Den třetí – aneb co se dělá v přírodě, když prší
Probouzím se v naprosté tmě. Něco začalo klepat na stan. Chvíli mi trvá, než si uvědomím, že
je to déšť. Tak a mám to, jestli ta studená fronta brzy neodejde, pak skutečně nevím, co tady budu
dělat. Naštěstí stan mám ověřený a vím, že skutečně do něj neprší. Snad ještě pro jistotu rozsvěcím
baterku a sleduji stěny. Ne je to dokonalé, dvouplášťák nádherně propouští „moji vydechovanou
páru“ a druhá vrstva tvoří s tou první vzduchový kanál, který to vše odvádí mimo užitný prostor. Budu
muset pánům z Decathlonu poslat děkovný dopis. Stan se jmenuje T2 a má katalogové číslo 596151.
Cena 749 Kč je skutečně vynikající. Samozřejmě jsem stan testoval i na sněhu při mínus 3C. Zkrátka
paráda. Ono je to hezké říkat – kupujte české věci, ale tady ta kvalita je opravdu velice dobrá.
To bubnování deště si užívám. Pamatuji si, jak jsme ještě v pionýrských táborech milovali
déšť. To se nic nemuselo dělat a my jsme si ve stanu jen četli a povídali. Zkrátka nádhera. Malinko
přemýšlím, zda to s tím deštěm bude platit i v seniorském věku a tady na Soumaráku. Poslední
návštěvníci kempu odjížděli včera a já jsem tu skoro sám. Povídat tedy není s kým, snad jen po rádiu.
No jo, ale když na VKV nikdo není a ani nemůže být a na CW 80m už taky nikdo. Pouštím VKV FM
rádio na Baofengu a snažím se něco naladit. Bohužel jsou tady slyšet jen stanice VKV z DL a OE. Sice
nějakou OK stanici taky zachytím, ale je to fázově rozbité. Docela mne to chrchlání unavuje. Jo to
ještě před 30 roky jsme zde na středních vlnách chytali vysílání z vysilače Lipno. Člověk to vše chápe,
doba je jiná, ale je zajímavé, že od té doby, co nemusí DV a SV vysílače omezovat na AM vysoké
kmitočty (bývávalo to do 4.5 KHz), tak se to docela slušně poslouchá i tam. Koneckonců proč ne HI.
Copak střední vlny, ale co takhle KV. Vždyť ještě před pár lety jsem si po večerech prolaďoval pásma a
měl radost z každé česky mluvící stanice. Zkrátka to „chytání ryb“ bylo hezké i mimo amatérská
pásma. Dnes máme Internet a tak si můžeme pustit nepřeberné množství internetovských stanic. Vše
v perfektní kvalitě. Podvědomě sáhnu po mobilním telefonu a spouštím internetovské rádio. Ladím
Rádio Blaník, chvilku poslouchám. Tak to ne, takhle hluboce neklesnu. Znechuceně to vypínám a
přemýšlím, jak se to bude vyvíjet dál. Vždyť naši vnuci si už ani pomalu nemohou postavit krystalku.
Celá SV síť je rozbitá. Sakra jak to ten svět chce dělat v případě nějaké náhlé a naléhavé situace. Vždyť
to rádio je geniální v tom, že se to dá chytat na něco malého. Je to nezávislé na ničem. Pomalu
začínám fantazírovat, a co takhle teroristi, co kdyby, náhodou…. Pak by snad nezavysílal nikdo. Vždyť
dnes už i modulační linky běhají po internetu. Pomalu se mé úvahy rozplývají, usínám. Zdá se mi o
naléhavé situaci, kdy pomocí mého KV CW QRP zařízení přenáším telegramy zachraňující lidské
životy. Celý rozechvělý se ještě jednou probudím. Škoda, byl to sen.
V tom dešti je ranní svit skutečně nižší než při sluníčku. Ještě se různě obracím a chci přivolat
tu krásnou „Batličkovu“ dobu. Ta moderní doba mne nesedí. Je to vlastně mrhání tím drahocenným
životním časem. Copak potřebuju seriály typu „Ulice“? Zkrátka převedení na virtuální svět zblblíků.
Tým pisatelů vymýšlí „zmrtvýchvstání“ v moderní podobě. A lidi na to koukají. Chtějí větší obraz, ještě
vyšší kvalitu, stereo, 3D, obraz v obrazu. Přeci mi nesmí ujít seriál Ulice, ale potřebuji vidět ještě jiný
seriál a tady běží fotbal. To vše do sebe musím dostat…. Vědí ti lidi, že jsou to největší blbosti a že
fakt je to neskutečný virtuální svět. Vědí ti lidi, že poslouchat déšť je přirozené a nádherné? Zkusil si
někdo z nich jít bosou nohou po mokré trávě? Ať se mne zeptají, já je nasměruji, já, já…. Docela se
tomu musím zasmát. Tak Jožo Fero, jak si vyrobíme snídani? Kde budeme snídat? A co ta zima? Co to
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mokro? Zkrátka to mé podvědomí mne chce zcela zákonitě zlobit. Počkej, potvoro, já ti dám. Svlékám
se do plavek a lezu přímo do deště. Už to není takový ten otravný, ale „zahradnický“. Usedám na
židličku a vařím si kávu. Dokonce mi ani nevadí, že se mi malinko namočil chleba. Jdu se vykoupat do
Vltavy a s chutí dojídám nějakou paštiku. Kolem jde paní z vedlejší chaty. Má na sobě tepláky,
holínky, zimní bundu, na tom pláštěnku a drží nad sebou deštník. Kouká skutečně záhadně. Počkejte,
dámo, vstávám ze židličky a v plavkách jdu k řece. „Také se jdete koupat“? Vše, ale tuto otázku
opravdu nečekala. Neřekla ani slovo, ale jasně zrychlila krok. Měl jsem pocit, že úplně stejně by se
zachovala, kdybych si před ní ty plavky sundal. Zkrátka úprk a strach před tím člověkem, který zřejmě
není normální. On si sedí v dešti a pije kávu a jí zmoklý chléb s paštikou. Chechtám se jak malý kluk.
To jsem ji to dal, já ji dám seriál „Ulice“.
Kolem deváté déšť ustává. Rozhoduji se opět zcela živelně a měním svůj plán. Původně jsem
chtěl na Boubín. Vlastně já nesmírně rád měním plány, to je to vzrušení…. Plán musí být perfektně
připraven. Vlastně si to prožiju již při jeho sestavení, pak mne však láká něco nepoznaného,
improvizovaného. Nasedám do auta a jedu přes Volary do sedla pod Libínem (parkoviště Sedélko).

Koneckonců i zamlžená příroda je krásná. Přemýšlím, zda na vrcholu bude mít „Bufeťačka“ ještě na
pultě položené rádio PMR, jako vloni. Letos si dám tu práci a zkusím najít tu CTCSS, pod kterou byla
vloni zamčena. Potkávám ještě nějaký mladý pár. Pro všechny případy je zdravím jako první. Bylo by
to opravdu dosti blbé, pokud bychom se jen tak minuli. Říká se o Češích, že jsou strašní nafoukanci a
že se na sebe neusmívají. Zkrátka chovají se nějak divně, jako kdyby na tom světě nebylo pěkně. No
vyzkoušíme to. Usmívám se na ně již zdaleka. „Tak co, má pivo nahoře tu správnou teplotu?“.
Nejprve se na sebe podívají, jako by potkali nějakého blázna. Nakonec tu hru pochopili a tak se cení i
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ne mne. Hele ono to funguje. Bavíme se o všem možném. Jsou to asi tak dvacetiletí studentíčci a táta
jim půjčil auto na jejich společnou a první dovolenou. Přejíždějí od jednoho místa ke druhému a spí
po penzionech. Dávám jim základní školení o stanech. Prý to musí příští rok zkusit. Penzióny jsou prý
drahé a oni stejně touží po tom, aby byli jen spolu. Stan jim nevadí… Krásná to doba, trošku jim ten
věk závidím.

Fotím si rozmočenou rozhlednu. Bohužel jsem tu autem a tak si objednávám u paní „bufeťačky“
nealkoholické pivo. Má točené a docela chutné.

Před rozhlednou stojí skupina asi 6 dívek. Jedna z nich zde anglicky vysvětluje vznik rozhledny a
současně doplňuje plno zajímavostí. Její znalost angličtiny je asi o řád vyšší než moje.
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Jedním uchem poslouchám přednášku a přitom si čtu z cedule. Tak rozhledna je otevřena již od roku
1883. V tom jasně slyším, jak děvče říká, že je otevřena od roku 1884. Nevydržím to a opravuji ji.
Podívá se na mne a omlouvá se. Prý jestli o tom vím něco více, že by to americké kolegyně ocenily.
Tak a dostala mne. Omlouvám se, že o tom nevím vůbec nic, ale že jsem si to před chvílí přečetl.
Američanky mne berou jako kulturní vložku a ptají se i na moji vysílačku. Dosti se potím a něco
drmolím o HAM rádiu a současně se omlouvám, že mé znalosti jazyka nejsou na takové úrovni, abych
mohl jim dělat přednášky, jako jejich česká kolegyně (měla opravdu vynikající výslovnost, ta tam
musela určitě studovat). Američanky se smějí a říkají, že absolutně všemu rozumí. Polévá mne pot.
No jo vy potvory, vy mi rozumíte, za to já Vám každé druhé slovo (odhaduji přízvuk tak na Jižní
Karolínu). Dosti zmateně se dívám na hodinky a rychle se loučím. Jejda to je ostuda. Jestli se někdy
ještě jednou narodím, tak se za trest budu učit pořádně Američtinu. Mávají mi a smějí se na mne. No
asi si teď myslí, že potkali hodného českého dědečka. Rychle se jim v mlze ztrácím. Jdu kolem
maringotky prachatických kluků. Už pohled na antény jasně říká, čím se asi hlavně baví. No co, jeden
má rád vdolky a druhý koláče. Sakra to pořekadlo bylo nějak jinak. Chechtám se sám sobě. Jo mladé
holky, raději rychle pryč. Člověk by mohl dopadnout, jako někteří amatéři z Bavorova. Až se ty holky
domluví, pak toho HAMa určitě zmlátí.
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Hledám místo, kde bych mohl postavit anténu a aktivovat tuto sotu. Vše je však mokré, studené.
Nedá se nic dělat, nacházím skálu a vybaluji své SOTA náčiní.

Trošku ten pile up odflakuji. Kape na mne, je chladno a přestala mi psát propisovačka. Dokonce se v
poryvu větru uvolnila ze stromů nějaká „nadržená“ voda a ta celá padá na HB-1B. Jo teď se ukáže, zda
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to čínští kolegové dobře vyrobili (Vydrželo to HI). Rychle to balím a jdu si dát ještě za 50 Kč klobásu na
grilu. Nevím na čem to paní „bufeťačka“ vyráběla, ale trvalo to strašně dlouho. V celém závěru jsem
pak mohl konstatovat, že stejně jím nějakou napuchlou vodnatou potvoru, v které stejně není maso.
Jen mouka smíchaná s rozemletými kůžemi a kostmi. Samozřejmě chemická stránka věci byla
dokonalá (glutamát sodný chutnal skvěle). Ach jo…. Rád bych si koupil něco, co je z kvalitních surovin.
Proč mi toto vůbec kupujeme. No nadávat paní nemá cenu. Mstím se jí jinak. „Kam to prosím Vás
mohu vyhodit“. Dávám si záležet, abych mluvil hlasitě a jadrně. Paní se vůbec nezarděla. „Tady máme
odpadkový koš“, povídá. Mám dobrý pocit, protože nějací lidé ve frontě mění objednávku. Ach jo
kapitalistická dobo. Dnes je jediná povinnost výrobce a to je určit, z čeho je to vyrobeno. Že je to
nechutné…to je jedno. Oni to lidé stejně kupují. Nekup to, když je to tak laciné. Jo zlaté komunistické
špekáčky. Ty se alespoň vyráběly dle oborových norem a daly se opékat. Novodobé potvory se
seškvaří, vyteče z nich nějaká bublající voda a spadne Vám to do ohně. Naštěstí mé tělo přešlo na jiný
systém výživy. Nemám hlad a tělo si doplňuje energii rozpouštěním pracně uložených tukových
zásob. Jo endorfiny, to je zázrak. Působí to stejně jako tvrdá droga a přitom je to zdravé HI. Při
sestupu dolů potkávám plno lidí. Když mne ti mladší pozdraví, pak jsou to většinou cizinci. Hraji
takovou hru, že se snažím uhádnout, zda se jedná o cizince anebo o Čecha. Rozluštění přichází vždy,
když jsem před nimi tak asi 2m. Pozdravím a tak podle reakce a odpovědi se to vždy pozná. Někteří
Češi jsou tím pozdravem tak překvapeni, že ze sebe nevydají ani hlásek. Za to Němci se většinou
usmějí… Asi jsme opravdu nějaký divný národ. Kde se stala chyba? Dnes už se nemůžeme vymlouvat
na komunistické školství. Máme konečně to správné, nefalešné, které dává šance všem těm
bystřejším, podnikavějším…. Kolik já jen dostal ve škole facek. Zkuste to dneska, když Vás rovnou
nezavřou, tak určitě budete mít problémy s rodiči. Vždy se mi vybaví jeden „totální rodičovský omyl“.
Dostal jsem od malého asi 8 letého klučiny kamenem do hlavy. Čekal jsem, že táta zareaguje a něco
řekne. Jen se usmál. Bylo mi to divné a říkám: „Ty mu nic neřekneš? Vždyť toto snad nemůže dělat?“.
Dostalo se mi vysvětlení v duchu: „Jenom ne vychovávat, děti jsou pak zakřiklé a nepatří do moderní
doby“. Tato příhoda se mi stále a stále vybavuje. Pokud jen 50 procent nových rodičů „vychovává“
své potomky tímto způsobem, pak se tedy máme na co těšit.
Přemýšlím, zda se ještě nepodívat na nějakou sotu v okolí. Obloha se pomalu čistí a já se
rozhoduji jinak. Udělám si něco dobrého k obědu, půjdu se podívat na naučnou stezku vedle
Soumaráku. Je nově zřízená a ukazuje, jak v bývalém rašeliništi to vše bylo a jak pracně to tam
chceme vrátit. Už od Volar svítí sluníčko naplno. Kupuji ještě plnou nádrž a nestačím se divit. 1400 Kč
nateklo dovnitř. To by bylo piv HI. Přijíždím ke stanu a zjišťuji, že vlastně nemám hlad. No co,
prohlédnu si to a pak půjdu ke Kotvě na jedno a dám si jejich vynikající polévku.
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Příroda je mocná čarodějka. Kdybychom ji do toho nekecali, pak si se vším poradí sama. Cítím
s ochránci přírody. Bohužel po jedné schůzi jsem nabyl dojmu, že většina z nich je zmindrákovaná
parta, která v této organizaci se cítí dobře. Pro některé z nich ten odznak je jak rajská muzika. Pocit
moci, mít možnost někoho pokutovat, peskovat…. Asi by měli začít někde jinde, výchovou mladých.
No jo, stálé téma. Kácet anebo nekácet? Kdo je ten konečný arbitr? Zpátky na stromy anebo … Tak to
je téma.

Ale ne, tady to dělají dobře. Mám radost s nimi. Skutečně se jim zde práce daří. Škoda jen, že budeme
potřebovat několik tisíciletí, než zde vznikne to, co tady bylo a co jsme vytěžili. Jdu pomalu k bufetu u
Kotvy a všímám si i obydlí návštěvníků. Někteří si opravdu pletou termín „veřejné tábořiště“ za
termín „dočasně vybudovaná náhradní chata“.
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Mají krásně nařezané dříví, vybudované lavičky, možná mají někde ještě sprchu s teplou vodou. Ale
ne, nebuďme až zase tak přísní, oni jednou odjedou a vše uvedou do původního stavu. Tito
návštěvníci nic neprovádí, akorát už si svoji dovolenou představují jinak.
Dávám si teplou polévku a zapíjím to ještě pivem. Opravdu nemám hlad. Kolikátého vlastně
dnes je? To je už sobota? Vašek OK1DCS slíbil, že se přijede podívat a že jednu noc tady přespí. Mluvil
něco o chatce. Pokud jsem to však prošel, pak vše je obsazené. Že by přespal ve stanu? Poslal jsem
mu i následující SMS:
Jsem na pravém břehu 48 54 26.3 a 13 49 34.9
Vašek má nový GPS, ať si užije. Vlastně jsem mu zadal nádhernou úlohu. Určitě si ji vychutná. Pomalu
se stmívá a začíná mi to být nějaké divné. Tak Vašek asi nepřijde. Zapínám rádio na smluveném
kmitočtu 145.550 MHz. V obrovské síle slyším volat Pepu OK1BJH. „Pepo, kde jste?“, odpovídám. „Jo
kamaráde, ty jsi nám dal, už tě tu hledáme asi hodinu. Tvoje souřadnice jsou vadné, ale naštěstí jsme
narazili na karavan Franty OK1FHT. Ten říkal, že jsi snad vzadu u brodu“. „No dobrá Pepo, ale proč
jste se neozvali po rádiu, já bych Vás navedl“.
„No my nastavili špatný kmitočet“. Stydím se jak malý kluk. Tedy to jsem jim dal, asi jsem špatně
zadal pozici. Omlouvám se jim. Vašek vyndává tu krásu – fungl nový KX3.

Tak to je ten můj QRP sen. Prolaďuji to, nádhera. Bohužel cena je trošku vyšší než moje přání a
představy. V hlavě se mi honí myšlenky: „Potřebuji to za 30000 Kč, budu to tahat na Soty?“.
Představa toho, že s tím někam spadnu do řeky anebo s tím křápnu o kámen – ne na to je to moc
drahé. SW40+ si za 1350 Kč mohu dovolit i utopit a určitě moc truchlit nebudu. Je to lepší než
IC7600? Asi ne. Tedy proč bych to měl mít doma? Sám před sebou si musím zdůvodňovat negativa a
tím potlačovat ten chtíč pro novou hračku. Ale je to hezký….
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Blíží se bouřka a tak to raději odpojujeme od antény. Jdeme si ještě sednou ke Kotvě a ještě dlouze si
povídáme. Kolem deváté Vašek s Pepíkem odjíždějí. Jdu spát a strašně mi vrtá hlavou, jak se mohlo
stát to, že jsem Vaškovi poslal špatná GPS data. Nakonec vstávám a vše ještě jednou kontroluji.

Vše sedí, zadal jsem to s nepatrnou chybou řádově do 20m. Jsem spokojen, zkrátka černého Petra má
Vašek HI. Po třech pivech se nádherně usíná. Ta bylinka, co se jmenuje Chmel, tak to je fakt dobré.
Škoda jen, že asi budu muset brzy vstávat.
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