
Návštěva z IPA Vbst. Wiesbaden 
 

 

O krásně prosluněném víkendu 20.-23. září 2019 přivítala naše územní skupina 

v Plzni vzácnou návštěvu. Na základě mého pozvání během letošního 

IPARADTour (a svého tam vyřčeného slibu) přijel významný člen IPA Vbst. 

Wiesbaden a emeritní pořádkový policista Gunther Winnen. Kdo se někdy 

s námi zúčastnil „iparádů“, bude si jej pamatovat jako pravidelného autora 

rýmovaného povídání, vtipně glosujícího celý průběh (včetně účastníků) tohoto 

týdenního cyklistického setkání. 

Gunther s sebou přivezl také svoji manželku Evu, velmi milou a neméně 

vtipnou, jako je on sám. Od pátečního odpoledne jsme se jim s Markem začali 

plně věnovat. Prošli jsme se historickým středem města a navštívili přitom obě 

plzeňské synagogy. Osudy spojené s těmito místy, resp. židovské transporty, 

německé přátele viditelně dojaly. V podvečer se k nám přidal sekretář územní 

skupiny Jarda Antoš, který se rovněž s Guntherem dobře zná. Během procházky 

po nábřeží se hosté živě zajímali o historii a současnost fungování policie 

v Plzni. Proto jsme též navštívili foyer krajského ředitelství a pochlubili se 

pamětní deskou, kterou sem v letošním roce slavnostně instalovala naše ÚS IPA 

k připomínce četníků a policistů padlých ve službě. Prohlídku města jsme 

příjemně zakončili společnou večeří ve známé restauraci „U Švejka“. Překvapila 

nás Guntherova výborná znalost stejnojmenného Haškova protiválečného 

románu, včetně citátů, po stěnách této restaurace vyobrazených. 

Sobotu jsme s našimi milými hosty strávili na zámcích Kozel a Luhov. Luhovská 

sbírka jízdních kol je oba, jako aktivní cyklisty, zvláště zaujala. 

Ovšem nedělní program, námi s Markem připravený, překonal určitě všechna 

jejich očekávání. Vzali jsme je totiž nejdříve na plavbu výletní lodí po nádherné 

přehradě Hracholusky a poté jsme si s nimi opekli balkánskou plískavici, jež je 

Markovou specialitou. Sklidil s ní velký úspěch. 



Celá návštěva IPA kolegů z Wiesbadenu byla velikým úspěchem. Proběhla ve 

velmi příjemné a přátelské náladě a určitě přispěla k dalším budoucím setkáním 

mezi členy obou IPA skupin. 

                                                                   Eva Hanzíková 

 

 

Děkuji tímto jménem předsednictva Evě a Markovi Hanzíkovým za iniciaci a 

výbornou přípravu shora připomenuté návštěvy, včetně příkladného naplnění 

celého jejího třídenního programu. Díky nim se určitě rozvinou další budoucí 

setkání mezi členy obou IPA skupin. Sám Gunther nabídl obdobnou IPA 

návštěvu ve Wiesbadenu. 

Jarda Antoš – sekretář 

 

 

 



 

 

 


