Vodácký kurz Vltava 2015
V neděli 6. 9. 2015 se třídy ZI3A, ZI3B a PS3 zúčastnily vodáckého kurzu, který trval až do pátku
11. 9. Doprovázeli nás přitom pan učitel Tichavský, paní učitelka Josefíková, pan učitel Lukas
a paní vychovatelka Kunetová.
V neděli jsme se ráno sešli na nádraží v Rožnově. Někteří z nás nasedali na dřívějších zastávkách.
Čekala nás několikahodinová jízda do Prahy. České dráhy nezklamaly a díky svým údržbám na trati
nám prodloužily cestu. V Praze jsme si dali hodinovou přestávku a potom nás čekala kratší cesta
do nějakého městečka, kde jsme nastoupili do autobusů plných lidí, kde nebyla nouze o lidský
kontakt.
Okolo půl osmé večer jsme dojeli do Vyššího Brodu, kde jsme byli ubytováni. Zde jsme si vybalili
stany a šli jsme samozřejmě poctivě spát a v noci zavládnul očekávaný noční klid. V pondělí ráno jsme
sbalili stany a šli jsme odevzdat svá zavazadla do dodávky, která nám je zavezla do dalšího kempu.
Bylo zima a trošičku mrholilo. Potom jsme sedli do lodí a otestovali jsme si, jak se s nimi zachází. Už to
vypadalo, že vyjedeme. Jenomže jsme po půl hodině v lodi vylezli zpět na břeh, protože bylo potřeba
si udělat pauzu na oběd..  No ale po něm už jsme jeli.
Potkali jsme jez, kterému podlehla jedna loď z flotily. K večeru jsme dopluli do Rožmberka nad
Vltavou, kde nás přivítal milý pán, majitel kempu. Zase jsme si postavili stany a poctivě jsme šli spát.
Ráno už bylo svižnější. Den byl docela teplý. K večeru jsme přijeli do Českého Krumlova. Tam jsme se
opět vybalili a nastoupil tradiční večer. Kemp byl příjemný a užili jsme si to tam. Příští ráno jsme vstali
a opět nastalo tradiční balení a čekala nás předposlední cesta do Zlaté koruny. Celou cestu jsme
projížděli krásnou krajinou. Přijeli jsme v pořádku a nastalo tradiční vybalování. Tento večer bylo
docela chladno, ale zahřál nás vlastnoručně rozdělaný oheň. Další ráno jsme se sbalili a čekala nás
cesta do Boršova. Cesta byla taktéž moc pěkná a čekalo nás ubytování. Poslední ráno jsme se sbalili
a jeli jsme přes Brno zpět domů.
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