
Na 11. „Pedálu“ se nám líbilo… 

 
 

Za tradičně slunečného, hřejivého počasí a v tradičně slunečné a hřejivé 

atmosféře proběhl ve dnech 16.- 18. 6. 2017 již 11. ročník Plzeňského policejního 

pedálu, pořádaný IPA ÚS č. 103 Plzeň. Tentokrát jsme se sjeli do malého 

po(d)šumavského městečka Nýrska. Příjezd trochu připomínal známou pouť do 

Santiaga de Compostela, neboť účastníci vyrazili opravdu z nejrůznějších směrů 

a mnoha druhy dopravních prostředků, z nichž bych připomněl např. obytné auto 

cestovatelů Míly a Dany Košanových. Jako vždy se našlo několik nadšenců, kteří 

si, neboť jim to většinou už jejich nepracovní zařazení umožňuje, toužili celý PPP 

užít výhradně na kole. Po slavnostním odstartování členy předsednictva ÚS jsme 

časně dopoledne vyšlápli do Nýrska jednak od Krajského ředitelství PČR v Plzni, 

tak i od západu, ze starobylého malebného Stříbra. Cesta všem cyklistům 

proběhla, až na malá dobrodružství, výtečně. Oba „proudy“ se za veselé nálady 

potkaly u piva v malém vyhlášeném pivovaru Bezděkov. Odkud zbýval již jen 

kousek do autokempu, kam jsme odpoledne v ještě veselejší náladě dorazili a 

ubytovali se. Předem objednaná večeře u majitelek kempu a restaurace, od 

pramáti po vnučku Hošťálkových, chutnala výtečně a následoval uvítací večer. 

Zpočátku se hodně povídalo (vždyť s některými účastníky jsme se neviděli celý 

rok) a poté i hodně zpívalo. Naše osvědčené muzikanty z minulých „Pedálů“, kteří 

se toho letošního, ze známých i neznámých důvodů nezúčastnili, se nám podařilo 

nahradit místní partou s kytarami, banjem a sytými mužskými i ženskými 

zpěvnými hlasy, takže jsme je, až na některé výjimky (Blahoš K.) ani nedokázali 

„přebékat“. A to jsme se rozcházeli až skoro hodinu po půlnoci. Zde patří 

poděkování spolužačce pisatele Miladě a její jmenovkyni, vedoucí zmíněného 

hudebního tělesa.  

V sobotu, ač se všude kolem mračilo, jsme po pozdní snídani vyrazili na 

předem připravenou cyklotrasu s programem. Několik účastníků jako vždy raději 

jízdní kolo vyměnilo za pohodlné boty a pod patronací samotného předsedy ÚS 

se dalo do objevování krás a historie Nýrska.  Asi pětadvacetičlenný peloton 

čekalo nejprve zhruba tříkilometrové stoupání přes vísku Hodousice, kde jsme si 

odbyli první a jak jsme doufali též poslední, defekt. Následovala krásně pestrá 

jízda silničkami s nezapomenutelnými výhledy na Šumavu. Přes Strážov vedla 

cesta až na hrad a zámek Klenová (kdo by ho neznal např. z nedávno 

reprízovaného dílu Policie Modrava), na kterém provádí rovněž náš kolega, 

bývalý klatovský kriminalista Jiří Kovařík. V době naší návštěvy měl bohužel 

volno, ale i od jeho kolegy jsme dostali výborný, fundovaný a vtipný výklad. Plni 

informací, avšak s prázdnými žaludky jsme se pak rychlým sešupem dostali do 

Janovic nad Úhlavou, dříve proslulé kasárny, a zaplnili stejně proslulou restauraci 

U Kulaté báby. Vzhledem k probíhající myslivecké slavnosti byly na výběr také 



velmi chutné zvěřinové speciality, jak bude uvedeno dále. Teď nemohu jinak, než 

pochválit drtivou většinu pelotonu za to, že se hrstkou „pokušitelů“ nechala 

vyprovokovat k následnému výšlapu, spíše se podobajícímu horské prémii, na 

rozhlednu sv. Markéty dominující okolní krajině mezi Janovicemi a Nýrskem. 

Organizátoři ji zřejmě z obavy o kondici účastníků do plánu sobotní etapy 

nezařadili. Ale vystoupalo se (i na vrchol rozhledny), dokázalo se sjet 

serpentinami a bylo se rádo! Vydařenou sobotu, během níž nás ještě doplnili naši 

IPA členové Petra s Petrem (jinak též funkcionáři z partnerských ZO NOS) jsme 

zakončili po večeři společným posezením u táboráku při opékání špekáčků a 

ochutnávce již zmíněných zvěřinových specialit. Pilo se mj. výborné domácí víno 

Jardy Paška a také nikdo nezapomene na proslulý „Jablmok“, jehož duchovním 

otcem je Blahoš Koželuh.  Jeho nebývalá síla notně zamávala s příjemnými turisty 

z kempu, Holanďanem a Britem, kteří si k našemu ohni přišli na pozvání Jardy 

Paška juniora popovídat. Pro některé z nás sobotní večer skončil až hluboko 

v neděli.  

Nedělní ráno, opět překrásně prosluněné, nalákalo zejména naše rodinky 

k vpravdě rekreačnímu slunění. My „singl“ jsme dopíjeli, dopovídávali a 

připravovali slavnostní ceremonii k ukončení akce s předáním pamětních listů. A 

že se opět na „Pedálu“ sešla dobrá parta kamarádů se ukázalo, když Víťa Šmídl 

s Jardou Hanzlíkem obětavě, z vlastní iniciativy a hlavně perfektně opravili 

„šaltr“ na kole patřícímu autorovi těchto řádků. Jim i všem ostatním, kdo při 11. 

PPP pomáhali, např. Mírovi Honzíkovi, „kantýnským“ Evě a Marku 

Hanzíkovým, naší ekonomce Mirce Kestlerové, vedoucímu ÚS Milošovi 

Novozámskému patří velké poděkování.  

Povídání ukončím tak, že navážu na nedokončenou větu, která tvoří nadpis 

celé stati … a bude se nám líbit i na 12. „Pedálu“! 

 

Servo per amikeco, kamarádi, a přijeďte zase příští rok (opět třetí IPA víkend 

v červnu). ………………………..  Jarda Antoš a předsednictvo ÚS 



 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 


