
IPARAD 2011 
 

 V termínu od 21. do 27. srpna 2011 se uskutečnil již 12. ročník IPARADu, letos byla hlavním 

organizátorem Územní skupina IPA Domažlice v čele s Jardou Vlachem a jako pomocný organizátor 

byl opět pan Harald Betscher z IPA Bavorsko. I letošní ročník měl charitativní poslání a finanční 

prostředky získané touto akcí budou předány nadaci Isabell - Zachert - Stiftung, která se věnuje 

dětem postiženým onemocněním rakovinou. Pro tyto děti pořádá letní prázdninové tábory, na které 

jsou od letošního roku zvány také děti z ČR. Předběžná informace o výši získaných finančních 

prostředků se pohybuje v rozmezí mezi 10 - 15.000,- Eur. Akce se aktivně zúčastnili i manželé 

Zachertovi, kteří nadaci založili. 

 V odpoledních hodinách 21. srpna 2011 se všech 66 aktivních účastníků společně s 

technickým doprovodem sešlo v Lednici, kde jsme byli po dobu celé akce ubytováni v penzionu Onyx 

a penzionu Jordán. V pondělí ráno, po nezbytných proslovech, byl slavnostní start, kterého se 

zúčastnil i ředitel Služby dopravní policie plk. Ing. Leoš Tržil, který je současně místostarostou 

Lednice. Jako již tradičně jsme se rozdělili do tří skupin - CHRTI, BIKEŘI A ŠNECI, alias Familiengrupe. A 

poté jsme již nedočkavě vyrazili hltat první kilometry trasy. Během pěti dnů jsme najezdili téměř 400 

kilometrů po jihu Moravy a přilehlých oblastech Rakouska a Slovenska. Navštívili jsme také Centrum 

policejní spolupráce Mikulov - Drasenhofen, byli jsme přijati starostou Břeclavi na tamní radnici, 

prohlédli jsme si muzeum kočárů v Laa an der Thaya, muzeum těžby ropy v Neusiedl an der Zaya, 

zájemci se zúčastnili prohlídky zámku Lednice a exkurze do sklepů Vinařství Valtice spojenou s 

ochutnávkou vín. Projeli jsme Lednicko - valtický areál kolem letohrádků Tři grácie, Sv. Hubert, 

Randez - Vous, Apollonův chrám, Lovecký zámeček, Pohansko, Nový dvůr, Rybniční zámeček, Hraniční 

zámeček, Belveder, Janův hrad a dalších kulturních a přírodních památek tohoto překrásného koutu 

naší republiky. Jedna etapa vedla přes Velké Bílovice mezi sklípky a vinohrady, zastavili jsme se u 

rotundy na Hradišťku, odkud je nádherný výhled po okolních vinicích. 

 Celý týden jsme měli nádherné počasí, jen teplo bylo poněkud větší než obvykle - teplota na 

sluníčku dosahovala až 49 stupňů C a mnozí účastníci s povděkem brali opakované zastávky na 

koupališti v Rakvicích. 

 Celá akce se všem líbila. Z naší ÚS Plzeň se zúčastnilo celkem 10 členů a rodinných 

příslušníků. Příští ročník by se měl uskutečnit počátkem srpna na severu Německa. Už se těšíme. 

 

      Šlapohybům zdar ! 

         Miloslav Novozámský 

 

 

 



 

 







 



 

 

 

 



 

 

 



 


