
IPARADTour 2019 byl posledním 

                                                                    

Ve dnech 22.-27. 7. 2019 se uskutečnil jubilejní 20. ročník 

známého IPARADu, který už podesáté probíhal pod 

rozšířeným názvem IPARADTour. Šlo o cyklisticko-

charitativní akci, od počátku organizovanou bývalým 

předsedou IPA Norimberk Haraldem Betscherem. Po 

Haraldově odchodu do důchodu se k pořádání přidal 

kriminalista v.v. z IPA Vbst. Wiesbaden Josef Schön a 

zejména nadace Isabell-Zachert-Stiftung, kterou vede paní 

Christel Zachertová s manželem Hansem, jinak emeritním 

šéfem německé spolkové kriminální služby. Cílem každého 

ročníku byla sbírka finančních prostředků, nejdříve pro 

jednotlivé tělesně či duševně znevýhodněné děti, později ve 

prospěch letního tábora Waldpiraten u Heidelbergu ve 

spolkové zemi Baden-Würtemberg. V táboře prožívají část 

prázdnin děti nemocné rakovinou, a to nejen ze SRN, ale i 

z dalších evropských států, ČR nevyjímaje. Pobyt dětí a 

provoz kempu hradí rozhodujícím dílem právě nadace 

Isabell-Zachert -Stiftung. 

Letošní ročník byl zorganizován v překrásném Rheinlandu, 

kraji mezi řekami Rýn a Neckar, se základnou ve škole 

Bundeswehru v hlavním městě Bádenska Mannheimu. Sjelo 



se nás sem opět kolem 80 účastníků (cyklistů), členů či 

sympatizantů IPA. Zastoupení zde kromě německé a české 

měly též sekce IPA z Lucemburska, Nizozemí a Francie. Na 

každý den byly připraveny cyklotrasy, kterými nás vodili 

místní „lajtři“, jinak většinou také bývalí policisté, kteří se 

s námi rádi dělili o zajímavosti a někdy i své služební zážitky 

z míst, kterými jsme projížděli. 

 

Na kole jsme navštívili historická města se slavnými 

katedrálami Worms a Speyer, studentské město (město 

mladých) Heidelberg s hlavním bodem celého programu 

táborem Waldpiratencamp. Dále zajímavé moderní 

výzkumné středisko SAP u Walldorfu nebo bádenské 

„Versailles“ – zámek Schwetzingen. Díky výbornému 

kamarádovi, bývalému kriminalistovi z Policejního prezídia 

Mannheim Günterovi jsme si prohlédli také slavný okruh 

Hockenheimring, a to jen 3 dny před startem závodu F1. 

Projížděli jsme se výhradně rovinami po hezky upravených 

cyklostezkách (atraktivní byla zejm. ta vedoucí středem dálnice), 

olemovanými vinicemi, keři ostružin a poli s tabákem, přes 



městečka s typickou architekturou, tak odlišnou od té u nás. 

Podnebím celá krajina připomíná nejblíže asi jižní Slovensko. 

Snadno se proto podařilo našlapat v průměru kolem 400 km 

na účastníka. Každý takto ujetý cyklo-kilometr znamená pro 

nadaci paní Zachertové finanční příspěvek od sponzorů a pro 

nás velmi příjemný pocit, že můžeme pomoci. 

Ale ještě více na „Iparádu“ hřeje (kromě většinou velmi horkého 

počasí) ten nádherný pocit kamarádství a sounáležitosti, který 

zde vždy vládne. Během jízdy a ještě potom, dlouho do 

večera, se mluví o všem, co baví a zajímá, jak staré známé, 

tak i ty, kteří se setkali poprvé (pozn.: Jen letos těch nových bylo 15). 

Každý rok tradičně nechybí kytara a při závěrečném večeru 

vyhrává celá kapela. Tu loňskou z Berchtesgadenu vystřídala 

mladá hudební IPA skupina z Mannheimu. 

Popularitu IPA a celého IPARADu dokazuje, že každý den 

jsme byli přijati na radnici některého z měst, kterými jsme 

projížděli, kdy vedle starosty nechyběl rovněž vždy 

„náčelník“ příslušného policejního ředitelství nebo oddělení 

a některý z funkcionářů místní organizace IPA. Takže si naše 

česká delegace mohla vyměnit vlaječky a dárky, jakož i 

porovnat zkušenosti např. s kolegy z IPA Vbst. Mannheim. 



 

(na fotografii s vlaječkou je Andreas Stenger, policejní prezident a člen IPA 

Mannheim s členským číslem 600)  



Heidelberg 

 

Speyer 

   



Walldorf 

 

Škoda, že tato po všech stránkách skvělá a prospěšná 

mezinárodní akce letošním ročníkem končí. Důvody jsou (tak, 

jak to často bývá nejen v Německu) velice prosté, organizátoři 

zestárli a nikdo z mladších ty starosti a zodpovědnost od 

nich převzít nechtěl. Potěšilo nás však všeobecné ujišťování, 

že navázaná přátelství budou pokračovat, včetně snahy najít 

jinou formu pomoci nadaci Christel Zachertové (viz. ta veselá 

dáma níže) a jejímu projektu Waldpiratencamp.  



 

Vždyť jen posledních 10 ročníků přineslo dětem nemocným 

rakovinou přes 600.000 Eur!  



 

... delegace IPA ÚS Plzeň Jarda Antoš, Eva a Marek Hanzíkovi a 

Jarda Pašek s dramaturgem celé akce Josefem Schönem.  

 

       

     

 


