
Vážení přátelé, 

je mi ctí, seznámit Vás všechny s nevšedním průběhem letošní společensko-

kulturně-sportovní akce „Policejní rafťák 2021“. 

Mušketýři byli 3. Statečných bylo 7. Nás bylo 11 a půl. Pro dokreslení ze 44 

přihlášených. Je to trochu tristní číslo, ale chápu, že tento způsob léta, a zvláště 

posledního víkendu, odradil většinu přihlášených. 

V pátek nás na naší základně, penzionu Stará hospoda v Šabině, 

 

  

 

navštívil zástupce karlovarské ÚS IPA, Luděk Skokan, který vyslovil přání 

spolupracovat na společných akcích a tím naplňovat heslo IPA „Servo per 

amikeco“. 

Přes všechnu nepřízeň počasí, jsme se domluvili na náhradním programu.  

V sobotu ráno se i přesto mezi námi našli 2 nejstatečnější, a to Petr s Martinou, 

kteří se v dešti vydali na řeku a spluli úsek od Nebanic do Šabiny. Všechna čest. 



Jedna část skupiny se vypravila na prohlídku cínového dolu Jeroným poblíž 

Sokolova 

 

a druhá část se vypravila do Chebu na prohlídku Retro muzea, galerie a dále 

prohlídku Františkových lázní, spojenou s koupáním v Aquaforu.  

Po společné večeři proběhl turnaj v kuželkách, 

 



kde dámský tým ve složení Eva, Dana a Mirka, 

 

zcela suverénně a zaslouženě vyhrál nad marně se snažícím mužským týmem ve 

složení Víťa, Jirka, Pavel a čtyřletý Adámek. Všechna čest. 



Rovněž všechna čest majitelům penzionu, kteří se starali o naše snídaně, večeře 

a nocleh. Je pravda, že jsme se museli snažit o spořádání kvanta zákusků, 

 

které byly speciálně připraveny pro čtyřiceti čtyř člennou výpravu, takže jsme je 

nejen snídali, ale i svačili a večeřeli. Myslím, že si ale nikdo z nás nestěžoval. 

I když z naší letošní kulturně-společensko-sportovní akce zbylo jen malé 

společenské setkání členů naší skupiny IPA, přesto si myslím, že akce měla smysl 

a význam. Nejde přece jen o lodě, ale o setkání, a to za jakéhokoliv počasí.  

A jak by řekl klasik „Ááá vo, vo tom to je“. 

Vážení a milí, příští rok se na všechny budeme těšit opět v penzionu Stará 

hospoda v Šabině a snad nám počasí a řeka dovolí splout plánovaný úsek ze 

Šabiny do Lokte.  

Vodě zdar. 

Pavel 


