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SLOVO ÚVODEM
Vážení čtenáři,
blíží se konec roku. Tedy doba, kdy se
hodnotí uplynulý rok. Z pohledu člena
IPA se v tomto roce změnily stanovy
IPA, které upravily termín platby
členských příspěvků. V letošním roce
124. ÚS IPA také zorganizovala
mezinárodní týden přátelství, o klerém
je v časopisu informace. V další části
vám předkládáme v německém jazyce
vyňatek z
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INFORMACE
Mezinárodní týdenpřátelství
v Praze
Týden byl uspořádán 124. ÚS IPA sekce
ČR ve dnech 11. - 17. 6. 2017.
Byla to organizačně velice náročná akce,
protože účastníci byli z celého světa a
někteří ze států, které mají s ČR vízovou
povinnost. Právě na úseku vízové agendy
odvedla stěžejní práci kolegyně Radka
Vetešníková, za což ji náleží opravdu
upřímné poděkování. A to i vzhledem
k tomu, že v mnoha případech vyvinula
nezměrnou aktivitu bohužel zcela
zbytečně. Příčinou byly vízové a časové
překážky pro zájemce z Indie,
Punjabu/Pakistánu, Nigerie.
Mezinárodního týdne přátelství se
zúčastnilo 59 kolegů a kolegyň z 10
zemí: Německa, USA, Kanady, Francie,
Itálie,
Irska,
Norska,
Španělska,
Japonska a Ghany.
Oficiální zahajovací ceremoniál se
uskutečnil
v historických
sálech
Staroměstské radnice za přítomnosti

Rada, Macek a Vančata. Jeho členové si
rozdělili potřebné úkoly a je nezbytné
konstatovat, že se svého úkolu zhostili na
výbornou, neboť v průběhu celé akce se
neobjevil jediný závažnější problém.
Zejména transfery z letiště do hotelu
Olympik při příletech účastníků a pak

v opačném směru při odletech byly
velice náročné, a to jak časově, tak
fyzicky, ale také po psychické stránce. I
přes tyto složité podmínky nedošlo
k žádnému pochybení organizačního
týmu a všechny transfery proběhly podle
plánu.
Realizační tým se snažil co nejvíce
využít vlastních zdrojů, aby náklady
územní skupiny byly co nejmenší, neboť
akce byla „outsorsována“ (tj. zadána
jinému subjektu) a realizována ve
spolupráci s agenturou Jerome Incoming.
Proto jsme také v kulturních programech
na začátku týdne při tzv. Welcome
evening a na konci akce při tzv. Farewell
evening využili schopností našich členů a
přátel.Bylo
to
například
taneční
vystoupení pod vedením kolegyně
Oláhové, hudební produkce Petry
Rézové, hudební produkce kapely
Městské policie a další.
Účastníci mohli v průběhu týdne poznat

radního pro bezpečnost a prevenci
kriminality Bc. Libora Hadravy,
prezidenta IPA sekce ČR pana Nerudy,
vedoucího 124. územní skupiny IPA
Praha pana Vorla a dalších funkcionářů.
Mezinárodní týden byl dlouho pečlivě a
dlouhodobě připravován a za tím účelem
byl vytvořen pracovní tým ve složení
kolegyně Radka Vetešníková a kolegové
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uvedená akce zcela vydařila, svědčí
mnoho děkovných mailů a vzkazů od
účastníků po jejím skončení. Závěrem už
zbývá jenom poděkovat všem, co se na
realizaci tohoto IPA-Týdne podíleli.
J.R.
(Fotografie z míst jsou použity jako ilustrativní a byly
přebrány z webu).

Prahu, Karlštejn a Karlovy Vary
s jejichpamětihodnostmi. Rovněž mohli
ochutnat českou kuchyni a samozřejmě
také i dobré pivo. Někteří z nich (v počtu
asi 25 osob) se navíc zúčastnili „Dne
s Policií“v Letňanech, kde se o ně
všestranně, včetně transferů, postarala
kolegyně Vetešníková.
Na závěrečném večeru došlo kromě
volné zábavy a tance, i k oficiálnímu
předávání
darů
od
zahraničních
účastníků. Velice pozitivně jsme přijali
účast některých funkcionářů, zejména
ředitele MP Praha 5 Mgr. Zdeňka Hejny,
který je současně i členem naší územní
skupiny.
V některých
programových
dnech

pomáhali i další členové naší organizace,
jako kolegyně Pleváková a kolegové
Bobuski a Levý. Nicméně veškerá
podstatná
činnost
spočívala
na
organizačním týmu a bez perfektní
vzájemné spolupráce by nebylo možné
celou akci tak dobře realizovat.
IPA týden přátelství prokázal svůj
společenský, spolkový a také i
ekonomický význam. O tom, že se
3
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IPA-Freunde aus Esslingen abermals
mit Infostand am Tag der Polizei in
Prag vertreten
von Eugen Kohler
Mitte Juni war es wieder soweit. Die IPAFreunde Thomas Hepler, Erich Stiedl,
Bernd Ahrend, Peter Stadelmaier und
Eugen Kohler waren wie bereits im
vergangenen Jahr der Einladung von
Stadtpolizeidirektor Eduard Šuster zum
mittlerweile 10. Tag der Polizei in die
tschechische Hauptstadt gefolgt. Als die
einzigen "externen" Gäste war diese
erneute Einladung eine besondere Ehre
für die Teilnehmer aus dem Ländle. Am
Infostand der IPA Esslingen war reger
Betrieb, sprachliche Schwierigkeiten
wurden wie immer situativ gelöst. Erichs
privater BMW mit IPA-Beschriftung war
ein gern genutztes Fotoobjekt; lediglich
das Blaulicht konnten die tschechischen
„Bewunderer“ einfach nicht finden. Der
Erfahrungsaustausch kam wie immer
nicht zu kurz, alte Freundschaften
wurden gepflegt, neue gegründet und
eine gemeinsame Streifenfahrt in einem
historischen
Streifenwagen,
einem
Moskwicz, durfte hierbei natürlich auch
nicht fehlen.

Milý Jane, milý Jaromíre, milá Radko, milá
skupino 124 Praha,
Jak se mate? Doufám , že dobře!!
Ten rok budou být ještě dvakrat stůl stalych
hostů a doufám, že budu videt přáteli skupiny
124.
Listopad 2017: 2. 11. 2017, 19:00 hod.,
U Medvidků, 38 osob skupiný Esslingen, Stuttgart
se sekretařem zeme Baden-Württemberg
Wolfgang Theiß, dalnice Stuttgart se vedoucim
Gerold Stiehle a policejni revier Vilsbiburg –
Bavorsko – se šefem Hermann Vogelgsang jsou
tady. A je take možně, že 20 osob skupiny Pavia
– Italia – se vedoucim Michele Salvemini.
Prosinec 2017: 1. 12. 2017, 19:00 hod.,
U Medvidků, 40 osob skupiný Švičarsko – východ
– se vedoucim Alexander Hanselmann.
A stále otázka. Kdo má čas? Těšime se na
viděnou.
Přiští rok jsem 9 let vedoucí skupiný Esslingen a
v 2019 (duben) jsem duchodce. Jak bude být
zivot skupiny Esslingen, hmmm? Je možne, že
budu být vedoucí 3 roky. Priští rok mame take
15 let přátelství skupinami 124 Praha a Esslingen,
☺. Otazky a otazky!!!
S srdečnym pozdravem ž města Esslingen
Helmut Wurster
Verbindungsstellenleiter
IPA Esslingen e. V.
Tel.: 0711/3168601
mailto: Helmut.Wurster@polizei.bwl.de
mailto: katalane1958@gmx.de
www.ipa-esslingen.de
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