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Minule na tyhle stránce vznikla otázkas
Co dál ? Kam dál ?
Ba jedny atraně si raůžera v tisku přečíst Slánky od
lidí, kteří jsou pro absolutní zákaz táborovéjch
ohňů v přírodě. Což je ovšem blbina a máme na svý
straně /podle článků/ i takovýho J,Velka, Ba straně
druhý mládežníci dělej Prázdninový školy na Lipnici«
? zaměřený na pobyt v přírodě /a inspirovaný Tábornic»
kejma školama Táb, Unie/, vysokoškoláci dělaj Humana,
• Bohatýrskou trilogii a spoustu dalších akcí, Pronto*
saurus pořádá svý Prázdniny - brigády* A mezi tím _
vším někde jsou trempové se eve jma skoro věSně stej*
nejma potlachema /když už se ho povede udělat/, touláatfp bez cíle a "bojem proti kovbojíčkům. Pravda,
ně kdy se i oni zúčastní některé z těchto lisích** „
akcí, někdy se udělá film, brigáda, sport* akce, li*
terámí soutěž - ale nejni to všechno málo? Vždyí
většinmi těch "nových" věcí kdysi začínali oni, a!
už zmíněni Tábornické školy, dálkové pochody, brigády
v lese, A najednou - šlus! Konec nápadů, Na to, kolik,
' nás všude je, bychom mohli byt pořád vpředu /jako kdy
si/ a ne se dívat, Bnes by spíš prospělo okopírovat
některé nápady Gymnasionů, vysokoškoláků apod* Bez
újfy na zdra ví trampů a trampingu vůbec.
Ale - co dál? Nápady, akce, pohyb! Dokázat, Se si
zasloužíme ten volnéj pobyt v lese, kde bdi Lesní
stráž* Že něco dokážem a nejsme srabi. Zapojte mozky
mohy nejsou všechno,
Houla

juuüüüüL
Vladimír íferta

JPoloimnginární ulice
vymyšlený mikrosvět
umělé světlo měsíce
svět holých rukou vět
jdu sám po mostě Legií
a myslím si asi to co ty
hodiny skáčí dolů z orloje
odbiji osamělé šlápoty
Mám v ruce zatykač na prosté věty
které se derou samy na mysl
imaginární polos věty - ja a ty
za každým slovem číhá nesmysl
Jedovatá zmije fantasmagorie nečeká
skočí - a rozplývá se v povětří
hie - ecce homo - půlka člově ka
vyšel jsem z domu sám*
ted už jsme dva
a zítra buden tři
Kolik nás bude pozítří ?
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O.JL8®JECÍ2fc
Johny
V průběhu roku 79 se uskutečnilo několik psaveckých
soutěží více či méně oficiálních, které využilo několik grafomanských individuí z řad trompu. Dokonce
je navrhováno vytvořit statistiku s názvem Qraadpsaveo. Jsem * té pokročilejší generace a podle různých
ukázek jsem soudil« že se výrazněji projeví ti trochu mladší, tok okolo dvaceti let« Nejznámější soutěž THAP3AVEC to nepotvrdila* Mém dojem, že se stále
udržuje určitá kasta jmen« Tapi, Kavce, Houla. a jiní. Mají dobré věci, i když zdaleka ne všechny. Jsou
typickymi představiteli trampské tvorby. Ale to neznamená« že trampská tvorba je jedinečná /spíš žánrově zaměřená/ a přístupná širšímu okruhu čtenářů a
posluchačů. Okruh témat není tak úzký? jen není vy- •
užit. Tvůrci, aby se vešli do pomyslné krabičky« při«
pomínsjí a opakují staré symboly. Souhlasím s názo- rem PhDr Sinta, který na besedě před trapsaveckým oE»
něm nadhodil, ze kdybychom za měřítka tvorby měli
považovat práce Tapiny a Houly, da leko bychom to ne*
dotáhli a ustrnuli. Ukázkou tohoto stfivu je Juan,
/nyní tuším z ifáchoda/, kterému redakce oficiálního
listu odmítla jeho sbírku s tím. že to vlastně žádni
poezie není. To, že autoři píší hlavně báániČky a
o próze se skoro ani nemluví, vyplývá z toho,že básřádků se dá napsat kdenička může býti krátká.
koliv a kdykoliv, dá to min práce a když se to povede, může to zaujmout. Takový je nejspíš názor x
trampských autorů. To je však problém na víc řádek
a diskusí. Vedle toho bych si dovolil souhlasit s
komentářem Shorty ho o Portě. Tra mpové celé své ko-nání a myšlení považují za výlučné a jedinečné vzhle*
dem k os tatAímu světu, ale s tím světem musí přece
taky něja k komunikovat! Při s třetnutí vychází obča s najevo povrchnost a jednostrannost. A to je
zřejmě i problém trampské tvorby.
- Vítám tenhle článek. Je příliš pravdivej /jak je
vidět i z většiny příspěvků/ a stojí za přemejšlení.
1 při psaní
^
Houle

Štírova třetí samostatná v.ýstava.
kulturní re portáž - ^lrabj^ra,_l£v£ax jCittj
^gžná málokdo ví* že v pražekém Futuru je výstavní
sin« A je to ňkoda* Vedle výs tav výtvarníků zvuč- ných jmen zde probíhají výstavy mladých vunělců* Jed«
na z nich proběhla na přelomí listopadu a prosince
a pro nás byla zajímávějsí proto« že hlavním vystavovatelem byl kamarád Stír, student, jemuž je malování koníčkem a životní láskou*
flTojlepěi recenzí k jeho dílu snad budou slova Pr#
Hlaváčka* pronesená na vernisáži...dvacetiletý autor aá právo na experimenty i omyly* se kterých se
bude během doby poučovat. Odvážné se vyhnul svůdným
cestám líbivosti« Zřejmě ee dovede fto s vou prací
poprat* ale výsledky svědčí v jeho prospěch* Nevybírá si náměty nijak snadně, pokouší se o portrét víc eméně imaginární /Karel IV, £• Martinů/* posvícenská maěkary navozují atmosféru úzkosti.•»Těží z cest
po via eti* Francii* SSSR a Bulharsku^ vtipnými pero
kresbami konstruuje města* Technicky je vynalézavý*
Olejomalbu kombinuje s enkaustikou /vosk/ a zřejmě
rád zkouší nvé metody, jejich prostředniotvím 3e
vyslovuje dle s vé představy..."
Tolik odborník na slovo vzatý» A jak zapůsobila
výstava na kamarády? Za všechny dejme slovo Lovce
a Kitlřyx
^V^rnigáž. - Lo^ka
Stojím před tvými obrazy
a jsem v té chvíli sama
V zádech mne trochu zamrazí
když vidím pana Karla
a vedle něho iáatku mě et
které dal kdysi podobu
/ a zbudoval ji k obrazu svému/
Procházím poutí dloiuthých cest
prohlížím každé náměstí
které8 tu nabíd k pokoukání
a najednou cítím že před Jarem
se moje hlnva němě sklání
Jaro jak Slunce
Jaro jak louka rozkvetlá
Jaro jak obraz dívky

která má v očích oblohu
Stojím před tvými obrazy
a chvílemi dýchat nemohu
a dívat se*•»Vydat se napospas něžným a přece
Žtát
řivým barvám, k.taré nás za pla ví jako pohlazení
laska yá dlaně»••
A otevřenýma očima se propadat do kouzlené pohádky
cítit ss bezpečný. vyrovnaný* utastný* Vrátit se do
rozkvetlého tetelícího m léta, vdechovat osamnou
vůni květnové noci» přelétnout deštíky kilometrů do
míst» vonících levandulí a slanou vodou* Sáát a díYfrt se* ÍJevyplašit ten křehký sen prázdnými olovy...
Kitty
Spolu se Štírem /Vladimírem Franzem/ vystavovala
sérii svých něžných a hezkých obrázků suchou jehlou
S« Grulyová. Jediným* co působilo na výstavě negativné« byly deatakrylové přívěsky vystavené P.Pickovou*
Cimbura
Líbí ee nám /dešíitovi/s
PAVEL KOVffi

i «SUCHY V sf$OVCE

Kejdříve vyraěily
Sluneční mozol na nebe
pak napustily Síly
/i s ptáky-mateřskými znaménky /
^„„a
a ,lí«*í kruhy 1 « nu P«fel
T e Á l l l l * i l r í i l í * Do očí hezké panenky
ně*
a zbytik světa do ka pes*
Sejdřív si šepotaly
»elidová_
pak do tváří se taly
polibky icrvavýsri.
Vítr válí sudy
-tea rrůvyn mrhá
přes psklíčky trav
jimi*
lichý nebo sudý
bojuj, škrt a trav*
^lí Í S L S S Í 7 ^
přes protesty rév

lichý nebo sudý
bojuj, miř a tief*

, Delší nesouvislý monolog zmateného trarapíže*
Maruš - T*0* Věční_poutníoi
Tak tl nevím, kamaráde, ňák tomu přestávám rozumět.
Začínám mít vobavy, že z toho jančení proti novým
barákům a proti ničení přírody při dolování určitě
zblbnem, Dyk já aem docela rád, že v neděli večer m&
žu hupnout do vany s teplou vodou a přea tejden že
si můžu pustit desku třeba zrovna trampskejch písniček anebo třeba Pěšáky«, Sice raš srdce voprevdicky za
číná jako bolet, když vidím bagry, jak se zekusujou •
do tý naší drahý matičky přírody» no frlct, jeraiúpl*
ně namškko, ole zase, kdy ž už eedíájv tý naší lokál
ce a ženu si to za klukama s pražcem» a pískáním mašinky -v ono, karaa ráde, vono by to bez toho uhlí vlas
tnš vufcec nejezdilo* A toky si vr.jjominém, jak byl Li
éoun štastnej, když dostal na novým sídlišti takovéj
tenraalejmoderní byteček, kam ei moh vodv^ot Holubici i s tím škvrnětem § rodičové jim přestali kecat
do každýho dne*Asi sem nákej blbej r. dělám si zbyteč
ný problémy, protože ty i ostétní kámoši prostě nadá
vaj na ty bovada nchbře, že se už zaee vykácel kus
lesa a buče ne te« něco dělat anebo si vodplivnou za
tím padourem v nablejekaným embéčku - ale* víš, táta
má tr-ky fáro a neni to přitom žádnej nttfouk*nej blbec a když potřebujou kluci něco sehmťfc nebo zajet
za kamarádem, tak se to r«ár"mně hodí, A t«ky si myslim, že tenkrát, když si Děda polil ruku ara&lou,
že bylo raoc f»jn, jek rychle ho kamarád vodvez k
doktorovi* 3o vidÍŠ, taky měl fáro, A přitom pomohlo zrovna kamarádovi*
Tak ei myslim, že a,si n®jssw sak úplně blbej* A že
eem vochotnej se za přírodu prát, dčlat v lese do
zblbnutí a taky nadávat, a kritizovatj kdyš se dělaj
blboviny* Ale brát jako nutnost, že se musí někde
bidlet, něčím svítit, něčím topit, a že lidí, co
chtěj bydlet nově a hezky je pořád víc a že proto
musí bejt víc i toho tepla a světla a tomu že se
kousej přírody prostě vobětovat musí. Protože ta naše mrňavá zemička nemá tolik místa, aby se nemuselo.
De jen vo to hlídat, aby to nebyl 'zbytečně velkej
kus, aby se prostě neplejtvalo, A tak si myslim, kamaráde, že to chce učit trampíky nejen chránit přírodu, ale ty k hledat kompromisy, protože po starým

se vopruvdu žít nedá* A voni to vostetní kamarádi
taky znaj, jenže to ještě nevědí* Ale přídou na to«
to mi věř, jen pak bude trochu těžší ae tady uvnitř
s ti» vyrovná t*
Ta k vidíš, jak aera se pěkně roz ovídal* Ale t&dy
č tu vo jednom starým barákovi a že tem chtěli stavět pro společnost a že ta společnost sou i ty, co
bydlej v tom baráku* Hojo, a le taky spousta těch,
co čekaj, až postaví nějaký nový bytv, aby tem mohli bydlet jíiko ktřebs Liáoun s Holubicí - a třeba
taky cekaj, že se radSi zbourá starej barák, aby
tfoa výrost nov$(J e bytroaa „ro víc lidí e přitom oe
nemusí kácet les* Ale já už vlastně zase kecám* Tak
pod, necháme toho a razíme dál* Do toho mn^ýho zelený ho rájo, kde člověk' na ty hle myšky aspoň trochu
zapomene* Tak vstávej, dane!
Mázor na věc - k úvodníku z č* kO mluví
_£illy_Brawler_
Kdck psal první stránku č* 20? Tck bych do něj praštil za slova od Závidíš jim až po to Mít se kam vrátit a to kecání kolem toho. Já si užil touláni dost
a dost a dělal i v lese a po městě se mi ne$te^skalo,
jedině »em nadával, jak je ta dřina v lese blbe a mi*
země ocenéná^ co se tejká platu, ale i když sou na
tom^ve fabrikach lip, neměnil bych* Ten, kdo oe ztotožňuje s tím kecem v Dejmu, má úplně jinej názor
na život než já* Tramping je podle mne životní názor
a samoeta tnej filozofickej názor ne život a ne jen
jezdit na sobotu a neděli do lesa,
Vo koupelně mi nemluv, nám stejně neteče teplá voda
přes celej den a tak jí vohřejvárae jako za krále
kla cka a v neckách se koupe vo hodně lip než ve v/ně
A taky se mi stoj ská po čistý vodětíumlnvskejchvodopádů*ftomantikamne moc nezaujala, pro mě má oenu
zdravej život a ten ve městě nenajdeme a tak se snažím utéct a dávám dohromady barabiznu, kde rozhodně
koupelna nebude* Pokud smv lesích, tak si na hudbu
a knihy a diva dlo nevzpomenu, protie nic krásnějšího nikdo nesložil, než když zpívá celá příroda a najdi lepši herce než ty, co se v lese narodili a žijí
v něm i umírají*••

Tramp je du Se poetické
Schovává ná
Uhodneš, kdo si vidouce ustýlá
měkoučký je ko teplý vánek«
Xdo z hor k nám jaro nosívá
kdo hlídá dětský spánek*
Kdo si to kreslí po římsách
a z oken klouzačku si dělá,
kdo kouzli dívkám na řasách
duhu, co se pa]f smíchem bělá*
Kdo je ta píseň, sladký rým
nejhezčích básní z dálky*
vona vý táborový dým
vza 1 s sebou do lokálky,
v
vrací se, když máš smutnou dlan
a voní každým novým dneškem*
Dýchá jim hora, tráva i ;<lán*
A U d á nazvali ho deštěm*

Písničky
Písničky
jsou hvězdičky
v němě tmě
Písničky
jsou kytičky
na zelený louce
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Písničky jsou
dětičky
znějících strun
Písničky
jsou cestičky
k novejm dnům
Písničky
jsou klíčky
k starejm
obrazům
a našim srdcím
Ju£Č£

hubená nožičky silvestrovských
sklenic
páchnou potem
tisíce kledívek jim spěchá na pomoc
hustý vzduch hluboce oddychuje
všechno je tak opojná
jen Míšeňský porcelán ztrácí na ceně
nevypitá kává čeká
kdo ji vypije
studenou
snad ráno ? - uražená ouško
posledního z hrnků
konči
popelnici
Česílkc
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Wickle» TKAMPIBO *> žÁKOK
IV. - dokončení.

Předvolání^ podaní vysvětlení, svědecká výpověá
Zákon o S2EB stěnoví* že v rámci SIÍB je vytvořena
složka Státní bezpečnosti a Veřejná bezpečnosti*
Obě mají stejná práva a povinnosti* Ha podkla dě
zákona je tedy mylná oba vb, že StB může víc
než "obyčejná" kriminálka*
0 vyšetřovaní a svých právech v řízení je dobrá se
pře dem poučit v trestním řádu* Poučen musíš být i
před výslechem* ale praxe*..
Vysvětlení podle § 19 zákona o SNB:
Policie může od každého vyžadovat vysvětlení ke
zjištění trest* činu* přecinu nebo přestupku* Předvolání iiusí být pímané, zákon připouští možnost
nedostavit se na základě vážné omluvy /onemocnění
ap*/ Orgán SUB musí sdělit* jaký tr* ein ap* se vyšetřuje a kdo je podezřelý* Podle toho mišeš využít práva nevypovídat v případě, že můžeš způsobit trest«
ní stíhání sobě nebo osobám blízkým /konkrétně viz
totéž pro svědka * Při poskytování vysvětiéní není
vyslýchaný pod přísahou* ale nesmí se dopustit křivé výpovědi /včkorné a prokaza telné nepravdy/ - hrozí trest* postih*
Lze si dělat poznámky, protokolovat si pro sebe
otázky i odpovědi* vyšetřující je nesmí odebrat a
nahlížet do nich* Lze si také opsat nejzáva žnější
Části protokolu* Pokud vyšetřovatel brání využít
tohoto práva v plném rozsahu, je možno nepodepsat
protokol nebo podat stížnost /viz dál/*
Svědecká výpověď podle § 97 tr. řádu
V předvol jaí musí být uvedeno přesně, kdo je jmenovitě obviněn a z jakého trest, činu*
Povinnost svědčiti Každý je p >vinen dostavit se na
předvolání a vypovídat jako svědek o tom, co je mu
známo o okolnostech důležitých pro trestní řízení*
Právo odepřít výpověa jako svědek má příbuzný obviněného v pokolením přímém, jeho sourozenec, osvojitel osvojenec, manžel a druh*
Svědek je oprávněn odepřít vypotída t, jestiže by

výpovědi způsobil nebezpečí trest* stíhání sobě»
svému příbuznému.«« nebo Jiným osobám v poměru roinném nebo obdobném, jejichž újmu by právem pooioval Jako újmu vlast ní 71/
Výslech svědka» Před výslechem je třeba vždy zjistil
svědkovu totožnost, jeho poměr k obviněnému, poučit
jej o právu odpařit výpověd« Dále musí být poučen o
významu svěd« výpovědi z hlediska obecného zájmu a
o tr« následcích křivé výpovědi«
Ha počátku výslechu musí být svědek dotázág na poraěx
k projednávané věci a ke s tranám« liusí mu být dána
možnost, aby souvisle vy pověděl věe, co o věci ví*
Svědkovi mohou být kladeny otázky k doplnění výpovědi nebo k odstranění neúplnosti, nejasnosti nebo roz
pornoeti« liosmí mu být kladeny otázky, v nichž je
předem obea žena okolnost, která se má ajistit teprv
z výpovědi /tzv sugestivní otázky/«
Podepisování protokolu*
Výyověá se do protokolu zapisuje zpravidla podle
diktátu vy slýchaného, v přímé řeči a pokud možno
doslova« Po skončení výslechu musí být předložen
protokol k přečtení a dána možnost jej opravit nebo
doplnit« Protokol sepsaný bez zapisovatele musí být
přečten nebo dán k přečtení v přítomnosti nezúčastni
né osoby « Odmítne-li vyslýchaný nebo nezúčastněná
osoba protokol podepsat, uvede se to do protokolu s
uvedením důvodu /např nevyhovující forwulace, výslec
bez předchozího poučení, sugestivní otázky/«
Při svědecké výpovědi je právo dělat si poznámky,
stenogrefova t celý výslech« Vyšetřující do poznámek
může nahlédnout /protokoluje se/, ale nesmí je odebrat«
Podání stížnosti
/•Tot i p o st upu orgánů Slib Je možno podat stížnost,
stejně jako proti jejich jednání a vystupování« Kro*
mě nezákonného postupu při vyšetřování se trestní
řád zabývá i tzv« Trestnými činy veřejných činitelů*
které nastanou, jestliže veřejný činitel k svému
neoprávněnému prospěchu, v úmyslu způsobit někomu
ěkodu vykonává svou pravomoc v rozporu se zákonem/!/
překračuje B V O U pravomoc
neplní svou povinnost vyplývající z Jeho pravomoci

Yyuí i je-li rogán neznalosti práv občena, tzn*např*
neposkytne-li dostatečné poučeni, Informaci, múze
jít o porušování cizích práv podle trestního řádu,
kterého se dopustí ten, kdo jinrau způsobí vážnou
újmu na právech tím, že uvede někoho v omyl, nebo
využije něčího omylu»
Ha závěr jen praktickou připomínku« je nutné vědět,
na zákla dě čeho /jakého přestupku, přečinu nebo tr«
Činn/ jsi předvolán na S**B« Podle toho odpovídáš na otázky /pokud se rozhodneš vypovídat/, které ee vzta«
hutí pouze k projednávanému prioadu* Ma všechny
ostatní odpovídat nemusíš, nebot s případem nemají
nic společn :ho /je to tožéž, co při osobní prohlídce
nahlížení do věcí, které oggán nehledá/«
řorraule "úřední Jednaní" má být upreněna alespoň
paragrefem /tj většinou § 19 zákona o SÜB nebo §
97 tr*ř./, Pokud není uvedgno nic jako důvod, raůžei
se informova t /bývá uváděn telefon/ o oo jde, nebo
ee odmítnout dostavit na základě takévého předvolání
a nechg t se obeslat znovu řádným*
Tady "Tramping a zákon" končí* Měla by ještě následovat část o tiskovém a autorském zákonu, která by
se vztahovala k problému Časopisů, ale některé pojmy
nejsou úplně jasné /periodická a ueperiodická tiskovina, zpŮBob rozmnožování, otázka autorských práv
a nakládání s vlastním dílem, pojem uměleckého díla/«
Pokud oe mi podaří si v tom udělat objektivní přehleč
objeví se i na stránkách Dýmu, Do té doby vás, kamarádi, prosím o případné rady, připomínky a návrhy,
co by se mělo ještě objastnit«
Wickle

§§§§§§§
Kamrádi,občas se objeví dopis se žádostí o tištěnou
správu /inzerát/ s adresou* Adresy z pochopitelných
důvodů nepřetiaicu^eme, lze si o ně napsat do redakce.
Snad nemusím vysvětlovat 1
3 p ojovací článek mezi opicemi a člověkem - to
jsme my,
Konrád Lorenz

Te^ty.^co se„tš%o_sháněJ.
d n e s na několik žádostí
A <n e x i c k e .1
v a n d r
tídajně Voekovec - Werich
Poslouchejte, vtipálkové, poslouchejte chviličku
vo velkým vandru americkým zazpívám Viám písničku
Ha východ či sever, na západ nebo jih
vöude vandráků jako čmeláků v roztrhanejch košilích
Sotva ráno slunko vyjde, rosa ještě na trávě
vandrák už se vysouká a rozhlíží se pátravě
z vokýnek či ze seníků, z vikýřů či ze vrátek
Jen se vysouká, jde a nekouká, nekouká se nazpátek
Jde a pís ká si od Pr&ncieka až po Banský skaliska
dojde všady do Kanady a pak zpátky do Frieka
já sem poznal policajty když Jsem v mládí začínal
dílem náhody v zemi svobody znám už každéj kriminál
žil jsem městsky česal švestky stromy kácel vodil
pluh
pátral po zlatě v blátě neblátě nakonec jsem
z toho zchud
dřej jeem ma rnš v elektrárně,na přívoze píchal prám
vyl ve skafandru a le na vandru nejlíp se mám když
jsem sám.
Za
že
na
už

nádražím teď ee snažím svézt se vláčkem zadarmo
jsem zásadní chtěl #yob nákladní ale .cisi nadarmo
tohletom byly plomby, tyhle ty sou pJný zas
to nesnesu a do expresu naskočím at zlomu voz

Pani máte něco k snědku bučíte vod tý dobroty
tskhle krojíc chleba s máslem nebo s kusem flákoty
třeba buchtu nebo koláč co mi pošimrá müj hlaá
Vtindrák hladový ten vám nepoví kde dnes v noci bude
spát
Jednou takhle popadne mě ňákej chlápek za falSy
jen mě zahlídne hned mě nebídné skládat rudu na hal
jářku na to c co za to deset centů za tunu
milej človš če s tebou nepeču to se ra däi vodsunu

Jazyk a tramping - posedmé
J?hDr Sint_
Chceme-li se stát /na£ř* na otlachu/ opertivnějšími, naskládáme vseehny svoje tábornické potřeby do
celty, čímž nám vznikne "poplachový rnnec"- a my si
dnes probereme obsah jednoho z takových "ooplacháčů",
fíejprve jeStě k celtám» dělíme je p ;dle tv«ru např
na "čtverce" a "kosočtverce", "kosáky, tj celty
čtverečné a kosočtverečné. Přikrýt se v noci můžeme
také "ohupatinou" nebo "macounkou" /druh dek;,, zřejmá rodle výrobce/ nebo "cedníkem" - jak už vsak naznačuje název, posledně uvedený druh deky nás příliš
nezahrne. Proto si raději chráníme krajinu bederní
"ledvinakem" neboli "kočkou". Proti vlhkoati nám
ořijde vhod kus igelitu, tedy "plína" /podle tv?;ru/®
Cím dál tím víc trempů dává v noci přednost spacímu
pytli* Protože je to zařízení velmi milé /v noci/ i
nemilé /ve dne n> zádech/, označuje se často citově
protichůdnými výrazy: "spacák" /obecně prozžířené/*
spačák, "špa cák", "spágr", "spicník", "spáeek",
"spacv^k", "spfcí vak", "spaciho vak", "spaciho pytel
"chrounák", "plátno", "trampská peřina"® Značný díl
tábornických potí-eb připadá na nádobí. Ešusy» "echo",
"gáblkastrol", "papák". Za první republiky byvrla
velmi rozvířenou "kochamaoine" tj jídelní miska a nou
časně kotlík, jinak také zvaná "kocfckastl", "kochka",
"kochkiena ", "kukrnačina" a ^rlespon jeden čeeký název/ "ledviny". Pánvi se říkalo "pádlo", nádoba, z
níž se pije, je pitník", popř."jíitík". My as však
ra ději napijeme z "feldflaaky*" neboli "feldláhve",
jež byla označena i jako "felda", "feldice", "fedína"
"feline" a "ferina". liejdůležitějSím trempským nástro
jem je ovsem lžíce* A protože v nás vyvolává řadu
emocí, dočkala se ranoha pojmenování» "bagr" /obecně
rozvířená/, "dlóbc.Čka", "dlabsdlo", "dl&batice",
"gáblovačka", "hsmounice", Helfna", "lopata", "maainkí
"pádlo", "ternovačka". "Bowiják" už dnes není pouze
"bowie-knife" tj druhem nože, ale nožem obecně. Tudíž
mezi "bovijáky", "Knify", "knifáky", "mesry" /obecně/
označení nože/. Mažeme vyčlenit "finuky" neboli "finky", tj, finské nože, "vrháky" čili "vrhRoky" tj nože
vrhací, nebo "vykostováky" tj nože vykoníováoí* Ze
seker neboli "tomahavků" si můžete vybrp.t "kanadku",
"odhazovačku", Kvalitní je i "marble". 3 "feldšpátnou" neboli "feldápátkou", tj polní lopatkou, se na

vandru asi přílič nevídáte, Častěji je k spatření
"la no estakádo", tj la so a vůbec silnější provoz,
TrampŮM dnes vycházejí vstříc i zlepěovateléj jeden z jejich "užitečných" vynálezů - patentní sekerku s pilou a lopatkou - jsme nazvali "stroj na přetvářeni přírody".
příětě - čandr, tremp atd

Tramp je duše z buše..«
Zimní
V zimě bývá zima
e ch
nevlídná klima
v duši hlodá hlodá strach
z ochoření
ach
ach
ach
Sedím, sedím
v burnusu
a teploměr - v mínusu !
tta. hla vě mám beranici
ze Slovenska slivovici
samohonku
co rná grády
vezmu sobě do parády*
Všechno to jsou marná snahy
mikrob je tvor vlezlý, dravý
King- koxig , tlustá gorila
dejchnul n§ rané bacila
Zrovna tedka proklatě
mám nudli jak opratě,
sepsal Kutloch

TO Vlčí ekála - Krušný Brdy

niJok

ee »taví bouda.

To nejdřív bloumáš krßjem, starým znáním nebo nečekaně objeveném, ež narazíě na místo, které ti z celé
ho okolí připadá nejvábněji, a i když zpočátku nemáš tnkový úmysl, napdne tě, že tady bys mohl přebývat častěji, e proto by to eneslo, přece jenom,
střechu nad hlavou* Prohodit pár lichotivých slov a
hajným je v tvé pov-ze, a t-k můíeš, a to okamžitě,
plánovat evé hnízdečko, Díky prvnímu zápalu položíš
záicladní Háraen či kládu & už se těšíš na pokračování
které si nezadá a nojprogresivnější urbanistikou.
Ha příště se fyzzicky i ekonomicky prohneš pod základním dřevorubeckým vybavením jňkož i nějakou tou 1
librou latáků, z nichž první tucet hned ohneš na suk
ku* Pak už nebudeš potřebovat /.-ni suk, párkrát skřip
naš pilu na zelenině, případně vyhodit? sekeru z topůrka, ovážeš ei zbylé prsty, a to všechno z radosti
a počátečního na dšeni, Kamarádům, kteří mají zájem
o tvé konání a tv>u nepřítomnost na společných toulkáoh, servíruješ s důležitým a zaujatým obličejem
zprávy o aktuálním stavu obyvatelxtaxnosti.
Aby ais odpočinula a přišla na jiné nebo nové myšlenky, změníš, pro jednou, místo pobytu, a doháníš
všechno, co jsi asi promeškala. Pak za se není čas
a ni vyjet, nebox předpokládáš, v městském prostředí
více práce či zábavy, n»?ž se ti jí opravdudoatane,
A když se zaae jednou objevíš na onom požehnaném
místečku, máš dojem, že stavba odminula, pokud ti
pamí t st*há, vůbec nepostoupila dopředy a exlstuje-li
ještě, je to jen díky tomu, že ji déšt příliš nenarušil a vítr uerozfoukal,,
A tak znovu pokoušíš ppřírodu i vlastní náladu, zatímco hlášeni podáváš, s dobrým úmyslem, přesně podle plánu« Občas přidáš nějakou tu konkrétnost či
podrobnost, takže posvolna zrčne stavba ožívat a
růst jen v tvém vyprávění. Je pravda, že máš snahu
dohnat budoucnost, ale čím více si připomínáš začátky, tím spíš se rozcházíš se skutečností, t/>kže ti
nakonec nezbyde, i fantuzii, protahovat nebo odkládá*
protože přece ty jsi všechno objevila a vymyslela a
začala a jen ty bys to chtěla dokončit. Jen objeví-lí

se jiné téma nebo zájem, zapadneš do něj až po uši
a tím ae omlouváš před svým ideálem*
Možná že ee t i, díky tvé v'tli, přece jenom podařá
dokončit tak tak ono vysněné dílo, ole protone jsi
mezi|ím navštívila několik docela jiných míst a
aspoň jedno z nich tě uchvátilo víc než všechny oata tnít ted^ i to rozestavé, a ty máš ráda změnu,
neláká tě uz ani tak dlouho kouzli&á střecha nad
hlavou» Ten nový objev dlouho tajíš, dokud tě nepře,
přejde nebo dokud te nepopadne nový elán a odvaha,
takže raóžeš začít úplně znova«
JEfetoť A,j>ÍTž..
poezie ze soutěže "O dřevoný totém" T,0#Estacado
i^ličký

1
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Ulsto žtyř tri Se et je d W
^ f l V ^ S S T '
dně * riioh nedovedou hrát
^ kluks" äiplel
Par slov zna jen zádně lhaní
'
».OJ . pa k « & W &
Jeätf ti nevěří
Petra
, drží se mámy
pä k váhavě
vyleze na tvůj klín.
Pomalu zklidní
a zhasne dvě hvězdičky,
Ma lá zvídavost

vlas

y

15111 W

od

malin

Petra
Povídej, táto, co děláš v lese
jestli se nebojíš,
kdy ž soumrak se snese?
Je tjtfcy pevočkům po ránu zima?
Poja stavět chaloupku
a bydl t s nima,
Iva

*

Tramp 1930

Tremp 1930

Tramp 1930

Tramp 1930

_Chvíle nebezpečí - Pranta_5erif_
Pravé kamsárádství spočívá silné na schopnosti uznatt své chyby» Tolik toho napíšeme a namluvíme my
starší trsrapíri, ale uznejte ted vy» dobří staří
vlci, že mladší, kteří ei vždy přáli těsnější sdružení a bojovali protí té "nepolitičnosti" měli pravdu« Kde Jsme dnes s tou naši tuléčkou svobodou?
Jedeš na tr mp vlekem a lístky budou dražší* Jezdíš
nákladním autem? Zkus to, kamaráde* První četník z
jistí aotéra za účelem pokuty a ty pojecháš dolů*
e budeš protestovat? Zkus, trampe, e povezeš se,
a le v zeleném antonu!
A už čekejte, kdy vyjde zákaz, který zamezí veškeré trampování vů bec, 5iJe se to, kamarádi, Budte
ujištěni, že páni, kteří vám dřív vytýkali orgie*
n§ nás tentokrát vyzráli, Mažou vám kolem pusy povidlička o volném tra mpetví a zamezují vám cestu
k tra mpování vůbec*
Kamrádí, kluci věrní* Zapomeňte na všechny eoory
a čapněte za jeden provez* Přiblížila se chvíle.
Jež o vás rozhoduje* Pište, kluci, co myslíte o dal*
sím postupu* Z vašich,řad eiu§í vyjít direktiva, jíž
se tra mping povede* Čína Cínanúm, tramping trumpSm«
Ozvě te se všichni aflokažte,že rozehnaná Jarovaká
slezina nebyle poslední sl&vo a že to budete vy*
kteří nakonec důkladně se zachebhtají*
/čís*28,atr*2 /
Z
ísku_o_nás_
Ještě něco o t,zv* "trampech"* Městský úřad ve Zdicích vydal na podkladě zákona vvhlášku o zákazu
kouření a táboření v lesích* Přee to ozývají ee den*
ně z houštin Knihový trfjnpské písně o icr&sných lady s a "správných senorajdách", zpívané při svitu
svíček a při vonných cigaretách* K povšimnutí*
"H1& sty od Berounky" 12*YIII*30* /Čís*28,str*4/
V politice věc Je častá,lid má žízeň,vůdce chlastá*
aI si třeba mlha krejem courá,
řádnej tramp dál mydlí do padoura*
Franta Šerif
vybrnl~"liouTa

f

Světoví tuláci
Julian Tuv.in
grávft,
Trávo, vysoká trávo,
zdvidlini se nad mou hlavou.
at sp^ynem v jednom poli,
i já i tvoje etvoly •

fiaport
Kvůli filmu,páni ministři,
s>: urazili vrchní
strážmistři,
kvůli
veršům,
páni
AÍ erura se v tebe vtělit
na
ršálkové,
a prokvést do tvé dřeně
se urazili zase kaprálové,
slůvkem se neoddělit
a kvůli článkům, páni mauŽ nikdy od zeleně*
joři,
AÍ o tobě i sobě
se dotčeni zas cítí
jen jedním jm.'nem mluvím*
doktoři,
At oba dva jýmeí trá^a ,
a kvůli písni, páni
anebo oba: tuv;im*
kapitáni,
četaři,
rotmistři
a jejich dáRádio jo skvělý
Pak
relace
v
rozhlase
byla, my
vynález.
policie
se
urgtzila,
Jeden pohyb ruky
lined nato z vysokého učení
- a nic
se cítili rovněž dotčeni*
není slyšet.
I kněží z Kardaěovi Rečice
se rozzlobili velice*
Pitomosti Je
A
po nich ševci v Lešně
možno říkat,
se
urazili děsně,
jenom ne
I
;5vaz
porodních babiček
slavnostním
sel ihned za tou věcí:
ténem*
morální rozkla d,zvůle,skřek**
Že vlast je v nebezpečí,
nepřijde-li mravní obroda*..
A jinak - V Polsku je úplná svoboda.
1936
Hrbáč
Krásné krava ty ,
co mně je po nich, když jsem hrbatý?
Ta proužkovaná asi tak
k tváři slušela by mně*
Kch, k čemupak:
Stejně si jí nikdo nevšimne*
I kdy by byla z duhy,
i kdyby byla ze samých chrp,
nikdo neřekne: "to je hezká kravata!"

ale každý řekne í "To je otřasný hrb!"
Já potřebuj» dlouhou šerpu,
ten nejhezčí druh kravatyI
Zavážu ai ji kolem krku,
že !2Q6 nepoznáte!
• Ach! Ach! - zašeptáte Hrbatý!
Ale*•«proč, prosím váe, visíte - na kravatě?
Rányboží
S vě try mel bych se toulat v městské uliční vřavě,
jak ony podnapilý, jak ony veselý být®
od věech šoférů, flinků nel bych se učit zdravě
nadáva t, hvízdat, křičet, sakrovat a klít.
Klika tě sem a ten jít, flinkat se po ulicích
jako svobodný frajer, jako bez pána pes,
na rozích chytat lelky a cpát se v talčenicích,
na všechny zdi se šplhat jak na jaře bez.
Děravý širák si potom ozdobit lilie«.!,
na vlastní vrub se opít a pro vlastní slast,
opět květy se toulat r ulicích a větry všemi,
zaklonit hlavu, kkězdy polykat, v nohách se třást!
Juiian Tuwiny 1094*1953/ je polský básník» jeden
z neJvTtších* "Jemný ironik s dobrýma očima",říká
o něm Jan Pilař, Narodil se a zpočátku žil v Lodži
a o proletářekém měatě i psal. Ve Varšavě studuje
fijo sofii a práva* Jeho rimbsudovské verše vydaná
po 1 válce vyvolávají v Polsku pobouření, odpor*
říše tzv poezii na ulioi, kabaretní scénky a hry
pro divadélka* Před 2 válkou stíhán za básně politi
tického zaměření, odjíždí do Brazílie a USA* Po
válce se vrací* vydává nové sbírky a výbory z vlast
ní tvorby* Hodně 1 překládal* Dosta 1 několik polských nejvyšších řádů a státní cenu*
2 díla« Cikánská bible, Jarmark rýmů, Pcloké květy,
U nás vyšel naposledy výbor Tančící Sokrates /ČSJDPř - 1966/*
sesta vil Iíoula

Proč zabit křepelku ?
_Stenly, - 3. cena Dřev* Šosák 79
I«
Poslední vlak zahoukal v zatáčce*
V C-dur*
Kozpálené koleje sálaly teplo a nad nlini se vznášel
vzduch v bizardních obrazcích*
Vyplašil hejno křepelek« z nichž jedna odletěla stranou vstříc lávě slunečních paprsků, s přelomeným
křídlem, kamenem vrženým klukem*
Stál tam u kolejí a zíral na mne, jako já na něj*
II*
"Hej, co ti udělala?"
Hic, mlčel a v očích mu blýskly ohýnky roštáctví*
Křepelka utíkala podál kamenného štěrku pod kolejemi*
Vyrazil jsem za ní, on za mnou*
Ztratila se nám v mlází*
Planda 1 na něm oděv*
"Jdi domů, za chvíli bude tma!"
Tupě jako pes mne„následova 1*
Rozdělal jsem oheň*
Sedl si opodál*
Hodil jsum na pánev maso a mastnota zasyčela*
"Vem s i . "
"Strč si to do.*."
Potřeboval by pár facek, uvědomil jsem si*
"Ho ja k gyolíš, ale se mnou tu nemůžeš zůstat!"
Hernám chut kazit si večer s nějakým uamrkancem*
Dojedl jsem a hla sítě říhl*
"Prase»*
řa nebože, už toho bylo dost*
"Tea se sebereme a půjdeme!"
nešetrně jsem jej přitáhl k sobě.
"Pust" zasyčel Jako by jej spálil ohen*
"Drž hubu!"
nekompromisně jsem ho zarazil a vyšli jsme*
III*
Ha ciendy bohatnoucích lidí brzy zaplavily rt& ta«
kde jseitě před časem kvetly na podzim oou ny*

Tel tu nezbylo nic, jen desítky kubíků betonu a
sfcovky kubíků dřeva, promíchané zvuky grundigů a
Bonnyů,
Už tedy vím, kde prameníš, lávo roztékající se po
kolejích a ukojující svou tohu zabíjet.
Povolil jsem stisk,
"Maž domu!"
V jeho očích jsem viděl záblesk pohasínajícího léta,
"Henku!"
"Děkuji, hledá li jsme jej celé odpoledne,"
"Nechcete ne stavit na k«ívu?"
Zatímco se Ha nk, nebo ja k se jmenoval, šplouchal
v umyvadle, postavili přede noe kávu.
Do dveří vešel nuž, jehož hrud b} stála za poklesky
mnoha dívek,
Uo^je samozřejmě ne a tak jsem mu záviděl.
Možná, že i tu pěknou ženakou s trochu divným klukem, kterému jsem byl ještě před chvílí schopen
vlepit pár za uši*
"Nazdár," familiárně mi poklepal na rameno*
"Dík, to víš, já pilně pracuji na svá knize o antickém umě ní a tik nemám čas na kluka!"
"Tady?"
Idiotfcfcy jsem se zeptal*
"Jak to myslíš?"
"Tady někoho napdne něco o antice? Mezi těmi haoiendamí?"
"Ho to víš,raocvelké to není, ale nám to stačí*"
"Aha,"
"Ta k já Jdu a díky za tu kávu,"
IV*
S pocitem prázdnoty jsem přešel durhou strf.nou, kolem vody.
Tu cestu znám, chodíval js^m tu kdysi, ještě když
tu stála naše bouda*
Něco se ve mně bouřilo,
Svíjející se dálava, nespočetné narážely na Bkálu
lemovanou padlými predstovami*
Za mnou se ozvaly kroky.
Zprvu pomalé a pak se daly do běhu.
Utíkal jsem s nimi*
Nevím proč*

Pocítil jsem proetě touhu a strach a to platí*
Ve tmě jsem párkrát zakopl*
Kroky se ozrývaly •
Věděl jsem, ze je to zbyté čné, že nemám proč utíkat* Svalil jsem se na trávu*
Byla vlhká večeri.í rosou*
Která s máčí svědomí*
Postava ae přiblížila*
Pak dopadla vedle mne, tiše, jen zprudka oddychovala* Byla to žena*
"Proč jsi utíkal?"
Přerývaně vyrážela*
"Mám toho dost!"
"Knihy, antika, chata* auto*
Hnus!"
"Musí dodělat knihu, víš
TeD JSEM JI POZNAL*
Matka Kluka.
Zatínala ruce a rvala podvědomě ostřici, která jí
je rozřezávaly*
V*
Přiložil jsem na ohen a dal do ešusu vodu na novou
kávu*
Potřebovali jsme ji oba*
Před chvílí jsem ji dotáhl trávou*
Ted seděla u ohně a vlpsy jí padaly do očí, nebyla
pěkná, nervová v y č e r p á n í znetvořilo její tvář*
VI*
Začalo svítat nad za čouzeným obzorem*
"Mámo, pojd domů!"
Z křoví na nás vykoukla hlava kluka*
"Co děla t", řekla netečně, něco prostě musela říct*
"Táta?"
"Celou noc psa 1 knihu!"
"Tak půjdeme*"
Oba se na mne zahleděli vyhaslými pohledy *
VIII
S prvními bodavými paprsky slunce přiskákala křepelka se zlomeným křídlem a já poprvé v životě zabil bezbranné zvíře*

Jo» to kdygU,.
ee dnes viastně nekoná« Na táhlo atránoe vyšel satln
pniřez těmito ofloiáVnjwl listy« Trail, Tulák Brno,
Tulák Plzeň,Jižní stezlca^Kmarád,Lea,Pacific expres.
Pod modrou oblohou* Kromě všeofcecně známého Trampa
a Campu /kdo půjčí?/ snad vše» Nebo víte ještě o něčem? Pokud bude zájeir a dostaneme povolení od redakcí časáků neoficiálních, dnes zaniklých /napište,
raůžeo - Sosáku, Lokálko, Naděje, Ahoji atd ?!/, mohli bychom ještě chvíli pokračovat. Pokud teda bude
zájem. Jinak rubrika končí, A protože v příštím čísle skončí i Tramp 1230, bude dost místa pro vaše
jiný, nový nápady , Ceká Pramen spokojenosti v ešueu
reportáže, r.c.dy atd. Tak koukejte psát, at múžem ko
koukat vydávat!
Dejm.

Poprvá přišel dopis, hodící se potí tento nájřev* A
Tak necháme mluvit ony podnětné duše«
"Jsme dvě pohledné dívky z jižní Moravy ve viku
mladistvého rozpaku, .Máme rády naši československou přírodu i vycházky do ní, .AÍ* «de je právě
kámen árasju, Kdy ž úhledně sbaleny
vyrážíme z domovů, sesta vuje se náš podet z wjed#é a jedné*- případně psa /fena/. Také rodiče mají strach
pouštět nás samé v těchco zlých dobách. Proto hledáme ně jaké vhodné protějšky, ale dosud bylo naše
pátrání marné, /prosíme všechny občany,aby d&li
zprávu o uvedených recividistech/« Jedná se o«
pohybově nadané jedince /počet nesmí přesáhnout
s dobrou kondičkou
smečku/
eelským /popř JZD/ rozumem
a Arakonoaovukou povahou atd
těchto bodů je velmi mnoho a nebudeme případné
zájemce předeu odrazovat.
Podmínkou ^spěchu je však značná dávka tzv vysokého
kamarádství. Obáváme se podle dosavadních zkušeností, že tato vzácná ruda byla již vytěžena v minulém
století, ele Xdy by anau někdo přece jen přežil«••?
Pipina a Brebta
/adresy v redakci/

Text navíc text navíc
tex t navíc
text navíc
Už vidím ty, co mi za dneonitext vynadaj, Beat přece naptří na vandrl Opravdu ne? Vono ep|Š - jak co«
Starý věci od Olympiku jswu slušet u ohnů dodneška,
možná víc než některý country ci trarapkký písně z
těch let» A tak teda pro vzpomínku /a nezi náma ten text zas nemá k nám tak daleko.«./:
Houla
K Ü 7 R
Petr Ja nda - Zdeněk Rytíř
hrával Olympik v r, 69
Tenhleten klíc nevodmyká nlo
a tenhle nůž mi darova 1 strýc
když klíč a nůž 3Í do kufru dám
tide v něm mám všechny věci co mám
Po otci rum a po mámě brož
a fotku svou kde koukám jak mrož
když si to v šechno do kufru dám
tak v něm mám všechny věci co mám
Rf/

Je Jezdím autem a nemám byt
sbalím to hned a můžu zas jít
ve vás je klid a ve raně holt né
t/t ou nou,nou, ou nou, nous
Půjdu na pouš a vystřelím květ
prachy ;iam pryč a cigár jen pět
když si to všechno do kufru dám
tak v něm mám všechny věci co mám
Klíč ana d i brož, n$ž ubodá květ
a kdoví proč je takovéj svět
když si to všechno do kufru dám
tak v něm mám všechny věci co mám*

Pů$de k čertu tenhle celý svět, kdy zle, která vidíš
musíš zamlčet®
_ _ .
W. Shakespeare

p ř á n í m , chráníš, chráníme,,.,,.
Píše_Miky - T.O.fflnfftgi Olomouc»
Vyjel ^3em si na vandr do Jeseníků..«Podle oypy žádné značky, divočina, i když právě pod těmito horami
má být přehrada, saolilo by tam být fajn. Prodírám se
pralesem, vyjdeme z lesa - a bác, asfaltka, hotová
dálnice. A kousek dál rozestavěný hotel a chata *
- sty 1 panelák.A kolem odstraněna spousta porostu.
Po čase Jsem se dozvěděl, že lisnici pro přehradu
staví DS Olomouc a míoto aby skrývky odvezli, Šoupli ie do lesa a tím udělali 3kodu *akorát" zo L'50
milionů - a asi se to již nezalesní. Jsou žalováni
u soudu, ale co je to takový pekatel pro podnik,
stavící v Libyi.
Kromě toho ee důsledkem přehrady změní počael a zvý£í se turistický ruch - o to CHKO určití neprospěje.

Byli jame na tejden v Jizerkách. A měl jsen možnost
sl popovídat s najným v Josefově Dole, kterej to má
na starosti až po Rozmezí. "Na je ře je tu úplně
žlutej sníh od spadu, co sem jde z německa. Kácíme
abychom zamezili ještě většímu^, nebezpečí kůrovce. A
co je hcröi - vůbec ee nezaleanuje. Nejsou lidi...*
Hevím, jestli jsou sezenice. Ale pokud by ee našlo
dost zájemců /asi 30/» pokusil bych ae dohodnout bri*
gádu pro jeho polesí. Jizerky jsou krásný hory a nejen Brontosaurus snad umí zorganizovat pomoc.••
V ledn\j ee měla konat ustavující celopražská konference Českého iivazu ochr^neů píírody.
Čaaopis 68 ZS Tis "Sika" se má stát celosvazovým časopisem nové organizace. Jde jen o to, aby ne to nedoplatila úrovní••.
Večery v Radaru pokračují celovečerními filmy. V busoucnu by měly být past -ejší, např. i o trampskou li«
terární tvorbu sj. Opakujeme - každých 14 dnů, v pon
délí, např. 4/2, 10/2, 3/3 atd.
Vzta hy moderního člověka#k naší planetě není vstahea
partnerů žijících v symbióze, ale vztahem tasemnice
trápící psa nebo ulísně parazitující ne bramboře.
Aldous Huxley

K O L T tf R A
V prosinci uplynulo 10 let od smrti Jiřího Šlitra.
Dělo se několik trampských fotovýstav - jednu dělal
- Humorista u Jacka, druhá byla v Jihlavě /spojená
s diapozitivy z cest, hrami aid/ a třetí v březnu v
Tejbouru,
V Tejbouru u Shortyho prý proběhla výstava novoročenek,
ffilm.»
V Praze oe objevilo v obnovených premiérách několik
výborných starších českých filmů -"Ostře sledované
vlaky" a "Lásky jedné plavovlásky",
Kiwi nám píše o filmu "Stopař" - sice prý sladáček,
ale z trampského prostře df ,
VtšIqt J,R,Tolien - ''Hobit aneb cesta tam a zase
zptáky" /pohádka, která se na západě stala téměř
biblí bouřící mládeže/,"100 sonetůttQbertaDavida"
/Hezvalovy krásné vgrže/, «T,V/olf - "Sivová velká noc
/oivilizace kontra Serpové a jejich svět/, horniček
- "Chvála pohybu", Villon - "Velká závěg",
V.y.lde: vo II Čtvrtletí 00 Voekovec-Werich - Kry/kat
ablasen, Osel a stín, Balada z hadrů, Těžká Barbora
Pě st na oko/, V edici Kamarád an. objevilo několik
krásných knih - "Deník Michelangela blázna", Durell"Opilý prales", Saroyan-"Léto na krásném bílém koni"
Křestan - "Hyš v jedenáctém patře"/v^běr fejetonů/,
Velek - "Jak j3em chránil přírodu", Sikl - Legendy
o divokém západě"»
Gra modesky»
Vycházejí "Kocourkovští učitelé", během roku vyjde
nová LP Zelcnáčů.
Dělo se i V Mel, Besedě opět Země tří slunci, Benefice Cestářů, Brontosauři /uváděl Jan Dobiáš/,
V Klubu v Čáslavské - parádní rozláčkový koncert
Spiritistů pro Evu Lifkovou /vládnu tu jeátš byla,
má odjet do Francie/,
V Havířově - Dřevo a struny - pís ně, povídání,
V Brně - večery Ozvěny a beseda s Mambem o fotkách.

b a z a r
Vdala o« Tonda z Ostravy. Doj jim Pajda lehký žití.
Rodinu Čekaj Zdeňák a v.iily /na Jaře/. Už ee jí dočkali Fox a Sylva /dvojčata/ a Ilka s Jardou /prej
troj čata/.
Swadbu chtějí na aobě Vykonat v červenci Abbé s Mašl:
Smutek shání k zapůjčení zpracované maturitní otázky
pro gympl.
Vánek koupí tee-pee, výška od 4,4»a do 5,4m* popř i
K'3n=íí. Sa bídky přímo jemu nebo do redakce.
Rulanda shání ýoáhájem v Praze u kamarádek /dů/#
Kutloch shání druhou běžku ke evý jedný dobrý-Artis
220 CÍP. Kťo jste na tom podobně? Dohoda jistá.
yceinica hledá muzikanti, které jsou jsou odhotné dělatť starý písnioky/nový taky/, Jsou z Praha a maj
ne. to čas. Znx Jen pro vlastní potěšení včetně recese. At se vozvou po někom, kdo pasinku zná /neb.reda]
Vyhořela bouda na Vraní ekále* Ne viaotni vinou.
V únoru na Old Dakotě ualavil Rej pal třicetiny«
3ü.ledna na Ořechovce pořádal Bílý Pedro Londonovskoi
alezinu. Byly filmy. Rudanův proslov a muzika«
Sumavcká legie dělala své další putování. Šlo asi
€0 lidí, podle několika účastnic kvalita, pohodě.
Higi děla 1 další ročník couru Českosaském.
26 ledne byla sleeina Dýmu v Č.Třebový. Výsledky
jednání se dozvíte příště.
Trojka Lim.Joe - líuny - Marko £>okra čuje v Bludnéjá
kořenech. P slední byl na Šumavě*
Doktor vydal protestní listinu proti brdománii.
Shorty vydal přehledník netr^mpské tvorby trempů.
PssJ.o se o Tramsavci v Zápisníku 26/79. Dobře,
Obálky na minulá čísla dělali /kresby/:1Ď Cirabura,
19 Skytka, 20 luňák, 21 x, 22 Žralok, 23 Žabule,
^4_LunákA
Z a překlepy~m^žeu ií^slo". Šotek a Jáchym.
Tiskový orgán Smečky - vydáno 26/1 30*

