SER
VO

P ER AMIKEC

O

Číslo 2/2009
124.ÚS IPA sekce ČR
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Policie ČR KŘP hlavního města Prahy OŘ Praha I,
Místní odd. Benediktská 692/1, 110 00 Praha 1
Tuto nově opravenou policejní služebnu Policie ČR otevřel
dne 7. února .2008
předseda vlády M.
Topolánek, MV I.
Langer a policejní
prezident O.
Martinů. Policisté
z tohoto pracoviště
zajišťují ochranu
veřejného
pořádku,
přijímají
oznámení od
veřejnosti a
provádějí šetření
k přestupkům
a trestným
činům spáchaných v místě jejich působení. To je ohraničeno ulicemi Celetná, Na Příkopech, Nekázánka, Růžová,
Opletalova, Hybernská, Havlíčkova, Na Florenci, Těšnov,
nábřeží Ludvíka Svobody, Na Františku a Pařížská.

SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři, dostává se k Vám druhé číslo
časopisu 124. územní skupiny (ÚS) INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) sekce České
republiky (ČR). Mám sám radost, protože většinou
není těžké něco vytvořit, ale těžší je „něco si udržet
a pokračovat“. Od vydání prvního čísla se nám podařilo přijmout do IPA kolegyni, která ovládá dobře
anglický jazyk a proto mohla vzniknout anglická
mutace jednoho článku. Zároveň jsme získali dva
články v německém jazyku, které píší o naší ÚS.
Obdrželi jsme i podklady do rubriky Osobnosti a
kulturní rubriky. Velice nás potěšilo, že vyšla atraktivní publikace „Historie dopravní policie“, která
vznikla při příležitosti 90. výročí založení dopravní
policie u nás a z popudu ředitelky Muzea Policie
České republiky Phdr. Marcely Machutové. Při příležitosti tohoto výročí jsme ocenili tři členy 124. ÚS
IPA Sekce České republiky pamětní plaketou této
organizace.
Dále jsem jako nezávislí návštěvník navštívil
místní oddělení policie OŘ Praha I v Benediktské
ulici. Kdysi jsem chodil okolo tohoto policejního
útvaru a byl jsem i uvnitř. Z tohoto důvodu mě zajímalo, jaké změny se zde po opravě udály. Ty jsou
již v samotném vchodu, který nyní působí pozitivně.
Po vstupu do místnosti vím, kde jsem. Utvrdil mě
v tom velký policejní znak na modrém pozadí, který
mě zároveň zbavil všech pochybností a modrá
barva návštěvníkům dává naději, že vše dobře dopadne. Zde v recepci příchozí může říci svá přání a
po té své problémy řeší s přivolaným policistou.
Místnosti jsou proti minulosti prosvětlené a nepůsobí ponuře. Setkal jsem se zde s mladými sympatickými policisty, kteří již nepíší na mechanických psacích strojích, ale na počítačích.
Když jsem odcházel, měl jsem dobrý pocit, že se
nejen zlepšilo pracovní prostředí pro policisty, ale i
prostředí pro občany. A tak mohu konstatovat, že
„policejní brána“ do Starého Města ve starém domě
je jako nová.
KESUD
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Digitalizace
evidence členské základny u
INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION
Sekce České republiky
Cesty k zefektivnění činnosti
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) jsou různé. Jedna z nich je
například v digitalizaci evidence členské základny a členských přihlášek.
Tím se zaručí, že patřiční funkcionáři
se mohou méně věnovat administrativě
a více cílům IPA. Z těchto důvodů byl
duchovním otcem této myšlenky V.
Duškem a jeho kolegou bezplatně vytvořen u IPA Sekce České republiky
(ČR) aplikační program „Evidence“ pro
evidence členů IPA Sekce ČR. Všechna data vložená do členských přihlášek
je možné také vložit do této aplikace.
Nejen že se tím získají přehledné souhrnné údaje a tiskové sestavy, ale je
možno také vytvořit řadu statistických
výstupů. Tato aplikace je jak pro předsednictvo IPA Sekce ČR (označená
jako “EVIDENCE S”), tak i pro územní
skupiny (označená jako „EVIDENCE“).
Data obou těchto aplikací se mohou
vzájemně porovnávat. Přínosem aplikace EVIDENCE S pro předsednictvo
IPA Sekce ČR je to, že se zde mohou
vyplňovat průkazy IPA. Dříve se tato
činnost prováděla na mechanickém

stroji. Zásluhu na zavedení aplikace
programu EVIDENCE S u předsednictva IPA Sekce ČR má Mgr. P. Fiala,
který byl v roce 2008 zvolen do funkce
Generálního sekretáře IPA Sekce ČR.
Aplikace programů EVIDENCE a EVIDENCE
S je
možno
používat
v prostředí, kde je nainstalován program Access, který je součástí produktu MS Office – Profi. Je také odzkoušeno, že je funkční i ve Windows Vista.
Aplikační programy EVIDENCE je
možno mít přímo na počítači nebo na
externím disku. Výhodou práce na externím disku je, že po ukončení činnosti je možné jej uložit a uzamknout do
skříně. To umožní svým způsobem
chránit vložená data. Důležitou podmínkou bezproblémové funkce aplikace a uchování dat je, že uživatel
s ostrou verzí by měl mít vždy záložní
kopii na DVD, CD nebo na Flash disku.
Součástí aplikací programů EVIDENCE jsou návody k obsluze těchto
aplikací. Zavedení digitalizace evidence dat u IPA Sekce ČR mělo tři
etapy. První etapa byla ve vytvoření
aplikace programu EVIDENCE a EVIDENCE S. Druhá etapa digitalizace dat
IPA Sekce ČR zahrnovala zakoupení
nosičů CD, vypálení aplikace programu
„EVIDENCE“ na nosiče CD pro jednotlivé územní skupiny, evidenci programu jednotlivých uživatelů a distribuci
CD k jednotlivým uživatelům. Tato druhá etapa byla V. Duškem provedena
bezplatně a ukončena dne 17. 6. 2009.
A tak V. Dušek, člen 124.ÚS IPA Sekce ČR, poslední distribucí zakončil
dlouhou cestu vývoje tohoto evidenčního aplikačního programu. Třetí etapa
digitalizace dat IPA tj. naplňování dat
do aplikace programů „EVIDENCE“ a
EVIDENCE S, již probíhá a záleží na
uživatelích v jednotlivých územních
skupinách, jak se k této činnosti postaví. Reálné však je, že do konce roku
2009 by všechny databáze měly být
naplněné. 18.8.09
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V září 2009 vyšla atraktivní
publikace Historie dopravní policie, která vznikla při příležitosti
90. výročí založení dopravní policie u nás a z popudu ředitelky
Muzea Policie České republiky
PhDr. Marcely Machutové. Ta
také napsala stěžejní část a jejími spoluautory jsou plukovník
Ing. Leoš Tržil, Jiří Čadek a Čeněk Sudek.
Autoři se snažili shrnout základní
fakta z nepřeberného množství
archiválií a nejrůznějších pramenů do čtivých a zajímavých kapitol a podařilo se jim tak vytvořit
přehledný a poutavý „příběh“ našich dopraváků od dvacátých let
minulého století až do současnosti. O historii a činnosti specifické bezpečnostní složky – dopravní policie – dosud žádná
publikace vydána nebyla a tato
kniha je tedy první.
Její obsah trefně vystihují názvy
kapitol, z nichž uvádíme například:
Pravěk
pendreku
v Čechách, Silniční četnictvo
1928–1929, Změna směru jízdy,
Uniformy v zrcadle času, Dopravka v akci, Historie systému
řízení městského silničního provozu, Proměny dopravní techniky
policie v běhu desetiletí, V nové
době. Text bohatě doplňují reprodukce archivních snímků a
dokumentů i současné fotografie.
Tato čtivá publikace překvapí
nejen zájemce o dopravní polici v
České republice, ale i čtenáře
z řad široké veřejnosti.

Knihu na křídovém papíře formátu A4, o 160 stranách, vydalo renomované Nakladatelství a vydavatelství MILPO MEDIA s.r.o.
www.milpo.cz

Foto z „Historie dopravní policie“
Text a fotografie uveřejněny se souhlasem
nakladatelstvím a vydavatelstvím
MILPO MEDIA s.r.o.
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OSOBNOSTI
JUDr. Jan Vorel je
členem
IPA
od
1.1.1995. 14. února.
2007 byl na ustavující
členské schůzi
zvolen
vedoucím
124. ÚS IPA Sekce
ČR.. Za svou činnost
ve funkcích v IPA obdržel plaketu A.
Trupha. Do služebního poměru k policii
nastoupil 15.11.1974. Po absolvování
přijímacího kurzu začal pracovat jako
policista v pražské dopravní službě.
V průběhu let si doplnil vysokoškolské
vzdělání a po rigorózních zkouškách
obdržel akademický titul JUDr. J. Vorel
je držitelem mnoha resortních vyznamenání například „Za službu vlasti“, Za
Věrnost“ a dalších. Předsednictvo
124.ÚS IPA sekce ČR na základě jeho
dobrých služebních hodnocení a naplňování cílů IPA mu u příležitosti 90.
výročí dopravní služby Policie ČR
udělila „Pamětní plaketu 124.ÚS IPA
Sekce České republiky“.
Jiřinka Nováková
je členem IPA od
1.11.2003. V letech
1964-1999 působila
jako policistka u
dopravní policie. Od
roku 1999 dále
pracuje
u
této
složky, ale již jako
občanský
zaměstnanec. Během svého působení
u policie získala několik věrnostních
medailí. Naposledy vloni, kdy obdržela
medaili ředitele KŘP hl. m. Prahy „Za
dlouhodobou službu u policie“ Předsednictvo 124.ÚS IPA sekce ČR na
základě jejích služebních hodnocení a
naplňování cílů IPA jí u příležitosti 90.
výročí dopravní služby Policie ČR udělila „Pamětní plaketu 124.ÚS IPA Sekce České republiky“.

Václav Peterka je
členem IPA od
1.5.2000. U policie
je zařazený ve služebním poměru od
roku 1970. Jako
dopravní policista
působí od roku
1985.
Za
svůj
kladný přístup ke
svému pracovnímu zařazení získal
medaili „Za věrnost I. stupně“. Po celou
doby výkonu služby je hodnocen s trvale velmi dobrými pracovními výsledky. Své dlouholeté zkušenosti využívá
v současném zařazení, které zároveň
předává mladé nastupující generaci
dopravních policistů. Předsednictvo
124.ÚS IPA sekce ČR na základě jeho
dobrých služebních hodnocení a naplňování cílů IPA mu u příležitosti 90.
výročí dopravní služby Policie ČR
udělila „Pamětní plaketu 124.ÚS IPA
Sekce České republiky“.

Oslava 42. narozenin příslušníka Policie ČR SKPV OOK
Představte si, že člověk chce
být jako malý kluk policajtem, když vidí
dědu jako vojáka a tátu jako policistu,
jsou mu vzorem a uniforma ho inspiruje. Tento náš malý kluk má rád historii,
sleduje kriminální filmy a seriály, čte
válečnou literaturu, detektivky, doma
se odebírají brožury vydavatelství
Magnet s kriminálními případy. Práci
policistů vnímá jako práci řešitelů bezpráví, kteří dotáhnou případ do spravedlivého konce. Nabírá rozum a říká
si, že má dvě možnosti, jak naplnit svoje dětské sny – jít k vojákům, nebo
bude hájit spravedlnost a bude policistou.
Vyroste, protože musí, vyučí se
elektrikářem, vystuduje vojenskou školu. Nastoupí do služby bezpečnosti,
začíná od píky a svojí pílí se vypracuje
jako poručík z místního oddělení na
kriminální policii do hodnosti též poru4

číka, po roční policejní důstojnické škole v Brně povýší na nadporučíka, absolvuje půlroční operativní kurz na
SPŠ MV pro pracovníky kriminální
služby, je pověřen rok funkcí vedoucího skupiny pátrání, pak ustanoven do
této funkce, odkud po třech letech
odešel na vlastní žádost, absolvuje
právnickou fakultu. Plní si svůj dětský
důstojnický sen a stává se kapitánem.
S vojenskou školou včetně je vlastně
pětadvacet let policistou.
Příběh jako z pohádky nebyl
vždy pohádkový, práce policisty
s sebou přináší jistá rizika a starosti,
ale když to dělá někdo srdcem tak,
jako náš kapitán, láska k práci to přebije.
si,
že
člověk
Představte
s titulem kapitána pracuje s lidmi, kteří
ho mají rádi a jednoho dne to zjistí tak
jak by netušil. I kapitáni mají své osobní životy. Ten náš se zamiloval do dívky, se kterou chodí nějakou dobu a
která mu zorganizovala překvapení
k narozeninám, o čemž neměl do poslední chvíle ani tušení. Překvapení
bylo hned několik a rozkládalo se do
třech dnů, ale to, o čem se tu píše je to
hlavní a vypovídající o kolegialitě, soudružnosti, přátelství lidí, kteří vědí co
obnáší jejich práce, kteří na sebe hodně vědí a kteří se nepodrazí. Šli do
toho, přestože dívku - našeho kapitána
– Petru, téměř neznali. Snad tušili, že
on by si člověka mimo signály duševna, kterému oni sami rozumí, nevybral.
Čtvrtek 24. září je den 42. narozenin našeho kapitána. Lidé jsou na
něj domluvení, ale na oko před ním o
ničem nevědí, jen to, že chystá sezení
v Krušovické Chalupě, restauraci, kam
rádi chodívají na pivečko. Objeví se
Petra a operativně domlouvá překvapení. Finální podoba je taková, že vejde kapitán do pronajatého salónku
restaurace, vidí nazdobený stůl, kolem
něho dokola řadu svých kolegů nejen
z oddělení a v rohu kapelu – muzikanty, které zná a které by už vůbec neče-

kal - Týnu a Toma. Jako jedno
z překvapení večera je, že přichází
Venca Dušek coby člověk, který též
dělal do poslední chvíle neuvědomělého o celé situaci. Pak se jen jedlo, pilo,
hrálo, tancovalo, bavilo.
Druhý den Petra našemu kapitánovi jen napsala sms, kterou není
více důvod rozebírat: „Nedivím se, že
miluješ svojí práci, když máš kolem
sebe takové lidi.“
Stejně jako má své kouzlo IPA,
konkrétně co jsem měla možnost poznat já – ÚS 124, má svou sílu soudržnost jednotlivých kolektivů policie a
oslava těchto narozenin byla jedním
z krásných ukázek. Proto jsem se rozhodla tento článek napsat a předat dál
zkušenost člověka, který k policii nepatří. Nepatřím, ale mám přítele, který
s policií má hodně co dočinění a kdo
ví, možná mám i nové přátele právě
díky této akci. A znám i nějaké ty IPAky, včetně Vency. Jsem totiž Petra a
chodím s jedním kapitánem. S tím policajtem z dětského snu, který se splnil.
S kapitánem, který si zasloužil takovou
oslavu a přiznal, že nic podobného
předtím nezažil.
Vše nejlepší k narozeninám,
kapitáne Eugene Klímo !
P.R.

Foto: KEŠ- z akce Plavba lodí po Vltavě

5

Vorel, Helmut Wurster, Jaromír Rada
und Adi Maier

NAPSALI O NÁS
Antrittsbesuch
bei
der
Verbindungsstelle 124 in Prag

IPA-

Am 21. März fuhren Verbindungsstellenleiter Helmut Wurster und Adi
Maier, Lokalredakteur der Esslinger
Zeitung und ein bekennender Freund
der IPA, nach Prag, um sich dort mit
dem Leiter der Prager IPA Verbindungsstelle 124, Dr. Jan Vorel, zu treffen. Für Helmut Wurster war es eine
ganz besondere Fahrt, denn es war
sein fünfzigster Pragbesuch in den
letzten 12 Jahren. Das
Treffen fand dann einen Tag später im
bereits bekannten Restaurant „U Medvídků“ statt. Mit von der Partie war
auch Jaromír Rada, der einigen Esslinger IPA-Freunden bereits aus zurückliegenden Veranstaltungen bestens bekannt ist. Hierbei wurden nicht
nur EU-Themen wie die Einführung
des Euro in Tschechien besprochen,
sondern auch einmal mehr die Freundschaft zwischen den beiden Verbindungsstellen betont Die Möglichkeit

der Bildung einer besonderen Beziehung wurde ebenfalls erörtert. Am vorhergegangenen Tag konnten die beiden Esslinger „Slávisté“ (Fans des
Eishockeyclubs HC Slávia Praha) einen 6:5-Sieg “ihrer” Mannschaft im
Halbfinal Play off spiel über HC Lassels-berger Pilsen feiern. Unser Bild
zeigt (von links) Maria Vorel, Dr. Jan

(Newsletter–Nr.1 Verbindungsstelle Esslingen)

„Junge Polizeikräfte in einem Europa ohne innere Grenzen“
Unter dem Motto „Junge Polizeikräfte
in einem Europa ohne innere Grenzen“
fand vom 31. Mai bis 6. Juni 2009 in
der tschechischen Hauptstadt Prag ein
internationales Seminar der IPA statt,
das von der Verbindungsstelle 124
Prag organisiert und veranstaltet wurde. Dieses Seminar stellte die Beendigung einer Reihe internationaler Seminare dar, die 2006 in Holland begonnen hatte, 2007 in Nordirland und 2008
in Norwegen fortgesetzt wurde. Die
Schirmherrschaft hatten der Kreisdirektor der staatlichen Polizei, Oberst Martin Červíček, und als Vertreter der
„městská policie“, der Prager Stadtpolizei, der erste stellvertretende Oberbürgermeister, Dr. Rudolf Blažek, inne.
Seit dem Jahre 2002 pflegen die Esslinger IPA-Freunde den Kontakt zu
diesen Prager Freunden, sodass es für
Stefanie Krieger, Martin Rall und Helmut Wurster eine Selbstverständlichkeit war, der Einladung aus der „goldenen Stadt“ zu folgen. Nachdem diese
zunächst im Vier-Sterne-Hotel Iris in
Prag Quartier bezogen hatten, wurden
sie noch am Ankunftstag von der Leiterin des Organisationsteams, Jana Hrvolová, und den beiden Organisationsmitgliedern, Dr. Vladimír Macek
und Jaromír Rada, die den Esslinger
IPA Freunden bestens bekannt sind,
auf das Herzlichste begrüßt. In diesem
Hotel waren auch, bis auf die 2 einheimischen Prager IPA-Freunde, die
übrigen 23 Seminarteilnehmer aus insgesamt 9 Nationen untergebracht,
wobei die Esslinger die einzigen deutschen Vertreter waren. Die übrigen
Seminarteilnehmer kamen aus Tschechien, der Slowakei, Zypern, Dänemark, Holland, Italien, Polen und Russ6

land; die beiden russischen IPAFreunde hatten wohl mit einer 20stündigen Zugfahrt und dem anschließenden Flug von Moskau nach Prag
die längste Anreise. Nach der offiziellen Begrüßung der Teilnehmer am ersten Veranstaltungstag durch den Leiter
der Verbindungsstelle, Dr. Jan Vorel,
im Gebäude der staatlichen Polizeidirektion folgte nun im Kongresssaal des
Hotels die eigentliche Seminararbeit,
nämlich die Vorstellung der jeweiligen
nationalen Polizei in englischer Sprache durch deren Vertreter. Stefanie
Krieger und Martin Rall wiesen dabei in
ihrer Powerpoint- Präsentation auf das
föderale System Deutschlands hin,
erklärten sowohl die Aufgaben der
Bundes-, als auch der Landespolizei
Baden- Württembergs und stellten
schließlich die Organisation der Polizeidirektion Esslingen vor. Martin Rall
führte schließlich noch aus, dass sich
die Baden-Württemberger Polizisten –
bisher noch „Grünlinge“ – im nächsten
Jahr dem europäischen „Uniformfarbstandard“ anpassen werden. Nachdem
nun alle Nationen ihre Polizei präsentiert hatten, wurden die Teilnehmer in
den folgenden Tagen mit dem Arbeitsalltag verschiedener Polizeieinheiten
vertraut gemacht. So standen sowohl
der Besuch der Kriminalpolizei, der
Reiter- und der Hundestaffel, als auch
der „Moldaupolizei“ und der Polizeiakademie Prag, einer Partnerhochschule der Hochschule der Polizei des
Landes Baden-Württemberg, auf dem
Programm. Auf dem Campus der Akademie ist neben den Lehranstalten die
„speciální pořádková jednotka“, eine
spezielle Art der Bereitschaftspolizei,
untergebracht, die überwiegend bei
Großveranstaltungen wie beispielsweise Fußballspielen eingesetzt wird. Deren Umgang mit “sogenannten” Fußballfans konnte dabei in Filmausschnitten beobachtet werden. Gleichzeitig
wurde auch darauf hingewiesen, dass
die Gewaltbereitschaft gegenüber den

einschreitenden Beamten im tschechischen Polizeialltag stark angestiegen
ist, eine Erscheinung, die jedoch nicht
an den Landesgrenzen haltmacht. Bei
dem Besuch des Polizeimuseums der
Stadt Prag konnte man nicht nur alte
und neue Polizeiausrüstung, sondern
auch die Rekonstruktion spektakulärer
Kriminalfälle des Landes in Augenschein nehmen. Schließlich stand noch
die Besichtigung der Burg Karlstein,
die 30 Kilometer südwestlich von Prag
liegt und von Karl IV erbaut wurde, auf
dem Programm. Am letzten Seminartag wurden allen IPA-Freunden sowohl
eine Urkunde über die Teilnahme als
auch jede Menge Gastgeschenke ausgehändigt. Ein gemeinsamer Grillabend rundete das Seminar ab. Anfängliche Berührungsängste unter den
IPA-Freunden wurden aber bereits am
ersten Abend in der Sport bar des Hotels bei einigen „pivo“ beseitigt. Am
Abfahrtstag verabschiedete man sich
dann mit einem herzlichen „na shledanou – auf Wiedersehen“; danach trat
die Esslinger ihre Heimreise an. Abschließend blieb für sie nur noch festzustellen, dass das gesamte Seminar,
angefangen bei der hervorragenden
Betreuung durch Jana, Vladimír und
Jaromír, durch nichts zu übertreffen
war. Alle Seminarteilnehmer (und sicherlich nicht nur die Esslinger) werden noch lange an die Zeit in Prag zurückdenken Zu Beginn des Seminars
stellten sich Organisatoren und Teilnehmer vor dem Gebäude der Polizeidirektion Prag zum Erinnerungsfoto
auf.
(Newsletter–Nr.1 Verbindungsstelle Esslingen)
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INFORMATION

Digitizing of the registration of membership files at IPA, Section of the
Czech Republic
The ways how to make activity
of IPA more effective are various. One
of the ways is to digitize membership
registration and applications. By this
mean the IPA officials can focus less
on admin work and more on aims of
IPA. From these reasons the new application programm „EVIDENCE“ was
created, free of charge, for registration
of IPA members in the Czech Republic. Creator and spiritual father of this
idea is V. Dusek and his colleague.All
data in new member´s applications can
be inserted into this system. By this we
can obtain well-arranged cumulative
data and printouts but we can also
create planty of statistical data. The
system has been created for directorate of IPA Section of the Czech Republic (named „EVIDENCE S“) as well
as for territorial sections (named „EVIDENCE“). Data of both mentioned systems can be compared. Contribution of
the system „EVIDENCE“ for directorate
of IPA Section of the Czech Republic is
possibility to fill in IPA identity cards. In
the past, this was done by typewriter.
Merit of adoption of the system „EVIDENCE S“ at directorate of IPA Section of the Czech Republic is mainly on
Mgr. P. Fiala, who was elected as
General Secretary of IPA Section of
the Czech Republic in 2003. Programm

„EVIDENCE“ and „EVIDENCE S“ can
be used if programm ACCESS is installed (part of product MS Office –
Profi) and is also functional with Windows Vista. Aplication programms of
„EVIDENCE“ can be on computer hard
disk or on external hard disk. The advantage of extarnal hard disk is possibility to lock disk in wardrobe after work
termination. This enables to protect
inserted information. Inportant condition of troublefree function when using
computer hard disk as a storage is to
keep copy on DVD, CD or USB stick.
Manual for use of the system is also
part of the programm „EVIDENCE“.
The introduction of digitized registration of data of IPA Section of the
Czech Republic was in three phases.
First phase was creation of programm
„EVIDENCE“ and „EVIDENCE S“.
Second phase consisted of purchase
of CDs, burning the programm „EVIDENCE“ on these CDs, registration of
users and CDs´ distribution to users.
The second phase was done free of
charge by V. Dusek and had been finished by 17/6/2009. By this V. Dusek,
member of 124th IPA Section, finished
long way of evolution of this application
programm. Third phase, the input of
data into the system, has already
started and depends on separate territorial sections. It is realistic to believe
that by end of 2009 all databases
should be completed. 18.8.09

KULTURNÍ
KULTURNÍ RUBRIKA
S našimi webovými stránkami se seznamují občané z různých oborů života. Zajímají
se o činnost policie hlavního města, o zálibách policistů a sami chtějí přispět ke
zkvalitnění nebo zpestření našich webových stránek. Jako příklad této aktivity je
zaslání básní jedné z našich příznivkyň,
které níže zveřejňujeme.
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Čistota duše
S čistotou vod, kde na dno je vidět,
s čistotou hřív krásných bílých koní,
s čistotou dnů, v nichž se nehřeší,
s čistotou dívky, co nesmělostí voní.
S čistotou muže, který se tmy bojí,
s čistotou jich obou, jejich rtů splývajících,
s čistotou jezera, jež se třpytí ve tmě,
s čistotou tmy, kterou prozařuje měsíc.
Čistota tónů, co vyznívají v akord,
čistota akordů, co vyznívají v melodii.
Snad tak čisté je mé svědomí,
nechť tak čistá je má duše. P.Rezová

Svítí,
pálí,
hřeje,
sluní,
plovárny dokořán,
točí se limo, zmrzlina,
noční kempy u vína.
Žloutne,
opadává,
osychá,
ochlazuje,
větve schnou,
lámou se,
na chodnících barva za barvou.

Foto:KEŠ
Foto: MB.

Jaro, léto, podzim, zima
Kvete,
voní,
raší,
roste,
rozkvétají stromy,
zelenají,
tváře se více usmívají.

Prší,
sněží,
mlží,
mrzne,
klouže led,
netaje,
vaří se horké čaje.
.

Petra Rezová
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Policie ČR KŘP hl. m. Prahy,
P.O.Box 51/IPA-124, 140 21 Praha 4
www.ipa124praha.cz
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Foto: MB.

9

