
 

 

Vážení přátelé, kamárádi, rafťáci. 
 

Je nám ctí Vám všem oznámit, že jsme začali v rámci naší společensko-

kulturně-sportovní akce “Policejní rafťák” sjíždět další řeku, a to Ohři. 

 

Ale hezky popořádku. Vše začalo dne 28. 8. 2020 kdy jsme průběžně přijížděli 

do obce Šabina u Chebu, kde jsme se ubytovali v místním penzionu Stará 

hospoda. Vzhledem k tomu, že se letos přihlásilo a osobně zůčastnilo 

rekordních 42 účastníků a 3 psi, musela část našich kamarádů přespávat ve 

stanech, část v obytném přívěsu a část v obytných autech. A abych nezapomněl, 

naše 2 kamarádky z Domažlic spaly na karimatkách na jevišti společenského 

sálu. Přesto si nikdo na ubytování neztěžoval. 

 

 



 

V pátek večer jsme si pronajali místní opravdovou kuželkárnu a dobré 2 hodiny 

jsme se s menším, či větším úspěchem snažili trefovat koulí do kuželek.  

 

 
 

V hospodě, která je součástí penzionu se mezi tím usadila parta místních 

hudebníků, takže o hudební doprovod bylo postaráno.  

 



V sobotu ráno po snídani jsme došli do sousední vesnice na vlak a hurá do 

Tršnice, na start letošní etapy. Omlouváme se tímto ČD za zpoždění, které jsme 

jim zaručeně způsobili, protože tolik lidí tam snad nikdy nenastupovalo.  

 

Kolem 11.30 hod. vyplulo plnou parou vpřed 11 kanoí a 3 velké rafty. Obloha 

byla sice zatažená, ale bylo teplo a předpověď slibovala, že pršet nebude. 

 

 
 

Pravda, čekali jsme více vody. Už po 20m (ne km) plavby jsme vystupovali z 

raftů, protože ve 30 cm se prostě a jednoduše s raftem plout nedá. Kdo zná 

Ohři tak ví, že je to řeka plná zákrut, trávy, ale i kamenů.  

 



 
 

Před Kynšperkem nad Ohří jsme si spluli plavební kanál, což bylo při 

neustálém pádlování příjemné zpestření.  

 

 
 



Pak už nás čekal zasloužený oběd a pivko. A poté nás už čekalo “pouhých” 17 

km plavby.  

 

 
 

Po nekonečném pádlování se nám všem podařilo asi kolem 18. hod. doplout 

do cíle v Šabině.  Za to všem patří poděkování a úcta, protože voda opravdu 

netekla a veškerý pohyb vpřed musely obstarávat naše ruce. Nejen mužské, ale 

i ženské, dívčí a chlapecké. Tak pestré bylo složení naší party.  

 

 



Po vydatné večeři a rozdání zasloužených pamětních listů, jsme za zpěvu a 

doprovodu kytaristy Míry Blažka, vydrželi až do půlnoci.  

 

 
 

Ráno po snídani, společném rozloučení a za vydatného deště, jsme vyjeli zpět 

domů. Někteří si ještě cestou dali exkurzi v nově vybudovaném pivovaru v 

Kynšperku nad Ohří, s ochutnávkou piv. 

 

Takže přátelé. Děkujeme za rekordní účast, děkujeme za krásně společně 

prožitý poslední prázdninový víkend a budeme se těšit na příští rok, kdy 

budeme pokračovat ve sjíždění, nebo spíše spádlování, Ohře. Etapa bude 

rozhodně kratší než letošních 24km. To slibujeme. 

 

S pozdravem AHÓÓÓJ Váš organizační tým 

 

Pavel a Láďa. 

 

 

 

 

 

 


