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Šíleně to utíká. Probouzím se opět přesně po
šesté. Ranní teploty už jsou spíše podzimní,
než letní. Teploměr v autě ukazuje 3C. Vstává i
Jirka a kontroluje i ve svém autě teplotu. Má
optimističtější teploměr než já a měří 4C. Tak
jsme tu sami, sluníčko teprve vychází.
Domlouváme se, že pojedeme na Antýgl.
Stany je nutné vysušit, podle mých
předchozích zkušeností vím, že se nám to do
desáté nepovede. Duševně se loučím se
Soumarákem. Odcházím i na levý břeh, abych
pozdravil paní recepční. Vždyť já ji pamatuji
ještě jako malé děvče. Její maminka tu
pracovala dlouhé roky. Byla to krásná paní
s černými vlasy. Ach jo toto běží. Už jsem psal
kdysi o tom, jak si rozuměla s Radkem OK1RX.
Ten každé ráno, téměř pod rouškou tmy,
chodil „pro rohlíky“. Jednou jsem se vypravil
za ním a bylo mi to jasné. „Radečku, tak ještě
do druhé nohy“, tak takhle Radku ty chodíš
pro čerstvé rohlíky HI. Vzpomínám i na
půjčovnu lodí a na Vojtu. S Radkem jsme čekali
na pěkné počasí. Chtěli jsme sjet vršek Vltavy i
s Janou a Martou. Když se jednoho dne
vyjasnilo, předpokládali jsme, že bude jasno
celý den. Vojta se podíval nahoru a povídal:
“To vydrží tak hodinku, pak začne zase pršet“.
Já moula mu nevěřil. Byla to hrůza, zima
déšť…Tenkrát jsem prohlašoval, že už mne na
vodu nedostanou ani heverem. Netrvalo
dlouho a už jsme se tomu jen smáli. S paní
recepční vzpomínáme na povodně na
Soumaráku. Pamatuji, jak v roce 1976 museli
hasiči sundávat Němce z okolních stromů.
Vzpomínali jsme i na utopené děti. Ano,
jakmile voda vzala děti do vrbiček, pak
většinou nebyla pro ně šance na přežití.
Vzpomínali jsme i na rok 2002 a na tu
obrovskou bouřku, kdy jsem se rychle naučil
modlit. Když prásklo do země asi 30m od nás a
tlaková vlna nám málem odnesla přívěs, věřil
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jsem tomu, že bez modlení by to dopadlo
hůře. Krásně jsme vzpomínali. Ptal jsem se
ještě na to, kolik lidí sem chodí. Prý je to
špatné, vyrostla nová generace, ta už o tuto
exotiku
nemá
zájem.

Dělám si ještě pár fotek. Je tu krásně, neboj
Soumaráku, ty pro mne vždy budeš místem,
kam se budu vracet.
Pomalu sluníčko vysouší naše stany.
Dnes máme domluveno s Pepíkem OK1BJH, že
za námi dorazí na Antýgl a odtud společně
aktivujeme stejnojmennou sotu PL009.
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Odjíždíme a stavujeme se ještě pro benzín,
trošku je to tu dražší, ale čert to vem. Nakonec
se na Antýgl dostáváme až kolem dvanácté.
Dáváme si docela dobrý oběd, tvořený
opékanou sekanou a pivem (Jirka bez piva).
Ještě stačíme postavit stany a už je tady Pepík
OK1BJH. Nedá se nic dělat, vyrážíme.
Prohlašuji se za prvního navigátora, ale jen
pod podmínkou, že mne nebudou při bloudění
lynčovat. Jsou to hodní kluci a slibují, že ano.

nějaká

těžba.

Naviguji přes Hamerské svahy. Na mapě jsou
sice malovány bažinky, ale pokud tam vede
cesta, pak to musí být v pořádku. Jak už jsem
říkal několikrát, neexistuje dokonalá mapa. Ta
by se musela upgradovat podle skutečnosti
minimálně jednou za 3 roky. Zkrátka a dobře
cesta zmizela a já jsem kluky nádherně zavedl
přímo do bažinek. Pepík převzal velení a bez
problémů nás vyvedl na ten správný průsek.
Ten tam byl, protože v této oblasti probíhá

Hrdě se fotíme. Tyto fotografie většinou
potřebují do popředí umístit nějakou červenou
barvu. Všimněte si, jak Pepík na fotografiích
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svítí.

Podle GPS se dostáváme až na vrchol. Sluníčko
sice
nesvítí,
ale
je
to
paráda.
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Čteme si ve vrcholové knize, poslední záznam
zde byl od OK1DSX. Je vidět, že Soťáci jsou
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velice aktivní odnoží obce amatérské.

Opět jsme si rozdělili povinnosti. Jirka natáhne
anténu, Pepík připraví svůj TCVR a já na to vše
dohlédnu. Trošku problém byl s anténním
členem T2 od Elecraftu. Pepík to však vyřešil
tím, že se zeptal Jirky, zda si může půjčit od něj
kus drátu, že mu ho pak vrátí. Jakmile Jirka
souhlasil, Pepa mu ustřihl konec banánku a
bylo po vtákách. Zkusil jsem si zavysílat na
KX3. No to je paráda, to rádio se v pile upech
chová
fantasticky.
Postupně
si
to
odvysíláváme a tentokrát nazpět jdeme
krásnou pěšinkou, která sem vede.
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Potkáváme i pravého dřevorubeckého koně.
Už jsem zde psal o setkání s koněm Karlem.
Bylo to na Soumaráku v roce 1979. Ten kůň
jedl i buřty a pil pivo. Zkrátka byl tak vycvičen
od dřevorubců. Vodu oni většinou neměli, piva
měli neomezené množství. Čím tedy napojit
koně? Karlovi to zachutnalo a šup, hned jsme
měli koňského alkoholika HI. Nevím proč, koně
miluji. Možná jsem v tom předchozím věku byl
koněm HI.
Postupně přicházíme až do tábora.
Ještě si dáváme něco dobrého na zub a Pepík
vrací Jirkovi 1cm drátu, který si od něj půjčil.
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Jirka tentokrát připravil anténu LW40m a to
v takové výšce, že poprvé v životě bylo 13uH
v mém ručním tuneru málo. Na skedu
zdravíme ještě bráchu a já celkem znaven jdu
spát. Pepík odjíždí domů. Bohužel jsem slíbil
Janě, že se stavím v Chebu. Nedá se nic dělat,
budu muset se dál přemísťovat západním
směrem. Asi se tedy zítra s Jirkou rozejdeme.
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