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SLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEMSLOVO ÚVODEM    
Vážení čtenáři, 

v časopise se seznámíte 
s významnou událostí IPA sekce ČR. 

Tou byl kongres IPA v Českých 
Budějovicích. Zde byly schváleny 

nové stanovy, které především 
znamenaly změnu názvu IPA sekce 
ČR ve zkratce „z.s“, což znamená 

zapsaný spolek. Uzemní skupiny jsou 
pak pobočným spolkem. Další 

významnou změnou je přenesení 
sídla IPA sekce ČR z Brna do Prahy. 
Na kongresu účastníci také obdrželi 

informaci, že od roku 2016 se 
nebudou vydávat známky na daný 
rok, ale místo nich člen IPA obdrží 

plastikový průkaz s platností na 1 rok. 
V časopise je názor z pohledu člena 

124.ÚS IPA na návštěvu v Esslingenu 
ve dnech 9-11.5.2014. Je zde také 
článek časopisu Newsleter č. 2/2014 
z Esslingenu. Můžete se seznámit i s 
dvěma články IPA NEWSLETERu ze 

září 2014. Na závěr je báseň naší 
externí dopisovatelky. 

KEŠUD    

    

©2007  
 

Logo 124. územní skupiny IPA sekce ČR 
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INFORMACE 
Informace o VIII. kongresu 

INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (IPA) 
SEKCE ČESKÉ REPUBLKY  

v roce 2014 
 

INTERNATIONAL 
POLICE ASSOCIATION - 
SEKCE ČESKÉ 
REPUBLKY je občanským 
sdružením s působností na 
celém území České 
republiky. Specifikem a 
cílem tohoto policejního 
sdružení je vytvářet pouta 
přátelství, posilovat 
mezinárodní spolupráci, 
rozvíjet kulturní vztahy mezi 
jejími členy, rozšiřovat jejich 
všeobecné vědomosti a 
umožňovat výměnu 
odborných zkušeností. 
Podporuje také vzájemnou 
pomoc v sociální oblasti a 
přispívá v rámci svých 
možností k mírovému 
soužití mezi národy a 
k zachování světového 
míru. 
Pro svoji mezinárodní 
působnost a specifikum 
tohoto sdružení je jakákoliv 
jeho aktivita ve středu 

zájmu jak určité části veřejnosti tak i policistů. Kongres tohoto 
sdružení je jeho nejvyšším orgánem. Kongres se svolává ve třetím 
kalendářním roce následujícím po roce konání předcházejícího 
kongresu. Kongres INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION 
SEKCE ČESKÉ REPUBLKY byl letos v pořadí již osmý a konal se 
od 18. do 21. září 2014 v hotelu Clarion v Českých Budějovicích. 
Účast delegátů z územních skupin na kongresu byla dána počtem 
odebraných známek v loňském roce. Na kongres mohly přijet i 
partnerky a partneři delegátů. Pozvaní byli i hosté z mezinárodního 
předsednictva IPA, ze sekce maďarské, slovinské, slovenské, 
rakouské, ruské, polské a zástupce magistrátu Českých Budějovic. 
Hosté a partneři delegátů měli svůj program. Mohli se seznámit se 
s zámkem na Hluboké a v Českém Krumlově a projet se lodí po 
lipenském jezeru. 
Pro delegáty kongresu jejich činnost započala již při příchodu do 
haly hotelu kontrolou průkazů, kdy bylo zjišťováno, zda mají 
vylepeny známky pro tento rok. Vlastní zahájení kongresu provedl 
jeho prezident J. Neruda. Poté si účastníci poslechli hymnu IPA a 
program kongresu se začal naplňovat zvolením členů do 

jednotlivých komisí. 
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Poté slovo dostali prvý viceprezident, viceprezident, generální sekretář, pokladnice a 
předseda revizní komise, kteří seznámili delegáty se svými zprávami za období od posledního 
kongresu. Určitá obava z narušení klidného průběhu kongresu byla při projednávání nových 
stanov IPA. Důvodem změn stanov byla skutečnost, že je od letošního roku v platnosti nový 
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., podle kterého se musí upravit a schválit nové stanovy IPA.  
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Z tohoto důvodu je za názvem IPA sekce ČR zkratka „z.s.“ což znamená zapsaný spolek. 
Uzemní skupiny jsou pak pobočným spolkem. Další zásadní změnou stanov je přenesení 
sídla IPA z Brna do Prahy, do hotelu Barbora. Schváleno je i zvýšení minimálního odvodu IPA 
sekci z 200,- Kč na 300,-Kč. Platba členského příspěvku musí proběhnout do 31.5 každého 
roku. Neuhradí-li člen v této lhůtě, navyšuje se mu členský příspěvek o 100,- Kč. Pokud 
nezaplatí příspěvek v přiměřené lhůtě určené dodatečně ve výzvě k zaplacení, je mu zrušeno 
členství. Zásadní informací z mezinárodního kongresu IPA, kterého se zúčastnil J. Neruda je i 
to, že od roku 2016, se nebudou vydávat známky na daný rok, ale místo nich nový plastikový 
průkaz s platností na 1 rok. Dále bylo schváleno, že delegáti kongresu při registraci se musí 

prokázat osvědčením o zvolení podepsané alespoň třemi členy předsednictva pobočného 
spolku. Neučiní-li tak, nebude zaregistrován. Předsednictvo IPA sekce také může zřídit a 
rozpouštět zájmová uskupení s nejméně deseti členy, které nemají právní subjektivitu ani 
nejsou pobočným spolkem. Dále předsednictvo IPA sekce ČR zřizuje administrativní centrum 
ke zpracování administrativních záležitostí IPA. 

Po diskusi následovala tajná volba nového předsednictva a revizní komise. Byl nově 
zvolen prezident – Ing. Josef Neruda ze 108.ÚS Hradec Králové, I. viceprezident– RNDr. 
Miloslav Klodner, viceprezident Mgr. Petr Dvořák ze 105.ÚS České Budějovice, generální 
sekretář Mgr. Pavel Fiala z 201.ÚS Brno, asistent generálního sekretáře Igor Berka ze 108. 
ÚS Hradec Králové, pokladník Ivana Ježková ze 119.ÚS Hradec Králové, člen předsednictva 
– Mgr. Pavel Chlápek ze 206.ÚS Hranice, JUDr. Vladimír Macek ze 124.ÚS Praha, MVDr. 
Miloslav Novozámský, Miroslav Pokorný ze 204.ÚS Znojmo, JUDr. Petr Tomek ze 123.ÚS 
Praha , předseda revizní komise Mgr. Roman Slovák ze 214.ÚS Zlín a členové revizní komise 
– Radim Madar, Josef Podroužek ze 102.ÚS Klatovy, Ing. Jaroslav Prchlík ze 210. ÚS 
Uherské Hradiště, Ing. Roman Šoukal. Po přečtení a schválení usnesení zakončil kongres 
staronový prezident J. Neruda. Při této příležitosti zde zaznělo i poděkováni členům 105.ÚS 
České Budějovice, kteří se podíleli na hladkém průběhu akce.  

V neděli 21.9.2014 se všichni rozjížděli do svých domovů, aby delegáti mohli seznámit 
členy IPA s výsledky kongresu.  

Závěrem je možné také konstatovat, že P. Dvořák a jeho kolegové si poděkování za 
hladký průběh kongresu zaslouží. Jak ubytování, stravování tak i program pro hosty byl velmi 
pěkný.   
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Návštěva delegace IPA ÚS 124 Praha 
v Esslingenu (SRN)  
ve sdnech 9. až 11.5.2014 
Delegace sedmi členů naší ÚS IPA 124 
Praha vykonala, květnu tuto návštěvu na 
pozvání od zemské skupiny IPA země 
Baden –Würtemberg a družební IPA 
skupiny Esslingen. Naši delegaci vedl 
vedoucí IPA ÚS 124 Praha JUDr. Jan 
VOREL. Zúčastnili jsme se doplňkových 
akcí a programů výroční schůze delegátů 
IPA výše uvedené spolkové země SRN,  
jakou byly společné shromáždění a 
galakoncert orchestru Policie země Baden 
– Würtemberg. U této příležitosti byli 
spolu s námi pozváni další zahraniční 
účastníci –IPA členové z Itálie a Anglie. 
S těmito všemi provedl rozhovor přizvaný 
šéfredaktor místních novin Esslinger 
Zeitung pan Alexander Maier. 
Přípravě a průběhu návštěvy věnovali 
velkou pozornost náš dlouholetý přítel 
Helmut WURSTER- vedoucí skupiny IPA 
Esslingen s manželkou Hannelore a 
členové vedení jeho skupiny, která má asi 
kolem 420 členů. Byli jsme též vítanými a 
váženými hosty předsednictva a členů IPA 
zemské skupiny celé země Baden-
Würtemberg (dále jen IPA – LBW), jejímž 
předsedou a vedoucím je kolega Dieter 
Barth, přišel s manželkou Sabine a dcerou 
Natalie. Zemská skupina IPA –LBW má 
kolem 7 500 členů a je důležitou částí 
celoněmecké IPA. 
V soboru 10. května 2014 jsme se prošli 
vycházkou spojenou s výkladem 
historickým vinařským městem Esslingen 
s řadou pamětihodností, pocházejících 
zejména ze středověku. Naši hostitelé byli 
velmi pohostinní a jako překvapení jsme 
se pod jejich vedením a aranžmá exkurze 
seznámili s výrobou tamního vyhlášeného 
sektu firmy KESSLER. Zakladatel této firmy 
se na začátku 19. století po dvacet let 
seznamoval s výrobou originálního 
šampaňského ve Francii. Získané 
zkušenosti zúročil po roce 1824 v 
tradičních vinařských sklepích v Esslingenu 
a od té doby je tento produkt znám jak 
v Německu, tak i v zahraničí. 

Před vstupem do firmy KESSLER       
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Dne 10.5. 2014 jsme se zúčastnili 
galakoncertu Poslechli jsme si hudbu 
Policie Spolkové země Baden–
Würtenberg. Toto hudební těleso, složené 
z policistů v aktivní službě předvedlo 
opravdu profesionální výkon, zahráli jak 
klasiku, tak i populární melodie. 
Autoři snímků : Dr. Jan Vorel, Marie 
Vorlová, text J.R. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°    

POLICE ASSOCIATIONPOLICE ASSOCIATIONPOLICE ASSOCIATIONPOLICE ASSOCIATION    

Verbindungsstelle Verbindungsstelle Verbindungsstelle Verbindungsstelle 

EsEsEsEssssslingen e. V.lingen e. V.lingen e. V.lingen e. V.    
Agnespromenade 4, 

73728 Esslingen 

Tel.: 0711/3990-180 

 

    

Newsletter Newsletter Newsletter Newsletter –––– Nr.  Nr.  Nr.  Nr. 

2222/201/201/201/2014444    
Verantwortlich: Helmut Wurster 

Esslingen,  
Esslingen, den 11. August 2014 

Landesdelegiertentag und 
Polizeiball mit internationalem 
Besuch 
von Helmut Wurster 
Im Mai dieses Jahres fand der 20. 
Landesdelegiertentag in Esslingen 
statt, welcher vom Vorstand der 
Landesgruppe ausgerichtet wurde. Von der 
Verbindungsstelle Esslingen e. V. nahmen 
Michaela Malaschitz, Esther Lorenz, Gerd 
Aigner, Hermann Welt und Helmut Wurster 
daran teil. Nach dem Tätigkeitsbericht, bei 
dem auch der Präsident der Deutsche 
Sektion e. V., Horst Bichl, zugegen war, 
standen Neuwahlen auf dem Programm. 
Hierbei wurde der amtierende 
Geschäftsführende Landesvorstand mit 
Dieter Barth, Bärbel Birkhold, Wolfgang 
Theiß und Joachim Weidner einstimmig 
wiedergewählt, ein Votum, welches für die 
hervorragende Vorstandsarbeit der 
vergangenen Jahre spricht.  
Am Abend fand ebenfalls im Esslinger 
Neckarforum ein Polizeiball samt 
Benefizkonzert zugunsten des Esslinger 
Hospizhauses statt. Nach der Eröffnung 
des Buffets folgte ein buntes Programm, 
bei welchem das Landespolizeiorchester 
Baden-Württemberg, der Zauberer und 
Moderator Jorgos Katsaros und die Tanz- 

und Rockband „Crimestop“ die Gäste 
bestens bei Laune hielten.    
Nach der abendlichen Spendenaktion 
konnte dann Dieter Barth einen 5000.- 
Euro-Scheck an den Verantwortlichen des 
Hospizhauses, Herrn Dekan Bernd 
Weißborn, übergeben.  
Anlässlich des Polizeiballes hatten die 
Esslinger 10 IPA-Freunde der Prager 
Verbindungsstelle 124 unter Leitung von 



8 

Dr. Jan Vorel und den Präsidenten der 
A.F.Po.L. von Udine, Gianfranco Canci 
samt Partnerin eingeladen, welche sich 
während ihres gesamten Aufenthaltes 
in der alten Reichsstadt pudelwohl 
gefühlt hatten. Eine entsprechende 
Reaktion hatte mich erst letzte Woche 
wieder erreicht.  
Ein besonderer Dank gilt auch 
Landesgruppenleiter Dieter Barth  und 
seinem Vorstandsteam, die mit ihrer 
Unterstützung dazu beitragen haben, 
dass dieses Wochenende für unsere 
Prager und friaulischen Freunde zu 
einem unvergesslichen Ereignis 
geworden ist.  
Redakteur Alexander „Adi“ Maier 
berichtete anlässlich des 
Landesdelegiertentages und seiner 
internationalen Gäste in einem 
ausgezeichneten Artikel der Esslinger 
Zeitung über die Arbeit der Polizei, 
dessen Schlagzeile „Der Kommissar 
blickt über den Tellerrand“ lautete; 
dieser Artikel ist dem Newsletter 
beigefügt. 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
IPA NEWSLETTER – SEPTEMBER 2014 

 

AROUND THE WORLD  
IPA Poland celebrates 95th 

Anniversary of the Polish 
Police  
As in previous years IPA Poland co-
organised the Police Day in Poland. This 
year the event had a special meaning as 
it also coincided with the 95th anniversary 
of the founding of the Polish Police. IPA 
representatives from 35 sections as well 
as Albania attended the event.  
The programme for our guests had been 
prepared by the organising committee 
headed by the IPA Poland President 
Fryderyk Orepuk. IPA members had the 
opportunity to sample the history and 
culture of Poland during their stay. This 
included visits to Wilanow Palace - a 

wonderful baroque royal residence, Warsaw 
old town and the royal castle.  
Our guests also spent a day in the town of 
Plonsk where they attended an award 
ceremony. The mayor of Plonsk had 
arranged a wide variety of events such as a 
performance from a music school, a parade 
of historic military vehicles and a 
demonstration of the 1st Cavalry Regiment of 
Napoleon. In addition, all guests had the 
opportunity to observe a traffic control 
exercise with a police helicopter which had 
been recorded and was broadcast on a 
screen.  
The main event of the Police Day 
anniversary started at the University of 
Warsaw where the representatives of the 
Chancellery of the President, the Ministry of 
the Interior and the Chief Commander of 
Polish Police awarded police officers with 
state and police medals. Amongst the 
awardees was Polish IPA member Mrs. Ewa 
Debowska, co-organiser of the IPA event. 
Uniformed IPA guests marched along the 
Royal Square to the central celebrations 
where IPA representatives had the honour to 
participate alongside the Polish prime 
minister Mr. Donald Tusk. The 
representatives of foreign IPA delegations 
were treated to a police parade and the 
changing of the guard at the Tomb of the 
Unknown Soldier.  
IPA Poland had prepared an information 
stand as well as an exhibition by the 
members of the Polish Police Collectors 
Club, under the auspices of the Polish IPA.  
On behalf of IPA Poland we would like to 
thank all national IPA sections which sent 
their representatives to the celebration of the 
Polish Police Day. They were great 
ambassadors for the IPA and their national 
sections.  
Arkadiusz Skrzypczak, Secretary General 
IPA Poland (Photo: Tomasz Zybert) 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 

IPA friends from 36 countries parade in Warsaw 
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f IPA NEWSLETTER – SEPTEMBER 2014 
 
Change of director at IBZ 
Gimborn  
A message from Gabriele 
Bischoff  

René Kauffmann 
 
 
Dear members, friends and guests of 
IBZ Schloss Gimborn!  
It is time to inform you that there will be a 
change in the IBZ management. Director 
Gabriele Bischoff is leaving … and René 
Kauffmann is coming!  
I have been the IBZ director for two 
years and have really enjoyed my work 
here. It was a positive challenge, I was 
privileged to meet many interesting and 
cherished people during this intensive 
time and I had the pleasure to deal with 
a variety of exciting topics. The 
cooperation with the board, the 
members, the many IPA sections and 
the PEB were marked by trust, solidarity 
and creativity.  
Nevertheless, I decided to leave the IBZ 
in order to accept a new exciting 
challenge in a large social organisation 
in the Rhein-Main area. It was not an 
easy decision to leave the IBZ and I am 
sure that I will often think back to 
beautiful Gimborn castle and the 
wonderful atmosphere in the IBZ. And I 
will miss all the familiar people and the 

long walks through Gimborn’s forests with my 
dog Mira.  
The new IBZ director, however, is already 
getting ready for action. René Kauffmann, 34 
years old and from the Oberberg region, will 
be appointed as of 1 October 2014 and is full 
of enthusiasm.  
I wish Mr. Kauffmann, the team and the IBZ 
board all the best, continued success in the 
future and the necessary support to maintain 
this unique and fantastic conference and 
seminar centre!  
Kind regards and all the best to you all!  
 
 

Gabriele Bischoff 

    

    

KULTURNÍKULTURNÍKULTURNÍKULTURNÍ    RUBRIKARUBRIKARUBRIKARUBRIKA    

    
 Seznamujeme vás s příspěvkem naší 
externí dopisovatelky 

FOTO Miluška. HLAVÁČKOVÁ 
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Letní lásky.  
 
V létě bosi chodíme, máme blízko k 
vodě, 
za ruce se vodíme, jsme v úžasné 
shodě. 
Láska sluncem protkaná obklopuje 
pláže, 
večer s vášní ukládá páry na polštáře.  
 

Petra Klímová Rézová 
 

FOTO: Marek PELC 
 
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 
VI. ročník číslo 4/ 10—12. měsíc 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


