
Československý IPA pochod 2022 
po covidové přestávce opět s naší osobní účastí 
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Jakmile přišla pozvánka od našich kolegů z IPA Hranice a 
Čadca, okamžitě nás bylo přihlášeno tolik, že jsme zprvu 
obsadili celou Chatu Husárik. Její sympatičtí majitelé a 
zároveň naši známí z dřívějších ročníků, manželé Surovkovi, 
nám zde připravili výborné ubytování! Byť úplně vysoko nad 
městem Čadca, zato však za úplně nízkou cenu. 

Z původní hromady zájemců nás sice nakonec přijelo „jen“ 
12, ale na tradiční pohodě a zajímavosti této mezinárodní 
akce to nic neubralo. 

IPA česko – slovenští pořadatelé jako vždy měli vše, od startu 
v Čadci/Milošová až po cíl tamtéž, perfektně zorganizované. 
Trasu připravili po samé čs. hranici, takže jsme mohli 
najednou obdivovat jak krásnou Kysuc, tak se „kochat“ 
půvabnými Beskydy. 

Ale to, kvůli čemu je IPA ČS pochod jedinečný a proč sem rádi 
jezdíme, je ta jeho úžasně přátelská nálada, co tu po celou 
dobu vládne. K tomu jsme letos napočítali účast minimálně 6 
národních sekcí: ČR, SR, Polsko, Rakousko, SRN, Litva(!), což 
určitě nebylo všechno. S nimi jsme se během cesty nebo při 
cílovém guláši seznámili, vyměnili si kontakty, vlaječky a 
poznatky, resp. pozdravy. A pro památku na plzeňskou IPA 
jsme se též společně vyfotografovali (viz. obrazová 
dokumentace v příloze). Některá nová přátelství pokračovala 
pak i přes večer, kdy u krbu při „točeném a pálence“ zábava 
vydržela hodně přes půlnoc. 



Budeme si proto pamatovat Milana s Jirkou, vojenské 
veterány z Litoměřicka a Jablonce n/N, jakož i dvě půvabné 
Hanky od Liberce. Také setkání s Wolfgangem Bauerem a 
jeho manželkou z IPA Vbst. Korneuburg-Hollabrun (A), s 
Klausem Böhmem, včetně mladých policistů a policistek z IPA 
Vbst. München (D), přátele z polského Zakopane nebo z IPA 
Klajpeda v Litvě. Naše územka dostala ode všech pozvání, což 
lze využít také při individuálním cestování našich členů. 

Na závěr pochodu, tj. pro nedělní cestu vlakem nás 
dlouholetý kamarád Milan Remeš, emeritní předseda IPA 
Čadca vybavil úplným sortimentem banskobystrického piva 
Urpiner. 

V jaké náladě jsme se pak v Plzni rozcházeli? K tomu je třeba 
si znovu přečíst tento článek. 

Jménem účastníků zaznamenal: Jarda Antoš    

   

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

PS: IPA ČS pochod 2023 bude v Hrčavě……………………………. 


