Od 14. do 27. července jsme putovali po řece Vltavě. Začali jsme na tábořišti
Soumarský most, který leží na území Národního parku Šumava. Podle původního plánu nás
měl v neděli čekat výlet na Boubín, ale příliš horké počasí a ostré slunce nám nedovolilo
opustit naše tábořiště umístěné prozřetelně ve stínu stromů. Tento den jsme tedy věnovali
cvičení, koupání a nabírání sil na první etapu do Nové Pece.
Nová Pec je obec ležící na začátku plochou největší přehrady u nás, Lipna. Odtud jsme
druhý den vyrazili na výlet s cílem navštívit Třístoličník, Plechý, Plešné jezero apod. Bohužel
nám plány zhatily cedule upozorňující na neschůdný úsek na hřebeni právě mezi
Třístoličníkem a Plechým. Náhradní trasa vedla podél Schwarzenberského kanálu a Medvědí
stezkou, která byla nejzajímavějším úsekem výletu.
Další den jsme se vypravili vstříc Lipnu. Dojeli jsme na Chemoprojekt, kde jsme si ještě
večer užívali slunečného počasí. Zde, jako snad na jediném stanovišti, platí pravidlo, že odsud
nikdy neodjíždíme suší. To se také vyplnilo a ranní sušení věcí po čtyřhodinové průtrži
hovořilo za vše.
Čas ovšem ubíhal a my jsme museli vyjet směrem k hrázi. Tam jsme lodě, materiál a
osobní věci postupně naložili na vlek a odvezli do Vyššího Brodu. Odtud nás čekal příjemný
úsek cesty s prvními jezy a velkým množstvím "vodáků" na tábořiště Branná a zasloužený
den odpočinku prokládaný soutěžemi.
Další den, v neděli, jsme vyrazili na krátkou etapu do velmi atraktivního Českého
Krumlova. Po příjezdu a v rámci volného dne jsme stihli turnaj v kopané, kotlíkovanou, fotky,
ale i společnou večeři v Krumlově.
Další etapa na Dívčí Kámen byla velmi příjemná, projížděli jsme historickým centrem
Krumlova a sjížděli všechny jezy.
Na okraji města jsme nakupovali suroviny na soutěžní jídlo. Vaření probíhalo v
krásném prostředí CHKO Blanský les. Nad tábořištěm se vypíná zřícenina Dívčího Kamene,
který jsme také navštívili a který doznal za poslední léta velkých změn. Poslední etapa nás
zavedla na okraj Českých Budějovic, na tábořiště Meteor, kde proběhlo zakončení táborové
hry dražbou.

Tato voda se podle mého názoru velmi vydařila, také počasí bylo dobré.
Nezbývá než vzpomenout na ty pěkné dny a těšit se na vodu 2008, kdy je plánována
Otava.

Standa Dvořan

