
Septima na Vltavě 

Septima lipenského gymnázia se v září zúčastnila sportovního kurzu a již po něm bylo jasné, 

jaký bude cíl školního výletu. Voda! Ač ne zas tak zkušení, ale zato natěšení septimáni 

nastoupili 19. 6. 2022 do vlaku směr Vyšší Brod. Po strastiplné cestě se výletníci ujali kánoí, 

vyslechli si pokyny a rady od super instruktora Lukáše a vydali se na vodu. 

Konečnou nedělní zastávkou byl jedenáct kilometrů vzdálený Rožmberk. Počasí nám celkem 

přálo, takže i když některý ze tří jezů nemile překvapil, šlo spíš o příjemné osvěžení. První den 

byl hodně seznamovací, zkoušeli jsme, co dokáže voda, kánoe i my samotní. Čas utíkal velmi 

rychle, ani jsme se nenadáli a už jsme se občerstvovali a stavěli stany v našem prvním kempu. 

Poté už jsme poklidně usedli k ohni, opekli si špekáčky, zpívali a tancovali u kytary a někteří 

se dokonce rozhodli pro večerní koupání. 

Vstávání byla sice náročná záležitost, ale dobrá nálada z prvního dne přetrvávala a na 

27kilometrovou cestu směr Český Krumlov jsme se moc těšili. Na vodě zněly i nejrůznější 

písně o vodě, o žízni a o všem, co vás napadne. A když nás překvapila bouřka, nesmutnili jsme 

a za zpěvu Prší, prší jsme se zajeli občerstvit. Poté jsme pokračovali dál, zkoušeli jsme na vodě 

zajímavé aktivity a velkou část cesty jsme strávili spojení jako dvě velká plavidla, abychom si 

mohli lépe povídat i sladit zpěv. I když byla cesta náročnější a jezy měly víc obětí než předchozí 

den, měli jsme z toho všichni spíš legraci. 

Naší konečnou byl Český Krumlov, který jsme si stihli pouze při hledání restaurace trošku 

prohlédnout a z něj se vydat pěšky do našeho kempu. Zde byl program podobný jako předchozí 

večer, jen někteří spali uvnitř, někteří ve stanech, a protože byla skutečně krásná noc, někteří 

zvolili pouze spacák pod širákem. V úterý nám už zbyl čas jen na složení stanů, rozloučení se 

s naším instruktorem a cestu domů. Celý výlet, zejména cestování vlakem, byl možná 

náročnější, než jsme čekali, ale rozhodně to za ty krásné zážitky stálo. Všichni jsme si to moc 

užili a chtěli bychom za to poděkovat úžasným paním učitelkám, Žižlavské a Blahové, protože 

byly po celý výlet tolerantní, starostlivé a byla s nimi velká legrace! 

 

Za třídu septimu Niki P. 

 





 


