
Pomohli jsme nemocným dětem  - IPARAD TOUR 2016 

    V srpnu (14. - 20.) se celkem pět členů IPA územní skupiny č. 103 Plzeň 

zúčastnilo mezinárodní cyklisticko-společenské akce IPARAD TOUR 2016, kterou 

každoročně pořádá nadace Isabell-Zachert-Stiftung ve spolupráci s německou 

sekcí Mezinárodní policejní asociace. Duší celého podniku byla opět paní 

Christel Zachertová, 76-letá obdivuhodně vitální zakladatelka nadace, 

pojmenované po její dceři, tragicky zesnulé na rakovinu. Na náročné organizaci 

„Touru“ se s ní podíleli její manžel, bývalý ředitel Spolkového kriminálního 

úřadu a „nezapomenutelná“ obětavá rodina Haralda Betchera, dříve 

funkcionáře IPA Vbst. Nürnberg. Podle ujetých, resp. našlapaných cyklo-

kilometrů získává nadace od sponzorů finanční částku, kterou pak doplňují 

starostové a policejní (a IPA) představitelé ve městech, která IPARAD TOUR 

navštíví.  Všechna takto vybraná „eura“ putují vždy k zabezpečení letního 

tábora pro děti, podstupující léčbu rakovinového onemocnění.   

     Letošní ročník pořadatelé připravili v  opravdu krásném okolí lázeňského 

města Bad Bergzabern ve spolkové zemi Rheinland- Pfalz. Ta se nachází mezi 

monumentální řekou Rýn a Falckým lesem, tvořícím hranici s Francií. Zdejší 

krajina je známa nejdelším slunečním svitem v Německu, díky němuž se tu 

výborně daří nejkvalitnějším odrůdám vinné révy. Na perfektně upravených 

cyklostezkách mezi vinicemi, ovocnými sady a lány zeleniny, květin (i tabáku) 

jsme si připadali jako na Jižní Moravě, či lépe v italském Toskánsku. Místní 

obyvatelstvo, svým vzhledem připomínající více Francouze než Němce, je stejně 

přátelské a otevřené – asi tím sluncem a vínem.  

      Základnu měl celý peloton, čítající bezmála 80 cyklistů, kromě nás ještě ze 

SRN, Lucemburska, Nizozemí (a na jeden den přibyl i francouzský IPA 

průvodce), ve vzorně připraveném školním policejním středisku Bad 

Bergzabern, s jehož vedoucím H. - J. Rothem se v závěru někteří z naší výpravy 

srdečně spřátelili. 

      Celých 5 dní jsme se pak, rozděleni do tří „grupp“,  projížděli  porýnskými 

rovinami  a pohraničními stezkami podél tzv. Westvallu, nemilého to reliktu 2. 

světové války. Protože území Falce si až moc často v minulosti střídali Němci 

s Francouzi, mohli jsme si, i s odborným výkladem, prohlédnout např. bývalé 

pevnostní město Germersheim na německém břehu Rýna nebo se projít 



vnitřkem zachovalé Maginotovy linie, na straně francouzské. Že si lidé 

(nejenom) obou sousedících států už žádnou válku nepřejí, svědčí jejich 

přátelské hemžení u tzv. Vinné brány (Weintor), která stojí na hranici a kde 

jsme byli svědky dokonce i místní svatby.  Dále jsme na kolech navštívili hezká 

města Rülzheim, Dahn, Landau, Kandel, Worms, ve Francii pak Wissembourg  a 

půvabnou, skanzen připomínající, obec Hunspach. Všude nás přátelsky uvítali 

jak starostové, tak i místní velitelé policie a představitelé IPA. Opravdovým 

zážitkem byla návštěva Policejního prezidia Baden-Württemberg v Karlsruhe, 

kam jsme se dostali monumentální společnou jízdou městem za početného 

policejního doprovodu. Naše mini-delegace na všech zastaveních předala  IPA i 

policejním kolegům srdečné pozdravy od plzeňské ÚS; spolu s upomínkovými 

předměty a pozváním k návštěvě. Každý z náročných dnů jsme zakončili 

společným posezením, veselým vícejazyčným povídáním a ochutnáváním 

místních specialit, přiměřeně zapíjených tamějším pivem a vínem. Výdělek 

patřil opět nadaci. 

     Během závěrečného slavnostního večera, na který přijela zahrát IPA kapela 

až ze vzdáleného Berchtesgadenu, jsme se všichni znovu přesvědčili o 

nádherném přátelství mezi policisty a o tom, jak velkou měrou k němu přispívá 

IPA, včetně jí pořádaných akcí. Od paní Zachertové jsme se dozvěděli, že na 

IPARAD TOUR 2016 se ujelo více jak 500 km a díky tomu nadace získala 66.150,- 

Euro.  

     O významu, prospěšnosti a veřejném uznání této akce svědčí množství 

novinových článků, které o ní vyšly v místním i zemském tisku. 

     Proto nezbývá, než se už těšit na příští ročník, v červenci 2017 

v Münsterlandu, nazývaném Německý ráj cyklistů! 

Eva a Marek Hanzíkovi                                                            Nina a Sláva Trojanovi 

                                                           a Jarda Antoš    

 

Pozn.: Bad Bergzabern, Pfalzwald a celý okres Südweinstrasse   doporučujeme 

určitě navštívit. Nejlépe od poloviny srpna do poloviny září, kdy jsou zde při 

vinobraní otevřeny sklípky s více než přijatelnými cenami koštu.                  



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


