
Přivítali jsme IPA návštěvu 

přátel z Aschaffenburgu 

  
Ve čtvrtek 3. srpna 2017 navštívila naše královské město 

početná, devětačtyřicetičlenná, delegace IPA kolegů z organizace 

v bavorském Aschaffenburgu.  Zhruba 14 dní předtím jsme obdrželi 

příjemnou žádost jejich předsedy Berndta Stielera, zda by se během 

svého několikadenního zájezdu do České republiky mohli setkat se 

svými plzeňskými kolegy. Rádi jsme proto vcelku narychlo sestavili 

malou, jazykově i jinak vyhovující delegaci (Antoš, Vítek, Šmídl a 

Kestlerová), s níž jsme milé hosty v Plzni v hotelu Marriott slavnostně 

přivítali. Poděkovali jsme jim za návštěvu a zájem o naši územní 

skupinu a totéž jsme uslyšeli i od přítele Berndta. Oba projevy pak 

byly oceněny upřímným potleskem všech přítomných. Zároveň jsme 

si vzájemně předali drobné dárky, čímž se mimo jiné v naší ÚS 

rozmnožila sbírka „partnerských“ vlaječek.  Od nás byli, též kromě 

vlaječky, naši IPA přátelé obdarováni např. knihami o dvacetipětileté 

historii české policie s prezentací jednotlivých jejích služeb. 

Oficiální část setkání poté plynule přešla do té již neformální, 

když jsme cca 10 „aschaffenburgských“ pozvali ke společnému stolu 

ve známé staroplzeňské restauraci U Salzmannů. Zde jsme se ve velmi 

veselé náladě dozvěděli skoro vše o činnosti IPA Vbst. Aschaffenburg, 

včetně současné situace a podmínek pro službu u policie našich 

západních sousedů. Zábavnou besedu ukončila teprve blížící se 

„zavírací hodina“ podniku. 



Při loučení jsme si od našich nových přátel vyslechli poděkování 

za příjemné setkání, vysoké ocenění naší ÚS (taktéž i plzeňského piva) 

a přání v právě započatém partnerství pokračovat. Oni z naší strany 

obdrželi vyjádření stejného přesvědčení a přání, aby se jim při jejich 

letošní návštěvě v České republice i nadále líbilo. 

Starobylé město Aschaffenburg leží na úpatí známého pohoří Spessart, 310 km od 

hranic s ČR a pro jeho příjemné podnebí se mu říká bavorská Nizza. Žije v něm bezmála 

68 000 obyvatel a místní IPA Vbst. čítá kolem 200 členů. V dubnu 1945 zde tuhé boje zničily 

většinu staveb. Kromě osvobození americkou armádou má Plzeň s Aschaffenburgem také 

společný název místního fotbalového klubu – Viktoria. 

 

                                                                 Zaznamenal:               Jaroslav Antoš 

                                                 Fotodokumentace: Mirka Kestlerová 

 

 

 



 

 


