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Den jedenáctý 2. 8. 2016 a dvanáctý 3.8.2016 
 

 Poslouchal jsem jednou jednoho léčitele, jak popisoval účinek bylinek. Docela jsem se musel 

usmívat nad tím, jak říkal, že bylinka jménem chmel, krásně působí na kvalitu spánku. Tak to vím i bez 

něj. Mám to odzkoušeno. Zkrátka a dobře po včerejším posezení s chmelem ukrytým ve značce 

Prazdroj, jsem usnul jako mimino. Spal jsem snad 10 hodin. Nádhera…  

Dnes máme vypouštět Apollo 3. S Jirkou jsem sice dohodnut na tom, že zajedu do Nové Pece a spolu 

zdoláme Smrčinu, ale… Zkrátka rozbor pohybu studené fronty není příznivý. Vychází mi, že déšť 

dorazí kolem 15. hodiny. Už toho deště mám dost. Navrhuji tedy klukům, že se vlakem vydáme do 

Kubovy Hutě a odtud se dáme na Obrovec. Je to pár km a skutečně se to do těch 15. hodin dá 

stihnout. Volám tedy Jirkovi, že Smrčinu opět odsouvám. Jedeme tím samým vlakem jako včera. 

Začíná dokonce svítit sluníčko. 
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Cesta celkem příjemná. Brácha ještě touží se na vrcholu Obrovce vyfotit s vrcholovou tyčí.

 

Při focení zaslechnu i Standu OK1HCD. Ten tentokrát s námi nešel. Jel zdolat sotu Strážný. Z Obrovce 

to není zase až tak daleko a tak se nám daří i spojení SOTA-SOTA na 2m. Mužstvo se mi zdá již nějaké 

unavené. Jarda MKX chce spolu s Vláďou FII zítra jet domů. Při cestě zpátky se zastavujeme 

v restauraci u parkoviště a dáváme si tam i dobré „výpečky“.  Postupně se zatahuje a dostáváme i 

zprávu, že do tábora dorazil Pepík OK1BJH s Vaškem OK1DCS. Jirka OK1DDQ úspěšně zdolal sotu 

Smrčina a blíží se pomalu zpět. Bohužel začíná pomalu pršet. Brácha jako vždy zalepuje elektroniku 

Apolla. 
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Ale co se zde ve spojitosti s Apollem děje, je možné sledovat na videích: 

https://www.youtube.com/watch?v=9wq-DEXStH0 

https://www.youtube.com/watch?v=SYmNYGO4mXw 

https://www.youtube.com/watch?v=AqARyNdlyXA 

https://www.youtube.com/watch?v=Vch02nMmGO4 

Déšť je nemilosrdný. Skutečně se rozpršelo jak o závod. Chvíli sleduji trajektorii letu. Balón překročil 

hranice do Rakouska a mířil si to směrem na Vídeň. Lezu do stanu s tím, že dráhu letu bude sledovat 

brácha. Ten u toho sedí až do půlnoci. Je až s podivem, jak nádherně je signál majáku registrovatelný. 

Brácha maják poslouchá na běžný liškový přijímač, jen se zapojenou pomocnou anténou. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9wq-DEXStH0
https://www.youtube.com/watch?v=SYmNYGO4mXw
https://www.youtube.com/watch?v=AqARyNdlyXA
https://www.youtube.com/watch?v=Vch02nMmGO4
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Ráno vstávám asi kolem 5:49 SELC. Signál majáku je registrovatelný, ale bohužel se dají číst jen 

fragmenty. Pak signál sílí a já v 6:27 SELC zřetelně čtu zřejmě poslední údaj GPS (pak se už GPS 

nedokázal zasynchronizovat, i když maják byl stále čitelný). 

Maják hlásí: 

UTC 0412 LAT 46,5108  LON 20,3042  ASL11094m -27,0C 

Trošku je mi divná ta teplota. Měla by být rozhodně nižší. Domnívám se, že čidlo teploty nesmí být 

vývody umístěno v izolovaném prostoru. Nožičky čidla pak silně ovlivňují naměřenou teplotu. Zkrátka 

čidlo musí být přiděláno pomocnými vodiči, kde kondukce tepla je minimální. Poslední prokazatelná 

poloha tedy nedaleko maďarského města  Hodmezovasarhely.
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Všichni máme z dosaženého letu radost. Bohužel však počasí a zima je nepříjemná. Dokonce i brácha 

vehementně trvá na tom, že jede domů. Jsem silně nalomen, ale nechce se mi balit mokrý stan. Podle 

našich zkušeností jízda domů je bezpečnější, pokud každý cestuje samostatně. Vytahuji stoleček a 

vařím si kávu. Sleduji ještě diskusní fóra, zda se někde nedočtu to, proč mi u Lenova P70 nefunguje 

GPS. Zjišťuji, že je to problém firmy a ne mého telefonu. Dočítám se i o postupu, jak GPS opět 

zprovoznit. Prý firma Lenovo vydá opravný SW do jednoho měsíce (nakonec to trvalo přes dva 

měsíce). Dokonce se ukazuje i sluníčko. Ne, to nemohu jet domů. V rychlosti se rozhoduji, že pojedu 

do Suchdola nad Lužnicí do kempu Paris. Pokud někdy bylo deštivo, pak tam bylo vždy nádherně. 

Známý srážkový stín a fén z Alp, dokáže své.  

 Kolem poledne vyrážím. Celkem slušné počasí. Poslouchám rádio a ačkoliv jsem si myslel, že 

ještě nějakou sotu po cestě navštívím, tak přirozená lenost mne žene stále dál a dál. Těším se již na 

koupel v teplé vodě a vůbec na ten krásný kemp. Jedu přes České Budějovice a nestačím se divit, jak 

blbě zde mají vyřešen obchvat. Nakonec  vše dobře dopadá a já přijíždím do kempu. Tady je zřejmě 

sezóna v plném proudu. Nedokážu si vysvětlit, jak je možné, že je zde v lese tolik aut. Ještě nedávno 

jsme sem jezdili a nikde nikdo. Teď narváno. Asi také důsledek toho, že dnes už nikoho nelákají 

problémové dovolené. No nic. Jdu se přihlásit a hledám nějaké místo pro postavení stanu. Nacházím 

ho až úplně dole na konci kempu. Jen tak pro zajímavost počítám počet aut. Napočítávám jich 112. 

Pokud jsou v jednom autě v průměru tři lidi, pak je zde něco kolem 300 rekreantů. To je neúnosné, 

vždyť zdejší WC mají pro každé pohlaví jen 3 komůrky. Opět mne to přesvědčuje v tom, že příští SRH 
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musí být v jiném termínu a to v polovině srpna. 

 

Místo v kempu Paris 

 

Opravdu je zde „našlapáno“ 

Trošku přemýšlím, co dnes budu dělat. Jedna věc je mi však naprosto jasná. Jdu do hospody si dát 

pivo. Dávám si i docela dobrý guláš. Napadá mi, že nedaleko kempu ve vedlejší vsi Klikov, bydlí můj 

spolužák z průmyslovky. Neváhám a Zdeňkovi volám telefonem. Má sice nějakou rodinnou návštěvu, 

ale domlouváme se, že se na dvě hodinky zastaví. Jdu si tedy ještě po obědě lehnout. Zdeněk přijíždí 

přesně. Vzpomínám, jaký to byl kluk. Na rozdíl od nás, on šel na průmyslovku (silnoproudá 

elektrotechnická zařízení) až po vyučení. Moc mu to nešlo a dokonce jeden ročník opakoval. Mám na 
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něj i vzpomínky, že byl takový „nepohyblivý“. Zkrátka při tělocviku jsme například museli na známky 

dělat stoj o rukou. To se mu nikdy nedařilo. Školu sice dodělal, ale řekl bych „se ztrátou mnoha 

květinek“. Dnes je to vážený pán, který i kariéru měl velice bohatou. I ve svých 69 letech stále 

sportuje a je aktivní. Bylo to velice příjemné setkání. Je to typ šťastného a vyrovnaného člověka. 

Loučíme se a těšíme se na naše další setkání. Ještě chvíli sedím na terase hospůdky a sleduji dění 

kolem. Klientela je v průměru tak s dětmi kolem 6 až 10 lety. Vzpomínám na ty doby a je mi smutno 

z toho, že vše to najednou tak rychle uteklo a utíká. Jdu spát. Zítra půjdu na jedinou zdejší sotu v okolí 

a to sotu JC115 – Kolíbačný kopec.  

 

 


