
Deváťáci byli na vodě!  

 V I D E O !!! 

Jak je již v naší škole tradicí, vypravili se naši deváťáci na poslední 
společný výlet na řeku! Opět to byla Vltava a ve dnech 14.-16.června 
2010 se ji vydali splout na kánoích z Českého Krumlova do Boršova. 

 

 Počasí nám však moc nepřálo, takže jsme kvůli vytrvalému dešti (spíše 
lijáku!) nejdříve v pondělí ani nevyrazili a nakonec jsme celou trasu 
poslední den zkrátili a vrátili se dříve. 

 I tak jsme toho ale stihli hodně:  

 V pondělí nejdříve opožděný přesun do Českého Krumlova, ubytování v 
kempu, základní výcvik na raftech, prohlídku historické části města, 
rozchod a nakonec i pár večerních her... 

   

  



V úterý již bylo celkem slušné počasí, a tak jsme po sbalení stanů a věcí 
(ty se vezly dodávkou firmy Vydra, která nám zapůjčila vodácké vybavení 
a zajistila instruktora "Protona") vyrazili na dvou nafukovacích člunech 
napříč Krumlovem přes 4 jezy. 

Vody bylo tolik, že se dalo jet i to, co obvykle nejde! Ze stejného důvodu 
jsme také vyměnili kánoe za rafty, na kterých je to přece jenom 
bezpečnější, když v řece teče třikrát více vody než obvykle. 

  

 

Po zvládnutí adrenalinové části plavby jsme opustili město a pluli 
malebnou jihočeskou krajinou za občasných deštíků. S několika 
přestávkami (klobásky, atp.) jsme tak dorazili až do Zlaté Koruny. 

 Kousek před cílem naší denní plavby nás čekal poslední jez, který jsme si 
sjeli hned dvakrát. Poté jsme se ubytovali v kempu Zlatá Koruna, 
převlékli se do suchého a teplého oblečení a vyrazili na prohlídku 
stejnojmenného kláštera. Počasí nám stále ještě přálo, takže jsme zvládli i 
hereckou zkoušku na naše divadlo a po návratu do kempu kluci připravili 
oheň, u kterého jsme poseděli až do půlnoci... 

  

 Poslední den (středa) nás bohužel probudil vytrvalý déšť a hned bylo 
jasné, že nastala varianta č.2 - tzn. že dále nepoplujeme (scházelo nám 
celkem 19 km do Boršova) a ukončíme svoje putování ve Zlaté Koruně. 



   

Po vydatné společné snídani jsme sbalili stany i všechny věci a v 11 hodin 
vyrazili pěšky na vlakové nádraží. Motoráček dorazil včas a zpoždění se 
nekonalo, takže jsme stihli i rychlý přestup v Českých Budějovicích na 
rychlík, který nás vysadil v půl třetí odpoledne v Mirovicích... 

 

  

Deváťáci, zvládli jste to skvěle! A bylo to s vámi fajn! Karel, Jana a 
Fanda... 

  

Tady jsou nějaké fotky a také si můžete pustit video z vody... 

  

  

A kdo máte zájem, můžete se také podívat, jaké to bylo na vodě před 
rokem (Vltava 2009), před pěti lety (Vltava 2005) nebo na naší úplně 
první vodě v roce 2001, kdy tato pěkná školní tradice vlastně začala 
(Vltava 2001). 

  

Karel Derfl, lodní kapitán 

 


