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 Téměř celou noc pršelo. Stan mám vynikající, ale přeci jenom vlhkost je všude kolem. Ráno 

mi sluneční budík hlásí 21C, opravdu si připadám, jako bych spal v tropech. Líně lezu ven na mokrou 

trávu. Naštěstí už neprší a tak moje ranní hygienické kolečko může celkem v poklidu proběhnout. Je 

asi půl šesté a celý kemp spí. Je to zajímavé, ale ve všech kempech je ten řád skoro stejný. Chlastat do 

rána a pak dlouho spát. Vůbec mi ten klid nevadí. Vařím svoji oblíbenou kávu „Jihlavanka“ a načínám 

salám „Vysočina“. K tomu jsem si chtěl ukrojit chléb „Lužický“. Chleba však vzdoruje, různě se 

prohýbá a mění se v matlavé kuličky. Jo, tak to asi nepůjde. Přesto chleba je chutný. Nevadí, odlamuji 

si ho a připadám si jako babička, která si ráno dělala kávu z melty a do ní si dávala chleba s máslem. 

Koneckonců jsem jednou četl povídání chytrého doktora, ten tvrdil, že u starých lidí je to normální. 

Enzymy už se moc netvoří, maso se blbě tráví, kdežto tvrdý chléb v kávě dodá spousty energie. 

Trošku se usmívám, a v duchu si říkám „zatím dobrý“. Před měsícem jsem zakoupil novou digitální 

váhu, na které se nedá fixlovat. Je vybavena více čidly a skutečně měří kompletní reakce sil do rámu. 

Tam se můžete naklánět jak chcete a ta mrška údaj nezmění. Ta stará váha byla lepší. Kolečkem 

vyvažování se dalo kouzlit, pokud se člověk zaklonil, pak to ukazovalo až o dvě kila jinak. Zkrátka 

váha, která ukazovala ne skutečný stav, ale stav hmotnosti, který jsem si přál já. Největší problém té 

nové váhy je i to, že si po měření pamatuje údaj. Jsem tedy pod kontrolou Jany. A tak slýchávám 

velice často: „Hele, už si zase přibral 40 deka“. Jít na váhu před WC, to bych si dal. Určitě by mi 

pokrátila příděl potravin.  

 Tady se jen směju, není váhy, není kontrola. Sakra, to mi to v té přírodě chutná. Usmívám se a 

krájím další 2cm kolečko salámu. To je dobrota. Zapínám TCVR a prolaďuji pásmo 80m. Stále a stále 

se přesvědčuji o tom, že na pásmech už nikdo není. Jak to půjde dál? Nedávno jsem četl i zdůvodnění 

našeho předsedy (rozuměj ČRK), který vysvětluje to, proč musíme si zvednout příspěvky. Je to určitý 

kus zvýšené demokracie. On se mne totiž vůbec neptal, co říkám tomu, že nebudu dostávat časopis 

v papírové formě, ale pouze jako file (ne to rybí). Jen a jen brečí, máme sice ještě rezervy, ale…. „Co 

bychom si počali, pokud bychom nebyli sloučeni do silné organizace“. Velice ho i překvapuje, že jsme 

zestárli a že těch slev pro důchodce je teď víc než vloni. Opravdu veliký objev. „Máme sice rezervy, 

ale…“. Zvláště dobré je sledovat i nářky, jak nám „umývají“ hlavy za majáky. A já se vždy těšil, jak ČRK 

umyje hlavy těm druhým, hmmm… Zamýšlím se nad tím, jak bych finanční situaci řešil já. Dospívám 

k názoru, že tak, jak to řeší autokraticky vedení ČRK, tak je to řešení „s nejmenší námahou“. Zkrátka 

přenést náklady na členskou základnu. V poslední době „autokraty“ miluji. Největší problém je ten, že 

si myslí, že bez nich by to zkrátka nešlo.  

 Čtu si v mobilu nějaké zprávy o tom, jak vymírají sloni v Africe a jak trpí děti hladem. Nebude 

účelnější moji tisícikorunu věnovat nějak lépe? Prospěšněji? Proč mám přispívat na šampón k umytí 

hlav? Asi mám nějaký blbý den. Zkrátka napadají mne dnes samé černé myšlenky, přitom se chovám, 

jako bych já, já….. To je ten druhý extrém, kritizovat ty druhé za vše, ale kdybych měl převzít 

zodpovědnost, pak budu asi jen říkat: „Jo to nejde, oni to pokazili a já bych to teď měl napravovat, to 

tedy ne, vždyť jsem je už upozorňoval před deseti roky, že to dělají blbě a říkal jsem jim, ať ten 

Jablonec prodají“. 
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 Usrkávám kávu a přemýšlím, že asi vystoupím z ČRK. Cítím však určitý závazek k HAM sportu 

a tak budu ČRK přispívat na šampon (sponzorský dar), ale jen ve výši, kterou si určím já. Fakt mne to 

brečení nad prodělečnými baráky a potřebách nového kotle už nebaví. 

 Sakra, to jsem se zase rozčílil. Naštěstí můj duševní imunitní systém mne ochraňuje a 

upozorňuje mne na to, že vedle ze stanu vystartovala krásná žena s toaletním papírem a strašně 

spěchá. Jo holka, to já znám…. Slečna schovává papír a zrychluje. Tak to znám taky, jednou 

dokonce…. Ale to sem nepatří. Ale fakt jsem musel skočit v džínách do Vltavy, abych určité věci 

zamaskoval. Bohužel to maskování se mi nepovedlo. 

 V kempu je plno stojanů s 230V. Určitě to mají přes bezpečnostní trafo. Stejně mne však 

zajímá, jestli to funguje. Vytahuji měřák a zjišťuji, že je tam opravdu 230V. Sakra tak drahý kemp a 

neodebrat žádnou energii? Vyndávám vše, co se dá dobíjet, a dobíjím a dobíjím. Laptop už to 

potřeboval a mobil též. Kolem osmé hodiny vylézá sluníčko. No to je fajn, udělám tedy „zasušení“, 

sbalím to a pojedu dál. Kompletně mi to vše usychá až kolem jedenácté. Cesta do Nýrska probíhá bez 

problémů, možná je to dáno i tím, že tentokrát jsem na GPS nastavil „Rychlejší čas“. Do kempu 

dorážím asi kolem 12. Hodiny a okamžitě se jdu zaregistrovat. Paní Hošťálková mne vítá a dokonce si 

na mne i pamatuje. Kromě různých upozornění dostávám i striktní příkaz, abych „propánakrále“ 

nedal pod stan igelit. To se zakazuje pod pokutou 2000 Kč. Ceníky pokut jsou všude vypsány. Když 

jsem sem přijel poprvé, tak mne to i malinko bylo nesympatické. Přesto však musím uznat, že kemp 

v Nýrsku má stále vynikající úroveň a to možná i díky těm příkazům. Co se týká čistoty, pak by mohl 

být příkladem pro všechny ostatní kempy. 

 

Jeden z příkazovníků v kempu Nýrsko 

 Stavím stan na starém místě. Slunce svítí a tak skutečně je mi velice fajn. Mám hlad a těším se 

na dobrý oběd. 
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Ubytování v Nýrsku 

Všimněte si i jakési „domyšlenosti“ v tomto kempu. Pro stanaře je zde krytý útulek, kde si můžete 

pověsit prádlo, nebo třeba i popít kávičku. Paní Hošťálková to má domyšlené i s kuřáky. Na stolech 

jsou popelníky ve formě skleněných uzavíratelných sklenic. Nikde tady nenajdete „vajgla“. Zkrátka já 

tento kemp miluji. Rychle upaluji na oběd. Stačím ještě poslat SMS místnímu amatérovi, bohužel se 

však neozývá. Nevím, co s Maximem je. Podle nepotvrzených zpráv prý pan Hošťálek hospodu již 

nevede, ale předal ji někomu k pronájmu. Jdu na oběd a dávám si „Knedlo, zelo, vepřo“ 

s bramborovým knedlíkem. Cena lidová za 85 Kč. Opravdu zde vaří stále skvěle. Moc mi to chutná a 

zapíjím to dvěma Gambáči. Bohužel venku začíná pršet. Jak jinak, zkrátka zdá se, že SRH2016 je 

postaveno na vodě. Mám dvě možnosti, buď zůstanu v hospodě anebo půjdu do stanu. Ve stanu se 
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nedá nic dělat a tak nejspíše to odpoledne prospím. Volím variantu dvě a vůbec se jí nebráním. 

Probouzím se kolem půl páté a opět dostávám hlad. No možná jsem rozmlsaný a tak spíše mám na 

něco chuť. 

 

Večeře 

Dávám si srnčí hřbet na rozmarýnu a švestkách s bramboráčky. Opravdovská mňamka. Tentokrát to 

zapíjím Holbou. Ještě v duchu přemýšlím, kolik asi naberu kil. Čert to vem, je to skvělé a je to taková 

náplast na fór, který mi jednou se srnčími hřbety připravil Vláďa OK1FII. Ten mne honil po horách 

s tím, že v jedné hospodě mají fantastické srnčí hřbety. Bohužel tam měli jen tatranky se špatnou 

kávou. Zase začíná pršet. Anténu nemám ještě nataženou a tak jen sděluji bráchovi po skype, že 

večer na skedu nebudu. S plným pupkem se mi krásně usíná. Nádherně prožitý „žrací“ den. 

   


