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Den druhý 24. 7. 2016 
 

 Šel jsem spát relativně brzy, asi kolem desáté. Před usnutím ještě vnímám, jak nějací sousedé 

se pozastavují nad mým velkým prádlem. Začíná znovu pršet a tak se usmívají, že mi to asi neuschne. 

To samozřejmě vím i bez nich a docela mne to štve. Probouzím se za noc ještě několikrát, nakonec 

vylézám z pytle a spacákem se jen přikryju. Zatracené teplo, raději bych spal v mírné zimě, než 

v tomto… Sluneční budík mého pípáku mne probouzí něco před pátou. Minimální teplotu pípák 

naměřil 21,3C. No to je věc. Proto mi bylo tak horko. Svlékám se jen do plavek a jdu na své pravidelné 

hygienické ranní kolečko. Sociální zařízení zde vykazují určitou míru „opotřebení“, ale zase to není tak 

hrozné. Sprcha funguje, teče z ní teplá voda a tak vlastně vůbec o nic nejde. Včera jsem si všiml, že 

úklid zde dělá nějaký Josef. Asi si k důchodu přivydělává. Trošku je problém v tom, že stále si ještě 

pamatuje vojenské metody úklidu. „Co je mokré, tak je čisté“. Tak to je asi největší omyl, okamžitě se 

to ušlape. Když se vracím do stanu, tak v kempu je stále klid. Vařím pravidelnou ranní kávičku, je sice 

zataženo, ale opravdu teplo. Zřejmě jsem prožil další tropickou noc. Prolaďuji 80m pásmo a zkouším 

volat DJ8SW. Je tady slyšet 599, ale moje 4W je pro něj asi málo. Jinak nikdo další na pásmu není. 

Posílám SMS Jardovi OK1MKX a doufám, že mne za půl hodiny zavolá. Jarda je znám tím, že ho jen tak 

něco nevyruší. Pokud snídá, tak snídá, pokud se sprchuje, tak se sprchuje, pokud peče kuře, tak peče 

kuře. Skutečně asi po půl hodině se Jarda ozývá. Nádhera, povídám mu o kempu a vůbec o dalších 

plánech. Jarda mne však láká do Vestce. Prý WX je nepředvídatelné a bude ještě hůř. Dohodl 

s nějakým sousedem vypuštění balónu přímo ve Vestci. Zkouším ho přesvědčit, že ten balón zase není 

tak pro mne důležitý, hlavní pro mne je ta příroda. Zkrátka sděluji, že plány neměním. I bráchovi 

OK1USP se do deštivé přírody nějak nechce.  

 K snídani si dávám konzervu „Martinique salad“, chléb a kávu. Super kombinace, ještě se 

pokouším zjistit velikost oblačnosti a kde vlastně teď prší. Bohužel T-mobile je zde téměř neslyšitelný 

a přístupný pro data jen jako GPRS. Vůbec mne to nebaví čekat, až se to načte. Zdá se však, že se to 

vylepšuje.  Vyrážím pomalu na kótu Chlum PL070. Vzpomínám, jaká to byla krásná procházka. Jdu 

přes les a sleduji svoji trasu na mobilním telefonu za přispění GPS. Zakoupil jsem si program Locus 

PRO a tak navigace spolu s dobrými mapovými podklady je pro mě obrovským zážitkem. Bohužel 

turistická značka se mi brzy ztratí, vím však na sto procent, že jdu po správné cestě. Jo, ty tam jsou 

doby, kdy značkaři v Česku patřili mezi světovou špičku. Bohužel i tady asi došlo ke generačnímu 

problému. V současné době je plno turistických tras neudržovaných, vlivem kácení jsou zničeny i 

značky a bohužel je nikdo neobnovuje. Občas se však nějaká značka ukáže. Lesy jsou plné hub, ale co 

s tím? Smaženice dá moc práce, a když mi nechtějí uschnout kalhoty, pak s houbami by to bylo 

daleko horší. Ono vůbec vysušit pravé bavlněné džíny, tak to je věc. Pokud je v tom složka PES, pak je 

to o něčem jiném a ve vláknech tolik vody vázáno nemůže být. Koneckonců jsem textilák, tak tomu 

musím rozumět HI. Postupně vylézám až na vrchol. 
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Ukázalo se sluníčko a ani bych nevěřil, jaký krásný pohled se mi naskytl. Bohužel sebou tahám jen 

mobila a tak fotografie nejsou moc kvalitní. Možná je to dáno i tím, že zde je vykácena veliká paseka 

a celé je to ohrazené. V klidu rozbaluji anténu a dělám asi 10 spojení. Pak se to nějak zadrhne a mně 

se už nechce pokračovat. Přepínám ještě na pásmo 80m a jen tak pro pokus se snažím zachytit 

signály majáků, hlavně Luže. Na 3600 kHz slyším prokazatelně liščí maják MO. Hledám k němu další 

majáky. Ty jsou na 3580,1 kHz. Postupně poslouchám celou minutovou relaci. MOH za 559 (nejlépe 

slyšitelný), MOE za 549, MOI za 439, MOS za 449. Že by zde někdo závodil? A kde? No třeba mi to 

někdo časem řekne. Chci pokračovat dál po turistické značce, bohužel však zde není. Beru to jako 

krásný navigační úkol a snažím se podle GPS obchvatem na značenou cestu dostat. To se mi bohužel 

nedaří. Mapa vykazuje dosti veliký ofset proti skutečnosti. Těch chyb na mapách bývá skutečně 

hodně. Kdysi jsem na to autory upozorňoval. Říkal jsem jim i o cestách, které dávno neexistují a jsou 

už zarostlé. Při příštím vydání skutečně cesta zmizela, aby se při dalším vydání opět objevila. Oni 

pánové si totiž mapy opisují a tak se chyby přenášejí dál a dál. Chápu, že je to šílená práce. Jo kde 
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jsou ty doby, kdy toto perfektně zvládal vojenský kartografický ústav. Dnes se možná snaží jít svoji 

cestou na mapách.cz. Ti si konečně řekli, že co je neověřené, tak je lepší v mapách neuvádět. 

Souhlasím s touto politikou. Vím, že cestička uveřejněná na těchto mapách ve skutečnosti existuje. 

Bohužel však plno krásných dalších lesních cest chybí. Většinou těch, které jsou ze satelitních snímků 

neviditelné. 

 

Počasí je docela slušné a tak dostávám pocit, že už toho bylo dost. Vrátím se do kempu a prohlédnu si 

druhou část. V chatovém kempu (pod rybníkem) si u okénka dávám jedno pivo. Zajímavé na tom je 

to, že to pivo je dražší než vedle (25 Kč). Raději půjdu vedle a dám si oběd tam. Pomalu se vracím 

zpět a jdu kolem nějaké „vykradené“ chaty. Je sice stavebně robustní, ale zřejmě majitele už 

nezajímá. Vše ostatní dokonali bezdomovci. Přicházím k příkopu, kde teče přítok do rybníka. Vody 

moc není, ale přeci jenom něco teče. Všímám si ještě, že zde někdo z prkna udělal přechod. „No to je 

báječné“, myslím si. Prkno je však položeno šikmo a jedna jeho část je ve vodě a druhá končí na 

příkopu. To přeci nemůže být problém, rozeběhnu se a skočím na tu suchou část. To je skok dlouhý 

tak jeden a půl metru. Paráda, takových skoků jsem v mládí dělal plno. Vůbec mne nenapadlo se 

zamyslet nad tím, kolik že mi vlastně těch roků je teď. Rozbíhám se a skutečně doskakuji jednou 

nohou na prkno. Bohužel to je nějaké slizké a tak koeficient tření f je hodně malý. Noha mi klouže a já 

po zádech padám do toho špinavého náhonu. Podvědomě se snažím udržet mobila nad hladinou. To 

samozřejmě vyvolává další komplikace. Já, se na to….. Tak druhá várka oblečení je mokrá a k tomu 

ještě špinavá od bahna. Ach jo…. Pánbůh mne nemá rád. U stanu se převlékám a ve sprše umývám to 

divné bahno. Naštěstí jsem si sebou vzal troje kalhoty. Byl to nápad Jany: „Bude pořád pršet, tak si 

sebou vem více věcí na sebe“. Byl to od ní geniální nápad. Znovu se převlékám do suchého a jdu si na 

večeři do restaurace. Opravdu zde vaří dobře a za laciný peníz. Dojídám segedínský guláš a vedle u 

stolu sedí tři rodinky mladých manželů. Chovají se k sobě velice přátelsky a tak nějak 

„novomanželsky“. Ač nechtíc poslouchám jejich hovor. Baví se o rozvodech a hlavně o komplikacích, 

které vznikají s majetkem. Většinou „chlap“ přichází o dům a dokonce i o pyžamo. Je to velice 

tragikomické povídání, cítím s nimi. V duchu si však říkám, že bych si chtěl poslechnout i tu druhou 
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stranu. Každopádně je to hrůza. Hraju si s mobilem a napadá mne, že bych měl zkusit i nějaké to 

selfie. 

 

Ať se P.T. čtenář zkusí vžít do této nádherné chvíle. Opravdu jako křen. Na skedu se objevuje Jarda 

OK1MKX, brácha OK1USP i Jirka OK1DDQ. Bohužel však je takové QRN, že mne kluci téměř neberou. 

Sedím ještě u stanu, piju kávičku a pozoruji osadníky nedalekého stanu, kteří odpoledne dorazili. Je to 

sličná maminka s dcerou a synem. Dceři může být tak 15 roků a synovi tak 12. Postavili si stan pod 

stromem, kam mám nataženu anténu. Zítra chci vyrazit dál a jak je mým zvykem, budu vstávat kolem 

páté. Ta paní vypadá „od rány“, taková „ženochlap“. Zkrátka je velice urostlá a přitom štíhlá. Bez 

jakýchkoliv problémů řeže dříví a ohání se sekyrou. Je jasné, že je to sportovkyně. Přemýšlím, že bych 

ráno při balení antény mohl být i obranně napaden. Raději tam zajdu a upozorním je. Paní je velice 

příjemná a tak se dozvídám, že závodně plavala a dělala atletiku. Podvědomě se snažím „zatáhnout“ 

pupek, ale moc mi to nejde. Chtěl jsem ji polichotit větou: „To jsem ještě neviděl, jak může ženská 

takto zacházet se sekyrou. To se spíše předpokládá u chlapa“. Paní se usmála a malinko naznačila: 

„Táta nám vloni zemřel“. Je mi smutno s ní a tak raději se rychle loučím a jdu spát. Pro tak mladou 

rodinu musí být úmrtí milovaného partnera velice nepříjemná věc.  


