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Den pátý 27. 7. 2016 
 

 V noci musím vylézt ze spacáku. Pípák měří sice jen 20,3C, ale to vlhko je pralesně 

nepříjemné. K tomu mne ještě asi v půl třetí probouzí nějaká myš. Už se mi nechce spát a tak se jen 

tak válím a přemýšlím, kolikrát já tady vlastně byl. Poprvé vlastně s Lubošem OK1UN. Sakra, kdy to 

bylo? Nelením a mobilem hledám. Ano, to bylo v roce 2008. Ještě jsem to z webu nesmazal. Mám 

totiž veliký problém s místem. Těch 1GB dat od sponzorů je šíleně málo. A tak musím mazat a 

mazat… Toto tady však zůstalo. 

http://ok1if.c-a-v.com/Dovolena2007/dovolena_2007.htm 

Začetl jsem se do té historie a vybavuje se mi každý den. S Lubošem OK1UN to bylo vždycky fajn, jeho 

nápady byly téměř geniální a jeho humor fantastický. Škoda, že mu zdravotní stav už nedovoluje tyto 

expedice opakovat. Jak dlouho budu ještě jezdit já? Tak to je otázka, rychle ji zapuzuji, ale je mi jasné, 

že někdy vše končí. Prohlížím i staré fotografie z té doby a napadají mne zajímavé myšlenky. 

Poznáváte některé hamy z kmitočtu 3546kHz? 

 

Historické foto Toníka OK1IAP, OK1CQ a Jany OK1JVF 

 Znovu usínám, ale sluneční budík se ošálit nedá. Po ranním kolečku dělám kávu a sleduji 

„frkot“ v táboře. Vedle paní se chová jako na pláži FKK v NDR. Ale chápu to, převlékat se v malém 

stanu? A proč taky? Dochází mi chleba. V malém krámku však mají vše, co správný táborník může 

http://ok1if.c-a-v.com/Dovolena2007/dovolena_2007.htm
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potřebovat. Koukám na Aladina a přemýšlím, co budu dnes podnikat. Brácha dnes vyráží a přijede do 

kempu někdy odpoledne. Zkusím tedy ještě zdolat sotu Hraničář. Aladin však hlásí déšť po 14. 

Hodině. Nevadí, to určitě stihnu. Tentokrát stoupám trošku jinou cestou, je méně náročná a možná je 

i zajímavější. Hned u kempu jsem si všiml, že koupaliště se celé předělává. Prý to bude koupaliště se 

slanou vodou. No, nevím, proč to chtějí, ale proti gustu žádný deputát. 

 

Vody je skutečně dost. Přemýšlím, kolik by se z toho dalo vytěžit energie. Vychází mi to na několik 

desítek kW. Docházím až k divadlu. 

 

Krásná stavba. Pak následuje „mravenčí paseka“. 



SRH2016 – Den pátý 27.7.2016 
 

SRH2016 Den pátý Stránka 3 
 

 

 



SRH2016 – Den pátý 27.7.2016 
 

SRH2016 Den pátý Stránka 4 
 

 

Skutečně se tady mravencům daří. Postupně stoupám, až přicházím k nějakým stavením. Dále prudké 

stoupání až k oboře. Je tu opravdu pár pěkných kusů. To by byly srnčí hřbety HI. Začíná se zatahovat a 

dokonce to vypadá i na nějaký déšť. No snad to ještě stihnu. Přicházím na vršek a okamžitě stavím 

anténu. Krásné na tom všem je, že člověk nemusí přemýšlet, zkrátka ji postaví tam, kde už několikrát 

stála. 
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Vrchol Hraničáře 

Kolem jedenácté hodiny rozjíždím takový malý pileup. Přichází však starší pán a chce si povídat. Mám 

už asi 10 spojení a tak to balím a povídáme si. Je to pán ve věku 75 let a je fyzicky na tom velice 

dobře. Prý je turista a velice rád chodí na různé kopečky. Vypravuji mu loňský zážitek, jak jsme tady 

potkali divoká prasata. Prohlížím ještě vrcholovou knihu a nacházím zde loňský QSL lístek. Tak on si 

tady klidně odpočívá HI. Alespoň jsem si připomenul, kdy jsem zde byl naposled. Vloni jsem pár QSL 

lístků ve vrcholových schránkách nechal. Občas mi ho někdo poslal zpátky poštou HI. Je zde krásný 

klid a tak jen relaxuji a poslouchám komáry. V tom z ničeho nic „pecka“. Přichází to někde od 

Ostrého. Rychle zapojuji mobil a zjišťuji, že kousek ode mne se udělala bouřková mračna. Vypadá to 

však, že se to přežene tak 3km ode mne. Přesto ty „šlupky“ jsou velice nepříjemné. 
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Vrcholový kámen Hraničáře 

Rychle to balím a spěchám dolů. Opravdu bych nechtěl zase někde být promočen. Docházím do 

kempu. Skočím ještě na pivo, brácha mne určitě vyvolá na 145,550 MHz. Pivo je vynikající a tak si 

kladu tu filosofickou otázku. Co bylo dřív? Kuře anebo slepice? Plná anebo prázdná sklenice? 

 

 

 



SRH2016 – Den pátý 27.7.2016 
 

SRH2016 Den pátý Stránka 7 
 

 

Co bylo dříve. Plná anebo prázdná sklenice? 

Pomalu se vracím ke stanu a vidím bráchu. Zrovna si hraje s telefonem. No jak jinak, volá mi. Tak to 

nechápu proč telefonem a ne Baofengem. Halt už jsme si nějak odvykli. Tak stany jsou už tu dva. 

 

Pepík ještě staví nezvykle vysokou anténu. Používá k tomu závaží na provázku. Myslím, že prak je 

k ničemu. Toto je daleko efektivnější a přesnější. Je docela horko a tak se jdeme projít do města. 
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Krásné místo 

 

Selfie USPIF 
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Navštěvujeme cukrárnu. Je to samozřejmě na přání Pepíka, ten cukr miluje. Jo taky jsem takový 

býval. Počasí je nejisté a tak raději odcházíme směr kemp. V půli cesty přijde skutečný lijavec. Taková 

ta červená tečka na kupové oblačnosti. Schováváme se na hřbitově. Naštěstí neprší dlouho. Dáváme 

si ještě dvě pivka s polévkou. Paráda. Tak vlastně dnes začíná to kolektivní SRH. 

 

 

 

 

  

   


