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P³yñmy We³taw¹ póki ¿yjem...
Adam Rohatyñski

Taki tekst napisa³ kiedyœ Andrzej Sikorowski z mojej ulubionej grupy „Pod Bud¹”.
I chocia¿ nie ma ju¿ CSRS, poza tym wszystko jest aktualne.
We³tawa wci¹¿ p³ynie (i to
szybko), a czasem nawet groŸnie szumi, jak chocia¿by na
s³ynnym jazie w Czeskim
Krumlovie – miasteczku jak
z bajki, odwiedzanym przez
t³umy turystów z ca³ego œwiata. Z³ote piwo (jak dawniej tanie i smaczne!) te¿ p³ynie szerok¹ rzek¹, co mogliœmy
naocznie stwierdziæ w kempingowych knajpkach, jak i w
s³ynnym budziejowickim browarze.
Niespodzianki pierwszych dni
Gdy w ostatnim dniu czerwca 2004 r. dotarliœmy z naszymi kajakami na po³udnie Czech,
zdumienie nasze by³o wielkie. Prawie ka¿dy samochód na szosie jecha³ z kanadyjk¹ (lub dwiema) na dachu! Samochody bez kanadyjki by³y
rzadkoœci¹. ¯artowaliœmy, ¿e te wioz¹ pewnie
³ódki pneumatyczne i, jak siê póŸniej okaza³o,
niewiele siê myliliœmy...
Kiedy dojechaliœmy do miasteczka Vyssi Brod
(pod granic¹ austriack¹) i zabiwakowaliœmy na
tamtejszym campingu „Pod hrazi” (pod tam¹),
by³o tam jeszcze doœæ spokojnie. Ale to by³a cisza przed burz¹. Nastêpnego dnia rozpoczê³y
siê wakacje i jednoczeœnie d³ugi weekend. Wtedy okaza³o siê, jak bardzo Czesi kochaj¹ We³tawê. Na kemping, jak do mekki, ci¹gn¹³ nieprzerwany sznur samochodów z kanadyjkami na
dachu i samochodów bez kanadyjek na dachu.
Z tych drugich wyjmowano sprzêt pneumatyczny (przede wszystkim dmuchane kanadyjki typu
palava oraz rafty – kilkuosobowe pontony).
Ci, którzy nie mieli w³asnego sprzêtu, pobierali go z wypo¿yczalni w pobli¿u kempingu. Nawiasem mówi¹c, wypo¿yczalnie na We³tawie s¹
doskonale zorganizowane, oferuj¹ g³ównie
sprzêt polietylenowy (rzecz u nas prawie niespotykana) i rafty, a tak¿e regularny transport
osobowo-baga¿owy wzd³u¿ We³tawy, z którego za op³at¹ mo¿e korzystaæ ka¿dy chêtny. Nie
trzeba przy tym op³acaæ ca³ego kosztu trans-
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„Pamiêtasz Jêdrek tak¹ trasê w CSR,
Gdy z³ote piwo wci¹¿ p³ynê³o jak We³tawa...”

Widok z zamku w Rozmberku.

portu, tylko kupiæ niezbyt
drogi bilet. O skali zjawiska, jakim jest p³ywanie po
We³tawie, niech œwiadczy
fakt, ¿e przy jednej tylko
wypo¿yczalni (tej najwiêkszej) le¿a³o ok. 300 polietylenowych kanadyjek,
a w drugim dniu wakacji
zosta³o ich zaledwie kilka.
Przyzwyczajeni do p³ywania po naszych pomorskich rzekach, gdzie kilkudziesiêciu kajakarzy to ju¿
jest t³um, byliœmy lekko
oszo³omieni. Pierwsze 3 dni
spêdziliœmy planowo na
miejscu, w Vyssim Brodzie
i w tym czasie ka¿dego
dnia co najmniej kilkuset
vodaków rozpoczyna³o
sp³yw We³taw¹, a na ich
miejsce przyje¿d¿a³o kilkuset nowych.
Trzeba jednak przyznaæ,
¿e t³ok w wydaniu czeskim
jest ca³kiem sympatyczny.
Poziom decybeli jest bardzo
S£OWNICZEK
ahoj! – czeœæ!
vodak – wodniak
vodacke – wodniackie
pivo – piwo
kdo – kto
neskace – nie skacze
neni Cech – nie Czech
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Trochê o rzece
Na odcinku, którym
p³ynêliœmy, We³tawa
jest piêkn¹ rzek¹ górsk¹, o stopniu trudnoœci przewa¿nie WW I.
Rzeka jest szeroka na
co najmniej kilkanaœcie
metrów. Szybki nurt
niesie nas malownicz¹
dolin¹, nad nami
wznosz¹ siê zalesione
góry, czasem p³yniemy
pod efektownym urwiskiem lub œcian¹ skaln¹. Stale trzeba uwa¿aæ na pojedyncze kamienie w nurcie (najczêstsza przyczyna wyNasza ekipa przed startem. Od lewej Adam, Tomek i Ola.
wrotek). Co jakiœ czas
„zje¿d¿amy” szumi¹cym bystrzem. Stan wody
wysoki tylko w kempingowej knajpie (z obow rzece zale¿ny jest od tego, ile wody puszcza
wi¹zkowymi w Czechach d³ugimi sto³ami, gdzie
tama w Vyssim Brodzie. Przewa¿nie stan jest
ka¿dy dosiada siê do ka¿dego, a kilka ekip giœredni, umo¿liwiaj¹cy w miarê bezpieczne, choæ
tarowo-wokalnych œpiewa jednoczeœnie), ale
uwa¿ne p³ywanie. Przy wy¿szym stanie wody
na polu namiotowym jest ca³kiem spokojnie.
powstaj¹ spore fale i fartuch jest wtedy nieNa rzece te¿ nie odczuwa siê t³oku. Vodacy ruzbêdny. Przy ni¿szym stanie wody „wychodzi”
szaj¹ na szlak o przeró¿nych porach, jedni radu¿o wiêcej kamieni, tworz¹ siê p³ycizny i przeno, inni w po³udnie, a niektórzy nawet grubo
mia³y, p³ywanie jest trudniejsze, trzeba uwa¿po obiedzie, tak wiêc p³ynie siê swobodnie.
nie czytaæ wodê.
We³tawa jest rzek¹ szerok¹ i szybk¹, wiêc ka¿Na We³tawie panuje atmosfera pikniku i zady mo¿e p³yn¹æ swoim tempem i nikt nikomu
bawy. Mijamy vodaków czeskich p³yn¹cych na
nie przeszkadza.
ogó³ niespiesznie na kanadyjkach i raftach, co
chwilê s³ychaæ gromkie „ahoj!”. Za prawie ka¿Kajaka nie uœwiadczysz
d¹ ³ódk¹ ci¹gnie siê na sznurku vodacke pivo
Czesi prawie nie p³ywaj¹ na kajakach. Z rzadw specjalnych butelkach – zakrêcanych i plastika uda³o nam siê zobaczyæ kogoœ na „jedynce”,
kowych (przecie¿ cenny p³yn nie mo¿e rozbiæ
ale przewa¿nie okazywa³ siê to byæ Niemiec lub
siê o podwodne kamienie!). Kanadyjki wyposaAustriak. Nas te¿ czêsto uwa¿ano za niemiec¿one s¹ przewa¿nie w du¿e, wodoszczelne beczkojêzycznych. Na przyk³ad kiedy zamawialiœmy
ki, w których przewo¿one s¹ rzeczy osobiste.
danie w knajpie czy restauracji, chocia¿ robiliNiektórzy vodacy p³ywaj¹ z ca³ym dobytkiem
œmy to po polsku, obs³uga natychmiast prze(my tez tak robiliœmy), inni korzystaj¹ z obs³ugi
chodzi³a na niemiecki. Mina kelnera zdawa³a siê
brzegowej lub rozstawiaj¹ swoje samochody na
wtedy mówiæ: „panie Niemiec, doceniam, ¿e
kolejnych polach namiotowych.
próbujesz coœ do mnie mówiæ ³amanym czeOgólnie mo¿na powiedzieæ, ¿e We³tawa nie
skim, ale nie mêcz siê i mów po niemiecku”.
jest rzek¹ bardzo trudn¹, ale na pewno warto
Rzeczywiœcie, turystów niemieckich widaæ w Czemieæ wczeœniejsze doœwiadczenia na szybszej
chach bardzo du¿o.
wodzie i pewn¹ dozê
ostro¿noœci.
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Jazy

Pierwszy dzieñ wakacji na campingu w Vyssim Brodzie. W tle tama, od której
zale¿y poziom wody w We³tawie.
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To szczególne miejsca na We³tawie i dlatego warto o nich osobno opowiedzieæ. Co kilka-, kilkanaœcie kilometrów pr¹d zwalnia, s³ychaæ narastaj¹cy szum
i pojawia siê jaz. Te miejsca chyba bardziej ni¿
ogniska integruj¹ wodniaków. Na jazach jest
najwiêcej emocji, zabawy i krzyku. Kto wie, czy
wiêkszoœæ vodaków nie
p³ywa wielokrotnie We³taw¹ w³aœnie dla tej
„adrenalinki”, która uderza do g³owy przy sko-

kach z jazów, zw³aszcza, ¿e na ogó³ asystuje temu sporo publicznoœci.
Oczywiœcie z g³ównej czêœci jazu ma³o kto decyduje siê skakaæ. Wiêkszoœæ jazów ma z boku
„przep³awki” dla ³odzi – mniej strome, ni¿ sam
jaz, ale za to z du¿¹ na ogó³ fal¹ na dole. Sp³ywanie nimi jest mniej lub bardziej bezpieczne
i ró¿nie siê koñczy – najwiêcej wywrotek jest
w³aœnie pod jazami (pamiêtajmy o asekuracji z
brzegu!).
Najwiêcej emocji dostarcza najwiêkszy jaz
– pod zamkiem w Czeskim Krumlovie, gdzie skacz¹cych i wywracaj¹cych siê vodaków oklaskuje i fotografuje wielonarodowa turystyczna widownia.
Nasz sp³yw We³taw¹ przypada³ bezpoœrednio
po zakoñczonych Mistrzostwach Europy w pi³ce no¿nej 2004 roku, dlatego na jazach czêsto
rozbrzmiewa³a piosenka zapo¿yczona od czeskich kibiców:
„Kdo neskace neni Cech
Hop! Hop! Hop!”
My, chocia¿ „neni Czesi” sp³ynêliœmy szczêœliwie z wiêkszoœci jazów (oczywiœcie po ich
wczeœniejszym obejrzeniu i zapewnieniu nale¿ytej asekuracji). Nie odwa¿yliœmy siê skakaæ
z trzech najwiêkszych, ale ju¿ po sp³ywie wróciliœmy na nie z pustymi kajakami i pokonaliœmy
wszystkie.
Kto nie ma ochoty na skoki z jazów czy skoki adrenaliny, zawsze mo¿e jaz obnieœæ. Przenoski s¹ doœæ wygodne, dobrze przygotowane
i wielu vodaków z nich korzysta.
SP£YW W PIGU£CE
Trasa: górski odcinek We³tawy (po³udniowe Czechy) na odcinku Vyssi Brod – Czeskie Budziejowice.
D³ugoœæ trasy: 75 km.
Termin: pierwsza po³owa lipca 2004 r.
Czas p³yniêcia: 4 dni plus „powrót na jazy”.
Trudnoœæ: przewa¿nie WW I oraz nieliczne krótkie
odcinki WW II. Liczne bystrza.
Uci¹¿liwoœæ: kilkanaœcie jazów, wiêkszoœæ z nich
z przep³awkami (trzeba koniecznie obejrzeæ przed
ewentualnym sp³yniêciem i w razie koniecznoœci
ustawiæ asekuracjê z brzegu!). Mo¿liwoœæ obnoszenia jazów (wygodne, na ogó³ krótkie przenoski).
Noclegi, gastronomia, zaopatrzenie: gêsta sieæ
kempingów i pól namiotowych (na omawianym odcinku jest ich co najmniej 10). Liczne restauracje
i punkty gastronomiczne na szlaku.
Miejsca, które warto zobaczyæ: klasztor w Vyssim Brodzie, zamek w Rozmberku, miasto i zamek
Czeski Krumlov (wpisane na listê zabytków
UNESCO), klasztor w mieœcie Zlata Koruna, ruiny
zamku Divci Kamen, rynek i browar w Czeskich Budziejowicach, góra Klet (dolna stacja wyci¹gu i pocz¹tek szlaków w miejscowoœci Holubov).
Ceny: nocleg na polu namiotowym (2 osoby + namiot) – 12-15 z³, samochód na polu namiotowym
– 7-10 z³, obiad w restauracji dla 1 osoby – 15-20
z³, piwo w gospodzie (0,5 l) – 1,50-2 z³, artyku³y
spo¿ywcze – ceny jak w Polsce lub trochê ni¿sze,
wypo¿yczenie kanadyjki – 40-45 z³/dobê (w cenê
wliczony transport sprzêtu i osób).
Przydatne publikacje: przewodnik kajakowy
„Vltava” z serii „Vodacky pruvodce” wyd. SHOCart
(do nabycia na polach namiotowych nad We³taw¹.
W Polsce kupiliœmy wysy³kowo w sklepie kajakowym NURT w Warszawie). Czechy – praktyczny
przewodnik, wyd. Pascal.
Kontakt z autorem:
adam.rohatynski@bornesulinowo.pl
Galeriê zdjêæ z We³tawy mo¿na obejrzeæ na
stronie: www.rohatki.prv.pl
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Jedzenie
Naprzeciw vodaków wychodzi bogata gastronomia. W ka¿dej miejscowoœci s¹ liczne knajpki nad sam¹ rzek¹. Sporo jest te¿ nad We³taw¹
plenerowych punktów gastronomicznych w ró¿nych malowniczych miejscach. Za 15-20 z³ ka¿dy naje siê do syta i to z dobrym deserem.

Biwakowanie

Fot. Adam Rohatyñski

Liczna jest baza kempingowa. Pola namiotowe znajduj¹ siê co 2-3 godziny p³yniêcia. Biwakowania „na dziko” nie próbowaliœmy, ¿eby nie nara¿aæ siê na problemy, chocia¿ widzieliœmy, ¿e Czesi to robi¹.
Przy ka¿dym polu namiotowym jest czynny do póŸna sklep i bar-gospoda z d³ugimi sto³ami. S¹ toalety i umywalnie. Za dodatkow¹ op³at¹
mo¿na skorzystaæ z prysznica, ale trzeba to robiæ bardzo szybko, bo woda wy³¹cza siê np. po 4 minutach, a skorzystaæ po raz drugi jest trudno
– wrzucona do automatu moneta uruchamia prysznic ju¿ w innej kabinie, poza tym inni czekaj¹ na swoj¹ kolejkê.

Typowy krajobraz We³tawy.

Trzeba obiektywnie stwierdziæ, ¿e pola namiotowe to chyba najs³absza
strona szlaku We³tawy. O ile na rzece t³oku siê nie odczuwa, to pola namiotowe, chocia¿ przewa¿nie bardzo du¿e, s¹ mocno zat³oczone (kilkaset
osób to norma). Wynikaj¹ z tego ró¿ne uci¹¿liwoœci np. poranne kolejki do
toalety, a w czasie pobytu w toalecie – denerwuj¹ca œwiadomoœæ, ¿e inni
niecierpliwie czekaj¹. Tylko na jednym z czterech campingów (w Zlatej Korunie) toalety by³y zamykane. Na innych – stale ktoœ zagl¹da, czy wolne.
Jak ju¿ pisa³em, t³ok robiony przez przyjaznych sobie i innym Czechów
nie jest bardzo uci¹¿liwy, ale na d³u¿sz¹ metê (byliœmy tam ponad 2 tygodnie) trochê mêcz¹cy. Zw³aszcza, ¿e Czesi s¹ bardzo towarzyscy i zdaje siê,
¿e nie odczuwaj¹ potrzeby czegoœ takiego jak przestrzeñ ¿yciowa. Je¿eli
ustawisz namiot na ostatniej polance pola namiotowego, gdzie jest pusto,
mo¿esz byæ pewien, ¿e vodacy, którzy tu przyp³yn¹, rozbij¹ obozowisko
szczelnie wokó³ Twojego namiotu, a polanka nadal pozostanie pusta. Zreszt¹, co kraj to obyczaj, a mo¿e tylko nam przypadkowo tak siê zdarza³o?
W ka¿dym razie, gdybyœmy mieli jeszcze raz p³yn¹æ We³taw¹, nie wiem, czy
nie poszukalibyœmy innej bazy noclegowej ni¿ „vodackie” pola namiotowe, zw³aszcza ¿e okolica jest wybitnie turystyczna, nie brak w niej ró¿nych
kwater i kempingów po³o¿onych nieco dalej od szlaku.

Przygody
Jakichœ szczególnie mro¿¹cych krew w ¿y³ach przygód nie prze¿yliœmy.
Zreszt¹, czy musi siê od razu dziaæ coœ nadzwyczajnego? Dla nas przygod¹ by³o ka¿de udane sp³yniêcie z jazu, ka¿dy kilometr przep³yniêtej
piêknej rzeki, ka¿de wspólne siedzenie w knajpce i ka¿de odwiedzane ciekawe miejsce. A takich jest na szlaku We³tawy wyj¹tkowo du¿o.
W ten sposób p³ynnie przechodzimy do drugiej (nieobowi¹zkowej dla
kajakarzy) czêœci naszego reporta¿u pod tytu³em:

Atrakcje turystyczne na szlaku
Szlak We³tawy, jak ju¿ wspomnia³em, jest wyj¹tkowo bogaty w miejsca
godne zobaczenia. Na niespieszne poznawanie okolic i specyficznej czeskiej
atmosfery warto przeznaczyæ co najmniej drugie tyle dni, co na p³yniêcie.

nr 4/5 2004

Na kajakarzy czekaj¹ liczne knajpki nad sama rzek¹.

We³tawa przep³ywa przez kilka uroczych, zabytkowych miast i miasteczek, w tym prawdziw¹ „pere³kê” – Czeski Krumlov, œredniowieczne
miasto z olbrzymim zamkiem, wpisane na listê
zabytków UNESCO i dlatego t³umnie odwiedzane przez turystów z ca³ego œwiata.
Ale mo¿e zacznê od pocz¹tku. P³yn¹c z biegiem We³tawy mijamy po kolei:
Vyssi Brod
Miasteczko, z którego wiêkszoœæ kajakarzy
rozpoczyna sp³yw We³taw¹. Znajduje siê tutaj
olbrzymi cysterski kompleks klasztorny, z bogat¹ bibliotek¹, posiadaj¹c¹ bezcenne zbiory,
w tym pierwsz¹ oficjaln¹ mapê Czech.
W Vyssim Brodzie jest wszystko, co potrzebne do rozpoczêcia sp³ywu: kemping, wypo¿yczalnie sprzêtu (ale oferuj¹ce g³ównie kanadyjki i rafty – kajaków zauwa¿yliœmy zaledwie kilka
i to w kiepskim stanie), mo¿liwoœæ pozostawienia samochodów na strze¿onym parkingu (9 z³
za dobê). Nie bêdziemy nawet wspominaæ, ¿e
jest tutaj du¿o przyjemnych i niedrogich knajpek, bo w Czechach to normalne.
Rozmberk
Malutkie, sk³adaj¹ce siê w³aœciwie z samego
rynku, ale niezwykle malownicze miasteczko,
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wspomnianych ju¿ Rozmberków, wznosi siê nad
nad którym góruje zaniemal pionow¹, skalist¹ przepaœci¹. Jak ka¿de
mek – dawna siedziba
ruiny ma swoj¹ mroczn¹ historiê i tajemnice.
potê¿nego rodu RozmPod koniec XIV wieku by³ tutaj wiêziony król
berków. W XIV w. roWac³aw IV Luksemburczyk w czasie swojego
dzina przenios³a siê do
sporu z mo¿now³adcami czeskimi.
Czeskiego Krumlova
(patrz dalej), ale nadal
Klet
dba³a o swoj¹ star¹ poNajwy¿sza w okolicy We³tawy góra Klet (1083
siad³oœæ rozbudowuj¹c
m n.p.m.) z ciekawym obserwatorium astronoj¹ w stylu renesansomicznym (czynnym przy s³onecznej pogodzie)
wym. Brzegi We³tawy
te¿ jest warta zdobycia. Jak przysta³o na kajaspina ciekawy, kamienny
karzy wjechaliœmy na ni¹ wyci¹giem, który by³
most. Latem przyje¿d¿a
wielk¹ atrakcj¹ dla Tomka, a my nie musieliœmy
tu du¿o turystów.
siê mêczyæ.
Czeski Krumlov
Czeskie Budziejowice
Œredniowieczne mia100-tysiêczne miasto, stolica Po³udniowych
sto jak z bajki, odwieCzech. Powsta³o w XIII wieku jako królewska
dzane przez t³umy turywarownia, maj¹ca za zadanie kontrolowanie
stów z ca³ego œwiata. Dzieje siê tak dlatego, ¿e
poczynañ lokalnych w³adców (m.in. wspoCzeski Krumlov zosta³ wpisany na listê œwiatomnianych ju¿ Rozmberków, którzy w³adali ziewego dziedzictwa UNESCO jako kompleks zammiami nad We³taw¹). Budziejowicki rynek jest
kowo-miejski, który w niezmienionym stanie przejednym z najwiêkszych placów w Europie,
trwa³ ponad 500 lat.
a wszystkie miejsca godne zwiedzenia koncenSwoj¹ œwietnoœæ miasto zawdziêcza wspotruj¹ siê przy nim. Na uwagê zas³uguje te¿ s³ynmnianym ju¿ mo¿now³adcom Rozmberkom, któny browar – Budvar, który udostêpniony jest do
rzy w XIV wieku wybrali Czeski Krumlov na swozwiedzenia. Dla kajakarzy szczególnie interej¹ rodow¹ siedzibê.
suj¹ca bêdzie hala, w której piwo rozlewa siê
Ca³a starówka le¿y w „pêtli” utworzonej przez
do butelek. Mo¿e nie sam proces rozlewania
meander We³tawy d³ugoœci ok. 1 kilometra. Mejest taki ciekawy, ale fakt, ¿e butelki „p³yn¹ce”
ander ma œrednicê oko³o 300 m i to w jego wnêna taœmie tworz¹ przeró¿ne zjawiska znane
trzu mieœci siê labirynt starych, w¹skich uliczek,
z rzeki – rzeka butelek raz jest szeroka, innym
zbiegaj¹cych siê do niewielkiego rynku. Wszêrazem taœma zwê¿a siê, a rz¹d butelek przydzie oczywiœcie stylowe knajpki, sklepiki z paspiesza tworz¹c „bystrze”. I w ten sposób z bumi¹tkami, galerie. Nad ca³oœci¹ góruje potê¿ny
dziejowickiego browaru przechodzimy do za(drugi co do wielkoœci w Czechach) zamek lekoñczenia.
¿¹cy na drugim brzegu We³tawy. Ze starówki na
zamek prowadzi most, na którym fala turystów
Zakoñczenie
na chwilê siê zatrzymuje, bo i jest na co popatrzeæ.
Oto m¹dra sentencja, któr¹ w browarze wyWidaæ st¹d jak na d³oni najwiêkszy na We³tag³asza z obrazka jowialny, œredniowieczny piwie jaz, z którego sp³ywaj¹ nieustraszeni vodawosz:
cy. Wiêkszoœæ z nich wywraca siê na potê¿nej
„Pijme pivo dokud zijem,
fali, przy wtórze oklasków zachwyconej ró¿nopo smrti se nenapijem”.
jêzycznej gawiedzi.
T³umaczenie z jêzyka naszych braci nie jest
Podobno niesamowite wra¿enie robi podchyba konieczne. Ta myœl jak ula³ pasuje do
œwietlony Czeski Krumlov noc¹. Podobno, bo
wszystkich dziedzin naszego ¿ycia, do p³ywania
nie mieliœmy okazji tego sprawdziæ. Pora senoczywiœcie te¿, a wiêc – „p³yñmy We³taw¹ póki
noœci naszego ma³ego kajakarza Tomka na ra¿yjem...”. Czego wszystkim serdecznie ¿yczymy,
zie jeszcze uniemo¿liwia nam nocne wycieczki.
a i sami pewnie kiedyœ zrobimy powtórkê, kiedy
Ale zobaczymy Krumlov noc¹ nastêpnym razem.
ju¿ Tomek doroœnie do w³asnego kajaka i bêdzie móg³ zaznaæ skakania z we³tawskich jazów.
Zlata Koruna
Ale znowu zaczynam kr¹¿yæ wokó³ tematu, wiêc
Malutka miejscowoœæ z niez³ym kempingiem
pora koñczyæ.
i wielkim klasztorem, stanowi¹cym tutejsz¹ atrakcjê turystyczn¹. W weekendowe wieczory na
podœwietlonym dziedziñcu klasztoru odbywaj¹ siê kostiumowe
przedstawienia (za naszej obecnoœci wystawiano „Trzech muszkieterów”).
Divci Kamen
Malownicze ruiny
zamku po³o¿onego u
zbiegu We³tawy i uchodz¹cego do niej potoku Kremzskiego. Zamczysko, zbudowane
w XIV wieku przez Vodacy pokonani przez jaz w Czeskim Krumlovie.
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