
IPA dny Neuburgu v Plzni 
  

 

Na jaře letošního roku nás potěšil předseda IPA Vbst. Neuburg a/d 

Donau Thomas Reindel prosbou, zda by se skupinou německých (IPA) 

kolegů mohli navštívit naše krásné město, o němž jsme jim u nich tolik 

vyprávěli v září 2016 během velmi příjemné návštěvy společné delegace IPA 

ÚS Plzeň a ÚS Domažlice.  My, účastníci tehdejšího setkání v jejich 

(sídelním) městě, přezdívaném též „renesanční perla na Dunaji“, jsme se 

ihned s nadšením pustili do příprav. Ty nebyly zpočátku vůbec jednoduché, 

neboť jsme si dobře pamatovali, jakým bohatým programem nás tehdy 

v Neuburgu „hostili“ (viz. článek Setkání IPA v Neuburgu v SRN v rubrice 

Akce 2016 na www.ipa-plzen.g6.cz). Muselo se zajistit povolení k prezentaci 

na zajímavých útvarech Policie ČR i Městské policie Plzeň a slušné 

ubytování v centru (pro 34 osob, převážně manželských párů) se sálem ke 

společenskému večeru. Dále bylo třeba zajistit reprezentativní dárky, 

trochu organizačních financí a zejména partu lidí, která se o naše hosty 

bude během jejich pobytu starat. A vše (doslova v tom rozsahu, jak je 

uvedeno výše) se podařilo! 

Od pátečního podvečera 13. října do nedělního pozdního odpoledne 

15. října se tak naši IPA přátelé z Neuburgu vůbec nenudili. Už první 

neformální večer v „Šenku“ končil až kolem půlnoci, když jsme pro ně mj. 

nechali hrát šikovnými mladými muzikanty temperamentní písničky z 

Balkánu. V sobotu dopoledne se němečtí kolegové obdivovali zvenku i 

zevnitř nejznámějšímu českému pivovaru a odpoledne zase velice hezké a 

poutavé prezentaci práce a úspěchů Obvodního oddělení PČR Plzeň-střed a 

Územního odboru PČR Plzeň-venkov. Zde patří obzvláštní poděkování 

vedení Městského ředitelství Policie v Plzni a obou zmíněných útvarů. 

Nadšené ovace v zasedačce známé budovy na Anglickém nábřeží vzbudila 

zajímavá vystoupení zástupce vedoucího OOP-střed Honzy Kupky (člena 

IPA) a plk. Petra Lišky, vedoucího územního odboru „Venkov“, včetně 

dárků, které od těchto útvarů hosté dostali. Na společenském večeru 

v hotelu Slovan se nás z územní skupiny sešlo osm, včetně svých doprovodů. 

Jeho slavnostní ráz znásobila účast plukovníka Petra Lišky. Zpívalo se a 

tančilo při tradičně výborné (a i Němcům na míru šité) muzice Karla Vacka 

(člena IPA) a povídalo se dlouho do noci. V neděli dopoledne jsme byli 

reprezentativně uvítáni v budově ředitelství Městské policie Plzeň. Naši IPA 

členové Pavel Beránek, Karel Zahut a Tonda Šturm připravili tak zajímavý 

přehled její činnosti a „exkursi“ po útvaru samotném, že ještě dlouho poté 

se nás na městskou policii (kterou v takovéto podobě v Bavorsku neznají) 

přátelé z Neuburgu vyptávali. Stejným způsobem je zaujala také prohlídka 

specializovaného pracoviště Krajského ředitelství Policie, oddělení služební 

http://www.ipa-plzen.g6.cz/


kynologie se zaměřením na obor pachové identifikace v Plzni na Borech. 

Celou ji zorganizoval člen předsednictva naší IPA ÚS Petr Němec. Všemi 

prostory zařízení, včetně praktické ukázky práce psích specialistů, nás pak 

osobně, spolu s vedoucím oddělení mjr. Kvantou provedl. Asi také díky výše 

popisovanému programu a osobním pocitům z návštěvy jsme byli během 

rozloučení našimi IPA hosty z Neuburgu a/d Donau, při upřímném zájmu o 

další setkávání, opět pozváni do SRN. 

Z naší strany pak lze s jistotou tvrdit, že jsme o zmíněném víkendu 

v Plzni přivítali známé kolegy a loučili se už s výbornými přáteli! 

Závěrem poděkování těm, kdo se na úspěchu tzv. IPA dnů Neuburgu 

v Plzni z řad členů naší ÚS podíleli: za svoji angličtinu především Petře 

Honzíkové, obětavě po celou návštěvu oblečené ve slavnostní policejní 

uniformě, což u našich hostů vyvolalo upřímný obdiv a uznání; rovněž Janu 

Kupkovi, Standovi Kilingerovi a Frantovi Moserovi z OOP-střed a Pavlu 

Beránkovi, Karlu Zahutovi a Tondovi Šturmovi z MP Plzeň; dále Petru 

Němcovi, kynologovi specialistovi KŘP Plzeň; muzikantovi Karlu Vackovi 

a Víťovi Šmídlovi za fotodokumentaci setkání a přípravu dárků od naší ÚS 

IPA; Vaškovi Havrdovi s přítelkyní za svoji účast a konverzaci 

s německými hosty během slavnostního večera. 

Zvláštní poděkování pak zaslouží náš kamarád z IPA ÚS Domažlice 

Štěpán Thomayer, který přípravu návštěvy s německými kolegy nezištně 

koordinoval a po celé tři dny, ubytován na své náklady přímo v Plzni, pro 

delegaci perfektní němčinou tlumočil. 

 

S upřímným díkem a vírou v uskutečnění dalších IPA setkání zaznamenal: 

                                                                              Jarda Antoš-sekretář     

 

PS: Reportáž z návštěvy kolegů z IPA Neuburg a/d D od Pavla Beránka je 

také na webu Městské policie Plzeň a její zaznamenání německými 

kamarády máme přislíbeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 


