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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
v časopise vás seznamujeme
s kondolenční listinou JUDr. Miloslava
Dočekala, našeho člena 124. územní
skupiny IPA, který zemřel 17. ledna
2016. Následuje článek, který vás
seznamuje s místem setkání přátel
IPA Praha a IPA Esslingen. Na
procvičení německého jazyka máme
zde dva články z časopisu IPA
Eslinngen
Newsletter – Nr 1/2016
.
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INFORMACE

KONDOLEČNÍ
LIST
S bolestí v srdci všem oznamujeme, že
dne 17. ledna 2016
zemřel
ve věku nedožitých 75 let

JUDr. Miloslav
DOČEKAL.

Míla se snažil uvést své ideály do praxe i
přesto, že ideály jsou většinou hudbou
budoucnosti. Realizoval je především
předáváním svých zkušenosti z policejní
práce jak občanům, tak i policistům.

Nikdy na něj nezapomeneme,
protože jeho jméno je pojmem
v policejních análech.

V Praze dne 18. ledna 2016

Přijměte upřímnou soustrast ve
Vašem hlubokém zármutku.
Za INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION
sekce Česká republika z.s.
124. územní skupinu Praha
přeje
Pepa Lottes, Vašek Dušek, Honza Vorel,
Luboš Pelikán, Luboš Levý,
Kamila Styblíková, Miluška Böhmová,
Radka Vetešníková, Jaromír Rada,
Vláďa Macek, Olda Hejda
a všichni členové územní skupiny
č. 124 Praha IPA sekce Česká republika.

Narodil se ve znamení VODNÁŘE.
Byl organizátorem, všestranným a
přemýšlivým člověkem.
Největší sílu moudrostí čerpal ze
vzájemné solidarity a přátelství. Proto
byl členem
INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
124. ÚS Praha, která má heslo
SLUŽBA PROSTŘEDNICTVÍIM
PŘÁTELSTVÍ.
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Místo setkání s IPA přáteli
z Německa.

sladovna na „Dům piva“ zahrnující
pivovarský obchod, kongresový sál a
minipivovar. První várka byla symbolicky
uvařena 17. 11. 2004.

_______________________________Jí
Již několik let se s našimi přáteli
setkáváme v Praze 1, Na Perštýně 7 v
minipivovaru U medvídků. Z těchto
důvodů je dobré a vhodné, seznámit se
s historií tohoto místa.

Pro mlsné jazýčky zde podávají zmrzlinu
vyrobenou z ležáku Oldgott s obsahem
alkoholu 5,2%.

Historie domu U medvídků se datuje od
počátku 15. století. Dům je pojmenován
po jednom z prvních majitelů, Janovi
Nedvídkovi, který roku 1466 založil
pivovar nepřetržitě vyrábějící pivo až do
roku 1898. Poté již nemohli majitelé
právovárečných domů na Starém městě
pražském konkurovat nově vznikajícím
průmyslovým pivovarům, a proto své
malé pivovary uzavřeli a založili
měšťanský pivovar v Holešovicích. Jeho
prvním ředitelem se stal poslední
„medvídkovský“ sládek Karel Vendulák.
Pak byl tento pivovar přestavěn na jednu
z největších pražských pivnic, ve které
byl na počátku 20. století provozován 1.
pražský kabaret Tingltangl. V padesátých
letech byl majitelům objekt odejmut bez
náhrady ve prospěch socialistického
státu. Do roku 1989 dům chátral a teprve
po jeho navrácení dědicům původních
vlastníků začala oprava objektu, při které
byla rozšířena pivnice a vybudován
stylový
hotel.
Poslední
etapa
rekonstrukce byla dokončena v roce
2005, kdy byla přestavěna původní
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Pro velký zájem v minulém roce
minipivovar U medvídků znovu uvařil
pivo speciálně na oslavu svátku
zamilovaných – Valentýnský ležák. Má
krásnou červenou barvu, růžovou pěnu a
plnou medovou chuť.
Dále zde jednou měsíčně vaří pivo X
BEER 33, které je nejsilnějším pivem na
světě. Má obsah alkoholu 12,6 %. Je to
polotmavý ležák, který kvasí v dubových
sudech po dobu 200 dní.
.

Dalším pivem, které zde vaří je:

Pro setkání s pražskými přáteli opět
Helmut Wurster zamluvil v restauraci U
medvídků pro „tzv. „stůl starých hostů“
dne 18. února od 19:30 hodin.

Setkání se za 124. územní skupinu IPA
sekce Česká republika zúčastnil J. Vorel,
V. Dušek J. Rada, V. Macek a R.
Vetešníková. Za německou stranu se
setkání za skupinu Stuttgart, zúčastnila
vedoucí
skupiny
Bärbel
Berthold,
sekretářka Dunja Walter, pokladnice
Siegrun Knüller. Za zemi Baden Württemberg přijel Wolfgang Theis.
Z IPA Esslingen jsme se opět setkali s
Erichem, Hanne a Helmutem Wüsterem.
Jednotlivé strany si během večera
vyměnily propagační předměty. Přátelé z
Esslingenu od pražské územní skupiny
mimo jiné obdrželi i Valentýnský ležák.

Dne 20. února 2016 od 11:00 hodin
zajistil Helmut sraz ve vozovně
Střešovice, odkud začala projížďka
historickou tramvají po Praze.
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POLICE ASSOCIATION
Verbindungsstelle
Esslingen e. V.
Agnespromenade 4,
73728 Esslingen
Tel.: 0711/3990-180

aufzeigen. Eine bessere Werbung für
diese seit über 13 Jahre bestehende
IPA-Freundschaft unter dem Motto
„servo per amikeco“ kann es wohl kaum
geben. Gerne denke ich in diesem
Zusammenhang auch an die Grafik auf
der Urkunde, welche anlässlich des 10jährigen Bestehens der Freundschaft
zwischen
diesen
beiden
Verbindungsstellen von unserem IPAFreund Udo Bufler gefertigt wurde. Für
die Esslinger IPA-Freunde, welche diese
noch nie gesehen haben, gibt es sie hier
zu sehen. Sie zeigt ein Brückenbauwerk,
genauer gesagt eine neu entstandene
Brücke, welche Esslingen mit Prag
verbindet.

Newsletter – Nr. 1/2016
Verantwortlich: Helmut Wurster
-------------------------------------------------------

Esslingen, den 20. März 2016
Liebe IPA-Freundinnen , liebe IPAFreunde,
unsere
diesjährige
Jahres
Hauptversammlung hat es wieder einmal
gezeigt: diese Verbindungsstelle lebt.
Über die Jahreshauptversammlung mit
diesem aktiven Vereinsleben, wie auch
die Ernennung eines Esslinger IPAFreundes
zum
Ehrenmitglied
der
Verbindungsstelle, wird dieser Newsletter
berichten. Außerdem möchte ich euch
noch weitere Informationen über die
Aktivitäten des Jahres 2016 geben Auf
Einladung des Prager IPA-Freundes Dr.
Karel
Holý,
dem
Leiter
der
Autobahnpolizeidirektion
des
mittelböhmischen Bezirks, werde ich am
17.6.2016
an
den
Feierlichkeiten
anlässlich des 45-jährigen Bestehens der
Autobahnpolizeiabteilung
Mirošovice
teilnehmen. Zwei Tage später wird dann
in Prag der „den policie“, der Tag der
Polizei, stattfinden. Auf Einladung der
Stadtpolizei von Prag und unserer
befreundeten Verbindungsstelle IPA 124
Praha, werden 4 Esslinger IPA Freunde
an dieser Veranstaltung teilnehmen und
dort einmal mehr die besondere
Beziehung beider Verbindungsstellen

Der Prager IPA-Freund Vaclav Dušek
nannte
diese
Darstellung
„Freundschaftsbrücke“
und
schrieb
folgendes dazu: „Brücken verbinden
immer etwas. Diese Brücke verbindet
bildlich die Freundschaft der Prager IPAMitglieder mit den Mitgliedern der IPA
Esslingen und umgekehrt.
Durch die Verbindung von Freundschaft
und
den
Brücken,
nämlich
der
Karlsbrücke in Prag, Tschechische
Republik, mit der Pliensau Brücke in
Esslingen, Deutschland, entstand eine
neue Brücke, welche „Brücke der
Freundschaft“ genannt wird. Die linke
Seite zeigt den gotischen Altstädter
Brückenturm, welcher im letzten Viertel
des 14. Jahrhundert von dem Architekten
Peter Parler errichtet wurde. Danach
sehen wir die Karlsbrücke, die über die
Moldau führt und deren Bau im Jahre
1357 unter der Schirmherrschaft von
König Karl IV begann und im Jahre 1402
abgeschlossen wurde. Im zweiten Teil
des
Bildes
erstrecken
sich
die
Pliensaubrücke
und
danach
der
Pliensauturm mit einem Tor. Die
Pliensaubrücke hatte ursprünglich 10
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Bögen, drei Türme und zwei Kanäle. Sie
wurde zwischen 1286-1296 erbaut. Hier
führte über den Fluss Neckar der
Handelsweg
von
Flandern
nach
Norditalien. Die Idee dieser Abbildung
stammte von Helmut Wurster; die
Urkunde wurde am 12. 1. 2013
unterzeichnet.“ Bleibt nur noch zu
erwähnen,
dass
die
diesjährige
Stammtischfahrt zu unseren Prager IPAFreunden vom 21. 7. – 24. 7. 2016
stattfinden wird und mit 39 Esslingern
bereits ausgebucht ist. Und von Prag
noch ein Blick nach Udine, der
Partnerstadt von Esslingen. Dort wurde
am 9. Januar diesen Jahres unser
Freund Gianfranco Canci, der Präsident
der A. F. Po. L., der Freuler
Stadtpolizeivereinigung, ebenfalls zum
Präsidenten der IPA-Region von Udine
gewählt. Ein weiterer Grund, um
nochmals mit Esslinger IPA-Freunden
der Region um Friaul einen Besuch
abzustatten.
Caro fratello friulano, congratulazioni
per l‘elezione! Un forte abbraccio, il
fratello svevo, ☺
Alle weiteren Termine des Jahres 2016
sind natürlich wie immer auf unserer
Homepage ersichtlich.
IPA-Freunden in Nah und Fern ein frohes
Osterfest zu wünschen. Da dieser
Newsletter
auch
wieder
unsere
tschechischen,
italienischen
und
katalanischen IPA-Freunde erreichen
wird, werden die Ostergrüße in deren
Landessprache übermittelt.
Milý vedoucí Jane, milá Mario, milý
Vladimíre I a II, milý Jaromíre, milá
Ludmilo, milá Andreo, milá Radko, milá
Olgo, milá Petro, milá Jarmilo, milá
Karmilo, milý Karle, milý Ludvíke, milý
Josefe I, II a III, milý Vaclave, milý
Evzne, milý Adolfe, milý Lubose, milý
Romane, milý Zbyneke, milí IPA prátelé
skupiny 124 Praha,
veselé velikonoce a bohatou
pomlázku
Vám přejí
Helmut se IPA-skupinou okresu
Esslingen

Helmut e l’Associazione dell’IPA di

…….. und bestens betreut
von Helmut Wurster
Bestens betreut wurden 15 Absolventen
der Polizeischule Biberach unter der
Führung von Emanuel Wägerle bei deren
Stippvisite in Prag. Nachdem ihrem
Wunsch, dort ein Polizeirevier zu
besichtigen,
dank
der
Esslinger
Intervention bei den dortigen IPAFreunden
entsprochen
wurde,
begleiteten Dr. Vladimír Macek, Sekretär
der IPA 124 Praha, und der Esslinger
Verbindungsstellenleiter
die
Polizeischüler zum 11. Revier der
Stadtpolizei von Prag. Dort konnten die
Oberschwaben dann Wissenswertes
über die Arbeit der 2000 Mann starken
Stadtpolizei erfahren, welche erst nach
der „samtenen Revolution“ im Jahr 1989
in der damaligen Tschechoslowakei
gegründet worden war. Bei seiner
Dolmetschertätigkeit vor Ort konnte der
Esslinger, welcher sich zum gleichen
Zeitpunkt als „Reiseleiter“ für 8
Stuttgarter
IPA
Freunde
in
der
tschechischen Hauptstadt aufgehalten
hatte, dann seinen tschechischen
Sprachschatz
um
das
Wort
„Gewahrsamseinrichtung“ erweitern. Das
Bild zeigt 15 zufriedene Biberacher, den
Leiter des 11. Stadtpolizeirevieres (in der
Mitte) und die beiden Betreuer (ganz
rechts).

peltauschzwischen den Verantwortlichen
der beiden IPA Verbindungsstellen
Biberach und Praha 124.Ein besonderer
Dank gebührt an dieser Stelle der IPAFreundin Mgr. Radka Vetešnikova von
der
Prager
Stadtpolizei
für
die
Verwirklichung
des
Biberacher
Wunsches. Milá Radko, ☺, ještě
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jednou díky za možnost návštěvy od
11.
Réviru
městské
policie

hlavního
Helmut

města

Prahy.

Pa,

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
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