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SERVO PER AMIKE
CO

II. ročník 
Číslo 3/2010 

124.ÚS IPA sekce ČR 
____________________________________________________________________________________

 

          SLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEM    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

VÁVÁVÁVÁžENÍ ENÍ ENÍ ENÍ ČTENÁTENÁTENÁTENÁřIIII,,,,    
v nejbližších dnech se někteří z vás připravují na 

dovolenou. Z těchto důvodů jsme pro vás připravili 
tip od správy vojenského bytového fondu na jejich 
ubytovací zařízení v obci Kramolín. Pro cyklisty na 

našich stránkách nabízíme od územní skupiny 
Slavonice cyklo - turistickou akci nazvanou Českou 
Kanadou. V měsíci červenci ve dnech 5-9.7. chce 
naše územní skupina (ÚS) hradit pro čtyři členy 

124.ÚS vyslání na seminář v IBZ Gimborn v SRN. 
V září ve dnech 23.-27. připravujeme velmi  

významné 

  
 

 

setkání s padesáti členy INTERNATIONAL 
POLICE ASSOCIATION (IPA) 106. (ÚS) 
Sekce Spolkové republiky Německo (SRN), 
založenou v Esslingene, v zemi Bádensko-
Württembersko. S touto ÚS má pražská 
skupina dlouholeté kontakty. V těch dnech by 
se měl podepsat „Dokument o přátelství“. 
Cílem tohoto dokumentu o přátelství je 
prohlubovat styky pod myšlenkou IPA 
„SERVO PER AMIKECO“ a tím se vzájemně 
učit jeden od druhého a to jak v povoláni, tak 
i ve volném čase.  

KEŠUD 
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INFORMACE 

 
Vážené kolegyně, 
kolegové, přátelé, 

oznamujeme Vám, že 
dlouholetá členka IPA  
Bc. Daniela Voráčková  
se dne 29. května 2010  

 

 v d a l a ....    
Blahopřejeme. 

 

 
 

::::::::::::::::::::::☺::♥:::☼:::::::::::::::::::::::::: 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Mezinárodní policejní 
asociace (IPA) 

Územní skupina Slavonice 
Vás zve na čtvrtý ročník cyklo a 

turistické akce pod názvem 

Českou Kanadou , 
která se uskuteční ve dnech 

10.-12. září 2010 
Program:  

Akce se koná na značených 
cykloturistických trasách v okolí Slavonic 
(okres Jindřichův Hradec).  
pátek 10.9. do 20:00-příjezd, ubytování  
sobota 11.9. 
09:00 – 17:00 - cesta po jednotlivých trasách  
12:00 – 14:00 - oběd individuální po domluvě  
18:00 - hudební večer s opékáním prasete  
neděle 12.9. 
od 09:00 - odjezd  
Trasy:  
připraveny jsou dvě trasy 
a)pro trekingová kola rozdílné délky- 
jednodušší pro méně zdatné povede 
většinou po účelových cestách 
b) náročná pro velmi pokročilé cyklisty (až 
horský terén).  
Dále bude připravena jedna turistická trasa 
pro pěší v délce okolo 20 kilometru.  
Trasy povedou krajinnou oblastí Česká 
Kanada - jak neporušenou přírodou Jižních 
Čech a Rakouska, tak i okolo historických 
památek Plané. 
Občanské průkazy nebo cestovní  doklady 
sebou.  
Upřesnění bude jako vždy podle počtu 
účastníků a požadavku na místě.  
S každou skupinou bude minimálně jeden 
zkušený průvodce.  
Poplatky:  
Startovné činí 320 Kč za osobu.  
V ceně je večerní grilování s hudbou.  
Ubytování a strava kromě hudebního 
večera není v ceně poplatku.  
Cena ubytování: 
Po rezervaci ve čtyřlůžkových chatkách 
(600 Kč/chatka/noc) a přímo v penzionu 
(350 Kč/osoba/noc), kde bude probíhat 
grilování (3 km od Slavonic) nebo v 
turistické ubytovně, kterou je Secesní dům 
ve Slavonicích (240 Kč/osoba/noc). 
Doporučujeme nutnou včasnou rezervaci 
kvůli probíhající cyklosezóne. Ubytování 
si můžete prohlédnout na odkazech.  
www.bejckuvmlyn.cz a www.ubytovani-
slavonice.cz   
Přihlášky do 20.8.2010 na 
ipa.slavonice@centrum.cz 
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124.ÚS IPA Sekce ČR        Schloß Gimborn (IBZ) 

 

124. ÚS IPA Sekce ČR  

chce hradit 
 

svým členům  
 

Andrejce Mlčochové, 
Janě Hrvolové, 

Kristýně Olahové, 
Romanu Skalskému 

vyslání na 
seminá ř IPA v IBZ Gimborn  

č.18 v termínu 
od 05. – 09.07. 2010 nazvaný  

New forms of violence -  
Nové formy násilí. 

 
Bullying, Stalking, Rage killings – 
Demands on Police and social 
institutions/Neue Formen der Gewalt - 
Mobbing, Stalking, Amok – 
Anforderungen an Polizei und soziale 
Institutionen [target group: Young 
Police officers up to 35 years of age] 
 (English/German).  
Více na www.ibz-gimborn.de 
 
Všichni navržení účastníci jsou 
jazykově schopni aktivně vnímat obsah 
přednášek, participovat na semináři a 
na činnosti diskusních pracovních 
skupin v angličtině. Přínosem jejich 
účasti též budou styky a zkušenosti 
získané v mezinárodním prostředí IPA. 

 

Tip na dovolenou  
nabízí správa vojenského bytového 
_____________fondu_____________  
Adresa ubytovacího za řízení: 
Kramolín,okres: Třebíč,(kraj: Vysočina) 
Lůžková kapacita : 
Všechny pokoje mají vlastní 
soc.zařízení a lednici. Apartmány mají 
navíc vlastní kuchyňku, nádobí, 
mikrovlnou troubu, rychlovarnou 
konvici, vařič, rádio+CD, LCD TV. 
Jednolůžkové pokoje jsou 
přizpůsobeny i na pobyt vozíčkářů. 
Ceník: 
Jednolůžkový-2x, cena 138 
Kč/osobu/den 
Dvoulůžkový -18x, cena 135 
Kč/osobu/den 
Apartmán třílůžkový -1x, cena 207 
Kč/osobu/den 
Apartmán čtyřlůžkový -1x, cena 207 
Kč/osobu/den 
Popis:  
Ubytovna je situována na okraji 
vesnice Kramolín v malebném zákoutí 
Českomoravské Vysočiny, mezi městy 
Rosice u Brna, Třebíč a Moravský 
Krumlov v bezprostřední blízkosti 
Dalešické přehrady. Nabízí moderní a 
luxusní ubytování, s možnosti využití 
společenské místnosti s kulečníkem, 
el. šipkami, LCD TV, venkovní altán 
vhodný na grilování a zahradní párty. 
Parkování zdarma v uzavřeném 
areálu. Prostory ubytovny a okolí jsou 
vhodné na rodinné oslavy, svatby, 
dovolené, školení, workshopy i 
služební cesty. 
Stravování je možné přímo v místní  
hospůdce U Polehlů (Kramolín, 400m 
od ubytovny) nebo v nedalekém 
pohostinství U Staňků (Mohelno, 5km 
od ubytovny) kde se nachází i dobře 
zásobený obchod. 
Více informací na http: 
http://www.svbf.cz/inners/ubytovani_de
tail/100   
tel.602 551 980, 725 583 788, nebo  
e-mail recepce.kramolin@SVBFPraha.cz   
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OSOBNOSTIOSOBNOSTIOSOBNOSTIOSOBNOSTI    
1.část - Dívky a ženy 124. ÚS IPA  
Co se o ženách píše 
O ženách se mnohé napsalo. 
Například dle Lucie Fousové: 
„Žena je ozdobou tvého domu, tak jako 
květina tvé zahrady“  
nebo dle Oskara Wildeho: 
 „Žena neví co chce, ale nedá pokoj, 
dokud toho nedosáhne“,  
Další myslitel K.V. pravil: „Na ženě je 
vše krásné, co z ní přečnívá. Vše 
ostatní je beztvaré maso a do hloubky 
není vidět, takže krása hloubky se 
nemůže posoudit“ 
nebo dle Miroslava Horníčka:  
„Žena je nejen věčnou, ale prvotní 
inspirací nejen v umění, ale ve všem 
konání“.  
Převedení teorie do praxe 
Takže obecně můžeme říci, že žena je 
vždy hybnou silou mužského konání. 
Ženy vidí, co muži nevidí. Muže mění a 
zjemňují jejich hrubost. Přes všechnu 
dnešní emancipovanost se zkrášlují 
pro muže a měly by být ženami, 
protože to je to, co je na nich krásné. 
Z výše uvedených důvodů 
předsednictvo 124.ÚS IPA Sekce ČR 
usiluje o to, aby nejen v předsednictvu, 
ale i v členské základně měly své 
místo. To se nám zatím daří, protože 
se stavy žen rok od roku zvyšují. 
Jelikož ženy mají nezastupitelné místo 
v naší organizaci, chtěl bych vás 
v tomto čísle a dalších číslech 
časopisu seznámit s některými 
členkami 124. územní skupiny (ÚS). 
Jaké jsou u nás 
Letošním nováčkem v předsednictvu 

ÚS je Miluška 
Böhmová. Patří do 

generace 
policejního rodu, 
protože členem 
ÚS je jak ona , tak 
i její otec, který 
také pracuje u 
Policie ČR KŘP 
hlavního města 

Prahy. Miluška se již jako řadový člen 
aktivně zapojila do činnosti 
INTERNATIONAL POLICE 
ASSOCIATION. Zajímá se o sport, 
takže i v ÚS 
pomáhá 
zorganizovat 
sportovní akce. 
Svůj pohled na 
svět 
zviditelňuje na 
svých 
sportovních 
fotografiích, ale 
i na záběrech 
ze svých 
turistických 
cest. 

S turismem 
souvisí i 

jazyková 
gramotnost, a 
proto se snaží 
zkvalitňovat si 

jazykové 
schopnosti 

v anglickém 
jazyce. 

Miluška je 
osobnost, 

kterou nelze 
přehlédnout. Když je přesvědčena o 
správnosti svého názoru, snaží se jej 
prosadit. Z těchto důvodů je její 
členství v předsednictvu ÚS přínosem 
pro celou associaci. 
 

 
 
                                                KEŠ 
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 KULTURNÍKULTURNÍKULTURNÍKULTURNÍ    RUBRIKARUBRIKARUBRIKARUBRIKA    

    
Seznamujeme vás s básněmi naší externí 
dopisovatelky  a fotografiemi zaslanými do 
fotografické soutěže 124.ÚS IPA Sekce ČR 
v roce 2009. 
 
 

Beze bez 

Ve vyhnanství mezi city, 
Bez pomoci, bez poroty, 
Bez kývnutí, bez ochoty, 
Bez odměny za návraty. 
 

Foto.M.Bıhmová 
 

Bez pozvání do odvety, 
Bez schování za rolety, 
Bez uznání do čistoty, 
Bez pochvaly od pěchoty. 
 
Vykoupení z dávných citů, 
Bez výměny za Lolitu, 
S uznáním i do čistoty, 
Něžné ruce, čisté boty. 

        Petra Rézová 
 

Pavučinka 

Proužek neposkvrněného vlákna – 
Pavučinka jemně protkaná. 
Nezaplétej do ní pavoučku dámu, 
Může být řádně prohnaná. 
                                Petra Rézová 

 

 
 
 

 Foto Petra Rézová 
Před zdí / za zdí 
 

Objímáme krásné ženy 
Jenž šlechtí ženskost 
A půvab jejich těl. 
 

Uznáváme čestné muže 
Jenž šlechtí mužnost 
Však ne vražednost děl. 
 

Sdílíme místa 
Jenž zoveme lože 
S čilostí blesku 
S ostřím nože. 
 

Překrásná dohra snů 

        Foto M. Bıhmová 
Jenž skutky lámou přes koleno; 
Kdo kdy něco chtěl? 
 

Famózní přikrývka z kůže 
Jenž hřeje postavy 
O nichž snad kdosi snil.  
    Petra Rézová 
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REDAKCE: 
V.Dušek, L. Pelikán, E. Klíma, J. Pleváková, 
K.Styblíková, L. Burgetová - korektor,  
A. Mlčochová - překlad 
Adresa: Český IPA zpravodaj, 
124.ÚS IPA sekce ČR, 
Policie ČR KŘP hl. m. Prahy,  
P.O.Box 51/IPA-124, 140 21 Praha 4 
www.ipa124praha.cz 
E-mail:magazin124@ipa124praha.cz 
II. ročník číslo 3/ 07-09 2010 


