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SRH 2013 – 23.8. Den třináctý  
Den poslední 

 

Vstávám opět kolem šesté hodiny. Už jsem 

z těch počasových kroužků tak zblblý, že ještě 

měřím teplotu. Ukazuje to 9C. Ale to už 

vlastně vím, protože se spalo dobře. Jdu se 

osprchovat a bavím se těmi příkazy a zákazy. 

Na každých dveřích je něco napsáno. Opravdu 

to na mne působí negativně, bere mi to pocit 

samostatnosti a připadám si jako v nějakém 

ústavu.  

 Neodnášejte papír 

 Nestříkejte 

 Nenechávejte mýdla v umyvárně 

 Vyčistěte si štětkou Vaše WC 

 …… 

Tak to je asi jediný negativní jev tohoto 

kempu. Jen tak pro zajímavost musím uvést, 

že papír jsem neodnesl, protože na čistém WC 

žádný nebyl HI. Paní recepční ho donesla asi 

v 6.30. Dnes mám v plánu brnkačku a to je 

Pancíř s Můstkem. Ještě mne děsí hláška, kde 

se píše: „Kemp musíte opustit bezpodmínečně 

do 10 hodin, bez ohledu na to, kdy jste přijeli. 

Jinak jste povinni zaplatit ještě jeden den 

pobytu“. No jo, ale co se stane, když mi do té 

doby neoschne stan? Stavuji se ještě v místní 

prodejně a kupuji si dva chlebíčky. Jím je jako 

zákusek s mojí oblíbenou Jihlavankou. Vedle 

mého stanu jsou motorkáři. Mladý pár, každý 

se svoji motorkou. Bavíme se o kvalitě kempu. 

Jsou jako já velice spokojeni, až na ty 

tříjazyčné příkazy a zákazy HI. Povídáme si o 

tom, jak je nebezpečné jezdit na motorkách. 

Jsem ujištěn, že oni jezdí velice opatrně. Ještě 

se ptám na výkon jeho motorky. Prý 100 koní. 

Tak to je víc než můj Ferda. Ptám se, kolik to 

žere. Prý kolem 5.5l/100km. No tak to můj 

Ferda je úspornější. Na cestě Liberec – 

Novohradky se mi podařilo celkem bez 

problémů 5.3. Teď s tím pojížděním je to horší, 

dostal jsem se na 5.6l/100km. Vysušuji stan a 

zkouším ještě Maximovi OK1JMK z Nýrska, 

poslat SMS, ať se objeví na 145.550 MHz. 

V zápětí dostávám odpověď, že se ozve po 

obědě. Tak to už zde nebudu, co se dá dělat. 

Počítám, kolik času potřebuji k aktivaci sot a 

kolik času na přejezd do Domažlic. Raději tedy 

jedu autem až na Hofmanky a na Pancíř jdu 

pěšky. Celkem nenáročná túra. Na Pancíři si 

dávám oběd (dobré špagety) a dosti drahé 

pivo. Nemám chuť vysílat a tak jdu dál na 

Můstek.

 

 

Na vrcholu Pancíře se objevil další lyžařský 

vlek. Asi to je dobrý byznys, když se to každým 

rokem takto rozšiřuje. Celkem bez problému 

aktivuji Můstek a vracím se zpět na Pancíř. I 

zde celkem dobré podmínky a slušný pile up. 
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Zpátky jdu kolem pramenu Úhlavy.

 

Po starém pramenu zde zbyly jen trosky. Voda 

se tady ztratila. Aktivisté tedy oficiální pramen 

posunuli kousek dolů. 

 

Bohužel ani tady nevidím vodu. Že by to tu tak 

vyschlo? Kontroluji ještě vnitřek pramenu. 

 

 

Je to vyschlé i zde. Co se dá dělat. Jdu pěšky až 

k autu. Docela na mne leze stísněný pocit 

konce obrovské radosti. Co se dá dělat, vše 

musí jednou skončit. Nasedám do auta a 

nastavuji do GPS údaj o kempu Babylón u 

Domažlic. Je celkem minimální provoz a tak se 

do kempu dostávám relativně rychle. Platím 

poslední noc v kempu, stavím stan a 

vzpomínám, jak jsme tady s Janou byli někdy 

před deseti roky. Jdu i do zadní restaurace a 

dávám si opožděný oběd. Celkem bez 

problémů bych ještě stihl sotu Čerchov. Ale 

k mému obrovskému překvapení se zde na 

Babylonu něco děje. Je zde sraz veteránů. Je 

to skutečně pastva pro oči. Také už jsem 

nějaký z těch sot unavený. Zkrátka Čerchov 

aktivovat nebudu. Postupně si prohlížím tu 

parádu, ale posuďte sami. 
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Tento motocykl stál hned vedle mého stanu. 

Ptám se pána, zda si to mohu vyfotit. „Klidně, 

a za 3Kč se můžete svést“. Obchod je obchod, 

dávám mu přesně 3Kč a jedu si jedno kolečko 

kolem kempu. Je to nádhera, čtyřdobý 

jednoválcový motor je úplně něco jiného, než 

na co jsem byl zvyklý ve svém mládí. Pokud 

jednou zanikne rádio, pak si asi nějakého 

veterána pořídím (třeba JAWU 50 pionýr HI) a 

budu si ho leštit a ladit. Je tady těch veteránů 

skutečně mnoho. Bohužel se v těch značkách 

nevyznám, ale většina těch auťáků vypadá, 

jakoby vyjela právě z fabriky. Musí v tom být 

tisíce hodin poctivé práce.
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Ten poslední auťák mi připomíná, že zítra 

musím odjet do Chebu. Už vůbec nemám 

náladu vysílat, zapínám mobila a přes Zello 

volám bráchovi, že asi nebudu stavět ani 

anténu. Dávám si ještě pivo a opravdu se 

kochám těmi auťáky. Opravdu je na co koukat. 

Při pohledu na různé Tatrovky a Aera si 

uvědomuji, že Češi asi hodně uměli. A co 

dnes? Nějak mám pocit, že opravdu nám chybí 

takový „tah na branku“. Zkrátka kapitál je sice 

nadnárodní, ale my už zaostáváme i v kvalitě 

školství (vím o čem mluvím). Je mi z toho 

nějak smutno. Jdu spát. SRH2013 skončila, ať 

žije SRH2014. Byla to ta nejkrásnější letošní 

dovolená. Jdu spát a je mi smutno. 

 

 

 


