a&ycAoa? až /cJnoa pocAopí/í 
/a ašíccAiíioa snaňa aašřc/; v/asíŕHca, vési nas oď zčazy. ŠAoďa, žc až ro 
pan JVca&aacr acaapsa/, moňío /o řeď - moc ^ žc síova /ano/řo 
ncpoa:aňa/í — ačínííy /c a vy^aíí začas, ve č/eréw začaza/í vs/ap 
^rampam íío přírody. A'ažc, víí/ííc ía ázčosi/ívoa sřaros^ o nas? A rač 
Aamaraďŕ, čicří /sic /ešrč iač šřasiai, že praca/cic, ďcíe/re Aezčy niíččy 
svo/í prací, 6ez rcpM/:í ceíý íý^cn, v so&oŕa a v ncďčií pač mážere čísiJ 
a svátečné oMečení na čorso na /Varovní rřrďn /;e& na Vacíavsčc aaaičs/ř, 
ncrívč se vyAý&e/íe 7íasiro/enýa^ fíaa:áa; a pínčMm. /ioačic sc yc/ícA 
mra vám ('cveaiac/ně čapíc sí čnřňa o &oa/o/;a, „/fvčzJa" s'am yí přípa<ín^ 
ííoJa) a ŕea čcsčý zíaiý M v po^o&ě ďam a paná ve važaosií, /ie&oŕ 
všícAaí &a^oa mři poďíí na raš; „zacňraač". ^ až &n<?ere anavcní, řraňa 
ma mnoňo poňosa'aaýť/; a;ísi, mážcie pač za/íi řečaea:c č „ŕYečova/a", i a/a 
sc ýísr<? osvěžme. Povíďa/í Voskovec s WerícAcm, žc prý &aďoa vcačovsčý 
vzďacA, čierý /sn:c cAoďííí v soí?ora a v neteří črasr, Joccía praA/vcčy 
zažíičovavar, &a^oa Ao sem ífo Praňy a s ním čep^vai pivo, a pocAo-
piieínč, žc se Ao irocAa vžííy ífo ŕoAo piva ďfsŕaHC a čífyž sc vypřyc 
sčicařc, íač van; rváře zčcrvcaa/; ! /;os, /ayš/cačy sc zašíecAri. ^aí/c/c 
pro vŕasŕ, mísio irampsčýc/í oí/r/tovačcč &aďc/e zpívaí črasné vřasřeaecčd 
písažččy, iřc^a.- #e; Sřovaac fac sc spľeŕŕy a zpá-a/; ňe/ rap Jo Sŕo-
ľaaa) a /mé mMé a „aaše". Ví</:ŕc, že 7;c/satc (c^y o a;c ío /e 
prcce črasný č;a. no ?;c? 

Á pač sc &adc v novrnacň jasoi na^í ioa naší nároďní a vyspčíoa avcc/o-
/nčíosŕŕ. vy, čieří ;sic ycšré acčoaaK vo/casčoa povinnost, nczapoyncnrc, 
až vam navíéčnoa vo/ensčý Aa&ař, za co vďěčírc, žc masíic ř;ýr vzornými 
vo/ačy a aczapoaicň^ přísaAai, žc ^aa/c/c ve z/aM ma/rčce víasií /cnAíc 
rcžwi c/iraa;7 %o posiela; Aapčy črvc. Víic přece, co sc vše pro vas ďěra, 
co s/o/íme aáa;a/;y a ŕa&č peněz, nc&oi se ntascH při&rai /cšM čcřnící a 
Aoďnč vyz^ro/íi, a&y ázčosiHvě J&aH zá&aza, a&ysie se ncoMcviK něÁííe 
venča v ícsc a nečraJK ŕen čísiý vz^ac/í. Ťo vše sc <?ěro vc prospčcA 
zdravý peče o mŕáďež. ioAíe vše /e v naší osvo&^zcířč víasíí. /sic 
spočo/caí. žc /o? /I proŕo; ží;e začoao<íaraa „ňamaníŕa"/ Rožcna. 

všithni na i í í . poííath pyažshýA rrampů v páíc^^ 

6 . ú n o r a J o n á r o d n í h o d o m n v h a W í n ě . 

o J p o v í m c v š e m — ^ a i d ý s c n t n ž c p í á í / 

kamarádi! 

By) jsem s bráchou přítomen trampskému pottachu na Smíchově 
„U čísia". Nemoht jsem se dostatí ke s!ovu a také nechtě] jsem potiach 
zbytečně prodíužovati — mtuvita ústa povoianější 

Ale přičíním k tomu pár poznámek: 

Souhtasím ptně ustavením akčního výboru trampů, jak také většina 
ktuků schvátita. Heíeďte, chtapcí, nemusíte mít žádných obav ohiednč 
„organtsování" trampstva. Takový výbor je pouze dočasný pro dobu 
nouze — až nebezpečí bude zažehnáno, tak taky zmizí a musí zmizeti. 
Je to jediný a taky nejsprávnější postup k odražení paďourského náporu. 

Mtuviio se taky o tom. má-íi se k!uk z našich řad zabývat poiitíkou. 
Trampstvo není ani odborová, ani politická organisací, a zdálo by sě, že 
svobodní mužové, jakými trampové skutečně býti chtějí, nesmí se míchat 
do politiky. Mám však za t<o, že o politiku se starat mají a vlastně musejí 
— poměry ve „svobodné" otčině je k tomu nutí. Sledujte zajímavou 
souvislost: ve dnech, kdy vyšlo ve vládním listu oznámen! o zákazu 
táboření v přírodě, zabývalo se vedení sokolského „bratrstva" o roz-
šíření tělovýchovy pojetím táboření do sokoiského programu, čili jinými 
slovy, jak snadno, rychle a laciným způsobem dalo by se udělat z tramp-
stva stádo loyálmích a „státotvorných" občanů. 

Nejlepší odpověď na to můžete dát jedině vy. kluci Srandu teď 
stranou, postarej se každý o to, aby se naše řady aspoň zdvojnásobily, 
každý získej třeba jen jednoho kluka, který je mimo tramping, vylož mu 
o co jde, našlap mu do hlavy, že jeho místo není mezi Sokolíky, Vorlíky 
a podobnou čeledí, ale že musí s námi do jednoho šiku, za jeden provaz 
táhnout. To je přece taky kus dobré práce pro naše hnutí a nejlepší 
odpovědí na plány pánů s předvojenskou výchovou. Taky každý může 
říct víc, ale tady by to bylo pro pana vládu, no, dyf víte, co chci říct! 

Tulák Rcdden. 
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Tahé čeyf ^ co ye pyáuo, a!c nesíayd se o ío. 
(Černohorské přístoví.) 

ruda Čermák: 

plyn. 
(Kus vátky v míru.) 

„Masky nasadit!" 

Dvě slovní úsečky protrhly vzduch. Porozuměli 
jsme příliš dobře. Do plynu! Prý slzotvorného. 

V mžiku máme masky na hlavách. Podobajíce se 
příšerám, díváme se kolem dvěma slídovými 
okénky, která se ihned potí. Z jedné masky se 
ozvalo groteskní, tlumené „Búúú". 

Vehnali nás do plynové komory jako pokusné 
králíky. Pak hermeticky uzavřeli. Patnáct mužů. 
V smutné, úzké stěny, do kterých mžourá jen 
malé, dobře uzavřené okénko. 

Plyn, plyn. Už ho pustili. 
Vidíme, jak naplňuje prostor. Vniká mezi nás. 

Do nás. Do všeho. 
Přesto, že křečovitě přitlačujeme masku těs-

něji k obličeji (ač je připevněna náhlavními pásky), 
cítíme, jak počíná p!yn štípat do očí. Mozek jímá 
hrůzná myšlenka oslepnutí. Tedy přece slzotvorný. 
Soused mi něco povídá. Krčím rameny. Neroz-
umím! 

Strach! Masky nepřiléhají dobře. Držíme se za 
hlavou jako zoufalí. Nervy horečně pracují, slída 
se neustále potí, až s ní stékají kapky. Vdechujeme 
odporné výpary gumy. A oči nesnesitelně páif. 

Pokud nám zapocená slída dovoluje rozeznávat, 
vidíme se po různu rozlezlí jako švábi. 

Spotřebováváme pomalu všechen kyslík z dus-
ného vzduchu. S ním každou vteřinou ubývá vlas-
teneckého citu. 

Žíly na spáncích nabíhají k prasknutí. 
Ústa se široce otvírají a lapají po vzduchu. 

Patnáct lidí si navzájem krade vzduch. 
Mezitím uzavřeli přívod plynu. Dech řídne a 

krátí se. Rukou se zmocňuje šílená touha: strh-
nout masku! A ven, ven! 

Tato touha se zesiluje, zhušfuje, zveličována 
kletbami, jež zmírají v mase. 

Zavíráme bolestivé oči, abychom neviděli kama-
rády, opírající se bezmocně o zeď. Snažíme se 
utéci poslední myšlence: což nebudou-li nám moci 
zavčas otevřít? K utkvělé představě oslepnutí 
řadí se druhá: udusíme Se! 

Šedivé, nepřátelské stěny komory pochodují do 
jejího středu. Strop klesá, klesá, klesá... Cítíme 
ve hlavách jeho tlak. 

Maska nemá téměř už co filtrovat. 
Dost! 

lístek. Brož, Kardaš Řečfce, Čechy. 

Oddáváme se tupé resignaci. Vše je už jedno. 
Vše je bezvýznamné. Jenom někteří dosud ochable 
klejí a buší na dveře, které se neotevírají. Vždyf 
nás přece musejí pustit! 

Barevná kola se nesmyslně točí před zavřenýma 
očima. Teď, teď, ještě ne, t eď . . . 

Jako z jiného světa vnímáme náhlé cvaknuti 
zámku. Dveře se otvírají. Tedy přec! Konečně. 

Počínáme zase vnímat. Dýcháme hlouběji. Pro-
citli jsme. Oživujeme. Tlačíme se zesláblí dych-
tivě k východu. Každý chce být první venku. 

Vyhrnuli jsme se jako divoké stádo. Div. Ne-
omdlel nikdo. Jen masky, ten cenný erámí maje-
tek, jsou řádně zadýchány. Celé vlhké. Zpocená 
guma zase dráždí protivně čich. 

Odpočíváme, celí zpitomnělí, masky dosud na 
hlavách. Po chvíli je snímáme a přivírajíce roz-
bolavěně očí, opíjím^ se čerstvým vzduchem. Prý 
na hřbitově je vzduch nejčistší. Zmíněná plynová 
komora sousedí úzce se hřbitovní zdí. Věru, sym-
patické okolí. 

V hlavě stále ještě bolí a ty oči proklatě pá l í . . . 
Plynový oíicír se nám posmívá. „To je toho. 

Vždyf jste tam byli jen chvilku." 
Vojáci otrávili v malé komoře lásku k armádě 

a přinuceni p l a k a t i, pochovali ji na přilehlém 
hřbitově. 

Veřejná schůze trampů a místního oby-

vatelstva koná se I . února o 2. hod. odp. 

v Lukách pod Medníkem v hostinci Pe-

píka Lněničky. Kamarádi z okolí, do-

stavte se všichni protestovat proti zákazu 

trampingu. 

IrMMtě tanaMt 
oríginá) angHthQ Wes box 

K č W 8 - -

a ž W -

Jares!ay Eo&ata 

^HNBŽtKigaiMTB', 
Pioti Knížecí. 

Udejte číslo nohy. MMMUM 
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Box-Sporí. 
oficielní orgán říšskoněmecké unie profesionálů a amatérů v č. 534 napsat 
0 posledním matchi Nebolného následující zprávu: 

Dopis z Paříže. 
Skála, o kterou se vichřice roztříštita. 

Čechoslovák Nekolný, který dosud své soupeře odfukoval jako hro-
mádku smetí, nalezl již svoji skálu, o kterou se jeho vichřice roztříštita. 
Jeho velké vítězství nad belgickým rohovníkem Desmetem, kteté vyhrái 
krásným způsobem, zdálo se býtí nejtepší prognosu pro daiší jeho dráhuľ 
Ale ty neslýchané starty, to t e m p o , k t e r é k o n e č n ě s e ž r a l o s v é 
v l a s t n í s í l y — s a m o ho z n i č i l o . 

Ve čtvrtek našel ve Francouzovi Alverelovi svého přemožitele. Přiro-
zeně, že sál Wagramu byl vyprodán do posledního místa. Čech mě! 
65*500 kg. Aiverel 64*250 kg. 

Čech musel ve 2. kole po pravém kontradárektu na 4 vteřiny a též 
v Í0. kole po háku na játra a na bradu jiti k zemi. 

N e k o l n ý b o x o v a l v e l i c e n e č i s t ě . S t r k a l h l a v o u a mu-
se l b ý t i n ě k o l i k r á t z a to n a p o m í n á n . P o iO k o l e c h 
p ř i ř k l i s o u d c i (d ie R i c h t e r ) v í t ě z s t v í F r a n c o u z o v i . 

Marně jsme ovšem dosti dtouho čekali, že některý z časopisů soudných 
1 nesoudných čtenářů, uveřejní tuto kritiku z Box-sportu, který je znám 
svými odbornými a nestrannými referáty. 

Není konečně divu. Pan Hruban se s panem Kaisrem dohodli a mohou 
nám teď pouze odepřít referentské lístky. To nám bude konečně jedno; 
jedná se nám pouze o sport a nikoliv o kšeft. !ng. C. Míla Šidlo. 

Trampské iyžařské závody. 

Osada Cdoií Děsu pořádá dne 8. 
února své prvé meziosadní iyžařské 
závody a závody jednotlivců o pu-
tovní poháry. Proposice zašitá a při-
htášky přijímá: Josei Farkač, 
Smíchov, Štefánikova 22. 

Vyiučovaci boxtng-match v Edenu, 
při kterém se utkal mistr ČSR Jirák 
s Plecitým (B. C. Kladno), kterýž je 
dobrým kamarádem-trampem, byl 
přes Jirákovo neustálé íoulování, 
tlučení hlavou a zřejmou převahu 
Plecitého, kterému v naší partě říká-
me Zrzavý Táta — prohlášen neroz-
hodným. Přál si tak náčelník Čs. U. 
B. A. pan dr. Šembera, jak se vy-
slovil jeden z bodových soudců, 
kteří tento match bodovali tOOpro-
centně obráceně. Pořádky v Unii — 
což? Johny. 

šmelink: 

vzniká důvodné podezření... 

Hráli v Praze Kanaďané. Týdny 
před jejich startem mobilisovaly čsí. 
žurnály sportovní veřejnost. M-a-n-i-
t-o-b-a — to bylo slovo, ke kterému 
byly ve všech sportovních rubrikách 
připojovány ty nejsilnější sportovní 
superlativy. Nedostižitelní, nevyrov-
natelní, nepřemožitelní — Mistři. 

Kanaďané přijeli a zvítězili i ne-
zvítězili. Se svazovým mužstvem 
hráli nerozhodně, LTC porazili jen 
2 :0. Veliké nadšení opanovalo spor-
tovní žurnalisty. Vyrovnali jsme se 
nejlepším! 

Ale toto nadšení nemohlo vyhladit 
vzpomínku na příkoří, které se při 
této příležitosti událo na sportovní 
žurnalistice. Pořadatelé nejen že vět-
šího inserátu nezadali, placených no-
ticek neposílali, ale ani řádných 
vstupenek žurnalistům neposkytli. 

A přece žurnalisté se přičinili, aby 
co nejvíce diváků přišlo na Štvanici. 
Opominuli při tom i svou obvyklou 
obezřetnost, neinformovali se ani, 
jak to s tou Manitobou vlastně vy-
padá, jaké je jeji místo v kanadské 
kanadě, je-li mistrem či snad jen 

mužstvem prostředním, nebo dokon-
ce druhotřídním. 

Obezřetní žurnalisté, kteří bez vá-
hání zjistí, co měl včera k obědu 
jeden z nejlepších velterů Evropy, 
který se utká s naším nepřemožitel-
ným" atd., kteří neopominou iníor-
movati své čtenáře o tom, že oblí-
bený jezevčík pravého obránce „mi-
strovského teamu severního Monaca, 
který bude příští neděl hostem na-
šeho ligového teamu" dostal koliku, 
tito žurnalisté v nezištném zápalu 
pro hockeyový sport zapomněli zcela 
informovat se o umístění Manitoby 
v kanadském hockeyt, o jej) třídě. 
Stačilo jim, že před lety vyhrála po-
hár, aby naladil svá lyrická pera 
do poloh nejtíbeznějších 

Až teprve urputní pořadatelé, kteří 
nedaíi jim žádných vstupenek, _pří-
pamatovali jim jejich povinnosti. 

A tak 4. číslo nej-niomiovanějšího 
sportovního týdeníku ,,Star" přináší 
o zápasech s Kanaďany jen výsledky 
a poznámku, že „vzniká veimi dů-
vodné podezření, že nebýt nám uká-
zán prvotřídní team kanadský, ný-
brž mužstvo, které neni na četných 
místech mistrovského žebříčku ka-
nadské země". 

Pozdě, ale přece Velmi důvodné 
podezření však trvá. že sportovní 
žurnalistika má předběžný i doda-
tečný zájem jen o takový sport, jehož 
pořadatelé jsou uznalí 

Jakej je rozdíi mezi Dykastem a 
Píďou? D y k a s t H u č e r u k a m a 
a P í ď a h u b o u . Otík, 

Bibý by byio: Hrát divadlo pro 
nezaměstnaný, prodčiat, a chtít na 
nich náhradu. Otík. 

— Franta má záškrt . . . 

— Pro Krista pána! 

. . . zaškrtnutej v Trampu ten čtánek 

o předvojenské výchově. 

Ustaveni sportovni komise „Trampa". 

Spolupracovníci sportovní hlídky v Trampu rozhodli se ustaviti při 
časopisu sportovní komisi, jež by měla na starosti říditi jednak hlídku 
a hlavně pořádati trampské sportovní podniky všeho druhu. S nastávají-
cími jarními měsíci bude třeba, aby všechny zápasy, utkání a j. byly 
v „Trampu" uváděny a vyzýváme proto všechny osady a kluby, v nichž 
se pěstuje jakýkoliv sport, aby okamžitě delegovaly jednoho kamaráda, 
jenž by se pravidelně zúčastňoval práce a porad komise. Sportovní hlídka 
„Trampa" bude značně z jaru rozšířena a záleží proto na ordách a klu-
bech, aby byly s námi v nejužších stycích. Přihlášky do sportovní komise 
adresujte na redakci. 
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Farář a lékárník se pořád hádali vo 

slepice. Jednou chytil lékárník farářovo 

kuře na svý zahradě. Poslal ho farářovi 

s nápisem: „Nepokradeš!" Farář kul kru-

tou pomstu a když zase chytil mezi svej-

ma slepicema lékárníkovýho kohouta, 

poslal ho lékárníkovi s cedulkou: 

„Nesesmilníš!" 

— Dugasi! řekni nám, co je to 
žluté nebezpečí! 

— Sím, to je zahozená slupka 
vod banánu. 

Vočeho máš tu bouli na hlavě? 
Plif sem na firmu — a vona mi spadla na 

„A dyž sem se navracet z vojny, zapomněl sem 

tam něco a skoro celou cestu jsem proto breče!!" 

„Hm, snad ně děvčátko?" 

„Ne — a!e naíackovat rofákov!." — šcíe. 

Povídá pan učite!: „Miláčkové, dneska si na-
píšeme, kdo co rád jíte. A!e povídám předem: ne, 
aby někdo vop'sovat!" 

Když pak pan uči.e! úko!y proh!íže], vidě! toto: 
žák František Skočdopo!e napsa! j á m á m r á d 
buřty a Par!ásek, co sedě! vedle, napsa!: J á 
t a k y 

— Ůéče! Tomuhle říkáš telecí kotleta? Vždyf je 
to urážka pro každý tele! 

— Tak promiň, já tě nechtě! urazit! Dandy. 

Pročpak si za náma nepřišel do ho-
spody? 

Nemoh sem. Já byl se ženskou v hotelu! 
Poslouchej, víš jak se říká ženskej, 

kerá de s každým chlapem? 
člověče, nenadávej, dyk to byla tvá 

žena! 
Modré voči, proč pláčete . 
. . sím, my loupáme cibuli 

K f H n F & E f w T E D Y O D V Ý R O B C E 

KDYŽ A / ä r V A Í F n t F vESEtÝno — 
— — — — H M m t m t a a ď s * ^ ^ PRAHA — J áma . 
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Ě ^ R H g y Podařilo se 

^ nám získati 

19Z9 pro 

čtenáře prvý 

ročník „Trampa" a prodáváme jej po 20 Kč. 

Pospěšte si, na skladě jen několik výtisků!! 

Nejlepší kytary, banja a mandolíny, koupíte u fy. 
ANTONÍN KONRÁD, Praha H„ Na Zbořenci 15. 
Veškeré hudební nástroje! Doporučujeme! 

TěžhosH 

Živoí jen /eíŕnofÍHc/iý pro&íém.- cňíe&H 
s ŕmavon a Mon AarAon a voníc: sŕŕŕďon, 
Ans masa a měAAé náručí. 
Žívoí je a ř?tí/ít a neAďy i řěžAý zarmaŕeA Írťí íř, 
A - J n y s pocňopn (íoíernosíí a &e^oAMnosíí příjífon 
g zře a nenrvaíe AřiAnon a zcňačí. 

CAofíníAy ješM m'Mv neo&íěžAaiy seíeni a Ař;;.sy, 
na šaeňovniri 7:an;poMeAé Ara/'í Ara'/ovsAý ííé/. 
0&rovsAý;ni píaAaíy měsío spoAojcné ĎřicAo v smícAa naŕŕAsá 
Cíotw: z variéíé je i s červe;!ým pMínem po 76. v měsíci no pro</e/. 

řMsaďy v AMivec/í nsnaiy. Nří<íeie ieái jaA sv/eA/iaí: 7;aďi. 
Vápno a piseA už nemoňo;: napí^ se votřy a na mafia 
NěMy se čiověA s živoíem o šereďnon sAaíečnosi vsaíři 
a sia&ým padiem paA /a'pŕŕ/näFe proHí/. 

Nodmy <íne iezoa pofi ^avřený;ni iowírny a špřAa;: po 
///aíi není jenom naroA žainriAa a v.ŠYVeína cňur. 
Cňvíie přeAia<iané nezaniěsínanýma raAama proraňa/t se Mně. 
NospoíisAý síoArai aačína Aan'nAy a na/Y/yf pAa'rA'ý snf/. 

íapiči šiěsií počřp;'snýí s;nénAy /možným: siovy. 

v zaďecí: není ponAazAoa na ne&e a AM. 
Pro zasiapa ma<irci 7iMají přiiéAava nazvosioví. 
CAaíií věioa Joveďoa za/řro^ii mečem — a (icveďoK Afíi. 

Aíaž se ženou aíopí naíiěj v ArníčAa s Aavon, 
vře než na živor mysíí na raAcv a rov, 
visíce &ez ažiiAn na AyyarHe 

Sen.-

aiicemi píseň natí Híisiva 7:ačící iavoa, 

Aiera ŕresiá praľfioa a sprare<íinosii Oíívafnýcí; siov 

a aAaže vždycAy Aa pŕeďn, nežii se o/;ié<í/:e. 

— Kluci, kluci, — Venca visí 
v hospodě!!! 

— To je toho, to já taky. 
— No jo, von se ale, bíbec, 

voběsil! Bytná. 

— Hajej, můj andílku, hajej a spi . . . 

— . . . 'símte, mutr, já se ti divím, jak chceš, 

abych spal, dyž mi tady tohle hulákáš. Teddy. 

— Na co máš v brocaku to sklo? 
— To je tabulové j vocet! 
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tquaw 
stránka 

naškh 

děvčat 

Jak ztrácíme kamarádky! 

/e AezAé ďrvrc, /í's/í; j í 
z vas néAďo zna. 7c pě/Mé nrostM, 
vť/rce Arasné moďre oči, /;<?zAa 
o z/arč Prasne viasy. /Ue taAé ;aA 

AezAa, &yia : Aoďna. ne-
vrďě/a jsc//; /cšíě ^a/í ďo&ré a apŕŕmné 
AofAy /aAo /e rfeíena,- a /aA yeseta 
vžďy &y?a, samý žert, ásměv 
vžďy A/ašAV ŕ a AezAa ástečAa, Aažďý 
/í iNťř roď. Áte co /o ťše přa/ne. /e 
až pro zřrace/M. ŕMena je švaď-

mě/a mammAn, cAaďon vdoya, 
A/ťra <;' opaíroyařa 7'aAo 0A0 v A/avě. 
Aře zemŕe/a a ř/eía zRstaia sama, 
p/osířeďAá, a A ^oma /cštč pro-
pas/;/; ze zavnčs/HOHi. /eden nóM sa-
/on ;;a;a/ /aAo vše 
&,v/o Ha ní Arásné, vše /í s/aše/o, 
pro/ože ona /e sama A/as;;a, o taA 
přeďvaďé/a pří oďpo/eďnícA ča/ícA 

ro&y, pasové /oaMy, Ao-
žicAy a poď. Parny z ve/AéAo světa, 
Aíerě ;nayí p/né měcAy, are nema/í 
eíegaací a Arasa, díva/y se na ní z/a-
ŕýmí /omě/y, ďržíce a se&e psíAy, a 
nčí/y se oď ní c/e?a;tím'ma posto;!, 
zapomína/ícc, že v /é ro&ě /e cAada 
Ao/Aa, Aíera, až ty cary svíěAne, ma 
ííěží se do čeAo o&íěAnoat, a za těcA 
par AortmeA, Ateré dostane, počíta, 
co &y si AoapFía A večeř:, a&y jí z&yío 
Ha noc/eA. 7*eď ma řřeíena „mecená-
še", Arerý ocenit její Ardsa na móď-
nícA přeAÍK/AácA, a ma dost prac/m. 
aAy si p n;oAí Aoapí/. i^íAaíí o ní, že 
ji její Ardsa sreďřa A špatnost:, nie 
/a tvrdím, že /o ne&yia její Arása, 
Ayía ío í^íďa, /ejí těžAé posíavení a 
paA to oMěAan; do /ěcA ďraAýcA M-
tcA, Aterě toHA sinšeíy o Areré Se 
/i ro vše syeď^o. ée mi Hro 
ŕŕe/eny, že /sme /ŕ zŕraŕ/M, aře taAé 
proto, že až ten paďas /i z/nčí, až se 
/i naĎaži, ra& // oďAopne, a co z ní 
pa/: &m?e? ř/eieno. ďíyčo ďraAa, není 
možno, a&y ses /eštč vráííía? 
A /;am, my tí pomažeme, nezástáve/ 
v ^om &aAn ,̂ /e tč ve/Aa šAoďa/ 

Božena. 

Učvčata, hotky, kamarádtfy a htavné Motty! 

V 3. číste ..Tra,npa" jsi MoHy napsata, co 
se mi zdá, ttejstabčji řečeno, moc podivné a 
zmatené. ..Rovnici, která by v náruč potožita 
chudé i bohaté, do nejdetší smrti nikdo ne-
vymystí. Teorie o kapitá)u a protetariátn jsou 
svatým učením, podobně jako otčenáš." Straš-
né. ate strašné moc se divím, že pro tebe může 
být „teorie" kapitálu ,a proletariátu svatým 
ocením, že té ten k<S)itá< už dost jasné ne-
přesvědčit o tom, že nen! jen „teorie", že je 
to cetý živý syst'm, systém, který té okrádá, 
ubíjí a vysiluje. A k jen tte takto srovnávati? 
Copak nevidíš celot) tu Mvotnost tohoto boje 

je celá třída pracujících, kteří jsou okrádáni, 
a kapitalisté ti, kteří je okrádají; což to vše 
není dost jasné pro každého? Nevidíš ty tisíce 

městnaných, htadovýíh, kteří chtěií vracovat 
a žít. nevidíš tu celou krisi toho kapitalismu. 

stavně okrádání všech pracujících tím kapi-

Což nekřičí jasné reportáže Gézy, články 
Franty Šerifa, což to nečteš z každé řádky 
těch, kteří zakusili a zakouší na své vlastní 
kůži, co to je, ten kapitát a který není jen 
„svatým učením"? Což vůbec tze hledat ňá-
kou rovnici, která by nás položita v náruč 
těch bohatých, znáš snad někoho, kdo by ji 
chtě] hledat, a proč by se vlastně měia hle-

o b o j , ve kterém to my musíme vyhrát, že 
do tě doby ti bohatí nedovedou a nikdy ne-
budou nic jiného provádět, než okrádat ty 
chudé a pracující? Je možné sc dneska ome-
zovat pouze na kamarádství? Vždy! je tolik 
samozřejmé, že je mi kamarádem každý, kdo 

není možno pracovat k jinému, než k tomu, 
aby kdo nepracuje, prostě nejedl a abychom 

Snad se ti to bude zdát kožené a ..málo 

slyšeně „míchá do toho politiku" — ale za-
mystíš-li se trochu a půjdeš-li trochu hlouběji, 
musíš uznat svůj omyl, musíš uvidět dokonale 
a jasně, co bývá v „Trampu" často dokonale 
a jasně psáváno. Mystím. že je zbytečně, opa-
kovat znovu totéž. Vždyf běží stále o jedno 
a to samé — stejně o náš tepší život o náš 

části. A stavím-li se proti tomu, aby mi ne-
být brán nárok na kus lesa, kus zeleně, stejně 
se musím bránit, je-li mi žebrácky placeno za 

sek zeleně, jsou ti sami, co mě okrádají jinde. 

ho. než aby ta naše stránka „squaw" byla 

to musím pracovat a toto píši. Lída. 

Děvčata — trampky! 

Promiňte, že mezi vás iezu, aniž 
bych by! Lucie, Boža nebo Motty, 
a)e proto, že ve „Squaw" mne něco 
botí a to je to věcně nekonečné — 
která je a která není dobrou kama-
rádkou. Těma párma řádkama žádná 
z Vás ještě není tou pravou kama-
rádkou . . . když byste neměiy to 
věrné kamarádství v krvi!! A pak 
— jedna z Vás psata, že každý jezdí 
ven pro vyražení, ate chyba távky! 
My zde jtnáč pohtížíme na tramping, 
než ona pisatetka. Tramping je pro 
městské kamarády i dívky spojování 
městských s přírodou, ate pro nás, 
kteří žijeme v horách cetá téta i zimy 
pro přírodu, tak jako příroda pro nás 
znamená tramping: Život. A nyní 
chtějí nám život vzít, ate přes to 
z nás chtějí, mít statnou oporu mta-
dého státu! Ate jaká bude bez Života? 
B!áhovci, kteří kujou zákony! A 
proto, dívenky, nechte niž všech dis-

kusí a pamatujte, že i na Vás platit 
bude též chystaný zákaz tram-
pingu!!! Ahoj! 

Šerií Nestyda. 

Cařihrad. ]9. iedna Í93I. 

Máje ze Zambezi! 

jsi dobrá trampule^ 'tedy věz, že se rozhodně 
mýlíš. — Ty jezdíš na čundr pro zábavu a 
vyvětrat si pajšlík na čerstvém vzduchu jak 
ptšeš, Ahoj, panenko, trampské^ srdečko vábí 

už bych Ti odpustila, láska k přirodě je prosté 
vrozená, za to nemůžeš. To mne však na Tebe 
rmoutí, když tvrdiš. že všechny, jakmile 
oblékneme v pondělí městské šaty. stává se 
z nás zase civitnt člověk. Tak, a v trampském 
kvádru tedy nejsme tidi. K smíchu, házíš btá-
tem sama po sobě. Pamatuj si. že dobrou 
trampku hadry nezmění. „V civilu" )i poznáš 
podle nenapudrované tváře, podle jednání, 
podle chování, podle její přirozenosti. Velká 
škoda, že jsem tak daleko, že nemohu si 
s Tebou osobně pohovořit, aby jsi mě mohta 
prozradit jaký požitek a rozkoš nám posky-
tuje tanec. Já si myslím, že. když chodíš do 
kaváren tančit, tak bud jdeš s padourem a 
když třeba s máti. pak ale docela určitě tam 
sedíš na milost odkázána zase usmolenému a 
třeba ještě všelijak nemocnému patfourovi, až 
si pro Tebe přijde tančit. Je zajímavě, že se 
trampům vytýkají hulvátské způsoby, že se 
hubuje na příliš volný styk děvčete s hochent 
v přírodě, že časopisy paní a dívek považují 
trampskou morálku za poukou bublinu, co však 
se skrývá nestouduosti a smystuosti za ele-
gantními tanci,to žádný nevidí a pro to se ještě 
dělá reklama. A co říkáš, nemohta by jsi ka-
várny změnit za trampské večírky a potlachy. 
Milá Májo, nesmíš zapomenout, co patří k po-
jmu dobrá trampka a víš, není to tak snadné 
býti silnou a otužilou kamarádkou a Mavně 
také něžnou bytostí se smysty pro všecho do-
bré. A až Ti „rodičové dovotí" v tété jezdit 
na čundr, ujišfuji Tě. že se docela určitě 
obejdeš bez „divokého" šátku na krku a pro-
sím Tě, nech ten grámec doina, abys nerušila 
klid přírody a neptašila Ptáky, po případě ne-
rozlobila dobrého trampa s kytarou. A jestli 
přece někdy vypadneš do přírody s grama-
fonem. pak tomu neříkej, že jedeš na tramp. 
A pamatuj si. že býti za jedno s přírodou, jest 
býti konečně živ! Ahoj! Bobina. 

Ašiuo! 

Proč se taky neozýváš ve „Squaw". Či jsi 
státe táž, co dříve. Jedna z těch málo dobrých. 
Ozvi se ale přec. co je z^Kolbenkou, Oach-

již odcizila? Odpověz nám do „Trampa". 

— Kluci, af žije předvojenská vý-
chova. Ode dneška ani krok do 
hospody. 

— Chodíme jen do pivnice. 

— Proč iste ukradi to teie? 
— Von ten pán mi je darovat. 

y 

— Jó, povídá, co stoji? Aie to 
nestojí ani za řeč. Tak jsem mu řek): 
Děkuju a šei jsem. 
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Jihočeská slezina trampů 
v Českých Budějovicích. 

Jednotně proti paďourůni a jejich náhončím. 

Bez plakátů, bez oznámení v novinách, bez dlou-
hých příprav seš!o se nás přes 300. Na výzvu 
v několika dopisech sjeli se zástupci 28 osad z ce-
!ých jižních Čech. To dokážou jenom trampove. 
Malý sál v Protivínské pivnici byl strašně malý. 
Pojme 150 osob, no, nacpalo se jich tam na 300. 
Kluci stáli ve vedlejší místnosti- a mnozí odešli, 
neboť si již neměli kam stoupnout. 

To byla odpověď všem paďourům, a především 
těm, kteří jsou v řadách trampů. Též v Budějovi-
cích osada „Modrá osma" prohlásila, že se nebude 
zúčastňovat žádných akcí, poněvadž je to „ne-
trampské". Slezina ukázala, že se s podobnými 
živly nesmíme ani na okamžik patlat, af jdou ke 
všem čertům. 

Po řeči kamaráda Rikina bylo jednomyslně 
s nadšením přijato následující 

prohlášení zásad trampského hnutí: 
!. Tramping je sociálním hnutím p cující mlá-

deže dělnických a středních vrstev. 

2. Je vyvolán nespokojeností pracující mládeže 
se stávající společenskou organisací, slou-
žící zájmům soukromých podnikatelů, zva-
ných trampy paďoury. Tito paďouři vládnou 
ve státě, chtějí zakázat tramping a donutit 
pracující mládež, aby se v jejich zájmu pod-
robila předvojenské výchově. 

3. Klademe zájem všech pracujících, a zvláště 
mládeže, nad zájem paďourských peněžních 
žoků, zastíraných vlasteneckým žvaněním. 

4. Odmítáme každou politiku, kromě té, která 
je vedena jediným cílem — osvobodit pra-
cující lidi z třídní nadvlády paďourů. Jen 
taková politika je trampskou. Odmítáme 
především ty, kteří pod záminkou „nepoli-
tičnosti" snaží se nám namluvit, abychom se 
nestarali o své existenční zájmy, abychom 
byli „hodni", sportovní a zaměstnávali se 
kanadskými žertíky. Prohlašujeme tyto lidi 
za náhončí paďourů, kteří nemohou býti 
nikdy našimi kamarády. 

5. K řízení svého postupu volíme trampské vý-
bory, v nichž jsou zastoupeny všechny 
osady, místní i závodní kluby. Jedině tyío 
výbory, pověřené důvěrou všech kamarádů, 
mají právo vystupovat jménem trampů. 

BoM 
M „enaía" 
V i n o h r a d y , 

saíaHMva ! 
Ž á d e j t e c e n í k . 

6. Našim jediným listen ie „Tramp", časopis 
vydávaný a vedený trampy. 

7. Vyzýváme všechny kamarády z celého 
Československa, aby se připojili k našemu 
prohlášení a semkli se jednotně proti paďou-
rům a jejich náhončím. 

Po živé debatě zvolen oblastní výbor tratnpú, 
v němž se nacházejí následující kamarádi. Tiba, 
Nora, Caribu, Seňor, Gody, Paša, Bludný Joe, Ůld 
šerif a Jerry R. 

Bylo zdůrazněno, že každý člen výboru, který 
by nepracoval v duchu přijatých zásad, dostane 
hobla, nabije se mu kušna, načež bude vyloučen. 

Nejbližší úkoly výboru jsou: Tisk, kluby a scéna. 
Schůze výboru každé úterý v 7 hodin večer. 

Z konaných již protestních schůzí proti 

zákazu trampingu a proti předvojenské 

výchově obdrželi jsme již resoluce z ná-

sledujících míst: 

Most (Turksib a Frunze), Lomnice n. 

Pop. (10 podpisů), Písek (Rudá Tajga), 

Kolín (slezina, na které bylo přítomno 

300 trampů), Strakonice (T. C. Sbratře-

ní) , Jindř. Hradec (osada Tolmačov), 

Poděbrady (Old Michigan a Novgorod). 

Několik dalších došlo ještě během tisku 

a nebylo proto možno tyto zaregistrovali. 

VšeeFmy ŮHííoH přečřeny na FM. paířa-

cAn praás&ýcA írampá, Ařerý se &Hcře 

naí v póíe&, 6. února y Národním Jemé 

o X a r J í n ě . 

Trampský akční výbor předá resoluce 

společně příslušným úřadům. 

Afeořáfeyre se s t ? o M n : m o M a s í n t c A seAá-

zi v místech, hde ne&y!y třosaJ hondny. 

Věc je vážná, nevěřte stařičkým tram-

pům, kteří jsou zjednáni k hašení odpo-

ru, věřte jen sobě. T. V. D. 

Kamarádi, na osadu vezměrb jen výbornot: 
dršřkovou polévku v kostce 

Ve dvaceti minutách vařená. Žádejte všude!! 
Balíček na 3 porce za Kč 3.—. Továrna 

Karlín, Zahradní 7. Tel. 29414. 
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V L i t o m ě ř i c í c h - T e r e -
z í n ě se upatlala couravá banda 
hnusnejch trampů. „ctitelů dobrých 
nápojů", slyšící aa jméno „YUCON', 
sflákaná ze všech koutů naší drahý 
vlasti a přilehlejch planet. Osada je 
bez stálého místa, každej dutej jak 
bambus, veškerý vosadnt inventář je 
rozsekaná půlka stanu. Paďourům 
voláme „Vy nám taky" a jím na 
vzdor budeme pěstovat řádný kama-
rádský tramping. Zimu! sleziny ve 
středu n „Lhotských' v Litoměři-
cích. Kluci a děvčata z okolí, kteří 
jste již syti paďourské společnosti, 
hlaste se do osady 

Osudem zavátí trempíři k nám 
hlaste se u šerifa Zdravíme celej 
Sever hurónským a h o j ! Za vosadu 
Malej Johnie, co by šerif, Bessie, 
Gaučo, Jim, Ben a Šuplík. Adresa 
šerifa: Johnie Kalina, Terezín, pivo-
var 

Kamarádi z Jičínska. Semilská, Bo-
!es!avska a celého Podkrkonoší! 
Voláme již po třetí a snad i teď 

marně! Nastala vážná doba, kdy 
jednotlivec nic nezmůže a celek 
hodně. A proto spojme se všichni 
ke společné práci, osobní třenice 
nechte všude stranou a koukejte co 
nejdřív se ozvat, bychim nezaháleli 
ve vážné době. Buďto pište do 
„Trampa" nebo přímo na adresu: 
St. Bohdanecký, Lomnice n. P., 
„Kárlov". Nejlépe by bylo sě slézt 
v Sobotce anebo v Jičíně? S dou-
fajícím AHOJ! 

Osada „Stydlavých". 

Všem kamarádkám, trampkám, 
oznamujeme, že jsme nedávno zalo-
žily novou dívčí osadu „U tří děv-
čátek" a zároveň jím posíláme kama-
rádské pozdravy. 

Za osadu: Kitty. 

Co bys viastnř chtě), kamaráde? 

A byt večírek y Kytíně. J i tam nebyl. Po 
tom večírku hurónský řev nakvašených čtyř 

jio tak teda honem hromosvod. Aha, politika. 
Potitika zničila náš stibně se rozvíjející tramp., 
ský večírek, ano. zatlačiia náš trampský pro-
gram, ano, dopřáia radosti jizlivě se chtecha-
jícím L. O. !(. Ano. ano, jen politika! Hrom 
do ní, pryč s ní, fůůůj!! Ate . . . Kluci, řek-
něte mi, prosím vás, upřímně mi řekněte, co 
rozumíte pod stovy trampský program? Pís-
ničky! Dobře. A budete-ti rejt do paďourů, 
začne nějaký tramp, který je cetý týden paďou-
rem a v neděti si na trampa hraje, řvát: „S. 
O. S., šmarjá, potitika!" Ano, to už je poti-

titiky. Kluci, jestli mi někdo kromě těch písni-
ček označí něco jiného, běžně nazývaného 
programem co by by!o trampský a nebyta 
v tom naše poiitika. poštu mu soukromou 
adresu. Od půlnoci do půtnoci tni může dávat 
hobia. Na potlachu T. V. D. jsem styše) tato 
skvětá slova: „Vy mně chcete dostat ke ko-
munistům. Ate já na to neskočím!" Dobrá, 
neskákej, kamaráde. Ne, buď co buď. Poslou-
chej kiidiiě své ministry ve vtádě, kteří ti teď 
tramping zavřou. Miluj dáte vtast, žádný ti 
to nebéře. A až ti vtast dá kvér do ruky a 
řekne ,,di", zahoď svoje trampství, a či. 
Žáduej tě nedrží. Persekuce se tě nebude do-
týkat. Ty jsi jistě na trampingu moc neztratit. 
Konečně, metát je tepší než srdce kamarádů 
od osadního ohně. Jdi: řvi dát. že nechceš bej^ 

už politiku znát. Ale nebude to potttika tvých 
kamarádů. V neděl; po dobrém obědě dá ti 
žena „Političku", a ty. čta o nových zhova-
dilostech posledního hloučku trampů, odptiv-
neš: „Zatracená sběř! Zavřít by to měli. 

nám. Potitikou. Chceme-ti se ubránit, musíme 
jít proti nim. Se svou potitikou, trampskou, 
proletářskou. Cekám, že mi namítneš, že se 
necítíš proletářem. Yatda z Oktábru. 

Všem trampňm a trampkám ve Ptznt 
a vokotí! 

Oznamujeme, že po dlouholetém 
pronásledování a utrpěni zrodila se 
nám osada „Osmi bouřliváků". 

Chatu (místo na chatu) již mánie 
vyhlídnuto, jenom prachy schází. 
Tedy prozatím stanaři. 

S bouřlivým Ahoj za vosadu 8. B. 
sherii Pepek. 

Redakci „Trampa" ! kamarádům 
k úvaze. 

Jako praví trampove jistě každý 
z nás máme v krvi tu touhu, podívat 
se trochu dál do světa, než stále 
jezdit do své osady. Takové přání se 
za dnešních těžkých životních pod-
mínek nesnadno uskuteční. Ale přece 
najdou se mezi námi kamarádi, kteří 
za určitých podmínek se na takový 
delší „čundr" pustí. At je to Šumava, 
Slovensko či „Podkarpanda", přeci 
je dobře, jsou-íi nám známy předem 
informace, než jde-li se bez nich. 
Jde tu hiavně o cizí státy a potřebná 
znalost jejich hospodářských i soci-
álních zřízeni. 

A nač si tedy kupovat průvodce, 
či shánět od turistů informace, když 
tuto svépomoc můžeme si zařídit 
sami. Snad by se v „Trampu" dala 
zřídit taková hiídka, kde by se ti 
zkušenější kamarádi rozepsali o 
svých dojmech z cizích zemí. Rov-
něž by bylo zajímavé, kdyby také 

kamarádi ze vzdálenějších míst 
psali, jaké podmínky jsou n nich pro 
trampováni jejich krajem. Zvláště 
důležité i důvěrné věci by se mohly 
zprostředkovat osobně či písemně. 

Já sám bych potřeboval informace 
o „čundrováni" Jugoslávií a proto, 
kamarádi pište! 

Ahoj! Kazan 
(osada „Bosáků"). 

P o z n á m k a r e d a k c e : Uve-
řejníme již v tomto nebo v některých 
nejbližších číslech první seznam nej-
lepších asylů pro trampy na celém 
světě. 

Jak sem dosta! dekle. 

Stalo se 27. XH. m. r. — Teda před 
novým rokem. V obchodě se začí-
nala pomalu dělat inventura. — Byla 
sobota. Blížilo se k fairontu, když 
nám přišel obchodvedoucí slavnost-
ně sdělit, že v neděli se bude pra-
covat dále na inventuře, a ještě 
k tomu zadarmo. To se ví, že sem 
se proti tomu ohradil. Přece nejsem 
otrok, abych někomu zadarmo dřel. 
Obchodvedoucí s tím běže! hned 
k šéfovi, prej nechceme děiat, a že 
to štvu. Tak si to asi v kanceláři 
pěkně se starým dal' dohromady. 
V neděli se nedělalo a já byl po 
práci zavolán do kanceláře k rapor-
tu. Tam mě starej povídá: „Sbalte 
si svý věci, předejte skladníkovi ná-
činí a pak sem přijďte." 

Po vyřízení svých záležitostí se 
skladníkem štráchám si to znovu do 
kanclu. Ještě sem nezavře! ani dve-
ře a už na mě starej chriil svý pla-
menný slova o hospodářskej krisi a 
o tom, jakej on je socialista; — no, 
zkrátka, fůra slov a skutek žádný. 
Když sem ho z toho vytrh, řka, že 
se mně jedná o tu neděli a jak vůbec 
k tomu přišel, abychom dělali zdar-
ma. „Když jste takový socialista, tak 
to od nás na žádný pád nemůžete 
žádat, vždyí dete sám proti sobě." 
On zas na to: „Je přeci zima. práce 
tolik není, tak to pude zdarma, né?" 
A já zase: „Vy nebudete platit a my 
dělat a je to, no né?" Staré] už ale 
toho měl asi dost a řekl: „Následkem 
nedostatku práce vás okamžitě pro-
pouštím a týden výpovědní vám vy-
platím." A byl sem odbytej — odby-
tej za to, že sem chtěl za svoji 
práci míti zaplaceno. 

Desky na ročník Trampa 1930 
budou k dostání asi po 5 Kt. Objednejte ihned! 
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Tak vidíte, kamarádi, jak se s ná-
ma jedná. To víte, je krise, tak toho 
chtějí využít, ate nehiedí při tom na 
to, jak si podkopávají své ztrouch-
nivěié základy — své viády, vlády 
kořistniků. 

Ahoj! Ostravák. 

Osada Dont-verry koná nutnou 
členskou schůzi 28. t. m. v Nár. domě 
v Karlině. San-Diego, dostav se! 

Trampské veřejnosti! 
Trampské osady, které dosud po-

strádají vlastních pohlednic, znázorňu-
jících osadni život, upozorňujeme na 
fotomontáže — pohlednice — které 
vyrábí za výhodných podmínek náš 
odborný osadní fotograf. Místo růz-
ných pohlednic posílejte Vaše — 
trampské. Při nejmenší objednávce 
200 kusů od stejného druhu stojí tyto 
70 Kč, mimo Kč 10—15 za fotomon-
táž, kterou Vám pošleme, můžete jí 
použit k výzdobě chaty aneb potlaš-
ného lokálu. Pohlednice jsou vkusné 
— ručně rozmnožované na prima 
materiálu. Učiňte zkoušku! 

Zvětšeniny a různé kopírování 
prvotřídně a levně. Zájemci pište na: 
Osadu Old Michigan, Fr. Kareš, Podě-
brady. 

AM^/OAf, 
/o &yfo v iéié pama/a/eš? By/a 
noe; černá a čkiaáná. Vracei: /sme se 
ž ŕrcmpH. Že/ezničn: pražce monoŕon-
ně áané/y poá zaprášeným: kanná-
kami. V pravo i v /ěvo čer/;c o&rýsy 
/esa... /fvězáy.. . přeá ::ám: áva 
v /e/ick září kovové se řes^HOHc: 
prai:y. Dvě ces/y, kieré se 
Herozf/Mze#... Aíez: ním: /sme š/:. 
Ty a m — 

/emný vánek přmesí sííno:: ran: 
pryskyřice a vřňkéAo mec/:::. — — Ten 
krok, Afarmn, krerým /sem překroč:^ 
příkop žeíezníčHíňo náspe, &yi pnáový 
— m;movo/ný. — 

O&a /sme zás/a/: siái. — Ty naňoře 
— /a áoie. Tvé černé vfasy ivořiiy 
osiré kŕm/Hry v ráme: iivézá. Té/o 
&y/o ve s/:na. — Á ďase &o/ovaf% 
s níozkem... án: siovo /sme nepro-
:ninv:i/... Tvá &:iá /orna svíii/a /mo:: 
— /aseinovaia. — — Pak se pomai:; 
knaia.- šférk svez/ se so/va s^yš:̂ e?ně 
s násp:: - a koie/e i?ýiy překro-
čeny - — 

/i káyž noční via k za&::rácei /moa 
a /asná svěiia paimaná k/oazaia po 
Tvé ŕ var:*. Tys až spa/a. — V ááice až 
áávno zmize/o červené svéíéiko po-
s/eáníko voza o /o &y/ čas, a&ycA 
vs/ai a oáeše/ pryč — áa/eko — 
— Me &yekom se nž niMy neaviáěi: 

<Venčinii /sem /oko/ 
^ ánes? Dnes, káyž /sem Té viáěi 

v saŕeck v nárač: /éck piešaiýe/: me-
cenáši? — A^áyž /sem mas:/ úsměvem 
zakrýf: sevřené pés/ě — — ánes kaš/a 
na všeckny — na vérnosi — na Msk;: 
— na moráfka — 

/ako spráskaný pes /sem vyše/ ze 
sára — Mys/íš, že něčeko ii/::/a? 
— — Ano, /oko, že řep rve ánes ckápa 
vraky svýc/: miíenek . . . Devii. 

Telegram! 

Socialističtí ministři ve vládě, 
vzdor svému přesvědčení, že „na 
chudý lidi přísnost muší bejt", 
dohodli prý se, uznávajíce, že 
anno dazumal draze zaplacená 
neduživá Svoboda „chčípnula", 
prohlásit trampy za sirotky po ní 
a tramping nikoliv zakázat, ale 
z r e í o r m o v a t v tom smyslu, 
že každou neděli o půl šesté 
ráno shromáždí se kluci u sirot-
činců a co by ošetřovanci v prů-
vodu milosrdných sestřiček potáh-
nou na ranní (velkej čundr) a od-
poledne v případě příznivého po-
časí na požehnání. Jednou za 
čtvrt roku povoluje se čaj o páté 
(v průvodu maminek). Tře-Bíč. 

Ván:, pér: kľakám, 
kreř: /sŕe šii ve čŕvrŕek v ŕrampským 
šaŕé po Míroán: rříáě. /isŕé /sŕe s:, 
kine:, nevšimi: ŕéck ŕra/i: s namaľo-
vaným: rŕy, kŕéré se pokr^iivé okii-
žeiy po vašie/: z^rckanýci: ka&áŕeck 
a poioroz/iákanýck kanaááek. 

Afákoďoa /sem zasiecki véŕa ávoa 
ŕt;kový:'i; koie/n/áoacíck, kŕerá se ŕý-
ká/a vás, a ŕeáy : mě. /eána z nie/: 
prá/a.* „To víš, ŕo /soa samý áěiníci. 
Ce/e/ ŕe/áen /son zmazaný /ak p r a -
sa i a a v so&o/a s: kra/e kažáý na 
Diiiá Sŕína.'" 

Po ŕááný ávaze méi /se:n ckaŕ za 
n: se roz&éňnonŕ a proii vší mravo-
počesinosii áái /í pár přes. <. Tramp 
není řeáy čiovék. Ten nesmí v so&of:; 

příroáy, káyž eeie/ ŕe/áen v io-
várné ářei. U rakový fra/ie /e iramp 
s vvžeňienýn::' pampkami, eieganiním 
ianřAeriackem a zánovním: kanaáamŕ, 
káežío pravý ŕramp, /emaž ááéiem /e 
ářina a Máa, /en /e a nie/: p r a s e / 

/t/M/.' vříská ^eáskin ze 5ean:ewu. 

Benešove — Chtnpat; Joe. 
Vy ničemníej Hevetní, co tam zase drbete. 

Ty kamaráde buď ujištěn, že i já byt kdysi 
mtadši. Je to o m í Mkařsky zjištěno a mám 
to úředně ověření. Proto bnďte ujištění vy 
všichni mtadši kamarádi, tramp, který by dělat 
povýšeněho proto, že se dřív? narodit, by 
nebyí správný kamarád. Tisknu ruce a na 
sMedanou o vetkém pottachu ve Dvou Vrchách. 

Ahoj, Nový Bydžov! 

Kamarádi drahý, přijďte do osady. Co vás 
tam v tom městě musí být a soudě podte 
těch, které jsem poznat, jste tam jistě sa.ní 
řádštf ktuci. Tak se jenom srazte do kupy a 
pamatujte si, že ve dvou se to sice tipe táhne 
ate ve stovkách je to ještě tepší. Pište sem 
do redakce a sdětte si místnost, kde byste se 
sešti a upatřejte tam něeo, aby to zapšukané 
náměstíčko tam u vás styšeto jednou to krásné 
hesto: D o p a d o u r ú , h e j r u p . Zdraví 
vás Franta Seríř. 

Joemu ? „Tangangejiky"! 

Jsi dobrej ktuk; kamarád, jakých ie máto. 
A proto věříme, že s ktukama, které jsi 
sdružit v „Tangangejice", budete osadou 
skutečných trampů. Spoléháme na vás. Vaše 
osada vstupuje do života za těžké doby. Co 
nevidět, pocítíte Mavně vy, ktuci mtadší, co 
sdružuje vaše osada, důstedky předvojenské 
výchovy, která vám téměř znemožní nedětní 
trampování. A i když najdete kousek volného 

drahou dráhu a konečně se zaptetete do no-
vých paragrafů o potnim pychu a omezování 
votného života v přírodě. Pak poznáte, že ne-
máme jen kamarády, ate i neřáteté A do nich 
— hej rrup!! Juno z Watdenu. 

„Bouře nad Adrií" 

rakouským mariňákem, kterou dtě deníku^ E. 
Schobera upravit Erich Knauř. Dojmy mladého 
hocha — absĎtvehta námořické škoty, život 

'nistů, krach měšfácké morátky, hrubosti dů-
stojníků, 

vzpoura v Boce Kotorské 

popravy, konec vátky, to vše je zachyceno 
v knize formou tak účinnou a pravdivou, že 
cítíte živetný odpor ke všemu, co připomíná 
válku. — Každý, kdo se nikdy nesmíří s mýš-

A po přečtení ji doporučí dáte! Cena Kč 6.—. 
„Bouři nad Adrií" lze koupiti u všech místních 
kolpoťtěrá, u všech knihkupců, nebo přímo 
v Nakladatelství Karet Borectý, Praha X . , 
Královská t3. 

Objednejte s! ihned čísta, 
chybějící vám do ročníku 1930. 
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Malý 
oznamovatel. 
(Slovo ) Kč. — Pro přcdptatiteie a 
přispívatele 70 haléřů. Tučně tištěné 

slovo dvojnásob ) 

Bří. Múčkoví! Kamarád!, 

Korespondenční lístek státe nejde. Co ťě- „vátečný" Ahoj z Brna. Miki ze „Zambezi" 
táte? Nemám vaši adresu. Ozvete se co nej- — vzpomnět jsem dnes před nádražím. Toutavf 

Křešían z Jericha. 

PRODÁM LYŽE, 2.Í0 m. zachovalé. 
Zn.: ..Bez holí." 

DVA TRAMPOVĚ hledají kama-
řádky. Zn : ..Chata v údolí." 

DVĚ 16-LETĚ trampky přály by si 
dopisovat! se dvěma slušnými 

trampy. Zn.: „Trampky." 

KANADKY !a dulbox, vysoké a polo-
vysoké má jedině V. P r a ž m a , Smí-

chov. Nádražní 5 (u Anděla). 

KOUPÍM LYŽE. Zn.: „Jaká cena." 
SRAZ TRAMPÚ u „Zálišů" v Kar 
líně. Královská Í3 Místnost L. O. K 

VZDUCHOVKY. P!STOLE velmi vý-
hodně V y s k o č i t . Smíchov. 

Palackého 2. 

STARŠÍ ŠATSTVO, obuv a veškeré 
odložené věci nejlépe koupíte i pro-
dáte u „ P a r t i e " . Praha VI!., Bel-
crediho tř. 40. Ceníky vetešnického 

zboží zdarma. 

KANADKY !a vysoké 260 Kč, polo 
195 Kč. J. S k á l a , Smíchov. Štefá-

nikova 23 (u Anděla). 

KOUPÍM starší kytaru a stan. Zn.: 
„Soiort". 

KAMARÁDÍ, NAVŠTIVTE MĚ! Pro-
dávám dobré gramofony a ještě lepši 
desky za levné ceny. Nové desky 
!a šlágry 9.90 Kč. P i h e r t. Praha !!.. 

Spálená !5. 

Ahoj. ktuct z Podyjí! 

Pozoruju tak náš život tady na Loudách 
v Podyjí pod Hrádkem u Bítova a vidím, že 
to ueni to pravý trampský kann'ádstv< Ty 
věčný hádky a tahanice vám iakživo k ničemu 
nepomůžou. Nechte toho a vemte to tetos 
z pravýho konce. Kluci scukněte se troc)< 
dohromady a zatožte řádnou osadu. Ktuků 
a správnejch je tady dost Co vy, Znoimáci, 
kdy se ozvete? Co ;e s várna? Af tady taky 

dti. Co tady projde ktuků z ntotavy. z Cecn! 
Navažte s něma kamarádský styky! Mostňáky 
mezi sebou netrpte dělaji vám ien vostudu. 
A co je s „Trampem"? Myslím že by se těch 

chtít a nedat se. Rvu vám ntnono zdaru a če-
kám. že se vobrátíte na pravou cestu. S ka-

Hassane Manihíki a Johany! 

Prohlašuj;, že psavší postednf dopis byt 

býti v žádném případě potahován k zodpověd-

stovat nebude. Ostatní (Kuna i. Búcman) za 
to nemohou, nebof ta votovina vyšia jenom 
z mojí blbé teby. Mea cutpa a odpuštění hříš-
níkovi Ahoj' Zici. 

pířům, že odešel do věčných tovíšt náš nej-
věrnější kamarád, čtvrtý náš osadník — vlčák 
Tedy. Vypustí] svoji psí duší !3. t. m Již 
nikdy nepotetí Cikánskou roklí jásavý jeho 
štěkot, nikdy neprotetí v kajaku peřejemi na 
Ztaté řece. Naše vzpomínka patři obě Te-
dyčkti! Jarda, James a Cigr, 

Ahoj! Ferry. Berty a Vene z osady 
„Sktgway"! 

Kluci, pamatujete se ještě na ten masňác 

chytli, páč vy už ste byli dávno v osadě 
Druhej den si cetej H. vyprávět o hnusném 

babičky křižovaty a postřikovaty náš svěcf 
nou vodou. (Redy tvrdit, že to voda neni.) 

Morgan &Redsk in T osady ,,Seamew". 

psi. rozumě! tomu. Styšíš, napíšeš jak si to 
pak „táh" z Bratistavy? Škoda, že já muset 
, ,domů"; řešit probtěm rodičů a dětí. Nezapo-
meň tedy, adresa jako tenkrát: Franta Tundra, 
Brno, htavní pošta poste restante. Zdraví tě 

Adame z býv. „Nové naděje" (Brno), 
co je s tebou. Ňemoh jsem tenkrát přijít, snad 
že byt zavřen, či co. Napiš taky kdy a kde. 

Tundra. 

Ktuci z brněnských osad, 

napište do trampa, kde se scházíte, už jsem 
dtouho nestyšet kytaru. To zde není žádná 
trampská putyka? Tundra. 

Bimbo a Dtouhej Franto! 

Udejte svou adresu, já ji ztratit. Ahojuje! 
Vychrttej. 

Hato! Hato! Sonoro! Ahoi! 

Volám za vámi, ne, že by se mě tu něco 

ztratilo, ani chajdy neubylo za ty 3 neděte, co 

se zastaviti nebo podívali na kamaráda — 
tam, co ty divoké svině dávaj dobrou no^i* 

svém novém srubu a snad bude právě dopíkat 
nad krbem kýtu s kance pro vás. Hehehé. Psat 
jsem mu, že k němu přijdete erko ktadívko, 
přičundráte. Jak se vám hoši šlape? A co 
Nobody? Venco šerife piš! Ahoj! Hobau. 

Osadě „Ktondyk". K vašemu dotazu v t. č. 
„Trampu" oznamujeme, že u nás v Písku 
žádný Laňka co by tran - není znám. 

,Rudá tajga." 

Franto Šeriíe, zapomněl jsi na slíbenou ná-
vštěvu? 28. října se nám to sice nevydařilo, 
ate jak pojedeš do jižních Cech, zajed určitě 
k nám do Písku. Jarda. 

PRODÁM canoe, levně, 
Zn.: „Canoe". 

Kč 500.-

MALY OZNAMOVATEL 

VÁM VŠECHNO! 

Osadni pošta* 
Blance v Mostě. 

Srdečný dík za podarované cukroví na 
oltář hladovějícího žaiudkn a datší vybrané 
sladkosti o vánočním čundříku na Severu za-
sítám a doufám, že budu moci co nejdříve 
optatiti vše u nás. S nekonečným Ahoj 

Sktáďanej. 

čiky z osady „Dcery hor" 

Adresa zastaná Blance, zbývá jedině pattati. 

Jendo z Jukatanu! 

Ty ktuku chytrá, proč mi nenapíšeš, kde 
bych tě měl hiedat? Potřebuju nezbytně svůj 
statív. Napiš mi buď do redak. nebo do Vršo-
vic. Tvůj Píďa Pešek, Vršovice. 

Ničce z Petráku! 

počítá na metru poslední den. Máš teď jinýho, 
dle tvý chuti — „šmink a barva" — ten se ti 

ných pumpkách a kostkové hateně — teď za-
měněným! zeleným suknem Až ten tě omrzí, 

OPATŘÍ černovláska atd. . . " snad se někdo ua-
čápne a veme tě na palubu. Choď s ním pak 
do plesů a dancingů, tam je místo pro tebe 

ho. Pro všecko tě prosím, nikde se " nechlub 
žes trampka a nebo, žes byta na tratnpu 

s Bellou z. N N. 

Osadě Csvit v Ľdotí Tictia! 

íehti. kteréžto krásné věcičky poskytly chu-

jestli jsme děiali návrhy přímo u chajdy, to 
byly nástedky té lOOteté. Ještě jednou díky 
Frantovi Pay-Pay, Mirovi, Běhounkovi a va-
šim krásným squaw Bonině a Stovině. Zasílají 

. Leciánovt, osada „Šibenice". 

článek Franti Šerifa' Neznám Frantu ani tebe. 

Jsem tedy dočasně vyloučen ze styku s tram-

scmně? Ahoj! Hazard (Míla Ptachý). 

Ahoj, Morgane a Redskine z tajemné osady 
„Seamew"! 

Hošově mi!ený, přiklusejte k nám do osa-
dy ve dnech 7. až 8. února, pořádáme náš 
chvatně známý pottach (viz toni). Ztatou sko-
bou programu bude, jako každoročně, před-
náška opitého šerifa Bennyho o zhoubě alko-
hotu. Chtěli jsme vás uctít taky lahvičkou sti-
vovičky (ta), ale našti jsme ji, chudinku, ne-
dávno za chatou řádně vyždímanou (vážné 
podezření se skrývá proti osadníkovi Bimbo-
vi, kterej den po nálezu měl nějak roztřesenej 
jidelník). Jako nápojnoš. světtonoš, trégr, stou-
t;a. hudebník atd. bude účinkovat čiša v. v. 
Grizty. Tak přijďte, aí je ňáká sranda!' Ahoj 
huláčou za osadu „Pusztu" Benny a Grizly. 

Božka z Colorada na Kocábě prodávata půt 
roku chatu a koupita ji jistá dívka. Není to 
puncovaná trempka, ač dlouho před tím již 
chodila na výlety z tásky k přírodě. Ovšem, 
nenosila kanadky. protože dělata těžší túry, 
hospodám se vyhý .ajíc. Jednu sobott. po letoš. 
Novém roce přišta večer do chaty, těšíc se, 
jak stráví zase příjemnou neděli, jaké však 
překvapení. V boudě vše rozbito, okna, hrníč-
ky, tampa, roura od kamen, vše naházeno na 
jednu hromadu, do hrnců nalit petrotej, oke-
nice pohozeny v lese — avšak odcizeno nic, 
jídlo nedotknuto — tedy žádní cikátii, ani 
zloději, že by „trampové" t. zv. „kamarádi"? 
Zbabělci, hrdinové smutné postavy (a! už jste 
to udětat kdokotiv), vytáhti jste se na dívku, 
o které jste věděti. že nemá zastánce, který 
by vám dat pár facek. Mimo hmotnou škodu, 
způsobili jste oné dívce těžký otřes nervů a 
nyní jste zatezli jak systové. Snad nyní roz-
bijete chatu mně (holoubci mám také v boudě 
„vázičku"), konečně nemusím na Kocábu jez-
dit, ačkotiv jsem tam byt dříve než mnozí. 
Má úcta Skaut 

z bývalého Colorada na Kocábě. 

14 



— páš fáŔor /e proři fřefí Á:u^o/neŕné 
r o ř ě — . 

— TVós s ŕ a r ý c A a n c p o H ŕ í c A ý c A ŕ r a m p ú 

se A o í ŕ r aAře p ř e J p o j e n ^ á u ý c ^ o t ? a ne-

ŕ ý A á . 

dumy samotáře 
Napijí-!! se trampové př! pot!achu, píší paďour-

ské časopisy: Ř á d i l o p u s t é h ý ř e n í , a na-
pijí-!i se paďouři při banketu, píše se: Z a v ! á d ! a 

p o v z n e s e n á n á l a d a . 
* 

Říká se: b!ižší košile než kabát; aíe co maj říkat 
ti, kterým kapitá! stáh! postední košiii s tě!a? 

Vyhrab na po!! z h!adu pár brambor, je to z!o-
čínná krádež, a!e když se mi!ost!vé paní zadře 
za nehet ztatý prstýnek, je to kteptomanie. 

J i n d y . . . 

— Tati, až hodně vyděláš, koupíš mi sáně? 
— To víš, že jo! 

A n y n í . . . 

— Tati, až budeš dě!at, koupíš ten veiikei boch-
ník ch!eba, viď? 

— To víš, že ne! 
* 

Když zakážou spát pod stany na trávě, tím více 
jich bude spát ve strážnicích na pryčně! 

* 

Víte, kamarádi, co by by! dobrej vtip? 
Kdyby tak četník jednoho krásného dne sebra! 

Beneše (ne Třebízského) pro potu!ku. Bukanýr. 

Je-H zima nebo íéto, 
čtěte „Trampa" a pudě to! 

En hiver et en été 
porte !e „Tramp" une pure gaieté. 

Herbst und FriihHng, Sommer, Winter 
Lest den „Tramp" ihr guten Kinder! 

Autumn, winter, summer, spring 
„Tramp" is always joi bringing. 

— Heleď — umíš německy? 
— Jawoh!! 
— Tak mně řekni: Já mám buřty. 
— Ich habe die Wurste. 
— A víš to určitě? 
— Se ví. 
— Řekni to ještě jednou. 
— leh haibe die Wurste. 
— Tak — a teď se podívej do chlebníku! 

Hoban. 

Dvořák s VrchHckým je!i do Vídně. Mezi Tábo-
rem a Budějovicemi povídá Vrchlický: „Tady je 
ale komárů, co?" Je!i, dojeti do Vidně, vyřídili 
své věci a vraceM se. Mezi Budějovicemi a Tábo-
rem povídá Dvořák: „To máš tím, že je tady totik 
těch rybníků!" co. 
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Je! Bábina ve viaku s jedním profesorem češtiny. 
Najednou povídá prof.: „Víš-íi pak, trampe, co je 
zviáštního ve jméně Cyri!?" „Nevím." „Zde je 
pozoruhodná zv!áštnost v jazyce českém, píše se tu 
po er měkké i." ,JHm," povídá Bábina, „vy tedy 
myslíte, že by mě!o být tvrdé? No, je to a!e cízí 
jméno, profesorskej; a!e víte, že existíruje i české 
jméno, síovo, kde se přes vše očekávání ono 
tvrdé y po r nevyskytuje!!" Zamysli! se proí., za-
mysH! se Muboce; pak vece: „Takového síova, 
skionného čí jinak ohebného není!" „Co by né, 
kantorskej, takový síovo je třeba bratrovrah!" 

— c!av. 
-4-

U c t r e í r „ D H g a x ! , p o v e z n á m , jaÁ: 

správně říAó; jsem nemocen, ne6o 
ýxem c A n r a o ^ 

Dagasr „ . . . 'sím, &yí sem maroJ ." 
Teddy. 

U ř e z n í k a : 
— Co dostaneš, synáčku? 
— Dejte mi jednu libru šter-

HnkŮ! LeHy. 

V různýcA KsřecA paní a AoíeÁt vypí-
sc/í sfóíe soařěže, M o se&ere ne/oíce o&a-
M a fámMefen cAu^as v „Moravu" se-
6 r a/ než /etren . . . 

VyAráí? 
3 měsíce nepoífmínečně/ 

Přijde Mojiach (židák) do Maďara a káže: J d i 
se mnou na tchoře, já mau žakouku a ty vaHca, 
u!apíme ho a prodajeme." 

— i dobre — igen — kaze maďař a !idu . . . 
Na doroze potraíijá Ivana. ! zvidaje se Ivan 

hdeže idú. Na i zkaza!i mu a on že ide s nima. 
Prijdú do erdouky a tam !van tchoře uzre!, 

maďař paiicou pobiu a mojiach verhnuí do ža-
kouky. Teper sa iadi!i komuže patrí. Ten uvděu, 
ten päticou uderií a ten do žáku verhnuí. I podu-
mali tak: Kotrý s tým tchorom u jednej soby věce 
vyderží, toho bude. 

Perší išo! Maďar — ten je soktovaný na papriku 
aj šíivovicu potrimau s tchorom ceres 20 minuty. 
Pak ho vyfahii von mrtvoho na poíouku. 

Pak tam išo! Ivan — no ten soktovaný na cibuíu 
aj česnek aj shorMku potrimau on tak 30 minuty — 
a byu skoro ci!kom mertvy. 

No tak tam išou Mojtach — už tam je 30 minuty 
— uže tam je 40 minuty a nič. Uže dumaií, že tam 
zdoch, keď tu zrázu dašto durkaje na dveri — Uže 
dumali, že to židák nemože hojkaty, zotvorá dveří 
— a što dumajete že to bo!o? Prošu důžokrásno 
— tchoř — On uže nemohoí vytrýmaty ten pach 
s mojíachom a utík het. 

Qaston. Aergoŕ, ro Mm JnesAa nafoiena// 

Tak zem by! nucen v této vesnici žebrat 
policajta! 

Tě kopnu . . . 
No jistě, von by! na sebe tak vážně na-

míchanej, že sebou prašti! o zem a jako 
po!icajt se přece nemoh sebrat sám! 


