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Ze stěžejních událostí předcházejících 
měsíců připomínáme společné zalití stromu 
přátelství vedoucími územních skupin JUDr. 
Janem Vorlem ze 124. ÚS IPA sekce ČR a 

Helmutem Wursterem ze 106. ÚS IPA sekce 
SRN v Kongresové ulici před KŘP hl. Prahy. 

Dále proběhla oslava narozenin Helmuta 
Wurstera v Praze. Významným okamžikem 
pro naši členku  M. Böhmovou v měsíci září, 
byl její sňatek v Horních Počernicích. Tyto 
události jsme v časopise zachytili slovem i 

obrazem. V kulturní rubrice jsme opět 
věnovali trochu prostoru naší externí 

dopisovatelce a také novému přispěvateli. 
Svou tvorbou nás nadchl a snad se i vám 

bude líbit. V časopise také upozorňujeme na 
možnou návštěvu zajímavého muzea 

v Kbelích. Významnou akcí IPA pro celou 
národní sekci České republiky je VII. 

kongres IPA sekce České republiky, který 
se koná ve dnech 29.9.2011  -  2.10.2011 v 
hotelu Clarion v Ostrav ě. K této významné 
události jsme připravili přílohu tohoto čísla 

časopisu. 
  

 
KEŠUD 
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INFORMACE 
Zálivka stromu p řátelství Robinia 

pseudoacacia "FRISIA" - zlatý akát 
vysazený v Kongresové ulici na 

počest p řátelství  
mezi IPA Prahou a IPA Esslingen 
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Vedoucí 106. ÚS IPA Esslingen 
Helmut Wurster přijel ve dnech 26-
28.8.2011 do Prahy, aby se přesvědčil 
jak roste strom přátelství územních 
skupin IPA Praha a IPA Esslingen 
zasazený 24. září loňského roku. 
Tehdy byl strom zasazen jako symbol 
přátelství mezi těmito územními 
skupinami. Letos při své návštěvě 
Helmut spolu s J. Vorlem provedl dne 
27.8.2011 společné zalití tohoto 
stromu. Oba chtěli, aby strom 
symbolického přátelství dále rostl, sílil 
a byl dále lidem na obdiv, ale aby se i 
samo přátelství mezi našimi územními 
skupinami utužovalo. Zálivka stromu 
byla vhodná právě v tyto dny, protože 
v předcházejícím období sužovaly 
nejen strom tropické vedra. Při zálivce 
zemina stromu ochotně přijela vodu 
z obou konví. Této události přihlíželi 
někteří členové 124. ÚS IPA a 
Helmutova manželka. O tom, že se 
tato akce uskutečnila, svědčila těsně 
po zálivce loužička na asfaltovém 
chodníku před stromem. 

    
    29.8.11 KEŠ 
 
Oslava narozenin Helmuta Wurstera, 

vedoucího 106.ÚS IPA Esslingen 
sekce SRN, v Praze 

 
Dne 28. srpna 2011 pozval Helmut 
Wurster do restaurace U medvídků své 

pražské přátele, aby zde mohl oslavit 
své narozeniny. Mezi pozvanými byli i 
členové 124.ÚS IPA sekce ČR. 
Vedoucí 124. ÚS IPA sekce ČR J. 
Vorel mu zde za celou organizaci 
předal dárek. Mimo něj obdržel od 
přátel i osobní dárky. Z celého průběhu 
oslavy měl Helmut velkou radost, 
protože mimo dárků bylo pro něj v 
restauraci připraveno překvapení ve 
formě účasti hudební skupiny The 
Evergreen Songs, která mu na jeho 
oslavě hrála. O jeho upřímné radosti 

svědčilo i to, že si česky s hudební 
skupinou zazpíval celou skladbu „Ta 
naše písnička česká“. 
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31.8.2011 KEŠ 
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OZNÁMENÍ 
 

Všem přátelům a známým 

oznamujeme, že  

dne 24. září 2011 

ve 12:00 hodin  
na Chvalském zámku  

v Horních Počernicích 

naše členka  

Miluška Böhmová  
uzavřela sňatek  

s Lukášem Hlaváčkem. 

 

 

Přejeme jim 
dlouhý a 

šťastný spole čný život. 

β≤♥☼☻♥☼☻♥☼☻ 
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Tip na výstavu  
 
Zajímají vás nebo vaše děti letadla? 
V tom případě doporučujeme navštívit  
 

Letecké MUZEUM KBELY 
Mladoboleslavská 902 
197 00 Praha 9 
 
Do muzea se dostanete autobusy 185, 
259, 269, 302, 375, 376, 378, kterými  
pojedete do zastávky Letecké muzeum. 
Zastávka je na znamení 
 

Muzeum je otevřeno v letní sezóně, 
květen až říjen, a to každý den mimo 
pondělí od 10:00 - do 18:00 hodin.  

Objednávky prohlídek pro hromadné 
výpravy jsou přijímány od úterý do čtvrtka 

na telefonu 973 204 951. 
Vstup do muzea je zdarma. 

 

Muzeum bylo založeno v roce 1968 v 
areálu historického vojenského letiště 
Praha - Kbely, které bylo první leteckou 
základnou vybudovanou po vzniku 
Československa v roce 1918. Početností a 
kvalitou sbírek patří k největším leteckým 
muzeím v Evropě. V současnosti má ve 
sbírkách 275 letadel, z nichž 85 je 
vystaveno ve čtyřech krytých halách, 25 v 
nekrytých expozičních prostorech, 155 je 
uloženo v depozitářích a 10 letu 
schopných je provozováno. Řada letounů 
patří ke světovým unikátům. Expozice 
muzea se vztahuje bezprostředně k historii 
československého a českého letectví, 
zvláště vojenského. Pro srovnání zde jsou 
vystaveny také vybrané typy světově 
významných letadel a kromě toho i 
množství leteckých motorů, součásti draků 
letounů, výzbroj, výstroj, uniformy, 
prapory, vyznamenání a další památky, 
které se vztahují k historii 
československého a českého letectví. 
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OSOBNOSTI 

 
Ing. Jaromír Rada  

je dlouholetý člen 
IPA. Datum jeho 
přijetí je 1.1.1998. 
Ve 124. ÚS IPA 
sekce ČR působí 
ve funkci člena 

předsednictva. 
Jaromír věnuje 
asociaci mnoho 
svého volného 

času a umu. Z těchto důvodů mu byl 
předsednictvem IPA sekce ČR udělen 
Stříbrný odznak IPA sekce ČR a 
předsednictvem 124. ÚS Pamětní 
plaketa 124. ÚS IPA sekce ČR. 
Jaromírovy aktivity v IPA jsou 
především v oblasti cestovního ruchu a 
spolupráce s členy jiných národních 
sekcí IPA. Jeho perfektní překlady 
některým až vyrážejí dech, protože 
z českého jazyka plynule přechází do 
německého, anglického, ruského a 
španělského jazyka a naopak. Proto 
pohled na jeho um z hlediska člověka, 
který umí třeba jen jeden cizí jazyk, je 
pohled žáčka na „Mistra“, kterým 
skutečně je. Není divu, protože v  
oboru překladatelství byl dříve 
soudním znalcem. Mimo těchto jeho 
schopností Jaromír Rada vždy ochotně 
poskytne dobrou radu. Když jej dobře 
poznáte, zjistíte, že je to dobrosrdečný 
člověk který má rád lidi, hlavně děti. 
Proto se svou manželkou, kolegou 

JUDr. Mackem i jeho manželkou a 
předsednictvem 124. ÚS organizuje 
„Mikulášské besídky” pro děti policistů, 
členů a příznivců IPA. 
Jeho spolupráce s členy jiných 
národních sekcí IPA je dlouholetá. 
Jeho jméno je známé nejen v Evropě 
ale i Americe, Africe a Austrálii. 
V činnosti IPA má podporu ve své 
sympatické manželce, pedagožce 
Ludmile. Jaromír je výrazná osobnost 
s dobrým srdcem, kterého mají všichni 
rádi. Proto je přínosem nejen pro 124. 
ÚS, ale i pro celou IPA. 
 

26.9.11 KEŠ 
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Seznamujeme vás s básněmi naší 
externí dopisovatelky. 
Nevědoucí  
Dala bys sebe kus za jeho letmý pohled.  

Foto: Mgr. Denisa Kafadarová 

Dal by jsi sebe část za její úsměv vstřícný.  
 
Dal bys svůj volný čas za jednu chvilku s ní.  
Dala bys své přesvědčení, jen vědět co s ním 
se smí.  
Dali by jste sebe sami za jednu chvíli 
společnou.  
Nikdy by jste nemlčeli, přesto nemáte teď 
výřečnou.  
Nevíte snad co děje, víte však, že to pocity 
jsou slastné.  
Že tohle běžně nestává se je vám dávno jasné.  
Nechejte se vést svým srdcem, zkuste k sobě 

přilnout.  

Nestyďte si něco říci, když to nevíte jeden o 
druhém.  
Každý nějak začal a dnes jsou z toho celé 
příběhy.  
Tak už běžte spolu někam, kde předáte si své 
něhy. 

Petra Rézová 
 

Od léta k podzimu 
Zašlo slunko za mráčky a zašustilo listí,  
stromy proměnily se v barevné s suché  
a kde kdo cítí cosi zvláštní a smutné.  
Ale je to jenom o pocitu,  
neboť celý svět přece nemění se 
jen na jednom podzimu v našich krajích.  
 

 

Foto: Miluška Böhmová  
Skončilo léto, plné pláže,  
zašustilo listí a nám to oznamuje podzim. 
Tak tomu na světě je 
a tak už to v životě chodí. 

Petra Rézová 

Nový dopisovatel: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O sobě píše: 
Jmenuji se Manuel Garcia je mi 27 let 
a vždy jsem byl velký snílek.  
Občas jsem se toulal myšlenkami až 
jsem je s pomoci srdíčka začal vkládat 
na papír formou básní.  
Podle mě je rozdíl, když vložíte na 
papír jen slova daná do vět, než slova 
daná do veršů.  
U mě to jde od srdíčka rovnou na 
papír...  
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A zde vám předkládáme jeho básně:  
 
Tma  
 
Proč bojí se člověk tmy a né člověka?  
Tma neublíží, jen je temná a hluboká.  
Pohltí nás a nevidíme krásu světa, nevidíme 
vůbec nic.  
Tma je nekonečná, je bez hranic.  
 
Ve tmě je člověk sám, vnímá jen své srdce a 
dech.  
Bojí se, bojí se, že neuvidí slunce, nebe, země 
břeh.  
Otevřeš oči, ale pořád jsi sám jen,  
když ráno slunce vyjde a noc vystřídá den.  

Foto: Miluška Böhmová  
 
Hledáš člověka co bude tě milovat a v noci 
hřát,  
avšak já se bojím víc toho člověka, než se s 
temnotou rvát.  
Bojím se lidí a přesto se na ně, každý den 
musím smát.  
Snažím se hledat přítele, lásku, kdo semnou a 
s životem bude si hrát.  
 
 
Ale člověk je pomíjivý tvor, problém nedělá mu 
lhát a dělat zlost.  
Ty co by pak mohli být spolu, bojí se a myslí 
na svou minulost.  
Tak řekněte, proč to bolí a tma a samota jsou 
naším úkrytem?  
Svině, zmije, dravci pak hodují nad plným 
korytem.  
 
Srdcem každý verš skládám a prožívám,  
toulám se, den za dnem přežívám.  
Snad jednou splní se mé sny.  
 
 

 

 
Foto:  
M. 
B 
ö 
h 
m 
o 
v 
á 

Důležité je věřit, už nebojím se tmy.  
Manuel Garcia 

 

Přání  
 
Dnes narodil se Rak a já přeji Ti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Mgr. Denisa Kafadarová 
 

Srdce máš laskavé, cítil jsem jak bije Ti.  
Viděl jsem odraz své duše v očích Tvých,  
jsem taky Rak a ruce Tvé hřály v mých.  
 
Jsi moc krásná a znáš sílu Raka a jeho ctnosti,  
když však někdo neváží si jich, jsme plní zlosti.  
Život je jaký je a pro ten večer jsme byli spolu,  
já jsem svůj život prohrál, řítím se dolů.  
Raci jsou jak hvězdy, co pro svět rozdají svou 
zář.  
Občas ale hvězda spadne, zabije jí lhář.  
Ty jsi ale silný Rak a já přeji Ti, ať tě hrdlo 
příjemně pálí,  
hodně lásky, přátel a toho zdraví.  

Manuel Garcia 
 
 
 
 
 



10 

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 
III. ročník číslo 4/ 10—12. 2011 


