
IPARAD Tour 2017 - Münster 
 

V týdnu od 24. července 2017 se sjeli pilní členové IPA z Německa, Česka, 

Nizozemí a Lucemburska, aby si zas jednou zajezdili na kole v krásné krajině 

kolem města Münster a nasbírali při tom peníze do nadace Isabell-Zachert-

Stiftung. Tyto peníze jsou určeny na provoz letního dětského tábora pro děti 

vyléčené z leukémie a jejich sourozence. Účelem tábora je usnadnění návratu do 

normálního života. Dlouhotrvající léčba má na děti neblahý vliv a pobyt v táboře 

je doslova balzámem na těle i na duši. Ubytování bylo zajištěno ve Vzdělávacím 

a výzkumném centru Spolkové finanční správy, konkrétně celní správy. Tuto 

možnost zastřešil sám spolkový ministr financí Wolfgang Schäuble. I s rodinnými 

příslušníky nás bylo šedesát a zase byly vytvořeny tři skupiny cyklistů, tzv. 

rodinná skupina, bikeři a chrti. My všichni tři z Čech a ÚS Plzeň, Antoš, Eva a 

Marek Hanzíkovi, jsme byli tradičně v bikerské skupině. 

Hned v pondělí při startu začalo pršet. To jsme ještě netušili, že déšť nás 

bude provázet i další den. Ale byla to dobrá zkušenost, kterou bychom nenabyli, 

kdybychom čekali, až pršet přestane. Cíle však bylo bez velkých problémů 

dosaženo, všichni v pořádku dojeli do Warendorfu a zpět, celkem 83 km a pak 

po návratu do Münsteru sušili věci na další den. 

V úterý nás do městečka Emsdetten (celkem 70 km) rovněž provázel déšť, 

ale předpověď počasí slibovala zlepšení, které další den skutečně nastalo. 

Ve středu dopoledne jsme za příznivého počasí navštívili město Münster, 

všichni v jednotných tričkách, už jen hromadný příjezd do města byl krásným 

zážitkem. Odpoledne jsme pak měli možnost projet se na kole stezkou kolem 

soch. Je již tradicí od roku 1977, že každých deset let přibydou na tuto stezku další 

sochy. Nejprve se některá moderní umělecká díla obyvatelům nelíbila, nyní jsou 

ale prý spokojení, protože díky sochám zavítá do města několikanásobně více 

turistů než dříve. Ujeto jsme měli cca 27 km. Večer za námi do ubytovacího centra 

přijela ředitelka dětské onkologie Prof. Dr. Claudia Rössig a vyprávěla nám o 

své náročné práci. Potěšitelné je, že u dětí jsou nádorová onemocnění včetně 

leukémie vyléčitelná ze 75 až 90 %, podle formy onemocnění. U některých forem 

se úspěšnost blíží 100 %. Je skvělé, že dnes již 77letá paní Christel Zachertová 

založila nadaci, která pomáhá dětem po náročné léčbě. 

Ve čtvrtek jsme zažili i šlapání do jednoho většího kopce, bylo to v 

Tecklenburgu, městečku, proslaveném divadlem pod širým nebem. Tradičně nás 

uvítali představitelé města, tentokrát to byl samotný starosta Stefan Streit a 

policejní ředitel Frank Fichtner. Pan starosta nám otevřel na prohlídku zámeckou 

baštu z roku 1540 a pohovořil o historii města. Tecklenburg má opravdu co 

nabídnout. Díky návštěvě tohoto krásného místa jsme ujeli pěkných 98 km. 

V pátek následovalo přivítání starostkou Marion Dirks a policejním 

ředitelem Peterem Schwabem v Billerbecku. Také zde byly odevzdány příspěvky 

do nadace a k najetým kilometrům přibylo 78 km. 



Osmá jízda IPA spojená s nadací Isabell Zachert je za námi.  Potřetí se 

konala v překrásném okolí města Münster. Za tato léta spolupráce bylo 

nasbíráno řádově celkem 800.000 Euro. Přehled najdete na webových 

stránkách nadace: https://www.isabell-zachert-stiftung.de/. Nyní v létě bylo 

nasbíráno řádově 62.000,- Euro, z toho cca 20.000,- Euro při našich 

cyklojízdách IPARADTour 2017.  

   

Dobrý pocit a navázaná přátelství jsou tou nejlepší odměnou za účast na 

takové zajímavé akci. 

                                                                                                         Eva Hanzíková 
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