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 Včera jsem usnul jako mimino. Asi to udělala ta dobrá Plzeň z druhé strany Vltavy. Probudil 

jsem se na odvodnění asi v 1 hodinu a všimnul jsem si, že Roman ještě přikládá do ohně. Když jsem 

šel spát, bylo kolem 25C, ale teď po ránu jsem registroval podstatné ochlazení. Největší problém však 

byl v tom, že mám vyfouklou karimatku a že jsem se se spacákem jen přikryl. Vlastně jsem se probudil 

chladem už asi v 5 hodin. Kontroluji ještě pomocí pípáku teplotu, kterou mi to registruje na 10.1C. 

Vstávám a vydávám se na ranní kolečko. Koneckonců na chlad je nejlepší ranní koupel. Mydlím se 

tentokrát velice poctivě a kromě ručníku sebou beru ještě JHR (Jindřicho Hradecký Rum). V těch 

vedrech mi to skoro nechutnalo, teď však zažívám ranní slast HI. Vracím se ke stanu a vyndávám i svůj 

data logger, abych si všiml, že ten zaregistroval ranní minimum na 9.6C. Na Soumaráku to bývá běžná 

ranní teplota, dnes je to však spíše výjimka. Nahrávám data do počítače a sleduji „houpance teploty“. 

Je to opravdu zajímavé. Teploty nad 30C zde opravdu pamatuji jen sporadicky. Ale přesvědčte se 

sami. 

 

Opravdu dnes je totální minimum, způsobené jasnou oblohou a blížící se studenou frontou. Včera 

Romanovi přijel na návštěvu bývalý spolužák s manželkou. Jsem zvědav, jestli mají kvalitní spacák. 

Vyrábím si kvalitní a silnou kávu Gold (za 49Kč z Lídlu) a přemýšlím, které rádio si vlastně mám 

zapnout. Doba Random spojení je ta tam a tak pravděpodobně mne stejně zavolá jen Pepík OK2BJM 

a nebo Luděk OK1HAS. Zapínám tedy maják přítomnosti a otevírám nějakou rybí konzervu. Je 

zajímavé, že rybí konzervy se na túrách osvědčují. Mám sebou i vynikající Pikok konzervu vepřového 

masa. Ta je však v plechu a většinou se nedá jednou osobou sníst. Chce to ještě bráchu, ten tu 

bohužel není. Naštěstí se brzy ozývá Luděk a tak mu vypravuji veškeré zážitky z předešlého dne. 

Rozebíráme i změnu počasí, která má večer přijít do Jižních Čech. Zatím tomu nic nenasvědčuje a je 

nádherné jasné ráno. Probouzí se i Roman. Má se mnou domluveno, že kolem půl deváté vezmu auto 

a odvezeme prázdnou propan butanovou láhev na druhou stranu Vltavy, kde má domluvenou 

výměnu. Bombu nakládáme a já s ní odjíždím. Bohužel tak nešťastně, že narazím spojlerem na 

kámen. Rána je to obrovská. Ale teprve tady člověk vidí, jakou výhodu má spojler z umělé hmoty. Jen 

to šíleně zarachotilo, ale vůbec nic se nestalo. Pamatuji, jak se mi něco podobného stalo u Š120. Tam 

to bohužel bylo z plechu a tak kamínek zanechal trvalé stopy. Ještě Romanovi domlouvám, že by měl 

ve svých kritériích „zkoušek“ žen, doplnit podmínku „nabourání spojleru“. Jana se mnou tenkrát asi 3 

dny nemluvila.  
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 Výměna se povedla a já kolem deváté hodiny startuji na své oblíbené soty k Libínu. Než 

dojedu do Volar, tak vždy se zastavuji u kamenného pomníčku Charlese Havláta. Američana s českými 

kořeny, který padl u Volar na samém konci druhé světové války. 

 

 

 Je zde popsán i celý jeho příběh. Bylo to velice smutné. Nic jiného pro Charlese nemohu 

udělat, než se mu poklonit. To dělám pravidelně od doby, co zde ten pomníček stojí. 
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 Projíždím Volary a přemýšlím, kam se vlastně vydám. Libín a Volovický vrch jsou jasné soty. 

Chce se mi však zdolat i něco, kde jsem vůbec nikdy nebyl. Zřejmě to však nebude problém, protože 

v tomto kraji je sot dost. Odkládám auto v labínském sedle. 
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Se zájmem si ještě prohlížím místní májku. Sakra, to by byla podpěra na anténu. Brácha by tam 

nádherně dohodil závaží. Že bych pod záminkou májky si něco takového vybudoval u paneláku? 

Usmívám se. Ono i vztyčit takový klandr se musí umět. Stoupám po modré turistické a v duchu si 

připomínám, že nesmím zapomenout zabočit doprava. 
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 Pod lesem je překrásný výhled na Boubín a Bobík. 

 

 Zajímavé je i to, že je nádherný jasný den, kdy v minulosti na Libín chodilo spousty lidí. Teď 

však potkávám jen nějakou babičku turistku se svým vnoučkem. Čert ví, čím to je. Stoupám, funím a 

zkouším i nahodit místní převaděč. Samozřejmě absolutně žádná odezva. Co naděláme. Pomaluj 

rozbaluji anténu těsně pod vrcholem. Zkouším ještě pomocí samospouště zdokumentovat, odkud 

jsem vlastně vysílal. 
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 Podmínky jsou výborné a tak během 9 minut dělám 20 spojení. Asi bych toho ještě udělal 

více, ale mám před sebou ještě pár sot. Přemýšlím, zda si vylezu na rozhlednu. Byl jsem tam již asi 

padesátkrát a nějak se mi letos nechce. Objednávám si v bufetu pod věží nealkoholické pivo. 

Obsluhuje tam nějaký hošík, podle mne tak 15. letý. Pochopitelně tam nemají skoro nic. Ceny 

zlatokopecké. 

 

 Jak může takový mladíček podávat alkoholické nápoje? Naštěstí vystavuje EET. To je teď nová 

móda, kterou pan Babiš asi nedomyslel. Tolik kontrolorů nemá a tak v neznámé hospodě Vám 

napoprvé EET vystaví. Pokud jste tam již popáté, pak vědí, že nejste kontrolor a žádné EET Vám 

nevystaví. Šup „malá domů“. Zákazníky to vlastně přímo neokrádá, ale stát (což jsem i já) samozřejmě 

ano a to o to DPH. Přitom před zavedením EET každý hospodský křičel, jak nutně musí zdražit, 

protože provoz pokladny něco stojí. Teď jsou asi spokojení, protože zdražili a EET si strkají do 

vlastních kapes (samozřejmě to nesmí přehánět, aby to nebylo nápadné). A tak mají dalšího 
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bohatého tuzéra. Prohlížím si zbytky krásné hospůdky, co zde ještě před pár lety byla. Dnes zavřeno. 

Pokles zájmu o návštěvu hospod je samozřejmě veliký. Zkuste spočítat použitelné hospody ve vašem 

okolí. Pokud říkám použitelné, tak myslím třeba takové, kam byste vzali na jídlo amatéra N1MM, 

pokud by k Vám přijel na návštěvu. Hrůza… V Liberci snad tak 5 hospod. Těch zlatokopeckých je však 

všude plno. Zkrátka „pajzlů“, kde se neumí postarat ani o kvalitu piva. Přitom 100 procentní marži na 

pivo si dává každý. Ale nerad bych se zapletl do něčeho, čemu zas až tak moc nerozumím. Jestliže mi 

však někdo ohřeje picu, prodá mi ji za 120 Kč a nakoupil za polovinu v Makru, pak se nesmí divit, že 

mne takové pohostinství nezajímá. Vzpomínám např. na domácí hospůdku v Mařenicích. Mají tam 

bohatý výběr jídel. Všechna jídla stojí 87 Kč a jsou čerstvě připravena (žádný polotovar). Tam si to 

jídlo dám pokaždé. A pokaždé si krásně pochutnám a najím se. Zlatokopové vědí, že práce bolí. Tedy 

prodávají polotovary a servírují na papírovém tácku. Kdo by jim myl nádobí? Ale asi tak to mělo být, 

v rámci úspor si budeme kupovat domů lahváče. Přitom zapomínáme, že dobrá hospoda je vlastně i 

kus kultury. 

 

 Pomalu scházím dolů a po cestě studuji, kterou tu neznámou sotu si mám dát. Začíná být 

děsné vedro. Nechce se mi do kopců moc lézt a tak nakonec vybírám sotu Nebahov JC-055. Zkrátka 

zajedu do vesničky Nebahovy, odložím auto a ty cca 3 km dojdu pohodlně po cestě. Jak vymyšleno, 

tak provedeno. V autě už je takové horko, že zapínám klimatizaci. Ještě přemýšlím, zda mi při 

posledním servisu odstranili z klimatizace i Bacily. HI Asi ano. Pomalu se courám na vršek a pozoruji i 

partu kopáčů v Nebahovech. Jak to vedro mohou vydržet. Opravdu by mne to asi zabilo. Docházím až 

na vrchol, který má 788 m nad mořem. Ale schválně se podívejte na profil výstupu. Myslím, že tato 

sota aspiruje na zrušení. To je přeci degradace sportu HI. Ale budiž, je to něco jako procházka na sotu 

Přilba. 
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 Fotím si do kroniky vrcholovou tyč. Je opravdu šílené vedro. Dopíjím teplou vodu z čutory a 

přemýšlím o tom, jak po vysílání z Voloveckého vrchu se vrhnu na Plzeň v tábořišti. Hledám něco, na 

co bych si mohl sednout. Je to tu nějaké neútulné a tak vybírám zvětralý pařez. Rychle natahuji 

anténu a rozjíždím po sebeanonci pileup. Podmínky asi nestojí za nic. Je to takové pomalé a 

zamrněné. Zrovna lovím signál od EA2LU, když si všímám podezřelé aktivity zdejších vos. 

Pravděpodobně můj „soťácký“ pach je vzrušuje. Najednou jich mám na sobě více než jednu. První 

zabíjím a cítím, že další mi leze pod rukou. Dále jsem to nestačil domyslet. Zkrátka a dobře, jsem 

vosám zasedl jejich vchod. Podle vyprávění různých včelařů však vím, že společnost vos není veliká, 

jen několik desítek dělnic. Asi si dovedete představit, že na JC-055 jsem snad nejrychleji v životě 

zabalil své sota věci. Od naprostého krachu mne zachránil jen repelent značky Difusil. Fungoval 

skvěle. Při souboji s nimi jsem ho sice celý vystříkal, ale jinak jsem dostal jen tři štípance. Nejsem 

alergik a tak se vlastně nic nestalo. Rychle se vracím zpět k autu. Zapínám klimatizaci a vláčím se do 

kopce pod Libínem. Zajíždím ještě do vesničky Perlovice. Na Voloveckém vrchu jsem byl vlastně již 

vloni. Jdu tedy po paměti.  

 Nakonec ještě zajíždím do nádražní hospůdky ve Volarech. Ta totiž není zlatokopecká a tak si 

dávám svého oblíbeného a čerstvého vrabce. Při zpáteční jízdě ještě doplňuji PHM. A okamžitě se 

vrhám na bufetové pivo. Jaká to slast. Dávám si celkem 4 kusy Prazdrojů a cítím, že jsem tím 

alkoholem poražen. Usínám pod borovicí. Budí mne až Roman, zda nejdu na jedno HI. Ale jo…. 

 Nakonec se krásně bavíme o cestování s jeho kamarádem. Procestoval sám skoro celý svět. Je 

to typický „chybovač“. To je člověk, který dokáže najít chybu v letenkách a tak cestuje nápadně 

lacině. Trošku mne však zaráží, že cestuje a nezná ani jeden jazyk. Nechápu to. Prý používá 
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překladače v mobilu. Je tady fakt, že už to dnes funguje Googlu docela dobře. Ještě si odbývám sked 

s bráchou a chvilku sedím s Romanem na dobrém vínku. Postupně jsem však již tak tím vedrem 

vymordován, že jdu spát. Obloha se zatahuje, blýská se, ale neprší. Jsem zvědav, zda zítra dorazí Dan 

OK2PVX. 

 

 


