
Plzeňský policejní pedál 2011 

Ve dnech 10.–12. června 2011 se uskutečnil jiţ 5. ročník této tradiční cykloturisticko 

společenské akce plzeňské územní skupiny IPA, která měla opět charitativní charakter, kdy 

částka vybraná mezi účastníky ve výši 3.000,- Kč byla zaslána na konto Nadace policistů a 

hasičů – pomoc v tísni. I nad letošním ročníkem převzal záštitu ředitel krajského ředitelství 

policie Plzeňského kraje. 

V pátek ve 14.00 hodin akci odstartoval od budovy KŘP Plzeň výstřelem ze 

středověké bambitky 1. místopředseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR- Alexandr 

Burda. A potom jsme jiţ vyrazili za příjemného počasí po cyklostezkách Plzně a dál přes 

Záluţí, Horní Břízu, Trnovou, Krašovice a Bučí do Lozy, kde byla naplánovaná občerstvovací 

přestávka, ale bohuţel jsme jeli asi velmi rychle, protoţe místní restaurace byla ještě zavřená 

a tak jsme museli zajet doplnit tekutiny do tři kilometry vzdálené Dolní Bělé. Po občerstvení 

jsme se vrátili do Lozy a statečně jsme se poprali s vraţedným stoupáním do Draţně. Přes 

Pláně jsme konečně navečer dorazili do areálu dětského tábora v Mladoticích, kde nám po 

dobu akce poskytla azyl 3. ZO NOSP při MŘ Plzeň. Po spáchání hygieny jsme se s chutí 

pustili do četnického guláše, tradičního uvítacího menu šéfkuchaře Jardy Stehlíka a jeho 

kulinářské jednotky, který byl, jak jinak, vynikající. Po částečném slehnutí poţitého pokrmu a 

za stálého doplňování vláhového deficitu našich tělních tekutin takzvaně hrábl do strun 

kapelník Karel Vacek a k němu se připojil celý orchestr. Zpočátku pouze někteří účastníci 

nesměle, ale později uţ většina z nás jako by chytila druhý dech a křepčili jsme jako o ţivot. 

Teprve v pozdních nočních hodinách jsme příjemně znaveni uléhali do svých pelíšků. 

V sobotu nám šéfkuchař připravil snídani formou bufetu a v 9.00 hodin jsme vyjeli na 

další část putování. Někteří si cestu nepatrně zpříjemnili vlakem do Ţihle vlakem, ale většina 

vyrazila na kole. Cyklistická trasa měla úseky, kde jsme byli rádi, ţe nejedeme opačně, 

protoţe sjet takové krpály, to uţ by vyţadovalo jistou dávku odvahy. Po cestě jsme se v Ţihli 

poklonili památce umučených vězňů z pochodu smrti který zde prošel v samém závěru druhé 

světové války. Další zastávka byla aţ v městečku Chyši, v restauraci u pivovaru. Po obědě 

jsme společně zajeli na exkurzi na statek na úpatí Vladaře, kde trénuje koně rekordman Velké 

pardubické – ţokej Josef Váňa. Mezi jinými nádhernými koňmi jsme měli moţnost si pohladit 

i dva dvojnásobné vítěze Velké pardubické. Prohlédli jsme si také trenaţer pro mladé koně – 

tzv. kolotoč, který si někteří i na vlastní kůţi vyzkoušeli, stejně jako pověstnou Váňovu 

pyramidu. Nakonec jsme se zastavili v síni slávy plné pohárů, věnců a stuh pro vítěze dostihů. 

Nyní tam k dalším vlaječkám přibude i vlaječka IPA Plzeň. Exkurze se nám líbila a sličná 

průvodkyně měla připravený zajímavý komentář k jednotlivým koním a celému tréninkovému 

procesu koní pro rovinové i překáţkové dostihy. Po exkurzi jsme se vrátili do Chyše, kde si 

zájemci mohli prohlédnout zámek nebo zámeckou zahradu. Pozdě odpoledne jsme opět 

„kolmo“ vyrazili zpět do základního tábora v Mladoticích. Krátkou bouřku jsme přečkali v 

útulné restauraci U zámku v Novém Dvoře a vpodvečer jsme dorazili aţ na základnu. Po 

nezbytné hygieně se znovu o naplnění našich hladových ţaludků postaral tým šéfkuchaře 

Jardy Stehlíka. Rehabilitaci znavených údů jsme prováděli individuálně při divokých tancích 

za doprovodu orchestru Karla Vacka a jeho sólistů opět aţ do pozdních nočních hodin a 

někteří relaxovali u ohně aţ do brzkých ranních hodin. 

V neděli jsme si po snídani předali pamětní listy, převzali jsme kaţdý balíček s jídlem 

na cestu, sbalili a naloţili si batoţiny do aut, někteří i kola a svoje těla a rozprchli jsme se ke 

svým domovům. 



Akce se zúčastnilo 51 osob a jeden cyklopes – Reny (von Bahnhof). Podle ohlasu se 

akce všem účastníkům líbila a nezbývá, neţ se těšit na příští ročník, který bude 

pravděpodobně do kraje humoristy Švandrlíka a jeho Černých baronů. 

Zvláštní uznání patří : 

 Jardovi a Aleně Stehlíkovým a Bohoušovi Divišovi za vynikající a obětavé zajištění 

stravování během celé akce.  

 Víťovi Šmídlovi za zajištění exkurze s výkladem na statku ţokeje Váni  

 Karlovi Vackovi za hudební produkci  

 kolektivu July Fabiána za originální taneční vystoupení během obou večerů  

 Jirkovi Seidlovi a 3. ZO NOSP za vzorné ubytování  

 všem účastníkům za sportovní výkony, kolegialitu při opravách několika defektů kol a 

zejména za nádhernou atmosféru, která po celé tři dny panovala.  

Zpracovali: MVDr. Miloslav Novozámský 

Jaroslav Antoš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 





 

 
 



 



 


