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 Celkem se spalo dobře, i když už takové vedro jako včera nebylo. Probouzím se do tmy a 

v duchu si nadávám: „Proč jsem si včera před spaním dal ty dvě piva? Sakra co s tím? Jsou tam ještě 

nějaké objemové rezervy? Co takhle se malinko natočit?“. Ne skutečně to nejde, nedá se nic dělat, 

musím vylézt ven. Nepatřím mezi prostatiky, ale cítím s nimi. Je to hrůza chodit v noci ven. Kupodivu 

je nádherná noc a svítí měsíc. Podle skautské poučky přemýšlím, zda měsíc tvoří písmeno C anebo D. 

Jsem rozespalý a tak mi to trošku trvá, než mi to dojde. Ano D = dorůstá. Tedy úplněk máme před 

sebou. Rychle lezu zpět do teplého spacáku. Připadám si jako ten, co nosí v botě kamínek, aby zažil tu 

nádheru, když si ho vyndá. Celkem rychle usínám a vzpomínám na ty, co nemohou v noci spát. To 

musí být ale hrůza.  

 Probouzím se opět na základě slunečního budíka a to kolem páté. Sluneční budík je 

konstruován tak, že mi celou noc vyhodnocuje maximální a minimální teplotu a pak měří velikost 

osvětlení. Jakmile osvětlení překročí určitou hranici, pak se v morse spustí moje značka s aktuální 

teplotou, minimální a maximální teplotou. Geniální věc. Obzvláště toto milují ti, kteří mají postaven 

stan vedle mého. Většinou mi za to šíleně nadávají. Je to pro ně asi něco takového, jako když někdo 

ráno vleze do auta a nevypne z rozespalosti zabezpečovačku. Letos jsem udělal i úpravu a mám 

možnost přepnout výstup buď na zvuk anebo na blikající LED. Má to však jednu nevýhodu, blikající 

LED mne neprobudí. A tak to dělám tak, že se nechám probudit a ještě před telemetrickým hlášením 

to přepnu na ten světelný výstup.  

 LED dioda vysvítila minimální teplotu za noc na hodnotě 17,1C. No tak vida, proto se spalo 

tak dobře. Koukám na hodinky a nevěřím svým očím. Ten sluneční budík se zbláznil a budí mne až 

v půl šesté. Jak je to možné? Pomalu lezu ze stanu a koukám jak jelen. Všude kolem je mlha, vlhko. 

Tak je to jasné. Nu což, co se dá dělat, zpátky už nepolezu. Po ranním hygienickém kolečku ještě 

přemýšlím, že za takovéhoto počasí je vynikající koupel v rybníku. Ještě jsem se tam nekoupal a 

přitom je tam udělána i písečná pláž. Beru si tedy plavky a v tom slyším vedle od stanu pohyb. Trošku 

se schovávám. Paní leze ze stanu a kráčí v plavkách směrem k rybníku. Nu což, myslím si. Budeme 

tedy plavat oba. Ještě se vracím pro ručník a přicházím na pláž trochu později. Paní už plave. „Dobré 

ráno. Tak jaká ta voda je?“, povídám. Očividně paní je nějaká divná, asi je ještě rozespalá. Stojím na 

břehu a je mi divné, že pár metrů od pláže paní kouká jenom hlava. Opravdu se vyjadřuje nějak 

úsečně. „No já tam asi nepolezu, ono to není až tak moc čisté“, povídám. Opět nějaké zabručení. 

Sakra, co jsem ji udělal. Zase povídám nějaké nesmysly o počasí a paní je opravdu nějaká rozmrzelá. 

Pak najednou přímo přede mnou se vztyčí. Ták, už je mi jasné proč byla nervózní. Ona je bez plavek. 

Asi jsem projevil malou inteligenci, předpokládala, že mne to napadne. A já se zatím choval jako 

nějaký úchyl v kabátě. Okamžitě se obracím a se slovy omluv prchám. Slyším, jak se směje: „To 

nemusíte utíkat, já Vám neublížím“. Viděl jsem ji snad jednu setinu vteřiny, přesto ta paměť mrška si 

pamatuje veškeré detaily. Nu což, viděl jsem ve svých 65 letech opět panenku Marii, ale v té lidské 

podobě. Paní se vrací ke stanu. Sakra, je mi trapně, to opravdu muselo vypadat, jako že jsem ji 

špehoval. Jdu k ní a ještě se jednou omlouvám. Asi jsem ji nemohl udělat větší radost, směje se tak 

nějak upřímně, skutečně od srdce. Odvazuji anténu a přemýšlím, jak to udělám dál. Balit mokrý stan 

se mi nechce. Podle předpovědi počasí má být dnes 30 stupňů. Rozhoduji se pro variantu „zasušení“. 

Počkám, až vyleze sluníčko, usuším stan a pak pojedu. Mlha se zvedá skutečně pomalu, ale nakonec 
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asi kolem deváté se sluníčko ukazuje. Nastavuji na Garminu cíl cesty s parametrem – nejkratší. Již 

několikrát jsem se přesvědčil, že to není nejlepší varianta. Pro jistotu ještě kontroluji, zda mám 

vyhozeno „silnice třetí třídy a lesní pěšiny“. GPS ukazuje, že do příštího kempu ve Kdyni je to jen 56 

km. Nu což, tak to je asi hodinka cesty. Tak to jsem si jenom myslel, vede mne to krkolomnými 

cestičkami, kde úplně ztrácím přehled o tom, kde vlastně jsem. Nakonec projíždím Přešticemi. Vůbec 

to nechápu, jak jsem se tam mohl dostat. Jo GPS, to je fenomén moderní doby. Když jsme jezdili 

podle map, pak to bylo jednoduché. Vypsali jsme si městečka na trase a podle velikosti čáry na papíře 

jsme volili trasu. Stále jsme měli přehled o tom, kde jsme a říkali jsme si, že jsme zaručeně vybrali tu 

optimální trasu. No a dnes? Většinou vůbec nemám přehled, kde asi ta Plzeň je, zda jedu na jih, či 

západ. Úplný průšvih je tehdy, pokud přiblblý GPS Vás nepochopí. Jednou jsem se dostal do zácpy (asi 

nějaká nehoda vepředu). Po asi půl hodině čekání jsem si řekl, že tento problém rafinovaně vyřeším. 

Malinko jsem se vrátil, odbočil jsem na nějakou vedlejší silnici vlevo, a ačkoliv GPS řval, valil jsem to 

(podle mne) souběžně s tou původní cestou. Když jsem ujel asi 15 km, pak jsem tu paní v GPS 

poslechl (prý si to přepočítala). Předpokládal jsem, že je inteligentní a že mi nabídne nějakou novou 

trasu. Jo, ta mi však dala. Postupně mne vedla po nějakých silničkách. Motala se mnou geniálně. Pak 

se nějak uchlácholila a já se rafinovaně po 30km dostal na tu silnici, z které jsem odbočil. Největší 

průšvih však byl v tom, že se trefila přesně na to místo, kde už jsem byl. Mrcha jedna…. Od té doby 

s ní moc nemluvím, a když ano, tak na ní řvu. Hezké jednou bylo i to, když jsem služebně cestoval 

někam do Německa. Věděl jsem, že to bude nejlepší po dálnici. Kamarád si však s GPS hrál a zapnul 

funkci jen neplacené úseky. To byla věc. Z dálnice nás to vyhnalo, projeli jsme nějakými cestičkami. 

Chtěl jsem paní GPSeové pomoci a opět jsem zamířil na dálnici. Ona si to přepočítala, dala pokoj a 

nechala mne dalších 10km po té dálnici jet. Aby mne opět vyhnala někam do polí. Takto jsme si hráli, 

až mne to teprve napadlo, že je to nenormální.  

 Nakonec však do Kdyně přijíždím. U kempu je krásné koupaliště. Určitě se mi zde bude líbit, 

bláhově si myslím. Zastavuji na recepci a tam pán mne obsluhuje. Dokonce mi na mapě kempu 

ukazuje nevhodnější místa pro stanování. Pán je asi inteligentní, je vidět, že ovládá PC a dokáže mi 

ukázat i satelitní snímek kempu. Co já si pamatuji, tak inteligentní lidé ve Kdyni byli pouze ti, kteří 

pracovali v Elitexu. Jen tak mimochodem se ho na ten Elitex ptám. Pánovi se rozzářily oči, vypravuje 

mi, že tam dělal kdysi vedoucího odbytu, pak snad i nějakého náměstka. Hledáme společná jména. O 

každém mi vypravuje historku, která končí pokaždé stejně. „Jo to byl krásný a chytrý kluk, měl 

nádherně nastartovanou kariéru, dělal zde náměstka, pak ředitele“, povídá. „Pak se však uchlastal“. 

„Sakra“, myslím si, „všichni co pracovali v Elitexu, tak se z nich stali alkoholici“. Pán by ještě 

vypravoval, je však horko a já mám chuť na pivo. Loučím se a jdu se podívat na to místo, které mi 

doporučil. Docela se mi to líbí, krásná travička, vedle stromy pro anténu. Vybírám místo, kde to vše 

rozbalím. Má to jednu chybičku, ten flek (jako většina fleků zde), je na šikmé ploše. Pomalu zajíždím 

autem na tu krásnou travičku. Tak to jsem přecenil, kola se začínají protáčet a „Ferda“ se začíná na 

dveřích přebarvovat od bláta. Couvám a koukám jak blázen, já jim to tady vlastně celé „přeoral“. 

Honem pryč, ať si toho nikdo nevšimne. Nakonec stavím stan až někde dole, vedle cesty. To je teda 

blbé místo. Na tak drahý kemp se mi to opravdu nelíbí. Nakonec stavím i anténu. 
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Kemp ve Kdyni 

Měřím ještě lokátor. Ukazuje to JN69MJ66QW. Dnes je CUC, zkusím se tedy zúčastnit. Místní 

restaurace je zavřená, ale před kempem je nějaká další. Dávám si tam docela chutné rizoto a jeden 

Gambáč. Čeká mne ještě výstup na Koráb. Počasí je takové astabilní a vypadá to i na déšť. Rychle se 

tedy vracím. V kempu je otevřena místní restaurace, kde mají nějaké místní pivo. Je nepasterizované 

a pan recepční mne na něj upozornil. Prý je vynikající. Nu což, dávám si ho. Je to desítka za 23 Kč, 

tedy docela slušný pivní koeficient. Chutná po bylinkách, ale připadá mi silně vodnaté. Je horko a tak 

mi to vůbec nevadí. Trošku mne však rozčilují nějaké mouchy, co po mne lezou. Nevěnuji tomu 

pozornost a přemýšlím, co budu podnikat dál. Ty mouchy jsou čím dál drzejší a jejich čím dál více. 

„Pane, nechcete si přesednout? Pod Vámi se rojí mravenci“, povídá nějaká paní. Podívám se pod sebe 

a nestačím se divit. Tak to nebyly mouchy, ale mravenci. Lezou z nějaké škvíry betonu a jsou jich 

mraky. Rychle si přesedám. Pan výčepní zcela neekologicky vytahuje nějaký sprej a stříká a stříká… 

Všude to šíleně smrdí, ale mravenci se spokojeně rojí dál. Raději jdu do stanu. Ještě si prohlížím 

sociální zařízení, je celkem na úrovni. Nikdo ve sprše není a tak házím do automatu dvacetikorunu. 

Přesně podle návodu se to rozbliká a chce po mně, abych označil sprchu, která je mi sympatická a kde 

poteče voda. Sprchu označuji a jdu tam. Zkouším, kde je to dotykové čidlo, nemám brýle a tak to 

hledám jen tak. Zkouším vše možné. A voda neteče a neteče. Sakra, to jsem asi vlezl do nějaké jiné 

sprchy. Jdu se tedy podívat zpět k automatu. Ten si však svítí jako na začátku a znovu mne vybízí 

k hození dvacetikoruny. Jejda, tak to je docela dobrý fór. Docela mne to rozesmálo, zvláště pokud 

jsem si v duchu představil, že by se šel sprchovat brácha HI. Strkám tedy nohy do umývadla, tam 

teplá voda teče. Už dávno jsem si zvykl „vytěsňovat“ drobné negativní zážitky z mého života, je to tak 

lepší. 
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Pohled na kemp ve Kdyni 

CUC začíná až v půl osmé a tak si jdu dát ještě „zopár“ piv. Jdu kolem chatek, kde je plno aut 

označeno libereckou značkou. Hele kamarádi z Liberce. Usedám u stolu a přichází dva pánové v mém 

věku. Ten jeden má na krku dalekohled. Baví se o prasatech a hádají se o tom, na jakou vzdálenost 

cítí a které zvíře cítí nejlíp. Viděl jsem takový pořad v TV a tam říkali, že vynikající čich má lední 

medvěd. Svoji potravu cítí na kilometry. Aby řeč nestála, tak jim toto říkám. Pánové se představují, že 

jsou z Liberce. Bavíme se i o divokých prasatech a o jejich přemnožení. Pán s dalekohledem tvrdí, že 

to není tak jednoduché prase střelit. Prý se myslivcům vyhýbají HI. On je prý dobrý střelec, ale jeho 

úspěšnost střelby je tak 50 procent. Ještě se ho ptám, jestli jde dnes také střílet prasata. Prý ne, to 

v cizím revíru nemůže. Ale nedaleko je prý posed, kde je bude fotit. Je to docela zábavné povídání, 

ale jednostranné, jako bych já někomu říkal, jak se amatérsky závodí. HI  

 V Cucu dělám jen známé štace, jako OK1MNV, OK1MKX a bráchu OK1USP. Opravdu ta anténa 

je špatná, vůbec to nechodí. Je asi 19C a vypadá to na déšť. Ten přichází tak cca ve 21 hodin. Jdu spát. 

   


