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Je těžké psát o osadě, která se zatím programově zdržovala jakékoliv publicity v trampských
časopisech, i když je pravdou, že své místo na slunci si již vydobila. V poslední době se však
začaly objevovat dotazy typu - "Tak kdy už bude v Puchejři něco o Typickejch vohništích?"

Asi jo, asi by tato osada mohla být představena, ale není to nic jednoduchého, alespoň pro mě
- osadníka téhle osady. Jenže od čeho existujou šerifové, že? Následující rozhovor vznikl
začátkem června na Poledních potocích, tedy kde jinde, než na Brdech.

Tony, Avalon

Já, osadník: Tak Bene, něco o nás pověz čtenářům Puchejře.
Ben, šerif: (přestal okusovat kotletu, útrpně se zahleděl do diktafonu vzatý na vandr při této
vzácné příležitosti, protočil oči v sloup, udělal si pohodlí a...) Tak na počátku všeho byla
"panbrdská teorie" a tlupa Čučků. Ta teorie - řeknu to v krátkosti - hlásá, že slovo Brdo
znamená zalesněný kopec. Je tedy jasný, že Brdy jsou tím pádem všude a jako jediné mají
právo být nazývány globálním horstvem. Ostatní horské celky typu Himalájí, And či Alp, jsou
pouze lokální pohoří, ze kterých místy ční nezalesněné štíty.
Jedinou zatím nevyřešenou otázkou zůstává, zda-li pod Brdy patří i subsaharský Atlas a
Jizerské hory. U těch druhých jmenovaných však očekáváme díky postupné obnově lesů jejich
opětné geografické připojení.
Nejvyššími horami je Mont Everest a taky Tok v původních Brdech.
Světovým veletokem číslo jedna se tak stává řeka Litavka pramenící ve vojenských Brdech.
Do Litavky se dále vlévá Berounka, Vltava a Labe. Samotná Litavka ústí do Litavského oceánu.
Co se týče Čučků, tak jejich prokázaný výskyt na původních Brdech dal v sedmdesátých
letech do kupy partu trampů - tzv. Brdskou Smečku. No a jejich současní nástupci se pro
změnu houfují právě na Typicky Brdských Ohništích. A proč ten název? Jsou místa, kde bývá
zvykem nevybírat popel z ohniště a tak během let výška tohoto ohniště roste a dorůstá v
některých případech i do výšky půl a více metru. To je asi jen pouze typicky brdská specialita a
právě v těchto ohništích se hrozně moc líbí Čučkům, kteří mají podobu malých plamínků. To je
vlastně i ve znaku na domovence. Na té je i větší část Brdské vločky, coby znaku Brd.
Mimochodem Čučkové se snáší na zem s prvním sněhem. Ty vločky u nich fungujou jako
padák.
Já, osadník: Mohl by jsi ještě prozradit, co TBO hodlá páchat v blízké době?
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Ben, šerif: Jedním z našich úkolů je napravení historické křivdy v případě Litavky. Hodláme
přesvědčovat občany měst s přívlastkem "nad Vltavou" či "nad Labem" o změnu názvu na
spravedlivé - nad Litavkou.
Dále chceme zamezit postupnému zmenšování globálních Brd, viz případ Jizerek a taky
hodláme posílit trampské podhoubí v původních Brdech.
Já, osadník: Nebojíš se, že to bude považováno za pražský výmysl?
Ben, šerif: Proč? Já si nevzpomínám, že bych se odstěhoval z Rakovníka, třeba Chúf a Lída
bydlí v Kladně, Waki v Brně atd.
Já, osadník: Můžeš ještě nějak upřesnit to posílení trampského podhoubí?
Ben, šerif: No, dali jsme do kupy jeden chátrající kemp, co už tak nějak sloužil všem.
Budujeme si i vlastní osadní flek. Chystáme se vydat pohlednice s brdskou tématikou, publikaci
o trampských Brdech. Snad i výročák by se rýsoval na obzoru, pokud zlomím vaší lenost.
Já, osadník: No to ti teda pěkně děkuji.
Ben, šerif: Není zač. (A doopéká nad ohněm vystydlou kotletu.)

Ohlasy na T.O. Typicky Brdský Ohniště za poslední půlrok.

Fandím vám. Myslím si, že to dotáhnete dál, než my s Fort Hazardem. Jste přeci na Brdech a
to něco znamená. Rád bych vám i nějak pomohl, ale když já jsem tak línej, tak překrásně
línej.
Miki Ryvola

Partu podobnou té vaší jsem již předpovídal ve své prvotině Živý z Plešivecké hory, takže
ačkoliv nejsem překvapen, cítím se potěšen.
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Kapitán Kid

Milí chlapci a děvčata.
Jsme velice potěšeni, že i trampské mládí se má tak čile k světu, jako za našich dob. Rádi
vám budeme nápomocni, například se založením osadního souboru.
Tramp club Praha

Na své 31685 osadní schůzi jsme jednomyslně odkejvli, že budete našimi vzory!
T.O. Šeré Zjevy

Ve své další kuchařské knížce, která vyjde v září jsem vám věnoval recept "Pečení volové a la
Typicky Brdský Ohniště", viz strana 76.
Tony Linhart

Jsem rád, že nepatříte mezi tzv. salónní trampy, proto - Ahoj na Brdech!
Marko Čermák

Táhněte do hajzlu!
hajný Škarda, Hostomice

Pošlete mi, prosím, přihlášku do osady a stanovy.
Lochness,
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místonáčelník ČTU
(ministerstvo trampingu)

Nebude vám vadit, když se nastěhuju do vašeho srubu?
bezdomovec Čert,
Voznicko a široké okolí˙
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