
pondělí 11. března 2019 se vypravila 4členná delegace naší 

územní skupiny do bavorského města Regensburg, kam 

byla pozvána k navázání přátelství a spolupráce předsedou 

tamější IPA Vbst. Franzem Schmalzlem. 

 však krátce, co pozvání do metropole Dolního 

Bavorska předcházelo: Poslední den pobytu účastníků 

Zimního přechodu šumavských hvozdů na Modravě 

probíhá vždy podobně – jednak závěrečným přátelským 

posezením v klubovně penzionu a jednak, pro řidiče, 

zprovozněním promrzlých aut. Tak se dělo i letos s jedinou 

a (jak se později ukázalo šťastnou) výjimkou. Po týdenním 

stání ve více jak dvacetistupňových mrazech nešel 

nastartovat vůz panu Langovi z Regensburgu trávícímu 

pravidelný pobyt naproti nám U Tří sluk. Když se rozhlížel 

po pomoci, všiml si, že auto člena naší ÚS Jardy Honce má 

na skle nálepku IPA. Po domluvě, že je bývalý policista a 

navíc i členem IPA, šlo vše již „ráz na ráz“ a s Jardovou a 

Vaška Havrdy pomocí brzy německému kolegovi motor 

v pořádku naskočil. Poté Vašek odvedl p. Langa představit 

k nám do klubovny Dřeváku, kde jsme si stále líčili své 

příjemné zážitky z končícího setkání, dopíjejíce přitom 

zbylé nápoje. S novým kolegou a teď už i přítelem jsme si 

hezky popovídali (díky Evě Hanzíků i dobře v němčině 

porozuměli) a vyměnili adresy s oboustranným přáním 

navázat „družbu“ mezi naší ÚS a Vbst. v Regensburgu.  

do týdne přišel pozdrav od předsedy IPA Regensburg 

Franze Schmalzla s konkrétním pozváním k účasti na jimi 

pořádaném 1. ročníku turnaje ve stolním fotbale.  

nás srdečně přivítal na ředitelství policie 

Regensburg-Süd, kde zastává funkci tzv. preventisty 

v dopravě. Policistou je již 39 let. Dopoledne nás provedl (i 

s fundovaným výkladem) po nejzajímavějších místech a 

památkách jeho města na soutoku Dunaje a Regenu. 



Procházku jsme přerušili slavnostním obědem (na náklady 

hostitelů) ve stylovém a vyhledávaném biskupském 

pivovaru. Odpoledne po dokončení prohlídky města nás 

Franz na ředitelství pohostil kávou se zákusky a představil 

svému veliteli, taktéž členu IPA. Při rozhovoru s dalšími 

policisty z jeho oddělení potěšila skutečnost, že všichni naši 

republiku znají a někteří k ní dokonce mají i osobní vztah. 

Při rozloučení na ředitelství jsme si s IPA Regensburg 

vyměnili vlaječky a předsedovi jsme poděkovali 

reprezentačním balením Pilsner-Urquel.

16:00 hod jsme přijeli do sportovní haly, kde 

v jednom ze sálů začínal již zmíněný „Kicker-turnier“. 

Odvážně jsme do bojů přihlásili coby reprezentanty IPA ÚS 

Plzeň Jirku Mandáka a Vaška Havrdu. Během slavnostního 

zahájení turnaje se nám za to dostalo vřelého veřejného 

přivítání od jeho ředitelky, členky IPA Julie Karl. Jak se 

pochlubila, přišla do Regensburgu z organizace v Neuburg 

an der Donau, se kterou udržujeme přátelství už od r. 2016. 

Naši závodníci se ve všech zápasech důstojně drželi, a 

přestože titul prvního vítěze turnaje nezískali, byli od 

soupeřů a diváků odměněni potleskem. 

dodat? Naše mise byla úspěšná: získali jsme skutečné 

přátele ve více jak 400členné Vbst. Regensburg, a máme 

od nich permanentní pozvání, včetně k akcím z jejich plánu 

činnosti, viz. www.ipa-regensburg.de ajímavá bude 

rovněž účast družstva IPA Regensburg na našem letošním 

Velikonočním bowlingovém turnaji (jako prvního 

zahraničního zástupce v jeho historii).  

Josef Vítek, Jiří Mandák, Václav Havrda a Jaroslav Antoš 

autor článku 
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