SRH 2013 – 20.8. Den desátý
Pozorným čtenářům neuniklo to, že Jirka
OK1DDQ se nám v pondělí nevrátil do tábora a
že dokonce se zúčastnil CUCu a to z domova.
Ano máte pravdu. Jirka i své dovolené si
nemůže plánovat, jak by chtěl, je totiž ve své
firmě vývojář, výrobce, servisák a finanční
ředitel. Jakmile je někde nějaká nepříjemnost,
musí tam okamžitě zajet. Soukromé podnikání
má určitě obrovské výhody (u pracovitých lidí
převyšují), ale také nevýhody. Pokud jsem já
jako zaměstnanec si napsal dovolenou a někdo
mi ji podepsal, pak to bylo stoprocentní a vždy
jsem za sebe měl náhradu. Jak však toto
chcete řešit u firmy, která má jednoho, či dva
zaměstnance?

strašně se diví, že dvouplášťový stan
nezpůsobuje ranní vnitřní povodně. Honza je
však člověk „přírodního“ typu a tak okamžitě
(na rozdíl od nás) se vrhá na rozdělávání ohně.
Používá k tomu starou dobrou techniku,
pomocí březové kůry. Kamufluji to, že mám
moc práce a tak přicházím již ke krásnému
ohníčku. Tedy Honzo, nějak jsem nestačil
poděkovat, bylo to super a ještě jednou díky.

Vstáváme do toho totálně navlhlého
dne. Koupu se jako první a je mi jasné, že
všichni účastníci expedice si uvědomují, že
budu o nich psát. Raději tedy dobrovolně se
v těch 7C vody koupou též. Nevěříte? Zde je
důkaz. Jen se omlouvám, že jsem v rámci
dodržení zákona o ochraně lidského pozadí,
použil jinou techniku zobrazování.

Zajímavé na tom však je to, že všichni si tu
studenou nádheru pochvalovali. Honza
OK1VPY po nočním dešti nemohl uzvednou
svoji přikrývku. Prý se z toho stala strašně
těžká „houně“. Kontroluje ještě můj stan a
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Volá Jirka OK1DDQ a sděluje, že dorazí dnes
večer. Je úterý a to slíbil i Pepík OK1BJH, že se
za námi podívá. Nějak se nemůžeme
dohodnout kdo kam vyrazí. U mne je to jasné,
mám v plánu výstup na Stožec a aktivaci této
soty. Jarda OK1MKX se rozhoduje o procházce
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do Českých Žlebů a dále do Bishofsreutu a
zpět. Těší se, že si tam dá i oběd. Vláďovi a
Honzovi doporučuji sotu Obrovec, JC012.
Ukazuji jim nejkratší vrcholovou a celkem
nenáročnou trasu za použití průseku, který
začíná hned vedle BTS. Auto přitom nechají
v Kubovce u nádraží. Dohadujeme ještě skedy
každou celou hodinu na 433.550 MHz.
Vyrážím kolem deváté a nestačím se divit.
Tolik popadaných stromů jsem snad nikdy
neviděl. Jsou zde cedule zakazující vstup do
lesa. Dřevorubci zde pracují na plné pecky.

dostávám

Kočárovou

cestou.

V poslední fázi stačí zdolat jen tento kopeček.
Celkem se daří a během chvilky jsem hotov.
Ještě volám na 433.550 MHz, kde se mi ozývá
jak Jarda, tak Vladimír. Vláďa hrdě oznamuje,
že už mají odvysíláno, že tentokrát jsou na
tom správném místě u vrcholové značky, tam
vedle té lanovky. Zpozorním, „Hele Vláďo kudy
jste šli, tam žádná lanovka není“, povídám.
Vladimír se již neozval, zkrátka přestal
komunikovat. Usmívám se pod fousi, nejspíš
opět navigační chyba HI.
Prý to bylo něco jako tornádo. Z ničeho nic to
přišlo od Českých Žlebů a celé to netrvalo déle
jak 5 minut. Zasáhlo to hlavně pravý břeh
kempu. Rvalo to stany a pokládalo stromy. Prý
byla veliká klika, že se nikomu nic nestalo.
Bohužel skautský tábor museli ukončit.

Pomalu kráčím a zkouším fotit různé
ptákoviny. Provokuje mne nějaká sojka, která
vždy usedne na silnici, počká, až se přiblížím a
pak popoletí zase dál. Na vrchol Stožce se
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Zkrátka pravděpodobně si hoši vylezli na kótu
1101 a ne na 1146. Asi za hodinu mne Vláďa
volá, prý musí okamžitě domů, jeho fena
začala hárat a hrozí, že mu cizí psi podhrabou
dům. Nedá mi to a ještě chci vysvětlit, jak se
na ten Obrovec dostali. „Ne byli jsme tam, jen
jsme ti chtěli s tou lanovkou udělat radost“.
Docela se směju a vím své, no dobrá….HI.
Jarda mezitím dorazil (na zpáteční cestě) opět
do Českých Žlebů a sugestivně mi vypravuje,
jak to jídlo bylo výborné, jak si s paní
hospodskou popovídal. Nedá se nic dělat,
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stavím se v Dobré u Němečka na oběd.
Objednávám si tam guláš a skutečně je
výborný. Přes lávku se dostávám na levý břeh
Vltavy. Opět musím konstatovat, že
v mapových podkladech značená turistická
cesta vede jinudy. V tábořišti už stojí jen tři
stany. Můj, Jirkův a Jardův. Nakonec přichází i
Jarda MKX a oznamuje svůj úmysl, že se vrací
do Prahy. Koukám jak blázen, ale nechci
nikomu nic vnucovat, přesto si myslím, že jako
dvounoční výlet, je SRH šíleně drahá záležitost.
Jdu k Modré štice na pivo. Přijíždí Pepík
OK1BJH a i Jirka OK1DDQ. Ještě chvíli
diskutujeme a pak se jdeme podívat k Frantovi
OK1FHT. Model Aladin predikuje od zítřejšího
rána lepší a jasné počasí. Loučíme se s
Pepíkem a jdeme spát.
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