
SRH2016 – Den osmý 30.7.2016 
 

SRH2016 Den osmý Stránka 1 
 

Den osmý 30. 7. 2016 
 

 Včera jsem usnul jako zabitý. Dost dobře nechápu, že existuje u někoho problém spánku. 

Možná, že se mi to také několikrát za život stalo, ale většinou ve spojitosti s nějakým stresem. Penze 

je fantastická na to, že se mohu stresům celkem programově vyhýbat. Mohu dělat jen to, co mne 

baví. Ty tam jsou bezedné noci, kdy v pracovním procesu jsem byl nucen přemýšlet nad věcmi a 

neustále se to před člověkem vybavovalo. A teď? Maňana….. Zkrátka a dobře jsem usnul včera již 

kolem desáté. V noci se probouzím jen tehdy, když systém PIR registruje „narušení objektu“. Použité 

čidlo PIR podle technické dokumentace má dosah kolem 6 metrů. Přesto však stoprocentně zachytilo 

bráchovi večerní procházky. Kolem třetí hodiny lezu ze stanu (ach to večerní pivo), vedle ze stanu je 

slyšet telegrafie. Brácha prohlíží pásma a zrovna probíhá nějaký závod. Prý je to pro něj dokonalé 

uspávadlo. Koukám jako blázen, protože obloha je dokonale vyčištěna. Opravdu nádherný pohled na 

oblohu v místě, kde není světelný smog. Už jsme si opravdu odvykli, ve městech takový pohled už 

dávno není. Většinou žádné osvětlení ulic nebylo, a pokud ano, pak tam byla jedna žárovka, která 

svítila jako o dušičkách.  

 Chvíli se kochám tím pohledem, zdá se mi však, že teplota nebude nic moc. Ještě ve stanu ji 

měřím a pípák říká, že je 15,3 stupňů. Je otázkou, kolik stupňů je venku ve skutečnosti. Nastavuji 

sluneční budík a ještě na chvíli blaze usínám. Budík mne probouzí v 5:15. Jdu na své ranní kolečko. 

Všude je ještě soumarský klid. Naproti bufetu je krásná plošina. Tam odkládám své svršky na lavice a 

jdu se koupat. Neznám větší vzpruhu, než ranní koupel ve studené vodě. Dokonce můj bývalý šéf 

v práci se každé ráno sprchoval ve studené vodě. Pokud v některých ubytovnách voda nebyla řádně 

studená, pak ji škrtal ze svého seznamu použitelných. Na ranní koupel mám svůj grif. Zkrátka 

namočit, pomocí žínky se umýt a namydlit, no a pak už zbývá jen to mýdlo opláchnout. Bohužel voda 

ve Vltavě je šíleně tvrdá a tak tato část trvá relativně dlouho. Venku je zataženo a mlhavo, zdá se mi, 

že teplota vody je vyšší než okolního vzduchu. Pro jistotu tedy ještě lezu do auta a kontroluji teplotu 

tam. Teploměr mi ukazuje 9 stupňů. Tedy o nějakých 6 stupňů méně než na pípáku uvnitř stanu. 

Sedím jen tak v plavkách, zapisuji do kroniky a popíjím „pravou brazilskou kávu“. Jo Saturnin by ze 

mne měl radost. Pomalu se klube ze svého stanu i brácha. Prý kdykoliv šel kolem mého stanu, tak 

jsem tam blikal baterkou. Jo, zkrátka utajené čidlo PIR ve větracím otvoru stanu plnilo svůj náročný 

úkol. Já si zase v noci všiml u bráchy světla, skoro jako u spořiče Windows 10 (nevím, jestli znáte ten 

obrázek se zapadajícím sluncem a stanem, který je uvnitř něčím osvětlován). Brácha okamžitě přináší 

na ukázku zdroj tohoto světla. Je to LED svítidlo ve tvaru žárovky. Je to na 12V a má to 3W. Skutečně 

ideální věc na osvětlování vnitřku stanu. U snídaně ještě procházím EBAY a toto svítidlo objednávám. 

Zkrátka můj penzijní den by nebyl šťastný, pokud bych tu objednávku nevystavil HI. Kdysi jsem psal o 

silné závislosti penzistů na čínských internetovských obchodech. Mohu to potvrdit. Když mám blbou 

náladu, tak si vlezu na nějaký Banggood či Aliexpress a listuju a listuju…. Většinou si pak objednám 

nějakou lacinou blbost. Zkrátka objednávat se musí každý týden, pak balíčky chodí nepřetržitě HI. 

Někdo kouří 40 cigaret denně a tím vyhazuje kolem 5000 Kč měsíčně za něco, co mu sice přináší taky 

slast, ale většinou i újmu na zdraví. My závisláci objednáváme blbosti, které se nám většinou hromadí 

v šuplících, ale ta slast při otevírání balíčku je obrovská.  

 Po dobré snídani vykukuje sluníčko. Dnes se máme sejít se zbytkem členů expedice. Pouze 

s Jirkou DDQ je to nějaké divné, ale uvidíme. Kluci mají v plánu se sejít na Libíně kolem 12. hodiny. 
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My postupně vyrážíme kolem hrobu pohraničníka, kterého údajně zastřelil král Šumavy. Na náhrobku 

je napsáno, že zde zahynul tragicky…. Až po přečtení knihy o králi Šumavy je mi vše jasné. Kniha je 

nádherná a psána nějakým vášnivým spisovatelem, přesto však nesdílím úplně pocity těch, kteří 

například odměňují bratry Mašíny. Od politického boje k vraždám je zde opravdu strašně blízko a asi 

jsem byl špatně vychován. Vraždy se mi nelíbí, ať jsou páchány kýmkoliv. Už jsem v různých zápiscích 

psal o tom, jak jsme s Radkem OK1VRR těsně po roce 1990 ilegálně přešli hranici. Zajímavé na tom 

všem bylo snad jen to, že král Šumavy šel přesně touto stezkou a do Bavorska přecházel u obce 

Czazov. Dodnes vidím ten údiv bavorských dřevorubců, kteří v hraničním pásmu káceli nějaké stromy. 

Na moji „dokonalou“ angličtinu vůbec nereagovali. Tak jsem na ně z české strany 

hulákal….“Bischefsroit??“. Koukali jako blázni, pak jeden inteligentní ukázal rukou a povídá: „Ja“. A už 

to bylo. Nestačili se divit, že jsme prošli tenkrát přes ještě střeženou hranici, která měla vypnutou 

detekci přechodu. Pane bože, to byla drzost. Radek u sebe neměl ani občanku. Němci se strašně divili 

na přechodu v Novém údolí, když jsme se domáhali vstupu na naše území. Tenkrát nás opravdu chtěli 

zatknout, pamatuji se, že jsem musel použít až moji dokonalou výmluvnost a přesvědčit velitele 

pohraniční policie otázkou: „Už jste zde měli případ, že Čech chce zpátky do Česka?“. Docela hezky 

jsme si popovídali. Prověřovali všechno. Dokonce jsem musel i na podrobné mapě označit místo, 

kudy jsme prošli. Vše souhlasilo a sami viděli, že v inkriminovanou dobu měli závoru vypnutou, právě 

kvůli práci dřevorubců. Trošku starostí mi dělalo to, že jsme byli zapsáni do nějaké databáze. Naštěstí 

se časem ukázalo, že to nebylo tak zlé. Do naha mne vysvlékli pouze jednou a to v Paříži na letišti. Byl 

to trest za to, že jsem jim nadával, že mi uletí letadlo. Opravdu si to tenkrát vychutnali. Již více jsem 

nikdy na hranicích nenadával. Jo vlastně ještě jednou po roce 2001 jsem byl také zadržen a vyslýchán, 

když jsem na otázku imigračního úředníka USA, zda jsem si ten kufr balil sám, odpověděl, že ani 

nevím, kdo mi ho balil.  

 Postupně s bráchou jdeme kolem Dobré na Šumavě dál na Stožec. Cesta je celkem příjemná, 

až na vrcholovou paseku. Tam totiž dříve vedla „Kočární cesta“. Ta už je dávno zarostlá a tak výstup 

na vrchol je velice nepříjemný. Po loňských zkušenostech s jeleny a klíšťaty přesvědčuji bráchu, 

abychom si tento výstup v 1. Zóně NP Šumava odpustili. Jak je u bráchy zvykem, natahuje opět téměř 

dokonalou anténu. Má na to svůj grif a plno závažíček a to podle výšky, do jaké chce anténu dostat. 

Dělám jen 4 povinná spojení. Je to stále stejné a aktivity např. HB9AFI jsou obrovské. Na chvíli na 

145550 kHz zaslechneme i Standu OK1HCD. Tak je to jasné, kluci jsou už na Libíně. Bohužel Stožec 

nám směr na Libín stíní a tak ani 4W Baofenga nestačí na dokonalou komunikaci. Brácha dokonce 

Standu dělá na CW. Je takové polojasno, ale trošku větrno. Balíme a nejkratší cestou jdeme zpět do 

tábora. Celkem je to kolem asi 13,5 km. Jsem trošku dehydratován, no možná bych měl ustanovit 

nový termín „Depivován“. Jdeme tedy do bufetu u Štiky se posilnit. Trošku jsme zmateni tím, že je 

zde natažena páska a celý tento prostor je ohraničen. Na cestě jsou i nějaké židle. Brácha ještě 

zaslechne, že má přijet starostka. Je mi to divné, ale asi nějaká sláva. Pivo však točí a tak jen sleduji 

pozorně ten frkot kolem. Z přistavené Octávie ještě někdo pouští svatební pochod. Sakra, co to má 

znamenat? Nakonec přijíždí starostka (dodnes nevím, jestli Lenory, či Volar). Ale stoprocentně v ní 

poznávám tu drobnou příjemnou paní, co vloni prodávala tady ve stánku. Je to typ ženy, která sice je 

opravdu drobná, pokud však promluví, pak si člověk jasně uvědomuje tu osobnost. Má silný až drsný 

hlas. Drsné vyjadřování ji opravdu nedělá problémy. Stále nevíme, co se to tady děje, jen tušíme, že 

to asi bude nějaká svatba. Nakonec přijíždí houkající štrúdl aut a z nich vylézá dvojice řetězem 

spoutaných aktérů. Jsou skutečně „zábavně oblečeny“, jako vodník a vodnice. Nevěsta má dokonce 

zavázané oči.  Paní starostka se musí trošku přemáhat, aby své oddávající činnosti dala tu správnou 
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atmosféru. A tak se dozvídáme, že nevěsta Anička se seznámila se svým ženichem právě na 

Soumarském mostě. Nevím proč, ale tato chvíle ve mne vyvolává nádherný pocit. Jen, aby jim to 

vydrželo. Nejsem si jist, ale zdá se mi, že nevěsta je i v požehnaném stavu. Je to stejně paráda mít 

takové kamarády, kteří zorganizují tuto nádhernou svatbu. 

 V tom přichází nějaká cikánka (Romka) a drží v ruce zabalené dítě. Nestudoval jsem cikánský 

jazyk a tak se omlouvám. „Ten si ji nemůže vzít, ten patří mně, má se mnou dítě“, povídá. Všichni 

svatební hosté, včetně nás zkoprní.  „Mne si vezmeš“. Paní starostka jako oddávající je očividně 

zaskočena. Dokonce paní starostka vyzývá přítomného policistu, aby zjednal pořádek. No zkrátka bylo 

to nádherně zahrané, ale přišli jsme na to až za několik minut, když se přítomní svatební hosté naplno 

rozesmáli. Smějeme se s nimi. Jazyk, který ona používá je skutečně dokonalá cikánština. „Hele, dej 

teda něco na děti a klidně si ji vem“. Ženich dává však jen 100 Kč, což cikánku roztáčí do dalších 

výstupů. Teď už je nám vše jasné a tak se opravdu náramně bavíme. Obrovská zábava. Starostka 

přesně podle právního řádu české republiky končí obřad otázkou, na kterou musí následovat dvakrát 

ano. Mezi tím se cikánka vytrácí. Dávám si ještě jedno pivo a všímám si, že se nenápadně přiblížila 

„bílá“ paní, která má stejné boty, jaké měla ta cikánka. Nedá mi to. Jdu k ní a ptám se, zda je to 

profesionální herečka. Jak je možné tak dokonale používat cikánské termíny. Paní se směje a říká, že 

původem pochází s Rumunska, pak žila na Slovensku a nyní tady. Jazyk ji prý nečiní problémy a má ho 

odposlechnut. Skládám jí poklonu. Ještě se vyptávám, jak je to s těmi oslavenci. Prý se chtěli vzít hned 

po letošní dovolené. Parta vodáků jim to však zajistila zde, v místě, kde se poznali a vždy jim tu bylo 

dobře. Prý o tom skutečně nevěděli. Bavíme se dobře a pozorujeme ještě pokus ženicha vytáhnout 

z Vltavy klíč od pout. Dávám si ještě nakládaný hermelín a další pivo. V tom zahlédnu, jak do tábora 

vjíždí kolona aut. Jako poslední Jarda OK1MKX. Jdeme kluky přivítat. Kluci mají štěstí a mohou se 

ubytovat přesně na stejném místě, kde jsme byli vloni. Máme tedy trošku roztrženy stany od sebe. 

Jarda MKX ještě natahuje anténu. Sedíme, povídáme si a pijeme RUM Vládi OK1FII. (Moji nepřátelé 

tvrdí, že prý jeden z táborníků toho vypil nejvíce.) Podle tajné fotografie, tuším, kdo asi.  Večer jdeme 

ještě na Plzeňské pivo. Je krásné počasí a tak nám skutečně pivo chutná. (Snad jen na jednoho člena 

expedice HI). Pivo je opravdu jako křen. Četl jsem i o tom, že české pivo se opět stává tím, čím 

odjakživa bylo. Podle odborného termínu se mu říká pitelné. Zkrátka obsah CO2 je dán kvašením a ne 

přímým přidáváním. Zkrátka odborníci říkají, že po dopití jednoho piva máte okamžitě chuť na další. 

Pokud pivo vzniká přidáváním CO2 a není vytvářeno klasickými postupy, pak vznikne pivo 

„limonádové“. To sice ve vhodný okamžik vás dokáže osvěžit, ale většinou již nemáte chuť na další. 

Někdo ho ani nedokáže dopít a vrací ho i do ledničky HI. Tyto piva koupíte pod různými názvy. 

Většinou jsou lacinější jak naše piva. Po otevření jsou jako limonáda, hodně sycené CO2. Ale i pivo a 

jeho kvalitu se musíte naučit rozeznávat. U některých členů naší expedice už nelze předpokládat, že 

poznají, co je to pitelné pivo. Ještě večer si povídáme a plánujeme činnost na další den. Je to stejně 

fajn, být ve spolku stejných HAM bláznů. 

 

 


