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… a také na přátelství, nejen v IPA. To jsme se dozvěděli při uvítacím 

přípitku na historicky prvním setkání zástupců naší územní skupiny IPA se 

členem IPA sekce Romania. 

Týden předtím jsme byli osloveni sekretářem skupiny IPA župa Mehedinti 

se sídlem v Rumunsku ve městě Drobeta-Turnu Severin prostřednictvím 

vedení cizinecké policie v Plzni, zda by nemohlo dojít k setkání a tím 

navázání přátelství. A přesně za týden, v úterý 21. května 2019 od 17:00 

hod., jsme již seděli v salonku zajímavé restaurace Klub malých pivovarů 

v plzeňské Nádražní ulici ve společnosti nadpraporčíka rumunské policie 

(a současně sekretáře IPA) IulianaTrailescu a jeho dvou mladých kolegů. 

Po zmíněném přípitku několika druhy zde nabízeného piva jsme se 

v přátelském rozhovoru dozvěděli, jak jsou spokojeni s pobytem a službou 

v rámci smíšených hlídek cizinecké policie v Plzeňském kraji. Bylo nám 

zodpovězeno, jaké jsou v současnosti podmínky a požadavky pro službu 

u policie v Rumunsku, jejíž organizace je velmi podobná té české. 

Překvapilo nás, že společné hlídky ke kontrolám krajanů, kteří agenturně 

pracují v cizině, jsou stavěny rovněž např. ve Francii či Belgii. Sám Iulian 

se již těchto výjezdů zúčastnil a může tedy porovnávat se svým současným 

„nasazením“. 

Samozřejmě nás zajímalo vše kolem fungování IPA v Rumunsku. Dozvěděli 

jsme se, že o členství je mezi policisty poměrně velký zájem, což Iulian 

doložil počtem členů župní organizace Mehedinti. Jejich členská základna 

čítá totiž celých 300 členů, což je odhadem až 50 % ze všech policistů 

v tomto regionu. Po zkušenosti ze SRN tak máme další podnět k zamyšlení 

nad IPA organizovaností u nás, nejen v rámci naší územní skupiny. To, že 

jeho dva, skoro o generaci mladší kolegové v IPA dosud nejsou, Iulian 

s úsměvem vysvětlil tím, že nejsou z „jeho“ regionu. Díky nim jsme se tedy 

dozvěděli i něco o životě a službě v Bukurešti, resp. uprostřed Transylvánie 

v Hunedoaře. Pokud se týká „družebních“ mezinárodních styků, má 

skupina IPA Mehedinti nejblíže k IPA kolegům ze Srbska, které se župou 

bezprostředně sousedí. 

Zábava trvala do poměrně pozdních večerních hodin, když jsme pak museli 

vzít ohled na ranní nasazení našich hostů do služby. Při loučení jsme nové 

přátele z Rumunska obdarovali vlaječkou a odznáčky ÚS Plzeň. Navzájem 

jsme se ujistili, že se nescházíme naposledy, a také jsme převzali pozvání do 

Rumunska. Iulian Trailescu po svém návratu zase navrhne členům župní 

organizace Mehedinti návštěvu Plzně. 



Závěrem patří můj velký dík všem, kteří věnovali svůj volný čas účasti na 

tomto, určitě ne zcela běžném setkání: členům předsednictva Petře 

Honzíkové a Petru Němcovi, dále Pavlu Beránkovi a Mariánu Novákovi, 

předsedovi ÚS IPA Chomutov, s nímž udržujeme blízké styky. Petře a 

Pavlovi patří bezesporu mimořádné poděkování za naprosto skvělé 

tlumočení v angličtině. Ta se vzhledem k jazykové vybavenosti našich hostů 

(a naší nevybavenosti rumunštinou) stala nakonec hlavním dorozumívacím 

prostředkem. 

Ze setkáním nám zůstal krásný pocit z toho, jak členství v IPA neformálně, 

ale upřímně sbližuje policisty, a to bez ohledu na to, odkud zrovna jsou. 

 

                                                            Servo per amikeco – J. Antoš – sekretář 

 

PS: Na 1. přiložené fotografii je druhý zleva Iulián Trailescu, který má po svém 

levém boku dva rumunské kolegy policisty. Na 2. přiložené fotografii pak 

pohled na město Dobeta-Turnu Severin. 

 

 

 

 

 



 


