
Zpráva z tábora na Ohři 2018 

V pondělí 23. 7. jsme se sešli opět na Mikulášském náměstí u gymnázia, kde jsme již tradičně 
naložili vše potřebné – tj. lodě, pádla, vesty, dřevo, proviant a zavazadla dětí. Letošní sestava měla mnoho 
nováčků, jak v řadách studentů, tak i mezi vedoucími. Osvědčenou dvojici Honza Hosnedl a Jana Plachá 
doplnili Marek Brožek a Luboš Čihák. Naložené auto vyrazilo po silnici, studenti se do Kynšperku nad 
Ohří dopravili vlakem. 

První den probíhal trochu netradičně. Díky vhodnému vlakovému spojení bylo možno plout v plné 
sestavě. Na řeku jsme nasedli v Tršnicích, kde řeka meandrovala v úzkém korytu. Díky krásnému počasí, 
které nám přálo celý týden, bylo možné uskutečnit několik zastávek na koupání v průzračné vodě. Po 
příjezdu do Kynšperku na nás čekaly postavené stany z minulého dne. Což se již vícekrát neopakovalo, 
neboť vždy jeden z vedoucích měl za úkol přepravit doprovodné vozidlo a doplnit proviant.  

Další etapa vedla přes Sokolov do Královského Poříčí. Opět jsme si užívali krásného počasí. 
Nováčci (tercie) se stávali zdatnějšími ve vodáckém řemesle. Nezapomenutelný se pro všechny stal výrazný 
zvukový doprovod Jennifer, která při zdolávání úskalí řeky hlasitě projevovala své pocity. Optický vjem 
z rizota budil při večeři v hladových strávnících značné rozpaky, ale nakonec kuchař Honza nestačil pokrýt 
poptávku po nášupech. 

Třetí den nás čekala velmi krátká etapa do Lokte. Odpoledne bylo vyplněno prohlídkou hradu a 
města. Následovala týmová soutěž, kdy jednotlivé skupinky plnily netradiční úkoly: sehnat otisk kočičí 
tlapky, zazpívat píseň v amfiteátru pod hradem, přinést vajíčko natvrdo atd. Při večerním táboráku se ujala 
myšlenka návštěvy nočního osvětleného Lokte.  

Páteční etapa měla na programu tři dominanty – Svatošské skály, Karlovy Vary a večerní zatmění 
Měsíce. Svatošské skály jsme pozorovali z terasy 
ještě za slunečného počasí. Bohužel po příjezdu 
do kempu se obloha zatáhla a stavění stanů již 
probíhalo za prvních kapek deště, což způsobilo, 
že zatmění bylo pozorovatelné až před půlnocí. 

Poslední plavba zavedla naši výpravu na 
peřej Hubertus, kde si všichni bohatě zadováděli. 
Náročnost této etapy ilustruje skutečnost, že i 
posádka Honzy a Luboše nezvládla nástrahy řeky 
na nevýznamné peřeji pod Hubertusem. 
Překvapením se pro nás po příjezdu do Nebanic 
stala akce místních hasičů, kteří v kempu pořádali 
hudební festival zakončený skvělým půlnočním 
ohňostrojem.  

S týdnem na vodě byli všichni spokojeni a 
již při zpáteční cestě ve vlaku se kuly plány na příští prázdninovou vodu (že by Sázava ..?). Máme radost, že 

jsme na GFK založili novou vodáckou generaci .  

 


