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Rafty 2013
Dne 25. 5. 2013 proběhl šestý ročník sjíždění Berounky na raftech.
Letos jel skoro celý oddíl (navzdory dešti a teplotě okolo 10°C) a tak jsme si v půjčovně vzali
hned tři rafty.

V sobotu ráno jsme vyjeli vlakem do Roztok, kde pro nás byly rafty připraveny.
Trochu jsme rafty přifoukli, batohy naházeli do barelů, barely naházeli do lodí a lodě hodili na
řeku a vypluli jsme po proudu vstříc novým dobrodružstvím (tak jako každý rok). Většina už
věděla, co má dělat, tak se to obešlo bez zbytečností.
Chvíli bylo i teplo, hlavně při pádlování a tak nám bylo fajn. Povídali jsme si, zpívali a
pomalu dopluli na oběd do kempu nad Zbečnem. Dali jsme si oběd a čekali jsme na doplutí
posledního raftu. Nakonec taky dojeli. Po dlouhém odpočinku a usušení Romany, která spadla
do vody, jsme odrazili od břehu a všichni společně dopluli k jezu v Račicích. Po úspěšném
zdolání jezu jsme zakotvili v kempu a počkali na Chemika, který nám vezl věci.
Sotva jsme postavili stany, strhla se pohroma v podobě přívalového deště. Všichni si
zalezli do stanů a hráli hry. Po dešti jsme udělali oheň, upekli si buřty a uvařili čaj. Večer
jsme seděli u ohně a povídali si.
Velký dík patří Karlovi, dovezl nám dřevo. V lese dřeva moc nebylo, a když už, tak
bylo úplně promáčené.
V neděli ráno jsme vstali do deště. Udělali jsme si snídani a uvařili čaj. Potom jsme
zabalili věci a promáčené stany. Kdo měl navíc suché oblečení, půjčil jej těm, co suché
oblečení neměli, a čekali jsme na sluníčko, abychom mohli vyplout. Místo sluníčka se k dešti
přidal prudký vítr. Raději jsme čekání vzdali. Zavolal jsem rodičům, že končíme a už jsme na
Berounku lodě nedali. I tak si všichni letošní akci na raftech užili

Propršelo celou neděli. Říkal jsem si, že jsem měl akci odložit o týden nebo dva.
Nakonec jsem rád, že jsme jeli, jinak bychom se na Berounku nedostali.
Pršelo celý týden, v neděli přišli povodně skoro stejné jako v roce 2002 a dnes 14 dní
po naší akci jsou řeky stále nesplavné. Navíc hrozí další záplavy.
Fotek moc nemám, tak alespoň přikládám fotky z kempu ve Zbečně.
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