
Zpráva z tábora na Vltavě 2017 

Letošní tábor Středoškolského klubu při gymnáziu se uskutečnil v termínu 24. - 30. července na 
řece Vltavě. Velmi jsme se obávali obrovského množství vodáků, vyrazili jsme tady na vodu až v úterý a 
ještě jsme si objednali špatné počasí. To mělo pozitivní následek: Vltava byla téměř prázdná a skoro jsme 
se tam báli. 

První část splutí z Vyššího Brodu do Českého 
Krumlova proběhla ve znamení špatného počasí. 
Dojezd do Krumlova jsme zvládali za hustého deště. 
Pozitivní bylo, že nás čekaly 2 noci pod střechou 
u známých v loděnici a Honza s kotlem čaje a gulášovou 
polévkou. Odpočinkový den v Českém Krumlově jsme 
strávili „úkolovkou“: Osazenstvo tábora se rozdělilo do 
4 skupin a vydalo se plnit rozličné úkoly. Jen namátkou 
– získat otisk kočičí tlapky, účet z hotelu Růže s nejnižší 
částkou, jména piv z historických cedulí v Hospodě na 
Louži, pořídit fotku s co největším počtem lidí v Myší 
díře, vytisknutou fotku vítězného týmu z Českého 
Krumlova, fotku z poslední řady otočného hlediště a další a další … Zvítězila skupina Pufík, Kuba Hájek a 
Honza Kout – nejenom že přinesli vytištěnou fotku ze zámeckých zahrad, seznam všech piv i otisk kočičí 
packy, podařilo se jim získat účet z Hotelu Růže na 0 Kč, fotku z poslední řady otočného hlediště (odlákali 
hlídače), vyfotili se dokonce i s 50 Japonci v opuštěné „Myší díře“ … Další 2 skupiny přinesly umělecké 
fotky z ateliéru … Všichni soutěžili s nadšením a myslím, že si to moc užili. 

    

    

Druhá část týdne se nesla ve znamení sluníčka a krásně proudící Vltavy pod Českým Krumlovem. 
Ve Zlaté Koruně jsme se v kempu pobavili u dětského představení Sněhurky, pak jsme hráli Bang a také na 
kytaru. Poslední den na vodě jsme si užívali – sluníčko, pohoda, řeka stále tekla, nemuseli jsme pádlovat… 
Stavěli jsme se na Dívčím kameni, dojeli jsme až do Boršova nad Vltavou. Dojezd jsme zakončili tradiční 
vodní bitvou. 

Co říci závěrem? Ani letos jsme žádné jídlo nezkazili, ani se nepřiotrávili, sjeli jsme spoustu jezů. 
Vltava byla bez lidí a krásně tekla, trochu nám chyběl loňský maskot Vašík Loukota, opět se velmi osvědčil 
bezedný voyager, septimáni s námi byli již potřetí … Voda se vydařila, těšíme se na příští rok a na nové 
vodáky! 

Jan Hosnedl 

Selfie s japonskými turisty 


