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Den pátý (poslední) 28.8.2019 
 

 Vstávám v 6:15 do úplně tichého kempu. Včerejší noční déšť asi unavil Adámka od sousedů 

tak, že asi naspává. Přemýšlím, jakou trasu dnes zvolím, a je mi jasné, že to bude už letošní poslední 

výlet po sotách. Zítra to zabalím a pojedu domů. Jdu pomalu na ranní kolečko a beru sebou i žeton na 

koupel. Když přicházím ke sprchám, všímám si i kola paní uklízečky. Pamatuji ji už snad 10 roků, co 

sem jezdím. Paní je trošku od rány, ale co se musí nechat, uklízí skvěle. Jen díky ní jsou zde umývárny 

i WC stále ve vynikajícím stavu. Trošku je však problém. Paní uklízí pánské sprchy a tak jsem v mém 

ranním kolečku přibrzděn. Naštěstí si paní odskočila. Fajn, než se vrátí, stačím se osprchovat. Voda je 

velice příjemná a vůbec mi nevadí, že ta první dávka z potrubí je vlastně studená. Nádhera, utřu se, 

vezmu na sebe slipy a jdu ze sprch. V tom přichází paní a vůbec ji nenapadlo, že někdo ve sprše je. 

Strašně se vylekala. Aby řeč nestála, tak povídám: „To jsem Vás vylekal, že? A to ještě nejsem 

nahatý.“  Paní se směje: „No právě, kdybyste byl nahatý, tak se tolik neleknu“. Oba se tomu smějeme 

a já mám krásný vstup do dalšího nádherného dne. 

 Rybičky jsem všechny snědl, ale kouká na mne nějaký Pikok guláš. Nu což, mám ještě dva 

rohlíky, tak si to ohřeju a dám si to s nimi. Je to sice zvláštní kombinace na ranní „lehkou“ snídani, ale 

je to opravdu chutné. Celkem se dobře zasytím. Při jídle ještě mám sked s Pepkem 2BJM, Luďkem 

1HAS a dokonce i s Jardou OK1MKX. Dnes mám v plánu dvě soty. Kamenec a Myslivnu. Dalo by se 

k tomu ještě něco přidat, ale nejsem sotový kombajn. Když jsem kdysi sledoval časy výstupů 

některých borců, dospěl jsem k názoru, že mých ročně ujitých 3000 km je asi málo. Pokud se někdo 

přesunuje pěšky a to v horském terénu, pak průměr 8km/hod na přesun nedokážu nikdy. Čím blíže 

k vrcholu tabulek, tím pravděpodobně rychlejší „přesunovač“. Ale proč ne, vždyť už taky nejsem 

nejmladší. Počasí je nádherné a tak si to vše užívám v jakési meditaci. Jedu až do Pohoří na Šumavě, 

kde odkládám auto na parkovišti. 

 



SRH2019 Den pátý Stránka 2 
 

Pohoří bylo většinou německé. Přesto je děs, kolik jmen je uvedeno na památníku z 1. Světové války. 

 

 Na pomníčku napočítávám 43 jmen. Opravdu 1. Světová válka musela být šílenou pohromou i 

pro český národ. Polorozpadlý kostel je z půlky opraven. 

 

Jdu kolem nádherných baráčků. Pravděpodobně funkčních jako chaty prominentů. Není divu, je to 

tady nádherný kraj. Procházka na Kamenec, je procházkou pro sotaře penzisty HI. 
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Trošku mne zaráží, že vstup do této honitby je zakázán. 

 

 

Zvláště odůvodnění zákazu vstupu, je krásné. Na jednu stranu s nimi souhlasím, ale na druhou stranu 

já jdu pěšky a nikdy jsem přírodě neubližoval. Tedy vydávám svoje protiopatření a vstup si povoluji 
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HI. Je zde naprostý klid a tak si občas jen hraju s ptáčky, kdy jim pouštím nahrávky. 
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Tento strom Zerav je skutečným unikátem. Chvíli si zde sedím na lavičce a představuji si, jak zde žili 

lidé před 200 roky. Napadá mne myšlenka, zda náhodou na tom nebyli lépe než my. Co my? Už 

nefungují ty nádherné vztahy mezi lidmi. Mám pocit, že už nefungují vztahy ani mezi členy zájmových 

skupin. Máme sice plechová auta, dokážeme se přesunovat rychle z místa na místo. Máme přebytek 

jídla a doma plno krámů, které snad ani už nepotřebujeme. Jednou jsme na toto téma meditovali 

s Honzou OK1IR. Povídání jsme ukončili dotazem: „Chtěl by ses tam vrátit?“. Ještě asi před 40 roky 

jsem vehementně odpovídal: „Ne, nechtěl bych se tam vrátit“. To jsem měl před sebou ještě kariéru 

a tu jsem vnímal jako poukázku na to, abych si mohl koupit něco většího plechového a že tu vysílačku 

mám nějakou malou a špatnou a že…..   

Píše se rok 2019 a já si v duchu pod tímto stromem říkám: „Asi ano, vrátil bych se tam“. Příroda byla 

asi krásnější, nebyla tak zničená, lidé se živili prací a ne třeba tím, co dělají někteří dnes“. „Že se 

dožívali nižšího věku?“. „Ano, umírali na vyčerpání a ne na rakoviny“. „Umíme si vůbec vážit toho 

času, co jsme získali? „Nebo ho věnujeme na stresový přesun v plechových autech do míst, které 

bychom nejraději měli ve svém domově? Jsi šťastnější, pokud vysíláš na TCVR za 200.000 Kč?“. Dnes 

už vím, že ne. Pamatuji si na setkání s různými Hamy, kteří i ve svém věku blízkém tomu mému, stále 

vysílali na ECO-PA a poslouchali na 1V2. Přitom byli šťastni a povídání s nimi bylo fantastické a 

inspirující. Koneckonců i já mám celkem slušná rádia, ale stejně nejraději „rajtuji“ na Pixině a na 

Rozkmitech. Tam mám takový pocit „amatéra“. Těžko však budu vysvětlovat, co to je za pocit. Hlavní 

asi v tom bude, že tou stavbou jsem nějak poznal něco nového, prožil zábavné chvilky a něco se 

možná i naučil. To mi vysílání na „mobilní“ telefon nikdy nedá. Zvláště, pokud se signál neposlouchá 

vlastním uchem.  

Pokračuji dál lesem a z ticha se mi vybavuje vzpomínka na vlka na Obrovci. Nějak cítím, že jsem 

někým sledován. Nikoho však nevidím. Že by další vlk? Usmívám se tomu a pomalu vylézám na 

Kamenec.  
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Rychle stavím anténu a užívám si malý pile up, který z mého vysílání vzešel. Při stavbě antény jsem 

vyrušil nějakého živočicha. Nestačím se zorientovat, zda jde o veverku, či o nějakého jiného tvora. 

Očividně mi však dává najevo, že on je tu doma a je ochoten o toto místo se  podělit jen krátce. No 

neboj, však ti to tu nezničím a za chvilku půjdu. Kamenec je v pořadí sot pro mne jedna z nejlepších. 

Ještě mne napadá, zda bych neměl pokračovat po té zelené dál až do Rakouska a pak se nějak vrátit. 

Bohužel by to bylo komplikované s autem. Snad někdy příště, až se mnou někdo půjde. 
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https://youtu.be/oNMy9W8RfHQ 

 

Při návratu potkávám nějakou rodinku s dvěma dětmi. Již podle rozmluvy okamžitě poznávám, že 

tato rodinky do přírody patří. A je to dobře, nedovedu si představit, že by další generace rozhodovala 

o dalším osudu těchto lokalit jenom z hlediska současných politiků. I přírodu je nutné se naučit 

poznat. Postupně se vracím k autu. 

https://youtu.be/oNMy9W8RfHQ
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Stavuji se ještě na Baronském Mostě. Je zde malý penzion a docela slušně zde vaří. Dávám si řízek 

s nealkoholickým pivem asi za 210 Kč. Nechávám zde auto a jdu pomalu na Myslivny. Posledně jsem 

to vzal průsekem, tentokrát jdu po silnici. Už to není taková paráda. Je mi nějak smutno, zítra už 

musím domů. Však taky toto SRH bylo jen krátkým zakončením sezóny. Co naplat. Přírodo, buď mi 

nakloněna, zcela určitě se do Tvého náručí vrátím. 


