SER
VO

P ER AMIKEC

O

X. ročník
Číslo 3/2018
_______________________________________________________ ____IPA sekce ČR z.s., ÚS č. 124 Praha
_______________________________________________________________________________________

SLOVO ÚVODEM

Vážení čtenáři,
v časopise vás informujeme o návštěvě
International Police Association
Verbindungstesstelle Nördlingen z
Bavorska v Praze.
V další části je informace o návštěvě
francouzských policistů ve
Středočeském kraji a výjezd členů 124.
ÚS IPA sekce ČR do Itálie.
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INFORMACE
International Police Association
Verbindungstesstelle Nördlingen
z Bavorska v Praze

Dne 12. července 2018 se členy 124
územní skupiny sekce ČR
v zastoupení J. Rady, V. Duška, J.
Vorla, K. Holého a A. Poláka setkali v
restauraci U Medvídků se 31 členy
skupiny IPA Nördlingenu z Bavorska.

V Praze je provázel Helmut Wurster z
IPA skupiny Esslingen. Mottem večera
byla myšlenka Jaume Perich
(katalánského karikaturisty), který žil v
letech 1941 až 1995: „Alkohol je
špatný, ale voda je ještě horší: zabije
vás, pokud ho nepijete!“
Jídlo i pivo členům IPA skupiny
chutnalo a dodržovali zákaz kouření
v restauraci. Všichni byli spokojeni a
naplnili heslo SERVO PER AMIKECO.
KEŠ
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Návštěva
francouzských policistů
v Praze

Samotné setkání probíhalo ve velmi
přátelské atmosféře. Diskutovalo se o
motorkářských záležitostech ve spojení
s policejní činností a dalších tématech
blízkých oběma stranám.

Ve dnech 22. až 26. května 2018
navštívila skupina šesti francouzských
kolegů z Lyonu Prahu a Středočeský
kraj.

hosté velice
Připravený program
kvitovali a po sobotním rozloučení odjeli
zpět do svých domovů s přáním
opětovně se setkat v příštím roce.
Plk. JUDr. Karel Holý

Přijeli tradičně na motocyklech jako
členové policejního
klubu „Club
Motocycliste Police Nationale R2A Lyon’.
Spolu s JUDr. Petrem Juračkou a
Petrem Plockem jsme připravili prohlídku
Prahy s návštěvou historických objektů.
Byla připravena návštěva kostela Cyrila a
Metoděje v Reslově ulici, kde se ukrývali
čeští parašutisté z výsadku Anthropoid.
Dále jsme zajistili návštěvu Vyšší
policejní školy a Střední policejní školy
Ministerstva vnitra v Hrdlořezích. Zde je
přijal ředitel školy plk. PhDr. Ing. Jíří
Zlámal Ph.D., MBA.
V rámci
motocyklové
vyjížďky
do
Středočeského kraje byla připravena
návštěva vodního díla Orlík.

Součástí prohlídky byla i přednáška o
vzniku a současném využití této
přehrady. Na závěr, i když nám deštivé
počasí moc nepřálo, byla zajištěna
projížďka po přehradní nádrži.
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Návštěva členů 124 územní
skupiny (ÚS) IPA sekce ČR v
Itálii
O měsíc později, ve dnech 15. až 17.
června 2018, přijali členové 124. ÚS IPA
pozvání italských kolegů na návštěvu
Villa Santina v Itálii. Jednalo se o
každoroční
setkání
s
policejními
motorkáři. Naši policisté Václav Kostlivý,
Jan Bárta a JUDr. Karel Holý se těchto
setkání zůčastňují pravidelně. Letošního
ročníku
se
zúčastnili
kolegové
z Německa, Švýcarska, Itálie, České
republiky, Slovinska, Černé Hory, a
Rakouska.
Organizátoři nás na místě setkání
všechny vřele přivítali a připravili pro nás
poutavý program. Setkali jsme se zde
s již nám známými kolegy, ale navázali
jsme
nové
kontakty

s přáteli. Byla pro nás připravena
poutavá vyjížďka do města Udine, kde

jsme
ještě
v Triglavském

několik
dní
strávili
národním parku ve

Slovinsku. Zde jsme měli možnost
obdivovat krásy hor a projezdit na
motocyklech neskutečné horské silnice.
Návštěva se v letošním roce velmi
vydařila a odváželi jsme si domů mnoho
krásných zážitků. Proto se těšíme na
další společné setkání.
Plk. JUDr. Karel Holý
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

jsme měli možnost prohlédnout si jeho
centrum. Projíždka městem v počtu cca
70 motocyklů byla pro obyvatele pěkná
podívaná, ale i náročná pro místní
dopravu. Kdo se ale v ten okamžik v
blízkosti nacházel, měl pro tuto jízdu
pochopení. Fotili nejen nás, ale i naše
motocykly. Po skončení jízdy byla
slavnostní večeře a vyhodnocení setkání.
V neděli byl odjezd domů, ale já
s kolegou a kamarádem ze Slovinska
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