Vltava 2011 Gymnázia Jana Opletala Litovel
Sportovně turistický kurs – vodácká část
V neděli 12.6. 2011 jsme se vydali se 40 žáky třetích ročníků vlakem přes celou Českou republiku
na vodácký kurs. Našim cílem byl Vyšší Brod pod Lipenskou přehradou, kam jsme dorazili
v podvečer. Postavili jsme stany, řekli si o chování a pobytu v přírodě a na vodě. Potom jsem
vyrazili na prohlídku Vyššího Brodu.
Ráno jsme sbalili stany, zopakovali si zásady jízdy na kánoi ve skupině a vypluli po Vltavě. Řeka
byla nádherná, trošku divoká, žádný olej. Po prvním kilometru nás čekal první jez. Někteří ho sjeli
bez problémů, jiní si ještě nebyli jisti svými vodáckými dovednostmi, tak ho raději
„překoníčkovali“ (přetáhli loď po vodě pomocí šňůry). Počasí nám přálo, bylo nádherné a slunečné.
Nevadilo tedy, když se někdo „udělal“ (převrátil se na lodi). První etapa končila v kempu
U Vikinga.
Druhý den jsme se vydali po nejkrásnějším úseku Vltavy. Čekalo nás 6 jezů a šlajsen, např.
U papouščí skály, Mrázkův Mlýn, U Jelení lávky… Tyto již téměř všichni sjížděli bravurně a
s elegancí. Projížděli jsme nádherným Českým Krumlovem zapsaným na Seznam přírodního a
kulturního dědictví UNESCO. Nejprve jsme si ho prohlédli z řeky a odpoledne jsme se již
procházeli krásnými uličkami připomínající Staré Město v Praze. Viděli jsme i zámecké zahrady,
otáčivé hlediště…
Předposlední etapa vedla do Zlaté Koruny. Poslední až k Českým Budějovicím do kempu
v Boršově, kde jsme navštívili zříceninu hradu Dívčí kámen a na cestě si dali placky dělané
v přírodě.
V pátek 17.6. 2011 brzy ráno jsme se sbalili, uklidili, nastoupili do autobusu, který nás dovezl do
Českých Budějovic a potom do vlaku směr domov – Litovel.
V rámci kursu žáci absolvovali přednášky a praktické ukázky: záchrana tonoucího, sebezáchranné
plavání, zásady první pomoci, orientace v přírodě, zásady táboření, environmentální výchova,
geografický a biologický exkurs… Večery trávili společně u táborového ohně a krásně si
zazpívali…
Kurs se vydařil, všichni si odváží plno nezapomenutelných zážitků a příště AHÓÓÓÓJ.
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