
Tisková podoba výstavy „Plzeňský 
samizdat 80. let“, která se konala v Plzni 
ve dnech 28.11. 2017 – 6.1. 2018 
ve Studijní a vědecké knihovně 
Plzeňského kraje. 
Využívá veškerý textový a obrazový 
materiál výstavy.



Samizdat je forma, způsob vydávání  
a distribuce tiskovin, časopisů a knih, které  
z mocenských a politických důvodů nemohly 
vycházet dobově přiměřenou technikou  
a nemohly být distribuovány veřejně. 
Jde o velmi různorodý materiál, o kterém nelze 
říci (kromě několika technikálií) nic, co by platilo 
pro samizdat jako pro celek, označení je spíše 
sociální a technické. 

Formou samizdatu pracovaly rozdílné okruhy 
osob více či méně konformních s režimem, 
skupiny opoziční a zcela mimoběžné, skupiny 
odborně a zájmově zaměřené, iniciativní jedno-
tlivci. Rozepisovaly se knihy a texty autorů, kteří 
nemohli veřejně publikovat, stejně tak i nedo-
stupné knihy, které běžně vyšly v 60. letech. 
Kolovaly nezávislé časopisy, informace, názory  
i proklamace. Samizdatem vydávali své Strážné věže 
jehovisté, stejně jako své povídky rozmnožovali 
vyznavači sci-fi či trampingu. Opisy vznikaly někdy 
organizovaně, jindy je jen někdo překlepal na 
psacím stroji či rozmnožil svou sbírku básní jako 
dárek k vánocům.
Většina materiálu, který je dnes k dispozici těm, 
kdo se samizdatem zabývají, byla ve své době 
přístupná jen velmi omezenému okruhu známých. 
Samizdat bylo možné šířit jen neveřejně a pokud 
možno skrytě před policejním aparátem. Přesto 
pod některými opisy, především v časopisech, 
najdeme jména jejich autorů.

Jana Petrová: Zapomenutá generace 80. let 
20. století – nezávislé aktivity a samizdat na 
Plzeňsku.

V roce 2009 vydala autorka ve spolupráci se 
Sdružením občanů Exodus výsledek svého 
dlouhodobého bádání o nezávislých iniciativách, 
kterých se mj. také sama účastnila. Napsala o nich 
zprvu diplomovou, poté rigorozní práci na Fakultě 
humanitních studií Západočeské univerzity a roz- 
šířila ji do podoby publikace. Ze soukromých 
archivů získala nepřeberné množství materiálů, 
které utřídila, zmapovala nezávislé aktivity, 
sesbírala vzpomínky pamětníků. Výzkum není 
uzavřen, stále se ještě nacházejí další dokumenty 
zapomenuté na půdách a ve sklepích. Její nedávná 
přednáška o plzeňském samizdatu, konaná zde v 
rámci cyklu Historie nejen literární, opět přinesla 
nová zjištění. A možná i díky této výstavě získá 
Jana Petrová dosud neznámé informace...

Pořadatel: 
Knihovna kardinála Berana z.s., Plzeň 
www.bibber.cz , knihovna@bibber.cz
Autoři výstavy, design a realizace: Josef Štogr, 
Jarmila Štogrová-Doležalová
Podpora: Nadace 700 let Města Plzně, 
Město Plzeň
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Naším zájmem není ukázat 
samizdat pouze jako literaturu, 
samizdat byl projevem 
aktivních osobností, často 
hudebníků a výtvarníků. Byl 
spojen s undergroundem na 
straně jedné i se šedou zónou 
polooficiálních výstav na straně 
druhé.

Vpravo nahoře kniha The Suřík - 
vznik a dějiny legendy plzeňského 
undergroundu. Sepsal ji plzeňský 
spisovatel Jan Drnek podle pamětí 
Jana Eisenhammera, frontmana 
a kapelníka Suříku. Vydalo ji 
Občanské sdružení STREET Plzeň 
v roce 2015 (za podpory Měst-

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Jan Drnek, Jan Eisenhammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vznik a dějiny legendy plzeňského undergroundu. 
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  Chčijou nám na nohy, ale my je máme nerez, říkali v 80. letech 
ti, kdo vsadili na dobrou antikorozní ochranu. A tou byl jedno-
značně Suřík. V plzeňské verzi konkrétně The Suřík.  
  Neředit, vždy jde o řádný nátěr! 

 

   
                                              + CD Koncert v Koterově 17. 5. 1987 
 
 
 
 
 
 
 

Knihovna kardinála Berana – publikace týkající se 
samizdatu:

Josef Štogr: Možnost samizdatu. Výběr textů  
ze samizdatového časopisu Možnost, Plzeň 2017
Historie nejen literární: sborník příspěvků  
ze stejnojmenného cyklu přednášek, Plzeň 2017

ského obvodu Plzeň 2 – Slovany a Lumíra 
Aschenbrennera). Kapela vznikla v roce 1977 
pod původním názvem The Úžas, který změnila 
v roce 1979. Pořádala neoficiální koncerty, které 
budily pozornost Státní bezpečnosti, mj. v roce 
1981 v Chudeníně u Nýrska, 1986 ve Služetíně  
a v 1987 v Plzni na Roudné.

Knihu je možné objednat na CSAops@email.cz
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Plzeň byla do roku 1989 prezentována 
jako „ pevná hráz komunismu“. 
Samizdatoví tvůrci časopisů ji ukazovali 
jinak: bortící se hráz. Výmluvné jsou i jiné 
názvy tehdejších časopisů: Západočeský 
průser, Stres. 
A za tím vším touha žít : Svobodný život!

Na počátku 80. let docházelo k častým postihům 
plzeňských nezávislých iniciativ ze strany Státní 
bezpečnosti. Snad proto se samizdat začal v Plzni 
šířit až v druhé polovině 80. let. Přispěla k tomu 
také přátelství, vzniklá na konci sedmdesátých let, 
kdy se pražský okruh více začal potkávat s okruhem 
západočeským. Plzeňský samizdat se začal profilovat 
více než jen literárně – občansky či politicky, jistě i 
díky několika signatářům Charty 77.
Na ideologii a praktiky komunistického režimu 
osmdesátých let zareagovaly četné iniciativní a 
nezávislé osobnosti a skupiny Plzeňska. Své okruhy 
neoficiální činnosti měli hudebníci, umělci, křesťané, 
skauti, trampové, literáti. Pořádaly se neoficiální 
výstavy, koncerty, happeningy, přednášky, opisovaly 
se knihy, rozepisovaly časopisy. 
Kromě iniciativ uvedených dále ve výstavě 
připomínáme další z nich alespoň stručným výčtem, 
což ovšem neznamená, že by byly méně významné.

Samizdat – vydavatelé, technika 
rozmnožování; autoři a témata

Okruh Miroslava Svobody a Pavla Haunera 
– v roce1981 strojopisný sborník na pomezí 
umění a undergroundu Co je, přispívali Michal 
Kolář, Vladimír Kasal, Jana Škardová, Jana 
Kaslová, Otakar Schmidt, Dana Karlíčková, 
Jaroslav Světnička, Zora Hornová, Miroslav Orna 
a další. 

Petr a Věra Náhlíkovi – strojopis; J. Skácel, O. Pavel, 
J. Hutka, V. Škutina, V. Havel, V. Černý, E. Bondy, J. 
Burian, E. Kantůrková, L. Hejdánek, Lidové noviny. 
Ve druhé polovině 80. let dosáhli jisté kooperace 
při výrobě: domluvilo se vždy pět nebo deset 
lidí na vydání jedné knihy v nákladu deseti kusů,  
každý ze zúčastněných opsal část, poté si je 

vzájemně vyměnili a knihu tak zkompletovali. 
Takto byly opsány Paměti Václava Černého:  
Paměti 1938–1945 (Pláč Koruny české), Paměti 
1945–1948, Paměti 1948–1960. V okruhu 
pražsko-plzeňsko-táborském takto vznikly např. 
Poznámky k dějinám filosofie Egona Bondyho. 

Ladislav Vyskočil – fotokopie; underground 
(Plastic People of the Universe, DG 307), 
A. Solženicyn. Techniku sítotisku použil 
spolu s Milošem Krausem pro výrobu titulní 
strany několika čísel undergroundového 
samizdatového časopisu VOKNO, které tiskl v 
Plzni pro pražského redaktora Františka Stárka. 
Stejnou technikou tiskl pro stejné periodikum 
také malý drobný text básní a textů Jáchyma 
Topola.
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Kniha Alexandra Solženicyna Souostroví Gulag 
vznikla v Plzni díky spolupráci několika přátel. 
Na jejím společném vydání se tehdy domluvili 
Ladislav Vyskočil, Vladimír Líbal, Miroslav 
Svoboda, Ivan Jáchim a Ladislav Rohrbach, 
kteří se složili na fotografický materiál nutný  
k její výrobě. Knihu, vydanou ve třech svazcích 
exilovým nakladatelstvím Konfrontace v Zürichu, 
měli zapůjčenou jen na několik dní z Prahy. K její 
reprodukci byla použita technika fotokopií, které 
pořídil  Lad. Vyskočil na reprografickém zařízení, 
přikoupeném k zvětšovacímu přístroji Opemus. 
Dělaly se tři nebo čtyři exempláře. Jedna kopie 
byla určena pro okruh vydavatelů, druhá pro 
katolické kruhy kolem Miroslava Svobody a třetí 
pro tzv. šedou zónu. 

Jan Jelínek – strojopis, xerox, kopírka; V. Černý,  
V. Havel, P. Uhl, Lidové noviny, Charta 77, VONS.
Plzeňský redaktor a výtvarník pracoval v 80. letech 
jako šéf propagace státního podniku ČSAD a měl 
přístup k rozmnožovacím technikám. Koncem 
80. let např. vydal – na psacím stroji opsal a na 
xeroxu okopíroval a svázal – v nákladu 20 výtisků 
knihu V. Černého O povaze naší kultury, Václava 
Havla Dálkový výslech či Poučení vyšetřovaným 
od Petra Uhla. 

Josef Bernard, Ivan Čihák, Jaroslav Bošek 
– kopírovací stroje ve Škodovce; množství knih 
zakázaných autorů a z exilu (V. Havel, G. Orwell,  
A. Solženicyn, E. Bondy, J. Hutka, M. Šimečka, 
J. Frolík, L. Feirabend, I. M. Jirous, O. Pavel,  
J. Gruntorád, J. Lederer, P. Pithart, V. Třešňák,  
B. Hrabal, V. Boudník), prohlášení a zpravodaje  
nezávislých iniciativ, petice, samizdatové 
časopisy (Informace o Chartě 77, Voknoviny,  
Stres, Lidové noviny a Sport).

Vladimír  Gardavský – strojopis; B. Hrabal, L. Klíma,  
J. Deml, M. Kundera, E. Bondy, B. Fučík, J. Chalu-
pecký, V. Havel, P. Kohout, V. Boudník, G. Orwell, 
H. Miller a další

Jan a Věra Tydlitátovi, Ivan Jáchim, Marcel Hájek, 
Vladimír a Helena Líbalovi, Jaromír a Eva Starých 
– strojopis; V. Havel, L. Vaculík, M. Bubber a další.

Laické okruhy převážně katolických věřících, 
Miroslav Svoboda, řád domikánů (P. Dominik 
Duka) či františkánů (P. Michael Pometlo) 
– strojopis, fotokopie; J. Zahradníček, A. 
Solženicyn, křesťanská literatura (L. Evely, 
J. Maritain, H. Caffarel, C. Carreto, výklady 
jednotlivých knih Bible, texty z etiky, teologie 
určené ke vzdělávání, texty k Desetiletí duchovní 
obnovy).

Hranice Plzeňska přesahovala výroba samizda-
tové literatury, určené pro tajné studenty  
teologie. Pro dominikánský řád ji zajišťoval  
P. Dominik Duka, římskokatolický kněz, který 
od roku 1975, kdy přišel o státní souhlas  
k duchovenské činnosti, žil v Plzni. Tajně 
organizoval řádovou činnost – zajišťoval studijní 
literaturu, tj. její výběr, zajištění překladu  
a namnožení textů. K tomu obvykle využíval 
cyklostyl ve Škodovce, kde pracoval. Takto se 
podařilo přeložit a samizdatově vydat např. 
pětisvazkový Úvod do teologie, Úvod do Písma 
svatého, knihu Otce J. Loewa: Jako by viděl 
Neviditelného, Stuttgartský malý komentář  
k Novému a Starému zákonu. Za svou činnost byl 
v roce 1981 odsouzen Městským soudem v Plzni 
k 15 měsícům odnětí svobody nepodmíněně. 
Obžaloba jej vinila kromě rozmnožování 
náboženské literatury je sloužení bohoslužeb, 
aniž k tomu měl státní souhlas, a z pokusu 
obnovit dominikánský řád. 
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V květnu 1989 začal vycházet plzeňský občasník 
Pevná hráz 

s podtitulem Informativní bulletin Západočeského 
kraje. Na jeho podobě se podílela skupina mladých 
plzeňských aktivistů z okruhu kolem Charty 77 a 
dalších nezávislých iniciativ: Jan Rampich, Martin 
Svoboda, Vladimír Líbal, Ladislav Vyskočil, Jan 
Jelínek, Ivan Jáchim. Přispívali do něj i další 
autoři, např. Jiří Šašek, Jaromír Mergl, Miroslav 
Svoboda, manželé Náhlíkovi, František Řezáč, Viola 
Procházková a další.
Časopis vyráběl Martin Svoboda s Janem Rampi-
chem v propůjčeném soukromém domku v Lob-
zích, další členové redakce o místě výroby nevěděli. 
Tiskli jej na zakoupené papíry přes síto vyrobené 
vydavateli karlovarského Stresu v nákladu kolem 
60 kusů.Celkem vyšla tři čísla – nulté číslo bez 
pevných desek i grafické úpravy, první a druhé již 
s grafickou úpravou a pevnými deskami v barev-
ném grafickém provedení Vladimíra Líbala (č. 1)  
a Jana Jelínka (č. 2). 

V roce 1989 se v západních Čechách objevilo 
několik samizdatových časopisů. Ve Starém Plzenci 
vycházely od jara Nezávislé noviny pro Starý Plze-
nec nazvané Staroplzeňský Atašé. Oběžník 
Nezávislé skupiny občanů Západočeského kraje 

s názvem Stres vydávali v Karlových Varech Jiří 
Fuchs, Tomáš Kábrt a Jindřich Konečný. Zabýval se 
politickou situací, ekologií, připomínal historické 
události a souvislosti v Československu. Mezi při-
spěvatele patřili Jiří Kufner, František Volf, Lubomír 
Jelínek, Eva Smutná, Pavel Škapík, Richard Kraus. 
Vyšla celkem tři čísla.

Od září roku 1989 vycházel v Plzni samizdatový 
časopis Svobodný život .
Vydával je okruh známých z okolí undergroundové 
kapely Suřík, scházející se v Plzni-Újezdě v 
restauracích U Rojíků, Na Sokolovně a v Plzni-
Bukovci. V časopise jsou uvedena jména členů 
redakce s adresami, kam mohou případní zájemci 
posílat své příspěvky do dalších čísel. Zveřejněnými 
členy „tvůrčí rady“ byli: Ladislav Štítkovec–
Šotek, Jana Štítkovcová, Lumír Aschenbrenner–
Lem, Pepa Jůna, Petr Vališ, Luboš Klajsner–
Brůno, Honza Blažek. Šlo o časopis psaný  
na psacím stroji ve formátu A4. Obálka je tvořena 
tvrdými deskami (čtvrtka), je zdobena barevnou 
ilustrací (v každém čísle jiná, autor Lumír 
Aschenbrenner–Lem). K množení vydavatelé 
používali kopírovací stroj v bývalém podnikovém 
ředitelství vodáren. Dobrovolné příspěvky od 
čtenářů (většinou ve výši 5,- Kčs) používali k výrobě 
dalšího čísla časopisu.
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V západočeském regionu vycházel v letech 
1987–1988 časopis 
Západočeskej průser 

Titul evokoval tehdejší situaci v kraji, vydával 
ho Tomáš Kábrt ze Sokolova. Za rozmnožování 
časopisu byl sledován Státní bezpečností (StB) 
a nucen změnit zaměstnání. „ZP je pro všechny 
mladý lidi, ne jenom pro tebe! Nenech ho hnít 
doma a dej ho dalšímu příteli lidový četby.“

Čert má kopyto

Kniha dostala jméno podle dětské písničky 
Karla Charlieho Soukupa a vyšla v edici JUST – 
Ještě Umíme Sami Tvořit, řada A, roku 1987. Jde 
o sborník pohádek a básniček dvaceti autorů 
(celkem 56 pohádek či básniček), například 
Egon Bondy, Ivan Martin Jirous, Jaroslav Hutka, 
Vlasta Třešňák, Milan Balabán, Eduard Vacek, 
František Stárek, je zde i pohádka plzeň- 
ského signatáře Charty 77 Milana Kohouta. 
Kniha má 210 stran, z větší části množených 
na cyklostylu, strany s černobílými ilustracemi 
na xeroxu. Kromě mnoha černobílých ilustrací 
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Obálka a ilustrace samizdatového časopisu 
Západočeskej průser, č. 2, 1987 a obálka knihy 
pohádek Čert má kopyto, 1987



obsahuje tři vícebarevné sítotiskové ilustrace a je 
vázána v plátně. Celkem vyšlo 250 výtisků. 

Knihu bohatě ilustroval plzeňský výtvarník, tehdy 
zaměstnanec propagačního oddělení státního 
podniku Drobné zboží Cheb, Vladimír Líbal. 
Barevný přebal vytiskl autor ilustrací společně s 
Ladislavem Vyskočilem v Plzni, v propagačním 
oddělení státního podniku Potraviny. Barevné 
ilustrace do knihy tiskli na sítotisku domácí výroby 
s Jiřím Vackem ve sklepě domu v Dominikánské 
ulici v Plzni, kde J. Vacek bydlel. Knihu pak vytiskl v 
Praze Luboš Rychvalský na cyklostylu vyneseném 
z Husitské teologické fakulty v Praze-Dejvicích 
jejím tehdejším studentem, Plzeňanem Tomášem 
Novákem. Západočeskej průser č. 4, 1988      

Kreslené vtipy Lumíra Aschenbrennera

Kreslený humor

Svůj kreslený humor vydával v brožurkách a poté půjčoval 
přátelům a známým Lumír Aschenbrenner. Šlo o originální 
kresby na menších tvrdých kartičkách (čtvrtka) formátu A6, 
v počtu cca padesáti kusů, prošité na levé straně stuhou 
či provázkem. V letech 1981–1987 jich takto vydal sedm: 
Město na rohu ulice (1981), Jed na krysy (1981), Sbírka 
motýlů (1982), Pivoňka (1983), Mistr světa ve smutku (1984), 
Diagnóza (1985), Howgh (1986) a Nekrolog (1987). 
Autor spolupracoval na tvorbě samizdatového časopisu 
Svobodný život.

Kreslené vtipy otiskoval časopis Západočeskej průser 
– např. od Tomáše Nováka, který často používal motiv 
ostnatého drátu. (Obrázek vlevo)

8



Typy samizdatu a pojetí textu

Samizdat dnes vidíme jako cosi exotického 
a neumíme z něj proto „přečíst“ to, co bylo 
pokládáno za samozřejmé. I ti, kdo se rozhodli 
riskovat konflikt s mocí, nepřekračovali často 
jisté hranice, zpravidla velmi individuálně 
dané. 
Samizdatu je možné rozumět pouze tehdy, 
když si uvědomujeme, že i v té nejnaivnější 
podobě byl pro autora a přepisovatele 
potenciálním nositelem existenčního 
konfliktu.

Hurá – proč hlavička s čuníkem?

Noviny by měly mít hlavičku, ale ta s čuníkem 
(každé číslo v jiné barvě) měla důležitý význam 
jako ochranný prvek: papíry měly hlavičku 
předtištěnou a bylo tak vyloučeno, aby někdo 
jiný pustil do oběhu tiskovinu, která by se za 
Hurá vydávala. Redakce se pochopitelně obávala 
provokace, asi oprávněně. Při distribuci byly 
některé situace v areálu Pekla dramatické.

Stránka z novin Hurá (druhá strana z č. 2) 
vydávaného na Portě 1981 skupinou okolo Jarmily 
Doležalové, Josefa Štogra a Jiřího Novotného
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Dole výpis z breviáře upravený ručně 
pro denní používání, opis Miroslav 
Svoboda.



Typy strojopisů 

Opisovači řešili řadu problémů svou po-
vahou technických. Mají vyhodit deset až 
dvanáct rozepsaných listů jen proto, že se 
podívali na jinou řádku a udělali chybu? 
Nebo jen text „začernit“? V tom měl každý 
vydavatel hranici nastavenou jinak.
A jak v textu vyřešit kurzívy, zvýraznění, jak 
řešit poznámky pod čarou? Některé redakce 
měly vysoký standard, pracovaly s rozdílnou 
úpravou článků v časopise podle rubrik,  
s dvojsloupcem atd. Jiné opisy byly vedeny 
snahou maximálně využít energii opisovače 
i daný formát, na překlepanou řádku se 
nehledělo.
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Strojopis se uplatňoval také v grafickém 
řešení či ozvláštění obálek (vpravo  
Informační bulletin Západočeského 
kraje Pevná hráz).



Výtvarné řešení samizdatu

Kniha je nejen „papírová forma 
textu“, ale také předmět, který 
by mělo být příjemné vzít do 
ruky, výtvarně pojatý. Protože 
typ písma byl u samizdatu dán 
používaným psacím strojem, 
snažili se někteří vydavatelé 
pracovat s tím málem, které měli 
k dispozici – s papírem, grafickým 
rozložením písmen v ploše atd.

Ke konci osmdesátých let byla 
již mnohá pracoviště vybavena  
„xeroxy“, jen málokdo však měl 
podmínky k tomu, aby na této 
technice přímo množil celé knihy 
nebo časopisy, protože to bylo 
často hlídáno a rozmnožování 
textu mohlo mít pro danou 
osobu existenční dopad. Někdy 
se proto takto namnožily jen 
obrázky a na ně se pak text 
dopsal tradičním strojopisem. 

Nahoře úprava frontispisu z dílny manželů Náhlíkových, 
vlevo redakční závěr časopisu Stres vydávaného Petrem Pokorným, 
vpravo ilustrace z časopisu Západočeskej průser č. 3, 1987
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Obálky a vazby

Obálky a vazby byly jednou z možností, jak dát strojopis-
nému samizdatu neopakovatelnou podobu. K tomu 
byly využívány nejrůznější výtvarné techniky, někdy jen 
různé typy pláten, kartónů apod. Často byly samizdaty 
vázány do neobvyklých materiálů způsobem značně 
experimentálním. Např. na jednu obálku časopisu Co 
je byla vypálena spirála vařiče. Bylo to efektní, ale při 
ohýbání papíru se spirála vylámala a vypadla.

Vlevo obálka časopisu Svobodný život  
č. 2, 1989, vydávala kapela Suřík
Vpravo nahoře obálka trampského 
časopisu Pajda č. 1, 1980, autor Jaroslav 
Krpejš, vydávali manželé Náhlíkovi
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Vpravo obálka sborníku Hrstka 
vzpomínek na Miloše Seiferta, 1987, 
autorka Renata Balašová, vydali 
manželé Náhlíkovi 

Vlevo dole ukázka knižních vazeb  
s použitím variant kartonu, jutového 
a režného plátna



Trampský a skautský samizdat

Na západě Čech se pojí trampský a skautský 
samizdat především se jmény Petra Náhlíka–
Vokouna a jeho ženy Věry–Strunky. Díky nim a 
jejich obsáhlému archivu je možné poměrně dobře 
tento samizdat v oblasti západních Čech zachytit. 
Oba se také podíleli na samizdatovém vydávání 
knih a rozmnožování časopisů nadregionálního 
přesahu, např. Lidové noviny či Vokno.

Trampský samizdat

Jediným samizdatovým nakladatelstvím na 
Plzeňsku bylo zřejmně trampské nakladatelství 
Pajda, které počátkem 80. let souběžně s vydá-
váním trampského samizdatového časopisu 
stejného názvu založili Petr Náhlík a Věra Rudol-
fová (později Náhlíková). V letech 1981-1990 v něm 
vydali celkem deset knih – povídky, jejichž autorem 
byl  Mirko Ryvola–Miki,  jeho bratr Jiří Ryvola–
Wabi či Jaroslav Vejvoda, básnickou sbírku Věry 
Náhlíkové Místo, kde se jim líbí (1988) a Stanislava 
Zárybnického–Houly Narozen v Čechách (1989) a 
sborník Toulavec č. 8/1988. 
Několik knížek ilustrovala Renata Balašová, 
tisk zajišťoval Jaroslav Bulka–Vulkán. Sborník 
písňových textů  Wabiho Ryvoly Co všechno 

vítr svál (1984),  Mikiho Ryvoly Země tří sluncí, 
(1985) Pavla Lohonky–Žalmana Písně malých 
pěšáků (1986) kolovaly ve vícero opisech  
a dosáhly několika stovek „výtisků“. K okruhu 
autorů samizdatového časopisu Pajda patřili také 
Jindra Červená a její manžel Ivoš. Vydali řadu 
drobných sbírek např. Zvoničky (1978), Tanec 
Duše (1978).

Skautský samizdat 

V 80. letech víme o třech skautských sami-
zdatech – vydávaným autorem byl Jaroslav 
Foglar-Jestřáb. Šlo o opis dříve cyklostylem 
vydané publikace Naše tábory, kterou v roce 
1982 opsala Věra Rudolfová. Sbírku 50 povídek 
sestavil redakční kolektiv (Jitka Radkovičová, 

Pajda č.5, 1985, kresba Milan Vytlačil–Monte

Zvěd – od roku 1985 vydával svůj oddílový 
samizdatový časopis plzeňský turistický oddíl 
Žlutý kvítek, vedený ve skautském duchu. 
Autorem nultého čísla byl Richard Havelka–
Směch, na vydávání časopisu se v dalších letech 
podíleli Jiří Vavřík, Jiří Fichtner a Jiří Dovrtěl. 
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Antonín Rajský, Věra Rudolfová a Petr Náhlík) a vydali 
strojopisem pod názvem Jaroslav Foglar: Padesát povídek, 
aneb JESTŘÁBE TO BUDE PRÍMA…! Knihu opisovaly Věra 
Kopřivová z Chrástu, Hana Bedlivá z Nejdku a Věra Rudolfová 
a Jitka Radkovičová. Tato publikace se pak šířila v mnoha 
dalších opisech. Třetí publikací bylo Dobrodružství plavčíka 
Jacka, opsané podle rozhlasové hry ze 60. let.
Dvě posledně zmíněné publikace svázal Karel Crha–Pastor 
z Vimperka, který vázal i další samizdaty západočeské  
a jihočeské provenience. 
V roce 1987 byl v Plzni vydán i sborník ke 100. výročí naro- 
zení Miloše Seiferta–Woowotany, zakladatele woodcrafter-
ského hnutí v Čechách. Připravily ho Věra Náhlíková, Renata 
Balašová a Jitka Radkovičová. Sborník byl vydán na volných 
listech A4 v kartonové obálce s ilustrací Renaty Balašové, 
každá z přibližně třiceti obálek byla originálem.

Toulavec č. 8, 1988 – číslo bylo věnováno především  
3. světovému potlachu ve Švýcarsku, ze kterého napsali 
reportáže Josef Frouz–Pepulda z Plzně a Jiří Ryvola–Wabi, 
obálka Stanislav Galásek–Johnki, ilustrace Marko Čermák, 
tisk Jaroslav Bulka–Vulkán.

Fabián – časopis členů trampské osady DAKOTA obsahoval 
převážně autorskou tvorbu . Přispívali členové osady Ivan 
Čihák, Pavel Bureš, Miroslav Hák, Zdeněk Tampa, Miroslav 
Krása a Martin Polívka, dále např. Džuk (Jiří Vavřík), Robin 
(Jiří Beran), Beňo (Tomáš Bernhardt), Lišák (Karel Růžička),  
Čáp (Jan Pavelec), Vokoun (Petr Náhlík)

Trampský Almanach – vydávali členové Spojených osad 
Údolí Úhlavky, Kladruby
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