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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
náš medvídek vám připomíná a zve
členy 124. územní skupiny na členskou
schůzi, která se koná 11. května 2017
v Kongresové ulici. Dále vás
upozorňuje na členskou povinnost zaplatit členský příspěvek na rok 2017.
V další části časopisu vás informujeme
o konání IX. kongresu
INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION SEKCE ČESKÉ
REPUBLIKY v Praze. Závěrem si
v německém jazyce můžete přečíst
výňatek z
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INFORMACE
Zařízení MV ČR Barbora

INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION
SEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

svolává
dne 21. 4. 2017

Program
jednání
bude
především
zaměřen
ke
sjednocení
termínu
plateb
členských příspěvků za daný
kalendářní rok. Dále zde budou
například projednávány zprávy
funkcionářů sekce IPA, délka
mandátu předsednictva územní
skupiny
IPA,
podmínky
sociálního fondu a další.

International Police Association
(IPA)
je
mezinárodní
organizace, jejíž členové jsou
současní či bývalí policejní
pracovníci bez rozdílů hodnosti.
Je to největší mezinárodní
sdružení policistů, které má
přes
400
000
členů
v
jednotlivých národních sekcích
63 zemí světa.

svůj

IX. KONGRES
do zařízení MV ČR
Barbory,
Elišky Přemyslovny 1259,
Praha 5 - Zbraslav

Česká
sekce
vznikla
na
ustavujícím kongresu v Kozí
dne 21.3.1992, dne 6.11.1992
byla Česká sekce IPA uznána v
Rio de Janeiru.
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STANOVY
INTERNATIONAL
POLICE
ASSOCIATION,

(4) Platí se do 31. května
každého roku. Neuhradí-li člen příspěvek
v této lhůtě, je vyzván tak učinit v
přiměřené lhůtě určené dodatečně ve
výzvě k zaplacení a je mu zvýšena výše
členského příspěvku o 100,- Kč.
(5) Za výběr členských příspěvků
odpovídá pokladník územní skupiny,
případně předsednictva sekce a po
marné výzvě k dodatečnému zaplacení
předkládá předsednictvu územní skupiny
návrh na zrušení členství.
Komentář:
Poslední možnost zaplacení členského
příspěvku dle stanov na rok 2017 je
do 31. 5. 2017. Ve zprávě pro
příjemce musí být uveden rok
„2017“, jméno, příjmení, odesilatele
a číslo člena IPA.

SEKCE ČESKÁ
REPUBLIKA z. s.
Vyňatek stanov:
ČLÁNEK 6
ČLENSKÝ PŘÍSPĚVEK
(1) Při stanovení výše příspěvku
se vychází z reálných možností a z
úrovně příspěvků v jiných zemích.
Minimální výše členského příspěvku je
600,-Kč a minimální odvod IPA-sekce
ČR je 300,-Kč. O zvýšení členského
příspěvku nebo odvodu IPA-sekce ČR
rozhoduje kongres.
(2) Členská
chůze
územní
skupiny může stanovit vyšší členský
příspěvek, než stanoví kongres.
(3) Členský příspěvek je placen
ročně v hotovosti u pokladníka územní
skupiny, nebo převodem na účet územní
skupiny, u které je evidován. V případě
evidování u IPA-sekce ČR pokladníkovi
či na účet IPA-sekce ČR.

Poplatek pro rok 2017 činí 600 Kč
Při platbě členského příspěvku po
termínu určeném stanovami, se platba
navýší o 100,- Kč. Tato navýšená platba
je s termínem do 30. 09. V případě
nezaplacení příspěvku po tomto datu
bude každému členu členství v rámci IPA
ukončeno.
Bankovní spojení:
KB, Spálená 51, 110 00 Praha 1
číslo účtu:
35-8816910257/0100
Variabilní symbol je evidenční číslo
"ipáka", číslo je mj. uvedeno na
členském průkazu.
Členské průkazy po předchozí
dohodě lze vyzvednout u Bc. R.
Vančaty na ředitelství Městské policie
hlavního města Prahy, Korunní 98,
Praha 10.
Kontakt na pokladníka,
Bc.
Romana
Vančatu:
rvancata@ipa124praha.cz
nebo
vancata@mppraha.cz tel.:222025318
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POLICE ASSOCIATION
Verbindungsstelle
Esslingen e. V.
Agnespromenade 4,
73728 Esslingen
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Esslingen
zu
Tschechien
und
insbesondere zu den Schönheiten und
Geheimnissen der „goldenen Stadt“
weckten großes Interesse und führten in
kürzester Zeit zur Belegung sämtlicher
Teilnehmerplätze. Nach einer Anreise,
die logistisch keine Wünsche offen ließ,
spielte auch Petrus mit, so dass bei
Traumwetter
und
sommerlichen
Temperaturen bis 23 Grad unser PragKenner und Reiseführer Helmut Wurster
die Gruppe mit den Sehenswürdigkeiten
von Prag vertraut machen konnte.
Besuche bei den IPA-Freunden von Prag
und der dortigen Wasserschutzpolizei
rundeten
das
stramme
Besuchsprogramm ab. Beeindruckt von
der Schönheit und Geschichtsträchtigkeit
der Stadt sowie dem Lifestyle dieser
europäischen Metropole musste man am
vierten. Tag die Rückreise wieder
antreten.

-------------------------------------------------------

Esslingen, den 9. April 2017
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 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

IPA-Freunde der
Verbindungsstelle Wiesensteig
zu Besuch in Prag

von
Lutz
Wagner
Die
IPAVerbindungsstelle
Wiesensteig
organisierte eine 4 - tägige Reise in die
„goldene Stadt“ Prag. Sachkundige
Ausführungen des IPAFreundes Helmut
Wurster von der Verbindungsstelle

Das Bild zeigt die Teilnehmer vor der
historischen Straßenbahn, mit der sie
eine einstündige Stadtrundfahrt genießen
konnten.
Anmerkung: die ungekürzte Version des
Reiseberichts erscheint im nächsten NL
der Verbindungsstelle Wiesensteig und
wird natürlich nachgereicht.

Wiedersehen macht Freude……..
von Helmut Wurster .im Januar in
Blatna/Tschechien: Helmut Wurster
übermittelte dem Prager
Verbindungsstellenleiter Dr. Jan Vorel
nachträglich die Grüße aller Esslinger
IPA-Freunde anlässlich seines
70. Geburtstages.
Die Freude über das besondere
Geschenk der Verbindungsstelle vom
Neckar war riesengroß, „es passte
wie angegossen!“
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Polak und Petr Šumšal, welche im Oktober
des vergangenen Jahres die alte Reichsstadt
Esslingen und die Wapo Stuttgart besucht
hatten.

……….im März in Sargans/Schweiz:
Erich Stiedl und Helmut Wurster nahmen
an der diesjährigen Generalversammlung
der
IPA-Region
Ostschweiz
und
Fürstentum Liechtenstein teil und
konnten dort den IPA-Freunden über den
Programmablauf ihrer bevorstehenden
Pragfahrt im Dezember 2017 berichten.
Dass die beiden Esslinger außerdem die
Betreuung der Eidgenossen vor Ort
übernehmen, versteht sich wohl von
selbst: servo per amikeco!! Ein
besonderer Dank gebührt an dieser
Stelle dem Ostschweizer Ehrenmitglied
Hans Lutziger mit Ehefrau Edith, welche
den beiden Schwaben „Nachtasyl“
gewährten.
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……..und im April in Prag:
Bei der diesjährigen Pragreise der
IPAVerbindungsstelle Wiesensteig, an
der
auch
die
beiden
Esslinger
„Pragstadtführer“ Erich Stiedl und Helmut
Wurster teilgenommen hatten, gab es ein
Wiedersehen mit den drei Prager
„Kormoranen“ Jirka Šelemba, Rudolf
5

