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7 statečných
+1



a 49 členů posádek



Cesta vlakem do Vyššího Brodu 
začíná



První šlajsna ve Vyšším Brodě
Proč se držíš té lodi? To nedopadne dobře.

Gymnastika 
na lodi, to 
tu ještě 
nebylo. Píšu 
si plus.

I s 
odrazem 
se to dá 
sjet.

I s 
krokodýlem 
se to dá 
sjet.
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První šlajsna ve Vyšším Brodě
Takhle se to jezdí. Všechny lodě tuto šlajsnu zvládly .



Herbertov
Tady jsme pospíchali, za námi bylo dalších 50 lodí.

Spodní část jedna loď nezvládla a řeka začala ukazovat 
svoji nekompromisní tvář.



Krátký odpočinek pod Herbertovem

Byla to celkem sranda, nic 
těžkého.

Snad tam nějaký řízek 
ještě zbyl. Zvládly jste to 

dobře děvčata.

Mě vzala řeka 
botu...



Náš další cíl- kemp Nové Spolí

Zase na vodu.

První balení.



Oběd na „Pískárně“ u Vikinga

To čekání 
se 
vyplatilo.

Dneska 
jíme jenom 
zdravě.

Bylo to 
dobré.

I nám 
chutnalo.



„Retardérka“ ve Větřní

Krásně to ujíždělo, ale ne všem.

Druhé „cvaknutí“.

Je.

Je ta 
voda 
studená?



Před námi jsou nejkrásnější jezy a …

To byl jez U Papouščí skály s nejhorší „retardérkou“.
Zaber, třeba tudy prorazíme.

Pojeďte raději za námi.

Další dvě „cvaknutí“.

Kluci nechcete pomoct?

Díky , my to dojdeme.



Kemp Nové Spolí a návštěva Českého Krumlova 

U kašny na náměstí.

Už aby přijel vlek s bagáží.

Počasí nebylo 
příznivé, ale návštěva 
přijela .



Odjezd z kempu

Musíme se těm 
„šlajsnám“líbit.

Zase balíme.

Poslední 
namazání.

Dávejte lodě na 
vodu.



Šlajsna pod lávkou

Překvapivě dobré 
skóre, jenom jedno 
„cvaknutí“. Za to vděčíme našemu 

„žabímu“ muži.

Čtvrté „cvaknutí“



…a nejhezčí šlajsna - všichni jsme se jí snažili sjet.
Omluvte zhoršenou kvalitu obrazu, vzhledem k návalu na řece jsme fotili z druhé strany řeky.

Většina úspěšně a dvě posádky neúspěšně. Všichni si to užili.

Chtělo to větší 
rychlost.

I mistr 
tesař 
se 
někdy 
utne.



Krumlovská „retardérka“

Vypadala tak přátelsky, ale pokořila dvě posádky.

S úsměvem na tváři 
se noří do vln. Ví, 
že chybu udělal 
„háček“.

Já už to příště 
na pádle 
udržím. Fakt.

Já ti věřím, 
příště to bude 
dobré.



Polední přestávka v Českém Krumlově
Krumlov byl krásný , ale 
vodáků bylo hodně.

Jídlo bylo dobré.

Pokračujeme 
v jízdě.



Zlatá Koruna - „retardérka“

Tak se umyje 
kormidelník, když 
jede retardérkou.

Tady to vypadá 
nadějně.

Tady už 
ne.

I tady to vypadalo 
nadějně.

Všechny naděje 
pohasly.Tady už jsme všichni byli vodáci.



Tábořiště Zlatá Koruna.

Přijela návštěva s hudbou.

Zase musíme postavit 
tábor.



Balení ve Zlaté Koruně.

Mám začít balit?

Krátká meditace 
před cestou.

Připravit lodě a vyrážíme.

My už máme sbaleno.



Vyrážíme směr placky a Boršov



Všechno krásné jednou skončí, jsme v Boršově.

Vydrželi jsme všechno a bylo to pěkné.



Trochu statistiky

Účastníci vodáckého kurzu:
• Učitelé: 5
• Asistenti pedagoga : 2
• Pomocný pedagogický dozor : 1
• Frekventanti kurzu 9.A : 19
• Frekventanti kurzu 9.B : 19
• Frekventanti kurzu 9.C : 11
Celkem : 49

Trvání kurzu:
• Odjezd Strakonice ČD: 21.6.2022 

07:06 hod.
• Příjezd Strakonice ZŠ: 24.6.2022   

17:15
• Cesta vlakem: 122 km, 2:32 hod.
• Cesta autobusem: 63 km, 1:25hod.
• Vltava : Vyšší Brod - Boršov  - 69 km
Celkem : 3 dny 10 hodin 9 minut



Vodácká cesta

• Rafty : 5
• Kánoe : 16

Ztráty:

• Několik kšiltovek

• Brýle

• Obavy ze sjíždění „šlajsen“

Nálezy :

• Sebevědomí a odvahu 
překonávat překážky u všech co 
dojeli do cíle. 


