
Krásný víkend mezi IPA přáteli v Neuburg  a/d Donau  

Ve dnech 24. – 25. září 2016 se uskutečnil na pozvání IPA Vbst. dlouho 

avizovaný a připravovaný zájezd členů naší územní skupiny do bavorského kraje 

Oberbayern Nord do města Neuburg an der Donau. 

Podařil se tak konečně uskutečnit záměr předsednictva prezentovaný 

v diskuzi během naší únorové výroční členské schůze – navázat další bližší a 

osobní kontakty s některou zahraniční IPA skupinou a rozšířit tím ještě naši 

činnost a povědomí o účelu, respektive výhodách členství v Mezinárodní 

policejní asociaci. Tak tedy po kamarádech z polského IPA motocyklového klubu 

Varšava a Leborg, respektive IPA cyklistech ze SRN, Lucemburska a Nizozemí, si 

od zářijového víkendu můžeme být jisti přátelstvím i cca 130 členů IPA Vbst., 

která má sídlo v půvabném renesančním hornobavorském městečku Neuburg 

na Dunaji (www.ipa-neuburg.de). 

Nebylo by však čestné, abychom srdečně nepoděkovali Štěpánu 

Thomayerovi a Mírovi Vokáčovi z IPA ÚS Domažlice, kteří využili svých dřívějších 

kontaktů a k zájezdu nás přizvali.  

     Z původně přihlášených 18 našich členů do okamžiku odjezdu zbyla nakonec 

přesně třetina. Přidali jsme se ke zhruba stejnému počtu „Chodů“ a většinou 

v koloně jsme v sobotu před polednem dojeli ke starobylé, ale moderně 

zařízené, cihlové budově Policejního prezidia v Ingolstadtu. Zde se nás ujali 

členové IPA v čele s předsedou Vbst. Neuburg a/d D, výborným kolegou a 

zapáleným policistou Thomasem Reindelem. Od této chvíle jsme skutečně, 

nikoliv pouze obrazně, zůstali v jejich pozorné péči až do našeho odjezdu domů 

v pozdních odpoledních hodinách v neděli. 

A nyní k bohatému programu, který byl pro nás připravený: 

V sobotu v poledne nás na rautu přijalo vedení policejního prezidia, jež 

reprezentoval náměstek PP p. Günther Gietl. Poutavě nás seznámil s celou 

organizací a činností policie, jakož i s výsledky v boji s kriminalitou a při 

udržování bezpečnosti více jak 1,5 milionu obyvatel v 10 okresech kraje, 

srovnatelného s krajem Plzeňským. Všichni jsme dostali, kromě upomínkových 

předmětů, i publikaci, kde jsou struktura kriminality a nejzávažnější problémy 

regionu Oberbayern Nord poutavě a podrobně uvedeny. Po zajímavé a 



bezprostřední prohlídce nově postaveného operačního střediska (nápadně 

podobného tomu na KŘP v Plzni) nás čekalo milé setkání s velitelem oddělení 

kynologie. Ukázka schopností jednoho z jeho podřízených a umění policejního 

psa byly excelentní. 

Odpoledne nás Thomas provedl historickým středem Ingolstadtu a na 

několika zastaveních nás zajímavě seznámil s historií a současností tohoto 

bývalého pevnostního města, zle poničeného anglo-americkým 

bombardováním na konci poslední světové války. Poznatky, které jsme od něj 

slyšeli, zejména co se týká bezpečnostní situace v důsledku nynější politiky 

spolkové vlády, si rozhodně nenecháme pro sebe. Poučná v tomto směru pak 

byla pestrá a veselá lidová podzimní slavnost, která v Ingolstadtu právě tuto 

sobotu vrcholila, respektive nádherný krojovaný průvod všech národností ve 

městě a jeho bezprostředním okolí. Protože už časově nevyšly plánované 

exkurze do Muzea policie, armády nebo továrny AUDI, bude rozhodně třeba 

toto město navštívit znovu. Příjemným pomocníkem nám přitom bude 

darovaná reprezentativní publikace. 

Reprezentativní bylo též ubytování v hotelu Vogelsang u Neuburgu, kde 

pro naši výpravu připravili hostitelé taneční večer při harmonice svého kolegy, 

emeritního pyrotechnika. Strávili ho s námi mnozí členové IPA Neuburg 

s manželkami (včetně viceprezidenta Gietla a šéfa operačního střediska Willi 

Grasse). Přátelský večer, při kterém rovněž došlo k výměně dárků, byl kromě 

veselé muziky plný zajímavých rozhovorů a nově navázaných kontaktů. Proto se 

protáhl dost přes půlnoc. 

V neděli dopoledne jsme navštívili Polizeiinspektion Neuburg a/d D., ergo 

služební působiště našeho průvodce Thomase. Vedoucí oddělení Norbert 

Bachmaier (v přítomnosti své okouzlující paní) nám zvnitřku poutavě představil 

chod a služební vybavení útvaru. Při dobré kávě jsme mohli být inspirováni, jak 

po IPA linii přátelsky spolupracují např. s kolegy v Itálii. Následovala prohlídka 

historické části Neuburgu, opět s překvapivě fundovaným výkladem jednoho 

z místních policistů (člena IPA). Díky němu se nám podařilo být na zámku i 

bezprostředními účastníky jedinečné slavnosti „Mut zum Hut“ (česky volně 

„Odvaha ke klobouku“) a kochat  se obdivuhodnými pokrývkami hlav  rovněž 

obdivuhodných dam. 



Při závěrečném obědě blízko Dunaje v typické restauraci s velmi 

příjemnou slovenskou obsluhou jsme se s našimi německými IPA kolegy 

navzájem upřímně ujistili, jaký příjemný víkend jsme spolu strávili a slíbili si, že 

jsme se takto rozhodně nesetkali naposledy. 

Rovněž s kamarády z domažlické územní skupiny jsme se shodli ve slibně 

nastartované spolupráci pokračovat. 

Přiložené fotografie, jak doufám, shora popsané více než kladné 

hodnocení zájezdu také potvrdí. 

Za plzeňské „účastníky zájezdu“ Havrdovi, Kastlovi a Antošovi! 

Jarda Antoš 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


