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SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,
Začalo jaro a od této doby máme možnost
navštěvovat hrady, zámky a různé
pamětihodnosti. Tuto skutečnost nám
připomíná i fotografie na prvé stránce našeho
časopisu. Významnou událostí v činnosti
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
(IPA) byla změna stanov této organizace,
podle které je nyní možné přijímat za jejich
členy i městské strážníky. Tuto skutečnost si
připomínáme krátkou informací z členské
schůze 124. územní skupiny IPA sekce ČR.
Významnou aktivitou předsednictva 124.ÚS
IPA bylo uzavřením smlouvy o součinnosti
s Klubem VIP IPA. Naše územní skupina
spolupracuje s tímto sdružením již delší dobu
a uzavřením smlouvy o součinnosti bylo
vyústěním této spolupráce v písemné podobě
a potvrzením správnosti rozhodnutí
spolupracovat s tímto subjektem. Předmět
smlouvy je uveden na stránkách časopisu.
Další informaci přinášíme ve formě výňatku
z časopisu Newsletter č. 1/2012, který
vydává územní skupina z Esslingenu.
V rubrice osobnosti píšeme o JUDr Petrovi
Juračkovi z Vyšší policejní školy MV v Praze.
Na závěr jsme dali prostor básničce naší
externí dopisovatelky a fotografiím Milušky
Hlaváčkové a Helenky Šulcové.
KEŠUD
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INFORMACE
Členská schůze 124.ÚS IPA sekce
ČR dne 29.3.2012
Dne 29. března 2012 od 17. hodin se
tradičně
v kinosále
Policie
ČR
Krajského ředitelství policie hlavního
města Prahy v Kongresové ulici
uskutečnila členská schůze 124.
územní skupiny INTERNATIONAL
POLICE ASSOCIATION sekce České
republiky. Schůze zhodnotila činnost
předsednictva a územní skupiny za rok
2011 a navrhla plán činnosti na rok
2012. Novinkou schůze bylo to, že v
řadách přítomných členů IPA bylo
možné vidět i strážníky Městské policie
hlavního města Prahy, kteří byli po
změně stanov IPA sekce České
republiky přijati za členy IPA. Novou
členkou předsednictva 124.ÚS z řad
Městské policie hl.m. Prahy se stala
Mgr. Radka Vetešníková.
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Smlouva o součinnosti s Klubem
VIP IPA
d)
Předsednictvo 124. ÚS IPA sekce
České republiky se snaži
spolupracovat s právnickými osobami,
které mají společné zájmy a cíle.
Z tohoto důvodu v letošním roce
uzavřelo prostřednictvím svého
vedoucího smlouvu s Klubem VIP IPA.
Územní skupina s tímto sdružením
spolupracuje již delší dobu a uzavření
smlouvy o součinnosti bylo vyústěním
této činnosti v písemné formě a
potvrzením správnosti rozhodnutí
v tomto směru.
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Výňatek o účelu předmětu smlouvy je
uveden níže. S úplným zněním
smlouvy je možné se seznámit po
domluvě se sekretářem 124.ÚS IPA
sekce České republiky.
Předmětem
účelu
smlouvy
v souladu s možnostmi smluvních
stran vytvářením materiálních a
podmínek
je
organizačních
podporování:
a) vzniku a udržování přátelských
vztahů s členy bezpečnostních
sborů v zahraničí a spolupráce
s
národními
sekcemi
INTERNATIONAL
POLICE
ASSOCIATION (IPA),
b) rozvíjení
osobních
a
přátelských
kontaktů
mezi
členy všech národních sekcí
IPA, které přispívá k posílení
spolupráce v profesní oblasti
zejména
ke
vzájemné
informovanosti o problémech a
zkušenostech v policejní práci,
c) posilování
image
policie
v zemích, v níž jsou její sekce,

g)

h)

a
napomáhání
zlepšování
vztahů mezi policií a veřejností;
setkávání mladých policistů na
mezinárodní úrovni s cílem
posilovat
tolerance
a
porozumění
mezi
národy,
získávat profesní zkušeností a
vědomí profesní příslušnosti k
práci policie,
seznamování
veřejnosti
s
činností Policie ČR a IPA a to
přispívá k posilování úcty před
zákonem
a
dodržování
veřejného pořádku,
dostupných
forem
propagujících IPA, Policii KŘP
hlavního města Prahy a
podílení se na vytváření,
prodeje, popřípadě výrobě
propagačních
předmětů
propagujících
IPA,
bezpečnostní sbory a Českou
republiku,
vzdělávacích seminářů IPA a
Policie ČR KŘP hlavního města
Prahy,
akcí IPA a rozvíjení sociálních,
kulturních
a
vzdělávacích
činnosti
a
všeobecného
rozhledu členů IPA.
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INTERNATIONAL

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

Newsletter – Nr.
1/2012
Verantwortlich: Helmut Wurster
Esslingen, den 30. März 2012
Liebe IPA-Freundinnen
IPA-Freunde,

und

„der Neue ist der Alte“. Bei der
diesjährigen Jahreshauptversammlung
fanden turnusgemäß die Wahlen zum
Vorstand statt. Dabei wurden die
bisherigen Vorstandsmitglieder von
den
anwesenden
Teilnehmern
einstimmig wiedergewählt, so dass die
erfolgreiche Esslinger IPA-Arbeit der
letzten Jahre mit dem gleichen Team
fortgesetzt werden kann. Und was

sonst
noch
in
der
Jahreshauptversammlung geschehen
ist, werdet ihr in diesem Newsletter
erfahren.
Außerdem möchte ich euch noch
Informationen über Neuigkeiten zu den
Esslinger Aktivitäten des Jahres 2012
geben.
Auch in diesem Jahr findet die Aktion
„Blick über den Tellerrand“ statt. Vom
18. - 20. April werden 4 Esslinger IPAFreunde
in
das
Gebiet
der
Verbindungsstelle Ostschweiz fahren,
um dort an einem Nachtdienst bei
unseren schweizerischen Kollegen
teilzunehmen. Ein besonderer Dank
gebührt hier bereits dem dortigen
Verbindungsstellenleiter Glen Aggeler
und dem Ehrenpräsident Adelbert
Nigg, deren Engagement dieses
Ereignis überhaupt erst möglich
gemacht hat.
Am 12. Mai findet im Friedrichsbau in
Stuttgart die gemeinsame Feier der
beiden
IPA-Verbindungsstellen
Stuttgart e. V. und Esslingen e. V.
anlässlich ihres 55-jährigen Bestehens
statt. Über 80 IPA-Freunde werden an
diesem Event teilnehmen. Außerdem
haben Dr. Jan Vorel und Jaromír Rada
von „unserer Prager Verbindungsstelle
ihr Kommen zugesagt.
In diesem Jahr feiern Ostfildern und
Bierawa
ihre
20-jährige
Städtepartnerschaft in der polnischen
Gemeinde. Zu dieser Feier vom 18. –
21. Mai sind auch Vertreter der Polizei
von Ostfildern und IPA-Freunde
eingeladen,
welche
natürlich
versuchen werden, die bestehenden
IPA-Kontakte
der
Esslinger
Verbindungsstelle zu den polnischen
Freunden zu vertiefen.
Die
diesjährige
Motorradausfahrt,
welche vom 7. - 8. Juli stattfinden wird,
wird 10 Esslinger IPA-Biker in das
österreichische Bundesland Vorarlberg
führen. Edi Joerg und Klaus Bilgeri von
der IPA Vorarlberg erwarten uns
bereits; u. a. steht eine Stadtführung
der Landeshauptstadt Bregenz und der
Besuch
des
dortigen
Landespolizeikommandos auf dem
Programm.
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In diesem Jahr findet der internationale
Jugendaustausch der IPA vom 4. 18.8. in Tschechien statt. An diesem
Austausch können wieder Angehörige
von IPA-Freunden im Alter 16 – 17
Jahren teilnehmen, wobei für
2
Jugendliche der Aufenthalt komplett
von der IPA Deutsche Sektion e. V.
bezahlt wird. Und da sich mehrere
Interessenten bei der nationalen
Sektion gemeldet hatten, entschied
das Losglück, mit dem Ergebnis, dass
auch in diesem Jahr die Esslinger
Farben wieder vertreten werden.
Maren Hepler ist die Glückliche und
schon jetzt wünsche ich Maren „mnoho
legrace“ – viel Spaß.
Schließlich findet noch vom 10. 14.10. unser Highlight des Jahres 2012
statt, nämlich die diesjährige Esslinger
IPA-Reise
in
die
italienische
Partnerstadt Udine und zu unseren
Freunden der A.F.Po.L. unter der
Führung von Gianfranco Canci. Mit
einem über 70 Teilnehmern besetzten
Doppeldeckerbus werden wir das von
Gianfranco
Canci
und
seinen
Freunden
vorbereitete
Programm
genießen. Ein besonderer Dank geht
daher
schon
jetzt
an
unsere
italienischen Freunde.
Die weiteren Termine des Jahres 2012
sind natürlich wie immer auf unserer
Homepage ersichtlich.
Nach diesem Ausblick bleibt mir nur
noch allen IPA-Freundinnen und IPAFreunden in Nah und Fern ein frohes
Osterfest zu wünschen. Da dieser
Newsletter dieses Mal nicht nur unsere
tschechischen und katalanischen IPAFreunde,
sondern
auch
unsere
Freunde der A.F.Po.L. erreichen wird,
werden die Ostergrüße auch in deren
Landessprache übermittelt.

Milý
vedoucí
Jane,
milý
Vladimíre, milý Jaromíre, milá
Kamilo, milá Jano, milá Andreo,
milá Radko, milá Petro, milá
Jarmilo,
milý
Karele,
milý
Ludvíku, milý Josefe I a II, milý
Václave, milý Evžene, milý
Adolfe,
milý
Luboši,
milý
Romane, milý Zbyňku, milý
Vladimíre, milí IPA přátelé
skupiny 124 Praha,

veselé velikonoce a
bohatou pomlázku
vám přejí
Helmut se IPA-skupinou okresu
Esslingen
Estimada presidenta Isabel, estimat
Anton, estimat Juan, estimats amics de
l’ agrupació de la IPA de Tarragona,
felic Pasqua de Resurrecció
us desitgen
Helmut i tota la agrupació de la IPA de
Esslingen.
Caro Presidente Gianfranco e cari
amici della Associazione Friulana
Polizia Locale,
vi auguriamo
Buona Pasqua
Helmut e
Esslingen

l’IPA

Associazione

di

Servo per amikeco

Helmut Wurster
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Erster gemeinsamer Stammtisch
der IPA-Verbindungsstelle 124
Praha und Esslingen e. V. im Jahre
2012
von Helmut Wurster
Am 14. Januar 2012 fuhren die vier
Esslinger
IPA-Freunde
Maike
Riesenberg, Johann Fenz, Eugen
Kohler und Helmut Wurster nach Prag,
um dort u. a. mit den Freunden der
Prager Verbindungsstelle 124 den
ersten gemeinsamen Stammtisch im

einem eingefleischten Fan von HC
Sparta
Praha,
das
Eishockeylokalderby HC Slavia gegen
HC Sparta. In der mit 11284
Zuschauern
besetzten
O2-Arena
mussten sie dann leider erleben, dass
Sparta das clevere Team war und
Slavia mit 2:1 besiegt hatte.
Das Bild zeigt die 5 Slavisty (Spartaner
Lubos betätigte sich kurzerhand als
Fotograph) mit Kollegen der Policie
nach Spielende

Jahre 2012 abzuhalten.
Dieser fand dann am 16. Januar im
Esslinger IPA-Stammlokal U Medvídků
statt, wobei 24 Prager IPA-Freunde
unter der Leitung von Dr. Jan Vorel (in
der Bildmitte) und die Prager IPA-Band
erschienen sind.
Und so konnten sie auch noch an
diesem kurzweiligen Abend nach dem
Austausch von Geschenken und dem
Genuss der vorzüglichen Küche dieses
Restaurants das Tanzbein schwingen.
Tags zuvor besuchten die 4 Esslinger
Slaviafans mit den Prager IPAFreunden Josef „Pepa“ Pekárek, dem
frisch gebackenen Bachelor von der
Stadtpolizei Prag und Lubos Juza,
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OSOBNOSTI
JUDr. Petr Juračka
je členem INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION sekce České republiky
od 1.1.1995. Do akcí 124. ÚS IPA se
zapojuje aktivně. Pokud byly akce IPA
v kulturním domě Vyšší policejní školy

KULTURNÍ RUBRIKA
Seznamujeme vás s básněmi naší
externí dopisovatelky.
Potkal si……
Byly kdysi momenty, kdys nevěděl co je láska?
Byl jsi mladý a svůj a tyhle city viděl z dálky.

Foto:Miluška Hlaváčková

Byl si nevinný jako motýl na květince.
A pak náhle nový pocit přinesl ti dárky.
Přinesl Ti něhu, občasný třes rukou.
Přinesl ti chuť se líbat, dotýkat se ?
To jsou dárky, které ti dal jen jediný cit.
Je to láska a ty jsi o kus dál – zase.

MV, vždy se jich zúčastnil. Pomáhal
aktivistovi Oldovi Hejdovi v činnosti IPA
na této škole a byl jeho oporou. Po
odchodu p. Hejdy do důchodu zajišťuje
tuto činnost on sám a stal se aktivistou
124. ÚS IPA na tomto pracovišti.
Vybírá členské příspěvky a informuje
své kolegy o připravovaných akcí IPA.
Svou činností a propagací IPA jde
příkladem ostatním. Z těchto důvodů
obdržel dne 29.4.2012 na členské
schůzi za dlouholetou činnost ve
prospěch územní skupiny pamětní
plaketu 124.ÚS IPA sekce ČR.

Potkal si holku svých snů a to ti dělá dobře.
Potkala jsi lásku a proto se ti třásly ruce.

Foto: Helena Šulcová

7

Potkali jste jeden druhého, dárek pro vás.
Znáte dobře sami sebe, vnímáte svá srdce.
Už nejste těmi dětmi, kdy jste tohle neznali.
Jste dospělí milenci, malujete si svůj svět.
A když jste chvíli bez druhého, stýská se vám.
A chcete jeden druhého milovat – hned.
Petra Rézová

Foto:Miluška Hlaváčková
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