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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
dostává se k Vám prvé číslo II. ročníku časopisu
124. územní skupiny (ÚS) INTERNATIONAL
POLICE ASSOCIATION (IPA) sekce České
republiky (ČR). Obdrželi jsme podklady od
mezinárodního předsednictva IPA. S nimi vás
v tomto čísle seznamujeme v původním znění. Pro
ty, kteří neovládají anglický jazyk tak dobře, naše
kolegyňka Andrejka byla tak laskavá a část těchto
materiálů přeložila do českého jazyka.
Na naše vydávání časopisu jsme obdrželi reakci od
vás, čtenářů. Tato informace nás velice potěšila.
Byla formou e-mailu, který v rubrice „napsali o nás“
zveřejňujeme. Potěšilo nás také, že naše webové
stránky se stávají informačním zdrojem a vzrůstá
počet těch, kteří se s nimi seznamují. V loňském
roce jsme totiž vyhlásili fotografickou soutěž, která
vás oslovila natolik, že počet obdržených
fotografických prací o proti loňsku výrazně vzrostl.
Do fotografické soutěže bylo přihlášeno 103
fotografií. Měl jsem také radost, že mezi nimi byla
řada fotografií, která měla velmi kvalitní úroveň.
S některými fotografiemi vás již nyní seznamujeme
v tomto čísle. S dalšími budete mít možnost se
seznámit v příštích číslech tohoto časopisu.
Jednou z aktivit 124.ÚS IPA sekce ČR v loňském
roce byla podpora Mezinárodního festivalu
studentských filmů (MFSF) v Písku. Na průběh
festivalu přispěla jen malou částkou, ale jako
nezisková organizace také podpořila zlepšování
vztahů mezi policií a obyvatelstvem. Forma podpory
nebyla jen finanční, ale i aktivní.Na tomto festivalu
měla naše skupina svého zástupce, který
s účastníky hovořil o činnosti 124.ÚS IPA. Bližší
informace o tomto studentském festivalu najdete na
dalších stránkách časopisu.
KESUD
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INFORMACE
Sponzorství
Mezinárodního festivalu
studentských filmů
124. ÚS IPA Sekce ČR
Ve dnech 8. října 2009 – 10.října 2009
se
v jihočeském
Písku
konal
Mezinárodní festival studentských filmů
( MFSF). Je to festival mladých umělců
z celého světa, kteří se zabývají
filmovou
tvorbou
v oboru
režie,
kamery, střihu, zvuku, produkce či
animace.

Krásné a malebné jihočeské město
Písek mělo možnost uskutečnit tento
festival již po deváté. Město Písek je
městem, kde se nachází Soukromá
vyšší odborná škola filmová a Filmová
akademie Miroslava Ondříčka

Na těchto školách se rodí noví umělci
v oboru filmu. Školy už vychovaly řadu
velice známých osobností kulturního
života. V letošním roce byla Česká
republika
zastoupena
několika
krásnými a kvalitními filmy. Členem a
předsedou mezinárodní poroty byl
velice známý filmař a profesor na
univerzitě v Západní Virginii Daniel

Boyd. Naše ÚS věnovala festivalu

sponzorský příspěvek. Asi se budete
dotazovat, proč 124. územní skupina
INTERNATIONAL
POLICE
ASSOCIATION
Sekce
České
republiky sponzorovala právě festival
mladých studentů z celého světa. Na
to je jednoduchá odpověď. Cílem IPA a
124. ÚS je totiž vytvářet pouta
přátelství,
posilovat
mezinárodní
spolupráci, rozvoj kulturních vztahů a
napomáhat k posílení vážnosti a k
zlepšování vztahů mezi policií a
obyvatelstvem. Takže není divu, že se
124. ÚS IPA stala jedním z velkého
množství sponzorů tohoto festivalu. Ke
zdárnému
uskutečnění
festivalu
přispěla sice malou částkou, ale svým
příspěvkem a účastí našeho zástupce,
Bc. Eugena Klímy, na festivalu jsme
vešli do podvědomí přítomných
mladých lidí nejen jako sponzor, ale
hlavně jako subjekt spolupracující
s veřejností. Naše ÚS chce totiž
ovlivňovat obraz a představy o policii a
tak pozitivně působit na vztahy mezi
občany a policií. Náš člen ÚS svou
účastí na festivalu se setkal s několika
osobnostmi
kulturního
života.
V průběhu
festivalu
se sešel
s ředitelkou festivalu p. Mgr. Vladanou
Terčovou, ředitelem filmových škol p.
MgA. Miloněm Terčem a posléze i
s předsedou mezinárodní poroty p.
Danielem Boydem. Všem účastníkům
festivalu,
s kterými
se
setkal,
náš
člen
ÚS
cíle
vysvětloval
INTERNATIONAL
POLICE
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ASSOICIATION (IPA), hovořil o
vzniku, historii a činnosti 124 územní
skupiny. Významným osobnostem
festivalu pak předal propagační
materiály 124.ÚS IPA Sekce ČR.
Účastníci festivalu byli potěšeni, že se
seznámili
s naší
organizací
a
poděkovali za náš podíl na průběhu
Mezinárodního festivalu studentských
filmů v Písku.
Součástí jednání našeho zástupce ÚS
bylo i to, že byla projednána možnost,
že by některý student v rámci své
tvorby natočil krátký film o činnosti naší
územní skupiny IPA.
E.K.

Oficiální znak IPA a statut IPA

INTERNATIONAL
POLICE
ASSOCIATION
© by IPA 1974

International
Police
Association
Nevládní organizace s konzultačním (zvláštním)
statusem vůči Ekonomické a Sociální radě OSN,
Radě Evropy a Organizaci Amerických států,
mezinárodní
nevládní
organizace
udržující
operativní vztahy s UNESCO
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

INTERNATIONAL
POLICE
ASSOCIATION
PERMANENT EXECUTIVE
BUREAU
Mezinárodní policejní asociace

:

Stálá výkonná kancelář
Michael Odysseos
Mezinárodní prezident
Psaron 2A
PO Box 57383
3060 Limassol, Cyprus
Tel. 357-25 819 598
Fax. 357-25 819 599
E-mail ipa.cyprus@cytanet.com.cy

www.myspace.com/david_peltan
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Dopis od

1.
2.

další prezentace ideálů IPA mimo
Evropu – Afrika, Dálný Východ,
arabské země, Latinská Amerika atd.,

3.

zvýšení výkonnosti a vyšší
transparentnost,

4.

IAC Website – zlepšit a obohatit
webové stránky o více informací,

5.

zlepšení vnitřní i vnější komunikace,

6.

větší účast při katastrofách – okamžitá
humanitární asistence,

7.

udržovat v rámci Asociace zdravou
finanční situaci,

8.

finanční podpora Mezinárodních
komisí a dalších orgánů asociace a to
pro dobro členů,

9.

předsedové Mezinárodních komisí by
měli podporovat národní sekce k
organizování mezinárodních akcí IPA s
účastí členů IPA, především mladých
policistů,

Mezinárodního prezidenta

Michaela Odysseose
Ve jméně nově zvolené PEB bych rád
vyjádřil poděkování a vděčnost delegátům
57 národních sekcí, kteří se zúčastnili XIX.
Světového kongresu IPA, a kteří vyjádřili
důvěru, že svou misi budeme dobře
vykonávat další 3 roky. Ubezpečuji
všechny národní sekce, že všichni členové
PEB budou tvrdě pracovat na uspokojení
potřeb všech členů a to ve smyslu zaměření
se na cíle IPA jako celosvětové organizace.
I osobně se cítím velmi poctěn mým v řadě
již čtvrtým znovu zvolením a děkuji všem
delegátům, že mi svěřili vedení IPA na
další 3 roky.
Silně si uvědomuji všechny úkoly, které
jsem se zavázal splnit a také další, které se
časem objeví, ale s dobrou organizací,
plánováním a tvrdou prací, jich dozajista
dosáhneme. Při spolupráci a podpoře
dalších členů PEB, Mezinárodních komisí
a s přispěním národních sekcí, je úspěch
zaručen.
Všichni členové PEB si uvědomují, že od
chvíle svého zvolení do PEB jsou zcela
podřízeni mezinárodním zájmům a to i v
případě, že je to v konfliktu s postoji jejich
vlastních sekcí.

Podpora IPA v rámci policejní profese
– profesní semináře/workshopy,

10. větší zapojení národních sekcí do
mezinárodních záležitostí IPA.
Závěrem bych rád ujistil všechny národní
sekce, že členové PEB se budou snažit ze
všech sil dosáhnout cílů, které inspirovali
zakladatele naší Mezinárodní policejní
asociace.

Servo Per Amikeco
Michael Odysseos

V nejbližší budoucnosti je potřeba se
věnovat především následujícím prioritním
záležitostem:
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2nd Vice-President:
JULIANNA PAPNÉ VÉGSÓ (ICC
Chairman)
Veszprém, Csererdei út 11, H-8200,
Hungary.
tel: +36 20 4448 428 (m) +36 87 555
205 (w)
Fax: +36 87 555 210 (w) e-mail:
papj@chello.hu (h) papvj@bm.gov.hu
(w)

© by IPA 1974

International
Police
Association

3rd Vice President:

INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION
NGO in Consultative (Special) Status with the
Economic and Social Council of the
United Nations; in Consultative Status with the Council
of Europe and the Organisation
of American States; International NGO maintaining
operational relations within UNESCO

PERMANENT EXECUTIVE
BUREAU (PEB)
International President:
MICHAEL ODYSSEOS
PO Box 57383, Psaron 2A, Limassol
3060, Cyprus.
tel: +357 2581 9598 (w) fax: +357
2581 9599 (w) +357 9965 7206 (m)
e-mail: ipa.cyprus@cytanet.com.cy
home address: 69 Yialousas Street,
CY Limasol 230, tel: +357 2533
4837 (h)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

°°°°°

GAL SHARON (ISC Chairman)
Tarshis 9, Hod Hasharon, 45043,
Israel
tel: +972 9 7452231 (h) +972 50
6274185 (m) e-mail:
galsharon.ipa@gmail.com

Int. Secretary General (ISG):
GEORGIOS KATSAROPOULOS
(IIC Chairman)
International Administration Centre,
Arthur Troop House, 1 Fox Road,
West Bridgford, Nottingham, NG2
6AJ, England
tel: +44 115 945 5985 fax: +44 115
9822578 internet: www.ipa-iac.org
e-mail: isg@ipa-iac.org

AND
Anatolikis Romilias 170, GR-132 31
Petroupoli, Greece
tel: +30 210 5022 242 (h) 0030 210
6928 408 (w) Fax: 0030 210 6998 118
(w)
+30 6977 903008 (m) e-mail:
geokatsar@yahoo.gr

Assistant Int. Secretary
General:
1st Vice-President: °
DANIEL CONDAMINAS
(ERC Chairman)
18 rue Gambetta, 93360 Neuilly
Plaisance, France
tel : + 33 1 43 00 10 78 (h) ++ 33 6 77
65 38 40 (mobile)
e-mail: condami@aol.com

STEPHEN CROCKARD (IPC
Chairman)
International Administration Centre (as
ISG above)
AND 24 Craigboy Road,
Donaghadee, County Down, BT21
0LP, United Kingdom
tel: +44 28 91888191 +44 7725
079390 (mobile)
e-mail: stephencrockard@bytelisp.net
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International Treasurer:
PIERRE-MARTIN MOULIN
CP 32, 1933 Sembrancher,
Switzerland
tel: +41 27 785 10 85(h)
e-mail:
it-ipa@netplus.ch
Bank Address Name :
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
Address : RUE DES CEDRES 8
Zip code : 1950 City : SION
Country : SWITZERLAND
Account number: 100.618.37.05
Swift Code: BCVSCH2L
IBAN Code: CH5100765001006183705

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Assistant International
Treasurer:
ROMAIN MINY
11, rue d’Udingen, L-7571 Mersch,
Luxembourg
tel: +352 32 60 18 (h) +352 24490600 (w) Fax: +352 24490-699 (w)
e-mail: romain.miny@police.etat.lu
Internal Auditors: Dione Bugeja
(Malta)
Günther Lambrecht
(Germany)
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Mezinárodní Policejní Asociace
má status nevládní organizace, což jí
umožňuje mezinárodní uznání. V rámci
svých možností přispívá k porozumění
mezi lidmi a k míru ve světě (viz Stanovy
čl. 2-1, čl. 3).
Do září 2009 již měla IPA kontakt se
všemi
hlavními
mezinárodními
organizacemi:
- OSN v New Yorku
- OSN ve Vídni
- OSN v Ženevě
- evropské instituce v Brusselu
- Rada Evropy ve Strasbourgu
- Organizace Spojených států ve
Washingtonu

UNESCO
se na tomto seznamu
nevyskytovalo. Organizace spojených
národů pro vzdělávání, vědu a kulturu se
sídlem v Paříži od chvíle svého založení
uznává, že nevládní organizace hrají
důležitou roli při mezinárodní spolupráci a
službě lidem.
Proto byla s 335 z těchto nevládních
organizací vytvořena síť spolupráce v
oblasti příslušnosti IPA, hledání optimální
cesty k zapojení veřejnosti do její práce,
šíření jejích ideálů a to především těch
etických
a
demokratických.
Všechny tyto faktory vedli PEB a ERC
především, k znovu ustanovení styčného
důstojníka v UNESCO v Paříži, přičemž
tato pozice nebyla od roku 1995
obsazovaná. Toho bylo nyní dosaženo
ustanovením velitele Benoita Martineta
jako styčného důstojníka v souladu s cíly
stanovenými ve zprávě ERC z roku 2007.
Zvýšit specifické oblasti expertízy IPA jako
nevládní organizace (priorita 1) v souladu
s mezinárodními organizacemi jak bylo
schváleno
PEB.”
Účastnit se aktivit, které by zvýšili prestiž
IPA u všech mezinárodních institucí.”
UNESCO bylo založeno 16. listopadu
1945 a má své sídlo na Place de
Fontenoy, 75007 Paříž, má více než 50
kanceláří po světě a připojilo se k němu
193 zemí.
Jeho cílem je “udržovat mír a bezpečnost
ve světě prostřednictvím podpory
vzdělávání, vědy, kultury a komunikace,
spolupráce mezi národy, zajistit univerzální
podporu justice, práva, lidských práv a
základních svobod pro všechny bez
ohledu na rasu, pohlaví, jazyk či
náboženství”.
Proto aktivity UNESCO spadají do pěti
hlavních oblastí: vzdělávání, přírodní vědy,
společenské vědy, kultura, komunikace a
informace.
IPA, pevně zakotvená nevládní
organizace, jež požívá pevných
zkušeností v oblasti své expertízy, byla
uznána dne 14.září 2009 jako “nevládní
organizace s vazbou na UNESCO” a to
dopisem jeho generálního ředitele
Koichiro Matsuura. Daniel Condaminas
První mezinárodní viceprezident ERC
Chairman
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The International Police
Association (IPA),
has the status of Non-governmental
organisation, which gives it formal
international recognition. It contributes,
in the limit of its possibilities, to
understanding among peoples and
peace in the world (see:
Statutes_art.2-1, al.3).
Up to September 2009 the IPA had
already been represented at major
international
organisations:
- UN New York
- UN Vienna
- UN Geneva
- European Institutions in Brussels
- Council of Europe in Strasbourg
- Organisation of American States
(OAS) in Washington
UNESCO did not feature in this
impressive list. The United Nations
Educational, Scientific and Cultural
Organisation, with headquarters in
Paris has acknowledged, since its
establishment, that NGOs play an
important role in the international
cooperation and service of people.
Thus it was woven with 335 of them a
valuable network of cooperative
relations in its fields of jurisdiction,
finding an ideal way to involve civil
society in its work and widely
disseminate its ideals and ethical
democratic ones in particular IPA.
All these factors led the PEB and
especially the ERC to re-establish a
liaison officer with UNESCO in Paris, a
post vacant since 1995. This has now
been achieved with the appointment of
Commander Benoit Martinet, as
liaison officer in accordance with
objectives set by the 2007 ERC
progress report:

expertise of the IPA as an NGO
(priority 1), in correspondence with
international organisations approved
by the PEB”.
• "participate in events, such as to
promote the IPA with all international
bodies”.
Created on the 16th of November
1945, the United Nations Educational,
Scientific and Cultural Organization
(UNESCO) has its headquarters at
Place de Fontenoy, 75007 Paris, to
which are attached more than fifty field
offices. It has 193 Member States.
Its goal is to "help maintain peace and
security in the world by promoting,
through education, science, culture
and communication, collaboration
among nations, to ensure universal
respect for justice, law, human rights
and fundamental freedoms for all
without distinction as to race, sex,
language or religion, by the UN Charter
recognizes that all peoples".
As such its actions fall into five main
areas: education, natural sciences,
social sciences and humanities,
culture, communication and
information.
The IPA, a firmly established NGO,
which enjoys solid experience in its
field of expertise, was recognised on
the 14th September 2009, as "an NGO
in operational relations with UNESCO”
in a letter signed by its DirectorGeneral, Koichiro Matsuura.

Daniel Condaminas
1st International Vice President
ERC Chairman

• "Enhance the particular field of
7

OSOBNOSTI
Mgr. Karel NEDOMA

Působí na základní umělecké škole
Zbraslav, Opata Konráda 1196 jako
ředitel a vyučuje sólový zpěv. Školu
navštěvuje přibližně 400 žáků pod
vedením osmnácti kvalifikovaných
pedagogů. Škola organizuje řadu
koncertů,
vystoupení
a
výstav
v Obřadní síni Městského domu a ve
spolupráci s Národní galerií též
v Královském
sále
zbraslavského
zámku. Sám Karel Nedoma zpívá při
různých příležitostí v České republice i
v zahraničí. Mimo tuto činnost je
členem školské komise zastupitelstva
městské části Praha Zbraslav.
INTERNATIONAL
POLICE
ASSOCIATION (IPA) hledala místa,
kde by mohla působit. Naskytla se jí
možnost využívat prostory zařízení
policie „Barbora“, v městské části
Praha Zbraslav. Zde získala nejen
prostory pro své schůze, ale začala
ještě jako 114. územní skupina
organizovat akce pro děti. Při této
příležitosti se cesty IPA a Karla
Nedomy musely zákonitě zkřížit. Karel,

člověk společenský pracující i mimo
svou pracovní činnost pro lidi a
především pro děti a IPA snažící se
posilovat image policie na veřejnosti se
skutečně
setkali
a
začali
spolupracovat. Bylo to především na
vánočních besídkách na Barboře, ale
také mimo Zbraslav. O vánoční
besídky je dlouhodobě mimořádný
zájem dětí i rodičů. Akce je různorodá,
program je vlastně programem dětí
dětem se závěrečným rozdávání dárků
Mikulášem, andělem a čertem. Na akci
se K. Nedoma podílí a nebýt jeho
podpory, nemohly by se besídky vůbec
konat. Z těchto důvodů za dlouholetý
aktivní přínos k rozvíjení spolupráce a
kulturních vztahů mezi K. Nedomou,
městskou částí Praha Zbraslav a
INTENTATINAL
POLICE
ASSOCIATION byla schválena a
udělena předsednictvem 124.ÚSA IPA
Sekce ČR Mgr. Karlu Nedomovi
Pamětní plaketa 124.ÚS IPA Sekce
České republiky.
Mgr. Renata HŮRKOVÁ

Není starousedlík, ale na Zbraslav se
přistěhovala. Pracovala na odboru
finanční kontroly MV a město Zbraslav
ji přirostlo k srdci pro své kouzlo,
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atmosféru a bohatou historii. Z těchto
důvodů se začala zajímat, jak by
mohla
být
prospěšná
svými
zkušenostmi lidem ze svého okolí.
Občany Zbraslavi nakonec přesvědčila
natolik, že ji zvolili do funkce starostky.
Cíle IPA neznala, ale když byla
pozvána na vánoční besídku po svém
zvolení do funkce, ráda se s Karlem
Nedomou této akce zúčastnila. Zde se
seznámila nejen s cíli IPA, ale i s
organizátory besídky a na vlastní oči
poznala
její
nezapomenutelnou
atmosféru. Od té doby započala
spolupráce IPA s paní starostkou a její
podpora této organizaci. Na základě
dlouholeté
podpory
k rozvíjení
spolupráce a kulturních vztahů mezi
Mgr. Renatou Hůrkovou, městskou
částí Praha Zbraslav a INTENTATINAL
POLICE
ASSOCIATION,
byla
schválena a udělena předsednictvem
124.ÚSA IPA Sekce ČR Mgr. Renatě
Hůrkové Pamětní plaketa 124.ÚS IPA
Sekce České republiky.
NAPSALI O NÁS
E-mail člena IPA sekce ČR členu
redakci časopisu :
S velkým zájmem jsem si přečetl Váš
časopis o ÚS 124. Velice dobrý
počinek, který je zaměřen zejména na
vnitřní život IPA a PČR. Hodně mně to
připomíná podobné časopisy v UK a
USA. Držím Ti palce, aby Vám to
vydrželo. Snad se k tomu někdy také
dopracujeme. S přáním hezkého dne.
Mirek Vokáč 23. listopadu 2009

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Esslingen, den 15. Dezember 2009

Liebe IPA-Freundinnen und IPAFreunde,
ein erfolgreiches Jahr für die IPAVerbindungsstelle Esslingen neigt sich
dem Ende. Zahlreiche Aktivitäten
unserer
Verbindungsstelle,
sowie

einzelner IPA-Freunde im In- und
Ausland, prägten dabei unser aktives
Vereinsleben. Und hierfür möchte ich
mich bei recht herzlich bedanken.
Besonders sei hier unser Sekretär
Gerd Aigner erwähnt, der als unser
„Esslinger Stadtführer“ zahlreiche IPAVerbindungsstellen, und nicht nur aus
Baden-Württemberg, betreut hatte.
„Wir sind e. V.“. Der in der
diesjährigen Jahreshauptversammlung
gefasste
Beschluss,
unsere
Verbindungsstelle beim Vereinsregister
als Verein eintragen zu lassen, wurde
umgesetzt. Nachdem unsere Satzung
die üblichen rechtlichen Hürden
genommen hatte, bekamen wir Mitte
November vom Amtsgericht Esslingen
„grünes Licht“, und tragen nun dieses
Namenskürzel
hinter
unserer
Ortsbezeichnung.
Das Highlight des Jahres 2009 war mit
Sicherheit unsere Reise nach Bremen,
über die Gerd Aigner in diesem
Newsletter berichten wird.
Als weiteres Highlight in diesem Jahr
war für mich jedoch auch die
Teilnahme an dem internationalen IPASeminar in Prag, welches von unseren
Freunden der IPA-Verbindungsstelle
124 in Prag veranstaltet wurde. Der
Bericht unserer Verbindungsstelle über
den dortigen Verlauf wurde übrigens
auch auf deren Homepage in
deutscher
Sprache
eingestellt
(www.ipa124praha.cz,
unter
Link:
casopis, rocnik 2009, cislo 2/2009).
Aufgrund der großen Nachfrage wird
uns die IPA-Reise im Jahre 2010
nochmals nach Prag führen. Der
vorgesehene
Termin,
Ende
September, ist dem nachfolgenden
Terminkalender zu entnehmen. Bei
entsprechender Resonanz bin ich
natürlich gern bereit, eine zweite Reise
nach Prag zu organisieren. Diese
würde aus meiner Sicht Ende
November stattfinden. Interessenten
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sollten sich jedoch bis Ende Januar
2010 bei mir melden.
Die im ersten Newsletter dieses Jahres
angekündigte Motorradausfahrt, eine
Ausfahrt mit zwei Übernachtungen,
wird Ende August stattfinden. Als Ziel
wurde hier die Ostschweiz mit einem
Besuch
der
Landespolizei
des
Fürstentums Liechtenstein ausgewählt.
Erste Kontakte mit dem Sekretär der
IPA Ostschweiz Stephan Gstöhl,
welcher Angehöriger der Landespolizei
von Liechtenstein ist, wurden bereits
geknüpft. Interessenten sollten sich
auch hier bei mir bis Ende Januar 2010
melden.
Außerdem möchte ich euch noch auf
zwei Ereignisse hinweisen, welche auf
der Homepage der Landesgruppe
Baden-Württemberg (www.ipa-bw.de)
eingestellt sind.
Auf Sri Lanka findet in der Zeit vom 15.
– 25.8.2010 eine Freundschaftswoche
statt. Den international eingeladenen
IPA-Freunden
wird
ein
Superrundreiseprogramm zu einem
Preis
von
1.000.US-Dollar
angeboten. Einige IPA-Freunde aus
BW haben sich schon angemeldet.
In Ungarn findet vom 25.7-.8.8.2010
das internationale Jugendtreffen statt.
Die erste Woche verbringen die
Teilnehmer in Budapest und im Osten
des Landes und danach geht es eine
Woche an den Plattensee.
Die Deutsche Sektion bezahlt den
Aufenthalt für zwei Jugendliche im
Alter von 16 – 17 Jahren. Das
entspricht einem Vorteil von 650.- Euro
je Teilnehmer.
Weitere Informationen können bei
unserem Landesgruppenleiter Dieter
Barth eingeholt werden.
Allen IPA-Freundinnen und IPAFreunden in Nah und Fern wünsche
ich ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes, Neues Jahr 2010 mit
viel Gesundheit und Glück.

Da unser Newsletter dieses Jahr auch
unsere Prager und katalanischen IPAFreunde
erreicht,
werden
die
Weihnachtsgrüße noch in deren
Landessprache übermittelt.
Milý vedoucí Jane, milý Vladimíre, milý
Jaromíre, milá Jano, milá Andreo, milá
Radko, milý Josefe, milý Vaclave, milí
IPA prátelé skupino 124 Praha
veselé vánoce a hodne stestí a
zdraví do nového roku 2010
Vám prejí
Helmut se IPA-skupinou okresu
Esslingen
Estimada presidenta Isabel, estimat
Anton, estimat Juan, estimats amics de
l’ agrupació de la IPA de Tarragona,
un Bon Nadal i un Pròsper Any Nou
2010
us desitgen
Helmut i tota la agrupació de la IPA de
Esslingen.
Servo per amikeco
Helmut Wurster

Verbindungsstelle
Ess
Esslingen e. V.
Agnespromenade 4, 73728
Esslingen
Tel.: 0711/3990-180

News
Newsletter – Nr. /2009
Verantwortlich: Helmut Wurster,
Gerd Aigner
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KULTURNÍ RUBRIKA
Seznamujeme vás s básní naší externí
dopisovatelky a fotografiemi zaslanými do
fotografické soutěže 124.ÚS IPA Sekce ČR
v roce 2009.

Když už ten chlap seděl, kluk venku plakal dál.
Vstal a běžel ke dveřím, snad syna obejmout se jal.
Nechtěla jsem přihlížet, mohlo by drzé se to zdát.
Hned mne ale napadlo, o síle vlaku musím psát.

VLAK
Každý vlak do dáli svou cestu někde má.
Někdo se v něm těší a někdo umírá.
Touhou či steskem, smutkem i vášní.
Vlak je pokoj někam, běžný i zvláštní.
V tom pokoji sedíš, s lidmi a tak sám
„Ukažte mi lístek“ , ten hlas je předepsán.
A pak už jen koleje, ten monotónní zvuk.
Který uvádí tě do vzpomínek, raz dva, raz dva, ťuk, ťuk,
ťuk.
Foto: Miluše Böhmová

Píšu tyhle řádky, račte prominout.
Přichází sem průvodčí – nejde pominout.
Že je jiný než zde popisuji – svou práci má moc rád.
Přeje hezké odpoledne, co víc si můžem přát.

Vlak se rozjel na čas, což ne vždycky se povede.
Když náhle brzda ohlásila, že se ještě nikam nejede.
Kluk svým steskem po tátovi svedl celou mašinu zastavit.
Ještě jednou chtěl se mu tváří v tvář postavit.

Foto: Miluše Böhmová

A teď se vracím k důvodu, proč jsem začla s tím.
Dnešní den má pro mne význam, jedu doufám za štěstím.
Které má tak krásný smysl, mimo prostor a čas.
Jedu za svou láskou, ten čas má pro mne tolik krás.
Nastupoval otec, venku zůstal syn.
Chlap s krátkýma nohama, kluk co měl svůj splín.

Foto:
Mgr. Denisa Kafadarová

Foto: Miluše Böhmová

Když chtěl táta vystoupit a celou cestu vzdát.
Kluk křičel prostě „táto jeď“, nevím kolikrát.
Pak už vlak vážně jel a lidi co to viděli.
Byli z toho nějak smutní, jakoby film sdíleli.
Lidé letí letadly, loučí se před autobusy.
Ale proč ten vlak takovou sílu skrývat musí.
Co teď ti dva prožívají co metr dál od sebe.
Vědí jenom jejich srdce. A vlak stále někam pojede.
I já mám těžko na hrudníku, neb i láska bolí, to se ví.
Každý, kdo teď cestuje má svůj příběh a neví.
Co příští cesta přinese, co vítr u kolejí odnese.
Vlak je pokoj plný citů, tu je radost, žal i sen.
Petra Rézová

Zadívám se do tváře a vidím velký pláč
Zadívám se na otce, pláče taky – proč a nač ?
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