SRH 2013 – 22.8. Den dvanáctý
Vstávám do chladného rána a můj
pesimistický teploměr v autě ukazuje 2C. Beru
koupací věci a nové tričko (poslední čisté) a
jdu se vykoupat. Bohužel jdu bez brýlí a tak
jsem vlastně v roli cizince, který si nemůže
přečíst návod. Sprchy bez problémů nacházím,
ale nemohu si přečíst návod, vkládám do
svého úsilí poslední zbytky inteligence, abych
tu potvoru rozchodil. Nebylo to tak
jednoduché. V kempu Antýgl používají
průtokové elektrické ohřívače vody, které jsou
umístěny přímo ve sprše. Pokud tedy chcete
teplou vodu, pak to musí být „čúreček“. Je to
velice nepříjemné, raději tedy pouštím větší
proud a snižuji teplotu o několik stupňů. Ale i
tak nějakých 25C je dostatečných. Určitě si
nemohou dovolit mít sprchy bez revize, přesto
však přívod 230V přímo do sprchovací kobky,
mi nedělá dobře. Ještě, že tu není náš revizák
OK1FII, ten by jim možná vysvětlil, že to takto
nesmí být. Ale přežil jsem to a semnou asi
mnoho dalších návštěvníků kempu. Pohled na
poslední tričko mi říká, že se blíží konec
expedice. Měl jsem triček dvanáct, na každý
den jedno. Tušil jsem, že je to málo, ale chtěl
jsem to řešit přepráním svých oblíbených
Quenchua triček. To jsou trička ze syntetických
materiálů, kde zvláštním uspořádáním je
dosaženo velkého odpařovacího povrchu.
Tedy tričko pokud se potíte, nezanechává
pocit vlhkosti. To je jeho obrovská výhoda.
Pokud takové tričko uprostřed túry
„vymácháte“ někde v potoce, pak si ho klidně
můžete dát na tělo a ono velice rychle se na
Vás vysuší. Opravdu je to vynikající věc. Jen tak
pro zajímavost mohu říci, že jsem si vzal i
několik reklamních triček od různých
společností. Většinou mají větší gramáž a jsou
z bavlny. Bohužel však při pocení se hrozně
napijí a mají i tendenci zanechávat propocené
stopy. Po této expedici jsem je tedy zavrhl.
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Ono vůbec udržování základní hygieny je asi
strašně důležitá věc. Vzpomínám, jak jsem na
pionýrských táborech dokázal běhat tři neděle
v jednom tričku a teplácích. Proč? Protože mi
kufr sbalila máma. Já bych ty špinavé věci
nedokázal tak perfektně přebalit a při
hodnocení (bodování) bych dostal málo bodů.
Zajímavé na tom je to, že mi to jako dítěti
vůbec nevadilo a také to, že to vůbec nevadilo
vedoucím. V tomto věku už bych to asi
nevydržel HI. Vracím se do tábora, Jirka
následuje mé činnosti. Fotím si ještě naše
kempové místo a zkouším vyfotit i tu
fantastickou anténu, co zde Jirka vybudoval.

Stany jsou dosti promáčené, opět bude nutné
čekat až tak do desáté hodiny, než se to
vysuší. Dělám si zatím dobrou kávu a v duchu
se usmívám, jak moje káva včera chutnala
Pepkovi OK1BJH. Vařil jsem mu ji z mé
oblíbené Jihlavanky a ptal jsem se, kolik si
dává lžiček. Hrdě prohlásil, že mu jedna stačí.
Proč já se ptám, zkrátka mu to udělám, jak
jsem zvyklý. Dal jsem mu tam tedy tři
vrchovaté. „Je tam mlíko?“, povídá Pepík.
„Jasně“, odpovídám. Kde bych tady sebral
mlíko? HI Dal jsem mu tam však trošku rumu.
„Hele co to používáš za kávu?“. „Normální
Jihlavanku“, povídám. „Člověče, to je tak
dobrá káva, už dlouho jsem takovou neměl“.
No teď to sice praskne, ale hlavně, že mu
chutnala.
Jirka po návratu z umývárny ještě
aktivuje OFF004. To je takový konkurent SOT a
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jmenuje se to Flóra, Fauna. Proti gustu žádný
dišputát a tak si i tato soutěž našla své
oblíbence a to je dobře. Zvláště mezi těmi,
kteří nechtějí anebo nejsou schopni splnit
podmínku SOT a to je dosažení cíle jen
s lidským pohonem. Tady mohou klidně do
oblastí zajíždět třeba i s náklaďákem a vysílat
přímo z auta. Je zde i jedna další podmínka,
která mne odrazuje, zkrátka z této oblasti
musím vysílat minimálně 2 hodiny.
Nejsem si jist, zda Jirka tuto podmínku
splnil, asi ne. Nabídku, abych si zavysílal i já,
striktně odmítám. Postupně přemisťuji celý
stan na sluníčko. Balím a loučím se s Jirkou,
tedy letos nám to báglování moc nevyšlo. Ale
není všem dnům konec, určitě příští rok s těmi
bágly zase něco projdeme. Letos halt hárající
feny a nesmyslné pileupování v dešti nám
odebralo mnoho sil. Vracím se zpět přes
Modravu a zajíždím nejprve na parkoviště pod
Přilbou JC010. Beru z auta TCVR a zavírám
zadní dveře. Stoupám k vrcholu a stále mám
nějaký divný pocit. No asi to bude způsobeno
tím, že expedice pomalu končí. Přilba je
kopeček, vloni jsem zde hledal vrcholovou tyč,
ale nenašel jsem ji. Podle GPS jsem stál přesně
na vrcholu, ale ani v blízkém okolí nic. Ještě
jsem si pamatoval, že v místě, kde jsem stavěl
anténu, byla taková mokřinka. Ptal jsem se i
Jirky, zda ten vrcholový kolík našel. Jirka stále
mluvil o nějaké lavičce. Bylo mi to divné, ale
jen do doby než jsem tu lavičku našel i já.

to taková procházka rájem. Krásná cesta.

Vyndávám ještě kus chleba a jím ho
s paštikou. Chléb je již dosti starý, ale pokud je
hlad,
tak
voják
sní
vše
HI.

No tak to je legrace, vrchol mají označen zde,
ale ten nesouhlasí přesně s vrcholem podle
mapy. Naštěstí to není od vrcholu daleko.
Přemýšlím, zda zavysílám z tohoto místa
anebo jestli se vydat na skutečný vrchol.
Pohodlí nakonec zvítězilo. Místo je to
nádherné, řekl bych, že toto je nejméně
náročná desetibodovka z celého programu. Je
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Pomalu jdu zpět na parkoviště a stále
přemýšlím, proč mám takový divný pocit.
V tom jsem si to uvědomil, že jsem nechal u
auta otevřené dveře, já je vlastně nezamkl.
Přidávám do kroku a přemýšlím, zda zde
nejsou nějací lumpové, kteří by toho mohli
využít. Na parkovišti jsou ještě asi tři auta. U
mého jsou otevřeny (nedobouchnuty) přední
dveře u řidiče. Auto je však naprosto
v pořádku, nic se neztratilo. Tak to byl takový
ten divný svíravý pocit. Celkem se mi ulevuje.
Jedu dál pod Kamennou horu JC025. Zajímavé
na tom je to, že jsem neměl zapnutou navigaci
a hledal jsem parkovací místo z loňského roku
jen vizuálně. Tak vizuální paměť mi slouží asi
dobře. Parkuji na stejném místě jako vloni.

Vloni jsem nezvolil ideální přístupovou cestu a
trošku jsem si to zkomplikoval. Zapínám
mobilní telefon a aktivuji Locuse. No schválně,
jestli ty mapy uvnitř budou odpovídat
skutečnosti.

Tedy je vidět, že tady se o ten les někdo stará
a že mapy odpovídají skutečnosti. Velice
rychle nacházím perfektní průsek, který mne
zavádí
až
k vrcholu.

Kamenná hora je desetibodová „brnkačka“,
zkrátka v mém žebříčku náročnosti by měla
tak asi 2 body. Na vrcholu opět „fotbalové
hřiště“.

Ofocuji ještě obrazovku GPS. Naprosto přesně
to sedí, jsem na skále kousek od označeného
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vrcholu.

Při stavbě antény nacházím ještě na stromě
tento lístek. Trošku jsem v rozpacích, jestli si
rysové vytvořili svoje hlídky a žerou lidi anebo
je tomu naopak. Možná je tady nějaká
fotopast, snažím se ji najít, chtěl bych se totiž
do kamery usmívat. Bohužel jsem nic
neobjevil. Anténu natahuji úplně stejně jako
vloni. Je to legrace, ale takovéto blbosti v naší
paměti naprosto spolehlivě zůstávají. Spouští
se dost silný pile up. Klečím na zemi a malinko
mne po použití repelentu ohrožuje vosa. Je to
zajímavé, ale už vloni jsem si koupil repelent,
ten sice asi na komáry působil dobře, ale
přivolával vosy, které si ho chodily ze mne
slizovat. Vloni byl vosí rok, letos naštěstí ne.
Pak se vosa střemhlavě vrhla na zem v těsné
blízkosti mého kolena. „Sakra co blbne?“,
myslím si. Stal jsem se svědkem zajímavé
přírodní situace. Vosa napadla nějakého
bílého červa a začala ho ožírat zaživa. Sakra,
zase jsem ve škole nedával pozor, ona ho
klidně
žere.

SRH 2013 Den dvanáctý

Zkouším vyfotit moje pracoviště. Přestavuji
mobil i na samospoušť a vyrábím následující
dokument.

Je to sice náročné, ale nakonec asi na třetí
pokus jsem pomocí různých šišek a kaménků
ten mobil zafixoval ve stabilní poloze. Bohužel
se to již nepodařilo s tělem. Mapa Locusu
perfektně sedí, kontroluji ještě průseky a
cestičky.

Původně jsem měl v plánu ještě Popelnou
horu. Trošku bych se však zpozdil, chci přespat
až v Nýrsku. Po cestě je ještě oblíbený a
nenáročný Javorník a Královský kámen.
Rozhodnuto a jedu až na parkoviště v obci
Javorník.
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Je docela vedro, mám si dát oběd teď anebo
až potom? V hospodě je však nějaký zájezd, to
bych dlouho čekal. Je tedy rozhodnuto,
stoupám na Javorník a pod rozhlednou si
dávám
pivo.

Jejda jak to chutná. Bohužel se však za 3
hodiny vrátím k autu a musím řídit dál, tedy
jedno musí stačit. Moje stavba a počínání
přilákají nějaké babičky. Sedají si u stejného
stolečku a ptají se, co tam dělám. Dělám jim
přednášku, co je to, to amatérské vysílání.
Jedna mne přerušuje a říká: „Aha, tak vy se
domlouváte jako my s mobilním telefonem a
není toto nějak moc složité? Musíte natahovat
ten drát…“. Prohrávám, abych si alespoň
trošku vylepšil to zklamání, tak si babičku
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vychutnávám. „A co to je ten mobilní telefon?
To je jako vysílačka? A kolik to stojí, můžete mi
to ukázat?“ Babička mi skočila na špek.
Nechtěl jsem ji přerušovat a tak jsem dostal
přednášku, při které jsem se dozvěděl, kolikrát
týdně volá vnučce a že by volala i vnukovi, ale
ten má nějakou holku a tak ji to moc nebere….
Že teď má ten mobil s velkým displejem, který
dostala od syna a ten má v sobě i rádio, ale že
jsou i mobily, které umí posílat obrázky. Už to
nemohu vydržet. „Myslíte jako tento?“.
Ukazuju ji svůj čínský mobil. Babička chudák
zalapala po dechu. Aha, to jsem to asi přehnal,
ona vycítila, že jsem si z ní dělal vlastně
legraci. Usmívám se na ni a než ji to pořádně
dojde, se s ní loučím a rychlou chůzí pokračuji
dál. Bavím se opět tím, že podle GPS
kontroluji, zda turistická značka je přesně
v místě, jak to mají namalováno na mapách.
Tak tady to v celku sedí. Na Královském
kameni ani živáčka. Zdravím se tedy se starou
známou
–
panou
Marií.

Opět natahuji anténu přesně do míst, jako
vloni.
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Tak, dnešní příděl sot jsem dokonal. 40 bodů
za den je opravdu hodně. Vracím se kolem
rozhledny zpět k autu. Již zde zájezd není a tak
si dávám pozdní oběd. Nasazuji GPS a jako cíl
označuji kemp Nýrsko. Opět se nestačím divit,
kudy mne to vede. Obloukem se vyhýbám
Železné Rudě. Úplně přesná navigace jako
vloni, úzké, ale kvalitní silnice. Do kempu
přijíždím kolem páté. Objednávám si nocleh
na jednu noc. Kemp v Nýrsku je jeden
z nejkrásnějších a nejčistších, které znám.
Přesto ho nazývám kempem příkazů a zákazů.
Ty na Vás mluví z kdejakých míst.
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Buduji svoji chaloupku a spěchám na pivo.
Sakra, vždyť si ho zasloužím. Ceny jídla dobré,
nic není předraženo. Tady ještě nejsou
zlatokopové, ale majitelé, kteří si uvědomují,
že bez zákazníka by skončili. Fakt je to
vynikající kemp. Vedle mne v hospodě si sedá
nějaký cyklista. Má oblepená kolena a je
trošku ještě zakrvácený. „Koukám, že je to
dost nebezpečný sport“, říkám. „Ale ani ne,
jen nesmíte jet kolem psa, který Vás z toho
kola sundá“. A vypravuje mi příhodičku, jak
pán vyjížděl autem ze dvora, udělala se
skulinka, z které vystřelil jeho pes. Ten
z nějakých důvodů nenávidí cyklisty. Dohnal
kolo a zakousl se mu do boty i se šlapkou. Pán
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mi ukazuje prokouslou botu. Zkrátka z toho
kola ho docela slušně sundal a ještě se mu do
té nohy zakousl. Jeho paníček si byl vědom, že
toto by byl asi průšvih. Pána tedy ošetřil a dal
mu na ruku 5000 Kč, jako odškodnění. Ještě
namítám, že by si měl zkontrolovat očkování
psa. „Jo, to je v pořádku, tady mám kopii
očkovacího průkazu“. Jsem dost ospalý a tak
jdu spát již asi v osm. Další hezký den je za
mnou.

SRH 2013 Den dvanáctý

Stránka 7

