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s,e seznám,il se Stufy tlackneyem, který vlastnil
koně s bryčkou a velký skládací stan s nápisem
,,Photo-Studio Hackney". Stufy Hackney by] koču-jící fotograf, který trpě1 všeo,becně neutěšenými
loměry; v tu chvíli kdy se k němu spencer blížil,
seděl v d,oonswi,rthském ,,sa]oonu" a srkal sprostou
borovičku, neboť na whisky se mu už nedostávalo.
Celé jeho jmění, správně odhadnuto, činilo právě
patnáct dolarů a několik cen,tů;nebylo s,e tedy co
divit, že Hackney byl chmurný jak náhrobní kámen.
Spencer přis,edl k jeho stolu, natáh,l ze široka no,hy
a blažerué se usmál; poručil si dvojitou dávku
whisky, neboť byl nevyléčitelný optimista a ne-
horázné lehkomys]ný clrlapík. ]'yío dvě vlastn,osti,
spojeny dohrom,ady, obrriovaly jej proti všem ne-
příjemnostem světa.

Spencer spokojeně usrkl z kalíšku a upřel usmě-
vavý pohle,d na Hackneye. Zača|, mluvit o Chi-
cagu, o New Yorku, o lBostontr, n.€boť byl tulák
světem sběhlý a nikdy neváhal posloužit těm, kteří
byli ochotni poslouchai jeho zážitkv. Rozpř.edla se
zábava, nepříliš podporovaná se strany Stufy
říackneye; za to Spen,cer si vedl, jako bv jej právě
ad,optoval starý Rockefeiler. Počínal si bl,ahovolně,
vytahoval z ílackneye íozumy a optimism,us, kterÝ
kolem sebe šířil, začal po chvíli působit i na tohoto
sk,leslého skeptika. Vyměnili si světové názory a
zabočili v řeči na ten malý úsek pJanety, který se
nazýva| Donswirthem. Stufy řlackney vylíčil pla-
sti,cky Spencerovi sit,uaci; řekl mu, že vlastní pat-
náct dolarů a že ie n:a rozpacich, jak nejlépe je
vvužiti. Tři dolary že stojí míst,o na jeho stan a
zbytek, že má rozdělit mezi se,be a koně; a pak
mu nezbude, než čekat, kdo to vvdrži déle na živu,
neboť fotografický stan v Donrswirthu n,esliboval
žá,dný nadějttý výsledek.

Dixie Spenoer se zamyslil a odhadoval situaci.
Opravdu, z toho fotografickétho umělce 'n,ek,orrká

žá,dný mecenáš; ale vrozenj, optimismus a podni-
kavá po,vaha, nedovolily složit Spencerovi ruce do
klína. Spencer se ušklíbl a hledal nítpad, z kterého
by se dalo něco vytěžit. za ptú hodiny se zvedl
a šoural se k ná|gvnímu pultu, vyzvědět něco
z místních zajímavostí. když se vrátil, byla jeho
tvář jak měsíc v úplňku. Spencer spoiéhal na ná-
ho,du a věřil ve své štěstí. ,,To se pove,de," ujistil
s úšklebem ,I1ackney a mávl rttkou, jako by nikdy
nic jiného v životě nedělal, než organisoval reklamní
akce potulným fotografům. Potom si dal ještě jednu
whisky navrch, nechal si s vrozenou sam,ozřejmostí

útratu zaplatit řIackneyem a pak se oba společně vy-
dal'i na kavalce, ,do stanu ,,Photo-Studio řIackney".

Druhý den, s,otva Spencer vstal, vytáhl tužku .a
začal něco čmárat na papír. Několikrát všecko pře-
škrtal, zahodil a začal znovu; potom zandal papír
do kapsy a řekl Hackneyovi o dvanáct dolarú.
tlackney se podíval nějak pochybovačně, ale Spencer
vytáhl obočí. řIackney vytá{il tedy z kapsy posleďní
majeťek a po,datr jej Spencerovi. 'I'en ,dvanáct dolarŮ
ned]baie vstrčil do kapsy a beze slova vysvětl,ení
vyšel ven. Asi za hodinu se potom vrátil. obcházel
kolcm stan,u, itrovnával věci a vyvěsil reklanní pla-

.káty na míst,a nejvíc nápadná. Mnoho řečí nenadělal
a na otázky Hackney,e jen mávl rukou. Celkový
majetek podnlku teď. činil tři dcll,ary, z nichž dva
Dadly yg§g1 na jídlo v krčmě.

Dopoledne třetího dne uběhlo opět v zoutalé ne-
činnosti. Hackney upadl ve stav ztrn,ulé lethargie a
svolával pomstu nebes na toto zatuchlé hnízdo.
Krátce po poledni přišla ke stanu dvě mladá děv-
čata a Spencerově výmluvnosti se podařilo r,lákat
j,e dovnitř. Odpoledne se ,dostavilo ještě šest úkaz-
níků. Spencer byl jako proměn,ěn. Záíil. nešetřil
humo rem,, o,bskakov al zákaznice,,ar,anžos- aI maleb né
pozaďi. Stoupl si před stan, vyvolával a bavil
diváky. Do večera měli šestnáct obchodů. Hackney
však přes tento úspěch se nevzdal sr-ého skeptic-
kéhó stanoviska. .Ze šestnácti zákaznic nezbo-
hatnu," řekl, ,,,a .dvan,áct dolarú je v pekle." To byla
jeho poslední myšlenka ten večer, nebof druhý den
ráruo ,už začlo půso,bit spencerovo kouzlo. Trousily
se zákaznice a Hackn,ey nestačil v5,hovovat. Stan s,e
stá,le plnil a Spencer musil nechat vr-l,olávání a
ujmout se úIohu pořadatele. Do večera se stan už
nevyprázdnil a ten den, když Stuiy Hackney př-e-
počítával tržbu, shledal, že má v kapse na sto
dolarů. Spencer však tvrdošíjně mlčel. Nazítří kouzlo
zase spu,stilo. Od rána navštěvovaly stan houfy
děvčat a íIackney neměl ani čas si odpočinout. Ve-
čer funěj únavou a rozčilením, jeho kapsy byly na-
bity mincemi a zásoby fotografického papíru byly
už skoro l,yčerpán},. Marně však naléhal na Spen-
cera, aby \,],světlil způsob, iimž ziskal tolik zákaz-
níkú. spencer se jen spokojeně škleibii a dopřával si
tuplované porce whisky. Třetí den lbyl opět úspěšný
a Hackney nevycházel z úžasu. Celkern tržil ke dvě-
ma stům dolarů - a ío byl příjem, na jaký se ne-
pamatoval už dlouhou řadu let. spencer byl čertův
ch,lapík a přinesl mu štěstí.

Čtvrtý ,den ráno přepočítával Spencer vyvolané
desky a tázal se Hackneye n,a příjenr,. při číslici
kývl spokojeně hlavou, ,,Tř,i sta os,mnáct desek,"
konstatoval a ušltlíbl se, ,,Tři sta osmnáct děvčat -tak zase poje,deme!" H,ackney na něj u,diveně
pohlédl. ,,O,dtud?"

,,Odtud," kývl Spencer. ,,Nepřijde sem teď už ani
noha. Nebylo ti divn,é, že píicházeií ien zákaznice?"
A potom prohlásil něco, čemu tlackney nerozuměI.

(Dokončení na straně Ó.)'
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Dixie Spencer byl

tak málo zámožný,
že kdyby vylezl
na jeden strom v
Donswirthu, neměl
už na povrchu zem-
ském co pohledávat.
v takové situaci
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To bylo heslo, kterým burácely pražské ulice jírne dál sďsvým kdysi proslulým trampským smí-y..,9.n, kdy ve vinolrradské Pivovarské zahradé chem, tisíckrát ate pevnejsí ve své lúli 

-rvát 
seseŠly se tisíce prúských trampŮ, aby vykřikly do § temn,otou, která chóe pohltit svět. V aoue viteŽ_svět,a svoji vůli, bojovat s padoury celého svě|a nýclr polírrníclr výprav ď bombardování otevře;rch

a toho času specielně s paďoury á la Kubát, kteří měst, v c]obě pokroku a tisíceronásobnj,ch vriňů
ohtěli PoŠlapat trampskou svobo,du - svobodu pra- jezdíme dál v s,obotu do sr,ých ,,kaňonů,i r,. .iirrn
cující m,ladé generace. Toto heslo ozývalo se pak řekám, do jarern vonících lesů, tisíckrát ó.i*ziiĚili
čím dál častěji, společně s oním proslu,Iým ,,Po Fa.- než kdysi, stmeleni ve svých kiubech u oňni*.ilr,
ďourů - hej rup!" s€ všech stran, dokon,oe i s trl- mlá,deže, odhodláni boióvát víÁ,mi sllami 

"a 
svoúooubun parl,amentních. ejen trampsko,u, ale Ža svobodu všeho lidstv". -

řIo,dně vo,dy uplynnrlo od těch časů! A my jsme A profo přicházíme opét fiý,,,Tr;r;;;obsen
zďe ďáI _ nevyhu,bili nás! Ho,dně jsme se změnili, letech'', abychom pomáhali bójova| ;Úi ;;-;dnes už je opravdu svátkem, potkat v Brattíku na hlavně: sjednotit! Voláme ml6děž .óre-ióuŇyi
náďražl trampa se sombrerem a pobitým opaskem, podáváme ruku všem lidern áobré uůi.i 6ň;-ťi_o flaŠkách rumu nemluvě. Ano, trochu Jsme zestárli, dům, kamarádkám, klu,bům a Órganisacím nládÉi;yystříz,livěll, to alo všechno spíšg k svému pro- Na shleclanou v 2|. eisrc ,,riampá"t Ěišto, ;"dri{
spěchu. My, mtádež ce,lélro Československa, zde sto- a hlavně: nedejte se!

l,ezle ltlcd, le zdrrrvú

l{ef, §§čÉflBBI E!řtíli

+
Poviúi Redskin Morganovi:

- Tak isem so ti, člověěo, moh vod minuty vožo.
nit s jednou millonářkou _ ien keivnoutt

- A proč isl se nevoženil? prá Morgan.

- No, dyž vona nekeivla! Mra.
+

V době, kdy celým světem otřásá příšera snad velml
brzké války, kdy zbrojařské koncerny pracu!í horečný,m
tempem a agenti plyllový,ch masek mají báječnou kon-
iunkturu, v době. kdy ka.ždý ví, že velko,město se stane
v budoucí válce velkými jatkami, v:dímg nejen my, alo
l nejširší masy všech lidí vůbec, co to tramping je a co
znamená pro stát.

Rudan kdysl napsal, že tramping znatnená ..nryslit" *
a měl pravdu" Nehof v drlešní pohnuté éře, kdy se pří-
§erný §exus války nebojí bombardování otevřených
tněst, zabíjení nevinných žen, dětí a starcú, rnůže být
,úratnping se svýtni chatanri v údolích, lesích a u řek jedi-
nou zárukou za žiy"oty těch, kteří lsou nám nejbližši. Je
jasné, že ne.přítel, ať již jakýkoliv, nebude bornbardovat
nějakou osanrělou chatú v lese nebo u řeky, že nebude
vybíjet sr,é síly na st,rategicky |ezvýznamných objektech
a že svoji pozornost věnrrje jen těm nrístům, která jsou
pro něho významná. Jsou to předer,ším velká prúmyslová
stře,diska města a pod., tudíž nlísta, která kolem sebe
soustřeďují nejvíce lidí. A proto jest v zájmu celého státu,y záimu nás všech, aby tranrping rostl ještě více než
Cosud, aby byl státem a všemi činiteli všestranně pod-
porován, n,eboť tramr;ská chata je iediným jistj-m místem,
kde může poměrně kiidně a v bezpečí žít ro<iina toho,
který právě háií svobodu a nezár,islost svého státu.

Gusta Fisch,l.+
,,Trampa" čterne vždycky spolu. 12 pražských

apoštolů.

Přejeme kamarádu Rudanovi a loho squaw
v nastávaiícím manželství vše nejlepšt a hodně
malých trampíků.

Redakční kruh a adm. ,,Trampa".

- Nestydíte se krást? Takový zdravÝ člověk - pro[
neldete řádně pracovat?_ Dyž voni, pane rado, nikde kasaře na fix nechtětfí

Na stěnu a na poillahu
do hažilé chaty

CHEPALEUMl
,_.-.Živo! je těžke'... to Jg téžká véc..., ne|t§áí tstěhotná slonice...
- Co to ten Joo blábo{í?

- 4!., včera měl narozenlny, tak šel do cirkusn a pď
se nalil.

Von ten Kubát, dej .řpaotu věčnou glávtl htr6[pouštěl do přírody jenom oddalé dvoltcB. to e náú Dl-ecá
Jenom myslel dobřo, Von byl vlastně předcJrúdcem rri,mrd
čtýofy.

Do choJh na ce§l$ nechod'Je bez 
,, E §T1r ..

túlrrrrrrolorroyé rleoleu t
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menhi

,rKousíček za Prahou6 nejnovější piseň

a trampské laneo. nakladatel Ferry Kovařík
PRA ,A t., Karlova 12

- , Do^ o'
mllrl/tru)a,

, Morb,lran je jednírn z departementů bretaňského
poloostrova, 

-nejzápadnější to části Francie. Vedle
švých jediriečných přírodních kr.ás je tenio polo-
Ósřrou Óbzvláště znám neporovnatelným bohatstvím
předhistorických památek, z ďtchž valná část a pře,
áevším tv nejvýznačnější nalézají se právě v Mor-
ňihanu ý aarinj,ctr dobách byla Bretaň nepochybně
uóiivánu pohanikými kmeny lako místo posvátné,
póOoUne Íako za éry křesíanské se _stala takovým
Š;tým- riiisĚm Palóstina, nebot až příliš četné
žuiŇe-pá*atníky svěděí. že to nejsou jen zbytky
tuliu ,niitnit o -kmene, ale pravděpodobně více
tehdejších kmenů západoevropských._-- 

-snád pioto, že, jsouc nemilosrdně bičována moř-
skJ"li-věti/ a 'piitiS 

vystavena bouŤim atlantiku,
šiá;-;. iéií Zoto.ia půda- touženým místem věčného
óopóeintii'predvěkých pohanských válečníků,

Myšlenka čundru do Bretaně zrodila _se _v našich hla,

"a.ii 
ž- *urřáreňď próři[ani. tak prospěšně a zaiímavě

užít velikonočnlch prázdnin.- 
Ňekáó n" piiiiáďtý só přt podobné přiležitostt rozhodl,

žď;';;ái"Í iÓ-Ě"rÉu; nuže, my i9me. se .zase rozhodli,
-žó iár'ňÁlvrátky opustíme. Ostatně tak také činí mnoho
É-"írřáin,'tli";ě-iěcň kteří na to maii, a my_.isne tchdá
iŮ]éTáiiZ-v tyll, s iim rozdilem. že tsme měli více času

lež penéz.- M; :6 isme byli skrovný kroužek tří kamarádů. po,

ne'tu"O nuňňnřriý .roii náhodnou mezinárodností, neboť

iŠ^iiráir-,ii7'lnsličó". Francouze a _ml.e.: neollciálně
řněiii-".itupuiióito čsil. tterý so at_e_iiž někotikráte
joái'ió o?n Ěaeit" pii ipoleeňých výzkumnýcb tr ampech pa,

iifr'Ti;ii.;iloúri.-Ťit " těchio tře_ch nad turlstlckÝq
-rú'oár'V,ii-'p.ir""á.ó.r ino.ne sktoněných_ htavách uzrál
ii'áíž"".";iiY pián, podivát ie do Bretaně, téio báiečné
iĚrě;'6ft-"najieňe-n"Oalené vzhledem k našlm iinanč,
nim možnostem.-Ž ;;;;ŮŠ;iý.h důvodů da|i isme J§ýv _ořednost deíno,
tátióřim 

- 
řo"lňm 

-preo- sóte iátavělšimi vymoženostml
ffiá;-,;i;";ňili tlcnnitv. což v praksl_z,namettalo, že
ř.ňř'iiol"t'nď rvt teO.ti něiakou tu pařiž_skou půičovnu
ii,T_-tiářá-ř, ,ářoňň-" zi"3 lranky denně nám s kuráž
i;i;"iliiffi úír'e"iJnr o"tá k dispoštct dva vc_liklv velmt
;ffifiiřii; "ii]"" 

Gaí litcesterský kotesa.itž mět kolo
áiirrďrid inguóte tónstrukce a proto,byl nástedovně ob"

ř"i.ii-"isrirřiánár.árv). niáit žae 4e ihned k ieiich ctt
ffi-h;dĚ"iJ8"*, l," ti6 na!átO ticytly _se nad očckávání
inřii8-"riJštii'ř' s"é'ió, n;dadného 

- 
úkblu,. a,nedosáhtl-Ii

fiá.e'?"fiĚ-nďsuňo-nóltéto a širokého cile, kterým pů,

il-aře-""rÉú Ňi Ěretar celá, .pat!_ nutno. to připsati _na
,i,řňr-iď" " iei nati* omezó,iYin iinančním prostředkům,
"ňř"á;8liň- 

"Oeeime-iá1o,-že 
tsme se na nich mohli

",;;;;3ř 
""-."iiiřJión aut pó pariZských butvárech, což

íá"i:3J-ii,"bn.á ža-ůá"naši,-ňeZ ty_se na prvnl pohted

l-oaiřŇiř*tno ió vvzioušet a také mn_ě.bylo §i zyy_
fiii;"-ií;d" prr ó.arě-l1ianě. Ovš_qs, přlfiodlto se mt,

iá'lťi rili,a§loi 
-irísiápňuú- 

Ňnn vzpřičil zadn1 kolo a tak

iázéÁ zastávIl neien sebe, ale řadu aut _za_ffinou,
"N;^š" ;;;i;i;fi -by6 -ao - 

Ťou.su, neboí tsrrre st urělli
uiůi-ř"á'ei r"ĚL"'řJ,,n" št Na"alre, Do_ orléansu_tsme

i,í"ř'á§.%ů;kfr ilt"."r':lg,,l,?:ffi ,á"_.!'.f, 
uťfJ,i

íliih-ilóZň" netstruCn8tl Nént _to Droto, žo by se_ ne,
SřiiiaŇáÍ"' iičím-- p&&utortnýur. qaopelg.. lstl t_sne
;fiffii"liň"ř-i'ooráin..-.iánráuou Franciď" v llž le

ía tucty krásných zámkú a hradů, ale tinak ie tento
úiodný krai bei divoký,ch a nedotčených přírodních krás
Je to kral přitiš klidný a my tsme nel,eli, abyctom p!o,
útiZen zarntv a starobylé komnaty nebo katedráty..To,
co stálo poutalo našo oko, byla široká Loira s podivu,
hodně múrou vodou, teil piskové břehy a ostrůvlry. a tg
štiómoni ni nlch, obsvpane lmelim, vypadailcím zdáli
iáiá-neieeina hniida vrán. sta kilometrů lsme tell podél,

iro tiásné. aslaltové silnlcl, pozoruiice. žo_ie_ stále širšl-u-SřSt, mileli isme vinice a města, a byli-lt tsme někdy
nevširnavými k okoli, tedy také proto, že_taro §e leprvg
ótviialo á že wal nebyl v tom rozpuku barev, iako by
byl o něco pozděll.

Když nám prvně zavanul vstřic mořský vzduch, měll
ismo-za sebou města Angers a Nantes a Loira se nám
b}Ňa""U tibtt, přiltš nabývala do šiřky, z^tmavéla, zmi,
Žety ieii světle Žtuté piskové břehy a na ieií hladině so
řóižtáiv looióó se stěžnt. pak se v dálce. obíevily ěadíc_í

[;ňl,ř a 
-nestvůrnó obrysy obrovských přistavnich

ieiáO,t, obklopuiícich tmavou, neurčitou masu. Blížili isme
ie t s"int-Názaire. y té tmavé mascg jsme našti trup
.,Ňoi**Oi"n, neivětšího parlriku _světa- Pvl_ ieště bez
ř".iiiii " 

it'al-néhyrně rr přístavě. Dosteli isme se až
k-;&*.-pňióZé uvto naší ctižádosti, dotknouti se iel.
Žu- o.S.' p-ohtazeni nám odpovidat htukern _n_e nepodobným
r,rrň řiĚó,'ení aslaltové vozovky. Toulail._isrne se při,,
iiai.r,-irói ÓrriaOu zkoumati taiemstvi r,á!ečný,ch toděnic
PJoňuti,-prótože nám nepostačil ien pohled na_šedomodró
itěž'iE-řrř"inn,-a nitonéc isme se rozieli navštivit velml
;;í^ó"' ;- ilT.;Ř ou -iťaZ, luxu s n i .L a B aul e ". S k u te čně anl
ooiiiii oužnpočatá sezona il nic neubirala prázdnými ho,
ř""lv 

" "ň"li,enýri 
skvostnýd vllami na honosrrosti a přl,

iřim-"t'r 
-čóšá vóata óo vysokém mořském břehu

; Úffiiň" ňót ióOem na n-ekonečný oceárr- N_akonec isme
iu..Ůi"Óirii,án mřuor na trávníků á četali. až se slunlčko
řté"iiáiic 

-róao-utopt. 
Tato tragedle, lterá orÝ ořt_ l3s;

ňeř iiÉři'šĚiř-úáiaeno-dne 
-opakuie, to neobyčelně

libtvá.*ňr.r'tY 
den, když igme dati vděčně s bohem Lolřo za to,

Ze-iii"o"ňíě -nŘia.-a za io, že tak vkusně barví oceán
Ířoi-ilo-Čróo Úaivou, Oal tóne §e na_^s_e_ve_rr soo!§h4lí9e
ii " i---dirď* cnoii 

- 
n'a 

-teiv 
aano st . a,důkl adnost Mlchglt,

now mapy. (Pokračování příště,)



Housenka a žlžala.
Bach,ratá ho,usenka si pochutnávala na mladých

angreštových lístcích a úzkostlivě se vyhýbala žtžalám.
Tu spatřila pod keřem žížalu.

- Ubohá žižalo, máš ty ale bidný život, polykáš hlínu
|ako Cíňané v době hladomotu

V tom přilétl kos, ale nesežral nadutou housenku. Jak
by se mělo stát podle všech pravidel mravoučné bajky.
l kdež" Vso,ukal do sebe žižalu.

Z housenky vyrostl krásný motýl...
Toho si až vlété napíchl pan profesor do své sbírky.

Krakówiak,

!'ll r
r t ,|

'l

|,
,,

Kamarád a dívka praví:

Jezte med - ie volmi z&avý!

- vod čeho máte tady ten nrastnei flek?

- Nu, to víš, Venca ze ,.S:-nery" nám tu chtěl vy-
c,hrlastat všechno pívo, tak stne ho usměrn,ili.+
- Eště štěstí, Franto, že si se neslušně zachoval. Jinak

bych vůbec nepoznal, že mi prodali aušusovou plynovou
masku. +
- ítrome v tý tlabeši musí mít radiožurnál strašný

schod,kyl

- Proč myslíte?

- Když voni tsou tam §ami černý posluchačj.+
Radio - to !e doopravdy vrchol technlky a nejskvělejší

vviález našehó století. přerlstavte si: symfonie, komorní.
hudba, iazz, zeměděIský rozlrlas, povětrnostní zptávy,
přednášky - a to všecko mižete iediným zrnáčkrrrrtím
knoflíku umlčet! +
- Tak v Německu vydali zákon, ř-e zuby §e musetl

napříště tahat nosemlcr2

- von tam totiž nikdo nesmí hubu votevřít.+
Po cvlčeni C. P. O.

- A eslipak víte paní, proč musí mít ve válco voiá&
masku?

-???- No, přece aby hó nepřítel nepoznall

a

l
I

ll
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Hádali se Čech, Francouz a Angličan o to, která řeč lc
nejtěžší. Nejtěžší je naše, povídá Francouz, my na příklad
napíšeme Bordeaux a čteme Bordó.

Ba ne, dí Angličan, to naše řeč Je těžší. My napíšeml
shakespeare a čteme Šeikspírl

čech mávne rukou a povídá: To všechno njc nenl -u nás se napíše Praha XtX. a čte se to DeJvlell Ja.

-anezapomeňtev§obotuvzít na osadu něco od fy

, A R BO R lA'viclauské ntn
RYBÍ LAHŮDKY A rOJU§ERUY

v iednom ze sátú Divokého západu nastal katastroíálnl
nodostatek papiru. Na llstých mistnústkách se obrevil,
vyhlášky se vztyčcnou pravicí, kterÁ měla roztaženó
prsty. pod tím je nápis: přemý§lejta pftroda vár ob.
darovala pěti prsty. kóv.

- a pamatuite sl, žo takovýto sDráyný sníBď
zhotovito ledlně e aparátem od Blrmbaumq
Praha Il., Václavské náměstl, pa§áž Rokoko Vyřáe
delte si zdarma velký ceníkl

EDo cErcrlg
malou ohromatltsu 250.-, tutr tO.-r
dvouřad. harmonlku peiloa &X)..,
Lulr 20.-r Bytant od 0§.-, mal|dolltltr
od 4ó.- loubaoí obronatl§ od 86.-

úOdú l nOít0[,[lJl8ER, §míChOl, Palaclr0ho 13
Ptlto.1 o mll

,ři;lill i,íňňli[ ..ilOilO]il"
Bubenská tř.27. Tel. 756-90

;iž yelký, krásný §toii |en 2& Kl - a mall
ieště levnělši! Pršle o ceníkl tleškerě druhy

sporákŮ na skladě.

F@T@

! :;H ; T;i,",*_Ť 4'oyÁtG 
*,"- j,jť,j;"ii.ť E

'|'
I

l
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vyplsuieme soutěž na neib8běiší fór sezony
Soutět konll přerně t. lrvělna
Za neJblbější fór sezony dostanete: t. cenu krásné golf_E_y
za míň ntnÓ3 fór dostanete: 2. cenu krásné košili
za eště míň-btbeJ fór dostanete: . . 3. c€lltl krásnou trénýrky_
za Jen málo btbej fór dostanete: . . 4. cetru 2O kostek llfer{ektyel
E ze 16í, hi0ií budť lgn Útno:t zavlnÉll, íO:ían8te: 5. cenu 1o kostek ,rPerfektyÍ'

Podminky soutěže jsou následu jici:
pqsílejte do reclakce fóry, psiny a pocl_.; ty buclou uveřejňovány_a ČÍslovány. O jejich hodnotě rozhodnou

sami čtenáři tínr, že hudou rlosíIirt do redakce sdělení o tor;r, který fór pokládají za nejblbější. Kdo dostane
do l. kvčtna nejr,íc hlasú, dostane taky první cenu, kdo mířl, druhou atd. V pádu, Že by některou z cen dostalo
děvče, obcrží místo goliel; ka]hcicvou sukni, místokoŠile.jupku a místo trenýrek šortky.

Fóry positeite s označenim ,,Soutčž". e Tak ahoi a hotlně štěstil O Ceny se roalaii ?. května,

- Kam tak pospícháš?
_ Ale, nesu ženě pfstýnek.

- K svátku?

- Ne, do lrcu.

,.tul leta

- to by lsem rád viděl toho vola kereJ
by bo tu skládal.

Dotaz trampské veřeinosti:

- Rádi bysmo věděli, může,li se někdo spállt
o vřelý dík, dále:

- Je-ti vrahem člověk, kleú zablii ěas, a potom:

- Proč veverka nezpivá? Osada pitomelch.

Netyětší uýběr trampských košil má
procházka, Praha ll.,
Y6Gltrské nón. u Lucorně
fumbertEcky - plwl§ - trcnJrl, l ulc plo
t].mptng ten tralltnl a !§na l

§bnyORalre$O}llle j PlĎte o ootty

Nová hymna velkoštěnlči řiše.
popolez, plémě štěničí!
štíp, štíp, štíp.
Nr mráz s ohněm nás nezničí!
štíp, štíp, štíp.
Nuž, na svá místa ve škvíře!x..stlp, sIlp, stlp.
čIověk je hloupý k nevířet
Za. tm_y. je 

_Ií.n 
!

§ttp, stlp, stIp,

aa|a

-€go-

Krakówiak.

o§a0Íti túhař ťóm tedE:
Zn. .Bolesti v kŤiži" - zbavite se, budete-li nosit za-

deček v náručí.
Zn. 'Pihy" - natirejte postižená místa kyselinou síro-

vou (íllSOl).
Zn. ,,Dloubání v koleně" - dejte nohu pod rychlík.
Zn. ,,Kornatění tepen" - noste střeva v chlebníku.
Zn. ,,Skleslé poprsí" - pomůže železobetonové vyztu-

ženi.
Zn. ,.Kapavka" - zavřete kohouiek.
Zn. ,,Kašel" - Živou potírejte.
Zn. ,,Boli mne zuby" - dynamitovou patronu do úst a

zapá|it. Pozor na oči, dělá to pak v rakvi blbej dojem!
Zn. ,,Nepřijemné poc.eni" - spěte přes noc v lednicl.
Zn. ,,Bolesti hlavy" - to přejde!
Zn. ,,Záohvaty smíchu" - ku,pte si .,tlurnory", budete

sichr plakatl
Zn. ,,Srdeční m,rtvice" - na rakev.si střádejte.

n;x,ťifr 
li}H !9§!!!, fi,T-. ._"

Děvčatai
- od lČDbla heduábí,
hocha Vám přivabí!

Ptaha l., Přihopy, toh Mdr!Řu
maii qoc hrósné ptac1 a ulaěné ldlhy
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šéfredaktor trampa §e štábem §vých pohotových reportéút
Ptoslí lid0 L milily i zg §lanu nfim

ua§ililií bfisnř 0 lmmnOvíní
Makarony, tramping, jelitot
To je moiel Benytot

Když mám na to CaJt,
ó, to je ,rajt.
Tramping Je můj svůdce.
Kazimír Konrád, vrltce.

Já trampuji z říše do říše,
at tam roste protěž či cy,přiše.
Já gansstéř v haptáčku,
libuji si v kartáčku. krakówiak.

Do chaty jen dobrou žitnou kávu

,rPerolil"
a karo franckovku

Upozornění.

Píše nám Áda Beranovlc z osady Óerný vů], že
rnu tam iakési individ,uutn vypsanotr rukou píŠe na
vratech: ,,Adolf Beran ie skopčák." Ačkoliv Jsme
přesvědčeni o ušIechtilosti trampú, přece jen si do-
vo|uleme upozornitl, Le hďa le člověk p,llný, praco-
ytťý a má rozhlod. - Prosíme vás: nedělejte to.

Vešheft potřeby pto'
'Tramplng
§lrautingl
canoisílku

nejlépe koupíte v závodě

SKAUTII{G, llodičkoua palác Skaut

Zabloudil ieden pán, zcela nepokrokový, do Osvo.
bozeného divadla na premiéru. Tuze §e mu to líbllo"
Roztleskal se a vyvolával autora. oblovll se vog-
kovec s werichem"

- Vida, pochvaloval sl pán, zg všeho dovedou
udělat vtip.

- Má to takove| sadtsta sůelně moc íaínl_???
- No, dá bolce 100 Kč bž u necfot mláťfi |

,nlátí il tak dlotfio, dokttd rnu ls nerrllál{.

padio-baterioué
do ch aty má

PlHERT
Plšte si o ceníkl Spúlená 16 prott kostelu

- a ilo haždého *"'íí",;líiTií 
IAII 0Dó|Gc
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§PENcERovo KoUzt,o.

(Dokonr-'ení se strany 2.)

.,New IJetls,_,n. sto třicet cjěl l'at. fotcgraf v místě
není a dt;clt".lí tam woliri,i.rri.lisiiý Evening Post."
Potom sc rlal cio spr.koji t;élio r:tr:íclru a plircl hlack-
neye do zad: .,Siaruuš;k ri:r c,ztlttii'? l'ady Je roz-
lirštění!" a p, istrčil tiackneyovi prld nos místní věst-
ník donswirthský. llackney čstl oznámení:

;í$S rm§adýcte *.ii,.i]t k žiímu
přlirne nová anleric]r/ t,_:lic vá spclečncsi.
Venkovslré typy pi,edrest! Za š l e te
iasné lotogralie na adr.:' E+stclt,

pLsle rc§-ante, Erot..ers tilm.
+

- Tak se divírn tomu řIorákovi - první vražda a
nedall mu to podmínečně. +

- Tak tsme včera po§tavill boudu.

- Na §ázavě?
_ Ne, na víchního.

Tragedle dědečka Brownlnga.
Dávno již mrnuly doby, kdy dědeček Brown,ing byl po-

strachem všech zlodějů koní z Texasu až po hranice
Newady; doby, kdy vydržel třeba i týden v sedle a pro-
háněl líné oasáky svých četných stád báječného skotu,
kterému nebylo široko daleko rovrro. zrovna tak jako
dědečltovi Browningovi.

Avšak i mramor věkem zajde a tak to bylo i s dědeč-
kem. Vrásky počaly pomalu brázdtt !eho mužnou tvář a do
skrání se mu draly první praménky šedých vlasů. Obého
s lety přibývalo. a tak dědeček se rozlrodl, že nebude
překážetr mladým. kteří ho beztak již z,lolna z leho pan-
ství vytlačovali, a volil moudrou cestu rozumných poli-
tiků - ustoupil v ústraní pokud bvl čas, se ctí a jménem
vyhlášeného pistolníka.

Věřte vyzkoušené kvalltě strotů

"sAWA?,lntolaD?ůco rrría. Ť. trrlrcčele
Praba-Nuslo Il.

Vzal starý vťlz, krytý plachtou, se kterým s babičkou a
několika jinými p.onýry západu přite] sem do prérie. Ba-
bičku posadil vedle sebe, a s tím nejnutnějším, co vzal
s sebou, se vydal do hor, dožíti podzimek svého života.

uplynulo ještě dosti let a dědeček Browning nezatoužil
po ruchu ranche a výskotu cowboyů. Až Jednou _ takhle
hned po neděIi - přišlo mu na mysl, že by mohl ooět
jeCnou sejít dolú do údolí a podívati se. co ie ve světě
nového.

oblékl se do svátečních §atů, které pamatovaly ještě
slavné dny Big-K:da, babička vzala nař,ehlenou loktušktr.
sebrali s.e a šli. Dlouho tak kráčeli lesem, skálou, kamen%
až přišIi na místo, kde již dávno nebyli - na státní
silnici.

I obdivovat dědeček všechno, kýval šedou hlavou sem
a tam. když tu náhle ze záhybu sil.nice se zvolna vynořil
pa,rní válec.

Dědeček, jsa dlouhá léta světa vzdálen, samozřejmě
něco podobnóho ještě neviděl a neznal, a vida, jak válco-
vačka drtí kameny a zatlaču je je do země, vida tu
mohutnou sílu, clrtěl ukázat babičce, že je ještě pořád
tím starým Browningem, postrachem západu.

Rozběhl se proti parnímu válci a chtěl jej zastavit.
chudák, jak se zmýiil - parní válec dědečka porazil,
vyválcoval na placičku a ujel.

Babička celá zdrce,ná sebrala dědečka se země a na
svých starých zádech iei odnesla do své chaloupky
v horách.

No jo, ale iak jei pohřbít - na placatého dědečka rakev
nedostane, tak co ted? Na zeď ho pověsit nemohla, měla
nízkou chaloupku, tak jei jednoduše natáh|a na zem
místo linolea. Jo ale von dědeček měI dlouhé nohy, tak
ho babička táhla pěkně po z€mi, u okna po zdi a dlouhé
nohy vystrčila dědečkovi z okna ven.

Copak v létě - to ještě šlo, ale přišla zima _ a co
myslite, že se stalo? Dědďek Browning n,astydt d
nohou, dostal zápal p|ic a umře,l. Chrastítko.

-ego-

Odborný z6vod pro sportt

§PoRr ČrnUENÝ
(nové obchodní místnosti) P R A ll A ll.. vodlětoYr a'
Óasáž osvoboz. tllvadIa. Teleíon íí670, TábDřcní. tutistlka.-vodní sporty. atletika. tablc-tenns. Zestoupcnl: -.btoY".
..Pat". Kvalitní výrobky .,CEOARí.

IIádanka vo ceny3

- Co |e to: smrdí to a má to průsvitné šaty?

- Syrďek pod skleněným příklopenr.

Han89 kupujte jertině u Janouška,
Podolí ě. 160. l'e|e|ou +51,88

S álý přis soudnl znaleg

,,T.ramp'za kačku ide iako na dračku.
+

Na četné dotazy odpovídáme, že knlže oldřich st
nenamluvil Boženu přl praní prádla ale ž* se p(F

znall až na mandlu. Redakce.

Neilep§lpa§IilíU Átl ř
atronseryu jsouzn. qd
Dělnické uzenář§tví a řoznictví

Praha-Karlinl Palackébo 68

I

0rignlf, lní TU§lNn[ ;;í,:H§""""9;i"u1'* 
Porady 

Ťf,*f,.h"§sfto"" a,nl



rrkyru do kot|eiy. ___
x"d.a s" Sagarn so chce ženlt. Tak ng,

Honzl x westkentu
dělá rodtčům vostudu.

llolátka z celákovic maií novou sqaw,
atěla' blbý tnímky, s 

'sou 
do tobo t,ak za,

iraný, x &nl nlc nevédělt, když _tim někdo
tozvěsll v Iágru boty po stromech a zaseK

Osadní ko|portéři
př id'te st pro,'Trampa"l

Ať žiie fuampshá písničho !
J,e mnoho těch, kteřl tsme byh kmotry

Dřt křtinách trampingu a tramD(ké Dísničky.
A bvlo nám tehdá dobře. v té době. kdy se
Dísltičkv rodily u obňů proto, aby se buď
iibilv. 'nebo zánik]y, - aby ie uěktlo, ra-
osané'na kusu paDiru od cikorky, nebo okrajl
novln. nosil uschovanó jako poklad, nebo aby
za ně'autorovi prostě Babil hubu, - v době,

- kdy táta kovařík §e stal skulečným tátou
trampských písničkářů.

Nebot -- táta vydal vždv t-, to, co bylo
rirobře. co se llbilo. a co dovedlo chytlt ,a
srdce; a l!m íostla vlc a vice Dopularita
trampské Dlsničky a tály Kovařika.

Bvlo ilce několik těch, kteří se c,htěll
na Dopularitě táty kovařlka r leho plsniček
Dříživit.8le zanikli zrovna tak rychle a ne,
chutně'Jako vznjkli.- Léto bývá vyslřídáno
Dodzimkem. - svět 3e měnl - a vše v něm.
_ Ar,šak. ledno test jtsté, ž. na dobré
líampské písnlčce a tátoyl Kovaříkovi so ne,
rmění nic: li se budou stáIe líbil, l kdyby
tvět přestal vůbec světem být. - A Droto,_ at žj]. táta Kovařík a jeho 

'lampské 
pls-

nlčky.

přišel Tlasko k zámečníkovl:_ Umíte dělat klíče?
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bubtala řdchd dršthovtl polivčičha
Períehta fto ie veimysl, le v hostcs
a maii gulúŠovou, hrachovou a i. -ie to iitlio pro bohy!),

Zatin hrdl dlouhei Sam na harmo,
nlku otl Langra a malei Miky ho d,o,
Drovdzel na Drimovou kytaru od'íIospotlskýho z ,,Lucerny". Mery
zrovna v tý době uala v řece hrds,
nou a lacinou bluzičku oil Eisneru,
kterd se všem líbila, pěnivým nýdlem
ze včely _ to všen doporučuieme -a dala ii sušit. fuIezitim se peilehta
uvařila, my si na nt řdcky pochutnall
a dali isme st ohřtit takovou dobroa
věc - Kabanos Jano se to imenuie,
moc isme si na tom štreichll a zapll'
isme to itobrým zbraslavshým.

Odpoledne se cekl pafta sebrala a
šri isme hrót woley. Tonda měl
serýis, pMcnul do meruny od Eich,
lera z Letný a turt se iclo, Anka furt
vrtěla zadečkem, aby lt haždý vtděl,
protože měla nový šortky od Pro-
chózky z ,,Lucelny", chěla děIat kon,
kurencl Joemu, hterý se honosil ce,
lým vohozem od Hořeišiho z Lazar,
shý ttllce.

Aby se to ryepletlo, tah si to qgieil,
nou přihasil Smatra na hole ze Včely,
na kterým mohli všichni nechgt očl
a každi se chtět hneil svézt. Šmdtra
laho ilobrei kamari,d iim vyhověl, ale
hdyž dva vieli do řeky a tři spadll
l s kolem se skdly, řehl, že by se kolu
přece molúo nakonec něco stdt, dtll
zbylým přes hubu a lel iltil. Do toho
zmatku vpadnul šerif , několika hama-
rddům domluvil ienně pod brailu a
udělal krdsný obrdzek s apardtem od
Birnbauma v ,,Rokoku", pllvnul na
Bobinu, ale tý se to netklo, protoža
měla neqromokavý lumberiack otl
Ratha. Pak šel chytat ryby, vlezl
až do půli řeky, protože byla makl
voda a von měl kanadky oil Javůrka
z vdclavtiku.

Holky se sebraly a šly vařit pro
hluky na ,,Rehorilu" dobrý haíe z
,,Peroly", kteni vyild. a le moc vý-
živrui, Sarny si vzaly hažilti ovocnel
logurt z Radlický mlikdrny a všichnl
společně si namazali chleba mdslem a
meilem, což ie velml zilravé pro spoí-
tovce a trampy vůbec. (Pohrač.)

Redakčni drbs,._
Vtih: dobré, piš dlil. CF: vicl ABCI

del to oholit. Mary: piš íurt ddL Tomt
pb tacek. lech: pošltdohumorů. Ko-
leda: něco tlobré. Roch: zatim se ne<
hodt. Pištel tohny: alobré, poukazuia.
me 50 Kč, Koch: povtiIka ilobró, tvipy
do humorů. Reil 'West: íaln, Altoli
len houšt. KótlI: vlc, my sl to un7q,,
vlme. K. T. B.: poslall lsme I00 R&
toc: prlma, - A oďatnl: plšte in,
hu§em nebo gfiotem, po ledné stra:.
nl Daplra. A hlavně: plšte, plšte, plštel
postlelte totočky a ofudzkyl

Reirahc*

Jdl"ř;ů'd. d. p.d"tkú a Pepík Novot,
nolcň-'mi áoiómoUit,'lat to maj vola ao!_r_!i,

Posíletlc díby r rcDttlo škodllvct alkolroj,
dyž !c na světě dosi Diva, vlna a llkerul

R+dakce.

po§ítelíc Bře6plaín€!
Redsklne a Morgane, pište, co lo

r Váml a pošIete něco!

Bóďo, Vlldo, Jlmy, Mo|mir€l ozv€,
le so!

Osadni pošta
Klucl z Toronto, - ,,Dět| Nekttdu". -soú]'-] -Uaóú jttn:t. _' ilavran, - D_you

ir-.r,ii. - Řuáe taisv, - Ouryíjlll - [ey;;ii.'- Sóiii, - Diitinc, - DRTs, - Rio
;1řro. _- Utátlu. _ Folgardie, - Perition,
Rlucl-, Plzně, Brna. Slovenska a z€ vsecn
iži-o]". plďt",-i pósííejte zDrávy, fóíy, íolky

- přijdte §€ podlvat.

Yenco ze Sonory nevožííei se lurt a ve<l

nravnil zivot, oošli lotky a ňáky fór.

Feívkí. oebryndet do plva vodu a před-

Pta( si-.,tiampa", ňáky totky poš]i,

Brelloíne. přijď nás navštívil, dostaneš
r tonto iý dwcetikačky.

Jaroušky, K,rlrine, KarIe a všichnl roštácl
l Ořliir".-iiliaii a'přin,3te lóíy a íotky,

Saqarácl z Cclátovlc 'ie, co Je 3 Váml,
Klici. kteřl :jle na \ ,Jně krulte vesele

" 
nopiStě ii io',,t::npe". Pošlete íotky a

lóry.

Klucl, děvčata, ma|ttelé kanti_n,

hospod a írod. rozumných útulků,
něco'pro Vás!

Nr lelošnim Veletíhu byl vystaven _ za_

llnlavý přistroj, který Je stvořen pro 1,šeclllly,
fii'Jřr'"*áii- iáji aolie'pivo. Jste ,lstě otrá,
vá-"r. tavZ Vám pan hospoda přlnese_ pivo,
iiiiě nui,áOa Jako' studený čal, bez oěnv, 1
chutná iako mydlínky. kíntinský ie otrá\,eny
limóicUol s Várni, poněvadž nic nevypijcte,
s vtibec - darmo mluvll,

Tak tedv k věci: zmínéný přísiroi jest

nclmoccrnějším zaÝlzcnlm k čepo_vánl ,pivai
neDotřebllje strojové čerpání vZduch]l, bá}ecne
;'ři-;.,ió,i á ú.pornou 

- 
cestou pi,o chIarll,

Íakžu toio ie iak kŤen, má krásnou ,.čepjct",
r to vše zaručeně od prvnl až do loslednl
irránr.i.-t iiovi lvste iočilt z tednoho sudu
lřcb& týdcn !-' li.t ij p*Jto ,tz"sne píaktlcký, bá'ečDý
a tJvnV wnález, ktcrý musím. všlchnl -;tr:itiiiu niajitete't<antiň a hospod - srdečně
Yltat.

NaDlšte si o podrobné lnlorrnace ú' na-
brdkJl-'ítmé, k6erí má v dncšním čísle
ivi| tnseíít. přístrot dá k týdcnlmu neza_
iar-ngmu wzkoušenl. Tr* Abolt

- Ano!
_ Dobře?

- Ano!

- Tak ml udělelte...

chajdu!
Bylo nth tam roku onoho osm

vlků, statneich lodniků, a řekll isme
si, že le na čase, abychorn si taky
postavill iednou střechu nad, hl,avou.
SetlěIi isme zrovna u Ferryka v han-
tině na Babdch v pikovicích a tak
teda isme to zapili řticky zbraslav,
ským pivetn, sebrali isme se c alou
na Jlilu k llIarkovi do Borku. Ten dal
ndm rozpočet, my lemu zdloha na
tlřivi, a hasili isme si to zpět k Fery,
h,ovi.

Přišti týden jsme napakovgli do
chlebasu něiakou tu Satrapovu pašti,
h,u, plechovku s gul(išem z VDP a
ieli isme. Přiieli jsme na ílek a dřivi
už tant bylo. Jelihož isne měli pode,
ztlivku iiž dřív hotovou, začali lsrne
stavět. To se vl, že hezky zvolna

- dvě plva na iedno přibitý prkno.
No ale l hlemýžď iloleze až tam, kam
chce, a tah l my jsne byli po něko,
llha neděltch hotovi. chaida stdla _
hrósnó, novd, střecha pěkně natřerul,
vokna vypucovaný, na zilich a na ze,
ml nrima cheDaleum, měký slamníky
a iau vatýtky oil sobrové. v rohu
laiňdckel spordh Rehoril otl koldře a
ru něm nbamný bnec. v něm vesele

Tel,k už nr,áme

petrklíčl
Mra.

lleslo ušech 3

ílŇiÓiirivrcn o§Od ltotcm,Jrompa"!



tramp - strana l0

Hana řlouštecká z trampské osady,,Zlaté
údolí" vyhrála v neděli chodecký závod ve
stIašnicích, 5 km ušla v pěkném -ase 3l:l9
minilt. Kdo slei]uje náš spolt v i;oslední době.
najde ji ve všech sDortech, které jsou vhodné
Dro děvče. Jako členka Vysokoškolskóho
§portu hraje pozelnní hockey. volleyba]l, ten-
nis, pIav,e, lezdí la lyžich, kanol, bIuslí skáče
do výšky, do dálky, hází všírn možnýnl.
běhó od 50 metrú do 800 netrů a i přes pře-
kážkv.

l. běb Malou Stranou s€ koná iiž příští
nedělí, 10. d u b n a t. r. Zevod, se na trati
pro může cca 4 km, pro ženy e dorost cca
1200 m. Zlvod, jebož protektorát mají Vosko-
vec * Werich, jc dotován 6 krásnýml
cenami (muži 15, ženy E. dorost 10 cen).
Přihlášky a informace řidte la Jar. Och-
tábce v Praze IiI., Na Kampě 497. Pořada.
telem íe Kanrn club_PRAHA. V neděli zúčast-
ní se kamp club většírn počtem závodníků
závodu os. Strong Boys v Revnicíclr.

Trampský atletIctý svaz Ptaha. 'lech_
nlcká kornise TAS. prohlašuje, že kam. Špa-
ček Jest dosu,l řádným ělenem os, Dvě
Reky. za kteroužto osadu také na letos do-
sud pořádaný,ch závodech startoval. TASu ne_
nebyl jeho přestup do jiné osady dosud hlášen.
Technipká konlise delegovala na nedělní zá-
vod členské osady Stronc Boys v Řev-
nlcích tyto kamarády jlko soudce a časo-
měřiče: Vrchní rozhodčí kam, tlarrzi Čuchna,
o_s_, Udoll Děsu : časomĚřiče: Fi, Ťvrclík,
Westend, J. Boháč. IJdolí oddcc'tu, Dvorský.
gs. Zapomenutých. Na závod os. Kamp club;který s_e koná v nedělí. l0. dubna' t. r,l
deIegovánl kam. vrchní rozhodčí: Fr. Tvr-dík. Westend, MliIler, Marairon. Boháč. tJ.o., Dvorský. os. Zapomenutých,'Jos.'fl'rdík,
Westend.

V pondělí, 4. oubna t. r.. se koná schůze
Trampského atletického svazÚ. kde budou oře_
dány diplomy všem mistíům TAs. žádáme
Droto, aby se tito do §chůze dostavili, Dáte
současně _se koná přednáška kam. Jng Kaigla,
o. tramnské branné příprar.ě. Kamaúai, žá-
d_ánte Vás a pak zejrnéna všechny čteny ŤAS-,
afuy_ se dosiavili v největším oou,u- u oi''yedll §vé známé. zače\k ve 30, hod. v r-est.kavárně.PERLA, Preha I., Perlorja- ul,, rrcdti
Dalác€ ARA.
. osada Alax na Sázavě pořádá 8. květnal._r, volley ballový turnrj o putoYní pohár

Protl Reuma - lschlazur- dně. chorobám střev a srdc€
naše léčivé čaje. pište:

A,LODR, PtahaII, Četnó ul,

pío 24 mužstev nr 3 hřtštích. Soutěž ic
dotováne cclkem 9 hodnotnými cenaml, ktei6
_b_udo_u vystavony u fť Sport-ríořeišI,'Praha
ll,, _Lazarská ul. Přihlášký na adrésu Jrdn,:
Jard_a Mitiska. Praha VIl., Peupětova 7,'nebo
každou_qtředu v rcstauracl ,,Staré hradby..,
Prafia XIl,, Luhlaňská 48.

sportovnl osods tl8vIt zahaiui! vollev-
ballovou s€zonu na svém hřišti,' v Ptaie.
Zadá _volné termíny na všcdní dny a sobotYp_ro 2 mužstva proti DříDadnémir reyanžl-.
Nabldky na adnesu Jar. Cerný. Praha XVJ..
tlorymírova 6. - e. dubna po}hdi Úivrt tur-
nal._dvolic mužú na osadním hřišt{ ůe §le-míně, přístrtpný t€_n členúm osadr. ftri'e-'aove 2 skuDlnách, síabší e §ilnětší 

-Ó 
toUirotnó

ceny.

Clgt:

€§lvó§fi r$&óirů
Tišl blázni? Tohlcto už dávno ncníprav_da. Rybářství stílc sc dnes tIž zcela

regulérním sportem. jako mnoho bstatntch.Ještě přcd I:ěkoliLa Iety bylo toto odvětví
sDortu _výsrdou pensistti, cIektrikářů a pod.
Dnes však vidíme 3 pruteln a udicí putóvat
i,vysedávai na březlch rek mtádez iai odl6tl výše. kde se vzal tento obrút? podařiio
§o snad §tařlkúnl Dřo§vódčtt mládcž o ttěct-
nost.své_lt_o._počínání u vody důvody rózumo-vý:nl? Přlóina vpadu mladých do ilše tvbó-lovu tkvl llnde, Myslím. žo zárluhu o tď ml
v, p.rvé .řidě. wnálcz navíiáků. mušok a umě-
IýcIl_ nástrah vúbec. obj!vjl sr nový druh
ly_D_a|9fi.e.qo. sporbr, vIáčÉní. člU,,bllnkaření...
Máš_li bliilkra - třpytku a vrhaói rolák. na.lze 

'iž 
sedětl llně na břehu tak tomu'bvio

dří\,e.. a čekat aže.§e něktErá ,,oběsí.', Rvňíile zde _nucen cvičl6 dov€dnort tvých Evalúnepretržitýrn vrháním nástrahy na vodu tonetnym př|tahovánim- A věřto. radostz cIlycené. ryty lo tisíckrát větší, podař|lo_1t
§c,vám cbytitl li_^ne_la červr" alc na něco.Ilad cIm. Ialk nedúvěřivě kroutí hlavou: niKus pl3chu v podobě malé lžičky.

p$§i§e§{ť pFedplilíF!€t

. s. blížícím §e létem stoupí l rybařsklhorečka, Před výklady obchoiiú- t- těňi-r-ailnyml_rybársl(ýml Dodivnostnll kuDt §o hINčkYmladých a starých tybářú. ří|edají novinki.pečlivě vybíraií a doma přlpravflit siti..čijří]navazulí _udice a těší se .,na tu prvni'..- kier{zaDeíe, manželky l děvčata glcc leštó bnučta, lejlcn eilé .t}us_:nky pronesou 

'eště 
s€m tam

ii?!?*:i' 
j''loo'1,oo,',T'řli.;"l,""oťTíi,B*

i^I9lí!"T, e Q Jist pro staré ivňerirTi,idj

ifr ii'""f"{,#i{;.1;,ř,,.6;fri'i;1;:xiĚii

Vše pro tramping a spoft
Hořejší

PRAHA II., Lazarské 1

,.TUR|§TKA"
§lazená černá zrn-
ková káva v ko§tce

,,EL.ČA"
pat. čajová piípra-

, va, orig. eletní čai
§ Ťumem neh ciiro-
Dem

sodoyé vody
a llmonady

Vesměs

Yýíobky
kva lltn í

ceské společnostl p]o prúmr§l
Cukernl, toYárny Y Modřanech

§§
§
§
,§'§
ol

.§
"§9
a,

§
.8e

TrerrrrpicÉ!
všechno co potřebujete nrá 2ro Vás neilevnělši a nejlepší

Sport Eichler, Praha lltl,, Bcirrcdino F.40
Tololon 703 5{ Teleton ?0i st
lumberlaly. chlebníky, torny, §tany a všechno vúbec.
Tak přlďte, nebo 3l DtštE o centkt

Trampshé harmonihl
ltia.rloanla
mandolíny
gtamolony

pro vás kamarádl
má nejlevrěji

Karel Hospodský,,
PRAHA II., Štěpánská 57l

palác Lucernlplšte ll o aontkt
fianOdhu 

" 
veškerou sportovní obuv

Vám dodó noireno.,;r4 VŮnrX
PRÁIIA II., Váct. nám., palác poštovní spořitelny ::::T::Ť i'i::,#,?: pgm§ Ry

a §o znrlíŘou. 
- llbeň, Frlmálorrlrá rřlda



Malý oznamolatel
Slovo 1 Kč, tučně 2 Kč. Předplatitelé
80 h a 1.ó0 Kě. Inserty v obchodrrí

úpravě pocile insertní sazby,

MLADÝ HOCH hledá děvče do 17 l.
Zn. ,,Společné cesty" do ,,Trampa".

KOUPÍM CHAJDU na Sázavě. Ztt.
,,Cena" do adm. t. l.

NAJMU CiIATU. Voda, les. Zn. ,,Kde
a kolik" do adm. t. l.

KoUPÍM ZÁNovNl STAN. Zn. ,,Po-
pis a cena" do adm. t. l.

DYA }loŠI hledaii dvě hezká děv-
čátka do 23 let. Zn. ,,Do chaidy" do

adm. t. I.

IILEDÁM CIILAPCE s moto. Zn.
,,20letá, veselá" do adm. ,t. I.

SEZNÁMÍM SE s kamarádkou, hez-
kou a upřímnou. Ztt. ,,Do 30 tet" do

adm. t. l.

vELoctPEDY, voNDŘIcII, závod-
fri, Dolozávodní, cestovni baIonové,
všech značek, neilevněii. Karlín, Vi-
nohradská tř. 9, Smíchov, Palackého
23. Teleion č. 300"32. Ceník zdarma.

VELO TRAMPING. !še dodá, opravyprovádí tlanousek, Žižkov, proti so-
kolov. Potřeby, torny, miče, baterie.

tramp-strana1l
Zas:!áno.

(Za zaslána redakce neodpovídá.)
Protestuieme timto co

neirozhodněii proti sňatku starého
svůdce Rudana s ieho nyněiši
sqaw, ielikož příideme neidříve
na řadu my, niže podepsané! -Albina, Jenoveta, Gordie,

Bobina, (ůžena, (udi, Anča,
Petronila, Anastázie, Jarča,
Věra, Máňa, Karla, Z,denka,
Ludmila, Klementa, Longina,
Lola, Máša, Enrilka, Marlen,
Kateřina, Jean, Markéta, Kri-
stína, Lida, Bessy, Rosalie,
Barbora, Melchiada, Oziris,
Vlasta, Eva, Klotilda, Ela a
Dáša - tak varuieme!

PRODÁM ZACHOVALÉ CANOE.
Zn. ,,400 Kč" do adm. t. l.

P,LZEŇAČKU NA TRAjtlP hledám.
Zn. ,,Parta" do adm. t. l.

cflATY všEctl ROZMĚRú na přání
zá|emců na každém nristě od Pikovic
až po žampach levně a odborně dodá
Alois Marek, sklad dříví v Borku,
Jílové u Prahy. Úplně hotová tesař-
ská práce. v Borku ve skladu chata
k prohlédnutí. pište. si o rozpočetl

LODĚ _ ŘrPl - BRANÍK, proti pivo-
varu. Telelon čis. R. F. 1t63, Podoti,

Riegrova ul. 68. Plná záruka.

posíleite předplatné !

Grafo-psvcholog
proí. GAssoN
Praha II., na Poříčí l?/lt

též píŠemně!

pivní víčenniiluíOlnill
slsíem Sótlínget h palenlu přihl,
léměř ue ušech zemich

překoná v mnohém výčep
piva přímo od čepu. Jakost
piva se nemění Y ne.imen-
ším i pŤi několikadenním

čepování z téhož sudu. první a po-
slední sklenka k neroz-znání, žád,né
kapání a zbytky. Přívod íiltrovaného
vzduchu pomoci spec. s přístrojem
spoieného tlakostroje. veškeré ob-
vyklé tIakostroje odpadají. chladící
zaíízení v přístroji umístěné. ceny
mlíné. přístroi lze též dodati oro vý-
čep několika druhů piva. tíodí se
ve]mi dobře pro výletni rest, a kiosky.prospekty aa ýožádeli bezptatně.
výrobek íy
Inž. §. Varvažovský.
toyárna na strole a výčepní zařízení,
PRAtlA vll., Dělnická 29. tel. 72414.
výhradní prodei a tovární skIad:

Iranuš Zubr, Praha XtI.
Rubešova 3. T€l. 282 66.

- vidíte ji, honoraci? Ta aby si ze světa nepřinesla
dycky nějakou zbytečnost!

- Bané, tentokrát si veze něco moc praktickýho!

-???_ No, přeco kavový mlýnek ,,Tramp", který už každý
na světě zná! +

Touátna na urenářské zbož! a konseruy

Pichard Hulata
PPAHA Xll., Flancouzská 29

soutěži úspčš. uýbomou i ahostí suý ch uýrobhů

Iítuci
a děvčata

mají rŮzné
gulášovou
drštkovou
hrachoýou
ap.

1 velká porce 1.- Kč
2 velké porce 1.8OKč
3velké porce 2.6OKč
Tak rí na nl nezapom€netet

něco
pro
Vás!

m,
llRAcllovApOtEYl$,



Téžlrá Barbora

konec neiúspěšnějšího šlágru Osvobozených
Siska, plukovník Ybe,rlarrCu,Petr a učiiel Gustav (J.

Švabiková, lK, Máj, Filipovs,ký),, dále uěitel Gustav (F'ili-
povský) se školníIni dítkarni zpívá píseň lidu eidamskélr,o
ve hře ,,Téžká Earbora" od Vc,skovce a Wericha. řludbu
složil Ježek, ,režii měl ílonz,l a balet Saša Machov. Byla

to o,pět jednou hra, která V. & W. jak se patfi seděla.
o nástávající premieře jejich nové hry ,,ipěst na oko" lze
říci předem jen to, že známe tradici osvobozených a
proto jsme o jejím úspěchu a aktuálnosti již předem pře,
švědčeni. hlc.

Do města přijel cirkus. Trpaslík a obr se ubyto-
vali v hotel,u v jednom pokoji. Poněkud exaltovaná
dáma se při představení zamilovala do trpaslíka a
šla ho navštívit. Bohužel zrovna kamsi odešel a tak
když váhavě zaklepala, s úžasem zjistila, že ji ote-

Protože to byla neobyčejně půvabná bytost, Qbr
nadšeně zahíméL:

- To jsem já !

- Ale dovolte. . ., namítla nejistě ,dáma, Dř,ece
vaše postava...

vřel obr. _ Té si nevšímejte, burácel obr, to já si doma
Dáma se tedy rozpaéité rozhliže|a pokojem: dělám jenom tak pohodlí

- Myslím... ,tot\ž... hledám pana trpaslíka... -ego-

vše co potřebuiete
Vám prodá starý traper

Rath, Praha l.,
P ř l k o p y 27, B a z á r

JEAN CASSOU:

pařížský masakr
328 stran, Brožované ?6 Kč, vázané 36 Kč. Jedna z nei-
krásnějších příhod lásky a záíoYeř| epopej povstalecké Pařížg.

Vydalo ,,Odeon", Jan F r o m e k. Praha II., Jungmannova 17.
y v ž á d e j t e s i n á š s e z n a m!

přlštt čislo t ř a m p a vyide t4. dubna, pak iiž pravidelně týdně, lraždý čtvrtek

Týdenník pIo tramDing. camping, canoistiku, sDoít a kultuíu
vůbec- -'flanrDa redisuje s redakčním kruhem: Gusta
Fischl. - Jedilotllvé číslo l Kě. Předplatné na rok 1938
40 Kč. na půI roku 20 Kč. - Mailtel. vydavatel a odpovědný
redaktor: Josel Cinybuíg. - Redakce a administrace3
Praha Il., Lůtzowova 8. - Tiskne a ,expeduje: ,,Rota", akc,
spoI., Praha l., Liliová 13, - Dohlédací pošt. úřad Píaha25,
- Účet poštovní sDořitelny 46.427. - Citování člán_ku neb
stati dovoleno Douze s udáním pramene.
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