
6. IPA Rad pro nadaci Isabell-Zachert 
 

V neděli 2. srpna 2015 se ze všech stran sjeli účastníci IPA Rad do areálu Německé 

policejní vysoké školy ve městě Münster, obvod Hiltrup. Přijeli z Čech, Lucemburska, 

Nizozemí a ze všech částí Německa. Někteří dokonce přijeli ze svých domovů na 

kole. 

V pondělí 3. srpna to opravdu začalo. V 8.00 hod. proběhlo v aule oficiální přivítání 

účastníků.  Viceprezident Gerhard Thielmann přivítal všechny účastníky a popřál jim 

šťastnou cestu. Další pozdravy pronesl policejní prezident  Hans-Jürgen Kuhlisch 

z policejního prezídia Münster, zastupující starosta obvodu p. Stein z Hiltrupu a  Pe-

ter Newels z kontaktního místa v Münsteru. Policejní duchovní p. Werner Schieweck 

pronesl krátkou pobožnost. Všichni účastníci se pak vyfotili před správní budovou.  

 

Prvním cílem cyklistů byla obec Warendorf. Všichni tam byli uvítáni v areálu armádní 

sportovní školy.  

Druhý den bylo cílem městečko Hamm. Na zpáteční cestě doprovázel jednu ze sku-

pin štáb z televize WDR a večer se lidé z televize přišli podívat s mikrofonem i na 

večerní posezení: 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-

muensterland/videopolizistenausallerweltradelnfuerkrebshilfe100.html 

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-muensterland/videopolizistenausallerweltradelnfuerkrebshilfe100.html
http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit/lokalzeit-muensterland/videopolizistenausallerweltradelnfuerkrebshilfe100.html


2 
 

Příjezd k radnici      Münster Journal1 

Třetí den se jelo do 

města Münster. I zde 

proběhlo tradiční ofici-

ální přivítání, tentokrát 

přímo na radnici.  

Všechny skupiny jely t 

pohromadě a policejní 

doprovod kvůli tomu 

řídil dopravu. Pěkné 

bylo, že všichni měli 

stejná žlutá trička.  

Odpoledne menší 

skupinka cyklistů navštívila Universitní kliniku v Münsteru, průvodcem byl pan profe-

sor Jürgens, bývalý vedoucí dětské onkologie. Paní Zachert předala dětem spoustu 

dárků včetně žlutých triček IPA Rad. Z české skupiny se této akce zúčastnili  všichni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyklisté před klinikou 

 

 

Další den byl na programu Coesfeld. Také zde 

dostal prezident spolkové kriminální policie, 

který zde cyklisty oficiálně přivítal, žluté tričko 

na památku a také si ho hned oblékl. 
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V pátek se jelo v dešti. Přesto se všichni statečně zúčastnili. Až do cíle do Tecklenburgu 

se však bohužel nedojelo.

 

 

Po večeři se všichni sešli v aule na společenský večer. Přijely i dvě rodiny s dětmi, 

které se léčily na klinice.  

Byl předán sponzorský generálního vikariátu Münster. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Hrála hudba k tanci, zatancovaly si i děti z kliniky. 
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V sobotu po snídani byl šestý ročník IPA Rad ukončen. 

Nakonec trochu statistiky: 

Účastníků bylo celkem 80. 
Průměrný věk byl 60 let, nejmladšímu bylo 10, nejstaršímu 76 let. 
Familiengruppe ujela 321 km, Bikeři 351 km a Rennradgruppe ca. 600 km (to je jen 
odhad, je to jinak tajné). 
 
Poznámka překladatelky a účastnice: z Plzně do Hiltrupu jsme ujeli autem 600 km, 
za ČR bylo přítomno 6 osob (2 z Plzně, 2 z Tachova, 2 ze Stoda), účastnický popla-
tek včetně poplatku za jídlo a ubytování činil cca 300,- EUR na osobu.  
Další ročník IPA Rad se koná 14. až 20. srpna 2016 v Bad Bergzabernu (z Plzně je 
to 455 km). 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


