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Svatba Lucky Jima a Veverky
Začalo to srandičkami a nemělo to chybu

Totiž to, že až si Lucky Jim bude brát Veverku, tak jim Honza
Argentýna a já půjdeme za svědky. Loni na jaře se přiznali, že to
bude v září, někde v parku, jen oni dva a dva svědci. Ale nevěděli
co dál. A tak zase srandičky.
Povídám jim: “Tak si to udělejte u mně na zahradě.”
Podívali se na sebe, pak se přišli podívat ke mně a vzájemně
zařvali: “No, to je vono, to nemá chybu!”
“Ještě by to chtělo koně,” dodala Veverka.
A tak 31. srpna se přivezly stoly, postavily přístřešky a natáhlo se
osvětlení. Večer přijeli Majka a Pepa Hanzlíci z Kanady a
ubytovali se u mne v ložnici napravo (pozor, důležité!). Ráno 1.
září přijel Honza Argentýna, vytáhl sud Plzně a se slovy: “No, není
to krasavec?!” to všechno začalo.
Počasí fantastické a začali se sjíždět lidé ze všech koutů. Nakonec
nás bylo asi 25. Oddávající byl taky super, přesně pasoval k
oblečení nevěsty a ženicha.

Pod jídlem se stoly prohýbaly. Bylo tam všechno od sekané přes
tlačenku až po svatební dort s českým rumem. Zábava byla
fantastická až do noci. Pilo se, jedlo se, řehtalo se, tančilo se.
Nechyběl ani kankán, který tancovala nevěsta, svědkyně a bývalá
profesionální kankánová tanečnice z Dawson City. Kankán skončil
tak jak má, tedy jsme na publikum vystrčily krásné prdelky.
Samozřejmě se taky hrálo North to Alaska a Lucky tradičně dělal
striptýz.
Ženich s nevěstou se rozhodli ztrávit svatební noc u mne v baráku
a dostali ložnici vlevo. Zlatý hřeb svatby nastal, když Lucky si šel
lehnout za Veverkou a místo vlevo šel vpravo. Vlezl do ložnice,
kde už spal Pepa. Za tmy začal šmatat pod deku a pro sebe si
povídal: “Veverko, ty máš nějaký chlupatý nohy!” Potom začal
hladit Pepu po hlavě, což ho vzbudilo a on povídá: “Co je, vole?”
Oba se začli děsně řehtat a vylezli na terasu a vykládali nám to.
Pak šli vzbudit Veverku, která spala ve správné levé ložnici a
všichni jsme se smáli a seděli asi do tří do rána.
No, jak říkám, začalo to srandičkami a nemělo to chybu, jen ta
Vaše muzika nám, kluci, scházela…
Ať jste furt šťastní novomanželé Šťastní.
Hanka Medvědice, Seattle

(která chytla svatební kytici, tak se hoši třeste! – dodala Veverka)

Horké prameny podruhé.
V dubnu se parta vancouverských trampů rozhodla, vypravit se

znovu na St. Agnes Well. Jelo nás o něco víc než před Vánocemi, řekl bych, že asi dvacet a měli jsme se dobře. Sam s
Hankou měli v té době narozeniny a rozhodli se oslavit je tam s
námi. Na místo dorazili o den dříve než všichni ostatní a připravili hostinu, kterou ještě doplnily ostatní holky svými kulinářskými výrobky. Klobouk dolů, překvapilo mě, jaké lahůdky
jsme si tam v té divočině dopřávali. Naše holky to prostě umí…
V sobotu odpoledne jsme šli na malej courec k indiánské
rezervaci. Míjeli jsme tradiční hřbitůvky indiánů a jejich

zvláštní obydlí,včetně jejich lovišť na salmony. Bylo to moc
hezké, nádherná příroda – řeka a skály, krásné počasí, jak by
řekl Zoltán: “prostě foglarovka”.
Nálada byla výborná, kecali jsme o všem možném, skoro si
říkám, jestli Fonymu nebrněla z mého povídání hlava…..
Došli jsme až k indiánskému kostelu v centru vesnice a pak
jsme se pomalu vraceli. Když jsme dorazili v podvečer zpátky
do kempu, bylo to zase jako “stolečku prostři se” a nebe nám
ještě k tomu později nadělilo hvězdy.. Fony vytáhl kytaru a
udeřil do strun, přidala se Pavlína, Skokan s houslemi, Sam a
Hanka a všichni jsme se ponořili do té nádherné atmosféry,
kterou máme tak rádi - písničky, kamarádství a oheň, o který
se zodpovědně staral Bob.
Velkým zpestřením tohoto čundru byla ovšem lázeňská dvojice
Dáši a Močála, kteří nás naprosto nepřipravené zasvětili do
procedury využití těchto horkých pramenů. Takže příště, pokud
pojedete s námi do těchto míst, nezapomeňte si přibalit župany v zelené barvě, prosím….
A po teplé koupeli se znovu hrálo a zpívalo, někteří z nás
zůstali až do rána.
Nový den nám znovu nadělil pěkné počasí a abychom náhodou
nevyhládli, rozloučili se s námi Hanka a Sam držtkovou
polévkou. Pak jsme si zase ve skupinkách povídali a postupně
jsme odjížděli domů.
Společně jsme prožili jeden z dalších víkendů, na které budu rád
vzpomínat.
Tak zase někdy příště,
Ahoj Šolim

Rybářské derby v Cariboo Country
Několika trampům se přestal líbit život ve velkoměstě a po prodání
všech nemovitostí se vystěhovali. A kam jinam než tam, kam je to
odjakživa táhlo - do náruče přírody, přesněji do divočiny. Ceny
nemovitostí ve městech stoupají do závratných výšek a za domek
ve Vancouveru nebo v Torontu si můžeš koupit pozemek i
s barákem na venkově a ještě ti něco zbude. Dobré je, když jsi ve
věku kdy můžeš práci pověsit na hřebík. Tak to udělali Pulec
s Věrkou, po něm Tonda Myslivec - našel svůj kus země u

Crestonu. Je to ale daleko, za mnoha horami a řekami, že za jeden
den tam z Vancouveru nedojedeš. Nedávno se tam odstěhoval
Dlouhej Jirka s Evou. Do vnitrozemní oblasti Britské Columbie,
zvané Cariboo Country, se jako první odstěhovali Námořník
a Lenka. Asi 30 km od nich se usadili ve srubu Bublina s Věrkou
a jen co bys kamenem dohodil, našli nový domov Henry Moose
s Mílou. Pár kilometrů dál koupil Pekáč svému papouškovi a své
řecké manželce Kiki dům s výhledem do údolí, kde nevidíš
souseda kam dohlédneš. A tady ten „Cariboo Gang“ uspořádal
akci na kterou se nás sjelo asi 60 k malebnému jezeru 300 km od
Vancouveru. V okolí je mnoho dalších jezer a jezírek, propojených více nebo méně sjízdnými cestami a stezkami. Nikde
není živáčka a
nejbližší
lidská
obydlí jsou pár
desítek kilometrů
vzdálena. Můžeš
tu někdy vidět
losa,
medvěda,
srnce, vydru nebo
bobra.
Tuhle
božskou
pohodu, protože
nic nemůže být
perfektní,
ruší
šílené množství
komárů a černých
masožravých mušek zvaných správně
česky
„Sucholupky“.
Dojeli jsme na místo s Bublinou a Věrkou o pár dnů dříve a
zakempovali jsme na malém kopečku s výhledem na jezero. Už

Ahoj v Kanadě!
Zdravím Vás srdečným ruky stiskem.
Po tom co jsem se dočetl na Webce o křtu knihy
"Kronika východočeského tampingu – Chrudimsko,"
jejímž jsem byl kmotrem, posílám momentky z onoho křtu.

Dlužno ještě dodat, že se křtilo jehličím z ešusu. Byl to
skvělý session východočeských osad, ale i kamarádů z celé
republiky. Oheň byl zapálen netradičně 16 fakulemi a celý les
voněl nádherně hořící smolou. Nejstarším účastníkem byla
Lidla Slavíková (manželka +Jožky Slavíka-NANUKA z T.O.
Kamarád Choceň) obr.009
Buďte moc zdrávi !!
Všechny tam uVás zdraví - Windy Bill od Losího Potoka
HOWDY!
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tam byli Myšák s Magie a Pepa Letec s Alenkou. S námi dojeli
Bobin s kamárádkou Dášou (návštěva z Čech). Ti se usadili pod
námi na louce, dál od nás, aby jeho vlčáci Roxy a Muki měli
daleko k našemu pudlíkovi Gypsynce. Druhý den se z lesa vynořili
Jeryk z Calgary s Madlou a její sestřenicí Libuší z Česka. Libuše
dokázala pojmenovat každou kytičku, strom i hmyz, má to jako
hobby a ráda se o své vědomosti podělila.
Cariboo Gang měl rozdělenou práci. Postavili konstrukci s velkou
plachtou, velký stan, stožár na vlajku a dřevěné ohoblované klády jako sedačky kolem ohně. Bublina s Vaškem a pomocníky
navozili v malém přívěsu za ATV čtyřkolkou haldu dřeva. Oblast
už začíná být zasažena kůrovcem, zvaným Pine Beatle. Tady to
není ještě tolik tragické, ale nemůžeš si nevšimnout cestou velkého
množštví rezavých stromů. Brouk leze z B.C. už i do Států a
sežrané uschlé stromy jsou tu na rozloze několika Českých
republik. Borovicové dřevo dobře hoří a má příjemnou
pryskyřičnou vůni. Všichni jsme se těšili na velký sobotní den,
kdy se budou vyhodnocovat rybářské úspěchy. Však se také každý,
kdo měl rybářské nádobíčko, snažil. Dokonce vyjížděli na okolní
jezera za rybičkami. Henry však pro jistotu dovezl z města kopec
vepřových stejků z krkovičky a také pár kol česnekáče. Nikdo si
nebyl jistý jak to s těmi rybami dopadne, tak aby bylo co dát na
rožeň. V pátek se louka pod námi začala plnit nedočkavými
trampíky. Každý se snažil zbavit vysoké trávy, aby se komáři
neměli kam schovat. K tomu tu byly připravené tři sekačky.
Naštěstí někdy před půlnocí chodil hmyz spát a posezení u ohně se
stalo příjemné až do svítání. Myšák zpíval, hrál na kytaru a
Bobina ještě doprovázel na foukačku. Fony s Pavlou se starali o
vnoučka Lukáška, který tu byl bez maminky, tak tu muziku trochu
šidili. Ale Honza- Dalibor na housle, Námořník s Lenkou, Věrka
Hugo, Pekáč a Waltr na kytaru, Kwakin na mandolinu, Pepa
Kouba na tahací harmoniku, nezaháleli. Písničky se táhly jako
med v odpoledním žáru kolem jezera, ve kterém bylo lepší koupání
než rybaření.
Přesto největšího pstruha (jenom Rainbow pstruzi se započítávali)
ulovil Myšák, který dostal první cenu, druhý byl Dalibor a třetí
cenu dostal Pepa Letec. Ten si jí zasloužil více za opékání
krkovičky, byla to obět´v tom horku stát u ohně a starat se o
hladové krky kamarádů .Velký dík patří Moosovi za opékání
pstruhů, česnekáče a vůbec všem pořadatelům za pozvání do jejich
světa.
Ahoj Maruška

Sobotní ráno je věnováno zvukové zkoušce, kdy si má každý
možnost "ochutnat" aparaturu a je dána možnost zvukaři, aby
mohl později odvést dobrou práci a ozvučit každého jak nejlépe to
půjde. Délka zvukové zkoušky se řídí počtem účinkujících. To
samé platí o začátku "Trampske kytary". Zpravidla začíná v
sobotu kolem 3 hodiny odpoledne. Už tradičně trvá program až do
noci a nedaleko podia už hoří oheň u kterého se po oficiálním
ukončení večera sejdou ti, kteří si ještě chtějí zazpívat a zahrát.
To je také jediný oheň, který v areálu festiválku bude hořet. Na
vaření si přivezte vařič a nebude na škodu, když se zásobíte i
pitnou vodou stejně jako na camping. Zdroj místní vody je
omezený a už se nám stalo, že voda prostě několik hodin netekla.
Své čtyřnohé kamarády nechte pro tentokrát doma. Celý areál
považují za svůj domov dva dobrmani Snup a Spacey a tvrdě
chrání své území proti vetřelcům zvenčí.
Campovat v areálu můžete od pátečního rána maximálně do
pondělního rána. Ke koupi bude tradičně pivo a párky v rohlíku.
Vstupné je $20. Peníze jsou na nezbytně nutné výdaje jako je
vyrentování aparatury, agregátu na proud a pod.
Už tradičně vás také žádáme, pokud se rozhodnete zúčastnit se
festivalu, abyste na níže uvedenou adresu poslali informaci, kolik
vás bude a kolik z vás bude účinkovat. Pomůže nám to při
rozpočtu nápojů a potravin a získáme hrubý obraz o počtu
účastníků, což je zase důležité pro počet míst před podiem a kolem
ohně. Předem vám za to děkujeme.
Takže už nezbývá, než vás ujistit, že se na vás těšíme a že spolu
prožijeme zase víkend plný muziky a pohody. Veškeré informace
o popisu cesty a o celém festivalu obdržíte na níže uvedené adrese.

Ahoj a na viděnou v Cariboo. - Fony

Adresa
Ada a Lenka Vostrý T.K. 2008
Ph (780) 437-1751 Edmonton, Alberta , Canada
E-mail: avostry@shaw.ca

Medědi, nevědí . .

Jak se zpívá v písničce : "To bylo opravdu dneska zlý

Trampská Kytara 2008

Tak už se nám opět rok s
rokem sešel a do konání
4. ročníku "Trampské
kytary" zbyvá pár týdnů.
Myslím, že není na škodu
připomenout, že se jedná
o naprosto unikátní
hudební festiválek, který
už má svou tradici a také svou atmosféru, kterou nemá cenu
popisovat. Nejlepší je, to zažít a pocítit to na vlastní kůži.
Festiválek se koná v Cariboo Country, nedaleko 100 Mile House
na soukromém pozemku kamarádů Honzy Sapera a Lenky v překrásném přírodním prostředí.
Proběhne v době od 29. srpna do 1. září. Hraje se na zvukovou
aparaturu a žánry nejsou nijak rozškatulkovány. Jinými slovy,
každý druh muziky a taktéž různé druhy muzikantů jsou vítány.

probuzení", tak mě po páté hodině ráno probudili moji čokli
štěkáním, že se mohl zbořit barák. Hned jsem věděl, že to je
medvěd. Normálně tak neštěkají! Vylétl jsem z betle a
vidím, jak si medvěd na verandě pošmakuje na ptačím zobu.
Lapl jsem kulovnici a vypálil jsem mu nad hlavou. Říkal
jsem si, jestli nezahne, tak druhá je do kožichu. Po první
ráně seskočil z verandy, ale nějak se mu nechtělo do lesa. No
a najednou slyším takový pofňukávání. Pořádně se podivám
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raději posílat Stopu v tištěné formě a místo času, promarněného u
počitače se raději věnujte činnosti jednodušší.
- re –
-

a děcko bylo na stromě, co je těsně u verandy. A samozřejmě
máma nechtěla odejít bez děcka. Tak jsem uklidnil psy a
čekal až sleze. No, trvalo to pár minut a byl na zemi a hurá s
mámou do lesa.
Bobin
Pozn. redakce: Bobin se odstěhoval z dvoumilionového
Vancouveru do hlubokých lesů, kde koupil pozemek. Je to asi
40 km k prvnímu městečku.

Z Praďourových zapomínek :

Další historické corpus delikti
Nic se nemá přehánět, což nemíním činit ani při
ozřejmování kořenů trampského činění v počátcích

Stará čísla časopisu STOPA
Napsal nám kamarád, že by chtěl výtisky Stopy s komentáři,
souvisejícími s výpravou Teslin River 2005. Málokdo si
uvědomuje, že DVD disky od nás obsahují též různé datové
soubory s fotografiemi, zvukovými nahrávkami MP3 a také
elektronickou formu všech časopisů STOPA od čísla 48 až po to
poslední. Zmíněnému kamarádovi stačilo vzít jakýkoliv disk,
označený hvězdičkou v našich přehledech na stránkách Stopy a dát
jej do počitače, který přehrává DVD.
Pokud se disk sám rozběhne a chce přehrávat video, tak ho
zastavíš. Pak klikneš na ikonu Tento počitač (na ploše), kde v
nabídce najdeš kolonku DVD (někdy nadepsanou jako “zařízení s
vyměnitelným úložištěm”). Klikneš sem pravou myší a z nabídky
zvolíš Otevřít (nebo Prozkoumat). Objeví se Ti 3 možnosti, z nichž
vybereš tu prostřední – Ulead DMF. Po kliknutí uvidíš Ulead
archive, další klik - Personal, zase klik a vidíš jakýsi kód souboru.
Po kliknutí na něj máš před sebou převážně alba fotek seřazená
podle autorů, písně na MP3 a složku Stopa (PDF). Když ji otevřeš,
vidíš ikony těch čísel Stopy, které byly k dispozici v době
dokončení vloženého videodisku. Potřebná čísla si pak pomocí
myši přetahneš kamkoliv potřebuješ, vytiskneš či jen prohlédneš.
Stejně můžeš nakládat i s fotkami (jsou v té kvalitě, jak je autor
dodal) či s MP3.
U některých počitačů s Windows XP je celý postup jednodušší:
Po zasunutí DVD disku budeš tázán, co s ním hodláš udělat. Když
zvolíš “otevřít složku a zobrazit soubory pomocí Průzkumníka
Windows”, máš před sebou právě ty výše uvedené 3 možnosti,
vybereš Ulead DMF …dál už to znáš.
Existuje ještě další cesta za Stopou: Otevřít “Tento počitač”,
pak po kliku pravou myší na “DVD” zvolit “Hledat” a v levém
podokně do kolonky “část, nebo celý název souboru” doplnit
“Stopa”. Po odkliknutí přikazu “Hledat” Ti vyjede přehledný
rejstřík všech dosud vydaných Stop, na které pak stačí klikat pro
Tvou potřebu.
Na webce Stopy je posledních šest čísel. Pokud máš
zájem o starší čísla, tak je rádi pošleme přes email, nebo poštou na
některém z videodisků z našeho seznamu. DVD s datovými
soubory jsme – jak je výše uvedeno - označili hvězdičkou, na těch
neoznačených Stopu ani fotky nehledej!
Poznámka pro čerstvé majitele computerů: Termínem „kliknout“
ve výše uvedené „kuchařce“ se převážně rozumí „dvoj-klik“
(double), t.j dvojí rychlé ťuknutí za sebou na „levou myš“.
Termínem „pravá (levá) myš“ se samozřejmě rozumí pravé či
levé tlačítko předmětného hlodavce.
Předpokladem pro úspěšné „Stopování“ je ovšem schopnost
počitače otevírat soubory v PDF. Pokud by byly problémy,
otevřete si Web Stopy. Pokud by se Vám ani to nedařilo, nechte si

Ztracenky, leč dobové snímky někdy poněkud poopraví
zavedené mýty, které si ti „povolaní, co všechno vědí“

občas mohou přizpůsobovat svému chtění. Ještě tedy
předhodím pár obrázků, a ti, kterým je nějaká historie
šum a fuk, budou mít v tomto směru brzy ode mne
pokoj (pokračoval bych jen při nějakém větším
„historickém“ zájmu, což nepředpokládám). Je asi
jevem zákonitým, že o historii se člověk začne
intenzivněji zajímat až v letech, kdy mu tato začíná být
bližší, než okoloběžící současnost. Táta kdysi - ve věku,
kterému se nezadržitelně blížím, prohlásil, že už
„dnešním věcem okolo“ pomalu přestává rozumnět.
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Jediné, co ho důvěrně oslovuje, jsou prý filmy pro
pamětníky.
Asi mu dnes skoro rozumím.
Tentokrát servíruji „jídelní oheň“ (1922), u
kterého jsem dnes schopen identifikovat pouze tátu
(Kaničku - s neodmyslitelnou kytarou) a čtvrtého
zprava - Ševce (stejně jako u ostatních snímků bych
uvítal, kdyby z obrázků někdo poznal ještě někoho
dalšího, leč stoletých
pamětníků
valem
ubývá). Dále je zde
oheň večerní (opět táta
a od něj druhý vlevo
Švec).
Následuje
snídaně pod spojenými
stany (otec už dlabe) –
datum na fotce – září
1919. Slaměná „sněmovna“ je dost známým obrázkem,
tento je z jiného úhlu (za stožárem kopec Kletecko).
Podotýkám, že dobové doklady pochází ze soukromých
alb otce a Ševce, jehož obrázková svědectví mi ochotně
poskytl jeho syn Miloš. Kdo však fotil, to už se asi
nedovíme.

výtisků. Prvně jsme použili možnosti nových kopírovaček a
nechali časopis vytisknout přímo z počitačového souboru.
Napoprvé nám dodali tak špatnou kvalitu, že jsme jejich práci
odmítli. Podruhé nám udělali super kvalitní kopie na barevné
tiskárně, ale v černobílém provedení. Jenže přehodili stránku
druhou a dali ji namísto šestky a opačně. Začali jsme od
tohoto čísla dávat čísla stránek, aby pracovník v COPY
CENTER, neznalý češtiny, to příště nepopletl a pořadí
stránek nepřeházel.
- re -

INTERNET
STOPA je také na WEBu a můžeš si ji stáhnout a natisknout i
v barvě na této adrese:
http://members.shaw.ca/stopa
Další linky na trampské stránky:
http://domov-trampu.home.comcast.net/
http://www.sdruzeni-avalon.cz/
http://atrey.karlin.mff.cuni.cz/~mj/songs
http://bierberry.com/

Pro dnešek palcem lomí

Baron - Colorado
Puchejř - Praha
písničky
Archiv písniček

KAMARÁD
časopis australských trampů je na Internetu !!

praďour Zdeněk

http://www.kamarad-au.net/

OMLUVA

Jarní oheň na Kubštejně 2008

Do tištěné kopie STOPY číslo 77, kterou rozesíláme poštou,
se vloudila chyba, na kterou jsme přišli až po odeslání všech

Dne 24.5.2008 vzplál na Kubštejně jarní oheň trampských
osad Zlatá růže, Tornádo, Netopýr a Vlci a to za účasti 252
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kamarádů a kamarádek. Odpolední soutěže začaly v 16.30
hod.. Osada Tornádo pořádala soutěž ve lžičkách, kde 1.
místo vyhrála Majda, 2. byl Humlík z Kladna a třetí byl
Rudys z osady Horizont Brno. Netopýři pořádali soutěž v
hodu kládou. Zde 1. místo vyhrál Drozdík, 2. byl Pavel a
třetí Kozel.
Vlci pořádali jako již tradičně hod podkovou. První byl
Maťo z osady Arkádia ze Slovenska, druhý Cancar z
T.O.Černý Mustang Vyškov a třetí byla Gabča opět z
Arkádie.
Zlatá růže pořádala hod sekerou. Tady vyhrál Bajác z
Horizontů, druhý byl Ešus a třetí Zdenál ze Zlatého pádla z
Třebíče.
Na stožáru viselo 19 vlajek zůčastněných osad. Oheň byl
zapálen v 19.30 hod. Zapalovali ho kamarádi Snack z
T.O.Rudý Orel Holštejn, Eda z T.O.Vlci, Dan z Tornáda a
Piliňák z osady Berks. Piliňáka při zapalování doprovázel
Juchák neboť se pomalu zotavuje po měsíčním komatu,
který nastal po jeho závažném pracovním úraze v lese. A tak
jsem byli všichni rádi, že vidíme kamaráda po dlouhé době,
kterému se podařilo utéci zubaté z lopaty.
Po zapálení bylo oznámeno přijetí nových čestných členů
osady Vlci a Campu Vlkov a to Jany, Aleny a Garryho.
Večer, až do pozdních raních hodin krásně hráli Staříci,
Zlatá růže,Vlci a Tornádo. Zvláštní placky za krásný zpěv a
zábavu předal sheriff Zlaté Růže Grizzly,který letos oheň
vedl, Staříkům a Kubovi z Kubštejna. Ohnivákem byl
kamarád Bagr, i on zvládl svůj nelehký úkol velmi dobře.
Vypilo se 20 sudů piva Černá hora.
Celý jarní oheň se nesl krásným kamarádstvím, tolerancí
a úctou jednoho ke druhému. Až na jedno vybočení o kterém
se zde zmiňovat nebudu.
Závěrem všem kamarádům a kamarádkám přeji do
dalších let plno takových ohňů, jako byl tento a děkuji jim za
účast a někdy ahoj a ZJS, třeba zase na Kubštejně 2009.

14 - Události z videokroniky. DVD obsahuje video
z disků číslo 5+11+12. Dlouhému Jirkovi je 50, Vítání Jara
na Ostrově 2004, Májový weekend (padesátka Yany)
15 - Videokronika - Velký Vandr 2004, léto na Lowry Lake
16 - DVD Potlach na Bush River 2004, pořádala osada TPHB
17 - DVD Vítání Jara na Ostrově 2005. (*)
18 - DVD Vzpomínkový táborák na Squamish River v dubnu
Vandry s Kamarády Ostrova v červnu 2005, Big Doug kemp
19 - Teslin River 2005, 400 km na řece Teslin a Yukon. (F)
75 trampů 12 dní v divočině nespoutaných řek
20 - Videokronika let 1983-1994, Vítání Jara 1983 (Weeks Lake)
VJ-1984 (Sarita River), Potlach STO Squamish 1985,
VJ-1991 Nitinat, Potlach TPHB 1994 (Finley Creek) (*)
21 - Vandry s Lampou, DVD, soubor záběrů ze života Lampy (*)
22 - Vítání Jara na Ostrově 2006, DVD, 25. výroční táborák se
zapsal do dějin kroupami o velikosti naftalínu.
+ Zimní vandr Ostrovanů v únoru na Lowry Lake (*)
23 - Vencovi je 65 - DVD. Oslava narozenin na boudě v horách
za Princetonem nedaleko Link Lake v B.C. (F)
25 - 7. Světový potlach 2006 v Texasu, DVD (*)
26 – 5. Světový potlach 1998 na Bush River, DVD. (-)
27 – Vítání Jara na Ostrově 2007, DVD, Oheň na pláži (*)
28 – Potlach STO Vancouver 2007 v údolí Squamish River (*)
29 – Trampská svatba Toma a Světlany v srpnu 2007 (F)
30 – 4. Světový potlach v Coloradu v roce 1993-DVD (*)
31 - Vítání Jara na Ostrově 2008 – trochu sněžilo ale nepršelo (*)
32 – Fishing Derby v Cariboo Country (F)
(*) = na disku jsou datové soubory s archivem STOPY
(F) = na disku jsou přidány jen fotky nebo další soubory

DVD disk č. 10 je
nový a obsahuje tři
SVCD disky č. 4+7+8.
(Potlach na Bush
River 2002, Vítání
Jara 2003, Potlach na
Squamish River 2003)
DVD disky mají lepší
kvalitu, daleko víc se
na ně vejde a navíc
jsou levnější. Na disku
jsou také časopisy
STOPA od čísla 48 do
77. Když jsme začínali
s videodisky,
tak
nebylo finančně únosné používat DVD, protože cena prázdného
disku byla hodně přes 20 dolarů, to je asi tolik co teď stojí Blue
Ray disky. Situace se časem zlepšila a tak se snažíme dát všechen
trampský videomateriál na kvalitní DVD disky, které mají etiketu
vytištěnou rovnou na povrchu disku. Nehrozí tak poškození disku,
které způsobuje stárnutí lepidla na papírových nálepkách.

Dundy sheriff T.O.Vlci Brno

Trampské videodisky
1 - Saperova Padesátka - květen 2002 - VCD
2 - Velrybářská Výprava 1999 , VCD
3 - Vzpomínka Na Jirku Živného SVCD
4 - Potlach na Bush River 2002 SVCD
5 - Dlouhému Jirkovi je 50, SVCD, březen 2003
6 - Mušlárna 1990-1995, SVCD
7 - Vítání Jara na Ostrově 2003, SVCD
8 - Potlach na Squamish River 2003, SVCD
9 - Yukon River 2003, 400 km 170 trampů v lodích na Yukonu
10 – DVD obsahuje disky č.4+7+8 Bush River 2002, Vítání
Jara 2003, Potlach na Squamish River 2003 (*)
11 - Vítání Jara na Ostrově 2004, SVCD
12 - Májový weekend na Tulameen River 2004, SVCD
13 - Videokronika osady Kamarádi Ostrova - rok 1990, DVD

Jedeš do republiky a sháníš nějaký dárek pro kamarády?
Trampské video přiblíží naše vandrování a prostředí ve kterém
trampujeme lépe, než sebedelší vyprávění. Cena za DVD disky
je dobrovolný příspěvek na adresu uvedenou na první straně.

Vítání Jara o Velikonocích 1990, Potlach K..O. v květnu 1990.,
Velký Vandr na Yukon v létě 1990 (Cassiar, Dempster Hwy)
Calgarský Potlach na Saskatchawan Crossing pod sněhem
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