
Policejní rafťák 
 

 

 

Vážení IPA kamarádi a přátelé, rok se s rokem sešel a opět píšeme zprávu o 

našem, již závěrečném sjíždění Vltavy. Tentokrát jsme sjeli poslední úsek, a to ze 

Zlaté Koruny do Boršova – což je předměstí Českých Budějovic. 

V pátek 29.8.2014 většina z nás vyrazila vlakem do Zlaté Koruny, kde jsme se 

ubytovali v kempu U Kučerů. Po ubytování a obědě jsme šli na vrch Kleť – 1070 

m/nm., což byla velice výživná cca. dvě a půl hodinová procházka neustále do kopce. 

Některým z nás to bylo málo, tak si cestu „krátili“ sbíráním hub, kterých tu bylo 

opravdu požehnaně, takže jak sběrači říkali, byl by hřích je tady nechat – viď Karle. 

Kdo z vás nebyl na Kleti, tak doporučujeme. Z rozhledny je krásný panoramatický 

výhled jak na českou, tak německou část Šumavy a lze vidět i Alpy. Po ochutnávce 

místního piva Kleťák a chleba se sádlem a cibulí se někteří z nás rozhodli pro sjezd 

do Zlaté Koruny na koloběžkách. Zde obzvláště chválíme Slávu, který se slovy za 

200,- Kč se chci na koloběžce pořádně projet, mylně odbočil a místo jedenácti km 

ujel o několik km více. Za Slávou v dobré víře odbočilo několik dalších jezdců. V cíli 

ve Zlaté Koruně po všech ztracených začala probíhat pátrací akce. Nakonec jsme 

upravili rčení, že všechny cesty nevedou do Říma ale do Zlaté Koruny. 

Láďu s Karlem čekalo asi 2 hodinové krájení hub, ale stihli to v pohodě do 21 

hodiny, kdy začala kulturně společenská část této vodácké akce. Při kytaře Karla 

Vacka, Pavla Beránka a Míry Blažka jsme békali a hékali do 02.00 hod., a nebýt 

číšníka, který toho měl dost a chtěl jít spát, vydrželi by tam určití nejmenovaní 

jedinci – viď Miloši a spol. ještě déle. 

 

Druhý den v sobotu jsme i přes drobný déšť byli již všichni natěšeni a 

připraveni sjet poslední zhruba 20 km dlouhou část Vltavy. Čekali nás 2 sjízdné jezy 

a 1 přenášecí. Letos někteří odvážlivci přesedli z raftů na kánoe a někteří neznalí 

chtěli řeku sjet i na kajacích, což jim naštěstí včas bylo rozmluveno nebo sami po 

zhlédnutí tohoto plavidla dostali strach  - viď Pavle. Chvilku čekání na přivezení raftů 

a kánoí nám zkrátila svým fyzioterapeutickým cvičením na chodníku vedle silnice 

naše milá Bohunka. Nejen my, ale i kolem jedoucí řidiči nevěřili vlastním očím nad 

tou sestavou. Tímto cvičením se Bohunce podařilo zahnat déšť, takže krátce po 

vyplutí na cca. 5 hodinovou plavbu začalo vykoukávat i sluníčko. Plavba proběhla 

tak říkajíc „Bez závad a utopených bot“, přestože někteří se obětavě koupali, aby 

vyprostili přetížené rafty z mělčiny – že Láďo a po několika občerstvovacích 

zastávkách jsme dopluli do Boršova, ze kterého jsme se vrátili vlakem do Zlaté 

Koruny. To jsme ale netušili, jaký zážitek nám matka příroda připraví na cestu. Když 

jsme byli asi půlce cesty z nádraží do kempu, spustila se vyložená průtrž mračen s 

vichřicí. Trvala sice asi 10 minut, ale ten zážitek stál za to. I ti z nás, kteří měli to 

štěstí a schovali se do autobusové zastávky, byli zcela mokří, neboť déšť nepadal, ale 

létal horizontálně. Část výpravy šla v dešti do kempu – někteří se i koupali pod 



okapem – viď Karle. V kempu přišly vhod vysoušeče vlasů – ještě že ty ženský s 

sebou máme. Od 21 hodin probíhal opět společenský večírek s předáváním diplomů a 

ocenění Policejní rafťák. Poté se pilo a békalo do půl jedné. 

 

V neděli dopoledne jsme ještě stihli krásnou prohlídku cisterciánského kláštera 

Zlatá Koruna – kdo nebyl, doporučujeme. Po prohlídce oběd a výšlap na místní 

nádraží, odkud jsme jeli do Plzně. V Plzni na nádraží jsme se rozloučili našim 

společným zvoláním: „Hip hip hurá, příště jedem znova“. 

 

Máme za to, že se nám všem společně podařilo strávit krásný poslední 

prázdninový víkend, při kterém jsme zapomněli na každodenní starosti, což bylo, je a 

bude smyslem našich společných akcí. Na příští rok plánujeme sjíždění další české 

řeky, ale ještě nemáme jasno kterééééé. Padl návrh sjet Amazonku – rádi bychom, ale 

není česká. No, tak to si necháme na někdy později. Včas řekneme nebo si to 

necháme jako překvapení pro účastníky 4. ročníku Policejního rafťáka. 

 

Tak AHÓÓÓÓJ v srpnu 2015 !!!!! 

 

Všem 42 účastníkům děkují organizátoři: 

 

Pavel Chalupský a Láďa Plochý . 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
   

 



 

 

 

   

 


