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 SLOVO ÚVODEM 
 

Vážení čtenáři, 
v časopise vás seznamujeme se 
seminářem na téma „ISLÁM A 

ISLAMISMUS“, který se konal na 
zámku v Gimbornu ve dnech 7. - 11. 

12. 2015. Dále je zde rozhovor 
redaktorky J. Havlicové s vedoucí 

kanceláře ředitele 
Cizinecké policie ČR a členkou IPA 

124 ÚS pplk. Kateřinou Rendlovou. 
převzatý z časopisu TÉMA. 

Na dalších stránkách se seznámíte s 
návštěvou IPA Esslingen a pracovníků 

Ministerstva vnitra Spolkové země 
Baden – Württemberg SRN v Praze 
ve dnech 19. - 22. 11. 2015. Dále 
časopis informuje o akci ČESKÝCH 
100 NEJLEPŠÍCH a o soutěži o titul 

LADY PRO a GENTLEMAN PRO. Na 
závěr v kulturní rubrice zveřejňujeme 
příspěvek naší externí dopisovatelky.  

KEŠUD 
 

©2007 KEŠUD 
 

Logo IPA sekce ČR z.s., 
územní skupiny č.124 Praha 
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INFORMACE 
 

ISLÁM A ISLÁMISMUS 
 7 – 11.12.2015 NĚMECKO – 

GIMBORN   
 

Seminář začal v pondělí 7. 12. 2015, 
představením všech 25 účastníků z celé 
Evropy. Všichni zúčastnění policisté byli 
seznámeni s programem semináře a 
připravili si krátkou prezentaci, ve které se 
podělili o své zkušenosti s islámem a 
sdělili, co by se rádi o islámu během 
semináře dozvěděli. 
 

 
 
Celým dnem nás provázel Sean Hannigan 
z Belfástu, který nás seznámil s činností 
organizace EDL. 
 
Druhý den dopoledne přednášela paní 
Hanim Ezder, která zastupovala vzdělávací 
centrum pro muslimské ženy v Kolíně nad 
Rýnem. Seznámila nás s činností a cíli 
centra. Další její prezentace byla o hlavních 
směrech islámu. 
Odpoledne patřilo paní Ulrice Neuhoff a její 
prezentaci o radikalizaci mladých muslimů 
narozených v Evropě. 
 
Ve středu dopoledne nás Sean Hannigan 
seznámil s případem souvisejícím 
s islámskou školou v Leicestershire, který 
se mu podařil vyřešit pomocí zásad 
Community Policing. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
Po prezentaci jsme odjeli do Kolína nad 

Rýnem navštívit mešitu. Zde nás přivítal 
místní imám a představil nám mešitu jako 
náboženské a kulturní centrum islámské 
komunity. Večer patřil prohlídce města. 
 

Ve čtvrtek nás uchvátila prezentace 
profesora Udo Steinbacha, který velice 
podrobně popsal vztah islámu a politiky na 
Blízkém východě. Odpoledne detektiv Kyle 
Hardcastle popsal případy radikalizace 
islamistů a následných teroristických útoků 
v Londýně. 
 

Poslední den patřil zhodnocení naplnění 
cílů kurzu a diskuzi o perspektivách a 
budoucnosti islámu v Europě. 
 

     SK 
 



3 

ROZHOVOR 

 
s vedoucí kanceláře ředitele 

Cizinecké policie ČR a členkou IPA 124 
ÚS 

plk. Kateřinou Rendlovou (R) a 
redaktorkou J. Havlicovou (H), který byl 

převzatý z časopisu TÉMA. 
 

 

Fingované svatby 
- další rozměr utečenecké vlny 

aneb „Jak ulovit ČEŠKU…“ 

 
 „Nejčastější model:  

Češka nad 50 let a mladík okolo 24 
let“ 

 
Většina těchto sňatků má stejný 

scénář. Po svatbě mladík své chování 
zcela změní, naseká dluhy, zmizí do 
západní Evropy a opuštěné manželce 
zůstanou oči pro pláč. 

 
Září a říjen jsou měsíce, kdy 

každoročně vrcholí období fingovaných 
sňatků mladíků zpravidla z Afriky 
s českými ženami. „Jde o organizované 
skupiny v přímořských turistických 
destinacích. Vztah většinou začíná přímo 
na pláži.“ 

 
Počty sňatků Češek s cizinci 
Rok 2010 2011 2012 2013 2014 
Počet 2403 2384 2344 2370 3048 

 

H: Ze kterých zemí nejčastěji 
„prázdninoví snoubenci českých žen 
procházejí? A proč je láká Česko? 

R: Tunisko, Egypt, Alžírsko, Maroko. Ale 
i Kuba. Všechno oblíbené turistické 
destinace. Tamní Mladí muži to vidí 
jako možnost, jak se legálně dostat 
některého státu EU. 

H: Jak takové seznámení probíhá? 
Dovolená trvá většinou dva týdny, tak 
na to ti chlapci moc času nemají… 

R: Nejčastěji to začíná v turistických 
letoviscích, často přímo na pláži. 
Mladí muži tam oslovují turistky a 
navazují s nimi kontakt. Méně často 
jsou případy, kdy dochází 
k seznámení ještě před cestou 
prostřednictvím internetové 
seznamky, kde existují různá 
uzavřená diskusní fóra. Fyzicky se 
pak vidí až v místě dovolené. 

H: Co to je za ženy, které ti cizinci 
oslovují? 

R: Hodně častý model je zralá, osamělá 
Češka od padesáti let výše plus 
místní mladík kolem 24 let. Ty ženy 
jsou často velmi dobře ekonomicky 
situované. Nápadníci, kteří jsou 
mnohdy součástí organizované 
skupiny, umí hrát na city, znají slabá 
ženská místa a vybírají si zpravidla 
buď ženy starší, nebo ty láskou 
zklamané. Jejich kouzlu pak 
podléhají i dvacetileté pohledné 
slečny. 

H: Říkala jste součást organizované 
skupiny?  

R: Ano. Šéfové těchto gangů učí mladé 
chlapce, jak ženu okouzlit, jak se jí 
dvořit, co mají ženám navyprávět. 
Dokonce organizují ranní porady, kde 
si rozdělí úkoly a místa působení. 
Pohledný a sympatický mladík si pak 
vytipuje cizinku, osloví ji, věnuje se jí, 
platí za ni útratu a poté ji chce velmi 
rychle seznámit se svojí rodinou.  
Samozřejmě nešetří lichotkami, 
pohádkami o společné budoucnosti a 
svoji vyvolenou přivede za 
maminkou, sestrou nebo za 
dědečkem, což jsou ovšem další 
členové gangu. Rodinné vazby jen 
předstírají. Stejná matka, stejný otec, 
stejní bratři a sestry, stejný dům… ti 
samí lidé pro všechny „nevěsty“. Těm 
skupinám jde o to, aby co nejvíce 
místních mladíků získalo pobytové 
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statuty v EU a pak za sebou mohli 
přivést celé rodiny. 

H: A jak to seznámení z pláže 
pokračuje? 

R: Pak začnou ti muži toužit po 
seznámení s její rodinou a vyvíjejí 
intenzivní snahu o brzkou návštěvu 
Česka. Pak dochází rychle k uzavření 
sňatku, muž následně získá pobytový 
statut v České republice a přijíždí za 
novomanželkou. Potom se většinou 
jeho chování rapidně změní. Na svoji 
„lásku“ začne být hrubý, může ji i 
fyzicky napadat, ztrácí o ženu zájem. 
Mnohdy také ihned po svém příjezdu 
do Česka odjede do jiného členského 
státu EU (Francie, Itálie), kde má 
rozsáhlou komunitu krajanů. 
S manželkou přestává úplně 
komunikovat a prakticky není 
k sehnání. 

H: Jak tahle manželství končí? 
R: Ve chvíli, kdy žena prohlédne, 

s pláčem kontaktuje cizineckou 
policii, že byla podvedena. A žádá, 
abychom manželovi pobytový statut 
ukončili a vyhostili jej. Pochopitelně 
se pokouší i rozvést, což ovšem 
vůbec není jednoduché, zvláště 
pokud neví, kde její manžel je, a 
nekomunikuje s ní, ani s úřady. Navíc 
se přidávají i další problémy, třeba 
jeho dluhy, nebo jiné nevratné právní 
kroky, které udělal bez jejího vědomi. 
Vlastně stejné problémy a rizika jako 
u nesmíšených manželství, 
umocněné ovšem tím, že cizinec 
neovládá jazyk, nemá obvykle 
vzdělání ani peníze a jeho integrace 
do společnosti je značně obtížná. 

H: To je jeden druh účelového sňatku, 
kdy s nekalým úmyslem vstupuje do 
manželství jen jedna strana. Pak jsou 
ale i fiktivní sňatky, kdy do toho jdou 
„na oko“ jak ženich, tak nevěsta. On 
chce získat legálně pobyt, ona za 
svatbu peníze.  

R: Účelovost těchto sňatků se daří policii 
odhalovat zejména v případech, kdy 
dojde k porušení dohody například o 
finančním vyrovnání a žena nám to 
přijde nahlásit, opět s žádostí, 
abychom cizince vyhostili. Češce 
hrozí při prokázání účelového sňatku 
obvinění z trestného činu 
napomáhání k neoprávněnému 
pobytu a cizinci ukončení pobytového 

statutu a vyhoštění. Ale nemá smysl 
zastírat, že policie i v těchto 
případech často ten boj prohrává. 
Zbavit cizince pobytového statusu 
není jednoduché, je to věc velmi 
složitého dokazování. 

H: Takže preventivně. Na co si mají dát 
ženy, které vyrazí samy na dovolenou 
a zamilují se tam pozor? 

R: Měli by si včas uvědomit, že ti muži 
pocházejí z jiného sociálně-kulturního 
prostředí, nemají dostatek peněz, 
navíc v Česku zpravidla těžko 
seženou zaměstnání. Mnohdy mají 
sotva základní vzdělání a navíc je 
mezi partnery jazyková bariéra, která 
vztah velmi komplikuje. Novomanžel 
také obvykle ženu, která ho 
v podstatě živí, velmi rychle zadluží, a 
jakmile získá vízum, opustí ji a zamíří 
dál na západ Evropy.  

H: Jenže srdci je těžké poručit… 
R: (Úsměv) Rozhodně doporučujeme 

prodlužovat proces seznamování, 
nikam nespěchat a už vůbec ne se 
sňatkem. Neměly by mu dávat žádné 
peníze, ani pokud ji bude citově 
vydírat. Rovněž by si měly ověřit, kde 
a v jakých podmínkách muž žije, a 
poznávat ho stejně tak, jako je 
zvykem poznávat muže v Česku. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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Návštěva z IPA Esslingen 
a pracovníků Ministerstva vnitra 

Spolkové země Baden – Würtenberg 
-SRN v Praze ve dnech 19.-22.11. 2015 
 

V uvedeném období k nám přijeli 
dva členové IPA Esslingen a šest 
pracovníků Ministerstva vnitra Spolkové 
země Baden –Würtenberg v SRN. 
Delegaci vedl vedoucí naší partnerské 
územní skupiny IPA Esslingen – kolega 
Helmut Wurster, zkušený průvodce po 
Praze. 

Začátek programu byl v tradiční oblíbené 
restauraci „ U Medvídků“ večer, dne 19. 
11. 2015. Z naší strany tam byl Jan 
Vorel, vedoucí ÚS 124 Praha a dále 
kolegové Dušek, Holý, Polál, Jůza, Klíma 
a Levý. Přišel prostě ten, kdo mohl. 
Účastníci si vyměnili navzájem suvenýry 
IPA a také osobní dárky azapojili se do 
diskusí v duchu neformálního přátelství u 
„stolu stálých hostů“ 
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Druhý den odpoledne po 13. 
hodině jsme se setkali s německými 
přáteli na odborném programu na 
Krajském ředitelství Policie hlavního 
města Prahy.  

 
 
 
 
 

 
Na základě předchozího 

projednaného referátníku jsme mohli 
uskutečnit přání našich německých 
přátel, aktivních policistů, jenž se týkalo 
návštěvy a exkurze v novém 
Integrovaném operačním středisku (IOS) 
v budově KŘP v Kongresové ulici. Celou 
akci pečlivě sledovali a po celý průběh 
koordinovali se služebním vedením KŘP 
naši členové Eugen Klíma a Jan Vorel 
mladší, policisté v aktivní službě. To bylo 
důležité vzhledem k aktuální 
bezpečnostní situaci v Evropě i v naší 
zemi. Jednání výborně tlumočil z 
němčiny kolega Roman Skalský, člen 
naší ÚS 124 Praha, kterému také patří 
naše poděkování.  Přijetí a výklad na IOS 
nám poskytl vedoucí pracovník IOS pan 
Hrouda. S ním si také vyměnili 
zkušenosti a informace naši němečtí 
hosté, kteří všichni pracují na podobných 
pracovištích v rámci Ministerstva vnitra 
Spolkové země Baden –Würtenberg 
/SRN. Tato spolková země SRN má 
podle jejich sdělení kolem 11 milionů 
obyvatel. 
 Naši hosté byli exkurzí opravdu 
nadšeni a v tomto smyslu hovořili doma 
po svém návratu. Na závěr exkurze jsme 
se spolu s nimi vyfotografovali u „ stromu 
přátelství“, před budovou Krajského 
ředitelství (viz příloha, kterou nám poslal 
Helmut s velkým poděkováním ve čtvrtek 
26. 11. 2015). 

J.R. 
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ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH a 
titul LADY PRO a GENTLEMAN PRO 

Dne 27. listopadu 2015 na Pražském 
hradě se uskutečnila Akce "Českých 100 
Nejlepších", která začala ráno v Nové 
galerii doprovodnou konferencí "Klíčové 
faktory úspěchu" a vrcholila gala 
večerem ve Španělském sále, kde byly 
slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže. 

Cílem soutěže je v celonárodním 
měřítku vybrat a slavnostním způsobem 
ocenit české zaregistrované společnosti, 
které dosahují vynikajících nebo 
pozitivně pozoruhodných výsledků. 

Výběr firem má pouze tři omezení: 
- navrhovaná subjekt musí být 
registrován v ČR a být zde plátcem daní, 
- měl k datu 30. září daného roku 
nejméně 20 zaměstnanců, 
- jeho obrat za posledních 12 měsíců byl 
nejméně 30 milionů Kč. 
Základním a jediným měřítkem 
konečného umístění je četnost nominací 
jednotlivými respondenty. 

Při této příležitosti je také vyhlašován 
čestný titul LADY PRO a GENTLEMAN 
PRO. 

Titul LADY PRO by měl náležet ženám, 
které ve své manažerské, obchodní, 
politické, sportovní, umělecké nebo jiné 
významné činnosti své kariéry či v 
mateřství patřili k těm nejcennějším. 
Dosáhly skutečně mimořádných úspěchů 
a při své každodenní náročné práci a 
činnosti dokázaly zůstat okouzlujícími 
ženami a zachovat si to, co je pro muže 
na nich nejcennější – tedy jejich 
nenahraditelné ženství. Tento titul 
v loňském roce také získala naše 
členka 124. ÚS Praha IPA Kateřina 
RENDLOVÁ. 

Titul Lady PRO 2015 získala: 
- Olga KADRNOŽKOVÁ, sestra - 

záchranář, Vojenská Letecká 
záchranná služba v Plzni 

- Miroslava KOLETOVÁ, vedoucí 
šlechtitelského a rozmnožovacího 
chovu prasat, AGRO Jesenice u 
Prahy a.s. 

- Jana MORAVOVÁ, výkonná 
ředitelka, MOUNTFIELD a.s 

- Kateřina RENDLOVÁ, vedoucí 
kanceláře ředitele a tisková mluvčí 
cizinecké policie, Ředitelství 
služby cizinecké policie 

- Hana ROHÁČOVÁ, primářka, 
Klinika infekčních, parazitárních a 
tropických nemocí, Nemocnice Na 
Bulovce 

- Lenka ROVNÁ, prorektorka pro 
evropskou problematiku, 
Univerzita Karlova v Praze 

- Klára SOVOVÁ, předsedkyně 
představenstva, AEZZ a.s. 

- Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ, 

náměstkyně, Ministerstvo 
zdravotnictví 

- Karolína TOPOLOVÁ, generální 
ředitelka, AAA AUTO a.s. 

Ocenění titul GENTLEMAN PRO od 
roku 2006 se připojil k soutěži 
Českých 100 Nejlepších. Poprvé byl 
titul udělen panu Tomáši Baťovi. 
V následujících letech obdržela toto 
ocenění mnoho významných mužů. 
Titul Gentleman Pro vyzdvihuje 
zralost a zásluhy svých kandidátů, 
které nasbírali během svého 
profesionálního života. 

Titul GENTLEMAN PRO 2015 získal: 
 Josef BEČVÁŘ, náčelník 
Generálního štábu, Armáda ČR 

Jiří BĚHOUNEK, hejtman, Kraj 
Vysočina  

Josef LŽIČAŘ, advokát 

Petr PAUKNER, ředitel, 
CARBOUNION BOHEMIA, spol. s r.o. 

Jiří ZELENKA, předseda 
představenstva, ZD Krásná Hora nad 
Vltavou a.s 
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KULTURNÍ RUBRIKA 

 
 Seznamujeme vás s příspěvkem naší 
externí dopisovatelky. 
 
 

Dochvilnost je výsada králů. Já 
nejsem královna, protože, nestíhám jedno 
přes druhé. Například taková muzika. Je 
pro mě nejlepším lékem. Přechod z F dur 
do F mol se mi vždycky hezky hraje. Tak 
do tohohle utíkám před problémy. Všimli si 
lidi, jak často se utíká? V písních bývá 
pravda a přátelství je někdy opravdu více 
než láska. 

 
Moje láska je i tužka a papír. Nejsem 
blázen? Pane psychologu, čím to jsem? 
Cholerik určitě ne. K tomu mám daleko 
jako k politice. Politiku maximálně z 
ponorky a to jen, kdyby byla kalná voda. 
Prý jsem sangvinik míchnutý flegmatikem, 
někdy v sobě pozorujíce melancholii. 

Jo, psychologie mě taky baví. 
Extrovert, introvert, stabilik, labilik, debilik. 

 

Uctívám Shakespeara, i dobrý promítnutý 
film. Spávala jsem i v promítací kabině. 
Kultura je krásná náplň mého života. Voda, 
sůl a kultura.  

 

Dává mi tu nejvyšší chuť do života. Miluji to 
a milovat je důležité.  

                                                       

 
 
 
 

… a tak alespoň malý veršík o lásce ..... 

Láska 

Miluj,  
 

ať se láska k tobě vrací, 
jako tažní ptáci. 

Láska k tobě ať jde zpět, 
nejen v básni o několika vět. 

Petra Klímová Rézová 
 

 

FOTO - Helena Šulcová 
 

 

FOTO - Mikuláš Zelinka 
 

 

FOTO - Mikuláš Zelinka 
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PF 2016 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Příjemné prožití vánočních svátků a 
úspěšný rok 2016. 

přeje 
 

¨redakce časopisu 
 
We wish you a festive Christmas season 
and success in 2016. 
 

Wir wünschen Ihnen angenehme 
Weihnachtsfeiertage und ein 
erfolgreiches Jahr 2016. 
 

Nous vous souhaitons de passer 
d‘agréables fêtes de Noëlet une année 
2016 pleine de succès. 
 

Желаем Вам приятно провести 
Рождественские праздники и успешно 
прожить год 2016 

 
 
Redakce: 
V. Dušek, L. Pelikán, E. Klíma, J. Pleváková, K. 
Styblíková, L. Burgetová - korektor,  
A. Mlčochová - překlad 
Adresa: Český IPA zpravodaj, 
IPA sekce ČR z.s., územní skupina č. 124 Praha 
Policie ČR KŘP hl. m. Prahy,  
P.O. Box 51/IPA-124, 140 21 Praha 4 
www.ipa124praha.cz 
E-mail:magazin124@ipa124praha.cz 
VIII. ročník číslo 1 (1.—4.  měsíc roku 2016) 
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