
Okolo Plzně 
na kolo, společně a s “IPou” 

 

První říjnovou sobotu (3. 10.) se nás poměrně velká 

skupinka členů a přátel IPA ÚS č. 103 sešla před Krajským 

ředitelstvím PČR v Plzni, abychom se společně na kole projeli 

krásným plzeňským okolím a symbolicky tak zakončili naši 

letošní IPA sezónu, výrazně ovlivněnou (a o mnohé akce 

zkrácenou) pandemií koronaviru. 

 

 
 

Počasí nám přálo, a tak už poměrně brzy jsme mohli na 

Šlovickém vrchu u Dobřan vyhlížet volně se pasoucí 

exmoorské pony, před nedávnem zde, na bývalé vojenské 

cvičiště, vysazené. 
 



 

 
 

Na další zastávce ve Štěnovicích na nás  čekalo, v příjemné 

hospůdce U modrého klokana,  první občerstvení. 

 

 



I díky tomu jsme všichni snadno a v bodré náladě “došlapali

” přes panoráma Radyně k zámku Kozel u Šťáhlavic. 

Přestávku na oběd, zde vyhlášenou, jsme využili tak, že v 

podzámecké restauraci došlo nejen jídlo, ale dokonce i 

točené pivo. 

 

 
 

Pak za nádherně vybraného počasí nás přivítal Starý Plzenec 

se svou rotundou, a pod ní, v (Lidovém) Dělnickém domě, 

čepovaným výborným svrchně kvašeným pivem typu IPA. 



 
Než propukla jeho ochutnávka, zanechali jsme ještě v 

proslaveném vinařském závodu Bohemia sekt pozdrav pro 

člena naší územky Míru Říhu, zde již několik let na úseku 

ostrahy zaměstnaného. 

 

Zastávka, jež následovala po trase do Letkova, patřila už k 

těm vážnějším. Přijeli jsme vzdát úctu hrdinství bývalého 

kolegy. Por. Jiří Hrubý, policista OOP Plzeň-Slovany byl při 

pronásledování ozbrojených pachatelů zákeřně zavražděn 

Kosovským Albáncem. Na místě, kde k činu dne 13. 6. 1998 

došlo, stojí dnes důstojný pomník, na jehož instalaci se naše 

IPA ÚS take finančně spolupodílela. Pietní akt vyvrcholil 

položením kytice vedoucím územky V. Šmídlem. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Z Letkova jsme za odpoledního slunka vyrazili přes Božkov 

do restaurace “Šeříkovka” v plzeňském slovanském obvodu. 

A tady, během konzumace výběru od“Knížecího pivovaru”
z Plas, jsme dalších několik hodin výlet vyhodnocovali. Bylo 

zřejmé, že se společně strávený říjnový IPA cyklo den líbil. A 

tak věřím, že si podobnou říjnovou projížďku dopřejeme i 

příští rok. Zatím všichni přemýšlejme kolem jakého 

zajímavého místa to bude. 

 

Servo per amikeco – Jarda Antoš  


