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Den čtvrtý 27. 8. 2019 
 

 Je konec srpna a začínám opravdu věřit na klimatické změny. Musel jsem v noci vylézt ze 

spacáku a jen se s ním přikrýt. Hrozné vedro. Podle mého slunečního budíku, byla minimální teplota 

něco málo pod 20 C. Vstávám kolem půl sedmé a jdu na ranní kolečko. Trošku je to komplikované, 

protože tam vládne paní uklizečka. Nakonec i tuto zábranu překonávám a místo teplé vody na sebe 

pouštím tu studenou. Je to na žetony, ale naštěstí se dá poměr studené a teplé nastavit.  

 

Ještě si stačím vyndat stoleček a na něj Rozkmita. Mám sebou sice i HB-1B, ale ten mám složen v Sota 

výbavě. Při ladění antény zjišťuji, že tentokrát v L článku je potřeba nastavit 7,5uH, kdežto včera to 

bylo více. Asi se anténa někde sesunula, či čert ví…. Na „svém“ kmitočtu 3560,9 kHz dávám výzvu. 

Okamžitě se ozývá Pepík OK2BJM a Jarda OK1MKX. Naprosto jsem uchvácen čistým příjmem. Pepík 

mi vypravuje zážitky z ranního chytání ryb. Nevím proč, ale dostal jsem na ryby obrovskou chuť. Když 

jsem včera přijížděl do kempu, tak jsem si všiml, že před rybníkem v kioscích ryby mají. No uvidíme. 

Plán je jasný, pojedu do Hojné Vody a odtud na SOTU JC029, kopec Vysoký. Je to moje oblíbená sota, 

ale kdykoliv tam jsem, tak jsem napaden hejny komárů. Letos jsem však dobře připraven, beru sebou 

dokonce dva různé repelenty. Moje zkušenost totiž říká, že už ty potvory se naučili repelent 

ignorovat. Zvláště malé muchničky, to je pak obrovský problém. O mých navigačních schopnostech 

jsem již několikrát psal. Pomalu dokážu zabloudit i v Liberci. Přesto nevím, co mne to napadá a 

rozhoduji se nezapnout GPS. Následek je jasný, dostávám se na nějakou divnou cestu, kde by se snad 

ani dvě auta nevyhnuly. Potupně tedy tu GPSku zapínám a nestačím se divit, kam jsem to zabloudil. 

Nakonec se vracím do Nových Hradů, a když už zde jsem, provedu alespoň doplnění proviantu. Zdejší 

COOP mám zapsán v paměti, jako velice slušný s parádními cenami. Doplňuji tedy rohlíky a k večeři si 

kupuji i nějaké párky. 
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Nové Hrady 

Ráno ještě v táboře jsem kontroloval převaděč OK0BD v Dobré Vodě. Ještě před dvěma roky fungoval 

naprosto dokonale, až do Třeboně. Dnes ráno jsem však měl problém ho nahodit. Asi se tam něco 

stalo, nebo klasicky uhnily antény. Je to zajímavé, ale ani na Kleti není žádný provoz. Asi v Jižních 

Čechách nejsou hamové HI. Ale raději nebudu kritizovat, protože sebou mám jen svoji oblíbenou 

ručku WLN KD-C1. Těch ruček jsem již měl snad 20 druhů, ale nakonec sebou stejně tahám jen to 

WLN. Asi je to dáno tím, že je takové nerozbitné, bez displeje a hlavně hlasitě hraje a má perfektní 

modulaci. Je to vynikající rádiečko pro spojení po kempu. Dokonce mi vůbec nevadí, že je pouze 

programovatelné a jen na 16 kanálů. Vždy, když jedu do nějaké oblasti mých zájmů, tak si ji znovu 
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naprogramuji. Mám tam i jeden PMR kanál a jeden sdílený. Tedy umožňuje v nouzi i komunikaci 

s někým jiným. 

Vystupuji z auta v Hojné Vodě a jdu si klepnout na zvon.  Jeho tón „C“ je úžasný. 
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Čtu si povídání a přemýšlím, zda si podle návodu mám pohladit roh, či penis jednorožce. No čert ví, 

raději pohladím ten roh HI. Těch průšvihů jsem za život měl už dost HI. Kolečko kolem Vysoké není 

turisticky náročné. Mohl bych sice dnes stihnout i další soty, ale nějak nemám chuť. Chci se jít 

odpoledne koupat a taky jsem si slíbil rybu. Kochám se přírodou a pomocí programu BirdNET 

(Android), nahrávám zvuky ptáků, aby mi pak program analyzoval, o kterého ptáčka se jedná. Když to 

mám analyzováno, pak většinou si o ptáčkovi něco přečtu a poslechnu si profi nahrávku z programu 

„Hlasy ptáků“. Je zajímavé, že skutečně nejrozšířenější pták na území Čech je Budníček menší. Ten 

žije v budce nedaleko mé ložnice. Mám ho i na zahrádce. Ulovil jsem i sýkoru modřinku. Pouštím ji 

nahrávku a světe div se, přišla si mne prohlédnout. Nehýbám se a znovu a znovu ji tu nahrávku 

pouštím. Škoda, že nemohu současně fotit. U některých ptáků to tak nefunguje, a když jim pouštím 

profi nahrávku z druhého programu, pak většinou zmlknou a už se neozvou. Pokud chcete někdy 

zabavit své zlobivé vnuky, pak jim tuto aplikaci nahrajte do mobilu. Je to celodenní zábava o krále 

ptáků. Zkrátka, kdo jich uloví více, ten vyhrává. 

 

Pohled na Kraví Horu 
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Skutečně nádherná a divoká příroda. 

 

Postupně přicházím až na vrchol. V naprostém tichu pomalu vybaluji anténu a nevím, zda si mám 

dříve všímat ptáčků, či si do uší pouštět CW. Ale oba zvuky jsou pro mne rajskou muzikou. 
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Zkouším ještě selfie. Nádhera. Nandávám sluchátka a zkouším bez sebeanonce zavysílat. 

Pravděpodobně jsou dobré podmínky s vrstvou Es, protože se okamžitě spouští pileup, jak za starých 

dobrých časů. Dokonce tady letos nejsou komáři. To je paráda. Chci ještě vysílat, ale najednou se tu 

objevují nějací lidé. Nevím, co je to zač, ale okamžitě řvou a lezou na skály. Vůbec mne to nebaví. 

Sundávám sluchátka a rychle balím. Jedna paní z tohoto zájezdu to pochopila. „My jsme Vás odtud 

asi vyhnali, že?“, povídá. Vypadá slušně a nechci ji kazit den. Měla sice pravdu, ale odpovídám, že 

jsem již skončil. Paní se ještě ptá, co je to za dráty a zda je to vysílačka. Její manžel asi na vojně sloužil 

u radistů a tak si okamžitě všímá mého pádla. „Jo to my na vojně ještě hráli na ruční klíč“, povídá. 

Musím ještě zodpovídat klasické otázky, kam jsem se dovolal. Nechtějí věřit, že s takovou malou 

vysílačkou jsem se dovolal až do Španělska. 

 Rychle se loučím a jdu dál. 
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Napadá mi, že zapnu u své WLN scanování. Co kdyby tady někdo byl. V docela slušné síle se zde 

objevil rakouský převaděč. Aby řeč nestála, volám toho rakouského Hama. Nějak mne nebere a stále 

se ptá na značku. Protože převaděč je zde docela dobře slyšet, nezastavuji a volám ho za pochodu. Je 

jasně vidět, že je to nějaký začátečník. Ovšem jeho poslední věta mne dostala do kolen. „Jakým 

jazykem to mluvíš?“. No, to je paráda, já se svoji hudební angličtinou a on se ptá, jakou řečí mluvím. 

Docela mne to rozesmálo, zastavuji tedy a hledám nejsilnější místo. Karl to nyní již bere a tak se 

smějeme oba. Pravděpodobně ještě žádného Čecha nikdy nedělal. Vypadá to, že vysílá někde od 

Lince. Strašně mne prosí o QSL lísteček. Slibuji mu ho a říkám, ať mi svůj neposílá, že je to škoda 

papíru. Vůbec to nepochopil, stydím se a tak mu děkuji za to, že mi ho pošle. No jo, nějak jsem v stáří 

zparchantěl a QSL pro mne nemá absolutně žádnou hodnotu. A to dokonce ani od DX stanic. Zkrátka 

za 55 let aktivní HAM činnosti, jsem musel vyhodit několik skříní QSL lístků. Tady tudy ne. Opravdu to 

není kam v paneláku dávat. Postupně docházím zpět do Hojné Vody. 
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Toto napájecí koryto mne připadá podobné, jako v Českých Žlebech.

 

Je silně obědový čas a přemýšlím nad tím, zda si v místní hospodě nedat oběd. Chuť by byla, ale pít 

k obědu nealkoholické pivo, se mi nechce. Jedu tedy zpět do Parisu.  No jasně, před rybníkem je rybí 

restaurace. Paní se sice omlouvá, že candáta nemají, ale jinak vše od kaprů je. 
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No paráda. Dávám si kapří hranolky. 
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Tak tomu se říká paráda. Tak dobrou věc už jsem dlouho nejedl. Žádná kost, žádný zápach, ale vůně 

ryb.  

 Vracím se do tábora, odkládám auto a jdu si dát dobré pivo. Přeci jenom na ty ryby pít 

nealkoholické pivo, není ono. Tam potkávám i chlapce od sousedů. Včera je rodičové napomínali, aby 

mne zdravili. Tedy jdou a jejich „dobrý den“, je jasné znamení, že se na něco chtějí zeptat. „Pane, já 

jsem Radimek a tohle je Matyáš“. „Chtěli jsme se zeptat, na co máte tu anténu“. No vida, myslím si, 

už je to venku. A tak jim vypravuji o tom, že mám každý večer spojení s bratrem a že to probíhá 

pomocí morse značek. Vypravuji jim o tom, že se morse dřív používala i u armády a že možná i jejich 

tatínek to na vojně dělal. „Já tatínka mám, ale Radimek ne“. A sakra, přemýšlím, zda mu umřel, nebo 

jaký důvod má to, že nemá tatínka. „Ale maminka má přítele a ten je z Liberce“, povídá ještě Matyáš. 

Je mi docela trapno a skutečně nechci kluky zpovídat. Mlčím a kluci jsou k nezadržení. Bydlíme 

v Jihlavě v ulici…..a teta teď musí odjet, volal ji šéf z práce. Naštěstí přichází maminka Radima a tak 

jsem ušetřen dalším informacím. Paní je pohledná a velice příjemná. „To Vám toho nakecali co“. 

Smějeme se tomu, ale opravdu si jasně uvědomuji, jak Radimovi asi ten táta chybí. Také mne až mrazí 

z toho, jak kluci by teoreticky byli zmanipulovatelní. Když si člověk uvědomí, jaká nebezpečí mohou 

být na internetu, fakt asi nějaká osvěta je nutná. 

„Pane, můžeme si potom přijít poslechnout to morse?“. „Jasně kluci, klidně přijďte a já Vám to vše 

ukážu“. No asi ještě nezažili mobilní telefony a tak je to pro ně zajímavé. Volám ještě spolužákovi do 

Klikova. Studovali jsme spolu na průmyslovce. Navrhuji schůzku. Jeho odpověď mne však zaskočila. 

Prý ano, ale teď nemá čas. No dobrá. Platím a jdu na sked. Tam už na mě čekají kluci. Nechám je i 

sáhnout na klíč. Oči mají až na vrch hlavy. Vypravuji jim i příhodu z filmu „kdyby všichni chlapi světa“. 

Pouze večeře přerušila naše povídání. Jsem utahaný a tak jen pozdravím kluky a jdu spát. Zítra je taky 

den. 

 


