
Česko-slovensko-polský 

IPA pochod přátelství Hrčava 2019 

 

Začíná býti novou tradicí, ...  

...že se členové 103. územní skupiny IPA Plzeň, již potřetí, 

zúčastnili pochodu přátelství k výročí vzniku Československa. 

V dosud rekordním počtu: 18 členů naší ÚS + 8 jejich přátel! 

Letošní pochod byl o to zajímavější, že se do jeho organizování 

aktivně zapojili vedle IPA Hranice a IPA Čadca i kolegové 

z polské IPA.  

Část plzeňské výpravy vyrazila vlakem už dne 25. října směrem 

na východ, kde byla našim cílem “razovitá” obec Hrčava u 

trojmezí Česka, Slovenska a Polska. Pro ubytování jsme měli 

k dispozici celý krásný rodinný penzion, a tak jsme mohli 

s přenocováním pomoci i pěti našim přátelům z IPA ÚS 

Chomutov a IPA Vbst. Stuttgart.   

V sobotu 26. října v 8.00 hod. byl za účasti starostů hraničních 

obcí všech tří sousedících států, zástupce Policie ČR, 

organizátorů z IPA a po státních hymnách, pochod slavnostně 

zahájen. Na startu jsme zjistili, že se pochodu, vedle Čechů, 

Slováků a Poláků účastní rovněž kolegové z Litvy, Lotyšska, 

Rakouska, Německa a USA, takže akce byla opravdu 

internacionální. Celkem více jak 500 „pochodujících“! 

Počasí bylo ideální a 18 kilometrová trasa se dvěma kontrolními 

a dalšími občerstvovacími stanovišti nám dávala velkou naději, 

že i tento pochod hravě zvládneme. Vždy se držíme hesla, není 

nutné přijít do cíle jako první, ale zúčastnit se, navázat nová 



přátelství, vzdát hold vzniku republiky a strávit pár dní ve 

společnosti přátel. Co více si přát?  

A co s „načatou“ nedělí 27. října, když počasí nám neustále 

přálo? Část naší skupiny se opět vydala poznávat přírodní krásy 

kolem Hrčavy a my ostatní jsme se rozhodli pro návštěvu 

bývalého koncentračního tábora v Osvětimi. Děkuji touto 

cestou Pavlovi a Soně Lórů, díky kterým jsme se mohli stát 

součástí tisíců návštěvníků tohoto památného místa a mohli tak 

osobně uctít položením věnce u památníku našich spoluobčanů, 

kteří zde zahynuli. Je to nezapomenutelný zážitek. 

A co s pondělím 28. října, dnem státního svátku?  Spořádaně 

jsme se přesunuli na autobus, který nás dovezl na vlakovou 

zastávku Návsí. V nádražní hospůdce jsme připili na zdar 

republiky a v oslavě pokračovali cestou vlakem až do Plzně. 

Na závěr si dovolím poděkovat organizátorům pochodu za jeho 

skvělou přípravu, krásné medaile, vynikající tatranský čaj a 

Jardovi Antošovi za bezproblémové zajištění naší výpravy. Již 

teď je nad slunce jasné, že za rok jedeme znovu. 

                              Za členy výpravy sepsal Pavel Chalupský  



 

 



 



 


