
Setkání tří IPA územních skupin pod Čechovem 

 
Když Eva Hanzíková přišla v polovině února, v době vrcholících mrazů a 

chřipkové epidemie s myšlenkou zopakovat si loňské setkání u příležitosti tzv. 

„Odemykání České studánky“, kterým každý rok zahajuje turistickou sezónu 

Klub českých turistů z Domažlic, tento její nápad překvapil. 

Avšak jak se blížil termín akce, tj. 7. duben, stále častěji jsme si vybavovali naši 

tehdejší společnou (IPA) účast během výstupu na nejvyšší horu Českého lesa 

Čerchov v rámci naší ÚS pořádaného seriálu „Až na vrcholky hor…“. 

V krásném prostředí a mezi vynikajícími kamarády z IPA Domažlice nás minule 

potkala spousta hezkých zážitků. 

Tuto (první dubnovou) sobotu za opravdu jarně teplého počasí vyrazila proto 

skupinka členů ÚS Plzeň, doplněná o dva kamarády Jardu s Marcelou z pražské 

IPA ÚS č. 124 stejnou trasou jako vloni, tj. od zastávky Česká Kubice k České 

studánce. Zde se k nám přidal Štěpán Thomayer z IPA ÚS Domažlice (viz. 

společné foto) a později též emeritní kriminalista Honza Mauks. Společně jsme 

si poslechli hezké vystoupení mužského pěveckého sboru Haltravan a trubačů 

OMS z Domažlic. Z projevů stály za zajímavost zejména ty přednesené hosty 

z blízkého Furth im Waldu, jeden dokonce v „bavorské“ češtině. Veselá nálada 

a radost ze setkání s přáteli nás neopustila ani při zpáteční cestě (viz foto), 

kterou jsme ukončili až v podvečer v Domažlicích. Dávno po naplánovaném 

odjezdu a s neuvěřitelnými 18 km v pohorkách. 

Pro policejní „pamětníky“: ten, kdo osobně za německou stranu spoluodemykal 

Českou studánku, byl pan Former (viz. foto), dříve vedoucí oddělení kriminální 

policie ve Furth im Waldu a nyní místostarosta této obce. 
 

Pozn.: Omlouvám se, pokud jsem jeho příjmení napsal nesprávně. Jednal jsem s ním vždy jen 

osobně a rád vzpomínám na jeho vstřícnost při služební spolupráci. 

 

Během výletu jsme se Štěpánem upřesnili jeho nabídku exkurze do bývalého 

zařízení NATO pro odposlouchávání naší vlasti na Hohenbogenu. Tato akce pro 

naše členy proběhne 8. září 2018.             

Krátké svědectví z mimořádně příjemné soboty v lůně nádherného Českého lesa 

končím nadějí, že Evu nikdy neopustí obdobně prima nápady! 

 

Jaroslav Antoš – sekretář 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 


