SRH2018 Den třetí
Probouzím se opět kolem páté ranní hodiny. Ranní kolečko vždy začíná stejně – QWC, koupel,
káva, studium počasí, studium případné trasy, přehled zpráv a ranní sked. Ještě večer jsme se
s Romanem domlouvali na tom, že případně bychom spolu mohli zdolat Boubín. Moje obvyklá
milovaná trasa je – vlakem do Zátoně, vylézt na Bobík, přejít oboru, vylézt na Boubín, slézt dolů do
Kubovky a dále na Obrovec. Je to vlastně 30 bodová procházka po sotách. Celkem to dělá něco přes
22km. Tentokrát v tom vedru se mi to nechce absolvovat. Ještě ráno jsem dospěl k názoru, že jsem
nikdy nešel trasu z Boubína do Vimperka. Východisko pro start je samozřejmě Kubova huť. Jestli opět
bude pře 30C, pak procházka z kopce bude určitě zajímavější, jak lézt do kopce. Usrkávám kávu, mám
puštěný maják přítomnosti a čekám, až se probudí Roman. Vedle jeho obytňáku se najednou
objevuje zajíc. Typické krásné dlouhé uši. Ozobává větvičky u Romana. Ten o něm již ví a vlastně žijí
v takové pospolitosti. Roman mu říká Karel. Jsem od něj tak 30m. Stále mne sleduje, ale nenechá se
vyrušovat. Teprve, když začnu mít spojení s Luďkem, tak očividně nastraží uši a sleduje, co se bude dít
dál. Mezitím vstává Roman a tak se narychlo domlouváme, že vlak jede někdy před devátou. Užívám
si ještě radiového klidu a konstatujeme s Luďkem, že zde existuje určitá zákonitost. Signály zesilují
přesně za deset minut osm. Loučím se s Luďkem a ještě balím sebou i TCVR. Romanovi dochází plyn,
slibuji mu, že zítra po ránu mu láhev dovezu. Plynem vaří, ale hlavně používá u plynové ledničky. Po
loňské zkušenosti s kuřaty, si již dává veliký pozor, aby vše fungovalo. Vloni totiž snědl nějaké kuřecí
maso a tím pádem se mu přemnožily bakterie nevhodného typu. Tenkrát jsem mu svým endiaronem
zachránil život HI. Endiaron je můj oblíbený lék. Má tu výhodu, že se dá užívat i preventivně, pokud
cítíme, že jsme se dostali do prostředí ohrožující naši střevní flóru. Je koncipován tak, že ničí pouze
bakterie, které ve střevu nemají být. Sledovat počasí asi nemá smysl, je skutečně vymeteno. Přesto
mi to nedá a zapínám v mobilu internet. Je zde vynikající pokrytí LTE od T mobile a Vodafonu. Pro
připojení používám druhou SIM od T-mobile. Je to tarif data Twist a má tu výhodu, že je to datová
předplacenka. Po dobití 200 Kč dostanu 500MB a ty mohu vybírat celých 12 měsíců, než musím znovu
dobít. Letos jsem však použil na dovolené jinou fintu, která se nakonec ukázala velice efektivní.
Zakoupil jsem si předplacenku od Vodafonu.

Stojí také 200Kč a má tu výhodu, že 100 Kč si mohu provolat a pokud kartu aktivuji, pak mám
k dispozici ještě 1.2GB dat, ale musím je spotřebovat do 14 dní, jinak propadají. Kartu jsem si
aktivoval těsně před dovolenou. Dostal jsem SMS, že mi Vodafone posílá dárek a to dalších 500MB.
Po dojezdu na Soumarák jsem při návštěvě portálu Můj Vodafone dostal další zprávu o dárku a opět
následovalo navýšení o 500MB. Celkem mi tedy věnovali 2.2GB dat a to za cenu vlastně jen 100Kč.
SRH2018 Den třetí

Stránka 1

Tento balíček se dá i obnovovat, ale znamenalo by to dobít kartu každých 14 dní dvěma stovkami. To
pro mne nemá význam a tak po vyčerpání dat kartu s čistým svědomím zahodím. Potřebuju-li další
data, je výhodnější koupit kartu novou.
V půl deváté s Romanem vyrážíme na nádraží. Není to daleko (cca 700M) a tak ještě
kontrolujeme stav vody pod mostem. Není to sice k jásání, ale Vltava je s omezením sjízdná. Vláček
do Strakonic přijíždí s mírným zpožděním. Je to vláček soukromé firmy někde z Ústí nad Labem – GW
Train. Na této trati nejezdí průvodčí, je zde samoobslužný systém. Chvilku tápeme, jak navolit stanici
do které jedeme. Nakonec to řešíme vyhledávačem. Platební karta Romanovi zde nefunguje
(pravděpodobně přerušené spojení s internetem) a tak vkládám peníze. Vše funguje a mám z toho
velikou radost, přemýšlím však, jak by si tu jízdenku koupil někdo, kdo nemá ani ánung o počítačích.
Vlak je celkem čistý, velice prostorné a čisté WC. Všude upozorňování na obrazovkách. Dokonce vlak
má i vlastní obrazovku, kde můžete na mapě vidět jeho polohu. Škoda jen, že koleje jsou zanedbané.
S vláčkem to mlátí ze strany na stranu. V pořádku se dostáváme až do Kubovky. Roman si dělá
fotografii nejvýše položené stanice v Čechách. Je zde i „venkovní muzeum“ této trati.
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Jak se nakonec ukázalo, většina cestujících v Kubovce vystoupila a pokračuje pěšky na
Boubín. Trošku jsme se zdrželi při prohlídce Řopíku na Basumských lukách. Ale postupně pak celou
skupinu doháníme. Stále mi ještě nedá spát teorie Romana o 80km na kole a oblíbenosti italských
oper. Doháníme jednu slečnu o trošku mladší než Roman a já ji pokládám záludnou otázku: „Ujela
byste na kole 80km?“. Paní se usmívá a povídá: „To asi sotva“. Vidíš, myslím si. A přitom je to docela
sportovní typ. Abych ji ještě dorazil, ptám se ji na oblíbenost italských oper. „Tak to už vůbec ne, já
opery nemusím“. „Proč se ptáte?“. Paní jemně vysvětluji, že Roman má takovéto kriterium k výběru
partnerky. Směje se a nakonec povídá: „Kdybych trošku trénovala, pak to zajisté zvládnu“. Teď už se
smějeme všichni tři. „Vidíš“, a to je právě to, že musíš na těch známostech pracovat i ty. Žádně
nesplnitelné požadavky, ale musíš si ji vytrénovat sám.
Probíráme s Romanem jeho zaměstnání, jako zdravotního záchranáře. Opravdu málokdo si
uvědomuje, že záchranná služba v České republice patří mezi jednu z nejlepších na světě. Jak po
materiální stránce, tak po stránce lidských zdrojů. Roman mi vypravuje, jak je zabezpečují Hi-Tec
věcmi. „No podívej se na tyto boty“. Zrovna takové nám koupili“. Boty si prohlížím a připadají mi jako
„oficírské hnědé kanady“ z dob mého vojančení. Vypadají úplně nové a nerozchozené. Právě problém
vojenských kanad spočíval v tom, že nové boty se museli ochodit. Proto jsme my staří mazáci, si brali
staré a již ochozené boty. To byla pak paráda. Pohorky, to je dokonalá věc, zvláště do Alp, kde se
šlape po skalách a různých výčnělcích. Jednou jsem si tam vzal nějaké čínské botasky. Věřte, že jsem
si to pak krásně užil. Takovou blbost již nikdy neudělám. Je tedy fakt, že dnes umí vyrobit nádherné
boty, které již při prvním obutí Vám sednou. Obsahují tlumící vložku a dokonce u různých firem se
můžete dočíst o jejich přilnavosti, paropropustnosti, nepromokavosti atd. Samozřejmě bota, která
má všech pět P stojí řádově kolem 5000 Kč. Ale věřte, že se to někdy vyplatí. Postupně se dostáváme
až pod Boubínskou rozhlednu.
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Zabírám krásné sezení těsně pod věží a za pomoci Romana taháme vlastně vertikální anténu. Celkem
bez problému se to dá vyladit. Po sebeanonci se rozjíždí celkem slušný pileup. Nemám však v plánu
tady sedět dlouho a tak po jeho odeznění to balím. Naproti se usadil nějaký pán a je jasně vidět, že ví,
o co se jedná. Ptá se mne jakou rychlosti asi jedu a zda to pádlo není malé. Upřímně řečeno je to
pádlo OK1QO a mně osobně nevyhovuje. Je to taková náhražková věc, na kterou se nedá jezdit moc
rychle. Ptám se ho, odkud tuto problematiku zná. Pán je najednou takový tajemný a na mou otázku
neodpovídá. Když odejde, bavím s někým dalším a ten mi prozrazuje, že pán je výsadkář sloužící
v Prostějově. Aha….ale jo, ani se mu nedivím. Asi žádný aktivní voják nechce prozrazovat svoji
identitu. Sundávám anténu a hledám, kam se mi ten Roman „zašil“. Nacházím ho na vrcholu
rozhledny, jak se kochá. Dohlednost je však mizerná. Jen tak tak, je vidět Temelín. Balíme a
pokračujeme dolů směrem na Vimperk. Roman má problém s neochozenou botou HI-TEC. Naštěstí
nosím sebou polštářky. Roman zkouší i to, zda se dovolá na svoji zdravotní základnu. Moc to
nefunguje. Je to jen důkaz toho, co všichni již několik desítek let tušíme. Na kótách typu Cukrák,
Ještěd, Černá hora, je takový radiový smog, že někdy spojení je nemožné. Např. na Ještědu naměříte
po celém VHF/UHF pásmu „šum“ odpovídající úrovni 1uV na 50Ohmech. Kde jsou ty doby, kdy jsme
tam slyšeli trávu růst. Stovky a stovky antén, obrovské výkony. Už to nikdy nebude fungovat tak, jako
před 40 roky. To byla paráda. Na strmé kamenité cestě potkáváme dva kolaře, kteří tlačí kola. Jen tak
z legrace se ptám, zda by ona žena ujela 80km. „Pokud to nebude takový prďák jako tady, pak zcela
bez problému“. Povídá. No vidíš Romane, to by šlo. Jediný zádrhel je však v tom, že je jí asi 25 roků a
asi by nás nechtěla. Příroda je zde nádherná a dokonce nacházíme i houby. Nechápu, kde se tady
berou, ale prý tady minulý týden dost pršelo.
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Postupně s jazykem na vestě přicházíme do Vimperka. Hospody s jídelnou jsou již zavřené. Naštěstí
naproti nádraží je hospůdka zvaná „vagon“. Ukrutně to tam smrdí cigaretovým kouřem. Nedokážeme
si vysvětlit proč a máme na to plno spikleneckých teorií. Nakonec si dáváme jedno pivo a musíme na
autobus. Vlak odtud nejezdí, je nějaká výluka. V Lipce nás autobus vyhodí a my konečně usedáme do
našeho GW train. Je strašné vedro a tak skoro okamžitě usínám. Probouzím se někde až před
Soumarákem. Dohadujeme se o tom, že na levém břehu Vltavy je bufet, kde mají Plzeňské pivo.
Dokonce na jídelním lístku mají i smažený sýr a řízek. Oproti tomu hnusnému Protivínu je to nádhera.
Cena sice o trošku vyšší, ale to mi opravdu nevadí.
Jen s obtížemi stíhám sked s bráchou. Je to takový radiový zážitek, asi srovnatelný s tím, co
jsme zažívali na pionýrských táborech, když nám přišel dopis od rodičů. Usínám zdravě…nádherný to
byl den.
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