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Den třináctý 4. 8. 2016  
 

 Jak si usteleš, tak si lehneš. Toto pořekadlo skutečně platí. Včera večer jsem ulehl a měl jsem 

pocit, že mám hlavu nějak divně dolů. Nevěnoval jsem tomu pozornost. Bohužel se nakonec ukázalo, 

že to vůbec nebylo příjemné. Původně mne měl vzbudit sluneční budík, nakonec ho však vypínám a 

vstávám asi ve tři čtvrtě na šest. Je to zajímavé, jak za těch asi 14 dní se zkrátil den.  

 Jdu na své pravidelné hygienické kolečko. Bohužel však v umývárně je „baba Jaga“. Uklizečka, 

která toto řemeslo dělá od nepaměti. Pamatuji si jí ještě z dob, kdy jsme sem jezdili s Janou. Jezdí na 

kole s košíkem a vozí v něm malého psa. Vehementně mi zabraňuje vstupu, i když ji vyhrožuji, že 

nakonec bude muset uklízet i před umývárnou. Jen toto pohrožení mi umožnilo pokračovat v kolečku. 

Sprchuji se a je mi strašně fajn. Počasí jako z partesu, nádherně modrá obloha. Snídám a mám na 

uších sluchátka. Zrovna se tam objevil Luděk a jeho parta na ranním skedu. Telegrafuji plno pozdravů, 

když najednou se mi po stolečku rozlívá káva 

 Koukám jak blázen, byl jsem nenápadně „přejet“ nějakou škodovkou. Paní zřejmě v autoškole 

nedávala pozor a couvání v zatáčce moc dobře nezvládá. Naštěstí jela tak pomalu, že jsem před 

úplným přejetím ji svým mocným hlasem zastavil. Zubí se, ale čekal jsem nějakou omluvu. Nic 

takového, jen nevinný úsměv. Chvíli ve mne bouří adrenalin, ale nakonec se taky rozesměju. Vždyť se 

vlastně nic nestalo, kávu si mohu udělat novou. Paní to na druhý pokus zvládá bez větších problémů. 

Ještě stačím poslechnout majáky MIB. Je to zajímavé, ale tady jsou slyšet nádherně. 

 Kolem deváté se kemp začíná probouzet. Beru sotí rádia a postupně jdu směrem na 

Františkov. U cedule mi to nedá. Zkrátka Františkov je i čtvrť Liberce. To si zaslouží selfie. 
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Kolibačný kopec je nádherná sota. Myslím dokonce, že už ji někdo zrušil. Ona se totiž nedá rozpoznat 

od okolního terénu.  Ačkoliv je už zrušená, zažívám zde docela slušný pile up. 

 

Rozhoduji se ještě o tom, že půjdu zpět nějakou cestou, kterou neznám. Bohužel moje mapy v Locusu 

jsou již hodně staré a tak cestička, kterou jsem si vybral, náhle končí a nic…. Opět a opět přemýšlím, 

zda někdy bude možno zakoupit mapy, kde bude vše v takovém stavu, jak je to ve skutečnosti. Zatím 

jsem takovou mapu ještě nenašel HI.  

 Dostávám hlad a tak se vracím zpět do Františkova. Zaujme mne nová hospoda Dračice. Tu 

ještě neznám. Vynikající Prazdroj, příjemná obsluha. Co více si přát? Nakonec proti mému zvyku si 

dávám čtyři piva. Bylinka chmel začíná působit. Vracím se do kempu a ulehám venku před stanem. Po 

probuzení kontroluji ještě počasí. Zítra se to má opět zkazit. Nedá se nic dělat. Pojedu tedy domů. 

Ještě jdu na vynikající kuřecí salát. 
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Dělám malou inventuru. Celkové náklady na letošní SRH byly podstatně nižší, než v jiných letech. 

Včetně benzínu jsem utratil méně než 6000 Kč. Najeto bude něco přes 800 km. SRH2016 končí, ať žije 

SRH2017. 


