SRH2018 Den šestý
Popisovat ranní kolečka již nemá smysl. Přesto každé další modré ráno je něco úžasného.
Když jsem chodil do práce, pak ihned po ránu jsem přemýšlel o tom, co vlastně je dneska za „hořák“,
co mne vlastně čeká a jak to budu řešit. Je fakt, že i těch vítězných pocitů bylo relativně hodně. Ale
bezesných nocí též. Jo „bez práce nejsou koláče“. Ale teď? Člověk se probudí a musí postupovat
podle logického scénáře:











Žiju?
Mám mokro v kalhotách?
Přepočítej zuby, ještě včera jsi jich měl 11
Chodí to?
Bolí něco?
Kolikátého dnes je?
Zahraj na pádle svoji značku.
Jde to? Pak nevracej licenci, Parkinson ještě nepřišel.
Víš, kde jsi?
Že ti něco překáží? Tak to nic, ten orgán má málo testosteronu a s tím nic nenaděláš.

Ještě lépe je napsat si otázky na papír a každé ráno si to číst.
Opravdu je nádherné ráno a já prošel všemi testovacími otázkami. Ještě jedna se mi tam
vloudila navíc. Chutná ti ještě rum? Tak jak na tohle mám odpovědět, pokud si to nezkusím. Dávám si
velikého „hlta“ a zjišťuji, že jsem na tom stejně jako za mlada. Zkrátka mi to chutná. Po dobré kávičce
chvilku klábosíme s Luďkem na 3560,9 KHz a já se rychle rozhoduji, že tentokrát zopakuji vloni
objevenou hezkou trasu. Vlakem do Zátoně, pak vylézt na Bobík, odvysílat si to a dále po červené
zpět do Volar. Tam si dát něco dobrého v nádražní restauraci a vrátit se do tábora. Podle
nezaručených zpráv má dnes přijet i Dan OK2PVX se synem. Je mi docela krásně. Možná to bylo i tím,
že můj organizmus požaduje ještě jeden test chuťových rumových buněk. Do vlaku lezou i děti
z vodáckého tábora odnaproti. Nevím, zda jde o nějaký intelektuální výběr, ale připadají mi takoví
chytří a ukáznění. I jejich vedoucí je rozumný a baví se s nimi, jako s kámoši. Podle slov poznávám, že
jedou do Lenory, kde si půjčí lodě a sjedou úsek Lenora – Soumarský most. Tento úsek totiž není
omezován našimi ochránci přírody. Mám takový pocit, že toto je jediná správná cesta. Výchova naší
mládeže a to pokud možno ve stylu Junáka (českého skauta). Ti mladí vodáci si určitě po sobě uklízí a
nezanechávají po sobě v přírodě nepořádek. Alespoň si to myslím, protože jejich vedoucí u mne budí
důvěru. Ti nikdy mi nehodí do ohně konzervy a „bordel“ jako mi to jednou udělal student ČVUT.
Na Zátoni vystupuji z vláčku GW train.
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Všichni asi jedou do Kubovky, jsem tu sám. Po kolikáté jsem tady už šel? Opravdu nevím, ale
naposledy s bráchou, když jsme šli demontovat MIB maják Bobík. Cesta je velice příjemná a tak se
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„kochám“. Nádherný lesní nasycený vzduch. Potkávám i nějakou 70 letou turistku. Je vidět, že ji trápí
asi artróza, ale veškerou bolest vyvažuje radost ze života. Zdravíme se. Stejně je to krásné, když se lidi
ještě umí pozdravit. Není nic horšího, než když mlčky projdete kolem sebe. Jsem sice kmet, ale aby
nedocházelo k trapasům, většinou zdravím jako první i když někomu je třeba 20 roků.

Postupně docházím až před oboru. Škoda, že jsem nevzal sebou opravený maják. Mohl jsem ho
nainstalovat v místě, kde sloužil dva roky ten starý. Ukázalo se, že to místo bylo vybráno velice dobře.
Ale on tady stejně není brácha. Já sice v zádech žádná železa nemám (jako on), ale jsem asi tak o 300
procent méně ohebný jako on.
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Fotím si ještě turistický rozcestník. Ano musím pokračovat dále po červené. Vloni jsem tu nacházel
spoustu nádherných hřibů. Teď absolutně nic.
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Na vrcholu Bobíka mne čeká překvapení. Musela se zde prohnat nějaká bouře. I ten smrk, co na něm
je umístěna vrcholová krabice, je přelomen. Celé je to rozryté od traktorů. Co nadělám. Rychle
vytahuji anténu a připravuji se na pileup.

Na vrchol přichází i nějaká rodinka s dvěma holčičkami. Pán si znaleckým okem prohlédne mé
krabičky a jasně definuje diagnózu: „Amatér?“. Více ho nezajímám HI. Paní je sdílnější a tak se bavíme
o tom, co zde vlastně dělám a co je to SOTA. Dokonce si poslechne i telegrafii ze sluchátek. Holčičky
jsou však stydlivé a tak je na CW neupoutám. Nezdá se mi, že bychom dělali malou propagandu
našeho koníčka. Bohužel to však už nikoho neláká. Taky dnes už nejezdíme na koních, nestřílíme
lukem… Halt, tak to dopadne i s tím rádiem. Jsem bohužel v tomto pesimistou.
Bobík je sota sot. Nádherné klidné prostředí, krásné sedátko se stolečkem, nádherný čerstvý
vzduch. Škoda, že tu už nejsou borůvky. Brácha se vloni na nich vyloženě „pásl“. Nikdo další sem už
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nedorazil a tak jsem se tady i nasvačil. Prohlížel jsem si i vrcholovou knihu. Měl jsem zde několik
zápisů. Bohužel ta stará tu už není.

Zanechávám zde alespoň QSL lístek. Snad ho tu nějaký další Sotař objeví. Vůbec se mi nechce jít dál.
Opět se udělalo obrovské vedro. Jdu jako mátoha a jen tak pro zábavu se snažím napodobovat ptačí
zpěv. Moc mi to nejde, ale stejně jsem vyvolal zvědavost u jednoho konipasa. Co zde dělá v té výšce
mi není úplně jasné, ale vždyť je to jedno. Hlavně, že tu nějaký je. Postupně se dostávám až do Volar
a okamžitě jdu do hospody. Teprve tam zjistím, jestli mi jede nějaký vlak. Vlak jede až ve 14:47 a tak
mám plno času. Piju jedno pivo za druhým a k tomu si dávám klasický guláš. Není to zlatokopecká
hospoda a tak skutečně mi to chutná. Je to zkrátka čerstvé, není to ohřívaný polotovar.
Ve 14:40 platím a spěchám na nádraží. Tam plno lidí a vláček je asi 100m od nádraží. Pan výpravčí je
očividně nervózní. Ovšem asi na GW train nemá páky. Několikrát vychází na perón a dívá se směrem
k vlaku. Pak jde dovnitř, přináší mobilní telefon a volá strojvedoucímu. Je 15:03 a vlak už měl být
minimálně 16 minut na trati. Ptám se výpravčího, co se stalo. Mávnul rukou: „On usnul“. No
panebože, máme vůbec záruku v těch soukromých službách, že to bude bezpečné? Když jsem koukal,
že lokomotiva má internetovské připojení (kvůli on line platbám kartou), že je vybavena GPS, tudíž je
sledovatelná, pak nechápu, že někdo z centra si nevšiml, že jim usnul strojvedoucí a nepřijel včas na
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nástupiště. Vzpomínám, co by na to říkal můj táta. Nepamatuji, že by někdy přišel do práce pozdě, či
že by na lokomotivě usnul. Nakonec se přeci jenom dostávám zpět do tábora. Dávám si pivo a mám
telefonát. Volá Dan OK2PVX, kde jsme ubytovaní. Je zde poprvé a přijímač na lišku sebou nemá. Dan
si staví příbytek a pak jdeme všichni na pivo. Po pivě Roman vyrábí oheň a Dan přináší pozdrav
z Moravy. Opravdu fantastická hruškovice. Je mi záhadou, proč všechny kořalky pálené v Čechách se
chutí nevyrovnají těm Moravským. Mladý Dan se rozhodl, že bude spát venku. Nu což, proč ne.

Na zítřek je velice špatná předpověď počasí. Studená fronta nás má zasáhnout kolem 14. hodiny. No
uvidíme.
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