Okolo Mnichova s IPARAD TOUR 2018
V týdnu od 5. do 12. srpna t. r. jsme se jako reprezentanti ÚS č. 103 Plzeň
zúčastnili společenské a charitativní cyklo-akce IPARADTOUR, kterou pro
nadaci Isabell-Zachert-Stiftung již podeváté příkladně zorganizovala IPA
Landesgruppe Bayern, resp. Vbst. Nürnberg a Wiesbaden. Role hostitelů cca
sedmdesátičlenné výpravy se letos ujali naši IPA kolegové (a z předchozích
ročníků už i osobní kamarádi) Walter Klopfer a Toni Hartung z organizace
v Augsburgu.
Ti také vzorně naplánovali celý pětidenní program, a přestože žádná z jimi
připravených cyklotras nevedla jejich „služebním obvodem“, nýbrž po teritoriu
sousedního Policejního prezidia Oberbayern Nord, projeli jsme a ze sedel svých
kol jsme si mohli prohlédnout krásnou krajinu, ozdobenou mnoha jezery
s neskutečně čistou vodou. Všude, kde jsme se zastavili (stručný přehled bude
následovat), jsme byli velmi přátelsky přijati těmi nejvyššími IPA a policejními
funkcionáři a zástupci samosprávy.
Tak tomu bylo v městečku Herrsching na břehu půvabného jezera Ammersee. (viz.
foto č. 1 a č. 2 s naším dlouholetým přítelem Victorem z IPA Luxemburg). Brzy jsme se při
poznávání jeho okolí začali cítit jako doma. Jedno ze sousedních jezer totiž nese
jméno města, v němž má sídlo naše ÚS (viz. foto č. 3). Na celý den jsme si též dojeli
do Mnichova, hlavního města Bavorska. Po zajímavé návštěvě místa, kde se
konají každoroční slavné Oktoberfesty a jemuž vévodí obrovská socha Bavárie
(viz. foto č.4), nás provedla známým Olympia-parkem sama jeho ředitelka.
Funkcionáři PP, IPA a místostarosta Mnichova připravili malou slavnost
s bohatým občerstvením a štědrým „Spende“ pro nadaci. Středa byla věnována
městu Fürstenfeldbruck (jak zde sami zkracují FFB). Na náměstí jsme se poznali
s velitelkou místního odd. policie Ninou, vedoucím IPA Vbst.FFB Erichem
Heinzem, jeho kolegou Jürgenem Dietzem, (ten se nám věnoval i další dny) a
zástupci radnice. Setkání se brzy, díky vystoupení Ústřední bavorské policejní
hudby, změnilo na celé dopoledne v jeden velký festival (viz. foto č. 5, 6). K FFB již
bezmála 100 let patří také Fliegerhorst, areál bývalého vojenského letiště, v němž
měl IPARADTOUR 2018 základnu. Bydleli jsme v důstojnické škole Luftwaffe.
S jejím velitelem gen. Trautem jsme si vyměnili srdečné pozdravy (viz. foto č. 7) a
nechali se provést historií i současností objektu. Určitě nejzajímavější bylo
vyprávění člena IPA z Berchtesgadenu, který se přímo podílel na policejním
zásahu k osvobození izraelských sportovců unesených během LOH v r. 1972.
Před řídící budovou letiště jsme se poklonili památce policisty Antona
Fliegebauera, který zde tehdy padl. U FFB se sluší dále připomenout rozsáhlý
klášter s úžasně vymalovaným interiérem, resp. zdejšího rodáka Ferdinanda von
Millera, autora již zmíněné obří kovové sochy Bavaria.

Walter s Tonym nás dovedli i do dalšího známého města v okolí Dachau. Po objetí
smutně proslulého koncentračního tábora jsme se dostali do policejního areálu,
kde sídlí zásahová jednotka mnichovského prezidia. Kolega Jürgen nám umožnil
jeho veliteli předat vlaječku KŘP Plzeň a všechny zájemce provedl nejmodernější
technikou, kterou tento útvar používá a s níž on sám před odchodem do penze
sloužil (viz. foto č.8).
Bylo toho samozřejmě o mnoho víc, co jsme během letošního týdne s IPA přáteli
ze SRN, Holandska a Lucemburska viděli a prožili. Ujeli jsme skoro 400 km a
pro nadaci, kterou vede se svým manželem, bývalým ředitelem kriminální policie,
paní Christel Zachertová jsme takto „vyšlapali“ 33.260 EUR. Ty pomohou,
společně se „Spende“ od navštívených radnic a policejních útvarů, jako každý rok
ozdravnému kempu Waldpiraten pro děti nemocné rakovinou. Jak to v kempu žije
a jaké má od svého založení v r. 2003 výsledky nás seznámila přímo jeho em.
ředitelka paní Gabi Geibová. A že jsou úspěšní, dokládá i fakt, že členy našeho
pelotonu byl zdravý a veselý mladý pár-bývalí onkologičtí Waldpiráti.
Na závěr, tak jako každý rok, si zbývá jen postěžovat, že se nás z naší územní
skupiny této skvělé a prospěšné akce zúčastňuje stále méně a méně. Věříme, že
příští rok bude naše výprava početnější. Už proto, že půjde pravděpodobně o
poslední ročník IPARADTOURu. Současný organizační výbor, vzhledem k věku,
končí a nikdo z mladších se pro pokračování nenašel. Tedy ani v Německu to
s chutí věnovat se uspořádání akce pro druhé není jiné.
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