7. oddíl Rysové
Středisko
St edisko M. Seiferta
Beroun

Rafty 2012
Dne 23.6. a 24.6.2012 jsme se již po páté sjížděli Berounku na raftech.
1. osádka
Róža, Lukáš, Adla, Honzík, Kuba, Alex, Míša ve Zbečně se k nám nalodila Anička s Kájou.
2. osádka
David, Vítek, Adam, Stěpan, Roman, Honza, Jana
4. osádka
Petr a Romana
5. osádka
Milča a Niky

V sobotu ráno jsme vyjeli vlakem do Roztok, kde pro nás byli připraveny dva rafty a dvě kánoe.
Převlékli jsme se do plavek, namazali se krémem na opalování, batohy naházeli do barelů, barely naházeli
do lodí a lodě hodili na řeku a vypluli jsme po proudu vstříc novým dobrodružstvím.
Bylo horko už od rána a tak skoro všichni naskákali do vody chvíli po tom, co jsme vypluli. A takhle
to některým vydrželo celou sobotu.
Ve Zbečně jsme přibrali Káju a Aničku a pomalu jsme splouvali Berounku k jezu v Račicích. Po
úspěšném sjetí jezu jsme zakotvili u břehu v kempu.
Ve stánku jsme při čekání na auto (vezlo nám suché oblečení, spacáky a stany) utratili poslední
penízky za lízátka, nanuky, vodní pistolky atd. nebo se koupali v Berouce. Když Vašek dorazil s autem, tak
jsme se převlékli a postavili stany, a potom jsme šli na dřevo. Na ohni jsme si udělali buřty, ve volných
chvílích hráli karty a petang a většina šla po celodenním sportovním výkonu poměrně brzo spát.
V neděli ráno jsme brzo vstali a sbalili věci, abychom mohli brzo vyplout. Když se všechno naložilo
do auta, udělali jsme si snídani, trochu si opět zaplavali v řece a zatrénovali jízdu na kánoi. Pak nás vedoucí
zahnali do raftů a vydali se na řeku. Pod Žloukovicemi jsme si uvařili oběd a potom jsme ji hnali do
Berouna, kde na nás v 17,00 měli čekat rodiče. Vysíleni a v lehkém časovém skluzu jsme dopluli do cíle a
večer usínali s jistotou, že příští rok pojedeme znova.

Róža

