Společenský večer 124. územní
skupiny (ÚS)
INTERNATIONAL POLICE
ASSOCIATION (IPA) sekce ČR
v roce 2012
Ve čtvrtek 4. října 2012 zorganizovala
124. ÚS IPA sekce ČR v zotavovně VS
ČR Na Květnici společenský večer
s hudbou a tancem. Zde se členové
IPA a jejich přátelé mohli neformálně
pobavit.
Při vstupu do sálu každého přivítali
policisté v policejních uniformách z 1.
republiky. Ženy byly přivítány květinou,
což bylo velmi pozitivně hodnoceno.
K poslechu a tanci tradičně hrála

hudební skupina The Evergreens s její
vedoucí a zpěvačkou Petrou Rezovou.
Pro účastníky večera byla v ceně
vstupenky zajištěna studená mísa a
mini dortík. Pokud měl někdo potřebu
se více nasytit, mohl si objednat teplou
večeři. Součástí programu byla

tombola od společností BAUHAUS Česlice, ELEKTRO WORLD, ORION

Praha - Svítidla, Mountfield, GLOBUS
ČR - Černý most, MAKRO-Česlice,
Zdravotní pojišťovna MV ČR, Bertiny
lázně Třeboň a ESP Euro Security
Products. První cena v tombole byla
vrtačka METABO. Pro zpestření
zábavy připravil Eugen Klíma krátký
znalostní kviz. Výherce kvizu pak
obdržel dort „Pro chytrolína“. Do
programu večera bylo zajištěno
vystoupení části Cheerleaders Prague
EAGLES. Cheerleaders je sportovní
skupina zabývající se cheerleadingem
na závodní
úrovni.
Účastní
se
vystoupení na řadě českých, ale i
evropských soutěží. V mistrovství ČR

v cheerleadingu 1 místo získala AllGirl
Senior 2012, Major Award 2011.
Cheerleaders je možné spatřit také
na nejrůznějších
sportovních
a
společenských akcích. Eagles Promo.
Cheerleading je týmový sport spojující
tanec, akrobacii, živé pyramidy a
pokřiky. A tak v řadách této skupiny
naleznete holky, kluky, malé, velké,
silné, tenké, zkušené i nováčky ve
věku od 3 do 30 let. Tým Cheerleaders
Prague Eagles byl založen v roce 2001
a od počátku má svou základnu na
Praze 4. Od roku 2004 je členem
České asociace cheerleaders (ČACH).
V současné době v týmu působí více
jak 90 členů ve čtyřech věkových
kategoriích – Minies (3-5 let), Peewees
(6-11 let), Junior (12-15 let) a Senior

(od 16 let). Mezi Cheerleaders chodí i
naše členka IPA a policistka Kristýna
Olahová. Výraznou osobností mezi

účinkujícími byla Eliška Stříbrná.
Vystoupení Cheerleaders se všem
líbilo a bylo novinkou na společenském
večeru
a
zpestřením
večera.
Společenský večer se líbil, ale
očekávala se větší návštěvnost.
Z těchto důvodů předsednictvo územní
skupiny IPA bude hledat cesty, aby se
na podobných akcích zvětšila účast.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem
organizátorům, kteří se na akci podíleli,
účinkujícím a sponzorům.
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