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Šumava-Stožec 

27.dubna 

Konečně nastal den D.Všichni stojíme v nádražná hale,obklopují nás krosny,kufry,batohy.V 
11:00 se přesouváme do vlaku,kterým odjíždíme do Stožce.Cesta každému rychle 
utekla,jelikož jsme se všichni těšili. 

Vystoupili jsme z vlaku a našli na obrovském kopci náš penzion U Mauritzů.Ubytovali jsme 
se.Učitelé nás svolali do venkovní pergoly a sdělili nám určitá pravidla.Dostali jsme se na 
večeři,ke které byl hovězí guláš s houskovým knedlíkem.Po večeři jsme odešli na svoje 
pokoje a měli večerní klid. 

Večerka byla ve 22:00. 

28.dubna 

Ráno,raníčko!Budíček!Takhle zněla slova učitelů od dvěří našich pokojů.Když už jsme vstali 
a nasnídali se,měli jsme chvilku volna.Asi tak po půl hodince nás učitelé svolal a rozdali naší 
celodenní svačinu.Klasika - řízek a sýr s chlebem. 

S chutí jsme se vydali do nádherné šumavské přírody.Dnešní cíl byla Dobrá.Nejdříve nám to 
moc nešlo,ale po chvíli si každý přišel na svůj způsob.Po každých asi 5 kilometrech jsme měli 
přestávku.Cíl se blíží pomalu,ale jistě. 

Učitelé volají „cíl!“,ostatní přidají do kroku.Náš cíl je neobyčejně ukliňující.Je tu totiž malá, 
starší hospůdka. Skvělé ochlazení nám dodává novou energii na zpáteční cestu. 

Asi po půlhodinové pauze se vracíme zpět do penzionu, jinou a zdá se být i kratší 
cestou.Učitelé jdou vzadu,aby nad námi udrželi kontrolu.Šikovná Jana stíhá ještě k všemu 
tomu chození fotit ty nejlepší kousky šumavské přírody.Cesta je u konce a my jsme v 
penzionu. Nyní každý pokoj předvádí svůj vymyšlený program.Zdá se,že nejlepší představení 
měly holky z hořejších pokojů. 

Nastává večer...To znamená večeře!K večeři je polévka a zapečené těstoviny.Po večeři se 
všichni přemístíme do svých pokojů. Pan učitel Meškan hraje s Bárou na kytaru. 

Osprchovaní a unavení šesťáci v klidu usínají a čerpají energii na zítřejší výpravu 

29.dubna 

Paprsky čilého slunka nás příjemně bodají do tváře a budí.U dřevěných stolů popíjíme horký 
čaj a k němu přikusujeme rohlíky,buchty a někdo neodolal cornflakům.Stejně jako 
včera,máme nyní půl hodiny na přípravu.Znovu nás p.uč Meškan a Linter společně s p.uč 
Holejšovskou svolávájí. Dostáváme na cestu chléb s pomazánkou a šunkou + jablko. 



Dneska nás čeká překvapení → popojedeme si kousek vlakem.Cestu zpátky si ovšem musíme 
najít sami.Učitelům to stále nestačí a ještě nám to ztíží.Cestou zpátky musíme jít přes 
medvědí stezku a projít kolem jeleního jezírka. Na cestu nám svěřili jen mapu. Najdeme cestu 
na mapě a vydáváme se správným směrem.Cesta je mnohem kopcovatější a obtížnější, než 
včera. 

Díky improvizaci učitelů jsme zabloudili...Ovšem to nevidím tak černě,protože když jsme 
došli k jelenímu jezírku,stálo to za to.Ani jsme se moc nepokochali a šli jsme dál.Cestou jsme 
se podívali i na Scharzenberský kanál.V dáli vidíme náš penzion.Nožky už bolí. 

Docházíme už do penzionu a usedáme ke stolům.Hodní učitelé měli hodné děti, proto nám 
uspořádali diskotéku.Nohy nás bolely o to víc,ale nemohli jsme si to nechat ujít. 

Ještě více znavení, ale spokojení se ukládají šesťáci ke spánku.Každému se určitě zdá o 
dnešní náročné cestě.Tak tedy DOBROU NOC! 

30.dubna 

To už je ráno?Poslední den ? Už to tak bude. Dnešní snídaně byla nejlepší.Výborné tvarohové 
šátečky s horkým čajem. Po snídani se všichni šli balit, ale nikomu se nechtělo. Pokoje jsme 
řádně uklidili, protože se o nás v penzionu parádně starali. I dnes jsme dostali chléb s řízkem 
na cestu. 

Asi v 10:00 jsme se odebrali na vlakovou zastávku ve Stožci. Zdálo se, že vlak přijíždí příliš 
brzo. Bohužel zdání klame. Nasedli jsme postupně do vlaku.O zastávku dál jsme přestoupili 
do jiného vlaku. Cestou se konala výluka. Z vlakové zastávky Hořice na Šumavě jsme jeli 
autobusem až do Českého Krumlova, kde jsme znovu přestoupili na vlak. Někdo vystoupil v 
Boršově, ale někdo až v Č.Budějovicích. 

Byli jsme smutní že turistický kurz končí, ale zároveň se těšíme na další společný školní 
výlet. 

 
 


