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Na Houlově ohni - bráno od levoboku - Bodlák, Pavla,
Saša Ryvolová, Fredy, Vašek a Burbík

foto: Holka House ©

Ke každoročním únorovým zvyklostem se pro řadu lidí stal vandr na Brdy, speciálně na
Neskenon, kde je jednou za rok uspořádána vzpomínka na Houlu, který by se letos dožil 55 let.
Na tu letošní se nás sjelo víc než 50 - trampové z Brdské Smečky, kupa trapsavců, několik
nezávislých pozorovatelů a tak podobně.
Navíc po předchozích dvou ohních, kdy to na Brdech vypadalo jak na Aljašce, se Pajda
smiloval (kdopak se asi přimluvil) a dopřál nám pohodu při nefalšovaném jarním počasí. Prostě
veget.
Zábava u ohně proto trvala až do časných ranních hodin a nepodobala se kurzu přežití, jak již
začínalo být tradicí.
U příležitosti tohoto ohně byla Houlovi vydána další útlá knížka, nazvaní Z údolí a osad. O ní
více v následujícím článku.
Fotky z této akce můžeš najít na stránkách Housete:
http://www.holkahouse.com/Houliada07/

----------

Z ÚDOLÍ A OSAD - Houla
Z údolí a osad se jmenovala trampská rubrika vedená Bohuslavem Čepelákem - Irčanem v
týdeníku pro vojáky, který se jmenoval Obrana lidu. I tuto trampskou rubriku komunistická moc
před téměř 35 lety zlikvidovala, jako jiné tehdejší trampské časopisy a rubriky.
Ve stejnojmenné Houlově sbírce, kterou dal dohromady Vokoun a vydal ji Avalon v únoru 2007
jako svoji 87 publikaci, najdeš Houlovi příspěvky a básně, které posílal právě do této rubriky v
letech 1970 - 72. Tedy v období jeho "velkého zeleného vandru" a jsou jakousi osobitou ilustrací
doby.
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Sbírka je neprodejná - lidsky řečeno - není za peníze, ale pouze za poštovné v hodnotě 7,50Kč.
Stačí proto poslat známku na adresu Avalonu (Avalon, Komořanská 87/13, Praha 4, 143 00)
Výhoda pro předplatitele Puchejře a Brdské vločky - když rychle mailnete na níže uvedený mail,
bude vám sbírečka přiložena k časopisu a nemusí vás poštovné zajímat:)

Bylo mi prostě fajn
(ukázka z vydané Houlovy sbírky Údolí a osad)
Vycházka - to je ve vojenským životě známý a toužený pojem. A když se někdy povede ?
To takhle sedím v maloměstský hospůdce, upíjím pivo, pozoruju lidičky a myslím bůhvínaco.
Otevřou se dveře, vejde pár kluků, zasednou, kytary opřou o zeď. Tím se stali součástí lokálu
tak jako ti, co už tu popíjejí.
Najednou ale moje uši něco zaregistrují. Zaostřil jsem směr hovoru, podíval se po těch
nových a poslouchal ? Není to zrovna slušný, když mě ale ta jejich rozmluva zrovna táhne.
"Dostal jsem zvadlo na potlach Tarantule - jedem? Tuhle sobotu to nejde, slíbili jsme
Roháčům, že jim přijedem píchnout s boudou ?" A tak dál a dál. Pro tuláka, který se už půl roku
nepodíval ven mezi kamarády, to zní zvlášť lákavě.
A potom? Stačilo přisednout, zjistit známé nás všech, popovídat o campech a potlaších
kluci vytáhli kytary, začali první, druhou ? Přidal jsem se z čisté radosti, že zas jednou slyším a
můžu si zazpívat. Zpívá se všechno od Sosny po poslední věci Greenhornů - je mi konečně
fajn.
Bohužel ale, mrknu na hodinky, vztyk, poslední písnička, po dlouhé době trampský stisk ruky
a slib "za týden tady na slezině - ahoj", i když vím, že to třeba nepůjde. Poklus k bráně kasáren.
Tenhle večer usínám s pocitem, že tahle vycházka určitě nebyla "zabitá".

Houla
Obrana lidu č. 44 / 6. 11. 1971

--------

Právě vychází:

Puchejř č.1/ 2007
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Rubriky- Ešus Kapitána Kida, Stopy sešlapanejch bot, Historky s prošlou záruční lhůtou, Drby a
zvěsti.
Články- Vandr v Grónsku / Čiksika, Čtení (nejen) do usárny / Tony a Hanka Hosnedlová, ČS
potlach / Tony Bay, Jan Štercl / Lidla Slavíková, Tempo di kůň Kapitána Kida, "Sbohem"
Trampská Porto a vítej?/ Tony,
Ze šedé mlhy je nad řekou závoj je stkán / Fredy, Pozvání na výstavu malíře Bohumila
Konečného - Bimby / Vokoun ?atd.
Komiks - Královská noc od Miloslava Nevrlého.

V tomto čísle vyšly tyto povídky a básně z Trapsavce 2006:
* Proč jsem nejel na zimní vandr / Jaroslav Peniák - Blůza
* Bitva / Vladimír Javůrek - Velkej Drak
* Na Úteráku / Jaroslav Šlejmar - Kutloch
* Predjarná / Pavol Olejník - Havran
* Do první krve / Lenka Moulisová - Savana
* Ten správném flíček / Mirek Novák - Kazatel
* Šerifova specialita / Vlastimila Hlavatá - Aťka
* Evangelium podle Ahasvera / Robert Čapek - Farář

Brdská vločka č. 14
Rubriky - Z campů brdských trampů, Opsáno z campovek
Články - Fabiánovi brdské pohádky / Kutloch, Pytlácké a jiné příběhy z Vojenských Brd / Josef
Šefl, S třímetrovým pásmem v kapse / Fredy, "Klondajk" v nostalgii babího léta / Marko
Čermák?atd.
Komiks o Butcher Kingovi / Medvěd a Želva

V tomto čísle vyšla povídka z Trapsavce 2006:
* Vražda hajnýho / Magdalena Karelová - Waki

Severka 4 /2006
Okolo Slovenska po vlastných / Sido, Na Belehr? pardon ? Visegrád / Bača, Portrét - Pavol
Barabáš, Texas 2006 / Mrco a Hela, On the road / Bača, Rakúske hrozienka / Starec?atd.

V tomto čísle vyšly povídky a básně z LSS 2006:
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* Šťastie / Miroslav Kapusta
* V plameňoch ohňa / Stanislava Keblovská
* Rekonštrukcia událostí pradávných / Bača

A z Trapsavce 2006:
* Šťastný nový rok / Jana Ptáčková - Fili
* Poslední zimní den / Pavel Sadil - Čejen
* Paměť lesa / Magdalena Karelová - Waki
* Tulácký slib / Petr Bradáč - Prasečák
* Na obrazovce nebe / Zdenka Líbalová

Víš-li o nějaké novince, zprávě, zajímavosti, akci, nové sbírce nebo i drbu z "Trapsaveckých
luhů", tak neváhej a napiš vše a pošli na e-mail: tony.avalon@seznam.cz
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