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Třináctka je pravděpodobně u většiny lidí 

nešťastné číslo. Přemýšlím, jestli toto bude i u 

mne. Probouzím se trošku dříve, asi v půl páté. 

Celé to má na svědomí dosti intenzívní déšť, 

který se v tu dobu spustil. Tak je to zajímavé, 

ale model Aladin se tentokrát trefil s vysokou 

přesností. Ještě chvíli se válím ve spacáku a 

přemýšlím, co budu dnes dělat. Kemp mám 

zaplacený do dnes, tedy na dvě noci. Je to 

zajímavé, ale tento systém se mi velice 

osvědčil. Z každého místa se dají naplánovat 

jen dvě, maximálně tři túry. Pak už není kam 

chodit a člověk se dostává do stádia 

„Chorvatského syndromu“. Zkrátka zajeď na 

jedno místo a užívej. Jak už jsem kdysi 

prohlásil, tento způsob relaxace mi nesedí. 

Musím být v neustálé aktivitě, stále něco 

plánovat, někam jezdit, něco poznávat. Z úvah 

mne něco rozptyluje. „Co to je?“, ne nic se 

neděje, pouze déšť změnil intenzitu. Koukám 

na hodinky a je přesně 6.10. Vstávám a 

provádím pravidelné ranní kolečko. Musím 

sice použít deštníku, ale už to skutečně není 

tak hrozné. Sleduji sousedovu šňůru: “Tedy 

takto jsem Vás za ten rachot v noci asi nechtěl 

vytrestat, co já, ten nejvyšší. Dnes se asi moc 

neutřete“. Jdu pomalu do sprch a ještě se 

v duchu směji včerejší příhodičce. Zdejší 

sprchy pracují na žetony a voda je teplá jen 

37C. Mají to tak nastaveno. Přívod teplé vody 

je časově omezen asi na 4 minuty. Včera, když 

jsem si šel čistit zuby, tak ve sprše byl tatínek 

se svým asi tříletým synem. Tatínek se 

nádherně vysprchoval. Pak namydlil synka a 

chtěl ho osprchovat též. Spustil sprchu, kde 

mezitím vypršel časový limit. Chudák synek 

tedy dostával plnou spršku chladné 

novohradské vody. Pištěl jak svišť. „To nic 

není, vždyť jsi viděl, že jsem se v tom koupal i 

já“, říká táta. Synek neprokoukl jeho lež a 

s velikým třesem celého těla se snažil tátovi 

vyrovnat. Celý zmodral. „No vidíš, že jsi takový 

hrdina jako táta“, povídá. To už jsem nevydržel 

a otočil se na něj. Pán se zazubil a mrkal. Oba 

jsme se tomu museli zasmát. Při této 

vzpomínce se usmívám, lezu do sprchy a 

spouštím ji. Tak a jsem přesně v pozici 

včerejšího synka. Než teplá voda proleze 

celým potrubím, tak to je tedy věc. Sakra to 

není možné, ta voda snad má míň než na 

Soumaráku. Kontroluji, zda je kohout nastaven 

na červenou barvu. Ano je to v pořádku. Tedy 

toto jim nedaruji, to mi budou muset vrátit 

dvacetikorunu. Hrůza…. Koukám, jak červené 

barvy indikátoru ubývá. Když už tam zbývají 

jen dvě čárky, napadne mi porovnat rozdíl 

mezi tou „jejich“ teplou a tou skutečně 

studenou. Přepínám kohout a nestačím se 

divit, najednou blaho teplé vody 37C. Bohužel 

jsem si tento stav blaženosti užil jen pár 

sekund. Pak se opět spustila ta pravá studená 

„novohradská“. Hmmm, tak tohle jim 

reklamovat nemohu, to by se mne také mohli 

zeptat na mé duševní zdraví. Je to divné, ale 

cítím se po té sprše více probuzený, než 

normálně. Koho by napadlo, že zde teplá je 

studená a studená teplá. Vracím se ke stanu. 

Přestalo již pršet,  vyndávám z auta stoleček se 

židlí. Opět snídám rybičky s chlebem a kávou. 

Všude klid. Dokonce na chvíli se i vyjasnilo a 

začalo svítit sluníčko. Nádhera. „Jsi tam?“, 

slyším zřetelně. Aha to přes Zello mluví Jana. 

Je to divné, ale já to Zello ještě nespustil. Chvíli 

si povídáme a já v tu chvíli si uvědomuji, co 

znamená to standby. Pokud mám telefon 

s androidem a jsem datově QRV, pak mne lze 

spustit Zello tím, že mne někdo zavolá. 

Zajímavý poznatek. Jana vypravuje, že nahoře 

je nádherné počasí, kdežto na mne se něco 

žene. Prý asi pojede za mladými do Chebu a 

navrhuje, abych ji tam (až budu končit) 

vyzvedl. Je to určitá změna v mých plánech, 

ale miluji změny. Tedy ji to potvrzuji. Loučíme 

se a já ještě probírám Emaily, tam se 

dozvídám, že expediční skupina SRH v podobě 

Vladimíra OK1FII a Jirky OK1DDQ přijala 
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nabídku od Vaška OK1DCS a chce se u něj 

v pátek sejít. Jen Jarda OK1MKX píše, že to 

nestihne, pojede prý v neděli přímo na 

Soumarák. Zase změna, potvrzuji tedy Vaškovi, 

že v pátek dorazím též. V duchu si však 

představuji, kolik problému vyrobíme hlavně 

Lidušce (XYL Vaška). Trošku mám chuť si 

zavysílat, ale anténu jsem včera sbalil. Stan je 

mokrý a tak budu muset čekat, až oschne. 

Naštěstí se sluníčko objevuje a tak mám 

spousty času si promyslet dnešní trasu. 

V každém případě se chci podívat na Jelení 

vrch JC-036. Nechám auto v Pohorské vsi, 

vylezu na SOTU, vrátím se k autu a pojedu 

podle původního plánu do Vyššího Brodu. Stan 

mezi tím usychá. Vše balím a vyrážím. 

 

 

 

 

 

http://youtu.be/EinotEGZ2hA 

 

 

 

 

 

 

Celkem bez problémů dorážím do Pohorské 

Vsi. Při mé poslední návštěvě zde, jsem auto 

odložil u nějakého činžáku. Včera jsem si však 

všiml, že u informačního střediska je malé 

parkoviště. Odkládám zde auto a vyrážím po 

červené. Není sice ideální počasí, ale jde se 

krásně. Potkávám i nějaké sběrače borůvek. 

Mají sebou psa, kterému se vůbec nelíbím. 

Tvrdě štěká a dokonce se přibližuje i na 

„kousavou“ vzdálenost. Otáčím se k němu, 

dívám se mu tvrdě do očí a polohlasně mu 

říkám „Nech toho, nebo tě sežeru“.   Pes chvíli 

kouká jak blázen a pak se otočí a běží za svým 

pánem. No vida, zase jeden pes, který zná 

význam slova „sežeru“. Asi poznal, že mám 

hlad. Přemýšlím, jak by se zachoval můj bývalý 

pes Bert. Tak ten na lidi nikdy neštěkal. Byl to 

typický pes „stavěč“. Jakmile se někde něco 

dělo, ztuhl a páníčkovi naznačoval novou 

událost. Taky Bert nikdy neběhal na vodítku. 

Bohužel pes, který štěká a doráží na lidi, by 

vodítko měl mít. Postupně se dostávám až 

k velké louce u bývalé obce Jednoty. Červená 

pokračuje dál, pak odbočuje. Já se dám po ní a 

nakonec kousek po zelené. Stoupání na vrchol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

není už tak zlé. Asi 80m, to není moc. Kochám 

se okolní přírodou a najednou slyším nějaký 

štěkot. Sakra co to je? Rozhlížím se a vidím asi 

400 m ode mne dvojici srnek. No je to jasné, 

oni štěkají. Vyndávám foťák a snažím se tento 

zvuk nahrát. 

http://www.youtube.com/watch?v=EinotEGZ

2hA&feature=player_detailpage 

http://youtu.be/EinotEGZ2hA
http://www.youtube.com/watch?v=EinotEGZ2hA&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=EinotEGZ2hA&feature=player_detailpage
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Ráno při cestě jsem poslouchal rádio a tam 

upozorňovali na věc, že je zrovna období říje. 

Že by mne vábily? Je to divné, snažím se 

napodobovat jejich zvuk. Je vidět, že 

zpozorněly. Najednou se ztratily. No nic. 

Docházím k rozcestníku a fotím si okolní 

krajinu. Jsou odtud vidět i různé soty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novohradských hor. Nádherné místo. Proti 

zvyklostem vyndávám vrcholovou tatranku a 

jím ji vlastně už tady.

 

Jelení vrch je opravdu velice blízko. Jdu kolem 

prázdného statku a stoupám průsekem 

nahoru. Mám takový divný pocit. Docela se 

bojím. Podvědomě cítím, že mne někdo 

sleduje. Je mi to hrozně nepříjemné. Sakra, co 

to je? V tom si to jasně uvědomuji. Asi 50 m 

ode mne to zapraskalo a srna s velikým  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rachotem zmizela v lese. Že by to byla ta, co 

jsem ji nalákal svým štěkotem? Až teprve po 

návratu jsem zjistil, že ten štěkot dělá srnec a 

to v případě, že si ochraňuje svoje teritorium. 

Já ho vlastně provokoval. Naštěstí zavčas 

poznal, že nejsem srnec, ale….(kanec). 

Zajímavé na tom všem však je to, že nějakým 

smyslem jsem vnímal, že mne sleduje. Také 

zajímavé je i to, že tento srnec štěkal jinak, jak 

ten na slovenském videu. 

http://www.youtube.com/watch?v=PtR9qDvX

8As 

http://www.youtube.com/watch?v=PtR9qDvX8As
http://www.youtube.com/watch?v=PtR9qDvX8As
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Zřejmě je to srnčí slovenština. 

 

Postupně se průsekem dostávám až na vrchol. 

Včera jsem nedobil baterii v mobilu a tak 

dostávám hlášku o nedostatku energie. 

Paráda, alespoň budu moci vyzkoušet svoji 

energetickou zásobárnu. Funguje to skvěle. Na 

vrcholu je nějaký pomníček a kříž.

 

Na desce je napsáno to, že kříž je na památku 

zdejšího starosty (prvního), který zemřel 20. 8. 

1850. Deska vznikla v roce 2000. Přemýšlím, 

jak si to někdo může pamatovat. Ale o nic 

nejde, je to docela zajímavý prvek ve zdejší 

přírodě. Jsou zde i stopy po ohni, asi zde 

někdo čundroval. 

 

Rychle natahuji anténu a zažívám malý pile up. 

Snad bych se měl i zmínit o mém radiovém 

vybavení. Používám jako hlavní TCVR čínský 

HB-1B a anténu LW42m s doma vyrobeným 

tunerem podle KD1JV (vlastně to, co má na 

svých stránkách Ondra OK1CDJ). Na většině 

sot je „křišťálový“ příjem, zkrátka žádné 

rušení, úplná paráda. Trošku problémem 

zůstává to, že občas  na volacím kmitočtu 

7032 kHz vysílá nějaká profesionální stanice 

data. Pak je volno buď od 7030.5 kHz směrem 

dolů a nebo  od 7033.5 kHz směrem nahoru. 

Preferuji spíše ten vyšší kmitočet. Tentokrát je 

pravděpodobně Fkr nižší a tak OK stanice jsou 

v přeslechu. Nemohu tedy pozdravit svého 

pronásledovatele, Vráťu OK1KT. Vracím se 

zpět a přemýšlím o tom, že bych si někde mohl 

dát oběd. Nakonec na parkovišti čtu tabuli, že 

v této budově sídlí klub matematiků a že vítají 

do svých řad nové členy. „Sakra, co je to za 

blbost, vždyť je to normální hospoda?“, 

myslím si. Prý kdo chce vstoupit na tento 

soukromý pozemek, musí vypočítat následující 

příklad: 

1+1*0= 

Vůbec nad tím nepřemýšlím a jdu dál. Pán 

(číšník) mi jde v ústrety a znovu mi vysvětluje, 

že toto není hospoda, ale soukromý klub 

českých matematiků. Pohoštění v klubu prý 

mohu dostat, ale jen v tom případě, že jsem 

správně vypočítal vstupní test. Bez rozmyslu 

mu říkám, že výsledek je nula. Pán se zakaboní 



SRH 2013 Den třetí Stránka 5 
 

a usmívá. „Tak to nemůžete být naším 

členem“, povídá. V tom si uvědomuji svoji 

špatnou úvahu a tak plynule dodávám, 

v případě obrácené polské logiky. Pánovi se 

rozjasní tvář a okamžitě mi přináší nealko pivo. 

Ještě mne poučuje, že jídlo mohu dostat, ale 

neplatí se za něj, nejsou hospodou“, ale že 

mohu dát na další činnost klubu příspěvek. 

Příjemný pán a docela mne tato legrace 

oslovila. Objednávám si guláš. Tedy tak něco 

dobrého už jsem dlouho neměl. Nádherně 

hustý, vynikající maso, nádherně okořeněno. 

Zkrátka, jak je vidět, tak i matematici jsou 

dobrými kuchaři. Sedám do auta a postupně 

se přesunuji do Vyššího Brodu. Trošku 

nostalgicky se dívám na všechny jezy, které 

důvěrně znám. Kupodivu se mi zdá, že provoz 

na Vltavě není tak veliký, než který jsem zde 

zažíval, ještě před několika lety. Asi už i tady 

vymírá vodácká komunita. Přijíždím do 

poloprázdného kempu a předplácím si pouze 

na jednu noc. Cena je zde podstatně vyšší než 

ve Veveří. Vyndávám mobil a chci si udělat pár 

obrázků. Na displeji však je napsáno, že došlo 

k chybě na kartě SD a jestli má tuto chybu 

opravit. Opět bezmyšlenkovitě mačkám ANO a 

přitom čtu, že karta bude zformátována. Že já 

moula…. Spousty dat se dalo zachránit, zvláště 

fotky, mapy…. Nemám rád čínské výrobky. Co 

to zase mělo znamenat? Vytrhávám z mobila 

baterii a vyndávám i SD kartu. Pozdě…. Někdo 

mne nemá rád, ještě, že jsem pár fotek udělal i 

na foťák. Jsem docela rozladěn a tak si na lepší 

náladu dávám panáka. Logicky přemýšlím, co 

dál, bez map to bude špatné. Napadá mi jen 

jedno řešení. Potřebuji najít někde WIFI a vše 

zase nahrát zpátky. Tedy do toho, postavit 

stan a jít něco najít.

 

Nakonec si ještě i připravuji anténu na večerní 

sked s bráchou. Relativně je vysoko a tak 

vůbec nezkoumám, zda funguje. Stan mám 

postaven asi 100 m od elektrárny. Postupně 

chodím kolem různých restaurací, ale všechny 

wifi jsou zamčené. Nakonec mne v jedné 

restauraci na okně láká nápis WIFI Free. 

Restaurace se jmenuje U Candů. Číšníkovi se 

moc nezamlouvám, není ochoten mi sdělovat 

heslo. Teprve když si objednávám jídlo 

s pivem, pak bez problémů mi ho říká. Wifi zde 

frčí asi 5Mb/s a tak počítám, kolik asi času 

budu potřebovat na stažení dat. Naštěstí pivo 

mají velice dobré (a drahé) a tak jen sedím, 

usrkávám a stahuji a stahuji. Nakonec přichází 

i nějaká mladá děvčice, vyndá tablet a hrabe 

se v Emajlech. Ještě slyším, jak si stěžuje, že 

dnes je to nějaké pomalejší. Jo holka, pereme 

se o data. Otáčím se na ní a vysvětluju ji, že 

potřebuju stáhnout mapy, bez nich jsem zde 

ztracen. Pochopila, tablet vypnula a nechala 

mi celý příděl jen pro mne. Stahování se 

protáhlo až těsně do začátku skedu. Rychle 

platím a odcházím, volám po Zellu ještě 

bráchovi, že to tentokrát asi nestihnu. 

„Nevadí, já počkám“, říká. Rychle zapínám 

TCVR, ladím anténu a je mi to jasné. Ještě že 

ve Vyšším Brodě nevysílá žádný amatér. Ten 

rachot z elektrárny je příšerný. Takové rušení 

jsem už dlouho neslyšel. Pouštím maják a 

v něm text, že tentokrát neslyším nic. Brácha 

mi po Zellu říká, že on mne slyší 599 plus. To 
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jsou věci. Nedá se nic dělat, chvilku ještě 

přemýšlím o příštím dnu, ale nakonec jdu spát.  

 


