Plzeňský policejní pedál
Za cíl letošního 9. ročníku, který se konal
ve dnech 12. až 14. 6. 2015 jsme zvolili
trochu vzdálenější část západních Čech,
Chodsko, a základnu umístili do svého času
významného šlechtického letního sídla
pánů Lamingenů v Trhanově. Dnes již
trochu ošuntělý zámek nechal postavit
Wolf Maxmilián Lamingen z Albenreuthu
v letech 1676–1677 v barokním slohu. Je to týž Chody nenáviděný Lomikar,
který zde zemřel 2. 11. 1696 v nedožitých 62 letech, necelý rok po soudu
s Janem Sladkým Kozinou, vyřknuvším známou kletbu: „Lomikare, Lomikare!

Do roka ha do dne budeme spolu stát před súdnú stolicí boží, hin sa
hukáže, hdo z nás.“ Novými majiteli zámku se v roce 1697 stává rod Stadionů,
kterým patřil do konce II. světové války. Za jejich vlastnictví byl několikráte
přestavěn a zvětšen až do současné podoby. Po válce užívalo zámek vojsko a od
roku 1996 sloužil do dnešní doby jako škola v přírodě. Nyní je zde ubytovna,
díky čemuž jsme mohli objekt využít i my. Interiér zpočátku působí tak trochu
jako bludiště, ale zanedlouho už nikdo neměl problém s orientací v patrech.
Páteční odpoledne bylo ve
znamení příjezdu. Devět
statečných jelo z Plzně až do
místa konání na svých
jednostopých, lidskou silou
poháněných strojích. Ostatní
účastníci se sjížděli ve svých
dvoustopých motorizovaných
miláčcích tak, jak jim to
situace
dovolovala.
Na
chodbě v prvním patře poblíž
jedné z mála zásuvek elektrické energie byla zprovozněna samoobslužná
občerstvovna. V podvečer proběhl první volejbalový zápas na nedalekém hřišti.
Za méně zajímavou sportovní aktivitu lze považovat činnost jednoho
nejmenovaného juniora na dětské prolézačce, která ke smůle skončila úrazem,

se kterým bylo nutné vyhledat odborné lékařské ošetření. Na štěstí pro
dotyčného zraněného nedošlo k fraktuře nosu. První společný večer jsme pro
poslech hudební produkce
našeho člena Karla Vacka
využili
prostory
velké
společenské místnosti, dříve
zřejmě loveckého sálu, kde
pár
vytrvalců
setrvalo
dlouho přes půlnoc. Sku–
pinka sportovně naladěných
nadšenců okupovala trochu
menší místnost klubovny,
zato s velkoplošnou televizí.
Jak někteří tvrdili, nemohli si nechat utéct důležité fotbalové utkání, které
nakonec skončilo prohrou české reprezentace.
Sobotní ráno bylo zahájeno společnou snídaní v jídelně v přízemí, po níž začala
příprava na hlavní sobotní
program
(cyklistický
výlet),
ukončená
fotografováním
účastníků na zámeckém nádvoří.
Krátce poté, co na kostelní věži
odbila devátá hodina, 37 cyklistů
šláplo do pedálů. Do první
plánované zastávky v České
Kubici bylo nutné překonat
trochu větší převýšení. Až na ty,
kteří nebyli líní slézt z kola, ho všichni vyšlapali. V místní restauraci již byl pro
nás připraven oběd. Ne všichni cyklisté však měli po hodině jízdy pomyšlení na
jídlo. Vzhledem ke stoupající denní teplotě bylo rozhodnuto o částečném
zkrácení trasy. Pro přejezd do sousedního Německa byl zvolen bližší turistický
přechod ve Starém Spálenci, než původní vzdálenější Maxov. Po odpočinku
a doplnění tekutin jsme se vydali ke Starému Spálenci, kde někteří kolmo a
ostatní pěšmo v doprovodu svých kol legálně překročili státní hranici.
Následoval sjezd po krásné asfaltové komunikaci ke břehu uměle vytvořeného
jezera Drachensee (Dračí jezero). Na začátku pískem sypané stezky vedoucí po

břehu jezera se všichni
cyklisté
seskupili
a
v jednom vláčku objížděli
jeho dolní část nejdříve
po pravém břehu až
k plovoucímu mostu. Po
něm vláček cyklistů
přejel na levý břeh a
poté zamířil k místu
nedaleko
přehradní
hráze, kde je vystavěno
odpočinkové
místo
s kovovou rozhlednou, evokující hlavu draka čnícího nad jezerní hladinou. Při
tom několik našinců využilo příležitosti a v jezeru se vykoupalo. Ti, kteří se
smočit nechtěli, dojeli až k železnému monstru, kde setrvali při čekání na
ostatní ve stinných zákoutích vzrostlých dřevin. Krátce před jednou hodinou
odpolední jsme se vydali do městečka Furt im Wald, kde byla domluvena
návštěva s besedou na místním oddělení Polizei. Zde nás již očekával zástupce
vedoucího oddělení,
hlavní
policejní
komisař Ludwig Kreitl,
který nám nejdříve
nabídl nápoje z míst–
ních zdrojů, abychom
mohli
svlažit
své
vyprahlé tlamičky a
byli schopni se vůbec
na něco ptát. Poté nás
oficiálně
přivítal,
představil
zdejší
oddělení, jeho náplň činnosti, provedl nás budovou a ukázal, jaké mají němečtí
policisté zázemí pro svoji práci. Na dvoře nám zpřístupnil služební vozidla, takže
mnoho z nás využilo jedinečnou příležitost posadit se za volant služebního
vozidla německé policie. Závěrem exkurze došlo i na společné fotografování
s vlajkou IPA Plzeň. Kvůli vysoké teplotě, která obzvláště nám cyklistům značně

znepříjemňovala život, byla před odjezdem od oddělení policie učiněna krátká
porada. Jejím výsledkem bylo vytvoření dvou skupin, z nichž první se vydala na
zpáteční pomalou jízdu ihned a druhá setrvala v centru města Furt im Wald,
kde byla možnost ještě navštívit další zajímavá místa. Toto rozhodnutí bylo
účastníky přivítáno. Při zpáteční cestě bylo nejdříve nutné proplést se městem
až k výjezdu do ČR. Zde cyklisté odbočili z hlavní komunikace na stezku
a pokračovali v jízdě táhlým stoupáním kolem památníku obětem války až
k turistickému hraničnímu přechodu nad Horní Folmavou. Sjezd do vsi vedl
k restauraci U Mnicha, kde následovala druhá občerstvovací zastávka. Odtud
nás cyklostezka vedla převážně lesnatými úseky na okraj obce Babylon a tady
byla po dohodě členů této skupiny společná jízda ukončena. Odtud se účastníci
rozprchli za svými potřebami, zájmy nebo cíli a na základnu v zámku Trhanov se
vrátili již individuálně. V sobotním podvečeru proběhl druhý volejbalový zápas.
Následovalo posezení u táboráku, opékání buřtů a zpěv při kytaře, které se
protáhlo až do pozdních nočních hodin.

Po nedělní snídani došlo na dlouho očekávané tradiční předávání pamětních
listů a pak se již
ti, kteří jeli do
svých domovů
kolmo, vydali na
cestu. Ostatní,
kteří
setrvali
v Trhanově, se
mohli zúčastnit
posledního bodu
víkendového
programu
–
lukostřelby.
Rozhodčí Jarda
Antoš všechny přihlášené závodníky spravedlivě rozdělil do dvou předem
určených kategorií takto: 1. kategorie – děti a 2. kategorie – dospělí. Ku podivu
nikdo z přítomných závodníků neprotestoval proti svému zařazení. Výsledkem
dvoukolového rozstřelu je následující umístění. V kategorii děti se na třetím a
ani na druhém místě neumístil žádný závodník. První místo naopak obsadili
závodníci dva, lépe řečeno závodník a závodnice, se shodným počtem 10 bodů,
a to (dámy mají přednost) Denisa Gregrová a Matěj Bureš. V kategorii dospělí
se na třetí příčce umístil Tomáš Bureš s počtem 16 bodů. Druhé místo obsadil
Blahomil Koželuh, řečený Blahouš, s počtem 19 bodů a vítězem se stal Jan Lurie
s dosaženým počtem 26 bodů. Velkým úspěchem bylo, že se při tomto veskrze
nebezpečném sportu nikomu nic nestalo.
Na závěr trochu statistiky. Akce se zúčastnilo celkem 50 osob, včetně dětí, dále
„jedna“ dosud nenarozená osůbka a 2 psi, bez nároku na stravu. Tedy bez
nároku na stravu byli jen psi. Z toho bylo 37 cyklistů s počtem najetých km
u jednotlivců od 44 do cca 200 (včetně cesty do a z Trhanova). Za víkend se
kromě objednané a odebrané stravy vypilo mimo další tekutiny 110 l piva,
snědlo se přes 5 kg špekáčků s téměř třemi bochníky chleba a 100 ks tatranek.
Zpracoval Vítězslav Šmídl

