
Cyklonávštěva z IPA Regensburg potěšila 

V pondělí 15. srpna 2022 se uskutečnila dlouho připravovaná 

návštěva Plzně a naší územní skupiny kolegy z IPA Vbst. Regensburg. 

Přesto, že přes celé léto u nás i v Bavorsku panují nesmírná vedra, 

německá návštěva vedená předsedou organizace Franzem 

Schmalzlem, zvolila jako dopravní prostředek jízdní kolo. 

 

Helmut, Hans, Franz, Walter, Hans a Sepp (zleva) se nezalekli ani 

poměrně dost zvlněné krajiny od cca 60 km vzdálené Kdyně a hravě 

dodrželi svůj slib dorazit do Plzně již za 2 hodiny. 

Zde jsme se jich ujali my, s Tomášem Petříkem, členem předsednictva 

a úžasnou Evou Hanzíkovou, perfektně ovládající německý jazyk. 

Nejprve jsme všichni zašli na naplánovaný oběd v Klubu malých 

pivovarů. K vydatnému jídlu si naši kamarádi z nepřeberné nabídky 

známých i neznámých pivních značek vybrali (sic..!) pouze jedinou, a 

to nealkoholickou. Zdůvodnění, že jsou cyklisty, které čeká ještě 

stejně dlouhá cesta nazpět, může být pro některé z nás inspirativní. 

Přesto nám museli slíbit, že během příští a určitě i delší návštěvy Plzně 

z bohaté nabídky KMP řádně ochutnají. 



Absence alkoholu ovšem na výborné náladě nijak neubrala a bezmála 

2 hodiny jsme vesele probrali vše, co nás na životě v Rege, resp. 

v Plzni zajímalo.  

   

Poté jsme s kolegy z IPA Rege navštívili budovu Krajského ředitelství 

policie ČR Plzeňského kraje, kde jsme společně uctili památku 

policistů, četníků a příslušníků PS z našeho regionu, padlých od r. 

1918 při výkonu služby. U desky, kterou v přijímací hale ředitelství 

nechala před lety zřídit naše IPA územní skupina, si přátelé rovněž 

vyslechli příběh, zatím bohudík posledního, případu vraždy policisty 

z června 1998. Mohl jsem dopodrobna zodpovědět i všechny dotazy, 

neboť jsem byl tehdy, bezprostředně po činu, vyšetřovatelem v 

krajské výjezdové skupině. Franz Schmalzl jménem ostatních 

poděkoval za možnost seznámit se s krajským ředitelstvím a poklonit 

se přitom památce těch, kteří pro službu položili život. Z delegace 

zaznělo, že ani Bavorsku se útoky na policisty nevyhýbají.  



 

Po 14–té hodině pak „Regenburgští š/chlapáci“ v doprovodu 

sekretáře ÚS Plzeň vyrazili na zpáteční cyklotrasu, ovšem ještě 

zpestřenou kafé zastávkou v Klatovech. Mohu potvrdit, že ačkoliv (až 

na jednu výjimku) všichni již překročili 62, tj. důchodový věk pro 

německé policisty, jelo se bez přestávky a ve vcelku vražedném 

tempu. Samozřejmě bez elektrického pohonu! 

Tato zajímavá, byť krátká, návštěva se velmi vydařila a stala se 

vítanou inspirací pro další vzájemné styky mezi oběma našimi 

spřátelenými IPA organizacemi. 

                                                                 Jarda Antoš, sekretář   


